
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ָון ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו   v ֶחׁשְ
 

  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 ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]350דף [ -ּ

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

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

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

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

בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגיענו עד הלום לברך על ' נודה את ה
הזוהר  ב חלקי ספרי"והגיענו לזמן הזה להדפיס את יימנו יהמוגמר 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 , בעדינוזכות רבינו הקדוש רבי שמעון בן יוחאי יגן 
כשם שזכינו להוציא לאור , צקון לחשינו. לחזק הלימוד בהן, להפיצן בישראל

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

v  
וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הראשונים והאחרונים 

רת ספר הזוהר הקדוש ותיקונים אפילו כשאין  שכתבו על לימוד ואמימדברים
  .מבינים כלום

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

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

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

  .  ומגלה להם סתרי תורה,הוד

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

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

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

אי חיבורא דילך וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מה '',ואמרה נבואה בזו הלשון
   .''וקראתם דרור בארץ '', ובגינה,כד יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיא

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

  .  המרמז על הגאולה השלימה- ''בארץ

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

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

כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד , כדי שבזכות זה יגאלו ישראל' 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,כןכמו 
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
מיוחד של גירסא בספר הזוהר הקדוש תיקן בישיבתו סדר לימוד , ועוד'' ישרים

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

לכל קהילות קודש להנצל מרשת זו טמנו שונאיהם ובודאי היה להם לפקח על 
   ...עצום מאודזאת ולא יחדלו כי רב הדבר ו

ועתה אל ישליכו חכמי ישראל את הדבר הזה אחרי גוום כי אני אלמלא ... 
נתיישר חיילי הייתי קובע דבר זה בכל מקום ומקום אבל כבוד תורתכם יקח את 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]352דף [ -ּ

העצה הזאת ויהיה לו לזכות כי אין כמוה לטובה לכל ישראל וכל אחד במקומו 
   .''יכול לעשותו כי לא דבר קשה הוא כלל

א אשר היה בקי עצום בכל מכמני התורה ולא ''ל זיע''רמחהי לנו גדול כמו
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

, למידי הבעל שם טוב וממשיכיועד כמה היה חביב לימוד תורת הסוד על ת
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'' לקרב גאולת ישראל ברחמים ולבטל כל גזירות קשות רחמנת
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
 הקריאה י'' היצר הרע שיודע בוודאות שע.הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש

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

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

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

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

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

  .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 - בראשונה נבאר כי אף גירסא בעלמא 
  .הקדוש מעלתה גדולה ונשגבה ופועלת רבות ונצורות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שהורה לתלמידיו בעודם צעירים ,ומיצר על כל רגע של ביטול תורה חלילה
ניתן להאריך על כך בעוד . ימים לקבוע זמן בכל יום לקריאה בזוהר הקדושל

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

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

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

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

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

  . לצמוח מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראל

v  
  : הזוהר בקצרהממעלות העוסק בספר

  מקרב גאולת ישראל ברחמים  ♦

  מבטל גזירות קשות  ♦

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

  . מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

  . א כהוגה ומפרש את השם שיש בכוחו לעשות ניסיםהרי הו ♦

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

נ נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ''לימוד בספר הזוהר הקדוש לע ♦
  . ולהעלותה למקומה העליון ולהצילה מכל דינים
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שבזכות שלומדים '' אי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחקכד'' ♦
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''רשביבות  ראשי ת,כל העולמותבב רפע שושפע יועל ידי זה  ♦
 .  לשפע רב רוחני וגשמיייעתא דשמיאשהעוסק בתורתו יזכה בס

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

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

  .שם וממליצים טוב עליו

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

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

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

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

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

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

לימוד הזוהר הקדוש מטהר : פלא יועץ .עה
לימוד זוהר הקדוש אפילו  -נפש ומקדש ה

חשוב ומקובל ומרוצה לפני , באין מבין כלל
  'ה

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

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

  )זוהר', פלא יועץ אות ז(. ' וכו'הלפני 

אף אם אינו מבין בהם : ל"סידור האריז  .עו
  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" איש ליפשיץ זצוקרבי יעקב קאפיל

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

לשון של הזוהר מזכך : אור צדיקים  .עז
  הנשמה

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

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

לימוד ספר הזוהר מרומם על : א"החיד .עח
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"הקודש להחידעבודת (. לנשמה

לימוד הזוהר הקדוש נורא : נפש חיים .עט
  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 הקדוש : יםדגל מחנה אפר  .פ
אף שאינו מבין כלל , הוא מסוגל לנשמה

  מרומה שא
לשון הזוהר הקדוש הוא על דרך דאיתא ש

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

  .מכל מקום ריח טוב קלט עמו, לקח כלום

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

אמירת הזוהר : ל"ט ז"אמר הבעש .פא
  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 .פב
ספר הזוהר הלשון : נשמתו בגנזי מרומים

מסוגל לנשמה אף על פי דלא ידע מאי 
  קאמר

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

דרכים '  הוא גסגולה למחשבות זרות בעת התפילה
אף על פי  לשון מסוגל לנשמהספר הזוהר הוכן ', וכו

ח "מאמרי דא, ספר מגדל עז(, דלא ידע מאי קאמר
  )ו"תכ' ע, ד"י חב"מאדמור



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]357דף [ -ּ

בעל (ר הזקן "שמענו בפירוש מפי אדמו  .פג
מועיל קריאת דברי הזוהר : בליאזני )התניא

  הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

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

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

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

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

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

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

והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את 
  האדם לאין סוף יתברך

' בענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר
הר הקדוש צריך לאומרו בלא שזואהרן מזיטאמיר 

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

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

  )'מאמר ב' דרוש ה

גל לשון הזוהר מסו: א מדינוב"מהרצ  .פו
   גם למי שלא יודע כלוםלזכך הנשמה

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

  )'מונקטש אות ט

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

 ועוד שהוא -מימיו ולא טעם טעם התורה 
 אפילו אמירה -נפש ומזככה מטהר ה

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

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

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

ועוד שהוא מטהר הנפש , ם התורהטעם טע
אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה , ומזככה

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

  )ל"ספר עצי עדן מקאמארנא ז

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

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

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

  ")נוצר חסד"ספר , מקומרנא

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

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

 מזכך זוהרהלשון של ה: אור צדיקים  .צ
  הנשמה

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

  )ז"סעיף ט' סימן א, סעודה
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לימוד הזוהר הוא : ק מאלעסק"הגה .צא
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 : שראלשארית י .צב
זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין 

  סוף יתברך
התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין 

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

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

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

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

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

, ן"שיחות הר, רבי נחמן מברסלב (.בודת השם יתברךמאוד לע
  )ח"ק

דברי הזוהר ותיקונים : סידור קול יעקב .צד
   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"זקן זיער ה"האדמו .צה
  גדול יהיה רוב לימודו בזוהר

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

  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מאמרי האדמו

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

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

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

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

  כך הנפשהזוהר מסוגל לז
אמת שמקובל בידינו שגם מי שלא ידע כלום אף 

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

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

הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן ... ויטאל
  ליםכל הגלגו

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

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

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

  םתשעה שנים ספר הזוהר והתיקוני
שהמינות גובר היו ולו עמי שומע לי בדור הזה 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

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

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

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

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

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר הקדוש :כסא אליהו .קד
  יבוא הגואל

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

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

  וגזירות קשות ורעות

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

  )א"שנת תרפ, ירושלים

   הקדוש יצאו מן הגלותזוהרעל ידי ה  .קו

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

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

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

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

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

פנימיות התורה הם חיים : ל"א ז"הגר .קח
  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 .קט
  הקבלה

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

  )'אות ג

העוסקים ברמז וסוד אין : ל"א ז"הגר  .קי
  .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  .קיא
מוד ספר הזוהר ושערי אורה כדי והשיב לל

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

  )'אות ג

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

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

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

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

  )ןרן מקארלי סדר היום מרבי אה-הנהגות צדיקים (

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

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

הנהגות ישרות מרבי משה גרינוואלד מחוסט בעל 
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .קטו
  םבכל יו

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

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

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

ר הוא זוה: רבי מרדכי מטשערנאביל  .קטז
  חלק מהתיקון על חטאת נעורים

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

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

  )מטשערנאביל

לה אחר התפ: רבי מרדכי מטשערנאביל .קיז
  ילמוד זוהר

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

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

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

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

ללמוד : רבי יוסף זונדל מסלאנט  .קיט
  בכל 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 .קכ
  דושהק

 סדר -הנהגות צדיקים ( .דושר הקזוה... ללמוד 
  )עבודת היום מרבי נחמן מטולטשין

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

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

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

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

  )'אמונים אגרת ה

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

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

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

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

  )ו"אגרת ט

לומר בכל יום כמה דפים תיקוני   .קכד
  זוהר וימתקו הדינים

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]361דף [ -ּ

 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה   .קכה
  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  .קכו
ויחלקו הפתקאות , תקא אחדחלק על פ

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

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

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

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

  )'כסא אליהו שער ד( .ר"א כי"הגואל בב

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

וד הזוהר הקדוש לימ - מארי דארעא קדישא
אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזרות 
 - קשות ורעות ומותנא וחרבא וביזה מעלמא

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

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

  .הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינוכל 

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

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

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

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

  .הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומים

וכפי הרשימות אשר קבלנו לא נגמר רק לערך 
שש מאות סיומים על כן אנחנו רבני וגאוני ארץ 

דו משגת הקדושה מבקשים מכל בר ישראל אשר י
ה "ללמוד עוד פעם בכדי לגמור האלף סיומים בכ

ט כפי שיעור הראשון יותר או פחות "אלול הבעל
עם בני חברתו של אשתקד סיום זוהר אחד לעילוי 
מזל עם ישראל ולבטל כל הצרים אותם עליונים 
ותחתונים ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם 

ח ולא תעשינה ידיהם תושיה וישראל ישכון לבט
  .וקראתם דרור בארץונראה 

אם אינם לומדים קבלה : כסא מלך  .קכט
  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
מוד הקבלה מה שלא נעשה כלמוד בשעה אחת בל

חודש ימים בפשטי התורה כי גדול כחה לקרב 
  .הגאולה

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

המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  דרקיעא

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

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

  .דרקיעא

עכשיו בעיקבא : כסא אליהו  .קלא
 דמשיחא נשמות נמוכים וגם התגברות

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

לשון הזוהר מסוגל לזה אפילו בפטפוט 
ובזה יהיה נשמר  -לחוד ואפילו בליגלוג 
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מכל רע מיצר הרע וממקרים רעים בעולם 
  בעולם הבאוהזה 

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

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

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

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

  )ח"אות י' כסא אליהו שער ד(

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

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

הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים 
  בפשטי התורה

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

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

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

מי שיכול לקנות לו רב : כסא מלך .קלג
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 
א כי שקול הו, ביום אחד בלימוד הקבלה

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

' וכל שכן אם קובע עת לה, פירות למעלה

שעה אחד בכל לילה אז מובטח לו שהוא 
מרואי ' ב מבני היכלא דמלכא ויהי"בן עוה

פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 
 דרקיעא

ה או חבר ומי שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבל
', גורם אורך גלותא כו, או מתוך הספרים ומתרשל

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

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

ש עליון בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדו
  .ל"האריז

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

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

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

דוק מינה הא , לא ישתדלון בהוןש וגרים ד"וז
אם ישתדלון בהון כל אחד כפי יכולתו אפילו יום 

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

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

  )'ג אות ס"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים  .קלד
  יגינו עליו

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

זכות רבי שמעון בן  :אברהם במחזה  .קלה
   הבאיוחאי בפרטות יגן עליו גם לעולם

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

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

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

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

העסק בזוהר הקדוש  :שארית ישראל  .קלח
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 : ל"בחי האריזש  .קלט
  תשובה

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

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

 ).אות מד

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

 )ניאשערים לבעל הת

א לא ולעתיד לב: ק ובעל התניא"זוה  .קמב
  ישב 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  .קמג
  נגלות התורה

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

מביא את האדם לאהבת : ז"הרמ  .קמד
  הבורא

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

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

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

רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .קמו
  לרגלים

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

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

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

והספר הזה עתיד : אור החמה  .קמח
והנה כל . ם בימי מלכא משיחאלהתפרס

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

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

 ...ורצה לייחדה , ך ואין עוזרמבאפס שפע באין תו
על ידי ' ינתישזה גורם לייחד קודשא בריך הוא ושכ

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

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

חיון בישין ודובין , בין האומות הנקראים חיון
ורה נקרא ועסק הת, דאכלין ענא שהם ישראל

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

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

הקדמה השניה לספר אור ( .ר"אכיה, בכלל הזוכים' שנהי
  )החמה
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  חשוןש  לחוד"יומיהזוהר "מפתח 
  367................................] בשנה31יום [סדר הלימוד ליום א חשון 

  375.................................] בשנה32יום [סדר הלימוד ליום ב חשון 

  385.................................] בשנה33יום [סדר הלימוד ליום ג חשון 

  406.................................] בשנה34יום [סדר הלימוד ליום ד חשון 

  415.................................] בשנה35יום [סדר הלימוד ליום ה חשון 

  425..................................] בשנה36יום [סדר הלימוד ליום ו חשון 

  435..................................] בשנה37יום [סדר הלימוד ליום ז חשון 

  445................................] בשנה38יום [וד ליום ח חשון סדר הלימ

  456................................] בשנה39יום [סדר הלימוד ליום ט חשון 

  466..................................] בשנה40יום [סדר הלימוד ליום י חשון 

  476...............................] בשנה41יום [סדר הלימוד ליום יא חשון 

  486................................] בשנה42יום [סדר הלימוד ליום יב חשון 

  496................................] בשנה43יום [סדר הלימוד ליום יג חשון 

  507................................] בשנה44יום [סדר הלימוד ליום יד חשון 

  517...............................] בשנה45יום [חשון סדר הלימוד ליום טו 

  527...............................] בשנה46יום [סדר הלימוד ליום טז חשון 
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  537.................................] בשנה47יום [סדר הלימוד ליום יז חשון 

  547...............................] בשנה48יום [סדר הלימוד ליום יח חשון 

  557...............................] בשנה49יום [סדר הלימוד ליום יט חשון 

  568.................................] בשנה50יום [סדר הלימוד ליום כ חשון 

  578..............................] בשנה51יום [סדר הלימוד ליום כא חשון 

  589...............................] בשנה52 יום[סדר הלימוד ליום כב חשון 

  599...............................] בשנה53יום [סדר הלימוד ליום כג חשון 

  609...............................] בשנה54יום [סדר הלימוד ליום כד חשון 

  620..............................] בשנה55יום [סדר הלימוד ליום כה חשון 

  631................................] בשנה56יום [סדר הלימוד ליום כו חשון 

  641................................] בשנה57יום [סדר הלימוד ליום כז חשון 

  651..............................] בשנה58יום [סדר הלימוד ליום כח חשון 

  662..............................] בשנה59יום [סדר הלימוד ליום כט חשון 
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 ] בשנה31יום [סדר הלימוד ליום א חשון 

  ]ב''דף פח ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ֶמן ִדְלֵעיָלא ָקאי ְלֲאָרָקא ַעל ָדִוד  )ב''דף פח ע(ֵּמִאְתֲערוָתא , ּתָ ְּדַהאי ׁשֶ ּ ּ
ְרָכא  לֹמה ְלִאְתּבָ נֹוי)על(ּוׁשְ ֶמןְּמָנא ָלן ִדְכִתיב.  ּבְ ִתיב ָהָכא ַוַיֲעֹמד. ּ ַוַיֲעֹמד ַהּשֶׁ ּוְכִתיב . ּּכְ

ים)ישעיה יא(ָהָתם  ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ י ֲאׁשֶ ְרׁש ִיּשַׁ   . ׁשֹוִ

א ֲחֵזי ן וְמזֹוָנא ְלָעְלָמא, ּתָ ּמָ ְלָחן ְדֶלֶחם ַהָפִנים ְדִבְרָכאן ָנְפִקין ִמּתַ ֻ ִּמּשׁ ּ ָלא ָבֵעי , ּּ
ָחא ֵריַקְנָיא  ּכָ ּתַ ֲּאִפלו ִרְגָעא ָחָדאְלִאׁשְ ן, ּ ּמָ ְרָכאן ִמּתַ ְלקון ּבִ ִגין ְדָלא ִיְסּתַ ּּבְ ּאוף ָהִכי , ּּ

ְלָחן ֵריַקְנָיא ְלָחן ֵריַקְנָיא, ָלא ְמָבְרִכין ַעל ׁשֻ ְרָיין ַעל ׁשֻ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ָלא ׁשָ ְּדָהא ּבִ ּ.  

א ֲחֵזי ׁשוָקתֹו, ּתָ ִתיב ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ְוָעַלי ֲא, ַּמה ּכְ ִּני ְלדֹוִדי ּבְ
ׁשוָקתֹו ַקְדִמיָתא. ּּתְ א ּבְ ֲּאִני ְלדֹוִדי ְלַאְתָקָנא ֵליה דוְכּתָ ּ ׁשוָקתֹו. ּ ּוְלָבַתר ְוָעַלי ּתְ ָּדָבר . ּ

ַחת ִעְמהֹון ְדַחָייַבָיא. ַאֵחר ֲאִני ְלדֹוִדי ּכְ ּתַ א ָלא ִאׁשְ ִכיְנּתָ ִניָנן ׁשְ ְּדָהא ּתָ ּ ר ּכֵ, ּ ּיָון ְדָאֵתי ּבַ
ְרָיא ֲעֵליה א ׁשַ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ּבֵ ָאה וְלִמְקַרב ּגַ ָּנׁש ְלִאְתַדּכָ ּ ּ ּ ֲהָדא . ְּ

ַקְדִמיָתא ׁשוָקתֹו ְלָבַתר, ּהוא ִדְכִתיב ֲאִני ְלדֹוִדי ּבְ ָאה . ְּוָעַלי ּתְ ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ָּאֵתי ּבַ
ִאין ֵליה   .ְּמַדּכְ

א ֲחֵזי א , ּתָ ַתר ִאֵלין ַמְלִכין ְוָקִטיל לֹון קוְדׁשָ ַּאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְדָרַדף ַאְבָרָהם ּבָ ּ ּּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַרֲעָנא ַההוא ַאְגָרא ַדֲהֵויָנא , ֲהָוה ַאְבָרָהם ּתֹוֶהא, ְ לֹום ּגָ ָּאַמר ִדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ּ ּ

א  י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ֵני ָנׁשָ א ַּאֲהַדר ּבְ ּתָ יה ְוַהׁשְ הו ְלָקָרָבא לֹון ְלַגּבֵ ִריך הוא ְוַאִחיְדָנא ּבְ ּּבְ ּ ּ ְ

א ַעל ָיִדי ֵני ְנׁשָ יָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי . ִּאְתְקִטילו ּבְ ִריך הוא ַאל ּתִ א ּבְ ִּמָיד ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ּ
ה ְוגו ָכְרך ַהְרּבֵ ָָמֵגן ָלך ׂשְ יַלת ֲעַלְייהו. 'ְ ְּלהו ָלא ִיְזּכון ְלָעְלִמיןְּדָהא ּכֻ, ַּאְגָרא ַקּבִ ּ.  

  ]א''דף פט ע - ' זוהר חלק א[

ֲחֶזה ֵלאֹמר ּמַ ֲחֶזה, ָּהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ּבַ ּמַ א ְדָכל , ַמאי ּבַ ַההוא ֵחיזו ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
יה ִּדיוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ּ א ֲחֵזי. ּּ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ַז, ָאַמר ַרּבִ ר ַאְבָרָהם ֲהָוה ַחד ַעד ָלא ִאְתּגְ

יה א ַמִליל ִעּמֵ ַּדְרּגָ ּוַמאן ִאיהו ָדא ַמֲחֶזה ִדְכִתיב, ּּ ּ ּ ַדי ֶיחֶזה)במדבר כד(, ּ יָון . ּ ַמֲחֵזה ׁשַ ּכֵ
א ָראן ַעל ַהאי ַדְרּגָ ין ׁשָ ְלהו ַדְרּגִ ַזר ֲהוו ּכֻ ְּדִאְתּגְ ּ ּ יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּוְכֵדין ַמִליל ִעּמֵ ּ ּּ ,

ַדי ְוַעד ָלא  )א''דף פט ע( ֵאָראָו )שמות ו( ֵאל ׁשַ ֶּאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ
ָראן ֲעלֹוי ְלַמָלָלא ין ׁשָ ַזר ָלא ֲהוו ִאּנון ַדְרּגִ ִּאְתּגְ ּ ּ ּ.  

ִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם וְכִתיב ַוִיַסע ַאְבָרם ָהלֹוך ְוָנ ַקְדִמיָתא ּכְ ְְוִאי ֵתיָמא ְדָהא ּבְ ּ ּּ סֹוַע ּ
ין ִעָלִאין ַח ָהא ָהָכא ִאּנון ַדְרּגִ ם ִמְזּבֵ ה וְכִתיב ַוִיֶבן ׁשָ ְגּבָ ַּהּנֶ ּ ּ א ֲאָמָרן ְדַעד ָלא . ּּ ּתָ ְּוַהׁשְ

יה א ְלַמָלָלא ִעּמֵ ָראן ַעל ַהאי ַדְרּגָ ין ִעָלִאין ׁשָ ַזר ָלא ֲהוו ִאּנון ַדְרּגִ ִּאְתּגְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]368דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא ַיַהב קו, ּתָ ִריך הוא ָחְכָמה ְלַאְבָרָהם ְלִמְנַדע ָחְכָמה ּּבְ א ּבְ ְּדׁשָ ְ

יה ְוָיַדע ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ א , ּ יה ָלא ֲהָוה ֶאָלא ַהאי ַדְרּגָ ֲּאָבל ְלַמָלָלא ִעּמֵ ּּ
ְלחֹודֹוי ָאה ּבִ ּתָ ַזר, ּתַ יָון ְדִאְתּגְ ין ִעָלִאין ֲהוו ׁשָ, ּּכֵ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ָאה ּּ ּתָ א ּתַ ָּראן ַעל ַהאי ַדְרּגָ

יה ִגין ְלַמָלָלא ִעּמֵ ּּבְ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ֹכָלא ּכְ ַלק ַאְבָרָהם ּבְ ּוְכֵדין ִאְסּתַ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ר ָנׁש ָלא ִאְתַאִחיד ּבִ ַזר ּבַ ַּעד ָלא ִאְתּגְ ּ יָון , ְּ ּכֵ
ֵמיה ׁשְ ַזר ָעאל ּבִ ְּדִאְתּגְ יהּ יה ַעד ָלא . ּ ְוִאְתַאִחיד ּבֵ ְּוִאי ֵתיָמא ַאְבָרָהם ְדִאְתַאִחיד ּבֵ ּ

ַזר ְדָקא ְיאות. ִאְתּגְ יה ְוָלא ּכְ ָּהִכי ֲהָוה ְדִאְתַאִחיד ּבֵ ּ ְּדָהא ִמּגֹו ְרִחימוָתא ִעָלָאה ְדָרִחים , ּ ּ ּּ
ִריך הוא ק א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ יד ֵליה ְד. ָּריב ֵליה1ְּ ְּלָבַתר ַפּקִ ּ ִריתּ ַזר ְוִאְתְייִהיב ֵליה ּבְ . ִּיְתּגְ

וָרא ין ִעָלִאין, ִּקּשׁ ְּדֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ֲחָדא ְלַאְכָלָלא ָדא . ּ ָרא ּכָֹלא ּכְ וָרא ְלִאְתַקּשְׁ ִרית ִקּשׁ ּּבְ ּּ
ָדא יה, ּבְ ר ּבֵ וָרא ְדֹכָלא ִאְתְקׁשַ ִרית ִקּשׁ ּּבְ ּ ַזר. ּּ ך ַאְבָרָהם ַעד ָלא ִאְתּגְ ְוְבִגין ּכָ ִּמלֹוי ָלא . ּ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ֲחֶזה ּכְ ּמַ יה ֶאָלא ּבַ ֲּהָוה ִעּמֵ ּּ.  

א ֲחֵזי ָמא , ּתָ ִרית ּכְ ִרי ֶאָלא ַעל ּבְ ִריך הוא ָעְלָמא ָלא ִאְתּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ

ֵר י''ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ ָרא ֱאלִהים''א ׁשִ א ּ ְדַעל ּבְ)ג ברית''א ל''ד(ְּוַהְיינו , ת ּבָ ִּרית ִקֵיים קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָעְלָמא ּּבְ ַמִים ָוָאֶרץ )ירמיה לג(, ּוְכִתיב, ְ  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

י ְמּתִ אן. לא ׂשַ וָרא ִאיהו ְדיֹוָמא ְוֵליְלָיא ָלא ִמְתָפְרׁשָ ִרית ִקּשׁ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ י ֶאְלָעָזר ּכַ ַנאי ֲהָוהָּאַמר ַרּבִ ִריך הוא ָעְלָמא ַעל ּתְ ּא ּבְ ְּדַכד ֵייתון , ְ ּ
לון אֹוַרְייָתא ָיאֹות ָרֵאל ִאם ְיַקּבְ ְּוִאם ָלאו ֲהִרי ֲאָנא ַאֲהַדר ְלכו ְלֹתהו ָוֹבהו. ִּיׂשְ ּ ְוָעְלָמא . ּ

ילו אֹוַרְייָתא ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ְוַקּבִ ָּלא ִאְתְקַיים ַעד ְדָקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ וְכֵדין ִאְתְקַיים ּ ּ
  .ָעְלָמא

ִרי ָעְלִמין ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּוֵמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּוָמאן ִאּנון. ְּ ִּזווִגין ִדְבֵני , ּ ּ ּ
א ת ְפלֹוִני ִלְפלֹוִני. ָנׁשָ ִריך הוא ְמַזֵווג ִזווִגין ְואֹוֵמר ּבַ א ּבְ ְּדָהא ֵמַההוא ִזְמָנא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ .
ֵריְּוִאֵל ּין ִאּנון ָעְלִמין ְדהוא ּבָ ּ א ֲחֵזי. ּ ָּאֹנִכי ָדא הוא ַדְרָגא ַקְדָמָאה . ְָאֹנִכי ָמֵגן ָלך, ּתָ ּ ּ

ַקְדִמיָתא יה ּבְ ְּדִאְתֲאִחיד ּבֵ ּ:  

ִו ן ִלי''ַּויֹאֶמר ַאְבָרם ֲאֹדָני יֹהִ ּתֶ ד ''ֱאלִהים יו. ד''ן יו''ת נו''ף דל''י אל''אדנ. ה ַמה ּתִ
ּ ֶאָלא ָרָזא ְדִמָלה)א אלהים יהוה בניקוד אלהים''נ(. א''ו ה''א וי''ה ִּחּבוָרא ִדְתֵרין ָעְלִמין , ּ ּ

ָאה ְוַעְלָמא ִעָלָאה ּתָ ֲחָדא ַעְלָמא ּתַ   .ּּכְ

ן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלך ֲעִריִרי ּתֶ ר. ְַמה ּתִ ָרא , ְּדֵלית ִלי ּבַ ְּואֹוִליְפָנא ְדָכל ָמאן ְדֵלית ֵליה ּבְ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּבְ ְוַאְבָרָהם ַעל ָמה . ּ ֲעִריִרים ִיְהיו)ויקרא כ(, א ִאְקֵרי ֲעִריִרי ּכְ

ן ִלי ּתֶ ָּאַמר ִמָלה ָדא ְדָאַמר ַמה ּתִ ִריך הוא. ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִאילו לא ֶהֱאִמין ּבֵ ְבָיכֹול ּכְ ּּכִ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא ָאֹנִכי ָמֵג א ּבְ ֶּאָלא ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ַהאי ָעְלָמאּ ה ְמֹאד . ְן ָלך ּבְ ָכְרך ַהְרּבֵ ָׂשְ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ן ִלי. ּבְ ּתֶ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְוָאַמר ַמה ּתִ ִּמָיד ִאְתַער ַאְבָרָהם ּבְ ְּדָהא ְיַדְעָנא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]369דף [ -ּ

ר ר ָנׁש ְדָלא אֹוִליד ּבַ ַההוא ָעְלָמא ּבַ יה ּבְ יל ֲאַגר ְלֵמיַעל ּבֵ ְּדָלא ַקּבִ ּ ּ ָאַמר ַמה ְּוַעל ָדא , ּ
ן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלך ֲעִריִרי ּתֶ יה, ְּתִ ן ִלי ְדָלא ָזִכיָנא ּבֵ ּתֶ ְּדָהא ָלא ּתִ ּ ר ָנׁש ְדָלא . ּ אן ְדּבַ ִּמּכָ ּ

ַההוא ָעְלָמא ְלֲאָעָלא ּגֹו ַפְרּגֹוָדא ַהאי ָעְלָמא ָלא ָזֵכי ּבְ ְבִנין ּבְ ָּזֵכי ּבִ ּ.  

  ]ב''דף צ ע - ' זוהר חלק א[

ִאְצַטְגִנינות ִדיֵליה ְדָלא יֹוִלידְוַאְבָרָהם ֲהָו ּה ָחֵמי ּבְ ּ ּ ִתיב ַויֹוֵצא אֹותֹו . ּ דף צ (ַּמה ּכְ

אמר ליה קודשא בריך הוא צא מאצטגנינות דילך אברם אינו (. 'ַּהחוָצה ְוגו )ב''ע
ָרָז. )מוליד אברהם מוליד ַהאי ֶאָלא ּבְ ל ּבְ ּכַ ִריך הוא ָלא ִתְסּתַ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ א ְּ

ר ִמי ְיֵהא ָלך ּבַ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעך. ְִדׁשְ ן . ּ ּמָ א ְדִמּתַ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ
ָדא  ר ֵליה ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא)ברא(ִּאְתַקּשַׁ   . ְוָלא ִמּסִ

ְרָעא ִלְצלֹוָתא ּּכֹה ְדהוא ּתַ ָרָכה, ּ ח ּבְ ּכַ ה ִיׁשְ ר ָנׁש ׁשְ, ּּבָ ח ּבַ ּכַ ה ִיׁשְ יהּּבָ ּּכֹה ַההוא . ִּאְלּתֵ
ְטָרא ִדְגבוָרה ְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ֲאָתא ִיְצָחק, ִּסְטָרא ְדַאְתָייא ִמּסִ ְּדָהא ִמּסִ ְּוַההוא ִסְטָרא . ּ

ין וֵפיֵרי ְלָעְלָמא ן ַאְתָיין ִאיּבִ ּמָ ִּדְגבוָרה ּכֹה ִאְקֵרי ְדִמּתַ ּ א ְדֹכְכַבָיא , ּ ְטָרא ִדְלַתּתָ ְּוָלא ִמּסִ ּ
ּוַמָז   .לֹותּ

ְיָי ֵדין ְוֶהֱאִמין ּבַ א. ּכְ ק ְלַתּתָ ק ְלֵעיָלא ְוָלא ִאְתָדּבַ ִּאְתָדּבַ ֹכְכַבָיא . ּ ְיָי ְוָלא ּבְ ְוֶהֱאִמין ּבַ
ּוַמָזֵלי ְיָי. ּ י ַאְגֵריה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְוֶהֱאִמין ּבַ ְּדַאְבַטח ֵליה ְדַיְסּגֵ ּ ּ ּ ְיָי. ּ ַההוא , ְוֶהֱאִמין ּבַ ּּבְ

א ְדִא ָעְלָמאַּדְרּגָ ן ֵייֵתי ֵליה ַזְרָעא ְלאֹוָלָדא ּבְ ּמָ ְּתְייִהיב ֵליה ְדִמּתַ ּ ֶבָה לֹו ְצָדָקה. ּ . ַּוַיְחׁשְ
ִאילו ִהיא ַרֲחֵמי ַהאי ּכֹה ב ְדִאיִהי ִדיָנא ּכְ ֶבָה לֹו ְדַאף ַעל ּגַ ַּוַיְחׁשְ ּ ּ ֶבָה לֹו . ּ ָּדָבר ַאֵחר ַוַיְחׁשְ ּ

ָרא ִעָלָאה, ְצָדָקה יר ִקׁשְ ְּדָקׁשִ ֲחָדאּ ָרא לֹון ּכְ ָאה ְלַחּבְ ַתּתָ   . ּבְ

א ֲחֵזי ְּוִכי ֵתיָמא ְדָהא אֹוִליד , ָּהא ִאְתָערו ַאְבָרָהם מֹוִליד ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִליד, ּתָ
עֹוד ְדִאיהו ַאְבָרם ָמֵעאל ּבְ ִּיׁשְ ִריך הוא ָלא . ּ א ּבְ ָרא ְדַאְבַטח ֵליה קוְדׁשָ ֶּאָלא ַההוא ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ

עֹוד  ְּדִאיהו ַאְבָרםאֹוִליד ּבְ א, ּ עֹוד ְדִאיהו ַאְבָרם אֹוִליד ְלַתּתָ ְּדָהא ּבְ ּ יָון ְדִאְתְקֵרי , ּ ּּכֵ
ֵדין אֹוִליד ְלֵעיָלא ִרית ּכְ ּבְ וָרא , ַאְבָרָהם ְוָעאל ּבַ ִקּשׁ ך ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִליד ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ָמה ְדֲאָמָרן, ִּעָלָאה ר, ַאְבָרָהם מֹוִליד ּכְ ִיְצָחקְוִאְתַקּשַׁ   : ְלֵעיָלא ּבְ

ִנים ְוגו ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ א ָפַתח . 'ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ י ַאּבָ י ִמי )שמואל ב כב(ַּרּבִ  ּכִ
ְלֲעֵדי ְיָי וִמי צור ְוגו ֵּאל ִמּבַ א ָאַמר ַהאי ְקָרא . 'ּ י ִמי ֵאל )ח''תהלים י(ָּדִוד ַמְלּכָ  ּכִ

ְלֲעֵדי ְיָי ְלֲעֵדי ְיָיָּמאן הוא . ִמּבַ ד ִמִדי ִמּבַ א ְדְיכול ְלֶמְעּבַ ִליָטא אֹו ְמַמּנָ ּׁשַ ּ ּ ֶּאָלא ַמה , ּ
ִריך הוא א ּבְ ד ֵמִעם קוְדׁשָ ְּדִאְתַפּקַ ּ ְּ ְרׁשוַתְייהו ָקְייֵמי ְוָלא ָיְכֵלי , ּ ִגין ְדֻכְלהו ָלא ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ

ד ִמִדי ּוִמי צור. ְּלֶמְעּבַ יף ְדָיכֹול , ּ ּקִ ּוַמאן ִאיהו ּתַ ּ ְרֵמיה ּ ד ּתוְקָפא וְגבוָרה ִמּגַ ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ּ
ְלֲעֵדי ֱאלֵהינו ר . ִּמּבַ ד ִמִדי ּבַ ִריך הוא ְוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ְלהו ּבִ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ּ ְּ ּ

ְרׁשוֵתיה ּּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]370דף [ -ּ

ְלֲעֵדי ְיָי י ִמי ֵאל ִמּבַ ְר. ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ִריך הוא ּכָֹלא ּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַמאן ְּ ּׁשוֵתיה ְוָלא ּכְ ּ
ֵחיזו ְדֹכְכַבָיא וַמָזֵלי ְּדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּ ּ ְּדֻכְלהו ַאְחְזָיין ִמָלה, ּ ּ ִריך הוא ַאְחַלף ֵליה , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ּוִמי צור זוָלִתי ֱאלֵהינו. ְלַגְווָנא ָאֳחָרא ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ְָהא אוְקמוָה ְדֵלית ַצָייר ּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָכל ּהו ִלים ְלַההוא ִדיוְקָנא ּבְ ִלים ָעִביד ְוִצֵייר ִדיוְקָנא ּגֹו ִדיוְקָנא ְוַאׁשְ ּא ְדִאיהו ַצָייר ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ּקוֵניה ּּתִ ה ֶנֶפׁש ִעָלָאה ְדָדֵמי ְלִתּקוָנא ִעָלָאה, ּ ְּוָאִעיל ּבָ ּּ ּ א , ּ קוְדׁשָ ך ֵלית ַצָייר ּכְ ְּבִגין ּכָ ּ ְ

ִריך הוא ּּבְ ְ.  

א ֲחֵזי י נוְקֵביה ְונוְקֵביה , ּתָ יה ְלַגּבֵ יאוְבּתֵ ד ִאְתַער ּתִ ר ָנׁש ּכַ ֵּמַההוא ַזְרָעא ְדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵרין  ר ַחד ְדָכִליל ִמּתְ ְייהו ּבַ ֲחָדא ְוָנַפק ִמּנַ ְרַווְייהו ּכְ ָרן ּתַ ֵדין ִמְתַחּבְ יה ּכְ ִּאְתָעַרת ְלַגּבֵ ּ ּ ּ

ַחד ִּדיוְקִנין ּכְ ִריך. ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ְּבְ ּ ְרַווְייהוּ ִליל ִמּתַ ִציוָרא ְדִאְתּכְ ּ הוא ִצֵייר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ְוַעל . ּּ
ִציוָרא  ַכח ַההוא ִדיוְקָנא ּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ַההוא ִזְמָנא ּבְ א ַגְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ְלַקְדׁשָ ֵעי ּבַ ָּדא ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ְדָקא ָחֵזי ִלים ּכְ   .ׁשְ

א ֲחֵזי י ִחָייא ּתָ ה ִאּנ, ָּאַמר ַרּבִ ּמָ ִריך הואּכַ א ּבְ ּון ַרְבְרִבין עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּדָהא , ְּ
ַגְווָנא ְדָעְלָמא ר ָנׁש ִאיהו ּכְ ּאוְמנוָתא ְוִציוָרא ְדּבַ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְדָקא ָחֵזי ֵליה ל ַחד ְוַחד ּכְ ֵרי ָעְלָמא ְמַזִווג ִזווִגין ּכָ ּּבָ ּ ּ ִּצֵייר ִדיוְקֵניהֹון ַעד ָלא ְּוהוא , ּ ּ ּ
  .ֵּייתון ְלָעְלָמא

  ]א''דף צא ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ִתיב ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם, ְּדָאַמר ַרּבִ ֶּאָלא . ְּוִכי ֵסֶפר ֲהָוה ֵליה. ּכְ
ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה ְלָאָדם ָהִראׁשֹון  א ּבְ ּאוְקמוָה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יו ְוכוְּ ּדֹור דֹור ְודֹוְרׁשָ ּ ְֵהיַאך . 'ּ

א ְדִאּנון ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא, ַּאְחֵמי ֵליה רוַח קוְדׁשָ ִּאי ֵתיָמא ְדָחָמא ּבְ ּ ּ ּ ַמאן ְדָחָמא . ּ ּּכְ
ָחְכְמָתא ַמה ְדֵייֵתי ְלָעְלָמא ְלהו, ָלאו ָהִכי. ּּבְ ֵעיָנא ּכֻ ֶּאָלא ָחָמא ּבְ ְּוַההוא ִדיוְקָנא. ּ ּ ּ 

ֵעיָנא ְלהו ָחָמא ּבְ ָעְלָמא ּכֻ יה ּבְ יִנין ְלֵמיַקם ּבֵ ְּדַזּמִ ּ ֵרי , ּ ִגין ְדִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּּ
ִריך הוא  א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ָקְייִמין ַקּמֵ א ּכֻ ְבֵני ָנׁשָ יִנין ְלֵמיַקם ּבִ אן ְדַזּמִ ְלהו ַנְפׁשָ ָּעְלָמא ּכֻ ּ ּ ּ ְּ

ַההוא ִדיוְקָנא ַמ ּּבְ ּ יה ּ יִנין ְלֵמיַקם ּבֵ ׁש ְדַזּמִ ּּמָ ָעְלָמא )א''דף צא ע(ּ   .ּבְ

אן ָסְלָקן ְלהו ַנְפׁשָ ַתר ְדָנְפִקין ֵמַהאי ָעְלָמא ּכֻ ל ִאּנון ַצִדיַקָייא ּבָ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּּכְ ּ ּ ּּ ,
ַגְו הו ּכְ א ּבְ ׁשָ ִריך הוא ַאְזִמין לֹון ִדיוְקָנא ָאֳחָרא ְלִאְתַלּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַהאי ְּ ּוָנא ְדֲהוו ּבְ ּ

ֵעיָנא, ָעְלָמא יה ְוָחָמא לֹון ָאָדם ָהִראׁשֹון ּבְ ְלהו ָקְייִמין ַקּמֵ ך ּכֻ ְּבִגין ּכָ ּ ְ.  

ִקיוַמְייהו ַתר ְדָחָמא לֹון ָלא ָקְייֵמי ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ּבָ ּ ִריך . ּּ א ּבְ ל ִמלֹוי ְדקוְדׁשָ א ֲחֵזי ּכָ ְּתָ ּ ּ ּ
ִקיוָמא ִאּנון ְוָקְי ּהוא ּבְ ּ יה ַעד ְדָנֲחתו ְלָעְלָמאּּ ּימו ַקּמֵ ּ ּ ִתיב. ּ ַגְווָנא ָדא ּכְ י )דברים כט(, ּכְ  ּכִ

נֹו ֹפה ְוגו ר ֶיׁשְ ְלהו ' ֵאת ֲאׁשֶ ָעְלָמא ּכֻ יִנין ְלֶמֱהֵוי ּבְ א ְדַזּמִ ֵני ָנׁשָ ָּהא אוְקמוָה ְדֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ן ּמָ ָכחו ּתַ ּתְ   .ִּאׁשְ
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ָלא ְדָהא ּכְ ּכָ ר ֵאיֶנּנו ֹפה ְוגוָּהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַמע ַהְנהו ' ִּתיב ֵאת ֲאׁשֶ ּוַמׁשְ  )כלהו(ּ
ן ּמָ ְּדִיְפקון ֵמִאּנון ְדָקְיימו ּתַ ּ ּ ּ נו עֹוֵמד ַהיֹום, ּ ִתיב ִעּמָ נו ַהיֹום ְוָלא ּכְ ִגין ִדְכִתיב ִעּמָ ּּבְ ּּ ּ ּ .

ֶּאָלא ַוַדאי  ן ֶאָלא ְדָלא ִאְתֲחזו ְלֵעיָנ)הכא(ּ ּמָ ְלהו ָקְיימו ּתַ ּ ּכֻ ּ ּ נו , אּּ ִתיב ִעּמָ ך ּכְ ְּבִגין ּכָ ְ

ב ְדָלא ִאְתֲחזון ַּהיֹום ַאף ַעל ּגַ ּ ּ.  

ָמה ְדִאְתֲחזון ְלָאָדם ָהִראׁשֹון ְדָחָמא לֹון  ְּוִאי ֵתיָמא ַמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתֲחזון ָהָכא ּכְ ּ ּ ּ
ֵעיָנא יר, ֵעיָנא ּבְ ד ִאְתְייִהיַבת . ְוָהא ָהָכא ִאְתֲחֵזי ַיּתִ ָרֵאל ֶּאָלא ָהָכא ּכַ אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ

ָלא  ּכָ ִאיִבין ְלִאְסּתַ ֵעיָנא ְוֲהוו ּתְ ָלאן ֵעיָנא ּבְ ּכְ ין ִעָלִאין ֲהוו ָחָמאן וִמְסּתַ ֵּחיזו ָאֳחָרא ְוַדְרּגִ ּ ּ ּּ
יָקָרא ְדָמֵריהֹון ּוְלֶמחֵמי ּבִ ְלחֹודֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ך ָחמו ְיָקָרא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ ְּ 

  .ְוָלא ֵמָאֳחָרא

ִריך  א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ָקְייֵמי ַקּמֵ ָעְלָמא ּכֻ יִנין ְלָקְייָמא ּבְ א ְדַזּמִ ֵני ָנׁשָ ְלהו ּבְ ְְוַעל ָדא ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ
יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יִנין ְלָקְייָמא ּבֵ ׁש ְדַזּמִ ִאּנון ִדיוְקִנין ַמּמָ ּהוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְלִמי )תהלים קלט(, ּ  ּגָ

ָָראו ֵעיֶניך ְלִמי ָראו ֵעיֶניך. 'ָ ְוַעל ִסְפְרך ְוגוּ ָּגָ ִגין ְדִדיוְקָנא ָאֳחָרא ִעָלָאה . ּ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ
ִתיב ך ּכְ ַהאי וְבִגין ּכָ ְֲהִוי ּכְ ּ וִמי צור זוָלִתי ֱאֹלֵהינו)תהלים יח(, ּ ּ ּ ַּמאן ַצָייר ַטב ְדַצָייר . ּ ּּ

ִריך)דא בדא( ּּכָֹלא )דכליל( א ּבְ קוְדׁשָ ְ ּכְ   .ּ הואּ

י ִמי ֱאלֹוַה ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ְלהו , ּ ִליל ִמּכֻ ָלָלא הוא ְדִאְתּכְ ָּדא ָרָזא ְדִמָלה ְדָהא ֵאל ּכְ ּ ּ ּ ּּ
ין ִגין ִדְכִתיב , ַּדְרּגִ א ָאֳחָרא ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ֵאל ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ָכל )תהלים ז(ּ  ֵאל זֹוֵעם ּבְ

א ֲחֵזי. יֹום ְלחֹודֹוי ְוָלא ִאְתְפַרׁש ְלָעְלִמיןְּדָהא ֵלית ֵאל ִמּבַ, ּתָ ְּלֲעֵדי ְיָי ְדָלאו ִאיהו ּבִ ּ ּ .
ִתיב ְלֲעֵדי ְיָי ְוגו)שמואל ב כב(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ִמי ֵאל ִמּבַ ּוִמי צור ְוגו',  ּכִ ְּדָהא צור ָלאו ' ּ ּ

ִדְכִתיב ְלחֹודֹוי ֶאָלא ּכָֹלא ַחד ּכְ ִּאיהו ּבִ ּ י ְיָי ּ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹו)דברים ד(, ּ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ּכִ ָם ַוֲהׁשֵ

  .'ּהוא ָהֱאלִהים ְוגו

א ֲחֵזי ָמה , ּתָ ְלחֹודֹוי ּכְ יה ִמּגֹו ַמֲחֶזה ּבִ ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ְמַמֵליל ִעּמֵ ַּעד ָלא ִאְתּגְ ּ
ֲחֶזה ְוגו ּמַ ָמר ִדְכִתיב ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ּבַ ְּדִאּתְ ּ ֲחֶזה. 'ּ ּמַ ַההוא ֵח. ּבַ א ְדָכל ּּבְ ּיזו ַדְרּגָ ּ ּ

יה ִּדיוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ּ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ְּוַהאי ַמֲחֶזה ִאיהו ָרָזא ִדְבִרית. ּּכְ ּ.  

יה  א ֵחיזו ְדָכל ִדיוְקִנין ִאְתַחְזָיין ּבֵ ִגין ְדִאיהו ַדְרּגָ ך ִאְקֵרי ַמֲחֶזה ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ִדְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַזר ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה )פח ב(ָהא ֲאַמְרּתְ , ֶזהּוְכֵדין ִאְקֵרי ַמֲח ַקְדִמיָתא ְדַעד ָלא ִאְתּגְ ּ ּבְ
ין ָאֳחָרִנין ָראן ֲעלֹוי ַדְרּגִ א ְדָלא ׁשָ ר ַהאי ַדְרּגָ יה ּבַ ְּמַמֵליל ִעּמֵ ּ ּ ּ ֲחֶזה , ּ ּמַ א ֲאַמְרּתְ ּבַ ּתָ ְוַהׁשְ

ין ִעָלִאין  ֵּחיזו ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ ִתיב ָהָיה ְדַבר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוָהא ַעד ָל. )איהו(ּ ַזר ּכְ ּא ִאְתּגְ
ֲחֶזה ּמַ   .ּבַ

ן ּקַ ין ִעָלִאין ִאְתּתַ ין ִעָלִאין ִאיהו וְבֵחיזו ְדַדְרּגִ א ֵחיזו ְדָכל ַדְרּגִ ֶּאָלא ַהאי ַדְרּגָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַאף . ּ
א ּבְ ִזיר ַהאי ַדְרּגָ ב ִדְבַההוא ִזְמָנא ְדַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ּגָ ַּעל ּגַ ּ ּ ין ִעָלִאין ִאיהו ּ ֵּחיזו ְדַדְרּגִ ּ ּּ

ָווִנין ִאיהו ָקִאים ּוְבָכל ִאּנון ּגְ ּ ְּוֵחיזו ְדִאּנון . ּ ּ חֹוֵתיה ַחד )וצז ב, קא א(ּ ָווִנין ָקְייֵמי ּתְ ּ ּגְ
ָוון ִחַוור ִּמָיִמיָנא ּגַ ּ ָוון סוָמק. ּ ָמאָלא ּגַ ַּחד ִמּשְׂ ָווִנין. ּ ל ּגְ ּ ֵחיזו ְדָכל ְּוִאיהו, ַּחד ְדָכִליל ִמּכָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]372דף [ -ּ

ָווִנין ִעָלִאין ְדָקְייֵמי ֲעֵליה ּּגְ ּ יה . ּ ַהאי ֵחיזו ָקִאים ֲעֵליה ְדַאְבָרָהם וַמִליל ִעּמֵ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ַזר ב ְדָלא ִאְתּגְ ִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם. ְּוַאף ַעל ּגַ ַזר ַמה ּכְ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ.  

א ֲחֵזי ַדי , ּתָ ִבְלָעם)ראמ(ַּמֲחֵזה ׁשַ ִתיב ּבְ ִתיב ַמֲחֶזה ְסָתם.  ּכְ ין ַהאי , ּוְבַאְבָרָהם ּכְ ַמה ּבֵ
א . ְלַהאי ַדי ִאֵלין ִדְלַתּתָ ֶּאָלא ַמֲחֵזה ׁשַ ּּ יה ְוִאּנון ֵחיזו ִדיֵליה)דנפקו(ּ ּ ִמּנֵ ּ ּ ּ ַמֲחֶזה ְסָתם ַמֲחֶזה . ּ

ָּדא הוא ה ּ ְדָכל ִדיוְקִנין ִעָלִאין ִאְתַחְזָי)דכל חיזו(' ּ ּ ּ יהּ ַאְבָרָהם , ּין ּבֵ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ַדי ַּמֲחֶזה ְסָתם וְבִבְלָעם ַמֲחֵזה ׁשַ ּ.  

  ]ב''דף צא ע - ' זוהר חלק א[

ְדֲאָמָרן ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ֵליה ַהאי ַדְרָגא ּכִ ְּוַעל ָדא ַעד ָלא ִאְתּגְ ַזר ִמָיד . ּ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ
ְלהו ' ַּוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוגו ִּאְתֲחזון ּכֻ א )ב''דף צא ע( )שאר(ּ ין ַעל ַהאי ַדְרּגָ ַּדְרּגִ ְוַהאי , ּ

ִלימו ׁשְ ְדָקא ָחֵזי ּבִ יה ּכְ א ַמִליל ִעּמֵ ַּדְרּגָ ּ ְבִרית . ּּ א ְוָעאל ּבִ א ְלַדְרּגָ ְּוַאְבָרָהם ִאְתַקַטר ִמַדְרּגָ ּ
ִלימו ׁשְ ְדָקא ָחֵזי ּבִ א ּכְ ְּקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ  

  )ח''סימן מ(מטות השלמה מההש

ִסיַני  ִרית ּבְ ְטָרא ְדַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ֹזאת אֹות ַהּבְ ִרית ִמּסִ א ִאְתְקִריַאת אֹות ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ
ָרֵאל ֶנַצ. ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. )א ביני''ס( ֵני ִיׂשְ ִהיא ָדא , ּאֹות ָדא ַצִדיק. ד''ח הֹו''ּוֵבין ּבְ

א  ִכיְנּתָ י)א''שמות ל(ׁשְ ֶת ּכִ ַמִים ִמּכֶ ה ְיָי ֶאת ַהׁשָ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ּר ַעד ַעּמוָדא '' ׁשֵ
ְטָרא ְדָאּתְ ו. ְדֶאְמָצִעיָתא ָכל ֲאַתר ֶאָלא ִמּסִ ית ּבְ ְּדֵלית ׁשִ ִביִעי ֶאָלא ִמְטָרא ' ּּ ְּוֵלית ׁשְ

יה ָחְכָמ' ְּדָאּתְ י ָאה אֹו''ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ִקינו . ת ִהיאּה ִעָלָאה אֹות ִהיא ָחְכָמה ַתּתָ ְּוּתַ
ן ָחְכָמ ְּלִמְגָזר ִלְתָמְנָייא ְדִאיהו ַתּמָ ּ הֹון י''ּ ָלא ּבְ ְּזִעיָרא ְלַסְלָקא ָלה ַעד ' ה ַעד ְיסֹוד ְלָקּבְ

ָמָנא ְוַעְפָרא ְלַקֵיים  ְוָייא ָעְרָלה ּבְ ִקינו ְלׁשָ יהֹון ְוּתַ ֶתר ְלֶמהֵוי ֲעָטָרה ַעל ָראׁשֵ ּּכֶ ּ ישעיה (ּ

  )עד כאן מההשמטות( :ָעָפר ַלְחמֹוְוָנָחׁש  )ה''ס

א ֲחֵזי ַזר ַאְבָרָהם, ּתָ יָון ְדִאְתּגְ א ְוִאְתַעַטר , ּּכֵ ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ָּנַפק ֵמָעְרָלה ְוָעאל ּבִ ּ
ִקיוָמא ְדָעְלָמא ָקִאים ֲעֵליה א ְוָעאל ּבְ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ִגיֵניה, ּּ ּוְכֵדין ִאְתְקַיים ָעְלָמא ּבְ ּּ .

ִגין י)ירמיה לג(ּ ִדְכִתיב ּבְ ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ .  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ְרָאם)בראשית ב(ּוְכִתיב  ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה. ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ְרָאם''ּבְ ַאְבָרָהם, א ּבָ . ּבְ

ָרָזא ָחָדא ָקִאים ֲעָתא ְדקוְדׁשָ. ְּוֹכָלא ּבְ ּוְבׁשַ ּ ל ִאּנון ָדִרין ּ ִריך הוא ַאֲחֵמי ֵליה ְלָאָדם ּכָ ּא ּבְ ּ ּ ּ ְ

ַההוא , ְּדָעְלָמא א ְדֵעֶדן ּבְ ִגְנּתָ ְלהו ָקְיֵמי ּבְ ל ָדָרא ְוָדָרא ּכֻ ל ַחד ְוַחד ּכָ ְּוָחָמא לֹון ּכָ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא יִנין ְלָקְייָמא ּבְ ִּדיוְקָנא ְדַזּמִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יָון, ְוּתָ ָמר ּכֵ ַללָהא ִאּתְ יה ַחִיים ּכְ ּ ְדָחָמא ֵליה ְלָדִוד ְדָלאו ּבֵ ּ ּ ּ ָוה, ּ ְּוִאיהו ְיִהיב , ּּתָ
ֵּליה ִמִדיֵליה ע ּ ִנין' ּ ִנין, ׁשְ ע ֵמאֹות וְתָלִתין ׁשְ ׁשַ ך ֲהוו ֵליה ְלָאָדם ּתְ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ְּוִאּנון . ְ

ָלקו ֵליה ְלָדִוד ְבִעין ִאְסּתַ ּׁשִ ּ ּוִמָלה ָדא ָרָזא ְדָחְכְמ. ּ ּ ְּדָדִוד ֵלית ֵליה , ָּתא ִאיהוּּ ר )יומין(ּ  ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]373דף [ -ּ

ִנין ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ְבִעין ׁשְ ְּוֹכָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ׁשִ ּ א ּכָֹלא ִאיהו . ּ ְּוָכל ַמה ִדְלַתּתָ ּּ
ָרָזא ִדְלֵעיָלא   .ּּבְ

א ֲחֵזי ְלהו ִז, ְוּתָ ָמִתין ְדָעְלָמא ּכֻ ָכל ִאּנון ִדיוְקִנין ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ יהּ ּווִגין ִזווִגין ַקּמֵ ּ ּ ּ ד . ּ ְלָבַתר ּכַ
ִריך הוא ְמַזִווג ִזווִגין א ּבְ ַּאְתָיין ְלַהאי ָעְלָמא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

י  ִריך הוא )יהודה(ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ִּיְצָחק קוְדׁשָ ת ְפלֹוִני )מזווג זווגין ואמר( ְּ ּ ָאַמר ּבַ
י יֹוֵסי ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ִלְפלֹוִני ִתיבָאַמר ַרּבִ ַחת )קהלת א(,  ְוָהא ּכְ ל ָחָדׁש ּתַ  ֵאין ּכָ
ֶמׁש ִתיב. ַהּשֶׁ ֶמׁש ּכְ ַחת ַהּשֶׁ י ְיהוָדה ּתַ אֵני ְלֵעיָלא, ָּאַמר ַרּבִ   .ׁשָ

רֹוָזא ָהָכא י יֹוֵסי ַמאי ּכָ ַהִהיא . ָאַמר ַרּבִ י ִחָייא ּבְ י ִחְזִקָיה ָאַמר ַרּבִ ְּוָהא ָאַמר ַרּבִ ּ
ׁש ְדָנִפי ֲעָתא ַמּמָ ַנת לֹוּׁשַ ת זוגֹו ִאְזַדּמְ ר ָנׁש ְלָעְלָמא ּבַ ִאין ִאּנון . ּק ּבַ א ַזּכָ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ

א ַעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ַמְתהֹון ִמְתַעְטִרין ַקּמֵ ַּצִדיַקָייא ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ִניָנן , ּּ ְּדָהִכי ּתָ
ִריך א ּבְ ֲעָתא ְדַאִפיק קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ְּבְ ּ ָמִתין ְלָעְלָמאּּ ָמִתין , ּ הוא ִנׁשְ ל ִאּנון רוִחין ְוִנׁשְ ּּכָ ּ

ֲחָדא ָרן ּכְ ִליָלן ְדַכר ְונוְקָבא ְדִמְתַחּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ ּ.  

א ד ַעל ִעדוֵאיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ִליָחא ְדִאְתַפּקַ א ׁשְ יָדא ְדַההוא ְמַמּנָ ָרן ּבִ ְּוִאְתַמּסְ ּ ּ ּ ּ ְוַלְיָלה . ּּ
ֵמיה יןּוְבׁשַ, ּׁשְ ידֹוי ִמְתָפְרׁשִ ֲּעָתא ְדָנֲחִתין ְוִאְתַמְסָרן ּבִ ּוְלִזְמִנין ָדא ַאְקִדים ִמן ָדא , ּ ּ ּ ּ

א ְבֵני ָנׁשָ ּ ָמָטא ִעיָדן ְדִזווָגא ִדְלהֹון)מחא(ְוַכד . ְּוָאִחית ְלהו ּבִ ּ ִריך הוא ְדָיַדע . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ְד ר לֹון ּכִ ָמִתין ְמַחּבַ ִּאּנון רוִחין ְוִנׁשְ ַקְדִמיָתא וַמְכְרָזא ֲעַלְייהוּ ּּבְ ָרן ִאְתֲעִבידו . ּ ְּוַכד ִאְתַחּבְ
ְדָקא ָחֵזי ָמאָלא ּכְ ָמָתא ָיִמיָנא וׂשְ ַּחד ּגוָפא ַחד ִנׁשְ ַחת , ּ ל ָחָדׁש ּתַ ך ֵאין ּכָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֶמׁש ִניָנן ֵלית ִזווָגא ֶאָלא ְלפום עֹוָבדֹוי ְוָאְר. ַהּשָׁ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ּתָ ּ ָּהִכי הוא . ּחֹוי ְדַבר ָנׁשּּ
ָרן. ַּוַדאי ׁשְ ָמה ְדָנִפיק, ְּדִאי ָזֵכי ְועֹוָבדֹוי ִאְתּכַ יה ּכְ ָרא ּבֵ ָּזֵכי ְלַההוא ִדיֵליה ְלִאְתַחּבָ ּ ּ ּ ּ.  

ע  ָאן ֲאַתר ִיְתּבַ ָרן עֹוָבדֹוי ּבְ ׁשְ ָּאַמר ַרִבי ִחָייא ַמאן ְדִאְתּכַ ּ ַההוא ִזווָגא )א יתבא''ס(ּ ּ ּ
ִּדיֵליה ִניָנן ְלעֹוָלם ִיְמּכֹר ָאָדם כו. ּ ְלִמיד ָחָכם ' ָּאַמר ֵליה ָהא ּתָ ת ּתַ א ּבַ ג תא ''א ל''ד(ְוִיּשָׂ

יֵדיה. )חזי ְּדַתְלִמיד ָחָכם ִפְקדֹוָנא ְדָמאֵריה ִאְתַפְקָדן ּבִ ּ ּּ ל ִאּנון . ּ א ּכָ ָרָזא ְדַמְתִניּתָ אָנא ּבְ ּּתָ ּ
ָמִתין  ִגְלּגוָלא ְדִנׁשְ ְּדָאתו ּבְ ּ ּ ַרֲחֵמי ִזווָגא ִדְלהֹוןּ ָּיְכִלין ְלַאְקָדָמא ּבְ ּ ּ ְּוַעל ַהאי ִאְתָערו . ּ

ַרֲחִמים)אין נושאין נשים במועד אבל מקדשין(. ַחְבַרָייא א ְיַקְדֶמּנו ַאֵחר ּבְ ּמָ ּ ׁשֶ ִפיר . ּ ְּוׁשַ
ָּקֲאְמרו ַאֵחר ַדְייָקא א ּבְ, ּ יה ְדקוְדׁשָ ין ִזווִגין ַקּמֵ ן ָקׁשִ ְּוַעל ּכֵ ּ ּ ּ ִּריך הואּ  )פנים(ְּוַעל ּכָֹלא . ְ

ִתיב ִרים ַדְרֵכי ְיָי ּכְ י ְיׁשָ ַּוַדאי ּכִ ּ.  

  ]א''דף צב ע - ' זוהר חלק א[

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהא ָרָזא ְדִמָלה ְיַדְעָנא ַלח ֵליה ְלַרּבִ י ְיהוָדה ׁשָ ַּרּבִ ּ ִּאּנון ְדָאתו , ּ ּ ּ
ָמִתין ֵמָאן ֲאַתר ְלהו ִז ִגְלּגוָלא ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ּווָגאּ ִתיב. ּ ַלח ֵליה ּכְ ה )שופטים כא(, ּׁשְ ֲעׂשֶ  ַמה ּנַ

ים ְוגו ם ָלֶכם ְוגו. 'ָלֶהם ַלּנֹוָתִרים ְלָנׁשִ ּוְכִתיב ְלכו ַוֲחַטְפּתֶ ָתא ִדְבִני ִבְנָיִמין אֹוַכח . 'ּ ַּפְרׁשָ ּ
ַרֲחִמים א ְיַקְדֶמּנו ַאֵחר ּבְ ּמָ ִניָנן ׁשֶ אבל , ת זוגוכי אותו אחר אין לו ב(. ְּוַעל ַהאי ּתָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ייתי אחוהי , תשכח דא כגון בר נש דנסיב בת זוגיה ולא הוו ליה מנה בנין ומת
האי בר הוא מיתא דאהדרת .  מנה בר)א''דף צב ע(וייבם אתתיה ויתיליד ליה 

ודא הוא שמא יקדמנו , דא הוא אחר דאין לו בת זוג אלא אמיה. נשמתיה לעלמא
תתיה דדא ברחמי ובצלותא ואף על אחר ברחמים דיכיל לאקדמא אחרא למיסב א

בעלה חייבא איהו ) הוא(גב דאמינא לך דיכיל לאקדמא ברחמי לא יכיל אלא אם 

  )ואיהו זכאה

י ְיהוָדה  ִריך הוא)השתא(ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ין ִזווִגין ַקּמֵ ּ ַהאי הוא ַוַדאי ְדָקׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ָאה . ְּ ַזּכָ
ָרֵאל ְדאֹוַרְי ּחוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּיָתא אֹוִליף ְלהו ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְוָכל ְטִמיִרין , ְּ

יה ּוְגִניָזא ִדְגִניִזין ַקּמֵ ּ ִתיב. ּ ִמיָמה ְוגו)תהלים יט(, ַּוַדאי ּכְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ' ּתֹוַרת ְיָי ּתְ ַּזּכָ ּ
אֹוַרְייָתא ְוָלא ִיְתְפַרׁש ִמיָנה ַדל ּבְ ּתָ ְּדִיׁשְ ֲעָתא ְּדָכל ַמ, ּּ ּאן ְדִיְתְפַרׁש ֵמאֹוַרְייָתא ֲאִפלו ׁשַ ּּ ּ

ָמה ְדִאְתְפַרׁש ֵמַחֵיי ְדָעְלָמא ִדְכִתיב ָּחָדא ּכְ ּ ּּ י ִהיא ַחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך)דברים ל(, ּ ָ ּכִ ְ ָ , ּוְכִתיב. ּ
לֹום יֹוִסיפו ָלך)משלי ג( נֹות ַחִיים ְוׁשָ ְ ֹאֶרך ָיִמים וׁשְ ְּ ּּ:  

ן ּתִ ָנה ְוגוַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ִעים ׁשָ י יֹוֵסי ָפַתח . 'ׁשְ ָלם ַצִדיִקים )ישעיה ס(ַּרּבִ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ְ

ין. 'ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ְוגו ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ִריך הוא , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִרים . ָּקָרא לֹון ַצִדיִקים ּ וְתַמְנָיא ַאְלֵפי ָמאֵרי ְדַגְדִפין ) וחמשג''א ל''ד(ְּדַתְנָיא ֵמָאה ְוֶעׂשְ ּ
ְמִעין ָקָלא ְוַאֲחִדין ֵליה ְלַההוא ָקָלא ל ָעְלָמא ְוׁשָ ְּדָאְזִלין ְוָטאִסין ּכָ ּ ּ.  

ָעְלָמא ְדֵלית ָלה ָקָלא ָמה ְדָתִניָנן ֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּּכְ ּ ּּ ְרִקיָעא, ְ , ְוָאְזָלא ְוָטאָסא ּבָ
 )א דמדין''נ( ְּדָאְמִרין )א למאריהון''ד(ַּגְדִפין ְוָסְלִקין ַההוא ָקָלא ְּוַאֲחִדין ָלה ָמאֵרי ְד

ְּוַדְייִנין ָלה ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש ִדְכִתיב ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ְוגו)קהלת י(, ּ י עֹוף ַהּשָׁ   .'ְ ּכִ

ֵּאיָמַתי ָדְייִנין ְלַההוא ָקָלא ֲעָתא ְדּבַ. ּ ׁשַ י ִחָייא ָאַמר ּבְ ַּרּבִ ִכיב ְוָנִאיםּ , ר ָנׁש ׁשָ
יה ְמֵתיה ָנְפַקת ִמּנֵ ְּוִנׁשְ ר ָנׁש, ּ ּבַ יה ּבְ ּוְכֵדין ָדְייִנין ְלַההוא ָקָלא ֲהָדא , ְּוִהיא ַאְסִהיַדת ּבֵ ּ ּ

ֹמר ִפְתֵחי ִפיך)מיכה ז(, ּהוא ִדְכִתיב ֶֹכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ָ ִמּשׁ ום ְדִהיא , ַמאי ַטְעָמא. ָּ ִּמּשׁ ּ
ַבר  ָמֵתיה . ָנׁשַאְסִהיַדת ּבְ ָכל יֹוָמא ִנׁשְ ר ָנׁש ֲעִביד ּבְ ל ַמה ְדּבַ י ְיהוָדה ָאַמר ּכָ ַּרּבִ ּ ּ

ֵליְלָיא ַבר ָנׁש ּבְ יה ּבְ   .ַּאְסִהיַדת ּבֵ

ף ְיָמָמא ְוָעאל  ד ָנׁשַ ֵליְלָיא ּכַ ְייָתא ּבְ ֲעָתא ַקּמַ ְתִחַלת ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבִ אָנא ָאַמר ַרּבִ ּתָ
א ָמאֵרי ְדַמְפּתְ ְמׁשָ יָמָמאּׁשִ ְרִעין ִדְפִתיִחין ּבִ ְתֵריַסר ּתַ א ָעאל ּבִ ְמׁשָ ן ַעל ׁשִ ָּחן ִדְמַמּנָ ַתר , ּ ּבָ

ֻכְלהו ְּדָעל ּבְ ְרִעין ְסִתיִמין , ּ ל ִאּנון ּתַ ֵרי ְלַאְכָרָזא, )א פתחין''נ(ּּכָ רֹוָזא ָקִאים ְוׁשָ ָקִאים , ּכָ
ָחן ָּמאן ְדָקִאים ְוָאִחיד ְלִאּנון ַמְפּתְ ַתר ְד, ּ רֹוָזאּּבָ ל ִאּנון ְנטוֵרי ָעְלָמא , ִּסֵיים ּכָ ּּכָ ּ

ין ְוָסְלִקין ְנׁשִ ִכין)פומא(ֵּלית ָמאן ְדָפַתח , ִמְתּכַ ּכְ ּתַ ּ ִפְטָרא ּכָֹלא ִמׁשְ א . ּ ֵדין ִדיִנין ִדְלַתּתָ ּּכְ ּ
ָעְלָמא אִטין ּבְ אֵרי ְלַאְנָהָרא, ִמְתָעִרין ְוָאְזִלין ְוׁשָ   .ְוִסיֲהָרא ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]375דף [ -ּ
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ְקִעין וְמַיְלִלין ּוָמאֵרי ִדיָבָבא ּתָ ּ י . ּ ִרין ַקּמֵ יָרָתא וְמַזּמְ ֵדין ִמְתָעֵרי ׁשִ ְנָיינות ּכְ ְקִעין ּתִ ּּתָ ּ
ָעְלָמא, ָמאֵריהֹון ִקיוַמְייהו ְוִאְתָעִרין ִדיִנין ּבְ ֵריִסין ָקְיימו ּבְ ה ָמאֵרי ּתְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ֵני ָנׁשָ, ּּ ֵדין ּבְ א ּכְ

ִדיָנא ָמָתא ָנְפַקת ְוַאְסִהיַדת ַסֲהדוָתא ְוִאְתַחְייַבת ּבְ ִריך הוא ָעִביד , ָּנְייִמין ְוִנׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַבת ְלַאְתָרה ְמָתא ּתָ ַבר ָנׁש ְוִנׁשְ   .ֶּחֶסד ּבְ

ד ִצֳפִרין ִמְתָעִרין ַפְלגות ֵליְלָיא ּכַ ּּבְ רוָחא, ּ ִּסְטָרא ְדָצפֹון ִאְתַער ּבְ ִקיוֵמיה ָקם , ּ ּּבְ ּ ּ
ם ּסָ ִכיך ְוִאְתּבַ ַההוא רוָחא ְוׁשָ ְרִביָטא ְדִבְסַטר ָדרֹום וָבַטׁש ּבְ ְׁשַ ּ ּ ּ ּ א , ּ ֵדין ִאְתַער קוְדׁשָ ּּכְ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִנימוסֹוי ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְ.  

ר ָנ ָאה חוָלֵקיה ְדּבַ ֲעָתא ַזּכָ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ אֹוַרְייָתאּ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ְּדָהא , ּׁש ְדָקִאים ְלִאׁשְ
ְלהו ָצְייִתין ְלָקֵליה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב א ְדֵעֶדן ּכֻ ִריך הוא ְוָכל ַצִדיַקָיא ִדְבִגְנּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ִמיִעִני)שיר השירים ח( יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ְ ַהיֹוׁשֶ ֹּלא עֹוד ֶאָלא ְו. ּ
יך ֲעֵליה ַחד חוָטא ְדֶחֶס ִריך הוא ָמׁשִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ  ְנִטיר )ג תדיר''א ל''ד(ד ְלֶמֱהֵוי ''ְ

ָעְלָמא ִאין ָנְטִרין ֵליה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ ְּדָהא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי )תהלים מב(, ּּ
יֹרה  ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ יּ   .ִעּמִ

  ]ב''דף צב ע - ' זוהר חלק א[

אֹוַרְייָתא ַוַדאי ִאית ֵליה חוָלָקא  ֲעָתא ּבְ ַהאי ׁשַ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ י ִחְזִקָיה ּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ִדיר ּבְ ִדיר. ּּתָ י יֹוֵסי ַמאי ַטְעָמא ּתָ ָּאַמר ֵליה ָהִכי אֹוִליְפָנא ְדָכל . ָּאַמר ַרּבִ ּ

ל ִאּנון ְנִטיָען ְדִגיְנָתא ַּפ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ּכָ ִריך הוא ִאְתַער ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ְּלגות ֵליְלָיא ּכַ ּ ּ ּ ְּ

יר ֵמַההוא ַנֲחָלא ְדִאְקֵרי  ְקָיין ַיּתִ ּתַ ִּאׁשְ ַּנַחל ְקדוִמים ַנַחל ֲעָדִנים ְדָלא ָפְסקו  )ב''דף צב ע(ּ ּ ּּ
ְבָיכֹול ַההוא, ֵמימֹוי ְלָעְלִמין ִאילו ַההוא ַנֲחָלא ִאְתַרק ּּכִ אֹוַרְייָתא ּכְ ָדל ּבְ ּתְ ּ ְדָקִאים ְוִאׁשְ ּ ּ ּ

א ְדֵעֶדן גֹו ִאּנון ְנִטיָען ִדְבִגְנּתָ ֵקי ֵליה ּבְ יה ְוַאׁשְ ַּעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ְוֹלא עֹוד ֶאָלא )אמר רבי יוסי(. ּ
ּהֹוִאיל ְוֻכְלהו ַצִדיַקָייא ִדְבגֹו ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַצְייִתין ֵליה ּ ּ ְקיו , ּּ ַההוא ׁשַ ְוָיין ֵליה ּבְ ּחוְלָקא ׁשַ ּ ּ ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי. ְּדַנֲחָלא ִדיר ּבְ ַכח ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּתָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ.  

א ֲהָוה ָאֵתי ִמְטֶבְרָיה ְלֵבי ְטרֹוְנָיא ְדָחמוי י ַאּבָ ַּרּבִ יה, ּ ֵריה ֲהָוה ִעּמֵ י ַיֲעֹקב ּבְ ְּוַרּבִ ּ ,
ְכַפר ַטְרׁשָ ב. אִּאָעְרעו ּבִ ּכַ עו ְלִמׁשְ ד ּבָ א ְלָמֵריה ְדֵביָתא ִאית ָהָכא , ּּכַ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ְרְנגֹוָלא אי, ָּאַמר ֵליה ָמאָרא ְדֵביָתא. ּתַ ַפְלגות ֵליְלָיא . ַאּמַ ִגין ְדָקִאיְמָנא ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ּ
ׁש   .ַמּמָ

ְָאַמר ֵליה ָלא ִאְצְטִריך ֵביָתא ְד, ּ ְּדָהא ִסיָמָנא ִלי ּבְ י ַעְרָסאי ָמִליָנא ּ ָּהֵדין ִטְקָלא ְדַקּמֵ
ְלהו ַמָיא ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקום , ֵּליה ַמָיא ְוָנִטיף ִטיף ִטיף ׁש ִאְתָרקו ּכֻ ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ּּבְ ּ ּ ּ

ְפֵטי ִצְדֶקך ְָלהֹודֹות ְלך ַעל ִמׁשְ ַּמאי ָקא ָחָמא ָדִוד ְדִאיהו ָאַמר ֲחצֹות ַלְיָלה ְוָלא , ָּ ּ
ֲח ֶּאָלא ֲחצֹות ַלְיָלה ַוַדאי. צֹות ַלְיָלהּבַ ִריך הוא ָאַמר ָהִכי, ּ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ א . ְּ ְּוִכי קוְדׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]376דף [ -ּ

ִריך הוא ָהִכי ִאְקֵרי ּּבְ ַכח , ִאין. ְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ְּדָהא ֲחצֹות ַלְיָלה ַמּמָ ּ ְּ

ֲעָתא ְדָעִייל ּבְ ְּוִסיָעָתא ִדיֵליה וְכֵדין ִהיא ׁשַ ּ ָעא ִעם ַצִדיַקָיאּ ְעׁשְ ּתַ   .ִגְנָתא ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ

ֲחָדא ר ּכְ א ְוִנְתַחּבַ ִכיְנּתָ ׁשְ ף ּבִ ּתֵ ּתַ י ַיֲעֹקב ַוַדאי ִנׁשְ א ְלַרּבִ י ַאּבָ ָּקִריבו ְוָיִתיבו , ָּאַמר ַרּבִ ּ
יה ִפיר ָקֲאַמְרּתְ, ִּעּמֵ ָּאְמרו ֵליה ֵאיָמא ִמָלה ְדפוָמך ְדׁשַ ּ ּ ּ ְּ ָּאַמר לֹון ִמָלה . איְְמָנא ָלך ַה. ּ

ָבאי ְּותו ֲהָוה ָאַמר ִדְתַלת . ָדא אֹוִליְפָנא ִמּסָ ל )א דתחלת''נ(ּ ֲעֵתי ָקַמְייָתא ְדֵליְלָיא ּכָ ּ ׁשַ
ָעְלָמא אִטין ּבְ א ִמְתָעִרין ְוָאְזִלין ְוׁשָ ִּדיִנין ִדְלַתּתָ ּ.  

ִריך הוא ִאְתַער ּבְ א ּבְ ׁש קוְדׁשָ ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ּּבְ ּ א ָלא ְּ ִּגְנָתא ְדֵעֶדן ְוִדיִנין ִדְלַתּתָ
ָחן ּכְ ּתַ ׁש. ִמׁשְ ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ָכחו ֶאָלא ּבְ ּתְ ֵליְלָיא ָלא ִאׁשְ ְּוָכל ִנימוִסין ִדְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ ּּ .

ְּמָנָלן ֵמַאְבָרָהם ִדְכִתיב ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה ִמְצַרִים . ּ ֲחִצי ַהַל)שמות יב(ּבְ , ְיָלהּ ַוְיִהי ּבַ
ַכח ּתְ אֹוַרְייָתא ָהִכי ִאׁשְ יִאין ּבְ ֶּאָלא . ּ וְמָנא ֲהָוה ָיַדע)ומה(. ְוָדִוד ֲהָוה ָיַדע. ּוְבַאְתִרין ַסּגִ

ַהאי . ָהִכי ָאַמר ָסָבא ְּדַמְלכוָתא ִדיֵליה ּבְ ּ ְלָיא)ליליא(ּ ֲעָתא .  ּתַ ַהִהיא ׁשַ ְּוַעל ָדא ָקִאים ּבְ
יָרָתא ׁשּוְלָהִכי , ְוָאַמר ׁשִ ִריך הוא ֲחצֹות ַלְיָלה ַמּמָ א ּבְ ַּקְרֵייה ְלקוְדׁשָ ָָאקום ְלהֹודֹות ְלך , ְּ ּ

ְלָיין ֵמָהָכא' ְוגו ל ִדיִנין ּתַ ְּדָהא ּכָ ִחין, ּ ּכְ ּתַ ְּוִדיִנין ְדַמְלכוָתא ֵמָהָכא ִמׁשְ ֲעָתא , ּ ְוַהִהיא ׁשַ
יָרָתא ה ָדִוד ְוָקם ְוָאַמר ׁשִ ִּאְתְקִטיר ּבָ י . ּ ֵקיהֲאָתא ַרּבִ א וְנׁשָ ַּאּבָ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי , ּ ּ

ְדַרִני ָהָכא ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשַ ּהוא ּבְ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ָכל ֲאַתר ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמיֵלי, ּתָ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ַּלְיָלה ִדיָנא ּבְ ְוָהא ִאְתַער , ּ
ְמעֹון י ׁשִ ֵריה ְד. ַקֵמי ְדַרּבִ ָּאַמר ַההוא ְינוָקא ּבְ ּ ּ ִתיב ֲחצֹות ּ אי ּכְ ַּההוא ַגְבָרא ִאי ָהִכי ַאּמַ

ַמָיא ִאְתָעַרת. ַלְיָלה ַפְלגות ֵליְלָיא ַמְלכוָתא ִדׁשְ ָמר ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ ּ ּ ּ.  

ַמְעָנא ִמָלה א. ָּאַמר ֲאָנא ׁשְ י ַאּבָ ִרי ַטב ְדָהא ִמָלה ְדפוָמך , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְֵאיָמא ּבְ ּ ּ ּּ
ַמְעָנא ְדָהא ַלְיָלה ִדיָנא ְדַמְלכוָתא ִאיהו וְבָכל ֲאַתר . ֶלהֵויָּקָלא ְדבוִציָנא  ָּאַמר ֲאָנא ׁשְ ּ ּ ּ

ִּדיָנא הוא ְתֵרי ַגְווִני , ְּוַהאי ְדָקֲאַמר ֲחצֹות, ּ ִגין ְדַיְנָקא ּבִ ִדיָנא ְוֶחֶסד)חצות(ּּבְ ַּוַדאי ,  ּבְ
ַּפְלגוָתא ַקְדִמיָתא ִדיָנא הוא ּ ּ ְּדָהא ַפְלגוָתא ָא, ּ ִסְטָרא ְדֶחֶסדּּ ֳּחָרא ְנִהירו ַאְנָפָהא ּבְ ְוַעל . ּּ
ִתיב ַוַדאי ָּדא ֲחצֹות ַלְיָלה ּכְ ּ.  

  ]א''דף צג ע - ' זוהר חלק א[

יה וָבְרֵכיה ֵריׁשֵ ֵוי ְידֹוי ּבְ א ְוׁשַ י ַאּבָ ָּקם ַרּבִ ּ ּ יְבָנא ְדָחְכְמָתא ָלא , ּ ָּאַמר ַוַדאי ֲחׁשִ ּ
ֵא ִאּנון ַזּכָ ר ּבְ ַכח ּבַ ּתְ הִּאׁשְ ּי ְדָזכו ּבָ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ָדָרא ְדַרּבִ א ָחֵמיָנא ְדֲאִפילו ְינוֵקי ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּּ

ְמעֹון. ָּזכו ְלָחְכְמָתא ִעָלָאה י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ יה. ַזּכָ ַלק ִמּנֵ ְסּתַ ַּווי ְלָדָרא ְדַאְנּתְ ּתִ ָּיְתבו ַעד . ּּ
אֹוַרְיי )א''דף צג ע( ְדלו ּבְ ּתַ ַּצְפָרא ְוִאׁשְ   .ָתאּ

א ְוָאַמר  י ַאּבָ ָלם ַצִדיִקים ְוגו)ישעיה ס(ָּפַתח ַרּבִ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ִּמָלה ָדא ָהא אוְקמוָה . 'ְ ּ ּ
ָלם ַצִדיִקים ך ּכֻ ִתיב ְוַעּמֵ ַּחְבַרָייא ַמאי ַטְעָמא ּכְ ּ ָרֵאל ַצִדיֵקי ִניְנהו, ְ ְלהו ִיׂשְ ְּוִכי ּכֻ ּ ְוָהא . ּ

ִי הו ּבְ ה ַחָייִבין ִאית ּבְ ּמָ ּּכַ יִעין ְדָעְבִרין ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאּ ה ַרּשִׁ ה ַחָטִאין ְוַכּמָ ּמָ ָרֵאל ּכַ ּׂשְ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]377דף [ -ּ

ָרָזא ְדַמְתִניִתין ָנא ְדַרֲעָוא . ֶּאָלא ָהִכי ָתָנא ּבְ ָרֵאל ְדָעְבִדין ָקְרּבָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ
ַנְייהו ִלְתַמְנָי ִריך הוא ְדַמְקִריִבין ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ ָנאְּ ָזרו ָעאלו , א יֹוִמין ְלָקְרּבָ ְּוַכד ִאְתּגְ ּ

ִריך הוא ִדְכִתיב א ּבְ ַהאי חוָלָקא ָטָבא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ יָון . ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(, ְּ ּכֵ
ַהאי חוָלָקא ְדַצִדיק ִאְקרון ַצִדיִקים ְּדָעאלו ּבְ ּ ּ ּ ּ ָלם ַצִדיִקים, ּ ַּוַדאי ּכֻ ּּ.  

ן ְלעֹוָל ִדְכִתיב. ּם ִייְרׁשו ָאֶרץְוַעל ּכֵ ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם)תהלים קיח(, ּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ .
ַער ַלְיָי ַצִדיִקים ָיֹבאו בֹו ּוְכִתיב ֶזה ַהּשַׁ ּ ָזרו ְוִאְקרון ַצִדיִקים. ּ ִּאּנון ְדִאְתּגְ ּ ּ ּ . ֵּנֶצר ַמָטַעי. ּ

ִריך ה א ּבְ ְִנֶצר ֵמִאּנון ְנִטיִעין ְדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַהאי ֶאֶרץ ַחד ִמַנְייהוּ ּוא ּבְ ְוַעל , ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי וְכִתיב ָרֵאל חוָלָקא ָטָבא ּבְ ן ִאית ְלהו ְלִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ַּצִדיִקים ִייְרׁשו  )תהלים לז(, ּ ּ

ַמְתִניּתָ. ַּמהו ְלעֹוָלם. ּ ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס( .ָאֶרץ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ , א ִדיָלןּּכְ
ין ַחְבַרָייא ָמר ַהאי ִמָלה ּבֵ ותאנא מאי קא חמא קרא דלא אקרי אברהם עד (. ְּוָהא ִאּתְ

קודשא בריך הוא לא קרא לאברהם אברהם עד השתא מאי , א תא חזי''נ(. )השתא
וכד אתגזר אתחבר ביה האי , אלא הכי אוקימנא דעד השתא לא אתגזר. טעמא

ַזרֶּאָלא ָהִכ, )א ושריא ביה''ה א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ר , ּי אֹוִקיְמָנא ְדַעד ַהׁשְ ַזר ִאְתַחּבַ ְוַכד ִאְתּגְ
ַהאי ה יה וְכֵדין ִאְקֵרי ַאְבָרָהם' ּבְ ְרָיא ּבֵ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ּ.  

ְּוַהְינו ִדְכִתיב ְרָאם)בראשית ב(, ּ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה. ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ' ְוָתאָנא ּבְ
ָרָאם ַאְבָרָהם.ּבְ ֲחָדא.  ְוָתאָנא ּבְ א ְוֹכָלא ָנִחית ּכְ ִכיְנּתָ ַּמאי ָקַאְמֵרי ֶאָלא ָדא ֶחֶסד ְוָדא ׁשְ ּּ ,

ָיא ִמָלה ְוַהאי ְוַהאי ֲהֵוי   .ְּוָלא ַקׁשְ

א ַהאי ה י ַאּבָ י ַיֲעֹקב ְלַרּבִ ְרָאם ְזִעיָרא' ָאַמר ַרּבִ ּ ְדַהַלְיָי )ב ו''דברים ל(' ְוה, ְּדִהּבָ ּ
ין ַהאי ְלַהאי, ַרְבְרָבא ָּאַמר ֵליה ָדא , ַמה ּבֵ ִמיָטה)שכינתא(ּ ואית דמתני (ְוָדא יֹוְבָלא ,  ׁשְ

דהא מתנהרא , רברבא' דכד מנהרא מצדיק כדין קיימא באשלמותא וה, דכלא חד
א ''ולזמנין דלא קיימא באשלמותא וינקא מסטרא אחרא כדין ה, כדקא יאות

ך ִזְמִנין ְדִס)זעירא ּ וְבִגין ּכָ ְפִגימוָתאְּ ָלמוָתא ְוִזְמִנין ּבִ ַאׁשְ ּיֲהָרא ָקְייָמא ּבְ ּוְבַאְנָפָהא , ּ ּ
ִפיר מֹוַדע ְוֹכָלא ׁשַ ּתְ ַכח ְוִאׁשְ ּתְ ִּאׁשְ ִריָרא ְדִמָלה. ּ ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּ ּ.  

הֹון ִמּכָ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאּנון ִיׂשְ א ַזּכָ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ָאר ְּ ל ׁשְ
יה ַהאי ָאת, ְוָיִהיב לֹון ָאת ְקָייָמא ָדא, ַעִמין ְּדָכל ַמאן ְדִאית ּבֵ ּ יִהּנֹם ִאי , ּ ָלא ָנִחית ַלּגֵ

ֵמיה  ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא ְוָלא ְמׁשַ ְדָקא ָיאות ְדָלא ָעִייל ֵליה ּבִ ִּאיהו ָנִטיר ֵליה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
א ּקֵ, ְּדַמְלּכָ ְּדָכל ַמאן ִדְמׁשַ ַהאיּ ִריך הוא ִדְכִתיב, ר ּבְ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ַמאן ִדְמׁשַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ִנים ָזִרים ָיָלדו)הושע ה( י ּבָ ָגדו ּכִ ְיָי ּבָ ּ ּבַ ּ.  

ִרית ֵריה ְלָאֳעֵליה ְלַהאי ּבְ יק ּבְ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ַאּסִ א ּבְ י ַאּבָ ּתו ָאַמר ַרּבִ ּ ּ א , ּ ְּקֵרי קוְדׁשָ
ִריך ה ָעְלָמאְּבְ ִרָיה ֲעָבִדית ּבְ ְלָיא ִדיֵליה ְוָאַמר ָחמו ַמאי ּבְ ּוא ְלַפּמַ ּ ּ ן . ּ ֲעָתא ִאְזַדּמַ יה ׁשַ ּּבֵ ּ

ד)מו ב( ֵּאִלָיהו ְוָטאס )ליה( ן'  ָעְלָמא ּבְ ּמָ ן ּתַ ר ָנׁש . ָּטאִסין ְוִאְזַדּמַ ִניָנן ְדָבֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ּתָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]378דף [ -ּ

ְרְסָייא ָאֳחָרא ִליָקָר ָנא ּכֻ ּא ִדיֵליהְלַתּקָ ְרְסָייא ְדֵאִלָיהו)יג א(ְוֵייָמא , ּ ּ ָדא ּכֻ ּ ְוִאי ָלאו ָלא , ּּ
ן ֵרי ַתּמָ ִריך הוא. ׁשָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוהוא ָסִליק ְוַאְסִהיד ַקּמֵ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּ ַמה ְלך ֹפה ֵאִלָיהו ְוגו)מלכים א יט(, ּבְ ּ ָ ּוְכִתיב ַקּנֹא ִקֵנאִתי . 'ּ
ָרֵאל ְוגו)אלהי צבאות(ְיָי ַל ֵני ִיׂשְ ִריְתך ּבְ י ָעְזבו ּבְ ָ ּכִ ָכל ֲאַתר ְדַהאי . 'ּ ָּאַמר ֵליה ַחֶייך ּבְ ָּ ּ

ן ּמָ ן ּתַ ְזַדּמַ ְרהֹון ַאְנּתְ ּתִ ְבׂשַ ַני ּבִ מון ֵליה ּבָ א ִיְרׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ְּרׁשִ ּ ּ ָרֵאל , ּ ּופוָמא ְדַאְסִהיד ְדִיׂשְ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְמַקְייִמין ַהאי ְקָייָמאּהוא ַיְסִהי, ָּעְזבו ׁש ֵאִלָיהו . ּד ְדִיׂשְ ִניָנן ַעל ָמה ִאְתַעּנַ ְּוָהא ּתָ ּ

נֹוי ִריך הוא ַעל ְדָאַמר ִדְלטֹוָרא ַעל ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ְּ.  

ַּאְדָהִכי ֲהָוה ָאֵתי ְנהֹוָרא ְדיֹוָמא ְוֲהוו ֲאָמֵרי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּר ֵליה ָאַמ. ָּקמו ְלֵמיַזל. ּ
ִלימו ַהאי ֵליְלָיא ַאׁשְ ה ְדַעְסִקיתו ּבְ ּמֶ ַּההוא ַגְבָרא ּבַ ּ ּ ָּאַמר ֶלהו ְדֶתחמון . ֲּאָמֵרי ַמאי הוא. ּ ּ ּ

ִּלְמָחר ַאְנפֹוי ְדָמֵריה ְדַקָייָמא ּ ּ ְייכו, ּ עוָתא ָדא ִמּנַ ָעאת ּבָ ְּדָהא ְדִביָתאי ּבָ ּ ּ ּוְגַזר ְקָייָמא . ּ
ִּדְבֵרי ְדִאְתְייִליד ִל ְּלָמָחר ֵליֱהֵוי ִהלוָלא ִדיֵליה, יּ ּ עוָתא ְדִמְצָוה . ּ א ַהאי ּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ

א ֵניִתיב ִכיְנּתָ ִּאיהו וְלֶמחֵמי ַאֵפי ׁשְ ּ ּ.  

  ]ב''דף צג ע - ' זוהר חלק א[

ל ַההוא יֹוָמא ּאֹוִריכו ּכָ ל ִאּנו )ב''דף צג ע(, ּ ַנׁש ַההוא ַגְבָרא ּכָ ַההוא ֵליְלָיא ּכָ ּּבְ ּ ן ּ
אֹוַרְייָתא ְוָלא ֲהָוה ַמאן ְדָנִאים, ְרִחימֹוי ָדלו ּבְ ּתַ ְּוָכל ַההוא ֵליְלָיא ִאׁשְ ּ ּ ָּאַמר ֶלהו ַההוא , ּ ּ

א ְדאֹוַרְייָתא ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה ַחְדּתָ ְייכו ּכָ ָמטו ִמּנַ ַּגְבָרא ּבְ ּ ּ:  

ְפרֹוַע ְפָרעֹות ּבְ)שופטים ה( ְוָאַמר )רבי אבא(ָּפַתח ַחד  ְרכו ְיָיּ ּבִ ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ָרֵאל ּבְ . ִּיׂשְ
ַהאי ְקָרא ַּמאי ָקא ָחמו ְדבֹוָרה וָבָרק ְדָפְתחו ּבְ ּ ּ ּ ִניָנן ֵלית ָעְלָמא ִמְתָקְייָמא . ּ ֶּאָלא ָהִכי ּתָ

ִרית ִדְכִתיב ֶּאָלא ַעל ַהאי ּבְ ַמָיא '  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגו)ירמיה לג(, ּ ְּדָהא ׁשְ
ִרית. ַּאְרָעא ַעל ָדא ָקְייִמיןְו ָרֵאל ְמַקְייִמין ַהאי ּבְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ך ּכָ ִגין ּכָ ַמָיא , ְּבְ ִּנּמוֵסי ׁשְ

ִקיוַמְייהו ְּוַאְרָעא ָקְייִמין ּבְ ּ ִרית, ּ ָרֵאל ְמַבְטִלין ַהאי ּבְ לֹום ִיׂשְ ְּוָכל ִזְמָנא ְדַחס ְוׁשָ ַמָיא , ּ ׁשְ
ָעְלָמא, ןְוַאְרָעא ָלא ִמְתָקְייִמי ִחין ּבְ ּכְ ּתַ   .ּוִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ

א ֲחֵזי ְייהו ְקָייָמא ָדא, ּתָ ִטילו ִמּנַ ד ּבְ ָרֵאל ֶאָלא ּכַ ין ַעל ִיׂשְ ָאר ַעּמִ ִליטו ׁשְ ָּלא ׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ .
ִטילו ִמַנְייהו ּוַמה ּבְ ּ ְלָיין. ּ ְּדָלא ִאְתָפְרָען ְוָלא ִאְתּגַ ִתיב ַוַיַעְזבו ּבְ. ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ָרֵאל ּּ ִני ִיׂשְ

ַיד ִסיְסָרא' ֶאת ְיָי ְוגו ׁש, ַּוִיְמּכֹר אֹוָתם ּבְ ַּוַיַעְזבו ֶאת ְיָי ַמּמָ ַּעד ְדֲאַתת ְדבֹוָרה ְוִאְתַנְדַבת . ּ ּ ּ
ִמָלה ָדא ָרֵאל ּבְ חֹוַתְייהו, ְּלָכל ִיׂשְ ְנֵאיהֹון ּתְ ָנעו ׂשַ ֵדין ִאְתּכְ ּּכְ ּ.  

ְּוַהְיינו ְדָתִניָנן ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל ֲאִטיִמין ִאּנון ְוָלא ּ ַע ְוִכי ִיׂשְ ִריך הוא ִליהֹוׁשֻ ּא ּבְ ּ בא (ְ

ְלָייא ְוָלא ָקְייִמין ְקָייָמא ִדיִלי)ע( )'א' מ ּ ִאְתְפָרעו ְוָלא ִאְתּגַ ֵעי ְלָאֳעָלא ְלהו , ּ ְּוַאּתְ ּבָ
ְנֵאיהֹון ִני ִיׂשְ)יהושע ה(. ְּלַאְרָעא וְלַאְכָנָעא ׂשַ ִניתּ ׁשוב מֹול ֶאת ּבְ ְוַעד . ָרֵאל ׁשֵ

ְנֵאיהֹון ָנעו ׂשַ ִרית ָלא ָעאלו ְלַאְרָעא ְוָלא ִאְתּכְ ְלָייא ַהאי ּבְ ְּדִאְתְפָרעו ְוִאְתּגַ ּ ּ ּּ ּאוף ָהָכא . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]379דף [ -ּ

חֹוַתְייהו וִבְרָכאן ִאְתֲחָזרו  ְנֵאיהֹון ּתְ ָנעו ׂשַ ַהאי ָאת ִאְתּכְ ָרֵאל ּבְ יָון ְדִאְתַנְדִבין ִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ְרכו ְיָיְלָעְלָמא  ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ְפרֹוַע ְפָרעֹות ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבִ ּ ּּ.  

ׁש ֲהִמיתֹו ְלַמאן )שמות ד(, ָּקם ָאֳחָרא ָפַתח ְוָאַמר הו ְיָי ַוְיַבּקֵ ׁשֵ לֹון ַוִיְפּגְ ּמָ ּ ַוְיִהי ַבֶדֶרך ּבַ ּּ ְ

ה ִריך הוא ְוִכי ַא. ְלמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְצָרִים ְּ ָרֵאל ִמּמִ ּּתְ ָאִזיל ְלַאָפָקא ַית ִיׂשְ
ִליָטא א ַרב ְוׁשַ ּוְלַאְכְנָעא ַמְלּכָ ֵיית ִמָנך ְקָייָמא, ּ ַזר. ְְוַאּתְ ַאְנׁשְ ְִדְבָרך ָלא ִאְתּגְ ִּמָיד , ּ

ׁש ֲהִמיתֹו   .ַוְיַבּקֵ

א ְלאֹוְקֵדיה ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ׁשַ ְבִריֵאל ּבְ אָנא ָנַחת ּגַ ּּתָ ִמיז ַחד ִחיְוָיא ִמּתֹוְקָדא ְוִאְתְר, ּ
ַגֵויה אָפא ֵליה ּבְ ְּלׁשָ ּ אי ִחיְוָיא. ּ ִריך הוא ַאּתְ ָאִזיל ְלַקְטָלא , ַאּמַ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ַזר יָפא וְבָרך ָלא ִאְתּגְ ְִחיְוָיא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ִּמָיד ִאְתְרִמיז ְלַחד ִחיְוָיא ְלַקְטָלא ֵליה. ּ ַעד , ּ
ח ִצפֹוָרה צֹורְּדָחַמת  ּקַ ִזיב ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוּתִ ּתְ ִּצפֹוָרה ְוַגְזַרת ִלְבָרה ְוִאׁשְ ּּ , ַּמהו צֹור. ּ

ָנה. ֶּאָלא ַאְסָווָתא ְכרֹות ֶאת ָעְרַלת ּבְ ּוַמאי ַאְסָווָתא ִדְכִתיב ַוּתִ ּ ה רוַח . ּ ְּדִנְצְנָצא ּבָ ּ ּ
א   .ּקוְדׁשָ

ׁשו ַויֹאֶמר ְוגוּ ַוֹיא)בראשית מה(ָקם ָאֳחָרא ְוָאַמר  ׁשו ָנא ֵאַלי ַוִיּגָ ֶּמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ּגְ ּּ ּ' .
יה אי ָקֵרי ְלהו ְוָהא ְקִריִבין ֲהוו ַגּבֵ ְּוִכי ַאּמַ ּ ֲעָתא ְדָאַמר לֹון ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם. ּ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ .

ַמְלכו ִעָלָאה ָווהו ְדָחמו ֵליה ּבְ ּּתְ ּ ּ ּ ּ ָּאַמר יֹוֵסף ַמְלכו ָדא . ּ ִגין ָדא ַרַווְחָנא ֵליהּ ּּבְ ׁשו ָנא , ּ ּּגְ
ׁשו ֵּאַלי ַוִיּגָ ְּדַאֲחֵזי ְלהו ַהאי ְקָייָמא ְדִמיָלה, ּ ִגין , ּ ָּאַמר ָדא ָגְרַמת ִלי ַמְלכו ָדא ּבְ ּ
ְּדָנְטִרית ָלה ּ.  

אן אֹוִליְפָנא ַמאן ְדָנִטיר ְלַהאי ָאת ְקָייָמא ַמְלכו ִאְתַנְטַרת ֵליה ִּמּכָ ּ ּבַֹעז ְמָנָלן ִמ. ּ
ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר ְדֲהָוה ְמַקְטֵרג ֵליה ִיְצֵריה ַעד ְדאֹוֵמי אֹוָמָאה )רות ג(, ִּדְכִתיב ּ ַחי ְיָי ׁשִ ּ ּ ּ

ִרית ָאר ַמְלִכין, ּוְנִטיר ְלַהאי ּבְ ל ׁשְ ִליִטין ַעל ּכָ יה ַמְלִכין ׁשַ ִגין ָכך ָזָכה ְדָנְפקו ִמּנֵ ּּבְ ּ ּ ּ ְ ,
יָחא ְדִאְתְק א ְמׁשִ ּוַמְלּכָ ִריך הואּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ֵּרי ּבִ ְּ:  

ִתיב ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ּכְ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחְנה ְוגו)תהלים כז(, ּ ֹזאת . ' ִאם ּתַ ָהִכי ָתאָנא ּבְ
ֹזאת, ֲאִני בֹוֵטַח ר ָנׁש ְוִאְתְרִמיָזא ְלֵעיָלא, ַּמהו ּבְ י ּבַ ּבֵ ִדיר ּגַ ָּדא ָאת ְקָייָמא ִדְזִמיָנא ּתָ ּ ,

ִריתּוְבִג ָמה ִדְכִתיב ֹזאת אֹות ַהּבְ ֹזאת ּכְ ָמר ּבְ ִריִתי. ְיֵני ָכך ִאּתְ א. ֹזאת ּבְ ַחד ַדְרּגָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ .
ן א ִאּנון ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ַחד ַדְרּגָ ְּוָתאָנא ֶזה ְוֹזאת ּבְ ּ ֵני . ּ ָאר ּבְ ְוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ָהא ׁשְ

ְלחֹודֹו. ָעְלָמא ָהִכי אי ָדִוד ּבִ יה . י ְוָלא ָאֳחָראַּאּמַ יה ְוִאְתְרִמיָזא ּבֵ ִגין ְדֲאִחיָדא ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ְּוהוא ִכְתָרא ְדַמְלכוָתא ּ ּ.  

  ]א''דף צד ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְדָקא ָחֵזי, ּתָ א ּכְ ִגין ְדַהאי ֹזאת ָלא ָנַטר ֵליה ָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ ּ  )א''דף צד ע(ַּמְלכוָתא , ּ
יה ּכָ ִּאְתַעֵדי ִמּנֵ ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא. ּל ַההוא ִזְמָנאּ , ְּוָהִכי אֹוִליְפָנא ַהאי ֹזאת ִאְתְרִמיָזא ּבְ

א א ַקִדיׁשָ ַל ם ַקְרּתָ ְירוׁשָ ְּוִאְתְרִמיָזא ּבִ ֲעָתא ְדָדִוד ֲעַבר ֲעֵליה. ּ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ָנַפק ָקָלא , ּ
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ֵרי ּתְ ׁשְ ה ְדִאְתַקְטַרת ּתִ ּמֶ ְּוָאַמר ָדִוד ּבַ ַל ם וַמְלכוָתא ִאְתֲעֵדי ִמיָנךְָלך ַטְר. ּ ְִדין ִמְירוׁשָ ּ ּ ּ ּ .
יְתך)שמואל ב יב(, ְּמָנא ָלן ִדְכִתיב ָ ִהְנִני ֵמִקים ָעֶליך ָרָעה ִמּבֵ יְתך ַדְייָקא ְוָהִכי ֲהָוה . ָ ִּמּבֵ ָ

ׁש יה ִאְתַעּנַ ה ְדֲעַבר ּבֵ ּמָ ּּבְ ֵני ָעְלָמא ַעל ַא, ּ ָאר ּבְ א ָהִכי ׁשְ ּוַמה ָדִוד ַמְלּכָ הּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַחת ּכַ

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר  י)תהלים צד(ּ ְכָנה דוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ ּ לוֵלי ְיָי ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ ּ אָנא . ּ ּתָ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְוָלא  ָאר ַעּמִ ׁשְ יִהּנֹם ּכִ ָרֵאל ְדָלא ָנֲחֵתי ַלּגֵ ה ָזָכאן ִיׂשְ ּמֶ ּּבַ ּ ּ

ידֹוי ְדדוָמהִאְתַמְסָר ּן ּבִ ַהאי ָאת)אלא(, ּ   . ּבְ

ה ֲחִביֵלי  ּמָ ר ָנׁש ָנִפיק ֵמָעְלָמא ּכַ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ְּדָהִכי ָתאָנא ּבְ  ְטִהיִרין )מלאכי חבלה(ּ
ִּאְתַפְקָדן ֲעֵליה ּ א. ּ ְּזִקִפין ֵעיָנא ְוָחָמאן ַהאי ָאת ְדהוא ְקָייָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ יה, ּ ן ִמּנֵ ִּאְתָפְרׁשָ ּ ,

יִהּנֹםְוָלא ידֹוי ְדדוָמה ְלַנֲחָתא ַלּגֵ ּ ִאְתְייִהיב ּבִ יִהּנֹם , ּ ידֹוי ָנִחית ַלּגֵ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתָמַסר ּבִ ּ
ִאין, ַּוַדאי ּוֵמַהאי ָאת ָדֲחִלין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ר ָנׁש ִאי , ּ ּבַ יה ּבַ ְלִטין ּבֵ ין ָלא ׁשָ יׁשִ ְּוִדיִנין ּבִ

ִּאיהו ָזִכי ִלְנטוֵרי ֵליה ְלַה ּ ִריך הוא, אי ָאתּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ִגין ְדהוא ִאְתַאִחיד ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ.  

ְדָקא ָחֵזי א ָלא ָנַטר ָאת ְקָייָמא ָדא ּכְ יָון ְדָדִוד ַמְלּכָ יה ַמְלכוָתא , ּּכֵ ִּאְתַעֵדי ִמּנֵ ּ ּ
ַלם ִּמָיד ָדִחיל ְדָסַבר ְדֵייֲחתון ֵליה ִמָיד ְוִיְמ. ְּוִאְתְטִריד ִמְירוׁשָ ּּ ּ ּ ידֹוי ְדדוָמה ּ ְּסרון ֵליה ּבִ ּ ּ

ַההוא ָעְלָמא ְּוָימות ּבְ יה ִדְכִתיב, ּ ר ּבֵ ּשַׂ ַּעד ְדִאְתּבַ ּ ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטאְתך )שמואל ב ב(, ּ ָ ּגַ ּ
ְכָנה דוָמ. ֹּלא ָתמות ְמַעט ׁשָ ֲעָתא ָפַתח ְוָאַמר לוֵלי ְיָי ֶעְזָרָתה ִלי ּכִ יה ׁשַ ּּבֵ ּ י''ּּ   .ה ַנְפׁשִ

ּ ְדָאַמר ָדִוד ְוַהְרֵאִני אֹותֹו ְוֶאת ָנִוהו)דכתיב(ְָדך ְוָאַמר ַמאי ַהאי ָּפַתח ִאי ּ מאי והראני (. ּ

ִריך הוא, )אותו ואחר כך ואת נוהו א ּבְ ַּמאן ָיִכיל ְלֶמחֵמי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ִניָנן . ְּ ֶּאָלא ָהִכי ּתָ
א ַזר ֲעֵליה ַההוא עֹוָנׁשָ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְדָקא ְוָד, ּ ִּוד ָיַדע ְדַעל ְדָלא ָנַטר ַהאי ָאת ּכְ ּ

ַהאי ׁש ּבְ ֲחָדא ֲאִחיָדא, ְּיאות ִאְתַעּנַ ְּדֹכָלא ּכְ ַהאי ָאת, ּ ְוָלא ִאְקֵרי , ְּוֹכָלא ִמְתְרִמיז ּבְ
ְדָקא ְיאות ַּצִדיק ַמאן ְדָלא ָנַטר ֵליה ּכְ ּ ּ עוֵתיה ְוָאַמר , ּ ֵעי ּבְ ֲּהָוה ּבָ ִני  ְוַהְרֵא)שמואל ב טו(ּ

  .ּאֹותֹו ְוֶאת ָנִוהו

ּ ָדא ָאת )את דיליה, אות דיליה אות הברית דהא אותו דקודשא בריך הוא(, ַמאי אֹותֹו
אי)דיליה(ְקָייָמא  א ְדָהא ָדִחיְלָנא ְדִאְתֲאִביד ִמּנָ ּ ַקִדיׁשָ ּ ּ ִגין ִדְתֵרין ִאֵלין . ּ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ ּ

ַהאי ֲאִחיָדן ַל ם ּבְ ַּמְלכוָתא ִוְירוׁשָ ָבעוֵתיה אֹותֹו ְוֶאת ָנֵוהו ְדִיְתַהַדר , ּ ֵלי ּבְ ך ּתָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַּמְלכוָתא ְדַהאי ָאת ְלַאְתֵריה ּ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ּ ּ.  

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר  ִרי ֶאחֶזה ֱאלֹוַה)איוב יט(ּ ׂשָ ּ וִמּבְ ִרי, ּ ׂשָ ֵעי ֵליה, ַּמאי וִמּבְ ּוֵמַעְצִמי ִמּבָ ּ .
ׂשָ ׁשֶּאָלא ִמּבְ ר ֹקֶדׁש ַיַעְברו ֵמָעָלִיך)ירמיה יא(, ִּדְכִתיב. ּוַמאי ִהיא. ִרי ַמּמָ ְ וְבׂשַ ּ ּוְכִתיב . ּ

ְרֶכם)בראשית יז( ְבׂשַ ִריִתי ּבִ ַהאי .  ְוָהְיָתה ּבְ ר ָנׁש ּבְ ים ּבַ ָכל ִזְמָנא ְדִאְתְרׁשִ ְּדַתְנָיא ּבְ ּ
א ְדַהאי ָאת יָמא ַקִדיׁשָ ְּרׁשִ יה ָחֵמי ְלקו, ּ ִּמּנֵ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ׁש. ְ יה ַמּמָ ְמָתא . ִּמּנֵ ְוִנׁשְ

יה א ִאְתֲאִחיַדת ּבֵ ַּקִדיׁשָ ּ.  
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ִתיב. ְּדָלא ָנִטיר ַהאי ָאת. ְוִאי ָלא ָזֵכי ַמת ֱאלֹוַה ֹיאֵבדו)איוב ד(, ַמה ּכְ ׁשְ ּ ִמּנִ ְּדָהא . ּ
ִריך הוא ָלא ִאְתְנִטיר א ּבְ ימו ְדקוְדׁשָ ְּרׁשִ ּ ּ א ָלא ִאְתְפַרׁש , ּיר ֵליהְוִאי ָזֵכי ְוָנִט. ְּ ִכיְנּתָ ּׁשְ

יה ַאְתֵריה. ִּמּנֵ ד ִאְתְנִסיב ְוַהאי ָאת ָעִייל ּבְ יה ּכַ ֵּאיָמַתי ִמְתָקְייָמא ּבֵ מצוין דתניא מאי (, ּ
ֲחָדא ְוִאְקֵרי ַחד )אלא חד דכר וחד נוקבא, א אזלין כחדא''ו ה''טעמא וא פו ּכַ ּתָ ּתַ ּ ִאׁשְ

ָמא ֵדין ֶחֶסד ִע, ׁשְ ְרָייא ֲעַלְייהוּכְ ָּלָאה ׁשַ ִסְטָרא ִדְדכוָרא. ּ ְרָיא ּבְ ָאן ֲאַתר ׁשַ ּּבְ ּוַמאן . ּ
ְסַמת ''ד ֵא''ד ֶחֶס''ֶחֶס ך ִאְתּבַ ְדכוָרא וְבִגין ּכָ ְל ְדָאֵתי ְוָנַפק ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ְוִאְתַעַטר ּבִ ּ ּ ּ ּּ

קבא אשתתפו א אזלין כחדא כגוונא דדכר ונו''ו ה''א דתנן רזא דוי''נ(. ּנוְקָבא
כדין חסד עלאה שרייא עלייהו ואתעטר בדכורא ואתבסמת , כחדא ואנון חד

  .)נוקבא

ִניָנן ֱאלֹוַה ָהִכי הוא ָאַמר ֵליה ְנִהירו ְדָחְכְמָתא ּתו ּתָ ּ ּ ּ פו . ּנוְקָבא' ְּדַכר ה' ו. ּ ּתָ ּתַ ִּאׁשְ
ֲחָדא ֱאלֹוַה ִאְקֵרי א ֵמַהאי ֲאַתר ִאְת. ּּכְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ַהאי ָאת, ַאְחַדתְּוִנׁשְ ְלָיא ּבְ . ְּוֹכָלא ּתַ

ִרי ֶאֱחֶזה ֱאלֹוַה ׂשָ ִתיב וִמּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. ּ ָּדא ׁשְ ּ ּ ׁש, ּ ִרי ַמּמָ ׂשָ ֵמַהאי ָאת , ִמּבְ
ׁש ִריך ה, ַמּמָ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ין ְדֲאִחיָדן ּבֵ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִאין ִאּנון ִיׂשְ ְְוַעל ָדא ַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ִאין , ּואּ ַזּכָ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִּאּנון ּבְ ּ ִתיב, ּ ְיָי ְוגו)דברים ד(, ֲּעַלְייהו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ', ּ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַהיֹום ך ַחִיים ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ ּ.  

יִמין ְוַאּתון ָיְתִבין ָהָכא ך ַאּתון ַחּכִ ָכל ּכָ א וַמה ּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּרו ֵליה ִאי ָאְמ, ְּ ּ
ִּצפֹוָרָאה ִיְתַעְקרו ֵמַאְתַרְייהו  ּ , ּ ָלא ָיְדִעין ְלָאן ָטאָסן ֲהָדא הוא ִדְכִתיב)ב''דף צד ע(ּ

ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמְמקֹומֹו)משלי כז( ה ּכֵ ִצפֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּ ּכְ ּ.  

ָכל . ְוַהאי אֹוְרָחא ִדיָלן, ְוַאְתָרא ָדא ָזֵכי ָלן ְלאֹוַרְייָתא ֵּליְלָיא ַפְלגוָתא ֲאַנן ָנְייִמיןּבְ ּ ,
אֹוַרְייָתא ּוַפְלגוָתא ֲאַנן ָעְסִקין ּבְ ַצְפָרא ֵריֵחי ַחְקָלא ְוַנֲהֵרי ַמָיא ָהא . ּ ְוַכד ֲאַנן ָקְייִמין ּבְ

ַּדְיינוָה ְלֵעיָלא ִזְמָנא ָחָדא ַההוא ִדיָנא ַעל עֹוְנׁשָ. ּ ָלקו ּבְ ִריִסין ִאְסּתַ ה ָסְרֵכי ּתְ ְּוַכּמָ ּ , עה(א ּ

אֹוַרְייָתא הוא,  ְדאֹוַרְייָתא)קא ב ְדלוָתא ִדיָלן ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ּבְ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּ ְוַאְתָרא ָדא , ּ
אן, ָקא ְמַסְייָעא ָלן ּוַמאן ְדִאְתְפַרׁש ִמּכָ ּ ַמאן ְדִאְתְפַרׁש ֵמַחֵיי ָעְלָמא, ּ ּּכְ ּ ּ.  

א וָבִריך לֹון י ַאּבָ ְָזִקיף ְידֹוי ַרּבִ ּבו ַעד ְדָנַהר ְיָמָמאָיְת. ּ ַתר ְדָנַהר ְיָמָמא ָאְמרו . ּ ּּבָ ּ
ְּלִאּנון ַדְרְדֵקי ְדָקַמְייהו פוקו ְוֲחמו ִאי ָנַהר ְיָמָמא ּ ּ ּ ּ ּ ּ א , ּּ ְּוָכל ַחד ֵליָמא ִמָלה ַחְדּתָ

א ְבָרא ַרּבָ ָּנְפקו ְוָחמו ְדָנַהר ְיָמָמא. ְדאֹוַרְייָתא ְלַהאי ּגַ ּ ְייהו. ּ ין ַהאי יֹוָמא ָּאַמר ַחד ִמּנַ  ַזּמִ
א ִמְלֵעיָלא יָתא. ֶּאׁשָ ְָאַמר ָאֳחָרא וְבַהך ּבֵ ין ַהאי יֹוָמא . ּ ָּאַמר ָאֳחָרא ַחד ָסָבא ָהָכא ְדַזּמִ

נוָרא ָדא ְזָבן, ְּלִאּתֹוְקָדא ּבְ א ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ י ַאּבָ   .ָאַמר ַרּבִ

ָווה ְוָלא ָיִכיל ְלַמָלָלא ָּאַמר קוְטָרא ְדהוְרָמָנ, ּּתָ ְפַסתּ ַאְרָעא ִאּתַ ְּדַההוא , ְְוָכך ֲהָוה. א ּבְ ּ
א ֶאׁשָ ֲחרו ּבְ א ְוִאְסּתַ ִכיְנּתָ ּיֹוָמא ָחמו ַחְבַרָייא ַאֵפי ׁשְ נוָרא . ּּ א ִאְתַלִהיטו ַאְנפֹוי ּכְ י ַאּבָ ְּוַרּבִ ּּ

  .ֵמֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא
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יָתא ו ְלהו ִמּבֵ ל ַההוא יֹוָמא ָלא ָנְפקו ּכֻ אָנא ּכָ ּּתָ ּ ּ ִקיְטָראּ ְּוֲהוו , ֵּביָתא ִאְתַקַטר ּבְ
ַגַווְייהו ַּחְדָתאן ִמֵלי ּבְ לו ַההוא יֹוָמא אֹוַרְייָתא ִמטוָרא ְדִסיַני, ּ ִאלו ִקּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ָלקו . ּ ַתר ְדִאְסּתַ ּּבָ ּּ

ָּלא ֲהוו ָיְדֵעי ִאי הוא ְיָמָמא ְוִאי ֵליְלָיא עֹוד ְדֲאַנן ָקְייִמ. ּ א ּבְ י ַאּבָ ל ָּאַמר ַרּבִ ין ֵליָמא ּכָ
ָרא ִטיבו ְלָמאֵריה ְדֵביָתא ָמֵריה ְדִהלוָלא א ְדָחְכְמָתא ְלַאְקׁשְ ַּחד ִמיָנן ִמָלה ַחְדּתָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ:  

ּכֹן ֲחֵצֶריך ְוגו)תהלים סה(ָּפַתח ַחד ְוָאַמר  ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ָ ַאׁשְ ַקְדִמיָתא ֲחֵצֶריך . 'ּ ָּבְ

יֶתך וְלָבַתר ֵהי ְּלָבַתר ּבֵ ָּדא ְפִניָמָאה ִמן ָדא. ָָכֶלךָ ּכֹן . ּ ִמן ָדא)א לגו''נ(ְוָדא ְלֵעיָלא , ּּ ִיׁשְ
ַקְדִמיָתא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲָחֵצֶריך ּבְ ַל ם )ישעיה ד(ּכְ ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ ּ

  .ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו

יֶתך ְלָבַתר ּכְ טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִָנׂשְ ָחְכָמה ִיְבֶנה ַבִית)משלי כד(, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּ ַהָחְכָמה .  ּבְ
ִתיב ִתיב ָהִכי, ִיְבֶנה ַבִית ָלא ּכְ ִית ִאְקֵרי, ְּדִאי ּכְ ַמע ְדָחְכָמה ּבַ ִתיב , ֲּהָוה ַמׁשְ ֶּאָלא ּכְ

ָחְכָמה ִיְבֶנה ַבִית ַּהְיינו ִדְכִתיב, ּבְ ן ְוגו ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַה)בראשית ב(, ּ קֹות ֶאת ַהּגָ   .'ׁשְ

ִלימו ְדֹכָלא ְּקדֹוׁש ֵהיָכֶלך ְלָבַתר ָדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ִניָנן ַמהו ֵהיָכל, ָ ְּדָהִכי ּתָ לֹוַמר ה. ּ י ''ּכְ
ֲחָדא. ַהאי ְוַהאי, ל''כ ִלים ּכְ ּתְ ְבַחר . ְּוֹכָלא ִאׁשְ ֵרי ּתִ א ְדְקָרא ַמה ּמֹוַכח ִדְכִתיב ַאׁשְ ֵּריׁשָ

ּכֹ ִריך הוא. ָן ֲחֵצֶריךּוְתָקֵרב ִיׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ָנא ַקּמֵ ֵריה ָקְרּבָ ַּהאי ַמאן ְדַאְקִריב ּבְ ּ ּ ַרֲעָוא , ְּ
ְתֵרין  ֵוי ְמדֹוֵריה ּבִ יה ְוָקִריב ֵליה ְוׁשַ ָנא ְוִאְתְרֵעי ּבֵ ַההוא ָקְרּבָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִּאְדִרין ְוָאִחיד ְלַהאי וְלַהאי ְדִאּנון ּתְ ּ ֲחָדאּ רו ּכְ ּכֹן ֲחֵצֶריך. ֵּרין ִאְתַקּשְׁ ִָדְכִתיב ִיׁשְ ֲָחֵצֶריך . ּ

ֵרי   .ַּוַדאי ּתְ

ָנא ָדא ַנְייהו ְלָקְרּבָ ד ַמְקִריִבין ּבְ ִגיֵני ָכך ֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָסָבאן ְדָהָכא ּכַ ּּבְ ּ ָּפְתֵחי . ְ
ּכֹן ֲחֵצֶריך ֵרי ִתְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ְָוָאְמֵרי ַאׁשְ טוב ִּאּנו. ּ ָעה ּבְ ּבְ ּן ְדָקְייֵמי ֲעַלְייהו ָאְמֵרי ִנׂשְ ּ ּ

יֶתך ְקדֹוׁש ֵהיָכֶלך ָּבֵ ל . ָ ְבִריתֹו ׁשֶ ִמְצֹוָתיו ְוִצָונו ְלַהְכִניסֹו ּבִ נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ְּלָבַתר ְמָבֵרך ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ְ

ִהְכַנְסּתֹו. ַּאְבָרָהם ָאִבינו ם ׁשֶ ׁשֵ ְּוִאּנון ְדָקְייֵמי ֲעַלְייהו ָאְמֵרי ּכְ ּ ִרית ְוכוּ ְוָתִניָנן . 'ּ ַלּבְ
ר ָנׁש ַרֲחִמין ֲעֵליה וְלָבַתר ַעל ָאֳחָרא ִדְכִתיב ֵעי ּבַ ַקְדִמיָתא ִלּבָ ּּבְ ּ ֲעדֹו )ויקרא טז(, ּ ּ ְוִכֶפר ּבַ

ָרֵאל ל ְקַהל ִיׂשְ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר וְבַעד ּכָ ּּבְ ִפיר ְוָחֵזי . ּ ְּוֲאַנן אֹוְרָחא ָדא ַנְקִטיָנן ְוָהִכי ׁשַ
אןְל   .ַקּמָ

  ]א''דף צה ע - ' זוהר חלק א[

ך הוא ְוָיאֹות ִמָלה א ַוַדאי ּכָ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְרֵמיה , ְּ ּוַמאן ְדָלא ָאַמר ָהִכי ַאִפיק ּגַ ּ ּּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ד ְלַצִדיַקָיא ּבְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ָרה ֻחפֹות ְדַזּמִ ֵּמֲעׂשָ ּ ּ ּ ְּ ְּוֻכְלהו , ּ

ַהאיִמְתַקׁשְ ְבַחר . ָרן ּבְ ֵרי ּתִ ַהאי ְקָרא ַאׁשְ ָרה ִמיֵלי ִדְמֵהיְמנוָתא ִאית ּבְ ּוְבִגיֵני ָכך ֲעׂשָ ּ ּּ ְ

ה. 'ּוְתָקֵרב ְוגו ְּוָכל ִמָלה וִמָלה ַחד ֻחָפה ִאְתֲעִביד ִמּנָ ּּ ּ ָעְלָמא ָדא . ּ ָאה חוָלֵקיכֹון ּבְ ַּזּכָ
ִאלו ָקְייִמיתו ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמְתַקּשְׁ, ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ְייכו ּכְ ִלּבַ ָּרא ּבְ ּ  )א''דף צה ע(ּּ

ָרֵאל ֲעָתא ְדִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ׁשַ טוָרא ְדִסיַני ּבְ גוַפְייכו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ:  
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ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר  ה ִלי ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיך ְוֶאת )שמות כ(ּ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ָ ִמְזּבַ

ָלֶמיך  ָנא ָדא. 'ְוגוָׁשְ ֵריה ְלָקְרּבָ ל ַמאן ְדָקִריב ּבְ אָנא ּכָ ּּתָ ִנין , ּ ל ָקְרּבָ ִאלו ַאְקִריב ּכָ ּּכְ ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּדָעְלָמא ְלַקּמֵ ּ ּ ּ יה, ְּ ֵליָמָתא ַקּמֵ ָחא ׁשְ ֵני ַמְדּבְ ּוְכִאילו ּבָ ּ ִגיֵני ָכך . ּּ ְּבְ

ָמאָנא ַח ָחא ּבְ ֵעי ְלַסְדָרא ַמְדּבְ אּּבָ ּד ַמְלָייא ַאְרָעא ְלִמְגַזר ֲעֵליה ַהאי ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ,
ִנין ָעאָנא ְותֹוֵרי ח ֲעֵליה ִעַלָוון ְוָקְרּבָ ִאלו ַאְדּבַ ִריך הוא ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ יב ַקּמֵ ְּוִאְתַחּשִׁ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

ְלהו ִדְכִתיב ְוָזַבְחּתָ ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיך ְו יר ִמּכֻ ְָוִניָחא ֵליה ַיּתִ ּ ּ ָלֶמיך ְוגוּ ָכל . 'ֶָאת ׁשְ ּבְ
ִמי יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ִמי . ַהּמָ יר ֶאת ׁשְ ה )את(ַּמהו ַאְזּכִ ָּדא ִמיָלה ִדְכִתיב ּבָ ּ תהלים ( ּ

ָמא ְדָאִמיָנא. ּ סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם)כה ח ֲאָדָמה ַוַדאי ּכְ ַּהאי ִמְזּבַ ְתֵריה . ּ ּּבַ
ִתיב  ה ִליַמה ּכְ ֲעׂשֶ ח ֲאָבִנים ּתַ י . ְוִאם ִמְזּבַ ד ִאְתַגַייר ְדִאיהו ֵמַעם ְקׁשֵ ֶּרֶמז ְלִגיֹוָרא ּכַ ּ ּ ּ

א י ִלּבָ ח ֲאָבִנים, ְּקַדל וְקׁשֵ   .ַהאי ִאְקֵרי ִמְזּבַ

ִזית ִריך הוא, ָּמה הוא. ֹלא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְּדָבֵעי ְלֲאָעָלא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ 
יה ַההוא )בגין( י פוְלָחָנא ָאֳחָרא ְדֲעַבד ַעד ָהָכא ְוַיֲעֵדי ִמּנֵ ּ ְוָלא ִיְגַזר ָיֵתיה ַעד ְדִיְנׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּּ

א יו ְדִלּבָ פוְלָחָנא . ַּקׁשְ א ְלֵמיַעל ּבְ ָיא ְדִלּבָ יה ַההוא ַקׁשְ ַזר ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ְּוִאי ִאְתּגְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ַהאי ְפִסיָלא ְדַאְבָנא ְדַגְזֵרי ֵליה ֵמַהאי ִגיָסא ,ְּ ּ ֲהֵרי הוא ּכְ ּ ּּ

ַקְדִמיָתא ְדּבְ ַאר ַאְבָנא ּכִ ּתָ ִזית. ּוֵמַהאי ִגיָסא ְוִאׁשְ ך לא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּגָ ְּדִאי . ְְבִגין ּכָ
יוֵתיה ַקׁשְ ַאר ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ַחֲלֶליָה, ּ ך ֵהַנְפּתָ ָעֶליָה ַוּתְ י ַחְרּבְ ּּכִ ַזר ָלא ,ָ ִזירו ְדִאְתּגְ לֹוַמר ַההוא ּגְ ּ ּכְ ּ ּ

  .ְּמַהְנָיא ֵליה

א  י קוְדׁשָ ַרֲעָוא ַקּמֵ ֶחְדָווָתא ּבְ ָנא ּבְ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדַאְקִריב ַהאי ָקְרּבָ ִגיֵני ָכך ַזּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְ

ִריך הוא ּּבְ ל , ְ ַהאי חוָלָקא ּכָ ּוָבֵעי ְלֶמחֵדי ּבְ  )תהלים ה( ,ְכִתיבּיֹוָמא ִד )ג ההוא''א ל''ד(ּ
ֶמך נו ְוָתֵסך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצו ְבך ֹאֲהֵבי ׁשְ ְמחו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ְָוִיׂשְ ָ ְ ְּ ּ ּ:  

ִנים ַוֵיָרא ְיָי ְוגו ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ ָּפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ ְ ֲאִני ֵאל ' ּ
ַדי ִהְתַהֶלך ְלָפַני ְׁשַ ּ ה אֹוְרִחין. ' ְוגוּ ַכּמָ ָיא ּבְ יה ְוַקׁשְ ְוִכי ַעד , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלַעְייָנא ּבֵ

ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ֶאָלא  א ּבְ ִלי ֵליה קוְדׁשָ א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ י )עד(ְּ ד ָמָטא ְלַהּנֵ  ָהִאיְדָנא ּכַ
. ַוְיָי ָאַמר ֶאל ַאְבָרם. אֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרםְּוָהְכִתיב ַויֹ. ּיֹוִמין ַוֵיָרא ְיָי ֶאל ַאְבָרם ְוָלא ֹקֶדם

ן יֹוִמין. 'ַּויֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידֹוַע ֵתַדע ְוגו ּבַ ִתיב ַוֵיָרא , ְּוָהִאיְדָנא ָמֵני חוׁשְ ְּוַכד ָמִני ְלהו ּכְ ּ
ִלי ֲעלֹוי, ְיָי ֶאל ַאְבָרם א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ַמע ְדַעד ַהׁשְ ּתְ ן. ִּאׁשְ ָנה ְּועֹוד ִדְכִתיב ּבֶ ִעים ׁשָ ׁשְ  ּתִ
ִנים ע ׁשָ ִנים, ְוֵתׁשַ ָנה וְלַבסֹוף ׁשָ ַקְדִמיָתא ׁשָ   .ּּבְ

ִתיב ַוֵיָרא, ֶּאָלא ָהִכי ָתאָנא ל ִאּנון יֹוִמין ָלא ּכְ ּּכָ ה ְדֲהָוה , ַמאי ַטְעָמא, ּ ּמָ ל ּכַ ֶּאָלא ּכָ
ְד)כך(ָאִטים ְוָסִתים  ִלי ֲעֵליה ּכִ ִריך הוא ָלא ִאְתּגְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ִלי ֲעֵליה . ָקָחֵזיְּ ָּהִאיְדָנא ִאְתּגְ
ִּדְכִתיב ַוֵיָרא א. ַמאי ַטְעָמא. ּ ְתָרא ַקִדיׁשָ יה ַהאי ָאת ּכִ ום ְדָבָעא ְלַגֵלי ּבֵ ִּמּשׁ ּ ּ ּּ.  

א יה ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ִריך הוא ְלֲאָפָקא ִמּנֵ א ּבְ ְּועֹוד ְדָבָעא קוְדׁשָ ּ ּ ּ א ָלא ֶלֱהֵוי , ְּ ְּוַקִדיׁשָ
עֹוד ְדִאי ָראּּבְ ׂשְ ִנים , ּהו ָאִטים ּבִ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן ּתִ א ְדהוא ּבֶ ּתָ ֶּאָלא ָאַמר ַהׁשְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]384דף [ -ּ

א יה ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּוְזַמן ָקִריב הוא ְדִיְנפֹוק ִמּנֵ ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא וְלָבַתר , ּּ א ּבְ ֶּלהֵוי הוא ַקִדיׁשָ ּ ּ
א יה ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ִּיְנפֹוק ִמּנֵ ּ ך ָמֵנ. ּ י ִזְמִני ַקְדִמיָתאְְבִגין ּכָ ָכל ַהּנֵ ַהאי ְוָלא ּבְ ּתו . י יֹומֹוי ּבְ

ָנה ִעים ׁשָ ׁשְ ָנה ְדָלא ֲהוו יֹומֹוי יֹוִמין, ּתִ ַחד ׁשָ ִנים ֶאָלא ּכְ ְּדָכל יֹומֹוי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוו ׁשָ ּ ּ ּּ ,
ִנים א ְדָמָטא ְלַהאי ׁשָ ּתָ ָנה, ַּהׁשְ   :ִּאּנון ְוָלא ׁשָ

ַדיַּויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני  ַדי. ֵּאל ׁשַ א ָלא ָקֲאַמר ֲאִני ֵאל ׁשַ ּתָ ַמע ְדַעד ַהׁשְ ַּמאי ַמׁשְ ֶּאָלא . ּ
א, ָהִכי ָתאָנא ין ְלַתּתָ ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ְתִרין ּתַ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ֲּעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ְּוָכל ִאּנון . ְּ

הֹון ֲאבון ּבְ ְּדָלא ִאְתְגָזרו ִיְסּתָ ּ ּּ.  

  ]ב''דף צה ע - ' זוהר חלק א[

הֹון יִמין ּבְ הֹון, ּוְרׁשִ וָמא ִאית ּבְ ּוַמאי ִרּשׁ הו שי, ּ ְּדִאְתֲחֵזי ּבְ יר''ן דל''ּ ּוְבִגין , ת ְוָלא ַיּתִ
הו קון ּבְ הו ְוִאְתַדּבְ ֲאבון ּבְ ך ִאְסּתַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ַגְדפֹוי . ְ ָזרו ָנְפִקין ֵמִאֵלין ְוָעאִלין ּבְ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ּ ּ

ְל א ְוִאְתּגַ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ הו יוּ ִלים ''ָּיא ּבְ א ָאת ְקָייָמא ׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ  )ב''דף צה ע(ּד ְרׁשִ
הו שד ים ּבְ ִלים''ְּוִאְתְרׁשִ ִקיוָמא ׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ּי ְוִאׁשְ ַדי, ּ ַהאי ֲאִני ֵאל ׁשַ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

ִָהְתַהֶלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ִלים, ּ ְר, ׁשְ א ָאת ָחֵסר ּבִ ּתָ יָמא ְדשיְּדַהׁשְ ַזר , ת''ן ְודל''ּׁשִ ּגְ
יָמא ְדיו ְרׁשִ ִלים ּבִ ְרָמך ֶוֱהֵוי ׁשְ ּּגַ ּ ָמא . ד''ְ ׁשְ ְרָכא ּבִ וָמא ָדא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּבָ ִרּשׁ ּוַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ

ַדי ְיָבֵרך אֹוְתך)בראשית כח(, ָּדא ִדְכִתיב ָ ְוֵאל ׁשַ ְ ּ.  

ַדי ַּמהו ֵאל ׁשַ ַּההוא ְדִבְרָכאן ָנְפָק. ּ יהּ ִאין, ּן ִמּנֵ ּתָ ְתִרין ּתַ ִליט ַעל ּכִ ּהוא ְדׁשַ ּ ְּוֹכָלא , ּ
יה ָדֲחִלין וִמְזַדְעְזִעין ִּמַדַחְלּתֵ ּ ּ ּ ַזר, ּ ך ַמאן ְדִאְתּגְ ְּבִגין ּכָ ין ִאְתַרֲחָקן , ְ ל ִאּנון ְדָלא ַקִדיׁשִ ּּכָ ּ ּ

יה ְלִטין ּבֵ יה ְוָלא ׁשָ ִּמּנֵ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָלא ָנִחית ַלּגֵ. ּ ך  )ישעיה ס(, ּיִהּנֹם ִדְכִתיבּ ְְוַעּמֵ

ָלם ַצִדיִקים ְוגו ּּכֻ ובגין כך לעולם ירשו ,  דאתגזרו אקרון צדיקים)צג א(כל אנון ( .'ּ
אוף הכי ועמך כלם צדיקים , דלא ירית האי ארץ אלא ההוא דאקרי צדיק, ארץ

  )לעולם ירשו ארץ וגו

ָעְל ִאין ַאּתון ּבְ א ַזּכָ י ַאּבָ ָאה חוָלִקי ְדָאֵתיָנא , ָּמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיָּאַמר ַרּבִ ַּזּכָ ּ
ַמע ִמִלין ִאֵלין ִמפוֵמיכֹון ְּלִמׁשְ ּ ּ ין, ּ ְלכו ַקִדיׁשִ ּּכֻ א, ּ ֵני ֱאָלָהא ַקִדיׁשָ ְלכו ּבְ ּּכֻ ֲּעַלְייכו , ּ

ִתיב ם ַיֲעֹקב ְוֶזה ִיְכּתֹ)ישעיה מה(, ּכְ ׁשֵ ם  ֶזה ֹיאַמר ַלְיָי ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ּבְ ּב ָידֹו ַלְיָי וְבׁשֵ
ה ָרֵאל ְיַכּנֶ א ִעָלָאה. ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ר ּבְ כֹון ָאִחיד ְוִאְתַקּשַׁ ל ַחד ִמּנְ ּּכָ ְּוַאּתון ַרְבְרָבן , ּ

א ְדַטָלא  ּנָ ֵריִסין ֵמַהִהיא ֶאֶרץ ְדִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחִיים ְדַרְבְרָבנֹוִהי ָאְכִלין ִמּמַ ן ּתְ ְּמַמּנָ ּ ּּ
  :אַּקִדיׁשָ

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר  ֵעת ֹיאֵכלו)קהלת י(ּ ַרִיך ּבָ ן חֹוִרין ְוׂשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ּ ַאׁשְ ְ ְ ָ .
ּבֶֹקר ֹיאֵכלו ַרִיך ּבַ ך ַנַער ְוׂשָ ְלּכֵ ּמַ ּוְכִתיב ִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ְּ ְ ָיין ַאֲהָדֵדי. ְ י ְקָרֵאי ַקׁשְ ְוָלא . ַהּנֵ

ָיין ל ִאּנון ַחִיין , ְֵריך ֶאֶרץַּהאי ִדְכִתיב ַאׁשְ, ַקׁשְ ְלָטא ַעל ּכָ ָּדא ֶאֶרץ ִדְלֵעיָלא ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
ך ִאְקֵרי ֶאֶרץ ַהַחִיים. ִּדְלֵעיָלא ּוְבִגין ּכָ ְ ִתיב, ּ ר ְיָי ֱאלֶהיך )דברים יא(, ְּוֲעָלה ּכְ ָ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
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ִמיד ּדֹוֵרׁש אֹוָתה ּתָ נות ּתֹאַכל. ּ ר לא ְבִמְסּכֵ ּוְכִתיב ֶאֶרץ ֲאׁשֶ הּ ה ֶלֶחם לא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ּ ּבָ ּ .
ה ַדְייָקא ּלא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ה. ּ ך ָלּמָ א , ְְוָכל ּכָ ן חֹוִרין ָדא קוְדׁשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ום ִדְכִתיב ׁשֶ ִּמּשׁ ּ ּ ְּ

ִריך הוא ּּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְ ָרֵאל)שמות ד(, ּכְ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ   . ּבְ

ן חֹוִרין ן חֹוִרי, ּבֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרַּמהו ּבֶ ְהֶיה ָלֶכם)ויקרא כה(, ן ּכְ .  יֹוֵבל ִהיא ֹקֶדׁש ּתִ
ל ֵחירו ִמיֹוְבָלא ָקא ָאֵתי ָאֶרץ ְדָהא ּכָ ּוְכִתיב וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ּ ּ ּ ּ ן חֹוִרין. ּ ך ּבֶ ְוִאי . ְְבִגין ּכָ

ן ֵחירות ִתיב ּבֶ ן חֹוִרין ְוָלא ּכְ ן ֵח. ֵּתיָמא ּבֶ ָּהִכי הוא ַוַדאי ּבֶ ֵעי ֵליהּ ּירות ִמּבָ ּ.  

ִניָנא א ְסִתיָמָאה ִדיָלן ּתָ ַמְתִניּתָ ָרן יו. ֶּאָלא ּבְ ד ִמְתַחּבְ ה''ּּכַ ִתיב' ד ּבְ ֵדין ּכְ בראשית (, ּכְ

ן)ב קֹות ֶאת ַהּגָ ָרן.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ד ִמְתַחּבְ ָרן ַוַדאי, ְוָלא ֵתיָמא ּכַ ֶּאָלא ִמְתַחּבְ ּ .
ך ּבֶ ְוְבִגין ּכָ ִתיבּ ן חֹוִרין, ן חֹוִרין ּכְ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְְוַעל ָדא ַאׁשְ ְ ֵעת ֹיאֵכלו , ּ ַרִיך ּבָ ְּוׂשָ ְ

ַרֲעָוא ִלימו ּבְ ׁשְ ֶחְדָווָתא ּבִ   .ּּבְ
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ך ַנַער ְלּכָ ּמַ ְִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ א, ְ ל, ַּהאי ֶאֶרץ ִדְלַתּתָ ין ְּדַתְנָיא ּכָ ָאר ַעּמִ ָאר ַאְרֵעי ִדׁשְ ּ ׁשְ
ן ֲעַלְייהו ֵריִסין ִדְמַמּנָ ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִאְתְיִהיבו ְלַרְבְרִבין ּתְ ּ ּ ְוֵעיָלא , ּּ

יה  ְלהו ַההוא ִדְכִתיב ּבֵ ִּמּכֻ ּ ּ י)תהלים לז(ּ ם ָזַקְנּתִ ל .  ַנַער ָהִייִתי ּגַ רֹו ׁשֶ ְוָתאָנא ַהאי ְקָרא ׂשָ
ך ַנַער. ֹוָלם ֲאָמרֹוע ְלּכֵ ּמַ ִתיב ִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ְְוַעל ָדא ּכְ ְ ְטָרא ָדא . ּ ַּווי ְלָעְלָמא ְדִמּסִ

יק ֵמְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ָיְנָקא ַמאן ְדַיּנִ ָגלוָתא ַיְנִקין ּכְ ָרֵאל ּבְ ְּוַכד ִיׂשְ ּ ּ.  

כוֵלי יֹוָמא ּבֶֹקר ֹיאֵכלו ְוָלא ּבְ ַרִיך ּבַ ְּוׂשָ ּ ּבֶֹקר ְו. ָ ִזְמָנא ָאֳחָרא ְדיֹוָמאּבַ ְּדַתְנָיא . ָלא ּבְ
ָעְלָמא ֵלי ּבְ א רוְגָזא ּתָ ְמׁשָ ה זֹוַרַחת ְוַאְתָיין ְוָסְגִדין ֵליה ְלׁשִ ֲעָתא ְדַחּמָ ׁשַ ּּבְ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ

ָעְלָמא ְלָייא ּבְ ְּדִמְנָחה רוְגָזא ּתַ ִרים ַהאי. ּ ך ַנַער ַההוא ְדִא, ַמאן ּגָ ום ְדַמְלּכֵ ִּמּשׁ ּ ּ . ְקֵרי ַנַערְּ
א ָלא ָיְנִקין ֵמַהאי ִסְטָרא א ַקִדיׁשָ ֵני ַמְלּכָ י ֶעְליֹוִנין ּבְ ֵאי ְקׁשֹוט ַקִדיׁשֵ ְּוַאּתון ַזּכָ ּ ֶּאָלא , ּ

א ִדְלֵעיָלא ֵּמַההוא ֲאַתר ַקִדיׁשָ ּ ִתיב. ּ ְיָי ֱאלֵהיֶכם )דברים ד(, ֲּעַלְייכו ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַהי ַּחִיים ּכֻ   :ֹוםּּ
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א ְוָאַמר  י ַאּבָ יַרת דֹוִדי ְלַכְרמֹו ְוגו)ישעיה ה(ָּפַתח ַרּבִ יָרה ָנא ִליִדיִדי ׁשִ ַּוְיַעְזֵקהו . 'ּ ָאׁשִ ּ
ֵלהו ְוגו הו. 'ַּוְיַסּקְ ָלא ּבְ ּכְ י ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ יָרה. ַּהּנִ ִתיב ׁשִ אי ּכְ ֵעי ֵל, ַאּמַ . ּיהּתֹוָכָחה ִמּבָ

ֵעי ֵליה, ִליִדיִדי יַרת דֹוִדי. ְּלדֹוִדי ִמּבָ ָמה ִדְכִתיב ׁשִ ּּכְ ֶמן. ּ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ְרם ָהָיה ִליִדיִדי ּבְ . ּכֶ
ְחָנא ַאְתָרא ְדִאְקֵרי  ּכַ ָכל אֹוַרְייָתא ְוָלא ַאׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ֶמן )א''דף צו ע(ִאְסּתַ ֶּאָלא . ֶקֶרן ׁשָ

י ְקָרֵאי ָהא אוְקמוָה ַּהּנִ ִפיר ְוָהִכי הואּ ה ְגָווִנין ְוֻכְלהו ׁשַ ַכּמָ ּ ַחְבַרָייא ּבְ יָרה ָנא , ּּ ֲאָבל ָאׁשִ
ָּדא ִיְצָחק ְדֲהָוה ְיִדיד, ִליִדיִדי ְּוִאְקֵרי ְיִדיד ַעד ָלא ִיפוק ְלָעְלָמא, ּ ּ.  
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אי ְיִדיד י, ַאּמַ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ י ֲהָוה ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּדָתִניָנן ְרִחימו ַסּגֵ ּ ּ ּ ּה ְדָלא ִאְתֲעִביד ְּ ּ
ִלים ְוִאּתֹוַסף ֵליה ה ַזר ַאְבָרָהם ֲאבוָה ְוִאְקֵרי ׁשְ ַּעד ְדָלא ִאְתּגְ ּ ָלמוָתא''ּ ְוֵכן . ּא ְלַאׁשְ

ָרה ַהאי ה ָלא. ּא ִאְתְיִהיַבת ָלה''ְלׂשָ ּכָ ִפיר' ה, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ָרה ׁשַ ֲאָבל ְלַאְבָרָהם , ְּלׂשָ
אי ה ֵעי ֵליה ְדָהא הוא ְדַכר ֲהָוה'  י,ד''א ְוָלא יו''ַאּמַ ִּמּבָ ּ ּ ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ֲהָוה . ּ א ''ד(ּ

ַגָוון ַאְבָרָהם ָסִליק ְלֵעיָלא ְוָנִטיל ָרָזא )הוא ּא ִעָלָאה ְדִאיהו ָעְלָמא '' ֵמה)קי א(ּ ָסִתים ּבְ ּ ּ
ָאה''ּא ִעָלָאה ְוה''ה. ִּדְדכוָרא ּתָ ְדכוָרא, א ּתַ ְלָיא ּבִ נוְקָבא ַוַדאיְו, ַּהאי ּתַ ַּהאי ּבְ ּוְבִגין . ּ

ָרה ָנֲחָתא ְבה, א ְדֵעיָלא''ְָכך ַאְבָרָהם ָסִליק ְבה א''ְוׂשָ   .ּא ְדְלַתּתָ

ָתו ִדְכִתיב ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעך ּ ׁש, ְָוָתָנא ַזְרֶעך. ּ ַהאי , ַָזְרֶעך ַמּמָ אֵרי ְלֵמיַעל ּבְ ְּדֲהָוה ׁשָ
אֵרי ְלֵמיַעל ּבְ, ְקָיים ּוָמאן ְדׁשָ ַזר . ַהאי ְקָיים ָעאלּ יֹוָרא ְדִאְתּגְ ּוְבִגיֵני ָכך ּגִ ּּ  )שלח לך קסה(ְ

ָזרו א ְדִאְתּגְ ְזָעא ַקִדיׁשָ ִגין ְדָלא ֲאָתא ִמּגִ ר ֶצֶדק ִאְקֵרי ּבְ ּּגֵ ּ ּ ַהאי , ּ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדָעאל ּבְ ּ
ַהאי ַאְבָרָהם ֵמיה ּכְ יה ּכֹה ִיְהֶיה ַזְר, ּׁשְ ִתיב ּבֵ ך ּכְ ְּבִגין ּכָ ׁש, ֶָעךְ ְּוִאְתָמַסר ֵליה . ַָזְרֶעך ַמּמָ

ָמה ְדַהאי ''ְּוִאי ָלאו ִדִאְתָמַסר ה. א''ה א ּכְ ָרה ֲהָוה ֵליה ְלַאְבָרָהם ְלאֹוִליד ְלַתּתָ ּא ְלׂשָ ּ
א''כ   .ה אֹוִליַדת ְלַתּתָ

ַתר ְדִאְתַמְסַרת ה ֵרין ההי''ּּבָ רו ּתְ ָרה ִאְתַחּבָ ֲחָדא ְואֹוִלידו ְל''ּא ְלׂשָ ּוַמאי , ֵעיָלאּן ּכְ
ְייהו הוא יו ְּדָנַפק ִמּנַ ּ ִגיִני ָכך יו, ד''ּ א ְדִיְצָחק ְדַכר''ְּבְ ּד ָאת ֵריׁשָ אֵרי ְדכוָרא . ּ אן ׁשָ ִּמּכָ

ָטא ִתיב, ְּלִאְתַפּשְׁ ֵרא ְלך ָזַרע)בראשית כא(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ך. ָ ּכִ ִיְצָחק ְוָלא ּבְ . ָּבְ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(, ּיָלא ִדְכִתיבִיְצָחק אֹוִליד ְלֵע ּתֵ ִלים ּכָֹלא.  ּתִ   .ַּיֲעֹקב ַאׁשְ

יר ַהאי ִאְתַאִחיד ְוָלא ַיּתִ ִתיב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ְוִאי ֵתיָמא ְוִכי ַאְבָרָהם ּבְ ֶּאָלא . ְוָהא ּכְ
ֵני ָעְלָמא ִגין ְדֲעִביד ֶחֶסד ִעם ּבְ ך הוא ּבְ ּחוָלָקא ִדיֵליה ּכָ ּ ּ ל ְלאֹוָלָדא ָהָכא ָאִחיד ֲאָב. ְּ

אֵרי ָנה. ּוֵמָהָכא ׁשָ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ן ּתִ ַזר ַאְבָרָהם ֶאָלא ּבֶ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתּגְ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּ
א ִדיָלן ַמְתִניּתָ   .ָהא ִאְתְייַדע ְואֹוִקיְמָנא ּבְ

ָיא ָנַפק ְלַאֲחָדא ְלחוָלֵק ך ִיְצָחק ִדיָנא ַקׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְוַעל , ּוְלאֹוָלָדא ְוֶחֶסד ִאְקֵרי, ּיהְּ
ִלים ּכָֹלא ֵמַהאי ִסְטָרא וֵמַהאי ִסְטָרא ָּדא ַיֲעֹקב ַאׁשְ ְטָרא ְדֲאִחידו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק , ּּ ִּמּסִ ּ

ֵלימוָתא ְּלחוָלֵקיהֹון ְלֵעיָלא הוא ׁשְ ּ א ְלֵעיָלא הוא. ּ ּתָ ְטָרא ְדִאְתְיִהיב ְלהו ְלאֹוָלָדא ִמּתַ ִּמּסִ ּ ּ 
ֵלמוָתא ִתיב. ּׁשְ ך ֶאְתָפַאר)ישעיה מט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָווִנין . ָ יה ִאְתֲאִחידו ּגְ ּּבֵ ּ

א ּתָ   .ֵּמֵעיָלא וִמּתַ

יָרה ִדְכִתיב ִתיב ָהָכא ׁשִ ְּוַעל ָדא ּכְ יָרה ָנא ִליִדיִדי)ישעיה ה(, ּ יָרה ַוַדאי.  ָאׁשִ ְּדָהא , ּׁשִ
ְּדָהא ִאְקֵרי ְיִדיד ַעד ָלא ִיפוק ְלָעְלָמא, ְּדַכרִאְקֵרי ְלאֹוָלָדא   )דא(ְּוִאית ְדָאְמֵרי . ּּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר יָרה ָנא ִליִדיִדי ָדא ַאְבָרָהם ּכְ ֵביִתי)ירמיה יא(, ָּאׁשִ . ּ ַמה ִליִדיִדי ּבְ
ְּוַאְבָרָהם ָיִרית ְירוָתא ְדַאְחָסַנת חוָלָקא ָדא ּ ָּנא ְדָדא ִיְצָחק ָהִכי ּ ַמה ְדֲאִמי)על(ֲאָבל , ּ

  .ּהוא
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יַרת דֹוִדי ְלַכְרמֹו ִריך הוא ְדִאְקֵרי דֹוִדי ִדְכִתיב. ּׁשִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ  )שיר השירים ה(, ְּ
ֶרם, ְיִדיִדי. ּדֹוִדי ַצח ְוָאדֹום יה ִאְתְנַטע ּכֶ דֹוִדי ְדַכר וִמּנֵ ָּאִחיד ּבְ ּ ְרם ָהָיה , ּ ִּדְכִתיב ּכֶ

  .ִליִדיִדי

ֶק ֶמןּבְ ן ׁשָ ֶמן. ֶרן ּבֶ ן ׁשָ ֶקֶרן ּבֶ ה ִאְתְנַטע. ַמאי ּבְ ְרם וְבּמָ ה ָנִפיק ַהאי ּכֶ ּמָ ֶּאָלא ּבְ ָחַזר , ּ
ֶקֶרן ֶקֶרן ַהיֹוֵבל)יהושע ו(, ַּמאי ֶקֶרן ִדְכִתיב. ְוָאַמר ּבְ ֶקֶרן ַהיֹוֵבל. ּ ּבְ אֵרי. ּּבְ ְוַהאי ֶקֶרן . ׁשָ

ַההוא ְדַכר ְדִאְקֵרי ּבֶ ִּאְתַאִחיד ּבְ ּ ֶמןּ   .ן ׁשָ

ן חֹוִרין ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּבֶ ֶמן ּכְ ן ׁשָ ְּוַתְרַווְייהו ַחד ִמָלה. ַּמהו ּבֶ ן ְנִגיד , ּ ּמָ ֶמן ְדִמּתַ ּׁשֶ
ָחא וְרבו ְלַאְדָלָקא ּבֹוִציִנין ִּמׁשְ ֶמן, ּ ן ׁשָ ך ּבֶ ְוְבִגין ּכָ ֶמן וְרבו ְנִגיד וְנִפיק ְוַאְדִליק . ּ ְּוָדא ׁשֶ ּ ּ

ָּנִטיל ֵליה ְוָכִניׁש ֵליה ַהאי ֶקֶרןּּבֹוִציִנין ַעד ְד ִגיֵני ָכך ֵלית . ְּוָדא ִאְקֵרי ֶקֶרן ַהיֹוֵבל, ּ ְּבְ

ֶקֶרן יחוָתא ְדַמְלכוָתא ֶאָלא ּבְ ְּמׁשִ ּ ֶקֶרן , ּ ח ּבְ ך ַמְלכוָתא ְדָדִוד ְדִאְתְמׁשַ ְּוַעל ָדא ִאְתְמׁשַ ּ ּ ְּ

יה   .ְּוִאְתַאִחיד ּבֵ

ַהאי )ויסקלהו(, ַּוְיַעְזֵקהו ַחר ְלָכל ִסְטִרין ּכְ ְּדַאֲעֵדי , ּ ַוְיַסְקֵלהו)ב''דף צו ע(. ִּעְזָקא ְדִאְסּתַ
ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ל ִאּנון ּכִ ֵריִסין ּכָ ל ִאּנון ּתְ ל ִאּנון ַרְבְרִבין ּכָ יה וֵמחוָלֵקיה ּכָ ִּמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוהוא ָנִסיב , ּ

ְרם ְלחוָלֵקיה )קרן(ֵּליה ְלַהאי  ּּכֶ י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)לבדברים ( ,ִּדְכִתיב, ּ   . ּכִ

ַּוִיָטֵעהו ׂשֹוֵרק ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ יך ׂשֹוֵרק)ירמיה ב(, ּכְ . ּּכֹלֹה ֶזַרע ֱאֶמת, ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ
ה''כל ִתיב ּבְ אֵרי ַאְבָרָהם ְלאֹוָלָדא ְלֵעיָלא. א''ה ּכְ אן ׁשָ . ּוֵמַהאי ָנַפק ֶזַרע ֱאֶמת, ִמּכָ

ּּכֹלֹה ֶזַרע ֱאֶמת ַוַדאי ַָהְיינו ִדְכִתיב ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעך, ּ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּ ָאה חוַלְקהֹון . ּ ַּזּכָ
א ָדא ָרֵאל ְדָיְרתֹוי רוָתא ַקִדיׁשָ ְּדִיׂשְ ּ ּ ּ ּסֹוֵפיה ִדְקָרא . ּ תֹוכֹו)ישעיה ה(ּ ּ ַוִיֶבן ִמְגָדל ּבְ ַּמהו . ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ם ְיָי)משלי יח(, ִּמְגָדל ּכְ ב, ּ ִמְגַדל ֹעז ׁשֵ ּגָ ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק ַוַדאי. ְוִנׂשְ ּ ּ.  

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְרָעא ְדֶצֶדק ּכְ ְּוַגם ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו ָדא ּתַ ֲעֵרי )תהלים קיח(, ּ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ
ַמע. ֶצֶדק ַזר, ַמאי ַמׁשְ ָרֵאל ְדִאְתּגְ ר ִיׂשְ ְּדָכל ּבַ ַתְרַו, ּ ּוְייהו ְוָזֵכי ְלַתְרַווְייהוֲּעִייל ּבְ ּוַמאן . ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָנא ָדא ֲעִייל ֵליה ּבִ ֵריה ְלָקְרּבָ ְּדָקִריב ּבְ ּ ּ ּ ַמָיא , ּּ ְּוַעל ָאת ָדא ִמְתַקְייִמין ׁשְ
י)ירמיה לג(, ְּוַאְרָעא ִדְכִתיב ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ  . ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

ַהאי  ַאְנִפין ּבְ ִריך הוא ַאְנִפין ּבְ א ּבְ ְּוַהאי ָמאֵריה ְדִהלוָלא ָדא ָזָכה ְלֹכָלא ְלֶמחֵזי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ
  .יֹוָמא

ָנא ָאה חוָלָקך ִעּמָ ָאה חוָלָקָנא ְדָזִכיָנא ְלַהאי יֹוָמא ְוַזּכָ ְַזּכָ ּ ּ ָרא ְדִאְתְייִליד ָלך , ּ ְְוַהאי ּבְ ּ
ל ַה ִמי ְוגוָּקֵריָנא ֲעֵליה ּכָ ׁשְ ְקָרא ּבִ יִתיו' ּנִ יו ַאף ֲעׂשִ ַנִיך )ישעיה נד(, ּוְכִתיב. ְיַצְרּתִ ְ ְוָכל ּבָ

ַלת ִמיִלין. 'ִּלּמוֵדי ְיָי ְוגו א ּתְ י ַאּבָ   .ּאֹוְזפוָה ְלַרּבִ

ָּאְמרו ֵליה ַהאי ָמֵריה ְדִהלוָלא ּ ּ ּ ִפיָזך, ּּ ְאוׁשְ ּ ִגין ְדִקֵיים ִקיו, ּ ָּזָכה ְלכוֵלי ַהאי ּבְ ּ ּּ ָמא ּ
ת ָאִחי ֲהַוות, ָּאַמר ַההוא ַגְבָרא. ָאַמר ַמאי ִהיא. ְדִמְצָוה ִנין, ְּדִביָתאי ִאּתַ ָלא ּבְ , ּוִמית ּבְ

ָמא ְדָאִחי , ְּוָנִסיְבָנא ָלה ׁשְ ה ְוָקֵריָנא ֵליה ּבִ ָרא ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ִלי ִמּנָ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ּ ּ ּ
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ְּדִאְתַפַטר אן וְלָה. ּּ ָּאַמר ֵליה ִמּכָ ר ַיֲעֹקב, ְּלָאה ְקֵרי ֵליה ִאיִדיּ ִריך לֹון . ְּוַהְיינו ִאיִדי ּבַ ְּבָ

א ְוָאִזיל ְלָאְרֵחיה י ַאּבָ   .ַּרּבִ

י ֶאְלָעָזר יה ְדַרּבִ ד ֲאָתא ִסֵדר ִמִלין ַקּמֵ ּּכַ ּ ְמעֹון, ּּ י ׁשִ יֹוָמא ַחד ֲהָוה . ְוָדִחיל ְלֵמיַמר ְלַרּבִ
ְמעֹון)קאים( י ׁשִ יה ְדַרּבִ ּ ַקּמֵ ר . ּ ְמעֹון ַמאי ִדְכִתיב ַוִיפֹל ַאְבָרם ַעל ָפָניו ַוְיַדּבֵ י ׁשִ ְּוָאַמר ַרּבִ ּ ּ

ך ה ְבִריִתי ִאּתָ ַזר ֲהָוה ְנִפיל ַעל . ְִאּתֹו ֱאֹלִהים ֵלאֹמר ֲאִני ִהּנֵ ַמע ְדַעד ְדָלא ִאְתּגְ ַּמׁשְ ּ
יה ַּאְנפֹוי וַמִליל ִעּמֵ ּּ ִקיוֵמיה. ּ ַזר ָקִאים ּבְ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ּ ך . ּ ְוָלא ָדִחילּּ ה ְבִריִתי ִאּתָ ְֲאִני ִהּנֵ

ִזיר ְרֵמיה ּגָ ח ּגַ ּכַ ְּדַאׁשְ ּ.  

יה ֵמִאּנון ִמֵלי ַמֲעַלְייָתא  יה ְדַמר ְדֵליָמא ַקּמֵ א ִאי ִניָחא ַקּמֵ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַמְעָנא ְבַהאי ָּאַמר ֵליה ָדִחיְלָנא ְדָלא ִי. ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא, ְּדׁשְ ּ ָאַמר . ְּתַעְנׁשו ַעל ְיָדאיּ

לֹום  ְיָי)תהלים קיב(ֵּליה ַחס ְוׁשָ טוַח ּבַ מוָעה ָרָעה לא ִייָרא ָנכֹון ִלּבֹו ּבָ ּ ִמׁשְ ָּסח ֵליה . ּ
ל ִאּנון ִמִלין ּעֹוָבָדא ְוִסֵדר ַקֵמיה ּכָ ּ ּ ּ.  

ך ְו ּבָ י ִמֵלי ַמַעְלָייָתא ֲהוו ְטִמיִרין ּגַ ל ַהּנֵ ְָאַמר ֵליה ְוִכי ּכָ ּ ְּגֹוַזְרָנא ֲעָלך . ָּלא ֲאַמְרּתְ ְלהוּּ

י ְלֵעי ְוִתְנׁשֵ ָלִתין יֹוִמין ִאֵלין ּתִ ְּדָכל ּתְ ִתיב. ּ ָעָליו )משלי ג(, ְוָלא ּכְ ְמַנע טֹוב ִמּבְ  ַאל ּתִ
ְהיֹות ְלֵאל ָיְדך ַלֲעׂשֹות ָּאַמר ּגֹוַזְרָנא ִדְבאֹוַרְייָתא ָדא ִיְגלון ְלָבֶבל . ְְוָכך ֲהָוה. ָּבִ ּ יגלון ו(ּ

יֵני ַחְבַרָייא)בבבל   . ּבֵ

א י ַאּבָ יה ְדַרּבִ ָּחַלׁש ַדְעּתֵ ּ ך , ּ ְמעֹון ָאַמר ֵליה טוְפְסָרא ְדִלּבָ י ׁשִ ְיֹוָמא ַחד ָחָמא ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּ ּ
ִכיַח ַאְנָפך ׁשְ ְּבְ ָּאַמר ֵליה ָלא ַעל ִדיִדי הוא ֶאָלא ַעל ִדיְדהו. ּ ּ ּ ּ לֹום . ּּ ָּאַמר ֵליה ַחס ְוׁשָ

ׁשוְּדִאְתַע ך, ּּנָ ל ּכָ יַנְייהו ּכָ ִגין ְדִמִלין ִאְתַגְלָיין ּבֵ ְֶאָלא ּבְ ּ ּּ ּ יֵני ַחְבַרְייא ִיְלפון ִאּנון . ּ ִּיְגלון ּבֵ ּ ּּ
ַגַווְייהו)ואתבסמן(ָאְרִחין  ְסָיין ִמִלין ּבְ ּ ְוִאְתּכַ יָנָנא ְדָהא . ּ ְלָיין ֶאָלא ּבֵ ְּדָהא ִמִלין ָלא ִאְתּגַ ּ ּ

ִריך הו א ּבְ ּקוְדׁשָ ְלָיין ִמִליןְּ ָנא ְוַעל ְיָדָנא ִאְתּגַ ִכים ִעּמָ ּא ִאְסּתְ ּ.  

ִתיב י יֹוֵסי ּכְ ַחר אֹוֶרך ְוגו)ישעיה נח(, ָאַמר ַרּבִ ּשַׁ ַקע ּכַ ִריך . 'ָ ָאז ִיּבָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְַזּמִ ּ
נֹוי ְוֵייָמא ַחר אֹוֶרך ַוֲאֻרָכְתך ְמֵה, ּהוא ְלַאְכְרָזא ַעל ּבְ ּשַׁ ַקע ּכַ ָָאז ִיּבָ ְָרה ִתְצָמח ְוָהַלך ָ

ְָלָפְניך ִצְדֶקך וְכבֹוד ְיָי ַיַאְסֶפך ָ ָּ,  

  פרשת ויראזוהר 
  ]א''דף צז ע - ' זוהר חלק א[

י ִחָייא ָפַתח, ) א''דף צז ע( ַּרּבִ יַע )שיר השירים ב( ּ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּצָ ּ ַהּנִ ּ
ַאְרֵצנו ַמע ּבְ ּצָ. ּוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ִריך הוא ָעְלָמא, ִּנים ִנְראו ָבָאֶרץַהּנִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ ְּ .

ל ֵחיָלא ְדִאְתֲחִזי ָלה ַאְרָעא ּכָ ָּיַהב ּבְ ָעְלָמא , ְּוֹכָלא ֲהָוה ְבַאְרָעא. ּ ין ּבְ ְוָלא ֲאִפיַקת ִאיּבִ
ֵרי ָאָדם ֵרי ָאָדם, ַּעד ְדִאְתּבְ יָון ְדִאְתּבְ ָעְלָמא)ג למיפק''א ל''ד(ּּכָֹלא ִאְתֲחֵזי , ּּכֵ ְוַאְרָעא ,  ּבְ

ָהא ְוֵחיָלָהא ְדִאְתָפְקדו ָבה ִליַאת ִאיּבָ ּּגַ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]389דף [ -ּ

ֱעָלם  ַהאי ְקָרא ִמְדָרׁש ַהּנֶ ָנן ָפְתֵחי ּבְ ָמֶניך טֹוִבים )לט ב (ְלֵריַח) שיר השירים א(ַּרּבָ ָ ׁשְ

ֶמך וגו ֶמן ּתוַרק ׁשְ ָׁשֶ ָמָתא ְדַבר ֵא. 'ּ ָנן ַהאי ִנׁשְ נו ַרּבָ ּּתָ ֲעָתא ְדָסְלָקא ֵמַאְרָעא ּ ׁשַ ּיָנׁש ּבְ
ַההוא ִזיֲהָרא ִעָלָאה ְדֲאָמָרן ִּלְרִקיָעא ְוָקְייָמא ּבְ ר ָלה, ּּ ִריך הוא ְמַבּקֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א . ְּ ּתָ

ִכ ֲאַתר ׁשְ יָון ְדָקְייָמא ּבְ ִדיַקָייא ּכֵ ָמָתא ְדּצַ ל ִנׁשְ ן יֹוָחאי ּכָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמע ָאַמר ַרּבִ ּׁשְ ּ א ּּ יְנּתָ
ִריך הוא ָקֵרי ַלֲאָבָהָתא, ְּיָקָרא ְדָחְזָיא ְלֵמיַתב א ּבְ ּקוְדׁשָ רו ִלְפַלְנָיא , ְּ ְּוָאַמר לֹון ִזילו וַבּקְ ּ ּ

ִדיָקא ְדָאָתא ּּצַ ִמי, ּ ָלָמא ִמן ׁשְ ְּוַאְקִדימו ֵליה ׁשְ ּ ָלא ִאְתֲחֵזי , ָמאֵרי ָעְלָמא, ְּוִאּנון ָאְמִרין. ּ
א ְלֵמיַזל ְל ע ְלֲאבוי, ֶמֱחֵמי ִלְבָראְלַאּבָ ָרא ִאְתֲחֵזי ְלֶמיֱחֵמי וְלֶמֱחֵזי וְלִמְתּבַ ּּבְ ּ ּ.  

יל  ֲעָרא ִדְבִנין ִזיל ְוַקּבִ ּוהוא ָקֵרי ְלַיֲעֹקב ְוָאַמר ֵליה ַאְנּתְ ְדֲהָוה ָלך ּצַ ּ ּ ּ ְפִני )אולפניה(ְּ
ִדיָקא ְדָאָתא ָהָכא ִּדְפַלְנָיא ּצַ ּ ך, ּ י )תהלים כד(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד. ְוֲאָנא ֵאיִזיל ִעּמָ ׁשֵ  ְמַבּקְ

ָּפְניך ַיֲעֹקב ֶסָלה י. ָ ׁשֵ ׁש ֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא ְמַבּקְ יה ִדְקָרא . ְּמַבּקֵ י ִחָייא ֵמֵריׁשֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
יו ְוגו ַמע ִדְכִתיב ֶזה דֹור דֹוְרׁשָ ַּמׁשְ ּ י ִחָייא . 'ּ י ַיֲעֹקב ָאַמר ַרּבִ ֹקב  ַיֲע)א עקיבא''נ(ָּאַמר ַרּבִ

בֹוד א ַהּכָ ּסֵ ָּאִבינו הוא ּכִ מֹו, ּ ְפֵני ַעּצְ א ּבִ ּסֵ אָנא ְדֵבי ֵאִלָיהו ַיֲעֹקב ָאִבינו הוא ּכִ ְּוֵכן ּתָ ּ ּ ּּ ,
ִריִתי ַיֲעקֹוב)ויקרא כו(, ִּדְכִתיב י ֶאת ּבְ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב ,  ְוָזַכְרּתִ א ּבְ ַרת קוְדׁשָ ִרית ּכָ ּּבְ ְּ

ל ֲאבֹוָת בֹודְּלַבדֹו יֹוֵתר ִמּכָ א ַהּכָ ּסֵ ּיו ְדֲעִביד ֵליה ּכִ ר ִמן ַקְדָמָאה. ּ   :ּבַ

אֹוַרְייָתא י ֱאִליֶעֶזר ֲהָוה ָיִתיב ְוֲהָוה ָלֵעי ּבְ י ֲעִקיָבא ָאַמר ֵליה . ַרּבִ יה ַרּבִ ֲּאָתא ְלַגּבֵ ּ
ַמאי ָקא ָעִסיק ַמר ַהאי ְקָרא ִדְכִתיב. ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבְ א ָכבֹוד ַיְנ)שמואל א ב(, ּ . ִחיֵלם וִכּסֵ

א ָכבֹוד ַיְנִחיֵלם ּסֵ ָלא . ַּמהו ּכִ ְלחֹודֹוי ְלַקּבָ ְרֵסי ְיָקר ּבִ ֶּזה ַיֲעֹקב ָאִבינו ְדֲעִביד ֵליה ּכָ ּ ּ
ִדיַקָיא ָמָתא ְדּצַ ּאוְלַפן ִנׁשְ ּ ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוַיְרָחא. ּ יה ּבְ ִריך הוא ָאִזיל ִעּמֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ וַכד . ְּ

ָמָתא ְיַקר  א ְדָמאֵריהָחֵמי ִנׁשְ ִכיְנּתָ ַּאְסַפְקַלְרָיאה ׁשְ ִריך , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְְמָבְרַכת ְוָסְגַדת ַקּמֵ ּ
י ְוגו)תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּהוא ְרִכי ַנְפׁשִ   .' ּבָ

ִריך הוא ָקִאים ֲעלֹוִהי א ּבְ י ֲעִקיָבא קוְדׁשָ ָּאַמר ַרּבִ ָמָתא ָפַתח ְוָאַמר ְיָי ֱאלֵהי . ְּ ְּוִנׁשְ
ּמו ַחָטִאים ְוגו' ַדְלּתָ ְמֹאד ְוגוּגָ ה ַעד ִסיוָמא ְדָקָאַמר ִיּתַ ל ַהָפָרׁשָ ּּכָ ּ ּ ּ י . 'ּ ְועֹוד ָאַמר ַרּבִ

ָעְלָמא ֵדין ְוָאַמר  ַאר ּבְ ּתָ ַחת ֵליה ַעל ּגוָפא ְדִאׁשְ ּבַ ְלחֹודֹוי ֶאָלא ְמׁשַ ֲּעִקיָבא ְוָלא ָדא ּבִ ּ ּ ּ
י ֶאת ְיָי )תהלים קג( ְרִכי ַנְפׁשִ ִריך הוא ָאִזיל. 'ְוָכל ְקָרַבי ְוגו ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ . ְמָנא ָלן ַהאי. ְּ

ֵאלֹוֵני ַמְמִרא ֵּמַהאי ְקָרא ִדְכִתיב ַוִיָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ום ְדַאְחִסין . ַּמהו ַמְמִרא. ְזה ַיֲעֹקב, ּ ִּמּשׁ ּ
א ּסֵ ָחק ַמְמֵרא ּבְ. ָּמאָתן ָעְלִמין ֵמֵעֶדן והוא ּכִ י ִיּצְ ִּגיַמְטִרָיא ָמאָתן וְתַמִנין ְוַחד ָאַמר ַרּבִ ּ

ָּמאָתן ְדֵעֶדן ִדְכִתיב, ֲהָוה ּ וָמאַתִים ַלּנֹוְטִרים ֶאת ִפְריֹו)שיר השירים ח(, ּ ין ְוַחד , ּ ּוְתַמּנִ
א ּסֵ ְּדהוא ּכִ ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא. ּ ך ִאְתְקֵרי ַוֵיָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְ ְּוַעל ׁשום ָדא ִנְקָרא . ּ ּ

ֵאלֹוֵני. ֵראַמְמ י ְיהוָדה ַמהו ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ְּרּצֹונֹו לֹוַמר ּתוְקפֹוי ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ בראשית (, ּּ

ב ֶפַתח ָהֹאֶהל.  ֲאִביר ַיֲעֹקב)מט ְּוהוא יֹוׁשֵ ּ ְיָי ִמי ָיגור )תהלים טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ָאֳהֶלך ְוגו חֹום ַהיֹום. 'ָּבְ ָדָקה )י גמלאכ(, ִּדְכִתיב. ּּכְ ֶמׁש ּצְ ִמי ׁשֶ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ

ְכָנֶפיָה ּוַמְרֵפא ּבִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]390דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ֲעָתא ָאִזיל קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ אי ּבְ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ָּאַמר ַרּבָ ְמִעין , ְּ ּוְבִגין ְדׁשָ ּ
ִריך הוא ָאִזיל ְלַגּבֵ א ּבְ ָחק ְדקוְדׁשָ ַּאָבָהָתא ַאְבָרָהם ְוִיּצְ ּ ְבִעין ִמן ַיֲעֹקב ְלֵמיַזל . ּיהְּ ּתָ

ָלם וִאּנון ָקְייִמין ֲעלֹוִהי הֹון וְלַאְקָדָמא ֵליה ׁשְ ִּעּמְ ּ ּ ה . ּ א ֵעיָניו וַיְרא ְוִהּנֵ אי ִדְכִתיב ַוִיּשָׂ ִּמּמַ ּ ּ
ִבים ָעָליו ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ים . ׁשְ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ָחק ּ ִאֵלין ֲאָבָהָתא ַאְבָרָהם ִיּצְ)דקיימין(ׁשְ

ְּוַיֲעֹקב ְדָקְייִמין ֲעלֹוִהי ְוָחמו עֹוָבִדין ָטִבין  ַּוַיְרא וָיָרץ ִלְקָראָתם . ּ ְדָעְבִדין)א דעבד''נ(ּ ּ
ה חו ָאְרּצָ ּתַ ִּמֶפַתח ָהֹאֶהל ַוִיׁשְ ּ ִכיַנת ְיָקָרא ִעְמהֹון ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ום ְדָחֵמי ׁשְ ִּמּשׁ ּ שיר (, ּ

ן ֲעָלמֹות) השירים א ָ ֲאֵהבוך ַעל ּכֵ   :)אלו הן האבות(ּ

ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ָּדָבר ַאֵחר ַוִיָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ ל . ּ ַעת ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ׁשְ ַהאי ְקָרא ּבִ ָנן ָפְתֵחי ּבְ ַּרּבָ ּ
דֹול . ָאָדם ל ָאָדם הוא יֹום ַהִדין ַהּגָ ַעת ְפִטיָרתֹו ׁשֶ ׁשְ י ְיהוָדה ּבִ ְּדַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ

ָמה ׁשָ ַהּנְ ּ ִמְתָפֶרֶדת ִמן ַהּגוףׁשֶ ִכיָנה . ּ רֹוֶאה ֶאת ַהּשְׁ ְוֹלא ִנְפַטר ָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַעד ׁשֶ
י ָהָאָדם ָוָחי)שמות לג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  י ֹלא ִיְרַאּנִ ה .  ּכִ לׁשָ ִכיָנה ׁשְ ּוָבִאין ִעם ַהּשְׁ

ִדיק ל ּצַ ָמתֹו ׁשֶ ל ִנׁשְ ֵרת ְלַקּבֵ חֹום . 'ּ ִדְכִתיב ַוֵיָרא ֵאָליו ְיָי וגוֲּהָדא הוא. ַּמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּכְ
ָמה ִמן ַהּגוף. ַּהיֹום ׁשָ ּנור ְלַהְפִריד ַהּנְ ּתַ ְּזה יֹום ַהִדין ַהּבֹוֵער ּכַ ּ ּ.  

ים ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ א ֵעיָניו ַוַיְרא וִהּנֵ ַּוִיּשָׂ ה. ּ ָעׂשָ יו ַמה ּשֶׁ ִרים ַמֲעׂשָ ְּוהוא מֹוֶדה , ַהְמַבּקְ
ִפיו ך.ֲעֵליֶהם ּבְ ָמה רֹוָאה ּכָ ׁשָ ַהּנְ ִליָעה, ְ ְוֵכיָון ׁשֶ ית ַהּבְ את ִמן ַהּגוף ַעד ֶפַתח ּבֵ ּיֹוּצֵ ּ ,

עֹוָלם ַהְזה ה ּבָ ה ַהּגוף ִעּמָ ָעׂשָ ל ַמה ּשֶׁ ְתוָדה ּכָ ּמִ ם ַעד ׁשֶ ְּועֹוֶמֶדת ׁשָ ּ ּ ִדיק . ּ ַמת ַהּצַ ּוָאז ִנׁשְ
ֵמָחה ַעל ִפְקדֹוָנ יָה וׂשְ ַמֲעׂשֶ ֵמָחה ּבְ ִּהיא ׂשְ ִדיק . ּהּ ל ּצַ ָמתֹו ׁשֶ ָחק ִנׁשְ י ִיּצְ ְּדָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ּ

הוא ֶהֶבל א ִמן ָהעֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ ּצֵ ִּמְתַאָוה ֵאיָמַתי ּתֵ א, ּּ עֹוָלם ַהּבָ ג ּבָ ֵדי ְלִהְתַעּנֵ   .ּכְ

דֹול י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ָחָלה ַרּבִ ׁשֶ ָנן ּכְ נו ַרּבָ ת ֲהָוה, ּּתָ ּבָ אֹוִתיב ְו, ַּההוא יֹוָמא ֶעֶרב ׁשַ
ֵריה ִּליִמיֵניה הֹוְרְקנוס ּבְ ּ א, ּ ְרּתָ א וַמְסּתַ ּוֲהָוה ְמַגֵלי ֵליה ֲעִמיְקּתָ ּ ל , ּ ְּוהוא ָלא ֲהָוה ְמַקּבֵ

יה ִמַלָייא ַדְעּתֵ ּּבְ ּ יה ֲהָוה, ּ ַדְעּתֵ ְמטֹוָרף ּבְ יב ּכִ ְּדֲחׁשִ ָבא . ּ א ְדֲאבֹוי ִמְתַיּשְׁ יָון ְדָחָמא ְדַדְעּתָ ּּכֵ ּ ּ
י, ֲעלֹוי ָעה ָרִזין ִעָלִאיןַקּבִ ין ְוִתׁשְ יה ְמָאה וְתַמּנִ ּל ִמּנֵ ּ ּ.  

ַמָיא ִעָלָאה ִיׁש ְדִמְתָעְרֵבי ּבְ ד ָמָטא ְלַאְבֵני ׁשַ ּּכַ י ֱאִליֶעֶזר וָפַסק ְלֵמיַמר, ּ ָכה ַרּבִ , ּּבָ
ִרי א ָלָמה. ָּאַמר קום ָהָתם ּבְ ָּאַמר ֵליה ָחִזיָנא ְדאֹוִחית ֲחָלף ִמן. ָּאַמר ֵליה ַאּבָ .  ָעְלָמאּ

ֲאַתר ִעָלָאה ִפָלִאי ּבְ ַלק ּתְ ך ְדִתְסּתַ ָּאַמר ֵליה ִזיל ְוֵאיָמא ְלִאּמָ ּ ּ ּ ֵלק ִמן ָעְלָמא , ְּ ּוָבַתר ְדֶאְסּתַ ּ ּ
א ְדַבר ָנׁש  ִאין ְוַדְעּתָ י ְדִאּנון ְקִריִבין ִעָלִאין ְוָלא ַתּתָ ְּוַאְיֵתי ָהָכא ְלֶמֱחֵמי ְלהֹון ָלא ִתְבּכֵ ּ ּ

ה   .ּוָלא ָיַדע ּבְ

ַּעד ְדֲהוו ָיְתֵבי ר ֵליה, ּ יֵמי ָדָרא ְלִמְבּקַ ָּעאלו ַחּכִ א , ּ ׁשָ ּמָ ּאֹוִליט ְלהו ַעל ְדָלא ָאתו ְלׁשַ ּ ּ
ה יֹוֵתר ִמִלּמוָדה ּמוׁשָ דֹוָלה ׁשִ ֵּליה ְדָתִניָנן ּגְ ּ ּ ּ ּ י ֲעִקיָבא. ּּ ָּאַמר ֵליה ֲעִקיָבא , ַּעד ְדָאָתא ַרּבִ

א ִלי ֲעִקיָבא ָלָמה ָלא ָאֵתית ְלׁשַ ׁשָ י ָלא ֲהָוה ִלי . )דהא אתא עתא לאצרפא(ּמָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ְמך. ְּפַנאי מות ִמיַתת ַעּצְ ח ָאַמר ֶאְתְמָהה ֲעָלך ִאי ּתָ ַָאְרּתַ ְלהֹון . ְּ ה ִמּכֻ ַּלְטֵייה ִדיֵהא ָקׁשֶ

י אֹוִליף ִלי אֹוַרְייָתא. ִּמיָתֵתיה י ֲעִקיָבא ְוָאַמר ֵליה ַרּבִ ֵכי ַרּבִ י ַא. ּּבָ ח פוֵמיה ַרּבִ ְּפּתַ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]391דף [ -ּ

ָבה ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ א וַאְסַחר ְלַתְרִוויהֹון. ֱאִליֶעֶזר ּבְ ַמע ִמיָנה . ֲאָתא ֶאׁשָ יַמָיא ׁשְ ָּאְמרו ַחּכִ ּ
ְְדֵלית ֲאַנן ַחְזָיין וְכָדִאין ְלָכך ּ ן, ּ ּמָ ָּנְפקו ְלִפְתָחא ְדָבָרא ְוָיִתיבו ּתַ ֲּהָוה ַמה ְדֲהָוה ְוֲאַזל , ּ

א   .ֶאׁשָ

ַלת ְמָאה ֲהָלכֹות ְפסוקֹות ַבֶהֶרת ַעָזה ּתְ ְּואֹוִליף ּבְ ּ ּו ְטָעִמים ִדְפסוֵקי ''ְּואֹוִליף ֵליה רי, ּ ּ
יִרים יר ַהּשִׁ י ֲעִקיָבא ַנֲחִתין ַמָיא. ְּדׁשִ ּוֲהוו ֵעינֹוי ְדַרּבִ ַקְדִמיָתא. ּ א ּכְ ד . ְּוִאְתַחַזר ֶאׁשָ ּכַ

ָּמָטא ְלַהאי ְפסוָקא  י חֹוַלת  ַס)שיר השירים ב(ּ פוִחים ּכִ ּתַ יׁשֹות ַרְפדוִני ּבַ ֲאׁשִ ְּמכוִני ּבָ ּ ּּ ּ
ְבִכָייָתא ְוָגֵעי ְוָלא ֲהָוה ְמַמֵלל , ַאֲהָבה ָאִני י ֲעִקיָבא ְוָאִרים ָקֵליה ּבִ ל ַרּבִ ָּלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ ּ ּ

ן ּמָ א ְדֲהַות ּתַ ִכיְנּתָ ִּמְדִחילו ִדׁשְ ּ ּ.  

א ְוָר ל ָעִמיְקּתָ יִריםּאֹוֵרי ֵליה ּכָ יר ַהּשִׁ ׁשִ יה ּבְ ִּזין ִעָלִאין ְדֲהָוה ּבֵ ּ ְּואֹוֵמי ֵליה אֹוָמָאה . ּ
י ֵהיִכי ְדָלא ִליָחֵריב ָעְלָמא יה ּכִ ׁשום ַחד ָפסוק ִמּנֵ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְּדָלא ִליׁשְ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִגיֵניה יה . ּּבְ ׁשון ּבֵ ּמְ ּתַ יה ְדִיׁשְ ֵעי ַקּמֵ ּוָלא ּבָ ּ ּ ָתא ְדִאית )א'' צט עדף(ּ ִרָייֵתי ִמְסִגיאות ְקדוׁשָ ּ ּבְ ּ ּ
יה י ֲעִקיָבא ְוָגֵעי ְוָנְבִעין ֵעינֹוי ַמָיא. ּּבֵ י, ְוֲהָוה ָאַמר, ְלָבַתר ָנִפיק ַרּבִ י, ַווי ַרּבִ , ַווי ַרּבִ

ך ַאר ָעְלָמא ָיתֹום ִמּנָ ּתָ ְְדִאׁשְ ֲאל. ּ יה ְוׁשָ ּבֵ יַמָיא ּגַ ָאר ַחּכִ ל ׁשְ ָּעאלו ּכָ ּו ֵליה ְוָאִתיב ְלהֹוןּ ּ.  

ֲּהָוה ָדִחיק ֵליה  י ֱאִליֶעְזר)שעתא(ּ יה,  ְלַרּבִ ִוינון ַעל ִלּבֵ ֵרי ְדרֹועֹוי וׁשַ ַּאִפיק ּתְ ּ ּ ָּפַתח . ּ
ל ְנִהירו , ִּאי ָעְלָמא ָעְלָמא ִעָלָאה, ְוָאַמר ָאה ּכָ ּתָ ָּחְזַרת ְלָאֳעָלא וְלִאְגָנָזא ִמן ּתַ ּ

יָנא ּובוּצִ חון יֹוָמא ֵדין ִמן ָעְלָמאַווי ְלכֹו. ּ ּכְ ּתַ ֵרי ּתֹורֹות ְדִיׁשְ ֵרי ְדָרֵעי ַווי ְלכֹון ּתְ ּן ּתְ ּ ּ .
יֹוָמא  א ִמפוֵמיה ּכְ ַמְעּתָ י ֱאִליֶעֶזר ֲהָוה ְנִהיָרא ׁשְ ל יֹומֹוי ְדַרּבִ ָחק ּכָ י ִיּצְ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ

טוָרא ְדִסיַני ְּדִאְתְיִהיַבת ּבְ ּ.  

א ֲעָבִדית)ית גמראסבר(ָאַמר אֹוַרְייָתא  ּמוׁשָ ָמִרית ְוָחְכְמָתא ְסָבִרית ְוׁשִ ְּדִאלו ְיהֹון . ּ ּגְ ּּ
ְלִמיַדי ֵמָחְכָמִתי ֶאָלא  ב ְוָלא ַחְסֵרי ּתַ א ְדָעְלָמא סֹוְפִרים ָלא ָיְכִלין ְלִמְכּתַ ֵני ֵאיָנׁשָ ל ּבְ ּּכָ ּ

ֵת ַמאן ְדׁשָ ֵעיָנא וֲאָנא ֵמַרּבֹוַתי ֶאָלא ּכְ כֹוְחָלא ּבְ ּּכְ אּ ַיּמָ ן , ְוָלא ֲהָוה. י ּבְ ֶּאָלא ְלִמיּתַ
יה יר ִמּנֵ ִּטיבוָתא ְלַרּבֹוִהי ַיּתִ ַההוא ַסְנְדָלא ְדִיּבום ַעד ְדָנַפק . ּ יה ּבְ ֲאִלין ִמּנֵ ּוֲהוו ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָמֵתיה ְוָאַמר ָטהֹור י ֲעִקיָבא. ִּנׁשְ ן ַרּבִ ּמָ ֵחיה. ְוָלא ֲהָוה ּתַ ּכְ א ַאׁשְ ּתָ ּבַ ד ָנַפק ׁשַ י ּּכַ  ַרּבִ
ֵריה ְוָדָמא ָנִחית ְוָנִגיד ַעל ִדיוְקֵניה, ֲּעִקיָבא ְדִמית ׂשְ ל ּבִ ַזע ָמאֵניה וָגִריר ּכָ ּּבָ ּ ּ ּ וח . ּ ֲהָוה ּצָ

ַמָיא, ָנַפק ְלָבָרא ְוָאַמר, ּוְבֵכי ַמָיא ׁשְ א ִדְנִהירוָתא ְדֲהַות , ׁשְ ְמׁשָ ָּאְמרו וְלִסיֲהָרא ְלׁשִ ּ ּ ּ ּ
יר ִמְנהֹון ָה ךְנִהיר ַיּתִ ִדיק )ב''דף צט ע(. ְא ִאְתַחּשַׁ ַמת ַהּצַ ׁשְ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ י ְיהוָדה ּבְ ּ ָאַמר ַרּבִ ּ

ָכרֹו ל ׂשְ ֵדי ְלַקּבֵ ִמיָתתֹו ּכְ טוַח ּבְ ִדיק ּבָ ֵמָחה ְוַהּצַ את ׂשְ ה ָלּצֵ ּרֹוּצָ ַּוַיְרא , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ְמָחה. ַּוָיָרץ ִלְקָראָתם ׂשִ ל ְפֵניֶהם, ּבְ ְדָקא ֲאָמָרן, ֵאי ֶזה ָמקֹוםֵמ. ְּלַקּבֵ . ִּמֶפַתח ָהֹאֶהל ּכְ

ִכיָנה י ׁשְ ה ְלַגּבֵ חו ָאְרּצָ ּתַ ַּוִיׁשְ י יֹוָחָנן ָפַתח ְוָאַמר. ּ ָיפוַח ַהיֹום )שיר השירים ב(, ַּרּבִ ּ ַעד ׁשֶ ּּ
ִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאָיִלים ָלִלים סֹוב ְדֵמה ְלך דֹוִדי ִלּצְ ְּוָנסו ַהּצְ ּ ּ ָי. ָּ ּפוַח ַהיֹום ְוגוַּעד ׁשֶ זֹו . 'ּ

ֶהֶרף ַעִין הוא ּכְ עֹוָלם ַהְזה ׁשֶ עֹודֹו ּבָ ַּאְזָהָרה ָלָאָדם ּבְ א ֲחֵזי. ּ ִתיב, ּתָ ּ ְוִאלו )קהלת ו(, ַמה ּכְ ּ
ִנים ַפֲעַמִים וגו לֹו. 'ָּחָיה ֶאֶלף ׁשָ יֹום ֶאָחד ֶאּצְ ב ּכְ ָהָיה ְנְחׁשַ ל ַמה ּשֶׁ יָתה ּכָ יֹום ַהּמִ   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]392דף [ -ּ

י ָיפוַח ַהיֹום ָאַמר ַרּבִ ל ָאָדם ַמְתָרה ּבֹו ְואֹוֶמֶרת ַעד ׁשֶ ָמתֹו ׁשֶ ְמעֹון ִנׁשְ ּ ׁשִ  )ונסו הצללים(ּּ
עֹוָלם ַהְזה עֹוְדך ּבָ ֶהֶרף ַעִין ּבְ ֵעיֶניך ּכְ ְּוִיְדֶמה ּבְ ָ ָלִלים ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ָ ְּוָנסו ַהּצְ  )איוב ח(, ּ

ל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ י ּצֵ ה . ּּכִ ׁשָ ַבּקָ ִבי ְוגוּבְ ך סֹוב ְדֵמה ְלך דֹוִדי ִלּצְ ִּמּמְ ָּ ָ'.  

ָיפוַח ַהיֹום ְוגו ָּדָבר ַאֵחר ַעד ׁשֶ ּּ ן ַפִזי. 'ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ עֹודֹו , ָּאַמר ַרּבִ ּזֹו ַאְזָהָרה ָלָאָדם ּבְ
ֶהֶרף ַעִין הוא ּכְ עֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ ּּבָ ה ֱהִיה ַקל ּכַ. ּ ַרְגָליו ַאף ַאּתָ ִבי ַקל ּבְ עֹוֶפר ַמה ַהּצְ ִבי אֹו ּכְ ּצְ

ְקָרא ַהר  ִמים ַהּנִ ׂשָ הוא ָהֵרי ּבְ א ׁשֶ ְנַחל ָהעֹוָלם ַהּבָ ּתִ ֵדי ׁשֶ ָּהַאָיִלים ַלֲעׂשֹות ְרּצֹון ּבֹוְרֲאך ּכְ ָ ּ
ֲענוג ָהָהר ַהטֹוב, ְיָי   .ַּהר ַהּתַ

ָתא ָדא ִנְסּתַ ָפָרׁשָ ִלין ּבְ ּכְ י ִחָייא ָאַמר ַרב ִאי ֲהִויָנא ִמְסּתַ ָּאַמר ַרּבִ ָחְכָמָתאּ ל ּבְ ִאי , ּכֵ
א א סֹוָפא ְוָלאו סֹוָפא ֵריׁשָ ָמָתא ִהיא ָלאו ֵריׁשָ  ְוִאי ִעְנָייָנא )א''דף ק ע(, ִּעְנָייָנא ְדִנׁשְ

ַהאי, ִלְפִטיַרת ִאיִניׁש ֵמָעְלָמא ִהיא ַהאי אֹו ּבְ ָתא ּבְ ָתא אֹו נֹוִקים ַפְרׁשָ ל ַפְרׁשָ ִּנְסּתֹור ּכָ ּ .
ַּמהו יוַקח ָנא ְמַע ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ' ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוגו' ּט ַמִים ְוַרֲחּצו ַרְגֵליֶכם ְוגוּ

ָרה ְוגו ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ְוגו' ָהֹאֱהָלה ֶאל ׂשָ ח ֶחְמָאה ְוָחָלב ְוגו' ְוֶאל ַהּבָ ד ֲאָתא ַרב . 'ַּוִיּקַ ּכַ
ָמה ּתֹוֶעֶלת ַלּגוף ִאְלָמֵל ׁשָ ָאה ַהּנְ ִּדיִמי ָאַמר לא ָמּצְ ּ נֹותּ ְרּבָ ָכאן ְרֶמז ַהּקָ ָרַמז ּבְ . א ַמה ּשֶׁ

ְטָלה ַהּתֹוָרה נֹות ֹלא ּבָ ְרּבָ ְטלו ַהּקָ י , ּּבָ ּתֹוָרה ְוִיְתַהּנֵ נֹות ִליֲעַסק ּבַ ְרּבָ ּקָ ַּהאי ְדָלא ִאֲעַסק ּבַ
יר נֹו, ֵּליה ַיּתִ ְרּבָ רוך הוא ַהּקָ דֹוׁש ּבָ ֵפַרׁש ַהּקָ ׁשֶ י יֹוָחָנן ּכְ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ְּ ה ִרּבֹונֹו ּ ת ָאַמר מׁשֶ

ָרֵאל ַעל ַאְדָמָתם ִיְהיו ִיׂשְ ְזַמן ׁשֶ יַנח ּבִ ל עֹוָלם ּתִ ּׁשֶ ִיְגלו ֵמַעל ַאְדָמָתם ַמה ַיֲעׂשו, ּ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּּ ּ ,
ה עֹוָלם , ָאַמר לֹו מׁשֶ ּבָ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ל ַהּקָ ִביָלה יֹוֵתר ִמּכָ ׁשְ ּתֹוָרה וֲאִני מֹוֵחל ָלֶהם ּבִ ַּיַעְסקו ּבַ ּ

ֱאַמר  ּנְ ְנָחה וגו)ויקרא ז(ׁשֶ ִביל עֹוָלה . ' ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלה ַלּמִ ׁשְ לֹוַמר ֹזאת ַהּתֹוָרה ּבִ ּכְ
ם ִביל ָאׁשָ ׁשְ ִביל ַחָטאת ּבִ ׁשְ ִביל ִמְנָחה ּבִ ׁשְ   .ּבִ

י ְכֵנִסיֹות וְבָבּתֵ ָבּתֵ פוֵמיה ּבְ ר ּבְ רוְסְפָדאי ַהאי ַמאן ְדַמְדּכַ י ּכְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ י ִמְדָרׁשֹות ּ
הו א ִויַכִוון ּבְ ַנָיא ִעְנָייָנא ְוִתְקרוְבּתָ ְּדָקְרּבָ ּ ּ ִרין , ּ רוָתה הוא ְדִאּנון ַמְלָאַכָיא ְדַמְדּכְ ִרית ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ד ֵליה ִאְלָמֵלא ִטיבו א ֵליה ְדָלא ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ ּחֹוֵביה ְלַאְבָאׁשָ ּ ּ ּ ָתא . ּּ ּוַמאן יֹוַכח ַהאי ַפְרׁשָ ּ
ִבים ָעָליו, יֹוַכח ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ְּדֵכיָון ְדָאַמר וִהּנֵ ִדיֵניה, ַּמהו ָעָליו, ּ ְּלַעֵיין ּבְ יָון , ּ ּכֵ

ך)ב''דף ק ע( ִדיַקָיא ּכָ ָמָתא ְדּצַ ְ ְדָחָמא ִנׁשְ ּ ּ ִתיב ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה וגו, ּ ַּמהו . 'ַמה ּכְ
ְדָרׁש ית ַהּמִ ּוַמהו א. ָהֹאֱהָלה ּבֵ לׁש ְסִאיםּ נֹות, ֹוֵמר ַמֲהִרי ׁשְ ְרּבָ ָמָתא , ִעְנַין ַהּקָ ְוִנׁשְ

הו ְווְנת ּבְ ִּמְתּכַ ָקר ָרץ ַאְבָרָהם, ּ ּוְכֵדין ַנְייָחא ְלהו וָלא ָיְכִלין . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאל ַהּבָ ּ
א ֵליה   .ְּלַאְבָאׁשָ

י ִפְנָחס ָפַתח ְקָרא ִדְכִתיב ַּרּבִ ּ ה  ְוִהּנֵה)במדבר יז(, ּ ָעם וְכִתיב ַוֹיאֶמר מׁשֶ ֶגף ּבָ ּ ֵהֵחל ַהּנֶ ּ
ה ְוגו ְחּתָ ָפה' ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ ּגֵ ר ַהּמַ ָעּצַ ִתיב ָהָכא ַמֵהר וְכִתיב ָהָתם . ּוְכִתיב ַוּתֵ ּּכְ

לׁש ְסִאים ָזָבא. ַמֲהִרי ׁשְ ּתְ ן ְלִאׁשְ אן ָקְרּבָ ָזָבא ַאף ּכָ ּתְ ן ְלִאׁשְ ַּמה ְלַהָלן ָקְרּבָ ּ.  

ֵאִלָיהוָאַמ יה ּבְ י ִפְנָחס ִזְמָנא ָחָדא ֲהִויָנא ָאְזֵלי ְבָאְרָחא ַוֲעָרִעית ּבֵ ּר ַרּבִ ּּ , ֲּאִמיָנא ֵליה, ּ
ֵּליָמא ִלי ַמר ִמָלה ְדַמֲעֵלי ִלְבִרָייָתא ּ ִריך הוא ְוָעאלו , ָּאַמר ֵליה, ּ א ּבְ ַזר קוְדׁשָ ְּקיים ּגָ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]393דף [ -ּ

ל ִאֵלין ַמְלָאַכָיא ִדְמַמ יה ּכָ ַּקּמֵ ר ָנׁשּּ ָרא חֹוֵבי ְדּבַ ן ְלַאְדּכָ ִני , ּּנָ רון ּבְ ִעְדָנא ְדִיְדּכְ ִּדי ּבְ ּ ּ
הו יה וְרעוֵתיה ּבְ ִוי ִלּבֵ ה וׁשַ י מׁשֶ ַנָיא ְדַמּנֵ א ָקְרּבָ ֱּאָנׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ רון ֵליה ְלַטב, ּ ְּדֻכְלהו ִיְדּכְ ּ ּ ּ.  

א ְבֵני ֱאָנׁשָ ִעָדָנא ִדיֲעַרע מֹוָתָנא ּבִ ְּועֹוד ּבְ ל ְקָייָמא, ּ ַזר וָכרֹוָזא ַאֲעַבר ַעל ּכָ  ִאְתּגְ
י ִמְדָרׁשֹות ְוֵייְמרון  י ְכֵנִסיֹות וְבָבּתֵ ָבּתֵ ַאְרָעא ּבְ נֹוִהי ּבְ ַמָיא ְדִאי ִייֲעלון ּבְ ֵּחיָלא ִדׁשְ ּ ּ ּּ

ָרֵאל א ִעְנָייָנא ִדְקֹטֶרת ּבוְסִמין ְדֲהוו ְלהו ְלִיׂשְ א ְוִלּבָ ְרעות ַנְפׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ ַטל מ, ּ ֹוָתָנא ְּדִיְתּבַ
ְייהו   .ִּמּנַ

ה וֵתן  ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ ִתיב ַויֹאֶמר מׁשֶ ָחק ּבֹא וְרֵאה ַמה ּכְ י ִיּצְ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ים ְקֹטֶרת ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ה. ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ף ִמִלְפֵני . ָּאַמר ֵליה ַאֲהֹרן ָלּמָ ּצֶ א ַהּקֶ י ָיּצָ ָּאַמר ּכִ

ִת. 'ְיָי וגו ָעם)א''דף קא ע(ּיב ַוָיָרץ ֶאל ַמה ּכְ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ּוְכִתיב . ְ ּתֹוך ַהּקָ
ָפה ּגֵ ר ַהּמַ ָעּצַ ִתים וֵבין ַהַחִיים ַוּתֵ ין ַהּמֵ ַּוַיֲעֹמד ּבֵ ְלָטָאה . ּּ ָלא ְלׁשַ ּוָלא ָיִכיל ַמְלָאָכא ִדְמַחּבְ ּ

ְטָלא מֹוָתָנא   .ְוִנְתּבַ

י ַאָחא ֲאַזל ִלְכַפ ִפיֵזיהַרּבִ י אוׁשְ א ֲאָתא ְלַגּבֵ ּר ַטְרׁשָ ֵני ָמָתא, ּּ ל ּבְ ְּלִחיׁשו ֲעַלְיהו ּכָ ּ ,
יה א ֲאָתא ָהָכא ֵנִזיל ְלַגּבֵ ְבָרא ַרּבָ ָּאְמרו ּגַ יה, ּּ ָּאתו ְלַגּבֵ ָּאְמרו ֵליה ָלא ָחס ַעל , ּ ּ

ָּאַמר ְלהו ַמהו, אֹוָבָדָנא ְבָעה יֹוִמין ְדׁשָ. ּ ָּאְמרו ֵליה ְדִאית ׁשִ ּ ּ ָמאָתא וָכל ּ אֵרי מֹוָתָנא ּבְ
ַטל ף וָלא ִאְתּבַ ּקַ א . יֹוָמא ִאְתּתַ ע ַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם קוְדׁשָ א ְוִנְתּבַ ּתָ ָּאַמר ְלהו ֵנִזיל ְלֵבי ְכִנׁשְ ּּ

ִריך הוא ּּבְ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ְ ָּאתו ְוָאְמרו ְפלֹוִני וְפלֹוִני ִמיתו, ּ ּ ּ ּוְפלֹוִני וְפלֹוִני ָנטו ָל, ּּ ּ . ּמותּ
ֲעָתא ְדִחיָקא א ְלָקְייָמא ָהִכי ְדׁשַ י ַאָחא ֵלית ִעּתָ ָּאַמר ְלהו ַרּבִ ּ.  

ִאין ַיִתיר א ֵמִאּנון ְדַזּכָ ֵני ָנׁשָ ִעין ּבְ ֲּאָבל ַאְפִריׁשו ִמְנכֹון ַאְרּבְ ּ ָעה . ּ ָרה ְלַאְרּבְ ָרה ֲעׂשָ ֲעׂשָ
כֹון ָרה ְלִזְווָייָתא ְדָמאָת, ּחוָלִקין וֲאָנא ִעּמְ ָרה ְלִזְווָייָתא ְדָמאָתא, אֲּעׂשָ ְוֵכן , ַּוֲעׂשָ

ע ִזְווָייָתא ְדָמאָתא כֹון ִעְנָייָנא ִדְקֹטֶרת ּבוְסִמין. ְּלַאְרּבַ ְרעות ַנְפׁשְ ְּוָאְמרו ּבִ ּ א . ּ ְּדקוְדׁשָ ּ
יה ָנא ִעּמֵ ה וִעְנָייָנא ְדָקְרּבָ ִריך הוא ָיַהב ְלמׁשֶ ּּבְ ּ ּ ְ.  

ַלת ִזְמִנין ְוַאֲע ן ּתְ ןֲּעְבדו ּכֵ ע ִזְווָייָתא וֲהוו ָאְמִרין ּכֵ ָכל ָמאָתא ְלַאְרּבַ ָּברו ּבְ ְלָבַתר , ּ
יהֹון ְייכו ְלָבּתֵ יטו ְלֵמיַמת ַאְפִריׁשו ִמּנַ ִזיל ְלִאּנון ְדאֹוׁשִ ָּאַמר ְלהו ּנֵ ּ ּ ּ ּ ְוַכד , ּוִאְמרו ְכֵדין, ּ

ַסְיימו ִאְמרון ִאֵלין ְפסוַקָייא  ּּתְ ּ ּּ ּ ה)במדבר טז(ּ ה וֵתן ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ ְחּתָ  ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ
ח ַאֲהֹרן ְוגו)ב''דף קא ע(' ָעֶליָה ֵאׁש ְוגו ִתים ְוגו' ּ ַוִיּקַ ין ַהּמֵ ַטל . 'ַּוַיֲעֹמד ּבֵ ּוֵכן ֲעְבדו וִאְתּבַ

ְייהו   .ִּמּנַ

ְייָתא אֹוִחילו ְלֵעיָלא ְדָהא ִדיָנ ְמעו ַההוא ָקָלא ְדָאַמר ִסְתָרא ִסְתָרא ַקּמַ ּׁשָ ּ ּ ּ ּ ַמָיא ּ ּא ִדׁשְ
ֵרי ָהָכא ְדָהא ָיְדֵעי ְלַבְטָלא ֵליה ָּלא ַאׁשְ י ַאָחא. ּ יה ְדַרּבִ ָּחַלׁש ִלּבֵ ְִאְדמוך, ּ ַמע ְדֲאְמֵרי , ּ ּׁשָ

ד ָעַבְדּתְ ָדא ֲעִביד ָדא, ֵּליה ּּכַ אי, ּ ְתׁשוָבה ְדַחָייִבין ִאּנון ַקּמָ ִּזיל וֵאיָמא לֹון ְדַיְחְזרון ּבִ ּ ּ ּ ּּ .
ֵליָמָתאָקם וַאֲחַזר ְתׁשוָבה ׁשְ ּ ְלהו ּבִ ְטלון , ּ ילו ֲעַלייהו ְדָלא ִיְתּבַ ְּוַקּבִ ּ ּ  ))ב(צד א (ּ

א וָקארון ָלה ָמאָתא ַמְחֵסָיא, ֵמאֹוַרְייָתא ְלָעַלם ָמא ְדַקְרּתָ ְּוַאֲחִליפו ׁשְ ּ ּ י ְיהוָדה . ּ ָּאַמר ַרּבִ
ִזָרה ֶא ְמַבְטִלין ֶאת ַהּגְ ִדיִקים ׁשֶ ֹּלא ַדי ָלֶהם ַלּצַ ְמָבְרִכין ָלֶהםּ ן ׁשֶ ַדע ָלך , ָּלא ְלַאַחר ּכֵ ְּתֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]394דף [ -ּ

ן הוא ּכֵ לׁש ְסִאים ְוגו, ּׁשֶ ָמה אֹוֶמֶרת ַלּגוף ַמֲהִרי ׁשְ ׁשָ ַהּנְ ְּדֵכיָון ׁשֶ ְוָכל אֹותֹו ָהִעְנָין ' ּ
ּוְמַבֵטל ֶאת ַהִדין ָרָכה, ּ ֵעת ַחָיה ֲהֵרי ּבְ ִתיב ַויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכְ ַּמה ּכְ ָּ ּ.  

ה ְלַנְפׁשֹוּכֵ ֶזה ָלַקח ֵעּצָ ְלָאִכים ׁשֶ רֹוִאים אֹוָתה ַהּמַ ּיָון ׁשֶ ים, ּ ל , ַמה עֹוׂשִ הֹוְלִכים ֵאּצֶ
ים  ם ָהֲאָנׁשִ ָפט ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיקומו ִמּשָׁ ֶהם ִמׁשְ ִדיָנם ְוַלֲעׂשֹות ּבָ ִעים ְלַעֵין ּבְ ָּהְרׁשָ ּ ּּ ּּ

ִקיפו ַעל ְפִני ְסדֹום ִלְמקֹו ַּוַיׁשְ ּ ָפטּ ֶהם ִמׁשְ ִעים ַלֲעׂשֹות ּבָ י . ּם ָהְרׁשָ ֲּהָדא הוא ְדָאַמר ַרּבִ ּ
ִדינֹו ֵאינֹו ִמְתַאֵחר ָלׁשוב וְלִהְתַפֵלל  ְמַעְייִנין ּבְ רֹוֶאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ִדיק ּכֵ ל ּצַ ך ַדְרּכֹו ׁשֶ ְּיהוָדה ּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְסּתַ)על(ּוְלַהְקִריב  ּמִ ּנוּ ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו ִלְפֵני ּצורֹו ַעד ׁשֶ ֲעֵלי ַהִדין ִמּמֶ ְּלִקין ּבַ ּ ּ.  

א ֵעיָניו  ָאַמר ַוִיּשָׂ ְּדֵכיון ׁשֶ ִבים ָעָליו)א''דף קב ע(ּ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ַמה , ּ ַוַיְרא וִהּנֵ
ָמה ׁשָ ּנְ ִתיב ּבַ ָרה, ּכְ ֹלא ׁשום ַהְעּכָ. ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ׂשָ ִחָפזֹון וִבְמִהירות ּבְ ּּבְ ּ ּ , ָבהּ

ֵפר לֹו ַעד  ִיְתּכַ ה ׁשֶ ּמֶ ׁש ּבַ ל ַהּגוף ְלַהֲחִזירֹו ְלמוָטב וְלַבּקֵ ָמה ֵאּצֶ ׁשָ ִּמָיד ְמַמֶהֶרת ַהּנְ ּ ּּ ּ ּ
ֲעֵלי ַהִדין ּנו ּבַ ְלִקין ִמּמֶ ְסּתַ ּמִ ּׁשֶ ּ ּ.  

ָיִמים ָחַדל  ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים ּבָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ַמהו ְדָאַמר וַאְבָרָהם ְוׂשָ ַּרּבִ ּ ִלְהיֹות ּ
ים ׁשִ ּנָ ָרה ֹאַרח ּכַ ה . ְלׂשָ ּמָ ָאֶרץ ִמּכַ ָאר ּבָ ַמֲעָלָתה ְוַהּגוף ִנׁשְ ָמה עֹוֶמֶדת ּבְ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ

ִנים ָיִמים, ׁשָ ִאים ּבַ ה, ּּבָ ִנים ְוָיִמים ַהְרּבֵ ל . ׁשָ ָאר ּכָ ׁשְ את ְוָלֹבא ְוַלֲעֹבר ֹאַרח ּכִ ְוָחַדל ָלּצֵ
ּשַׂ, ָאָדם   .ּר ְלַהֲחיֹות ַהּגוףִאְתּבַ

ִנים , ַּמהו אֹוֵמר ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה ה ׁשָ ּמָ ָעָפר ֵמַהיֹום ּכַ ַּאֲחֵרי ְבלֹוִתי ּבֶ
ָּהְיָתה ִלי ֶעְדָנה ְוִחדוׁש י ְוֹלא ִהְפִקיַדִני, ּ ּנִ את ִמּמֶ ָיּצָ ִנים ׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ַהיֹום ּכַ ּוֲאדֹוִני ָזֵקן ׁשֶ ּ .

א ּבְ ִּריך הוא ָאַמר ֲהִיָפֵלא ֵמְיָי ָדָבר ַלּמֹוֵעדְּוקוְדׁשָ ּּ ִלי . ַּמהו ַלּמֹוֵעד. ְ ּאֹותֹו ַהָידוַע ֶאּצְ ּ
ִתים ִנים. ְלַהֲחיֹות ַהּמֵ לׁש ׁשָ ֶבן ׁשָ ִיְתַחֵדׁש ּכְ ד ׁשֶ ָרה ֵבן ְמַלּמֵ ּוְלׂשָ י . ּּ ַרּבִ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ַרּבִ

ָמה ִניזֹוֶנת ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ל ַמְעָלהִסימֹון ּכֵ ּ ִמִזיָוה ׁשֶ ִריך הוא אֹוֵמר ְלאֹותֹו , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְקָרא דומ ְלָאך ַהּנִ ֲאִני , ה''ְַהּמַ ֲאִני ָעִתיד ְלַהֲחיֹותֹו ַלּמֹוֵעד ׁשֶ ר ְלגוף ְפלֹוִני ׁשֶ ֵּלך וַבּשֵׂ ּ ּ ְ

ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ֲּאַחֶיה ֶאת ַהּצַ יב ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָת. ּ ַאֲחֵרי . ה ִלי ֶעְדָנהּוהוא ֵמׁשִ
ְהְיה ִלי ִחדוׁש ה ְוגוׁש ָעָפר ּתִ ִרי ִרּמָ ׂשָ ֲאָדָמה ְוָאַכל ּבְ י ּבָ ַכְנּתִ ָעָפר וׁשָ ְּבלֹוִתי ּבֶ ּ ּ.  

ָמה ׁשָ ִריך הוא אֹוֵמר ַלּנְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרָהם ְוגו, ְּ ּ '
ֲּהִיָפֵלא ֵמְיָי ָדָבר ַלּמ ִתיםּ ִלי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַהּמֵ ֹּוֵעד ַהָידוַע ֶאּצְ ָָאׁשוב ֵאֶליך, ּ ּאֹותֹו ַהּגוף , ּ

הוא  ים ואֹותֹו ַהיֹום )ב''דף קב ע(ּׁשֶ ָבִראׁשֹוָנה ְמחוָדׁש ִלְהיֹוְתֶכם ַמְלָאִכים ְקדֹוׁשִ ּ ָקדֹוׁש ּכְ ּ
ֶהם ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֹמַח ּבָ ַמח ְיָי  ְי)תהלים קד(, ָּעִתיד ְלָפַני ִלׂשְ ִהי ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיׂשְ

יו ַמֲעׂשָ   )כ מדרש הנעלם''ע(, ּבְ

ַמִים ָלא ָיֲהבו ֵחיִלין ְלַאְרָעא ַעד ְדָאָתא ָאָדם ַגְווָנא ָדא ׁשָ ּּכְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֶדה ֶטְרם ִיְצ)בראשית ב( ב ַהּשָׂ ֶדה ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעׂשֶ יַח ַהּשָׂ י לא  ְוֹכל ׂשִ ָמח ּכִ

ל ִאּנון ּתֹוָלִדין . ִהְמִטיר ְיָי ֱאלִהים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם ַאִין ַלֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה רו ּכָ ִּאַטּמָ ּ ּ
לון ְּוָלא ִאְתּגַ בו ְדָלא ַאְמִטירו ַעל ַאְרָעא, ּ ַמָיא ִאְתַעּכָ ּוׁשְ ּ ּ ִגין ְדָאָדם ַאִין, ּ ְּדָלא , ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]395דף [ -ּ

ֵרי ַכח ְוָלא ִאְתּבְ ּתְ ִגיֵניהְו, ִאׁשְ ב ּבְ ֹּכָלא ִאְתַעּכַ יָון ְדִאְתֲחֵזי ָאָדם, ּ ִנים ִנְראו , ּּכֵ ּצָ ִּמָיד ַהּנִ ּ
ִליאו ְוִאְתְיִהיבו ָבה רו ִאְתּגַ ָּבָאֶרץ ְוָכל ַחָייִלין ְדִאְתַטּמָ ּ ּ ּ ּּ.  

  ]ב''דף צז ע - ' זוהר חלק א[

יַע ָחן, ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּבְ ּקוָנא ְדתוׁשְ ן ּתִ ּקַ ְּדִאְתּתַ ּ ּ ִריך הוא ַמה ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרא ַקּמֵ ּ ְלַזּמְ ְּ

ֵרי ָאָדם ַכח ַעד ָלא ִאְתּבְ ּתְ ַאְרֵצנו. ְּדָלא ִאׁשְ ַמע ּבְ א ''ד( )א דא''ד(ְּדָהא . ְּוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ

ִריך הוא )ג כל''ל א ּבְ ּ ִמָלה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ָעְלָמא  )ב''דף צז ע( ְּדָלא )ג דעבד''א ל''ד(ּ ַכח ּבְ ּתְ ִאׁשְ
ֵרי ָאָדם ַכח. ַּעד ְדִאְתּבְ ּתְ ַכח ָאָדם ּכֹוָלא ִאׁשְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ.  

ַתר ְדָחָטא ַלק ֵמָעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָעא, ּּבָ ּּכֹוָלא ִאְסּתַ בראשית (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֲעבוֶרך ְוגו)ג ָ ֲארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּ י ַתֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה לא. 'ּ ת ּכָֹחה ָלך ּוְכִתיב ּכִ ְ ֹתֵסף ּתֵ ּ
ְצִמיַח ָלך. 'ְוגו ְוְכִתיב ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ּתַ ּ ּ.  

ָעְלָמא ן ַקְרדוִמין וְפִציֵרי ּבְ ֲּאָתא ֹנַח ְוִתּקֵ ּ תֹוך . ּ ל ּבְ ר ַוִיְתּגַ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְוְלָבַתר ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
יה ְדקוְדׁשָ. ָאֳהלה ֵני ָעְלָמא ְוָחבו ַקּמֵ ָּאתו ּבְ ּ ּ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ָלקו ֵחיִלין ְדַאְרָעא . ְ ְּוִאְסּתַ ּ ּ

ִמְלַקְדִמין)דעלמא( ּ ּכְ ְּוֲהוו ָקְייֵמי ַעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם, ּ ּ.  

יָון ְדָאָתא ַאְבָרָהם  ִנים ִנְראו ָבָאְרץ)לעלמא(ּּכֵ ּצָ ּ ִמָיד ַהּנִ ל ֵחיִלין , ּ לו ּכָ נו ְוִאְתּגָ ּקָ ִּאְתּתַ ּ
ַאְרָעא יַעֵּעת ַהָזִמ. ּבְ ָזר. יר ִהּגִ ִריך הוא ְדִיְתּגְ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ יָון ְדָמָטא , ְּ ּּכֵ

ַזר ַאְבָרָהם ְוִאְתּגְ יה ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ַּההוא ִזְמָנא ִדְבִרית ִאׁשְ ּ ל ַהאי ְקָרא. ּ יה ּכָ ֵדין ִאְתְקַיים ּבֵ ּּכְ ּ ,
א, ְּוִאְתְקַיים ָעְלָמא ּוִמָלה ְדקוְדׁשָ ּ יה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּּ ְלָייא ּבֵ ִאְתּגַ ִריך הוא ֲהָוה ּבְ ּ ּבְ ּ ּּ ְ

  .ַּוֵיָרא ֵאָליו ְיָי

  ]א''דף צח ע - ' זוהר חלק א[

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ַהאי ְקָרא  ַזר ַאְבָרָהם)בשעתא(ַּרּבִ ַתר ְדִאְתּגְ ַזר ָלא . ּ ּבָ ְּדַעד ָלא ִאְתּגְ
יה ֶאָלא ִמּגֹו ַד ֲּהָוה ַמִליל ִעּמֵ ּּ ָאהּ ּתָ א ּתַ ין ִעָלִאין ָלא ֲהוו ָקְייֵמי ַעל ַהִהיא , ְרּגָ ְּוַדְרּגִ ּ

א ִאין ְדֲאִפיַקת ְוַאְתִקיַנת . ַּדְרּגָ ּתָ ין ּתַ ָצִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ִאֵלין ַדְרּגִ ַזר ִמָיד ַהּנִ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ ּ ּּ ּ
ָאה ּתָ א ּתַ יַע ִאֵלין ַעְנפ. ַּהאי ַדְרּגָ ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּ ַמע ְבַאְרֵצנו. ֹּוי ְדָעְרָלהּ . ְּוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ

ָּדא קֹול ְדָנִפיק ִמּגֹו  ַמע ְוָדא קֹול  )א''דף צח ע(ּ ַּההוא ְפִניָמָאה ְדֹכָלא ְוַההוא קֹול ִנׁשְ ּ ּּ ּ
ִלימו ְּדָגַזר ִמָלה ְלַמָלָלא ְוָעִביד ָלה ׁשְ ּ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ַזר ַאְבָרָהם ָלא , ּתָ א ְּדַעד ָלא ִאְתּגְ ֲּהָוה ֲעֵליה ֶאָלא ַהאי ַדְרּגָ ְדֲאָמָרן )כח ב(ּ , ּכִ
יָון ִתיב ַוֵיָרא ֵאָליו ְיָי)לבתר( ּכֵ ַזר ַמה ּכְ ּ ְדִאְתּגְ ִתיב ַוֵיָרא ְיָי ֶאל , ְלַמאן. ּ ְּדָהא ָלא ּכְ ּ

ַזר ִד. ַאְבָרם ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ִאְתּגְ יר ִמּבְ ָבָחא ָהָכא ַיּתִ ְּדִאי ְלַאְבָרם ַמאי ׁשְ ְּכִתיב ַוֵיָרא ְיָי ּ
יה. ַּוֵיָרא ֵאָליו ְיָי, ֶּאָלא ָרָזא ְסִתיָמא ִאיהו. ֶאל ַאְבָרם ְּלַההוא ַדְרָגא ְדַמִליל ִעּמֵ ּ ַמה , ּּ

ַזר ְדַמת ְדָנא ַעד ְדָלא ִאְתּגְ ְּדָלא ֲהָוה ִמּקַ ּ ד . ּ ִדּבור ּכַ ר ּבְ ִלי קֹול ְוִאְתַחּבַ א ִאְתּגְ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]396דף [ -ּ

יה ַּמִליל ִעּמֵ ב ֶפַתח ָהֹאֶהל.ּ ּ ְוהוא יֹוׁשֵ ֵלי ַמאן. ּ ֵלי ָחְכְמָתא . ְּוהוא ְולא ּגָ ֶּאָלא ָהָכא ּגָ
ַזר ַאְבָרָהם ַתר ְדִאְתּגְ ָאה ּבָ ּתָ א ּתַ רו ַעל ַהאי ַדְרּגָ ין ׁשָ ְּדֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַמע ְדִאְת. ַּוֵיָרא ֵאָליו ְיָי, ּתָ ּתְ ָּדא הוא ָרָזא ְדקֹול ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ִלי ּ ִדּבור ְוִאְתּגְ ר ּבְ ַּחּבַ
יה ב ֶפַתח ָהֹאֶהל''ְּוהו. ּּבֵ ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה ְדָקִאים ְלַאְנָהָרא ֲעֵליה, ּא יֹוׁשֵ ּ חֹום ַהיֹום. ּּ . ּּכְ

יה ק ּבֵ א ְדַאְבָרָהם ִאְתָדּבַ ְּדָהא ִאְתְנִהיר ְיִמיָנא ַדְרּגָ ּ ּ ֲעָתא . ּ ׁשַ חֹום ַהיֹום ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ּכְ ּ
א ְדָדא ָלֳקֵבל ָדאְּד ִתיאוְבּתָ א ּבְ א ְלַדְרּגָ ִּאְתְקִריב ַדְרּגָ ּ ּ ּ,  

ַזר ַאְבָרָהם ֲהָוה ָאִטים. ַּוֵיָרא ֵאָליו א ַעד ָלא ִאְתּגְ י ַאּבָ ִלי . ָאַמר ַרּבִ ַזר ִאְתּגְ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ
ְדָקא ְיאות ִלימו ּכְ ׁשְ א ּבִ ִכיְנּתָ ָרא ֲעֵליה ׁשְ ֹּכָלא ְוׁשָ ּ ּ א ֲח. ּ ב ֶפַתח ָהֹאֶהלּתָ ֵּזי ְוהוא יֹוׁשֵ ּ .

ָאה. ְּוהוא ּתָ ֵרי ַעל ַהאי ָעְלָמא ּתַ ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה ְדׁשָ ִזְמָנא . ּּ חֹום ַהיֹום ּבְ ֵּאיָמַתי ּכְ
יה ֵרי ּבֵ א ְדַחד ַצִדיק ְלִמׁשְ ְּדִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף צט ע - ' זוהר חלק א[

א ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהּנֵ ִּמָיד ַוִיּשָׂ ּ ִבים ָעָליוּ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ ים. ה ׁשְ ה ֲאָנׁשִ לׁשָ . ַּמאן ִאּנון ׁשְ
א ִּאֵלין ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְדָקְייֵמי ֲעֵליה ְדַהאי ַדְרּגָ ּ ּ ְייהו , ּ ּוִמּנַ  ָיִניק) א''דף צט ע(ּ

ָזן)יסודא דעלמא( ֵדין ַוַיְרא ַוָיָרץ ִלְקָראָתם.  ְוִאּתְ ּּכְ ְּדִתיאוְב. ּ ָאה ּ ּתָ א ּתַ א ְדַהאי ַדְרּגָ ּּתָ
ְתַרְייהו ָכא ֲאּבַ הו ְוֶחְדָווָתא ִדיָלה ְלִאְתַמּשְׁ ָרא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ּ ּ חו ַאְרָצה. ּ ּתָ ָנא , ַּוִיׁשְ ּקְ ְלִאְתּתַ

ְייהו ְרְסָייא ְלַגּבַ   .ּּכֻ

ּתֹוֶסְפָתא  ֵאלֹוֵני ַמְמֵראּ ֵאלֹוֵני ַמְמֵר. ּוֵיָרא ֵאָליו ְיָי ּבְ אי ּבְ ר ָאֳחָרא, אַאּמַ ֲאּתַ . ְוָלא ּבְ
ִזירו ִדְקָייָמא ִדיֵליה ִגין ְדָיִהיב ֵליה ֵעיָטא ַעל ּגְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ א ְדָאַמר קוְדׁשָ ֲעּתָ ׁשַ ָּבְ ּ ּ

ֵלך ִעם ַחְברֹוי ָהוא ְלַאְבָרָהם ְלִמְגַזר ֲאַזל ַאְבָרָהם ִלּמָ ל כבר ''אולי ר(ָּאַמר ֵליה ָעֵנר , ּ
) ולא חשב הפרט. ק''ש בתוה''ט כמ''שנה ואולם גם יותר שהם צ' עברו עליך צ

ְרָמך ִנין וַאּתְ ֵמִעיק ּגַ ִעין ׁשְ ׁשְ ן ּתִ   .ַָאְנּתְ ּבֶ

ַאּתון ְדנוָרא ָדֵאי ּבְ ׂשְ ָּאַמר ֵליה ַמְמֵרא ְדַכְרּתְ יֹוָמא ְדָרמו ָלך ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ְפָנא ְדֲעַבר . ָּ ּוַההוא ּכַ ּּ
יב ָרְיָמה)ת יבבראשי(, ַּעל ָעְלָמא ִדְכּתִ ָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמּצְ ּוִאּנון ַמְלִכין . ּ וְיִהי ָרָעב ּבָ

ר ָנׁש  ְזִביָנך ִמּכָֹלא ְוָלא ָיִכיל ּבַ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ הֹון וקוְדׁשָ ֵריהֹון וָמִחיּת ַיּתְ ּתְ ִּדְרָדפו ּבַ ָ ָּ ּ ּ ּ ּ ּּ
יׁש ד ָלך ּבִ ָקום ֲעִביד ִפּקוָדא ְדָמָרך. ְָלֶמְעּבַ ּ ִריך הואָאַמ. ּּ א ּבְ ּר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַמְמֵרא ַאְנּתְ , ָּ

ַפְלְטִרין ִדיָלך, ְּיַהְבּתְ ֵליה ֵעיָטא ְלִמְגַזר ֵלי ֲעֵליה ֶאָלא ּבְ ּגַ ַָחֶייך ֵליּת ֲאָנא ִמּתְ ָּ ּּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא  יב ּבְ   :)עד כאן התוספתא(ִדְכּתִ

א ֲחֵזי ִריך הו, ּתָ א ּבְ ֲּעַבד קוְדׁשָ ֲאָבָהןְּ ְרְסָייא ִעָלָאה ּכַ א ַחד ַסְמָכא ִמּכֻ . ּא ְלָדִוד ַמְלּכָ
ְייהו ְרְסָייא ְלַגּבַ ב ְדִאיהו ּכֻ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ הו ִאיהו ַחד ַסְמָכא . ּ ר ּבְ ִזְמָנא ְדִאְתַחּבַ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ

ְרְסָייא ִעָלָאה ּכֻ ָנא ּבְ ּקְ ך ָנַטל ַמְלכוָתא . ְּלִאְתּתַ ּוְבִגין ּכָ ַבע  ּבְ)עט ב(ְּ א ׁשְ ֶּחְברֹון ָדִוד ַמְלּכָ
הו ָרא ּבְ ִנין ְלִאְתַחּבְ ָמר. ּׁשְ   .ְוָהא ִאּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]397דף [ -ּ

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ְמקֹום ָקְדׁשֹו)תהלים כד(, ַּרּבִ ּ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי וִמי ָיקום ּבִ א . ּ ּתָ
ָעְלָמא, ֲחֵזי ֵני ָעְלָמא ָלא ָחָמאן ַעל ָמה ָקְייֵמי ּבְ ל ּבְ י ְויֹוִמ, ּכָ ין ָאְזִלין ְוָסְלִקין ְוָקְייֵמי ַקּמֵ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַהאי ָעְלָמא, ְּ הו ּבְ א ָקְייֵמי ּבְ ל ִאּנון יֹוִמין ִדְבֵני ָנׁשָ ּּכָ ּ ְלהו , ּ ְּדָהא ּכֻ ּ
ִריאו ְוֻכְלהו ָקְייֵמי ְלֵעיָלא ִּאְתּבְ ִריאו, ּ ּוְמָנָלן ְדִאְתּבְ ּ   .ָּצרוּ ָיִמים יו)תהלים קלט(, ִּדְכִתיב, ּ
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ָלָקא ֵמַהאי ָעְלָמא א ִעָלָאה. ְּוַכד ָמָטאן יֹוִמין ְלִאְסּתַ י ַמְלּכָ ְלהו ְקֵריִבין ַקּמֵ ּּכֻ ֲהָדא , ּ
ַּוִיְקֵרבו ְיֵמי ָדִוד ָלמות )מלכים א ב(, ּהוא ִדְכִתיב ּ ּ ָרֵאל )בראשית מז( .ּ ּ ַוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ

ִגי. ָּלמות ל ַעל ַמה ָקִאיםּבְ ּכַ ח ְוָלא ִאְסּתַ ּגַ ַהאי ָעְלָמא ָלא ַאׁשְ ר ָנׁש ִאיהו ּבְ ּן ְדַכד ּבַ ּ ,
ֵרַקְנָייא ִאלו הוא ָאִזיל ּבְ יב ּכְ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ָחׁשִ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי , ּ ד ִנׁשְ ְּדָהא ּכַ

ּ אֹוְרָחא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֲאַתר ִדְנִהירו ְּדָהא. ָּעְלָמא ָלא ָיְדַעת ְלָאן ָאְרָחא ָסְלִקין ָלה ּ
ָמִתין ִעָלִאין ָנֲהִרין ְּדִנׁשְ ָמִתין )ב''דף צט ע(ָלא , ּ ַגְווָנא , ִאְתְיִהיב ְלֻכְלהֹון ִנׁשְ ְּדָהא ּכְ

ַהאי ָעְלָמא יך ֲעֵליה ּבְ ְּדִאיהו ַאְמׁשִ ּ יה, ְּ ַכת ְלָבַתר ְדָנִפיק ִמּנֵ ָּהִכי ִאְתַמׁשְ ּ.  

א ֲחֵז ִריך הוא, יּתָ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ יך ּבָ ר ָנׁש ִאְתְמׁשִ ִּאי ּבַ ְּ א ִדיֵליה ֲאַבְתִריה , ְ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא יה, ּבְ ד ָנִפיק ִמּנֵ יך ֲאַבְתִריה ְוָיֲהִבין ֵליה אֹוַרח , ְּלָבַתר ּכַ ִּאיהו ִאְתְמׁשִ ּ ְּ

ָלָקא ְלֵעיָלא יכו ְד, ְּלִאְסּתַ ַתר ַההוא ְמׁשִ ּּבָ ּ ַהאי ָעְלָמאּ ל יֹוָמא ּבְ ְרעוָתא ּכָ יך ּבִ ִּאְתְמׁשִ ְ.  

ֵני ֶקֶדם ַחד ָמָתא ֵמִאּנון ְדֲהוו ִמן ּבְ י ַאָבא יֹוָמא ַחד ִאַעְרָעָנא ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּוָאְמרו ִלי , ּ
ָחן ִסְפִרין ְדָחְכְמָת ּכְ ֵּמַהִהיא ָחְכְמָתא ְדֲהוו ָיְדִעין ִמיֹוֵמי ַקְדָמֵאי ְוֲהוו ַאׁשְ ּ ּ ּוְקִריבו , ּא ִדְלהֹוןּּ ּ

יה. ִלי ַחד ִסְפָרא ִתיב ּבֵ ַהאי , ְּוֲהָוה ּכְ יה ּבְ ר ָנׁש ִאיַכֵוון ּבֵ ַגְווָנא ִדְרעוָתא ְדּבַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
יה, ָעְלָמא ק ּבֵ ַגְווָנא ְדַההוא ְרעוָתא ְדִאְתָדּבַ יך ֲעֵליה רוַח ִמְלֵעיָלא ּכְ ָּהִכי ַאְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ִאי , ְ

ְּרעוֵתיה א ּ יך ֲעֵליה ְלַהִהיא ִמָלה ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ א ִאיהו ַאְמׁשִ ִמָלה ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ִאיַכִוין ּבְ ּ ּּ ּ ּ ְּ

יה   .ְּלַגּבֵ

יה ִסְטָרא ָאֳחָרא ְוִאיַכֵוין ּבֵ ָקא ּבְ ְּוִאי ְרעוֵתיה ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ יך ְלַהִהיא ִמָלה , ּ ִּאיהו ַאְמׁשִ ְ ּ
יה א ְלַגּבֵ ִּמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ִמִלין וְבעֹוָבָדא וִבְרעוָתא . ּ ְלָייא ּבְ ָרא ְדִמְלָתא ּתַ ְּוֲהוו ָאְמִרי ְדִעּקָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָקא ה, ְּלִאְתַדּבְ ק ּבָ א ַההוא ִסְטָרא ְדִאְתָדּבַ ך ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ּוְבָדא ִאְתְמׁשַ ּ ּ ּ ּּ ְ.  
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ל ִאּנון עֹוָבִדין ו יה ּכָ ְחָנא ּבֵ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ ּפוְלָחִנין ְדֹכְכַבָיא וַמָזֵלי וִמִלין ְדִאְצְטִריכו לֹון ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ִגין  הו ּבְ ְווָנא ּבְ ְּוֵהיַאך ְרעוָתא ְלִאְתּכַ ּ ּ ְייהו )א''דף ק ע(ְ ָכא לֹון ְלַגּבַ ַגְווָנא ָדא . ְּלַאְמׁשָ ּכְ

עֹוָבָדא  א ְדָהא ּבְ רוַח קוְדׁשָ ָקא ְלֵעיָלא ּבְ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ א ּ ּוְבִמִלין וִבְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּּ
ָקא  א וְלִאְתַדּבְ יה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא ֵליה ְלַגּבֵ ְלָייא ִמְלָתא ְלַאְמׁשָ ַהִהיא ִמָלה ּתַ ְּלַכְווָנא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ַהִהיא ִמָלה   .ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]398דף [ -ּ

ִכין ֵליה ַהאי ָעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ָמׁשְ ך ּבְ ה ְדַבר ָנׁש ִאְתְמׁשַ ּמָ ְּוֲהוו ָאְמֵרי ּכַ ּ ד ָנִפיק ְּ  ּכַ
ַההוא . ֵמַהאי ָעְלָמא ק ּבְ ך ֲאַבְתֵריה ָהִכי ִאְתָדּבַ ַהאי ָעְלָמא ְוִאְתְמׁשַ ק ּבְ ה ְדִאְתָדּבַ ּוְבּמָ ּ ּ ּ ְּ

א, ָעְלָמא קוְדׁשָ א, ִּאי ּבְ קוְדׁשָ ְמָסֲאָבא. ּּבְ ְמָסֲאָבא, ְוִאי ּבִ א. ּבִ קוְדׁשָ ִכין ֵליה , ִּאי ּבְ ָּמׁשְ
י ַההוא ְסַטר ְו יה ְלֵעיָלאְּלַגּבֵ ק ּבֵ ִּאְתָדּבַ א, ּ ׁשָ ּמָ א ׁשַ א ַקֵמי , ְוִאְתֲעִביד ְמַמּנָ ׁשָ ּמָ ְלׁשַ

ָאר ַמְלָאִכין ין ִאּנון ׁשְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ין . ְּ ק ְלֵעיָלא ְוָקִאים ּבֵ ָמה ְדָהִכי ִאְתָדּבַ ּּכְ ּ
ין ִדְכִתיב  ִּאּנון ַקִדיׁשִ ּ י ְלך ַמְהְלִכי)זכריה ג(ּ ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלהָ ְוָנַתּתִ   .ם ּבֵ

ַגְווָנא ָדא ְמָסֳאָבא. ָהִכי ָנֵמי ּכְ ַחד , ִאי ּבִ י ַההוא ְסַטר ְוִאְתֲעִביד ּכְ ִכין ֵליה ְלַגּבֵ ָּמׁשְ ּ
א ֵני ְנׁשָ הו ְוִאּנון ִאְקרון ִנְזֵקי ּבְ ַקא ּבְ ְייהו ְלִאְתַדּבְ ִּמּנַ ּ ּ ּ ֲעָתא ְדָנִפיק ֵמַהאי . ּ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ

ַההוא ֲאַתר ְדַדְייֵני לֹון ִלְבֵני ְמָסֳאָבא ְדָסִאיבו ָעְלָמא  ם ּבְ יִהּנָ ּגֵ ֲאִבין ֵליה ּבַ ָּנְטִלין ֵליה ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְרַמְייהו ְורוַחְייהו ּּגַ ּ הו, ּ ק ּבְ ּוְלָבַתר ִאְתָדּבַ ּ ַחד ֵמִאּנון ִנְזֵקי ְדָעְלָמא)כט א(ְּוִאיהו ִנְזָקא . ּ   .ּ ּכְ
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ַני ְקִריָבא ָדא ְלִמִלין ְדאֹוַרְייָתאֲא ִּמיָנא לֹון ּבָ ֵּמִאּנון  )מגו(ֲּאָבל ִאית ְלכו ִאְתַרֲחָקא . ּ
ִגין ְדָלא )אלין( ִסְפִרין ְייכו ְלִאֵלין פוְלָחִנין וְלָכל ִאּנון ִסְטִרין  )ב''דף ק ע( ּּבְ ִּיְסֵטי ִלּבַ ּ ּ ּּ ּ

לֹום  ְּדָקֲאַמר ָהָכא ִדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ִריך הוא)לא(ּ א ּבְ ַתר פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְסטון ִמּבָ ּ ּתִ ּ ּ ּ ְּ ְּדָהא . ּ
א ל ְסָפִרים ִאֵלין ַאְטַעָיין לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּּכָ יִמין ֲהוו, ּ ִגין ִדְבֵני ֶקֶדם ַחּכִ ּּבְ ִּוירוָתא , ּ

ים ׁשִ ְּדָחְכְמָתא ָדא ָיְרתו ֵמַאְבָרָהם ְדָיַהב ִלְבֵני ִפַלּגְ ּ ּ ּ  ְוִלְבֵני )בראשית כה(, ִּדְכִתיב, ּ
עֹוֶדנו ַחי  נֹו ּבְ ְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ּבְ נֹות ַוְיׁשַ ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ים ֲאׁשֶ ׁשִ ַּהִפַלּגְ ּ ּ ּ

ה ִסְטִרין. ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם ַהִהיא ָחְכָמה ְלַכּמָ כו ּבְ ּוְלָבַתר ִאְתַמׁשְ ּ.  

ֲּאָבל ַזְרָעא ְדִיְצָחק חוָלָקא  ן ַאְבָרָהם ֶאת )בראשית כה(, ִּדְכִתיב, ְדַיֲעֹקב ָלאו ָהִכיּ ּ ַוִיּתֵ
ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ יה ַאְבָרָהם, ּכָ ק ּבֵ א ִדְמֵהיְמנוָתא ְדִאְתָדּבַ ָּדא חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָנַפק , ּ

ֵּמַההוא ַעְדָבא וֵמַההוא ִסְטָרא ּ יה , ּ ִתיב ּבֵ ב ָעָליוְו )בראשית כח(ַּיֲעֹקב ַמה ּכְ . ִהֵנה ְיָי ִנּצָ
ה ַיֲעֹקב ַעְבִדי ְוגו)ישעיה מא( ,ּוְכִתיב ָכא . 'ּ ְוַאּתָ ר ָנׁש ְלִאְתַמׁשְ ֵעי ֵליה ְלּבַ ִגיֵני ָכך ּבָ ּּבְ ְ

ִדיר ִדְכִתיב יה ּתָ ָקא ּבֵ ִריך הוא וְלִאְתַדּבְ א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ק )דברים י(, ְּ   .ּובֹו ִתְדּבָ

א ֲחֵזי ַהר ְיָי ְוגו)כדתהלים ( ,ּתָ ּוְלָבַתר ַאֲהַדר וֵפיַרׁש ְנִקי ַכַפִים. ' ִמי ַיֲעֶלה ּבְ ּ ְּדָלא . ּ
ה ְדָלא ִאְצְטִריך ּמָ הו ּבְ ף ּבְ ּקַ ידֹוי טוְפָסא ְוָלא ִאְתּתַ ְֲעִביד ּבִ ּ ּ הו ְוָלא . ּ ַאב ּבְ ְּותו ְדָלא ִאְסּתָ ּ ּ

ְרַמ ִאּנון ִדְמָסֲאִבין ּגַ הו ְלגוָפא ּכְ ָּסִאיב ּבְ ּ ּ ֲאָבאּ ָיִדין ְלִאְסּתָ ְּוָדא הוא ְנִקי ַכַפִים, ְּייהו ּבְ ּ ,
יה ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּוַבר ֵלָבב יך ְרעוֵתיה ְוִלּבֵ ַגְווָנא ָדא ְדָלא ַאְמׁשִ ּּכְ ּ ּ ָכא , ְּ ֶּאָלא ְלִאְתַמּשְׁ

ִריך הוא א ּבְ ַתר פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ְּ ּ.  

ְוא ַנְפׁשֹו א ַלׁשָ ר לא ָנׂשָ י ְקִריַנ. ֲאׁשֶ ִתיב ַנְפׁשִ ְּוָהא אוְקמוָה , ְפׁשֹו ּכְ  )א''דף קא ע(ּ
י ָדא ֶנֶפׁש ָדִוד ִסְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ַּנְפׁשִ ּ ּ ׁש. ּ ַּנְפׁשֹו ָדא ֶנֶפׁש ְדַבר ָנׁש ַמּמָ ִגין ְדַכד . ּ ּּבְ

ִּיפוק ֵמַהאי ָעְלָמא ִרין ַעל ַמה ְד. ּ עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ַלק ּבְ יה ִיְסּתַ ְּוַנְפׁשֵ ּ ין ּּ הו ְלֵמיַהך ּבֵ ְִיְתַקַיים ּבְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]399דף [ -ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ין ּכְ ל ִאּנון ַקִדיׁשִ ּּכָ ַאְרצֹות ַהַחִיים)תהלים קטז(, ּ ּ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ְיָי ּבְ ְ ּוְבִגין . ּ
א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי ְוגו י ִיּשָׂ ְוא ַנְפׁשִ א ַלּשָׁ   .'ְּדָלא ָנׂשָ

א ֲחֵזי ַזר ַאְב, ּתָ ַתר ְדִאְתּגְ יה , ָרָהם ֲהָוה ָיִתיב ְוָכִאיבּּבָ ַדר ְלַגּבֵ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ָלם ְלָיא ְלַאְקָדָמא ֵליה ׁשְ ִאְתּגַ ַלת ַמְלָאִכין ּבְ ּּתְ ְלָיא. ּ ִאְתּגַ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ּבְ ְוִכי ַמאן . ּ
ִתיב ה ַמְלָאָכיו)תהלים קד(, ָיִכיל ְלֶמֱחֵמי ַמְלָאִכין ְוָהא ּכְ ֶּאָלא וַדאי . 'ּ רוחֹות ְוגו עֹוׂשֶ ּ

א, ָחָמא לֹון ַגְווָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ה ָלך ַהאי, ְּדַנֲחֵתי ְלַאְרָעא ּכְ ְּדָהא ַוַדאי ִאּנון , ְְוָלא ִיְקׁשֶ ּ ּ
ין ּרוִחין ַקִדיׁשִ ין , ּ ׁשִ ֲעָתא ְדָנֲחֵתי ְלָעְלָמא ִמְתַלּבְ ּוְבׁשַ ֲאִויֵרי וִביסֹוֵדי ְדגוְלִמין)קמד א(ּ ּ ּבַ ּ ּ ,

ֵחיזו ִדיוְקָנא ִדְלהֹון ׁש ּכְ א ַמּמָ ְּוִאְתֲחזו ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ֵני ָנׁשָ ֵחיזו ּבְ יָלה ָנַפק . ַּאְבָרָהם ָחָמא לֹון ּכְ ִאיב ִמּמִ ב ְדֲהָוה ּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ
ִגין ְדָלא ְלִמְגַרע  ְתַרְייהו ּבְ ְּוָרַהט ֲאּבַ ְדַמת)מה(ּ   .ּ ְדָנאּ ְדֲהָוה ֲעִביד ִמּקַ

  ]ב''דף קא ע - ' זוהר חלק א[

ֵחיזו ְדַמְלָאִכין ָחָמא לֹון ְמעֹון ַוַדאי ּכְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ אל, ּ ה ִדְכִתיב ַויֹאַמר ֲאֹדָני ּבְ ִּמּמַ ף ''ּ
א ֲהָוה ַאְתָיא, ת''דל ִכיְנּתָ ה, ׁשְ ְרְסָייא ְלַגּבָ ְּוִאֵלין ֲהוו ְסִמיִכין ִדיָלה ְוּכֻ ּ ּ ּ ִגין ְדִאּנ, ּ ּון ּּבְ

ָווִנין  ַלת ִדְתחֹוָתא)צא א(ּגְ ְדַמת . ּ ּתְ ַזר ַמה ְדָלא ֲהָוה ָחֵמי ִמּקַ ִגין ְדִאְתּגְ א ּבְ ּתָ ְּוָחָמא ַהׁשְ ּ
ַזר )ב''דף קא ע(ְּדָנא ַעד ָלא  א, ִאְתּגְ ֵני ָנׁשָ ַקְדִמיָתא ָלא ֲהָוה ָיַדע ֶאָלא ְדִאּנון ּבְ ּּבְ ּ ּ ,

ּוְלָבַתר ָיַדע ְדִאּנון ַמְלָאִכי ּ יהּ ִליחוָתא ְלַגּבֵ ׁשְ ין ְוָאתו ּבִ ּן ַקִדיׁשִ ּ ּ ֲעָתא ְדָאְמרו ֵליה . ּ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ׂשֹוַרת ִיְצָחק''ַּאֵי רו ֵליה ּבְ ך וִבׂשְ ּתְ ָרה ִאׁשְ ּה ׂשָ ּ ּ ָ.  

ֵּאָליו ַאְתָוון ְנקודֹות ַאי ִריך , ֶּרֶמז ְלַמה ִדְלֵעיָלא, ֹו''ְּוִסיָמן ַאי, ֹו''ּ א ּבְ ְֶרֶמז ְלקוְדׁשָ ּ
ה ָבֹאֶהל. ּהוא ה ָבֹאֶהל וְכִתיב ָהָתם . ַּויֹאֶמר ִהּנֵ ִתיב ָהָכא ִהּנֵ ל ִיְצָען )ישעיה לג(ּּכְ  ֹאֶהל ּבַ
א ֲחֵזי. 'ְוגו יָון ְדָנקוד אי, ּתָ ּּכֵ ִתיב ְלָבַתר ַאֵיה''ּ אי ּכְ ִגין ְדִחּבוָרא ִדְדַכר , ּו ַאּמַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ

ֲחָדא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְּונוְקָבא ּכְ ּ ה ָבֹאֶהל. ּ ֵדין ָאַמר ַויֹאֶמר ִהּנֵ וָרא . ּּכְ ן הוא ִקּשׁ ּמָ ּּתַ ּ
ח  ּכַ ּתַ ן ִאׁשְ ְּדֹכָלא ְוַתּמָ ְּוִכי ָלא ֲהוו ָיְדֵעי ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ', ַּאֵיה ְוגו. )ויאמר הנה באהל(ּ ּ

ה ָבֹאֶהל ָרה ִהּנֵ ִתיב ַאֵיה, ְּדׂשָ אי ּכְ ַהאי ָעְלָמא . ַּאּמַ ֶּאָלא ַמה ְדִאְתָמַסר ֶּאָלא ָלא ָיְדֵעי ּבְ ּ
  .ְּלהו ְלִמְנַדע

א ֲחֵזי  ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאִני ְיָי)שמות יב(ּתָ י ּבְ ִליִחין וַמְלָאִכין ִאית .  ְוָעַבְרּתִ ה ׁשְ ּמָ ְּוִכי ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ין ִטָפה ְדבוְכָרא ְלַההוא ְד, ְּ ִגין ְדִאּנון ָלא ָיְדֵעי ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ָלא ּ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבוְכָרא ּבַ ּ ְּ.  

ַגְווָנא ָדא  ים)יחזקאל ט(ּּכְ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ אי ְצִריִכין.  ְוִהְתֵויָת ּתָ ִגין . ְוַאּמַ ֶּאָלא ּבְ
ְּדִאּנון ָלא ָיְדֵעי ל ִאּנון , )ידעי(ֶּאָלא ַמה ְדִאְתָמַסר לֹון ְלִמְנַדע , ּ גֹון ּכָ ין ּּכְ ִּמִלין ְדַזּמִ ּ

ִריך הוא ְלַאְייָתָאה ַעל ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריך הוא ַאֲעַבר . ְּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּוַמאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ְּ

ין ְלַאְיָתָאה ַעל ָעְלָמא ַהִהיא ִמָלה ְדַזּמִ ֻכְלהו ְרִקיִעין ּבְ רֹוָזא ּבְ ּּכָ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]400דף [ -ּ

  ]א''דף קב ע - ' זוהר חלק א[

ַגְווָנא ָדא ּבְ ַכח ּכְ ּתְ ָלא ִאׁשְ ֲעָתא ִדְמַחּבְ ְסָיא  )א''דף קב ע(ּׁשַ ר ָנׁש ְלִאְתּכַ ֵעי ּבַ ָעְלָמא ּבָ ּבְ
ל ִגין ְדָלא ִיְתַחּבֵ ׁשוָקא ּבְ ֵביֵתיה ְוָלא ִיְתֲחֵזי ּבְ ּּבְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ם לא )שמות יב(, ּכְ  ְוַאּתֶ

יתֹו ַעד ּבֶֹקר ֵּתְצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ְייהו. ּ אבל מקמי קודשא בהך , אין, דיכיל לאסתתרא( ִּמּנַ

ָרא ))א יכיל''ס(הוא לא  ּתְ ֵעי ְלִאְסּתַ ִתיב. ּבָ ִרים )ירמיה כג( ,ַמה ּכְ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ  ִאם ִיּסָ
  .ַּוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי

ך ּתֶ ָרה ִאׁשְ ַָאֵיה ׂשָ ה, ּ ְּדָלא ָבעו לֹוַמר ַקּמָ ּ יָון ְדָאַמר ִהּנֵ, ּ ּה ָבֹאֶהל ִמָיד ַוֹיאֶמר ׁשֹוב ּּכֵ ּ
ך ְוגו ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ֵעת ַחָיה ְוִהּנֵ ָָאׁשוב ֵאֶליך ּכְ ָּ א ֲחֵזי. 'ּ ְּדַעד ָלא , אֹוַרח ַאְרָעא, ּתָ

ְייהו ְלֵמיַכל ָלא ָאְמרו ֵליה ִמיֵדי ַּאְזִמין ַאְבָרָהם ַקּמַ ּ ּ ִגין ְדָלא ִיְתֲחֵזי ִדְבִגין ַהִהיא , ּ ּּבְ ּ
ׂש ׂשֹוָרה, ֹּוָרה ָקא ַאְזִמין ְלהו ְלֵמיַכלּבְ ֵדין ָאְמרו ֵליה ַהִהיא ּבְ ַתר ִדְכִתיב ַויאֵכלו ּכְ ּּבָ ּ ּ ּּ.  

ַּויֹאֵכלו ך ְוִכי ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָאְכֵלי, ּ ָּסְלָקא ַדְעּתָ ְ ִגין ְיָקָרא ְדַאְבָרָהם ִאְתֲחֵזי , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
י ֶאְלָעָזר ַויֹאֵכלו. ָהִכי ָּאַמר ַרּבִ ִגין ְדִאּנון , ּ ַוַדאיּ ּּבְ א ְוָלא )קד א(ּ א ְדָאִכיל ֶאׁשָ ּ ֶאׁשָ

ְטָרא ְדַאְבָרָהם ָאְכֵלי ְלֵעיָלא , ִאְתֲחֵזי ִגין ְדִמּסִ ְּוָכל ַמה ְדָיַהב לֹון ַאְבָרָהם ָאְכֵלי ּבְ ּ דאכלי (ּ

  .)מההוא סטרא דלעילא

א ֲחֵזי ָטֳהָרה ִאיהו, ּתָ ל ַמה ְדָאִכיל ַאְבָרָהם ּבְ ּּכָ ְייהו ּ ך ַאְקִריב ַקּמַ ּ ָקא ָאִכיל וְבִגין ּכָ ְּ

ֵביֵתיה ַדְכָיא וְמָסֲאבוָתא, ְוָאְכֵלי ְּוָנִטיר ַאְבָרָהם ּבְ ּ ּ ר ָנׁש ְדִאיהו ְמָסַאב , ּ ְּדֲאִפילו ּבַ ּ ּ לא (ּּ

, א לא הוה משמש בביתיה''נ( )יכיל לקרבא לביתיה כדין ידע אברהם דהא מסאב איהו ועביד
ֵביֵתיה,  ְטִביָלהּ ֵליה)עד דעביד ְדָקא ָחֵזי ֵליה ּבְ ְבָעה יֹוִמין ּכְ ּאֹו ֲעִביד ֵליה ְלַנְטָרא ׁשִ ּ ּ ,

ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ּ.  

  ]ב''דף קב ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ר לא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמְקֶרה ַלְיָלה ְוגו)דברים כג(, ּתָ ַמאי . ' ִאיׁש ֲאׁשֶ
יה ַקְנּתֵ ִיםְוָהָיה ִלְפנ, ּּתַ ּמָ יה ֻטְמָאה . ֹות ֶעֶרב ִיְרַחץ ּבַ גֹון ) ב''דף קב ע(ִּאֲעַרע ּבֵ ָאֳחָרא ּכְ
ִרי ְמָסֲאבו)א סגירו או נדה''נ( ִזיָבה אֹו ּ ְסִגיַרת ִנָדה ְדֲהוו ּתְ ּ ּ ַהִהיא , ּ ָּלא ַסְגָיא ֵליה ּבְ
יל ֻטְמָאה ָא)בגין(ְטִביָלה  יה ֶקִרי ֹקֶדם ְדַקּבִ ין ְדִאֲעַרע ּבֵ ּ ּבֵ ּ יה )בגין(ֳחָרא ּ ין ְדִאֲעַרא ּבֵ ּ ּבֵ ּ

  .ְלָבָתר

ֵני ְטִביָלה ְלֻכְלהו ָרה ֲהוו ְמַתּקְ ְּוַאְבָרָהם ְוׂשָ י, ּ ַמאי ַטְעָמא . ִּאיהו ְלַגְבֵרי ְוִאיִהי ְלַנּשֵׁ
א ָאה ִלְבִני ָנׁשָ ִגין ְדִאיהו ָטהֹור ְוִאְקֵרי ָטהֹור, ִאֲעַסק ַאְבָרָהם ְלַדּכָ ּּבְ  )וב ידאי(, ִּדְכִתיב. ּ

ן ָטהֹור ִמָטֵמא לא ֶאָחד ַרח. ִּמי ִיּתֵ ָּטהֹור ָדא ַאְבָרָהם ְדָנַפק ִמּתֶ ּ.  

א ְדַאְבָרָהם ָנא ַההוא ַדְרּגָ ִגין ְלַתּקָ ְמעֹון ָאַמר ּבְ י ׁשִ ַּרּבִ ּ ּוַמאן ִאיהו ַמִי, ּ ך . ם''ּ ְְבִגין ּכָ

ַמָיא ִני ָעְלָמא ּבְ ָאה ּבְ ֲעָתא ְדַא. ַאְתִקין ְלַדּכָ ּוְבׁשַ ְלָאִכיןּ ירוָתא ְדִמלֹוי ַמה , ְזִמין ַלּמַ ּׁשֵ ּ ּ
ִתיב יוַקח ָנא ְמַעט ַמִים ה. ּּכְ ָראן ּבָ א ְדַמִיין ׁשָ ַההוא ַדְרּגָ ָפא ּבְ ּקְ ִגין ְלִאְתּתַ ּּבְ ּ ְוְבִגיֵני ָכך . ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]401דף [ -ּ

א ִמּכָֹלא ֵני ָנׁשָ י ְלָכל ּבְ ְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה. ֲּהָוה ְמַדּכֵ י לֹון ִמּסִ ְטָרא ּו, ְּמַדּכֵ י לֹון ִמּסִ ְמַדּכֵ
ין, ִּדְמָסֳאָבא את ְלָנׁשִ ָרה ְמַדּכַ י ְלגוְבִרין ָהִכי ָנֵמי ׂשָ ה ְדִאיהו ְמַדּכֵ ְּוַכּמָ ּ ְלהו , ּ חו ּכֻ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ

ְייהו ָדְכָיין ִמּכָֹלא ְּדַאְתָיין ְלַגּבַ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָכל ֲאַתר ְדִדיוֵריה, ּתָ ִּאיָלָנא ָנַטע ַאְבָרָהם ּבְ ּ ןּּ ּמָ ָכל ֲאַתר ,  ּתַ ְוָלא ֲהָוה ָסִליק ּבְ
ְדָקא ְיאות ַאְרָעא ִדְכָנַען, ּּכְ ֲעָתא ְדִדיוֵריה ּבְ ׁשַ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ ּוְבַההוא ִאיָלָנא ֲהָוה ָיַדע ַמאן , ּ ּ

ֲעבֹוָדה ָזָרה ִריך הוא וַמאן ְדִאְתַאִחיד ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּדִאְתַאִחיד ּבֵ ּ ּ ּ ְּ.  

ִריך הואַּמאן ְדִאְתַאִחיד א ּבְ קוְדׁשָ ּ ּבְ יה , ְּ ִּאיָלָנא ֲהָוה ָפִריׂש ַעְנפֹוי ְוֲחֵפי ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ
ְּוֲעִביד ֲעֵליה ִצָלא ָיֶאה ִסְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ַההוא ִאיָלָנא ֲהָוה , ּ ּוַמאן ְדִאְתַאִחיד ּבְ ּ ּ ּ

ַלק ְוַעְנפֹוי ֲהוו ְסִליִקין ְלֵעיָלא ִּאְסּתַ ּ ֵדין ֲהָוה ָיַד. ּ ְוָלא ַאֲעֵדי , ּע ַאְבָרָהם ְוַאְזִהיר ֵליהּכְ
ִריך הוא א ּבְ ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ן ַעד ְדִאְתַאִחיד ּבִ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ ּ ְּוָהִכי ַמאן ְדִאיהו ַדְכָיא , ְּ ּ א ''ד(ּ

ל ֵליה ִאיָלָנא)ג הכי''ל ל ֵליה. ּ ְמַקּבֵ ַּמאן ְדִאיהו ְמָסַאב ָלא ְמַקּבֵ ּ ֵדין ָיַדע ַאְבָרָהם. ּ  ּכְ
ַמָיא י לֹון ּבְ   .ּוְמַדּכֵ

חֹות ַההוא ִאיָלָנא ּוַמֲעָייָנא ְדַמָיא ֲהָוה ּתְ ּוַמאן ְדָצִריך ְטִביָלה ִמָיד ַמִיין ָסְלִקין , ּ ְ ּ ּ
יה ְלִקין ַעְנפֹוי, ְּלַגּבֵ ְּוִאיָלָנא ִאְסּתַ ֵדין ָיַדע ַאְבָרָהם ְדִאיהו ְמָסָאָבא וָבֵעי ְטִביָלה ִמָיד, ּ ּּכְ ּ ּ ּ ,

ְבָעה יֹוִמיןְוִאם ָלא ֳאָבא וְלִאְסַתְמָרא ׁשִ ֵדין ָיַדע ְדָבֵעי ְלִאְסּתָ ּו ַמָיא ְנִגיָבן ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ִגין , ּתָ ַחת ָהֵעץ ּבְ ֲענו ּתַ ְלָאִכין ָאַמר לֹון ְוִהּשָׁ ֲעָתא ְדַאְזִמין לֹון ְלּמַ ׁשַ ְּדֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּּ
הו ְּלֶמחֵמי וְלִמְבַדק ּבְ ּ ּוְבַההוא ִאיָלָנא ֲהָו, ּ ֵני ָעְלָמאּ ִדיק ְלָכל ּבְ ִגין  )לקבל(ְוָרָזא . ה ּבָ ּבְ

ִריך הוא ָקא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָאַמר ְדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְלֹכָלא)עבד( ְּ ּ ּ ַחת , ּ ֲענו ּתַ ך ְוִהּשָׁ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ַחת ֲעבֹוָדה ָזָרה   .ָהֵעץ ְוֹלא ּתַ

א ֲחֵזי ד ָחב ָאָדם, ְוּתָ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב , ּכַ ִּדְכִתיב וֵמֵעץ ַהַדַעת ְוגו, ָוָרע ָחבּּבְ ּ ְּוִאיהו ' ּ
יה ָחב ְוָגַרם מֹוָתא ְלָעְלָמא ם ֵמֵעץ ַהַחִיים ְוגו. ּּבֵ ַלח ָידֹו ְוָלַקח ּגַ ה ֶפן ִיׁשְ ִתיב ְוַעּתָ ַּמה ּכְ ּ' .

ִאיָלָנא ָאֳחָרא ַאְתִקין ָעְלָמא ְדהו)וגרם מותא לכל בני עלמא( ּ ְוַכד ֲאָתא ַאְבָרָהם ּבְ א ּ
ֵני ָעְלָמא ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ְואֹוַדע ְמֵהיְמנוָתא ְלָכל ּבְ ּּ:  

ֵעת ַחָיה ַּויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָּ י ִיְצָחק ׁשֹוב ָאׁשוב. ּ ֵעי , ָּאַמר ַרּבִ ּׁשֹוב ָיׁשוב ִמּבָ
ִריך הוא , ֵּליה א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ְּדָהא ַמְפְתָחא ָדא ְלִמְפַקד ֲעָקרֹות ּבִ ּ ּ ּ יָדא ְּ ִּאיהו ְוָלא ּבִ

ִליָחא ָאֳחָרא ִליָחא. ִּדׁשְ יָדא ִדׁשְ ָחן ִאּנון ְדָלא ִאְתְמָסרו ּבִ ַלת ַמְפּתְ ָמה ְדָתִניָנן ּתְ ּּכְ ּ ּ ּ ְּדַחָיה . ּ ּ
ִמים ִתים וְגׁשָ ּוְתִחַית ַהּמֵ ִתיב ׁשֹוב . ּּ אי ּכְ ִליָחא ַאּמַ יָדא ִדׁשְ ְּוהֹוִאיל ְדָלא ִאְתְמָסרו ּבִ ּ

ִריך הוא ְדֲהָוה ָקִאים ֲעַלְייהו ָאַמר ֶּאָל. ָּאׁשוב א ּבְ ּא ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ך , ּ ִמָלה)ליה(ְּ ְְבִגין ּכָ

ִתיב ַויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ָּכְ ּ ּ.  

  ]א''דף קג ע - ' זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]402דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָכל ֲאַתר ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ְסָתם אֹו ַוִיְקָרא ְסָתם הוא ַמְלָאָכא ִד, ְוּתָ ּּבְ ּ ּּ ְבִרית ְוָלא ּ
ַּויֹאֶמר ִדְכִתיב. ָאֳחָרא ַמע ְוגו)שמות טו(, ּ ׁשְ ֹמַע ּתִ ַּויֹאֶמר ְוָלא ָקֲאַמר ַמאן ' ּ ַויֹאֶמר ִאם ׁשָ

ַּוִיְקָרא ִדְכִתיב. ּהוא ה ְוָלא ָקֲאַמר ַמאן ֲהָוה)ויקרא א(, ּ , ָּאַמר ִדְכִתיב. ּ ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ
ה ָאַמר ְוגו)שמות כד( אוף הכי דכתיב ויאמר שוב (. ְוָלא ָאַמר ַמאן ֲהָוה'  ְוֶאל מׁשֶ

י ַמְלָאָכא ִדְבִרית )הוה) א''דף קג ע(אשוב ויאמר סתם ולא קאמר מאן  ָכל ַהּנֵ ּ ֶאָלא ּבְ ּ
ָמר ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ ֲּהָוה ְוֹכָלא ּבְ ְּ ִתיב ַויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ְוגו. ּ ך ּכְ ָוְבִגין ּכָ ְּ ּּ' .

ך: 'ה ֵבן ְוגוְוִהּנֵ ּתְ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ה ֵבן ְלך. ְָוִהּנֵ ִתיב ְוִהּנֵ ִגין , ַָמאי ַטְעָמא ָלא ּכְ ֶּאָלא ּבְ
ְדְבַקְדִמיָתא ְּדָלא ַיֲחׁשֹב ְדָהא ִמן ָהָגר ִאיהו ּכִ ּ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר. ּ י ׁשִ ן )מלאכי א(, ַּרּבִ  ּבֵ

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו ן ְיַכּבֵ. ְיַכּבֵ יד ֵליה. ּד ָאב ָדא ִיְצָחק ְלַאְבָרָהםּבֵ ּבִ ֲעָתא , ֵּאיָמַתי ּכַ ׁשַ ּבְ
ָנא ָחא וְבָעא ְלִמְקַרב ֵליה ָקְרּבָ י ַמְדּבְ ּבֵ ְּדֲעַקד ֵליה ַעל ּגַ ּ ּ ִנין , ּ ַבע ׁשְ ָלִתין וׁשְ ר ּתְ ְּוִיְצָחק ּבַ

ִעיט , ְוַאְבָרָהם ֲהָוה ָסָבא, ֲהָוה ְּדִאילו ֲהָוה ּבָ ַרְגָלא ַחד ָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם  ּבְ)א ביה''ס(ּ
ִגין , )כל שכן למעבד ליה(, ַּקֵמיה ַחד ִאיְמָרא ּבְ ְּוִאיהו אֹוִקיר ֵליה ְלֲאבֹוי ְוֲעַקד ֵליה ּכְ ּ ּ

ד ְרעוֵתיה ְדֲאבֹוי ְּלֶמְעּבַ ּ ַדר ֵליה . ּ ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו ָדא ֱאִליֶעְזִר ְלַאְבָרָהם)קמו ב(. ּ ד ׁשַ ּּכַ ּ
ל ְרעוֵתיה ְדַאְבָרָהםְוֲעַבד, ְלָחָרן ּ ּכָ ּ ָמה ִדְכִתיב, ּ ַרך )בראשית כד(, ְּואֹוִקיר ֵליה ּכְ ְ ַוְיָי ּבֵ

ִגין ְלאֹוִקיר ֵליה , ּ ַויֹאֶמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי)בראשית כד(ּוְכִתיב . 'ֶאת ֲאדֹוִני ְוגו ּּבְ
ֶסף ְוָזָהב ְו. ְלַאְבָרָהם ר ָנׁש ְדֲהָוה ַמְייֵתי ּכֶ ְּדָהא ּבַ ְדָקא ְיאות ּ ַּאְבֵני ְיָקר וְגַמִלין ְוִאיהו ּכְ ּ ּּ

ֵחיזו ָלא ָאַמר ְדִאיהו ְרִחיָמא ְדַאְבָרָהם אֹו ָקִריָבא ִדיֵליה ִפיר ּבְ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא ָאַמר ֶעֶבד . ּ
ֵעיַנְייהו, ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ְבָחא ְדַאְבָרָהם וְלאֹוִקיר ֵליה ּבְ ׁשִ ִגין ְלַסְלָקא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניוְוַע ן ְיַכּבֵ ַני. ּל ָדא ּבֵ ָרֵאל ּבָ ֵעיַנְייכו לֹוַמר . ְּוַאּתון ִיׂשְ ְּקָלָנא ּבְ
ְּדֲאָנא ֲאבוכֹון אֹו ְדַאּתון ֲעָבִדין ִלי ּ ּ ה ֵבן. 'ְּוִאם ָאב ָאִני ַאֵיה ְכבֹוִדי ְוגו. ּ ך ְוִהּנֵ , ְְבִגין ּכָ

ן ַוַדאי ָּדא הוא ּבֵ ּ ָמֵע, ּ ְדָקא ָחֵזי. אלְוָלא ִיׁשְ ן ְדאֹוִקיר ְלֲאבֹוי ּכְ ָּדא הוא ּבֵ ּ ּ.  

ך ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ ָרה. ְָוִהּנֵ ן ְלׂשָ ִּדְבִגיֵניה ִמיַתת, ּבֵ ה ַעד , ּ ִאיַבת ַנְפׁשָ ִּדְבִגיֵניה ּכְ ּ ּ
ְּדַנְפַקת ִמיָנה ָרה. ּ ה ֵבן ְלׂשָ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ. ְוִהּנִ ׁשַ ִגיֵניה ּבְ ָלָקא ּבְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ִריך הוא ָיִתיב ּ ּא ּבְ ְ

ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ָרה ְוגו. ּבְ ִּדְכֵדין ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ִגיִניה ְדִיְצָחק ' ּ ָרה ּבְ ֵרי ְלׂשָ ְּדָהא ַמְדּכְ ּ ּ
ָרה  ן ְלׂשָ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּבֵ ָרה. )אנהו מלאכי אמרו(ּ ה ֵבן ְלׂשָ ְּדָהא נוְקָבא ָנְטָלא )דין( .ְוִהּנֵ ּ 

ּ ִמן ְדכוָרא ִלְבָרא)ליה( ּ:  

ָרה ׁשֹוַמַעת ֶפַתח ָהֹאֶהל ְוהוא ַאֲחָריו ְּוׂשָ ֵעי ֵליה, ַּמאי ְוהוא ַאֲחָריו. ּ . ְּוִהיא ַאֲחָריו ִמּבָ
ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו ָרה ׁשֹוַמַעת ַמה ְדֲהָוה ָאַמר , ּ והוא . פתח האהל דא קודשא בריך הוא(ְּוׂשָ

ּ ֶפַתח ָהֹאֶהל ָדא ַד)אחריו מאן דהוה אמר ּ ָאהּ ּתָ א ּתַ ִּפְתָחא ִדְמֵהיְמנוָתא. ְרּגָ ּ ְּוהוא ַאֲחָריו . ּ
א ִעָלָאה )דא( ּ ְדאֹוֵדי ֵליה ַדְרּגָ ּ ּ . א פתח האהל והוא אחריו דא קודשא בהך הוא''נ(ּ

ָרה . )והוא אחריו דא דרגא עלאה, פתח האהל דא דרגא תתאה ִּמן יֹוָמא ְדֲהַות ׂשָ
ְמַעת ִמָלה ְד ָעְלָמא ָלא ׁשָ ּּבְ ֲעָתאּ ר ַההוא ׁשַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  
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ַמע ִמִלין ִגין ְלִמׁשְ ָרה ֶפַתח ָהֹאֶהל ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ְדֲהַות ָיְתָבא ׂשָ ּ ּ ְמַעת ַהאי ִמָלה . ּ ְּוִהיא ׁשָ
ה ַאְבָרָהם ר ּבָ ּשַׂ ְּדִאְתּבַ ִכי. ּ ְוהוא ַאֲחָריו)א''ד(. ּ ַּאְבָרָהם ְדֲהָוה ָיִתיב ַאחֹורֹוי ִדׁשְ אּ : ְנּתָ

ָיִמים ִאים ּבַ ָרה ְזֵקִנים ּבָ ָיִמים. ְּוַאְבָרָהם ְוׂשָ ִאים ּבַ ֵדין . ַּמאי ּבָ עוִרין ְדיֹוִמין ְדִאְתֲחֵזי ּכְ ּׁשִ ּ ּ
ִעים, ְּלהו ׁשְ ְדָקא ָיאֹות, ַחד ֵמָאה ְוַחד ּתִ עוָרא ְדיֹוִמין ּכְ יֹוִמין ׁשִ ָּעאלו ּבְ ּ ָיִמים. ּ ִאים ּבַ . ּּבָ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמ י ָבא ַהיֹום ְדִאֲעַרב יֹוָמא ְלֵמיַעלּכְ ּר ּכִ ים. ּ ׁשִ ּנָ ָרה ֹאַרח ּכַ . ָחַדל ִלְהיֹות ְלׂשָ
ִעדוָנא ָאֳחָרא ְרָמה ּבְ ֲעָתא ָחַמאת ּגַ ְּוַהִהיא ׁשַ ּ ך ָאְמָרה ַוֲאדֹוִני ָזֵקן ְדָהא ִאיהו . ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ִגין ְדִאיהו ָסָבא ָּלא ְכַדאי ְלאֹוָלָדא ּבְ ּ.  

י ְי ּהוָדה ָפַתח ַרּבִ ְבּתֹו ִעם ִזְקֵני ָאֶרץ)משלי לא(ּ ׁשִ ֲעָלה ּבְ ָעִרים ּבַ ּשְׁ א ֲחֵזי. ּ נֹוַדע ּבַ , ּתָ
ִעילוָיא ַסְגָיא ִניז ְוָסִתים ּבְ יָקֵריה ְדִאיהו ּגָ ַלק ּבִ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ָלאו ִאיַתי . ְ

ֵרי ָעְלָמא ְוָלא ֲהָוה ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ָעְלָמא ְדָיִכיל ְלָקְייָמא ַעל ָחְכָמָתא ִדיֵליה ְוָלא ּּבְ ּ
יה   .ָּיִכיל ְלָקְייָמא ּבֵ
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ַלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ִניז ְוָסִתים ְוִאְסּתַ ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ ּ ֵאי ָלא ָיְכִלין , ּ ְּוֻכְלהו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ
ָקא ַּעד ְדֻכְלהו ָא, ְּלִאְתַדּבְ בֹוד ְיָי ִמְמקֹומֹו)יחזקאל ג(ְמִרין ּ רוך ּכְ ְ ּבָ ֵאי ָאְמֵרי ְדִאיהו . ּ ּתָ ּּתַ ּ

בֹודֹו)תהלים קיג(, ְּלֵעיָלא ִדְכִתיב ַמִים ּכְ א ִדְכִתיב.  ַעל ַהּשָׁ ִּעָלֵאי ָאְמֵרי ְדִאיהו ְלַתּתָ ּ ּ ,
בֹוֶדך)תהלים נז( ל ָהָאֶרץ ּכְ ַּעד ְדֻכְלהו ִעָלֵאי ְוַתּתָ. ָ ַעל ּכָ ּ בֹוד ְיָי ּ רוך ּכְ ְֵאי ָאְמֵרי ּבָ ּ

יה. ִמְמקֹומֹו ִגין ְדָלא ִאְתְייַדע ְוָלא ֲהָוה ַמאן ְדָיִכיל ְלָקְייָמא ּבֵ ּּבְ ּ ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ נֹוָדע , ּ
ֲעָלה ָעִרים ּבַ ּשְׁ   )ב''דף קג ע(. ּּבַ

ִריך הוא א ּבְ ְעָלה ָדא קוְדׁשָ ָעִרים ּבַ ּשְׁ ֶּאָלא ַוַדאי נֹוָדע ּבַ ּ ּ ּ ְּ ק ּ ּ ְדִאיהו ִאְתְיַדע ְוִאְתָדּבַ ּ ּ
רוָחא ְדָחְכְמָתא ָקא ּבְ ה ְדָיִכיל ְלִאַדּבְ ּמָ ל ַחד ּכַ יה ּכָ ִלּבֵ ֵער ּבְ ְּלפום ַמה ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְלפום ַמה . ּ ּ

יה ִלּבֵ יה ָהִכי ִאְתְיַדע ּבְ ִלּבֵ ֵער ּבְ ִּדְמׁשַ ּ ָעִר. ּ ִאּנון ׁשְ ָעִרים ּבְ ּשְׁ ּוְבִגיִני ָכך נֹוָדע ּבַ ֲאָבל . יםְּ
ָקא וְלִמְנַדע ֵליה ְדָקא ְיאות ָלא ֲהָוה ַמאן ְדָיִכיל ְלִאַדּבְ ְּדִאְתְיַדע ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֲעָלה ָעִרים ּבַ ּשְׁ ְמעֹון ָאַמר נֹוָדע ּבַ י ׁשִ ָעִרים. ַּרּבִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאן ׁשְ  )תהלים כד(ּכְ
או ִפְתֵחי עֹוָל ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ּׂשְ ּ ין ִעָלִאין . םּ ָעִרים ְדִאּנון ַדְרּגִ ּוְבִגין ֵאלו ׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ִגיַנְייהו ִאְתְיַדע קוְדׁשָ ּּבְ ּ יה. ְּ ָקא ּבֵ ְּוִאי ָלא ָלא ָיְכִלין ְלִאְתַדּבָ ּ.  

א ֲחֵזי ר ָנׁש ָלאו ִאיהו , ּתָ ָמָתא ְדּבַ ְּדָהא ִנׁשְ ּ ּ ַמאן ְדָיִכיל ְלִמְנַדע ָלה)א לא אית''נ(ּ ּ ,
ך  ָמָתא ְבִגין ּכָ ין ְדָעְבִדין אוָמנוָתא ְדִנׁשְ ְייִפין ְדגוָפא ְוִאּנון ַדְרּגִ ִגין ִאֵלין ׁשַ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָמָתא . ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע ִגין ְדִאיהו ִנׁשְ ִריך הוא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ְּ ְ

ָמָתא רוָחא ְלרוָח ְּלִנׁשְ ִניז ְוָטִמיר ִמּכָֹלאּ ָעִרים ְדִאּנון ִפְתִחין , ּא ּגָ ִאּנון ׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָמָתא ִאְתְיַדע קוְדׁשָ ְּלִנׁשְ ְּ.  
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א ֲחֵזי א, ּתָ א ְלַדְרּגָ ִריך , ִּאית ִפְתָחא ְלִפְתָחא ְוַדְרּגָ א ּבְ ְייהו ְיִדיַע ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ְוִמּנַ ּ ּ ּ ּ
ָּדא הוא ִפְתָחא ְדֶצֶדק, לֶּפַתח ָהֹאֶה. ּהוא ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ י ''ּו ִל''ּ ִפְתח)תהלים קיח(ּכְ
ֲעֵר יה' ק ְוגו''י ֶצֶד''ׁשַ ָּדא ִפְתָחא ַקְדָמָאה ְלָאֳעָלא ּבֵ ָאר , ּּ ל ׁשְ ּוְבַהאי ִפְתָחא ִאְתַחזון ּכָ ּּ ּ

ִּפְתִחין ִעָלִאין ִגין  ָזֵכי ְלִמְנַדע )פתחא(ַּמאן ְדָזֵכי ְלַהאי . ּ ָאר ִפְתִחין ּבְ יה וְבֻכְלהֹו ׁשְ ּּבֵ ּ ּ
ָראן ֲעֵליה ְּדֻכְלהו ׁשָ ּ ּ.  

א ְדִפְתָחא ָדא ָלא ִאְתְיַדע ּתָ ָלקו . ְּוַהׁשְ ָגלוָתא ְוֻכְלהו ִפְתִחין ִאְסּתַ ָרֵאל ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ
ָקא יה ְוָלא ָיְכִלין ְלִמְנַדע וְלִאְתַדּבְ ִּמּנֵ ּ ִזְמָנא ְדִי. ּ לוָתא ְזִמיִנין ֲּאָבל ּבְ ָרֵאל ִמן ּגָ ְּפקון ִיׂשְ ּ

ְדָקא ְיאות ֵרי ֲעֵליה ּכְ ין ִעָלִאין ְלִמׁשְ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ ּּ.  

ְדַמת ְדָנא יָרא ַמה ְדָלא ֲהוו ָיְדִעין ִמּקַ ִני ָעְלָמא ָחְכְמָתא ִעָלָאה ַיּקִ ּוְכֵדין ִיְנְדעון ּבְ ּ ּ ּ ּּ .
ּוַח ְיָי רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת  ְוָנָחה ָעָליו ר)ישעיה יא(, ִּדְכִתיב ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָאה ְדִאיהו ֶפַתח ָהֹאֶהל. ְוִיְרַאת ְיָי ּתָ ָרָאה ַעל ַהאי ִפְתָחא ּתַ ְלהו ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ּּכֻ ּּ ּ ְּוֻכְלהו . ּ
ִגין ְלֵמיַדן ָעְלָמא ִדְכ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ָרָאה ַעל ַמְלּכָ ֶצֶדק ַדִלים ְּזִמיִנין ְלַאׁשְ ַפט ּבְ ִּתיב ְוׁשָ ּ

  .'ְוגו

ר ַאְבָרָהם ּשַׂ ד ִאְתּבַ ִגיֵני ָכך ּכַ ָמר ִדְכִתיב ַויֹאֶמר , ְּבְ ָמה ְדִאּתְ א ֲהָוה ָאַמר ּכְ ַּהאי ַדְרּגָ ּ ּ
ֵעת ַחָיה ּׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָ ִתיב ַמאן ֲהָוה, ַּויֹאֶמר. ּ ְּוָדא הוא ֶפַתח ָהֹאֶהל. ָלא ּכְ ְוַעל . ּ

ְדַמת ְדָנאָּד ָמַעת ִמּקַ יה ַמאן ְדָלא ֲהָוה ׁשְ א ְדֲהָוה ַמִליל ִעּמֵ ָרה ׁשֹוַמַעת ַהאי ַדְרּגָ ּא ְוׂשָ ּ ּ ּּ .
ֵעת ַחָיה  ר ְוָאַמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָרה ׁשֹוַמַעת ֶפַתח ָהֹאֶהל ְדֲהָוה ְמַבּשֵׂ ִּדְכִתיב ְוׂשָ ָ ּ ּ ּּ

ך ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ֵבן ְלׂשָ   .ְָוִהּנֵ

א ֲח יה ְדַאְבָרָהם, ֵזיּתָ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ה הוא ֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ָלא ָנַפק , ְּ
ַזר יה ִיְצָחק ַעד ְדִאְתּגְ ִּמּנֵ ִיְצָחק, ּ יה ּבְ ר ּבֵ ּשַׂ ַזר ִאְתּבַ ְּלָבַתר ְדִאְתּגְ ֵדין ַזְרָעא , ּ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ

א ַזר , ַּקִדיׁשָ אְוַעד ָלא ִאְתּגְ ָּלאו ִאיהו ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ָמה ִדְכִתיב. ּ ּוְכֵדין ִאיהו ּכְ ּ בראשית (, ּ

ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהו)א   .ּ ֲאׁשֶ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ַזר ַאְבָרָהם ַההוא ַזְרָעא ִדיֵליה ָלא ֲהָוה ַקִדיׁשָ ַּעד ָלא ִאְתּגְ ּ ִגין ְדָנַפק , ּ ּּבְ
ָעְרָלה ְלַת גֹו ָעְרָלה ְוִאְתְדַבק ּבְ אּּבְ א. ּתָ גֹו ַקִדיׁשָ ַזר ָנַפק ַההוא ַזְרָעא ּבְ ְּלָבַתר ְדִאְתּגְ ּ ּ ,

ה ִדְלֵעיָלא ְואֹוִליד ְלֵעיָלא ְקדוׁשָ ְּוִאְתְדַבק ּבִ ּ ְדָקא ְיאות, ּ יה ּכְ ַדְרּגֵ ְּוִאְתְדַבק ַאְבָרָהם ּבְ ּ ּ .
א ֲחֵזי ְדָקא ְיאו, ּתָ א ּכְ ד אֹוִליד ַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ָנַפק ַקִדיׁשָ ּּכַ  ַמאי )א ודאי''נ(ְוַהאי . תּ

ַּאֲעדו ְואֹוִלידו ֲחׁשֹוָכא ּ.  

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל יֹוָמא ַחד ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ א , ַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַהאי ְדָקָרא ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ
מֹו ִיְצָחק ִריך הוא ִיְצָחק ִדְכִתיב ְוָקָראת ֶאת ׁשְ ּּבְ ּ אי. ְ ְּדָהא ִאְתֲחֵזי ְדַע, ַאּמַ ד ָלא ָנַפק ּ

א ָנַטל ַמָיא. ְּלָעְלָמא ָקָרא ֵליה ִיְצָחק ָמר ְדֶאׁשָ ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ ְטָרא . ּ ְּדָהא ַמָיא ִמּסִ
ִדיִחין )שאיל ליה( )א ותא שאיל להו ללואי''נ(ְּותו . ִּדְגבוָרה ָקא ַאְתָיין ּ ֵלָוֵאי ְדִאּנון ּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]405דף [ -ּ

ּבְ ָמאֵני ֶזֶמר ְוֻתׁשְ ך ִיְצָחק ִאיהו ֶחְדָוה , ָחן ָלֳקֵביל ַהאי ִסְטָראְּלַההוא ִסְטָרא ּבְ ְּבִגין ּכָ ְ

יה ק ּבֵ ִגין ְדָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא ְוִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף קד ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ַמָיא, ּתָ א ּבְ א ְוֶאׁשָ ֶאׁשָ ִדיחוָתא ֶחְדָוה ְדַאְחַלף ַמָיא ּבְ ִּיְצָחק ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי , ּ
ִריך הוא ָקֵרי ֵליה . יָהִכ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ָּהִכי ַעד ָלא ִיפוק ְלָעְלָמא  )א''דף קד ע(ְ ּ

ָמא ָדא ְואֹוַדע ֵליה ְלַאְבָרָהם ּׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ָמָהן, ְוּתָ ִריך הוא ְלִמְקֵרי לֹון ׁשְ א ּבְ ַבק לֹון קוְדׁשָ ֻכְלהו ָאֳחָרִנין ׁשָ ּּבְ ּ ְּוֲאִפילו , ְּ ּ
י ֲה ָמָהןָנׁשֵ ּוו ָקָראן ִלְבַנְייהו ׁשְ יה ְלִמְקֵרי , ּ ִריך הוא ְלִאּמֵ א ּבְ ַבק קוְדׁשָ ֲּאָבל ָהָכא ָלא ׁשָ ּ ְּ

ָמא ֶאָלא ְלַאְבָרָהם ֵּליה ׁשְ מֹו ִיְצָחק ַאְנּתְ ְוָלא ָאֳחָרא, ּ ִגין , ִּדְכִתיב ְוָקָראָת ֶאת ׁשְ ּבְ
ַמָיא ְלַא א ּבְ א ְוֶאׁשָ ֶאׁשָ ִסְטֵריהְּלַאְחָלָפא ַמָיא ּבְ ְּכָלָלא ֵליה ּבְ ּ.  

ִיְצָחק ר ַאְבָרָהם ּבְ ּשַׂ יָון ְדִאְתּבַ ִקיפו ַעל ְפִני , ּּכֵ ים ַוַיׁשְ ם ָהֲאָנׁשִ ִתיב ַוָיקומו ִמּשָׁ ַּמה ּכְ ּ ּ ּּ ּ
א ֲחֵזי. ְסדֹום י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּתָ ִרָיין , ַרּבִ ל ּבְ ִריך הוא ִטיבו ִעם ּכָ א ּבְ ה ַאְנַהג קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ְּ

ָאְרחֹויְו ן ְלִאּנון ְדָאְזֵלי ּבְ ּכֵ ָּכל ׁשֶ ִזְמָנא ְדָבֵעי ְלֵמיַדן ָעְלָמא, ּ ְּדָאִפילו ּבְ ּ ִרים , ּּ ִּאיהו ּגָ
ִמָלה ַעד ָלא ֵייֵתי ַההוא ִדיָנא ְלָעְלָמא י ּבְ ְּלַמאן ְדָרִחים ֵליה ְלִמְזּכֵ ּ ּּ.  

ִריך הוא ָרִחים ֵל א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְּדָתִניָנן ּבְ ּ ּ ר ָנׁשְּ ֵדר ֵליה דֹורֹוָנא, ּיה ְלּבַ ְּמׁשַ ּ ּוַמאן , ּ
ָנא, ִּאיהו ּכֵ יה, ִמּסְ י ּבֵ ִגין ְדִיְזּכֵ ּּבְ יה. ּ ְּוֵכיָון ְדָזֵכי ּבֵ יך ֲעֵליה ַחד חוָטא ְדֶחֶסד , ּ ִּאיהו ַאְמׁשִ ּ ּ ְּ

ים ֵליה יה ְוָרׁשִ ַטר ָיִמיָנא וָפִריׂש ֲאֵריׁשֵ ך ִמּסְ ְּדִאְתְמׁשַ ּ ּ ִגין ְד, ְּ ַכד ֵייֵתי ִדיָנא ְלָעְלָמא ּּבְ
יה ָלא ִיְזְדַהר ּבֵ ַּההוא ְמַחּבְ ּ יה , ּ ַלק ִמּנֵ ימו וְכֵדין ִאְסּתַ ְּוָזֵקיף ֵעינֹוי ְוָחָמא ְלַההוא ְרׁשִ ּ ּ ּּ

יה ְּוִאְזְדַהר ּבֵ י. ּ ה ְדִיְזּכֵ ּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִגיֵני ָכך ַאְקִדים ֵליה קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ְ.  

א ֲחֵזי ד ּבָ, ְוּתָ ִריך הוא ְלַאְיָתָאה ִדיָנא ַעל ְסדֹוםּכַ א ּבְ ֵּעי קוְדׁשָ ּ י ֹקֶדם ְלַאְבָרָהם , ְּ ַאְזּכֵ
ן ּמָ ר ֲאחוָה ִמּתַ ָזָבא ְללֹוט ּבַ ִגין ְלׁשֵ הֹון ּבְ י ִעּמְ ַדר ֵליה דֹורֹוָנא ְלִמְזּכֵ ְּוׁשַ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ַלח ֶא ִּדְכִתיב ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ ִתיב ַוִיְזּכֹר . ְת לֹוט ִמּתֹוך ַהֲהֵפָכהּ ְּוָלא ּכְ
ִזיב, ֱאֹלִהים ֶאת לֹוט ּתְ ְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם ִאׁשְ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ּוַמאי ַוִיְזּכֹר. ּ ְּדָדִכיר ֵליה ַמאי , ּ ּ

ַלת ַמְלָאִכין י ֹקֶדם ִעם ִאּנון ּתְ ְּדַאְזּכֵ ּ.  

ְצָדָק י ּבִ ר ָנׁש ְדִיְזּכֵ ַגְווָנא ָדא ּבַ אּּכְ ֵני ְנׁשָ ָעְלָמא , ה ִעם ּבְ ְרָיא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשָ ׁשַ ּבְ
ר ֵליה ְלַהִהיא ְצָדָקה ְדֲעַבד ִריך הוא ַאְדּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש . ְּ ֲעָתא ְדָזֵכי ּבַ ָכל ׁשַ ִגין ְדּבְ ּּבְ ּ

יב ֲעֵליה ְלֵעיָלא ְרָיא ֲעלֹו, ָּהִכי ַאְכּתִ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשָ ׁשַ ְּוֲאִפילו ּבְ ִריך הוא ּ א ּבְ ּי קוְדׁשָ ְּ

א ֵני ָנׁשָ ר ֵליה ְלַההוא ִטיבו ְדֲעַבד ְוָזָכה ִעם ּבְ ִּאְדּכַ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ וְצָדָקה )משלי יא(, ּכְ
ֶות יל ִמּמָ ּצִ ִזיב . ּתַ י ִויׁשֵ ִגין ְדִיְזּכֵ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ּבְ א ּבְ ִגיֵני ָכך ַאְקִדים ֵליה קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ְ

  .טְללֹו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]406דף [ -ּ

 ] בשנה34יום [סדר הלימוד ליום ד חשון 

ִקיפו ַעל ְפֵני ְסדֹום ַּוַיׁשְ ּ א ֲחֵזי. ּ ים, ּתָ ם ָהֲאָנׁשִ ַּוָיקומו ִמּשָׁ ּ ֵּמַהִהיא ְסעוָדה ְדַאְתִקין לֹו . ּ ּ
הו ב ְדַמְלָאִכין ֲהוו. ַּאְבָרָהם ְוָזָכה ּבְ ַּאף ַעל ּגַ הו, ּ ַאר ְּוָכל ַההוא ֵמיְכָלא ָלא ִא, ָּזָכה ּבְ ּתָ ׁשְ

לום יה ּכְ ִּמּנֵ ִגיֵני ְדַאְבָרָהם, ּ יה, ּּבְ י ּבֵ ּוְלִמְזּכֵ א ִדְלהֹון , ּ ֶאׁשָ ִתיב ַויֹאֵכלו ּבְ ְּדָהא ּכְ  )קכ א(ּּ
  .ִאְתֲאִכיל

ַלת ַמְלָאִכין ֲהוו ל . א''ְּוַהאי רוָח. א''ְוַהאי ַמָי. א''ַהאי ֶאׁשָ. ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ּתְ ֶאָלא ּכָ
ִליל ַחְבֵריה וְבִגיֵני ָכך ַויֹאֵכלוַחד ְוַחד ּכָ ּ ּבְ ּ ּּ ַגְווָנא ָדא . ְ ּ ַוֶיֱחזו ֶאת ָהֱאֹלִהים )שמות כד(ּכְ ּ
ּתו ַּויֹאְכלו ַוִיׁשְ ּּ א. ּ ִכיְנּתָ ֲּאִכיָלה ַוָדִאית ֲאְכלו ְדִאְתָזנו ִמן ׁשְ ּ ּ ְרמו , ּ ּאוף ָהָכא ַויֹאֵכלו ּגָ ּ א ''נ(ּּ

יהּ ֵמַההוא ִס)מניה( ְלִאְתְזָנא )נרמז רמז ְּטָרא ְדַאְבָרָהם ִאְתְדַבק ּבֵ ָארו , ּ ך ָלא ַאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

לום ה ְדָיִהיב לֹון ַאְבָרָהם ּכְ ִּמּמַ ּ.  

א ִדְבָרָכה ּסָ י ֵמַההוא ּכַ ּתֵ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ֵעי ֵליה ְלּבַ ַגְווָנא ָדא ּבָ ּּכְ ּ ּ ּ י ְלַהִהיא , ּ ִגין ְדִיְזּכֵ ּּבְ
ָרָכה ִדְלֵעיָלא ּאוף ִאּנון. ּּבְ ִגין ְדִיְזּכון ְלִאְתְזָנא ּ ה ְדַאְתִקין לֹון ַאְבָרָהם ּבְ ּ ֲאְכלו ִמּמַ ּ ּ ּ

ְטָרא ְדַאְבָרָהם ְּדָהא ֵמַההוא ִסְטָרא ָנִפיק ְמזֹוָנא ְלֻכְלהו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי. ִמּסִ ּ ּ ִקיפו. ּ ַּוַיׁשְ ּ ,
יָזָבא ְללֹוט ִּאְתָערוָתא ְדַרֲחֵמי ְלׁשֵ ִקיפ. ּ ִתיב ָהָכא ַוַיׁשְ ּו וְכִתיב ָהָתם ּּכְ ִקיָפה )דברים כו(ּ  ַהׁשְ

ך עֹון ָקְדׁשֶ ַּמה ְלַהָלן ְלַרֲחֵמי אוף ָהָכא ְלַרֲחֵמי. ִָמּמְ ּ ּ.  

  ]ב''דף קד ע - ' זוהר חלק א[

ְלָחם ם ְלׁשַ ְּוַאְבָרָהם הֹוֵלך ִעּמָ ד לֹון ְלָוָיה. ְ י ֵייָסא ִאי ֵתיָמא ְדַאְבָרָהם . ְלֶמְעּבַ ָּאַמר ַרּבִ
אי ַאֲעִביד לֹון ְלָוָיהָּיַדע ְדַמְל ב ְדֲהָוה . ָּאִכין ִאּנון ַאּמַ י ֶאְלָעָזר ַאף ַעל ּגַ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ

א מה דהוה רגיל ''נ( )רגיל הוה למעכד לכלהו בני נשא דזמינין עמיה למעכד לון לויה(ָיַדע 

ִגין ְדָכך ִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ)למעבד עם בני נשא עבד בהו ואלוי לון ּ ּבְ ְּ ד ְלָוָיה ְ ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ
ְלָיא ַהאי ּתַ ִפיִזין ְדָהא ּכָֹלא ּבְ ְּלאוׁשְ ּ א , ּּ ִלי קוְדׁשָ הֹון ִאְתּגְ ּוְבעֹוד ְדִאיהו ֲהָוה ָאִזיל ִעּמְ ּ ּ ּ

ה ר ֲאִני עֹוׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ִריך הוא ֲעֵליה ְדַאְבָרָהם ִדְכִתיב ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ּּבְ ּ ּ ּ  ַוְיָי. ְ
ּהוא וֵבית ִדיֵניה ּ ּ ִריך הוא ֲהָוה ָאִזיל , ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ הֹון )ב''דף קד ע(ְּ   .ִעּמְ

ר ָנׁש ֲעִביד ְלָוָיה  ד ּבַ א ֲחֵזי ּכַ יך )לבר נש(ּתָ ְְלַחְבֵריה ִאיהו ַאְמׁשִ ּ א )עליה( ּ ִכיְנּתָ  ִלׁשְ
ָאְרָחא ְל יה ּבְ ֲהֵדיה וְלֵמַהך ִעּמֵ ָרא ּבַ ְּלִאְתַחּבְ ּ ָזָבא ֵליהְּ ר ָנׁש . ּׁשֵ ֵעי ֵליה ְלּבַ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֲהֵדיה ָרא ּבַ יך ֲעֵליה ְלִאְתַחּבְ א ְוַאְמׁשִ ִכיְנּתָ ר ֵליה ִלׁשְ ִגין ְדַחּבַ ִפיָזא ּבְ ְּלַלווֵיי ְלאוׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ֱעָלם  ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ְוגו)ב''דף קד ע(ִמְדָרׁש ַהּנֶ ִתיב ְלַמְעָלה ַמה '  ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ּכְ
ִעים ְרׁשָ ִקיפו ַעל ְפִני ְסדֹום ַלֲעׂשֹות ִדין ּבָ ים ַוַיׁשְ ם ָהֲאָנׁשִ ַּוָיקומו ִמּשָׁ ּ ּ ּּ ּ ִתיב ַאֲחָריו . ּ ַמה ּכְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ִעים ַעד . ַהְמַכּסֶ ְרׁשָ ה ִדין ּבָ רוך הוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַרב ַחְסָדא ֵאין ַהּקָ ּ ְּ

ְמַלך  ּנִ ִדיִקים ֲהָדא הוא ִדְכִתיבְׁשֶ ל ּצַ ָמָתן ׁשֶ ִנׁשְ ּּבְ ַמת ֱאלֹוַה ֹיאֵבדו)איוב ד(, ּ ׁשְ ּ ִמּנִ ּוְכִתיב . ּ
ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ִעים ַעד . ַהְמַכּסֶ ְרׁשָ לום ֵיׁש ִלי ַלֲעׂשֹות ִדין ּבָ רוך הוא ּכְ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ּ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]407דף [ -ּ

ִדיִקים מֹות ַהּצַ ִנׁשְ ֱאָמֵלך ּבְ ּׁשֶ ִעים ָחְטאו ְלָפַני, ֵמר ָלֶהםְואֹו, ְ ֶהם ִדין, ָּהְרׁשָ ה ּבָ , ֶּאֱעׂשֶ
ה וַחָטאָתם ְוגו י ָרּבָ ִּדְכִתיב ַויֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ ּ'.  

ְמקֹוָמה ְוִהיא ְיֵרָאה ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְולֹוַמר ְלָפָניו  ָמה עֹוֶמֶדת ּבִ ׁשָ י ַאְבהו ַהּנְ ָּאַמר ַרּבִ ּ
לו יֹאַמר ְלמטטרו, םּּכְ ָתה''ַּעד ׁשֶ ָרּצְ ה ְלָפָניו ְוֹתאַמר ַמה ׁשֶ ּנָ יׁשֶ ַיּגִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּן ׁשֶ

ׁש ַאְבָרָהם ע ָחִליָלה ְלך וגו, ּוִיּגַ ִדיק ִעם ָרׁשָ ְסֶפה ּצַ ַָויֹאֶמר ַהַאף ּתִ ּ ּ ים . 'ּ ּאוַלי ֵיׁש ֲחִמּשִׁ
ִדיִקים ְוגו ָמה פֹוַתַחת ְו. 'ּּצַ ׁשָ נַּהּנְ קו ּבְ א ִנְתַעּסְ ּמָ ל עֹוָלם ׁשֶ ל ' ּאֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ יֹות ׁשֶ ָּפָרׁשִ ּ

ָמה, ּתֹוָרה קו ִלׁשְ לא ִנְתַעּסְ ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ְנסו , ּ א ְוֹלא ִיּכָ ָכר ִיׁש ָלֶהם ָלעֹוָלם ַהּבָ ּׂשָ
יִהּנֹם ְסדֹום. ַלּגֵ א ּבִ ְתֵריה ַויֹאֶמר ְיָי ִאם ֶאְמּצָ ִתיב ּבַ ַּמה ּכְ ִדיִקים ְוגוּ ים ּצַ   .'ּ ֲחִמּשִׁ

יֹות נ)תנינן(וָהא  יר ִאּנון ָפָרׁשִ ּ ַיּתִ ּ ה ְסָפִרים ֵהם . ּג ֲהוו''ּ הו ֲחִמּשָׁ י ַאּבָ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ
ֶהם ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ּבָ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ רֹות ֲעׂשָ ֶרת ַהִדּבְ ּתֹוָרה וְבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְכָלִלים ֲעׂשֶ ּּבַ ּ

יםֲחׁשֹו הֹון הוא ֲחִמּשִׁ ָכל ַחד ִמּנְ ָרה ּבְ   .ּב ֲעׂשָ

  )סימן טו(השלמה מההשמטות 

ְדַקָתם ַוְיָי  ּצִ ל ָהעֹוָלם ּבְ יל ּכָ יָנה ְוֵהם ְראוִיים ְלַהּצִ ֲעֵרי ּבִ ים ׁשַ ֶנֶגד ֲחִמׁשִ ים ֵהם ּכְ ֲּחִמׁשִ
ָאה ָאְמָרה  לֹא ָמּצְ ָרַאָתה ׁשֶ ּהֹוָדה ִלְדַבֶריָה וְכׁשְ ים )ח''בראשית י(ּ ּ אוַלי ַיְחְסרון ֲחִמׁשִ ּ

ה ִדיִקים ֲחִמׁשָ ם , ַּהּצַ הוא ַהׁשֵ ְמך ׁשֶ ְיִדיַעת ׁשִ ַעְסקו ּבִ ֵני ָאָדם ׁשְ ֶהם ּבְ לֹוַמר אוַלי ֵיׁש ּבָ ּּכְ ּ ָּ

הוא ָמ ְמלֹואֹו ׁשֶ ֱאַמר ''ו ֵה''א וא''ד ֵה''ה יֹו''ּּבִ ּנֶ ִמְסָפר ָאָדם ׁשֶ ה )'דברים י(א ּכְ  ְוַעּתָ
ָרֵאל ָמ ָאה חֹוֶזֶרת לֹוַמר, ָה ְיָי ֱאלֶהיך ׁשֹוֵאלִיׂשְ ֹלא ָמּצְ ִעים , ּוְכׁשְ ם ַאְרּבָ און ׁשָ ּאוַלי ִיָמּצְ ּ

  )עד כאן מההשמטות) (ככתוב בדפוס(

ּתֹוָרה  קו ּבַ לא ִנְתַעּסְ ל עֹוָלם ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ָמה ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁשָ ּעֹוד פֹוַתַחת ַהּנְ ּ ּ
לו עֹוְנׁשָ א ִקּבְ ּמָ ֱאַמר ּׁשֶ ּנֶ ֵפר ָלֶהם ׁשֶ ית ִדין ְוִנְתּכַ ּבֵ ָחְטאו ּבְ ּם ַעל ַמה ּשֶׁ ּ  )דברים כה(ּ

ּנו ֹלא יֹוִסיף ִעים ַיּכֶ ֵפר . ַּאְרּבָ ְייׁשו ִלְפֵניֶהם ַדָיים ְלִהְתּכַ ְתּבַ ּנִ ה ּשֶׁ ּוִמּמַ ּ ּ ּ לֹא )לפניהם(ּ ּ ָלֶהם ׁשֶ
יִהּנֹם ְנסו ַלּגֵ ִתיב ַאֲחָריו ֹלא ֶאֱע. ִּיּכָ ִעיםַמה ּכְ ֲעבור ָהַאְרּבָ ה ּבַ   .ּׂשֶ

  )סימן טז(השלמה מההשמטות 

לֹוַמר אוַלי ִיׁש  ים ּכְ ֹלׁשִ ם ׁשְ און ׁשָ ל עֹוָלם אוַלי ִיָמּצְ ּעֹוד פֹוָתַחת ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּ ּ
ְנבוַא ים ַמֲעלֹות ַהְרמוזֹות ּבִ לׁשִֹ יגו אֹוָתם ַהׁשְ ַעְסקו וִהּשִׂ ִדיִקים ׁשְ יֵניֶהם ּצַ ּּבֵ ּ ּ ּ ת ְיֶחְזֵקאל ּ

ים  ֹלׁשִ ׁשְ ָפסוק ַוְיִהי ּבִ ֵל'  ְוגֹו)שנה(ּּבַ לוִלים ּבְ ֵהם כ''ְּוֵהם ּכְ ּב אֹוִתיֹות ''ב ְנִתיבֹות ָחְכָמה ׁשֶ
ְמך ב. ְסִפירֹות' וי ִדיִקים ְיִחיִדי ְסגוָלה ַהְמַיֲחִדים ׁשִ ים ּצַ יֵניֶהם ֲאָנׁשִ ָוֵכן אוַלי ְיׁש ּבֵ ּ ּ ּ '

ָפ יֹום ּבַ לוִלים יַּפֲעִמים ּבַ ה ּכְ ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ַמע ִיׂשְ ּסוק ׁשְ ִמַלת ֶאָחד האל' ּ ף ִעם ''ְּסִפירֹות ּבְ
ָעה ְוַהִמָלה א''החי ָרה והד' ת ֵהם ִתׁשְ לֹום ֲעָלה ' ֲהֵרי ֲעׂשָ ֶלך ָעָליו ַהׁשָ ָּאַמר ָדִוד ַהּמֶ ְ

ִדיִקים ָיבֹואו ּבֹו ְוד)ח''תהלים קי( ַער ַלְיָי ּצַ ּ ֶזה ַהׁשַ יֹום לת ִמָלׁשֹו''ּ ֵני ַפֲעִמים ּבַ ַער וׁשְ ּן ׁשַ ּ
ִרים   .ֲהֵרי ֶעׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]408דף [ -ּ

ָאה ל עֹוָלם, ּוְכֶשֵאיָנה מֹוּצְ ם , ּחֹוֶזֶרת ופֹוָתַחת ְואֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ און ׁשָ ּאוַלי ִיָמּצְ ּ
ֶרת ַהִד ָרה ַמֲאָמרֹות וְבֲעׂשֶ ֲעׂשָ עֹוֵסק ּבַ יֵניֶהם ִמי ׁשֶ א ּבֵ לֹוַמר אוַלי ִיָמּצֵ ָרה ּכְ ֲּעׂשָ רֹות ּ ּבְ

ל  ַנן ּכָ ֶנֶסת ְדָהא ּתְ ַמְקִדיִמים ְלֵבית ַהּכְ ָרה ׁשֶ יֵניֶהם ֲעׂשָ און ּבֵ ָכל יֹום ְוֵכן אוַלי ִיָמּצְ ּּבְ ּ
ִאים )הנמצא( ּבָ ֶנֶגד ּכוָלם ׁשֶ ָכר ּכְ ֶנֶסת נֹוֵטל ׂשָ ֵבית ַהּכְ ָרה ִראׁשֹוִנים ּבְ ּ ַהִנְמָנה ֵמֲעׂשָ

ִתיב, ַאֲחָריו ִחית ּבַ, ָמה ּכְ ָרהלא ַאׁשְ ִדיק ְלָלֵמד . ֲּעבור ַהֲעׂשָ ַמת ַהּצַ ל ֶזה ְיׁש ְלִנׁשְ ּּכָ
ָאה ׁשום ְזכות  לֹא ָמּצְ ִקיט ַהַאף ְוַהֵחָמה וֵכיָון ׁשֶ ִעים ְלַהׁשְ ְּסֵנגֹוְרָייא וְזכות ַעל ָהְרׁשָ ּ ּ ּּ

ִתיב  ר ֶאל ַאְבָרָה)ח''בראשית י(ְלָלֵמד ָמה ּכְ ָלה ְלַדּבֵ ר ּכִ ֲאׁשֶ ְ ַוֵיֶלך ְיָי ּכַ ב ּ ם ְוַאְבָרָהם ׁשָ
וָאז ִנְסָתַלק ֲהָדַיין ְוִנְסָתַלק ַהָסיֵנגֹור . ְּלָמקֹום ָמַעָלתֹו ַהְידוָעה, ַּמהו ִלְמקֹומֹו. ִלְמקֹומֹו

ֶעֶרב ְוגֹו)ט''בראשית י(ְּוַהַקֵטיגֹור ֵמַקְטֵרג וֶזהו  ְלָאִכים ְסדֹוָמה ּבָ ֵני ַהּמַ ּ ַוָיֹבאו ׁשְ ולֹוט ' ּ
ָטן הוא ִיּצֶ ּהוא ׂשָ יתֹו ִדְכִתיב ּ ם ּבֵ י ׁשָ ַער ְסדֹום ּכִ ׁשָ ב ּבְ ּ ַלֶפַתח )בראשית ד(ּר ָהָרע יֹוׁשֵ

ם . ַחָטאת רֹוֵבץ ַחת ְוהוא ּגַ מֹוִריָדם ִלְבֵאר ׁשָ ִני ָאָדם וַמְטֵעה אֹוָתם ַעד ׁשְ ר ִעם ּבְ ּוִמְתַחּבֵ ּ ּ
ֲעָרה ְדִג ִהְטָעה אֹוָתם ויֹוֵרד ַעד ּצָ ן ִעָמֵהם ִנידֹון ַעל ׁשֶ ה ָנא )ט''בראשית י(ֵּהיָנם וֶזהו ּכֵ  ִהּנֵ

ה ּמָ   .ָּהִעיר ֲהֹזאת ְקרֹוָבה ָלנוס ׁשָ

ַח ל , ַהרֹוּצֵ ם ִעם ּכָ יֹוֶרד וִנידֹון ׁשָ ַער וַאף ַעל ִפי ׁשֶ ו ׁשֹוֵפך ָדִמים ְוִהיא ִמּצְ ּהוא ֵעׂשָ ּ ְּ

קֹו ַלֲחזֹור וְלַהְטעֹות ַלֲאֵחִרים ְוְזהו  ְּזה ַתָאַותֹו ְוֶחׁשְ עד  (:ַּוָיַעל לֹוט ִמּצֹוַער) ט'' יבראשית(ּ

  )כאן מההשמטות

ים לׁשִ ם ׁשְ ּעֹוד פֹוַתַחת ואֹוֶמֶרת אוַלי ִיׁש ׁשָ יגו , ּ ִהּשִׂ ִדיִקים ׁשֶ יֵניֶהם ּצַ ּאוַלי ִיׁש ּבֵ ּ ּ
ָפסוק  ים ַמֲעלֹות ָהְרמוִזים ּבַ לׁשִ ּׁשְ ל)יחזקאל א(ּּ לוִלים ּבְ ָנה ְוֵהם ּכְ ים ׁשָ לׁשִ ׁשְ ב ''ּ ַוְיִהי ּבִ

ֵהם כ מֹוָנה' ּב אֹוִתיֹות וי''ְנִתיבֹות ׁשֶ לוִלים ִלׁשְ   .ְּסִפירֹות ִלְפָעִמים ֵהם ּכְ

ִרים ם ֶעׂשְ און ׁשָ ּצְ ּעֹוד פֹוַתַחת ואֹוֶמֶרת אוַלי ִיּמָ ּ ִנים ְלַתְלמוד ּתֹוָרה , ּ א ְיָגְדלו ּבָ ּמָ ּׁשֶ ּ ּ
י ְפָעִמים  ּתֵ רֹות ׁשְ ֶרת ַהִדּבְ ָכר ַלֲעׂשֶ ּוִיׁש ָלֶהם ׂשָ ָכל יֹוםּ ל ַהְמַגֵדל , ּבְ ָחק ּכָ י ִיּצְ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ

ִאלו ִקֵיים  תוב ּכְ ּבֶֹקר וָבֶעֶרב ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ נֹו ְלַתְלמוד ּתֹוָרה ומֹוִליכֹו ְלֵבית ַרּבֹו ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָכל יֹום'  ַהּתֹוָרה ב)עליו( ֲעבור. ְּפָעִמים ּבְ ִחית ּבַ ִתיב ַויֹאֶמר לא ַאׁשְ ַּמה ּכְ ִריםּ   . ָהֶעׂשְ

ָרה ם ֲעׂשָ און ׁשָ ּצְ ּעֹוד פֹוַתַחת ְואֹוֶמֶרת אוַלי ִיּמָ ּ ָמא ָהיו . ּ ל עֹוָלם ׁשֶ ּאֹוֶמֶרת ִרּבֹונֹו ׁשֶ
ִאים ַאֲחֵריֶהם ּבָ ָלם ׁשֶ ֶנֶגד ּכֻ ָכר ּכְ ּנֹוֵטל ׂשָ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ ל ּבֵ ָרה ָהִראׁשֹוִנים ׁשֶ , ֵּמאֹוָתם ָהֲעׂשָ

ִתיב  ָרהּ ַויֹ)ביה(ַמה ּכְ ֲעבור ָהֲעׂשָ ִחית ּבַ   .ּאֶמר ֹלא ַאׁשְ

ִעים ִדיק לֹוַמר ַעל ָהְרׁשָ ַמת ַהּצַ ל ֶזה ִיׁש ְלִנׁשְ לום, ּּכָ ָיָדם ּכְ א ּבְ לֹא ִנְמּצָ יָון ׁשֶ ּּכֵ ַמה , ּ
ב ִלְמקֹומֹו ר ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ׁשָ ָלה ְלַדּבֵ ר ּכִ ֲאׁשֶ ִתיב ַוֵיֶלך ְיָי ּכַ ּּכְ ְ . ַּמהו ִלְמקֹומֹו. ּ

  .ִּלְמקֹום ַמֲעָלתֹו ַהְידוָעה

ְנסו  ַיְחְזרו ְלמוָטב ְולא ִיּכָ ֵדי ׁשֶ ִעים ּכְ ָוה לֹו ָלָאָדם ְלִהְתַפֵלל ַעל ָהְרׁשָ י ִמּצְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
יִהּנֹם ק ְוגו)תהלים לה(, ִּדְכִתיב. ַלּגֵ י ׂשָ ֲחלֹוָתם ְלבוׁשִ י ָאסור לֹו ָלָאָדם . 'ּ ַוֲאִני ּבַ ּוָאַמר ַרּבִ

ְלקו ִמן ָהעֹוָלםְל ִיְסּתַ ִעים ׁשֶ ִּהְתַפֵלל ַעל ָהְרׁשָ ּ ּּ רוך הוא ְלֶתַרח , ּ דֹוׁש ּבָ ִאְלָמֵלא ִסְלקֹו ַהּקָ ּׁשֶ ְּ ּ
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ָהָיה עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ א ַאְבָרָהם ָאִבינו ָלעֹוָלם, ִמן ָהעֹוָלם ּכְ ָרֵאל , ֹּלא ּבָ ְבֵטי ִיׂשְ ְוׁשִ
ֶלך ָדִוד וֶמ, ּלא ָהיו ְּוַהּמֶ ּ יַחְ ׁשִ ָנה, ְֶלך ַהּמָ ִדיִקים ְוַהֲחִסיִדים , ְוַהּתֹוָרה ֹלא ִנּתְ ְּוָכל אֹוָתם ַהּצַ

עֹוָלם ִביִאים לא ָהיו ּבָ לא . ּוַהּנְ רוך הוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ רֹוֶאה ַהּקָ יָון ׁשֶ י ְיהוָדה ּכֵ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּ

ל אֹוָתם ָהִעְנָייִנים לום ִמּכָ ִעים ּכְ ְרׁשָ א ּבָ ְלָאִכים ְסדֹוָמה ַמה ּכְ, ִּנְמּצָ ִני ַהּמַ ִּתיב וָיֹבאו ׁשְ ּ
  )עד כאן מדרש הנעלם(', וגו

ה ר ֲאִני עֹוׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ ך ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ י ִחָייא ָפַתח . ְְבִגין ּכָ ַּרּבִ  )עמוס ג(ּ
ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ ה ְיָי ֱאלִהים ָדָבר ּכִ י לא ַיֲעׂשֶ ֵאי . ִביִאיםּּכִ ִאין ִאּנון ַזּכָ ַּזּכָ

הו ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ָּעְלָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ד , ְּ ין ְלֶמְעּבַ ְרִקיָעא ְוַזּמִ ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ּבָ ּּבְ ּ
ָעְלָמא ִאין ֲעִביד ֵליה, ּבְ ַּעל ְיֵדי ְדַזּכָ לום, ּ ְייהו ְלָעְלִמין ּכְ י ִמּנַ ּסֵ ְּוָלא ּכַ ִגין ְד. ּ א ּּבְ ּקוְדׁשָ

ֲהֵדיה  ָפא ּבַ ּתָ ֵעי ְלׁשַ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ לצדיקיא דלא תהא פתחון פה לרשיעייא בכל מה (ְ
ִגין ְדִאּנון ַאְתָיין )כלא גלי קודשא בריך הוא, תא חזי. דאיהו עביד ּ ְלַצִדיַקָיא ּבְ ּ ּ

א ְלֲאָתַבא ֵמחֹוַבְייהו ְוָלא ִיְתַעְנׁשון ּוַמְזִהיִרין ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ִמּגֹו ִדיָנא ִעָלָאה ְוָלא ְיֵהא לֹון ּ ּ
יה ִּפְתָחא ְדפוָמא ְלַגּבֵ ּ הו . ּ ִריך הוא אֹוַדע לֹון ָרָזא ְדִאיהו ָעִביד ּבְ א ּבְ ִגיֵני ָכך קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ְ

הו ִדיָנא. ִדיָנא ָלא ִדיָנא ֲעִביד ּבְ ִגין ְדָלא ֵייְמרון ְדָהא ּבְ ּּתו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָז ָרא ָאַמר ַרּבִ ּמְ יִחין ְוָלא ָיְדִעין ְלִאְסּתַ ּגִ ּר ַווי לֹון ְלַחָייַבָיא ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ּ
ל עֹוָבדֹוִהי ְקׁשֹוט ְואֹוְרָחֵתיה ִדין. ֵּמחֹוַבְייהו ִריך הוא ִדי ּכָ א ּבְ ּוַמה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ל . ְּ ָלא ָעִביד ּכָ

ָעְלָמא ַעד ְדָגֵלי ְלהו ְלַצִד ַּמה ְדֲעִביד ּבְ ּ ּ ִגין ְדָלא ְיֵהא לֹון ִפְתָחא ְדפוָמא ִלְבֵני ּ ּיַקָייא ּבְ ּ
א  )א ותמצאנו שם''ו ע''לקמן דף ק' עי, י''כאן שייך מה שבסוף הספר סימן ח(. ָנׁשָ

א ִסְטָיא  ֵני ָנׁשָ ד ִמַלְייהו ְדָלא ְיַמְללון ּבְ ן ְדִאית לֹון ְלֶמְעּבַ ּכֵ א לא ָכל ׁשֶ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ּבֵ ּּגַ ּ ּ ּּ ּ
ִתיב. הֹוןֲעֵלי ָרֵאל)במדבר לב(, ְוֵכן ּכְ ּ ִוְהִייֶתם ְנִקִיים ֵמְיָי וִמִיׂשְ ד ְדָלא . ּּ ְּוִאית לֹון ְלֶמְעּבַ

א ְּיֵהא לֹון ִפְתחֹון ֶפה ִלְבֵני ָנׁשָ ָרא, ּ ּמָ ֵחי ְלִאְסּתַ ּגְ הֹון ִאי ִאּנון ָחָטאן ְוָלא ַמׁשְ ְּוִיְתרון ּבְ ּ ,
ְּדָלא ְיֵהא ֵליה ְלִמַדת ִדיָנ ּ ּ ְייהוּ ִריך הוא ִפְתָחא ְדפוָמא ְלַגּבַ א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ה. ְ , ּוְבּמָ

ָרן ְתׁשוָבה ְועֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּּבִ ּ.  

  ]א''דף קה ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם, ּתָ י ְיהוָדה. ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ ִריך הוא ָיַהב , ָּאַמר ַרּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ל ַאְרָע ְּלֶמֱהֵוי ֵליה ַאְחָסַנת ְירוָתא ְלָעְלִמין )א''דף קה ע(א ְלַאְבָרָהם ּכָ י ֶאת , ּ ִּדְכִתיב ּכִ
ה ְוגו ֶנּנָ ה ֹרֶאה ְלך ֶאּתְ ר ַאּתָ ל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ א ָנא ֵעיֶניך וְרֵאה. 'ָּכָ ּוְכִתיב ׂשָ ּוְלָבַתר . ָּ

ִריך הוא ִאְצְטִריך ְלַאֲעָקָרא ַאְתִרין ִאֵל א ּבְ ּקוְדׁשָ ְ ְּ ִריך הוא. יןּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָבר , ְּ ּכְ
א ְלֹכָלא, ַיֲהִבית ַית ַאְרָעא ְלַאְבָרָהם ְּוהוא ַאּבָ יך, ּ י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ ִָדְכִתיב ּכִ ְוָלא . ּ

ִנין ְוָלא אֹוַדע ַלֲאבוהֹון ְדָקִרית ֵליה ַאְבָרָהם אֹוֲהִבי ָּיאֹות ִלי ְלִמְמֵחי ּבְ ּ ְך ּוְבִגין ּכָ. ּ
ִּאְצְטִריך ְלאֹוַדע ֵליה ך , ְ ה)אמר(ְְבִגין ּכָ ר ֲאִני עֹוׂשֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאׁשֶ   . ַוְיָי ָאָמר ַהְמַכּסֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]410דף [ -ּ

א ֲחֵזי  א ּתָ י ַאּבָ ּ ִעְנְוָתנוָתא ְדַאְבָרָהם)קיא א(ָאַמר ַרּבִ ב ְדָאַמר ֵליה , ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ
ִריך הוא ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲע א ּבְ ּקוְדׁשָ הְּ י ַרּבָ יה ְואֹוַדע . מֹוָרה ּכִ ל ָדא ְדאֹוִריך ִעּמֵ ְּוִעם ּכָ ּ ְּ

ְסדֹום ד ִדיָנא ּבִ ֵּליה ְדָבֵעי ְלֶמְעּבַ ּ יה , ּ ָזָבא ֵליה ְללֹוט ְוָלא ַיֲעִביד ּבֵ ָעא ַקֵמיה ְלׁשֵ ָּלא ּבָ ּ ּ
ע ַאְגָרא ִמן עֹוָבדֹוי. ִּדיָנא ִגין ְדָלא ְלִמְתּבַ   .ַּמאי ַטְעָמא ּבְ

ִגיֵניה ְדַאְבָרָהםְּוַעל ָד ִזיב ֵליה ּבְ ִריך הוא ְללֹוט ְוׁשֵ א ּבְ ַלח קוְדׁשָ ּא ׁשָ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ַוִיְזּכֹר . ְּ ּ
ַלח ֶאת לֹוט ִמּתֹוך ַהֲהֵפָכה ְוגו ְֱאלִהים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיׁשַ ֵהן לֹוט ָהא . 'ּ ב ּבָ ר ָיׁשַ ַמאי ֲאׁשֶ

ָמר ִגין ְדֻכְלהו ַחָייִבין ְו. ִאּתְ ֲּאָבל ּבְ ּ ַכח ּ ּתְ ְלהו ְדִאית ֵליה ִמיִדי ִדְזכו, )בינייהו(ָלא ִאׁשְ ִּמּכֻ ּ ּ ּ ּ ,
ר לֹוט יה ַחָייִבין ָחִריב ִאיהו. ּבַ ָכל ֲאַתר ְדָדְייִרין ּבֵ אן אֹוִליְפָנא ּבְ ִּמּכָ ּ ּּ.  

ֵהן לֹוט ב ּבָ ר ָיׁשַ ֻכְלהו ֲהָוה ָיִתיב לֹוט)קח א(. ֲאׁשֶ ִגיֵניה ֲהוו ַיְת, ּ ְוִכי ּבְ ֶּאָלא ּבְ ֵּבי ְדָלא ּ
ְזכוֵתיה. ִּאְתָחְרבו ְּוִאי ֵתיָמא ּבִ ְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם. ָלא, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ , ָאַמר ַרּבִ

ָאה ר ָנׁש ְלַזּכָ א ְדֲעִביד ּבַ ּמוׁשָ ְּדׁשִ ּ ָעְלָמא, ּ א ָאִגין ֲעֵליה ּבְ ּמוׁשָ ַּההוא ׁשִ ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא . ּ
ב ְד ְּדַאף ַעל ּגַ ִּאיהו ַחָייָבאּ   .אֹוִליף ֵמָאְרחֹוי ְוֲעִביד לֹון, ּ

ל  ב ְדָלא אֹוִליף ּכָ ֲהֵדיה ְדַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ ר לֹוט ּבַ ִגין ְדִאְתַחּבַ א ֲחֵזי ְדָהא ּבְ ּּתָ ּ ּ ּ ּ
ָמה ְדֲהָוה ָעִביד ַאְבָרָהם, עֹוָבדֹוי ְרָיין ּכְ ד ִטיבו ִעם ּבִ ּאֹוִליף ְלֶמְעּבַ ְּוָדא הוא ְדא, ּ ֹוִתיב ּ

יַנְייהו ַתר ְדָעאל לֹוט ּבֵ ל ַההוא ִזְמָנא ְדָיְתבו ּבָ י ּכָ ְּלָכל ִאּנון ַקְרּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קה ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ֲעָתא , ָאַמר ַרּבִ ַהִהיא ׁשַ יה ְדַאְבָרָהם ּבְ א ָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּ
ִריך הוא ָאַמ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ י , )בההוא זמנא דקודשא בריך הוא עמיה(ּר ֵליה ְּ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ

יה ְדָהא  א ֲהָוה ַמִליל ִעּמֵ ִכיְנּתָ ֶּאְלָעָזר ְוָהא ׁשְ ּ ִריך )בדרגא(ּ א ּבְ ִלי ֲעֵליה קוְדׁשָ ְ ָדא ִאְתּגְ ּ ּ
ּהוא ִדְכִתיב ָד)שמות ו(, ּ ֵאל ׁשַ ָּאַמר ֵליה . יּ ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ

ָּהִכי הוא ַוַדאי ה. ּ י ָרּבָ ִתיב ַויֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעֹמָרה ּכִ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ַקְדִמיָתא . ְּוּתָ ּבְ
ּוְלַבּסֹוף ַויֹאֶמר ְיָי ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ְוגו. ַוְיָי ָאַמר ֵלי . 'ּ ָּדא ִאיהו ַדְרָגא ִעָלָאה ְדִאְתּגְ ּ ּ ּּ
ָאהֵּליה ַעל ּתָ א ּתַ   )ב''דף קה ע(, ּ ַדְרּגָ

ָלה ָאה ֵאַלי ָעׂשו ּכָ ַצֲעָקָתה ַהּבָ ֵּאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ַהּכְ ִּאי ֵתיָמא ְלִאּנון . ְלַמאן ָקֲאַמר. ּ
יד ְלָדא. ַמְלָאִכין ַּמאן ָחָמא ַמִליל ִעם ָדא וַפּקִ ּ ֶּאָלא ְלַאְבָרָהם ָקֲאַמר ְדִבְרׁשוֵתיה . ּ ּ ּ ּ

ָּדָבר ַאֵחר ְלִאּנון ַמְלָאִכין. ן ַאְתֵריָּקְייִמין ִאּנו ָמר ְלַאְבָרָהם ַמה ַטֲעָמא ָעׂשו. ּ ַּמה ְדִאּתְ ּ .
ֵעי ֵליה ה ִמּבָ יה)אלא(. ַּמאי ָעׂשו. ָּעׂשָ א ְדָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ִכיְנּתָ ּ ָדא ַאְבָרָהם וׁשְ ּ ּ  )דבר אחר(. ּ

ְלָאִכין ָמר ַלּמַ ָּעׂשו ַמה ְדִאּתְ ִגין ְדֲהוו, ּ ּּבְ ד ִדיָנאּ ִחין ְלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ ן ְוֲהוו ִמׁשְ ּמָ ּ ְזִמיִנין ּתַ ְוַעל , ּ
ָּדא ָעׂשו ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ָעׂשו  ַתְרּגומֹו ֲעְבדו)למעבד(ּ ּ ּכְ ִריך הוא ְדִאיהו . ּ א ּבְ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יה, ָאַמר ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ִלי ַקּמֵ ְּוָהא ּכָֹלא ִאְתּגְ א ְדַרֲחֵמי ֶא. ּ ָּלא ֵאְרָדה ָנא ִמַדְרּגָ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]411דף [ -ּ

א ְדִדיָנא ַמאן , ְוֶאְרֶאה.  ְיִריָדה)האי(ְּוַהְיינו , ְלַדְרּגָ ָחא ֲעֵליהֹון ּבְ ּגָ ְּרִאָייה ָדא ִהיא ְלַאׁשְ ּ
  .ִּדיָנא ָיִדין לֹון

ָחן ְרִאָייה ְלִביׁש ּכְ ָחן ְרִאָייה ְלַטב ְוַאׁשְ ּכְ ַּאׁשְ ּ ַוַיְרא )שמות ב(, יבִּדְכִת, ְּרִאָייה ְלַטב. ּ
ָרֵאל ַוֵיַדע ִני ִיׂשְ א אשכחן ''נ(ִּדְכִתיב ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה , ְּרִאָייה ְלִביׁש. ֱּאֹלִהים ֶאת ּבְ

) במדבר יא. (וירד יי על הר סיני) שמות יט(, לטב דכתיב. ירידה לטב ואשכחן ירידה לביש
ִדיָנא ְל)ירידה לביש ארדה נא בגין. וירדתי ודברתי עמך שם ָחא ֲעַלְייהו ּבְ ּגָ ְּוַעל ָדא , ַּאׁשְ

ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ִריך הוא ַהְמַכּסֶ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ:  

דֹול ְוָעצום ָרָכה ָדא ָהָכא. ְּוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ּגָ ִגין . ַמאי ַטְעָמא ּבְ ֶאָלא ּבְ
א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְּלאֹוָדָעא ְדָאִפילו ּבְ ּ ּ יּּ ּנִ ּתַ ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ָלא ִאׁשְ ִּריך הוא ָיִתיב ּבְ ְ .

ִדיָנא ַעל ָדא  ְּדָהא ָיִתיב ּבְ ִרְגָעא ָחָדא )ג ויתיב''א ל''ד(ּ ּ וְבַרֲחֵמי ַעל ָדא ְוֹכָלא ּבְ ּ ּ
ֲעָתא ָחָדא   .ּוְבׁשַ

ִתיב י ְיהוָדה ְוָהא ּכְ ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי ֵעת)תהלים סט(, ָּאַמר ַרּבִ ִּזְמִנין ְדִאיהו .  ָרצֹוןּ ּ
ֵּעת ָרצֹון ְוִזְמִנין ְדָלאו ִאיהו ֵעת ָרצֹון ַמע. ּ ַמע ְוִזְמִנין ְדָלא ׁשָ ִּזְמִנין ְדׁשָ ַכח . ּ ּתְ ִּזְמִנין ְדִאׁשְ

ַכח ִדְכִתיב ּתְ ְּוִזְמִנין ְדָלא ִאׁשְ ְהיֹותֹו ָקרֹוב)ישעיה נה(, ּ ְצאֹו ְקָראוהו ּבִ ִהּמָ ּ ִדְרׁשו ְיָי ּבְ ּ ּ ּ.  

אן ְלִצּבור אן ְלָיִחיד ּכָ י ֶאְלָעָזר ּכָ אן ְלֲאַתר ָחד ְוָכאן ְלכוֵלי ָעְלָמא. ָּאַמר ַרּבִ ִגיִני . ּּכָ ּבְ
ָכל ָעְלָמא ִדְכִתיב ִקיל ּכְ ִריך ֵליה ְלַאְבָרָהם ְדִאיהו ׁשָ ָּכך ּבָ ּ ּ ּ ְ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות )בראשית ב(, ְ

ְרָאם  ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ַאְבָרָהם)בוכתי(ַהּשָׁ ים.  ְוָתִניָנן ּבְ לׁשִ ִגיַמְטִרָיא ׁשְ ִניָנן . ִּיְהֶיה ּבְ ָהִכי ּתָ
ָכל ָדָרא ְוָדָרא ְלָעְלָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָלִתין ַצִדיִקים ַאְזִמין קוְדׁשָ ּּתְ ּ ּ ָמה ְדַאְזִמין . ְּ ּּכְ

  .ְלַאְבָרָהם

  )סימן יז(השלמה מההשמטות 

ְמעֹון ְוָחָמא ִזְמָנא ֲחָדא ָנַפק. ְלַאְבָרָהם י ׁשִ יך ְוַאִפיל ְוִאְסַתָתם )וחזא( ַרּבִ ְ ַעְלָמא ְדַחׁשִ

י ֶאְלָעָזר. ְּנהֹוֵריה ד , ָּאַמר ֵליה ְלַרּבִ ִריך הוא ְלֶמְעּבָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ א ְוֶנֱחֵזי ָמה ּבָ ּּתָ ְּ

ַעְלָמא חו ַחד ַמְלֲאָכא ְדָדֵמי ְלטוָרא ַרְבְרָבא ְו. ּבְ ּכָ ָּאְזלו ְוַאׁשְ ּ ּ ְלהֹוִבין ּ ָלִתין ׁשַ ַּאִפיק ּתְ
ְּדנוָרא ִמפוֵמיה ּ ּ ד. ּּ ֵעי ְלֵמְעּבָ ְמעֹון ָמה ַאּתְ ּבָ י ׁשִ ֵעיָנא . ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָּאַמר ֵליה ּבָ

ִריך הוא  א ּבְ ָזר קוְדׁשָ ָדָרא ְדַהִכי ּגָ ִאין ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִכיֵחי ּתְ ִגין ְדָלא ׁשְ יה ְלַעְלָמא ּבְ ְּלֵמַחְרּבֵ ּ ְּ

ָלִתין)ח''בראשית י(ְּבָרָהם ִדְכִתיב ַעל ַא ִגיַמְטִרָיא ּתְ   .ּ ָהיֹו ִיְהֶיה ּבְ

ָמטו ִמיָנך ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ִריך הוא ְוִאיָמא ֵליה, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִּזיל ַקּמֵ ּ ּ ר , ְּ ּבָ
ַאְרָעא ִכיַח ּבְ א ּבְ. יֹוָחאי ׁשָ יה ְדקוְדׁשָ ֲּאַזל ַההוא ַמְלֲאָכא ַקּמֵ ּ ּ ִּריך הוא ְוָאַמר ֵליהּ ּ ְ ,

ר יֹוָחאי ך ָמה ְדָאַמר ִלי ּבָ ֵלי ַקּמָ ָּמאֵריה ְדַעְלָמא ּגָ ִריך הוא ִזיל . ְּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ַבר יֹוָחאי ח ּבְ ּגָ   .ֲאַחְרֵביה ְלַעְלָמא ְוָלא ַתׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]412דף [ -ּ

יִזיל' ֲאָתא ַחְזֵייה ר ְמעֹון ְלַמְלֲאָכא ָאַמר ֵליה ִאי ָלא ּתֵ יעול ,ּׁשִ ּ ּגֹוַזְרָנא ֲעָלך ְדָלא ּתֵ ְ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ יעול ַקּמֵ ֱהֵוי ַבֲאַתר ֲעָזא ְוֲעָזֵאל ְוַכד ּתֵ ַמָייא ְוּתֶ ִּלׁשְ ּ ּ ְּ ִּאיָמא ֵליה ִאי , ּ
ִרים ְו ֲעבור ַהֶעׂשְ ה ּבַ ִתיב לא ֱאֶעׂשֶ ִרין ְדַהִכי ּכְ ַעְלָמא ֶליֱהָוון ַעׂשְ ִאין ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִאי ֵּלית ּתְ

ָרה  ָרה ְוִאי ֵלית ֲעׂשָ ֲעבור ַהֲעׂשָ ִחית ּבַ ִתיב לא ַאׁשְ ָרה ְדַהִכי ּכְ ִרים ִליהוו ֲעׂשָ ֵּלית ֶעׂשְ ּ
ֵּליהוו ְתִרין ְדִאיּנון ֲאָנא וְבִרי ּ ּ ִתיב , ּ ַנִים ֵעִדים ָיקום ָדָבר)ט''דברים י(ְדַהִכי ּכְ ּ ַעל ִפי ׁשְ ּ ּ ,

ְּוֵאין ָדָבר ֶאָלא עֹוָלם ִדְכִתיב  ַמִים ַנֲעׁשֹו)ג''תהלים ל(ּּ ְדַבר ְיָי ׁשָ ַהא , ְוִאי ֵלית ְתֵרין. ּ ּבִ
ִּאית ַחד ַוֲאָנא הוא ִדְכִתיב  ַמָייא ָנַפק . ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)'משלי י(ּ א ָקל ִמן ׁשְ ְעּתָ ה ׁשַ ּּבָ ּ

ְמעֹון, ְוָאַמר י ׁשִ ָאה חוָלָקך ַרּבִ ְַזּכָ ָז. ּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א ְּ ּר ְלֵעיָלא ְוָאּתְ ְמַבֵטל ְלַתּתָ
ַוַדאי ֲעָלך ִאְתַמר  הָרצֹון ְיֵרָאיו ַי )ה''תהלים קמ(ְּבְ  )עד כאן מההשמטות( :ֲעׂשֶ

ה ֹלא ָבא ְוגו)שמואל ב כג( ,ָּפַתח ְוָאַמר לׁשָ ד ְוֶאל ַהּשְׁ ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ִמן . ' ִמן ַהּשְׁ
ד ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ ִריך הוא ְלָעְלָמא ִּאֵלין ִא, ַהּשְׁ א ּבְ ָלִתין ַצִדיִקים ְדַאְזִמין קוְדׁשָ ּּנון ּתְ ּ ּ ּ ְּ

יה ְּוָלא ְיַבֵטל לֹון ִמּנֵ ד ִאיהו ַחד . ּ ים ֲהִכי ִנְכּבָ לׁשִ יה ִמן ַהּשְׁ ִתיב ּבֵ ן ְיהֹוָיָדע ּכְ ּוְבָנָיהו ּבֶ ּ ּ ּ
ְייהו   .ִּמּנַ

ה לא ָבא לׁשָ ִקיל ִלְתָלָתא ָא. ְוֶאל ַהּשְׁ ֳּחָרִנין ְדָעְלָמא ָקִאים ֲעַלְייהוְּדָלא ׁשָ ְוֶאל . ּ
ה ֹלא ָבא לׁשָ ְייהו. ַהּשְׁ ַחד ִמּנַ ִמְנָייָנא ּכְ ִאין ָזָכה ְלֵמיַעל . ְּלֶמהֵוי ּבְ ָלִתין ַזּכָ ִאּנון ּתְ ּּבְ

ָנא ּבְ חוׁשְ ה ֹלא ָבא, ּּבְ לׁשָ הו וְלֶמֱהֵוי ִעּמְ, ֲאָבל ְוֶאל ַהּשְׁ ָרא ּבְ ְּדָלא ָזָכה ְלִאְתַחּבְ ּ הֹון ּ
חוָלָקא ָחָדא ָלִתין ֲהָוה, ה''ִיְהֶי. ּּבְ ָמה ְדָתִניָנן ּתְ ְרֵכיה . ּּכְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ְ

ָלִתין ַצִדיִקים ִאּנון ּתְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ה, ּתָ י ָרּבָ ִריך הוא ְלַאְבָרָהם ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ָהא ְּד, ְּ
ְּסִליַקת ֳקָדַמי ַמה ְדִאּנון ָעְבִדין ְלָכל ָעְלָמא ְּדָכל ָעְלָמא ָמְנֵעי ַרְגַלְייהו ְדָלא ְלֵמיַעל , ּ ּ ּ

ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ִדְכִתיב י ָרֶגל ַדלו ֵמֱאנֹוׁש )איוב כח(, ּּבִ ִחים ִמּנִ ּכָ ׁשְ ר ַהּנִ ּ ָפַרץ ַנַחל ֵמִעם ּגָ ּּ ּ
ר. ָּנעו ן, ָּפַרץ ַנַחל ֵמִעם ּגָ ֵני ָעְלָמא ְדָעאלו ְלַתּמָ ִּפְרָצה ֲהָוה ָפִריץ ַנַחל ְלִאּנון ּבְ ּ ּ ּ ּ .

י ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ּתֵ ְּדֻכְלהו ְדָחָמאן ְלַמאן ְדֲהוו ַיֲהֵבי ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ְדָיין ֵליה , ּ בנוקבי (ּׁשַ

עוְמָקא ְדַנֲהָרא)דנקרי ּ ּבְ ְּוִאיהו ְדָנִטיל ֵליה ָהִכי ָנֵמי, ּ ּ ּ.  

  ]א''דף קו ע - ' זוהר חלק א[

י ָרֶגל ִחים ִמּנִ ּכָ ֵני ָעְלָמא ֲהוו ִנׁשְ ְלהו ּבְ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ ן. ּ ּמָ ְּדָמְנֵעי ַרְגַלְייהו ְדָלא ְלֵמיַעל ּתַ ּ ּ .
ּוַמאן ְדָעאל ַּדלו ֵמֱאנֹוׁש ָנעו, ּ ּ ַכְפָנא ָלא ֲהוו ַיֲהֵבי ֵליה ְלֵמיַכל , ּּ ְּדֲהוו ָדֵלי גוָפא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵני ָעְלָמאּוְל ָאר ּבְ י ִדיוְקֵניה ִמּשְׁ ּנֵ ּתַ י ְוִאׁשְ ּתֵ ִּמׁשְ ּ ִּדְכִתיב ַדלו ֵמֱאנֹוׁש, ּ ּ ִתיב ָהָכא . ָּנעו, ּּ ּכְ
לֹוֶתיָה)משלי ה(ּוְכִתיב ָהָתם . ָּנעו ָּהִכי ָנֵמי ֲהוו ָסָטאן ַמֲעָגִלין ְוָאְרִחין ְדָלא . ּ ָנעו ַמְעּגְ ּ

ן ּמָ ְּוֲאִפילו עֹו. ְלֵמיַעל ּתַ ַמָיא ֲהוו ָמְנֵעי ּ ן ִדְכִתיב) א''דף קו ע(ֵּפי ׁשְ ּמָ  )איוב כח( ,ְּלֵמיַעל ּתַ
ֵלי ָעְלָמא ֲהוו ָצְווִחין ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוַעל . 'ְּנִתיב ֹלא ָיְדעו ַעִיט ְוגו ּוְבִגיֵני ָכך ּכֻ ּּ ְ

י ְלהו ַקְרּתֵ ַגְווָנא ָחָדא ֲהוו. ּּכֻ ְּדֻכְלהו ּכְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]413דף [ -ּ

הַזֲעַקת ְס י ָרּבָ אי. ָּאַמר ֵליה ַאְבָרָהם. דֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ י . ַאּמַ ָּאַמר ֵליה ְוַחָטאָתם ּכִ ּ
ִגיֵני ָכך ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה. ָכְבָדה ְמֹאד ַצֲעָקָתה, ְּבְ ֵעי ֵליה. ַּהּכְ ַצֲעָקָתם ִמּבָ ְּדָהא , ַּהּכְ

י ֲהוו ִתיב ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה וְתֵרי ַקְרּתֵ ּּכְ ַצֲעָקָתה, ּ אי ַהּכְ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ַּאּמַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַחד , ּתָ י ּבְ ְנׁשֵ ָפא ִמְתּכַ ַכּתְ ְלהו ּבְ ִסְטָרא ְדתוֵתי ָקָלא ְדַבְרָדא ָסְלִקין קוְטֵרי ּכֻ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
א גֹו נוְקֵבי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ִּטיף ְוָעאִלין ּבְ ַחד, ּ ד . ִּאְתֲעִבידו ָחֵמׁש ּבְ  )לילן קליןצ(ַּחד ִאיהו ּכַ

א ְצִליִלין ָקִלין ְדֻכְלהו ִאְתֲעִבידו ַחד ִּאיּכָ ּ כו . ּ יַנְייהו ְוִאְתַמׁשְ א ָעאל ּבֵ ּתָ ָּקָלא ְדָסִליק ִמּתַ ּ ּ
ַחד א. ּכְ ָכא ְלַתּתָ ְבָעא ִדיָנא ְלִאְתַמׁשְ ד ַהאי ָקָלא ָסְלָקא . ְּוַההוא ָקָלא ָסְלָקא ְוַנֲחָתא ּתָ ּכַ

ֵדין ע ִדיָנא ּכְ ִדיָנאְּלִמְתּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָגָחא קוְדׁשָ ִלי ְלַאׁשְ ּ ִאְתּגְ ְּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַצֲעָקָתה, ָאַמר ַרּבִ ַצֲעָקָתה. ַּהּכְ ל , ַּמאן ַהּכְ ֵזַרת ִדיָנא ְדָתְבָעא ִדיָנא ּכָ ָּדא ּגְ ּ ּ
י. יֹוָמא ּמֵ ֵזַרת ִדיָנא ְוָתְבָעא ִמּקַ ִנין ָקְייָמא ּגְ ה ׁשְ ּמָ ִניָנן ּכַ ְּדָהִכי ּתָ ִריך הוא ַעל ּ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ינו ֲאחוי ְדיֹוֵסף ְליֹוֵסף ְּדַזּבִ ּ ִגין ִדְגֵזַרת ִדיָנא ָצְווַחת ַעל ִדיָנא. ּ ּּבְ ּ ַצֲעָקָתה, ּ ְּוַעל ָדא ַהּכְ ּ ,
ָאה ֵאַלי   .ַהּבָ

ָאה ֵאַלי)קז א(ַמאי  ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר.  ַהּבָ ָּדא הוא ָרָזא ּכְ ֶעֶרב ִהיא ָבָאה )אסתר ב(, ּ  ּבָ
ָבה ִדיר. ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ ָאה ֵאַלי ּתָ א ְלָפַני ְוָהא . ְּוָדא הוא ַהּבָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ַגְווָנא ָדא ֵקץ ּכָ ּכְ

ָמר ָמר. ִאּתְ ָלה ָהא ִאּתְ   :ָּעׂשו ּכָ

ע ְסֶפה ַצִדיק ִעם ָרׁשָ ַּוִיַגׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ַהַאף ּתִ ּ ּ א . ּ י ְיהוָדה ַמאן ָחָמא ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ
ַאְבָרָהםְּד א ֲחֵזי. ַּרְחָמנוָתא ּכְ א ְלָפַני , ּתָ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִתיב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלֹנַח ֵקץ ּכָ ֹנַח ּכְ ּּבְ

ַבת ֲעֵצי ֹגֶפר' ְוגו ה ְלך ּתֵ יק ְוָלא ָאַמר ֵליה ִמיִדי. ֲָעׂשֵ ּתִ ֲאָבל . ְוָלא ָבָעא ַרֲחֵמי. ְּוִאׁשְ
ֲעָתא ְדָאַמר ֵליה קו ׁשַ ַּאְבָרָהם ּבְ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ה ְוגו, ְ י ָרּבָ . 'ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ

ע. 'ֵאַרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ְוגו ְסֶפה ַצִדיק ִעם ָרׁשָ ׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ַהַאף ּתִ ִתיב ַוִיּגַ ִּמָיד ּכְ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְדָקא ְיאות, ָאַמר ַרּבִ ִלימו ּכְ ּאוף ַאְבָרָהם ָלא ָעַבד ׁשְ ּ , ַח ָלא ֲעִביד ִמיִדיֹנ. ּ
ָאה ִעם ַחָייָבא. ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי ְדָקא ְיאות ְדָלא ְימות ַזּכָ ַבע ִדיָנא ּכְ ַּאְבָרָהם ּתָ ּ ּ ּ ּ .

ָרה ים ַעד ֲעׂשָ אֵרי ֵמֲחִמּשִׁ ִלים, ְוׁשָ ך, ָעַבד ְוָלא ַאׁשְ ך וֵבין ּכָ ין ּכָ ָעא ַרֲחֵמי ּבֵ ְְדָלא ּבָ ְּ ּ ,
ע ֲאַגר עֹוָבדֹויְּדָאַמר ַאְבָרָהם ָלא ּבָ   .ִעיָנא ְלִמְתּבַ

ְדָקא ְיאות ִלימו ּכְ ֲּאָבל ַמאן ָעַבד ׁשְ ה, ּ ִריך הוא . ָּדא מׁשֶ א ּבְ ְּדֵכיָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְ ָסרו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרך ְוגו)שמות לב( ּ ֲחוו לֹו. 'ּ ּתַ ָכה ַוִיׁשְ ָּעׂשו ָלֶהם ֵעֶגל ַמּסֵ ִתיב . ּּ ִּמָיד ַמה ּכְ
א ַחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני . 'ּה ֶאת ְפֵני ְיָי ֱאלָהיו ְוגוַוְיַחל מׁשֶ ּשָׂ ה ִאם ּתִ ַּעד ְדָאַמר ְוַעּתָ ּ

ָתְבּתָ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ ב ְדֻכְלהו ָחטו. ָָנא ִמּסִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ י , ּ ן ַעד ְדָאַמר ֵליה ָסַלְחּתִ ּמָ ָּלא ָזז ִמּתַ ּ
ְדָבֶרך ּגַ. ָּכִ אי ְוִאם ָלאו ָלאֲאָבל ַאְבָרָהם ָלא ַאׁשְ הו ַזּכַ ַכח ּבְ ּתְ ּח ֶאָלא ִאי ִאׁשְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ה ְדִאיהו ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא מׁשֶ ר ָנׁש ְדָיִגין ַעל ָדֵריה ּכְ ָעְלָמא ּבַ ָּלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]414דף [ -ּ

ׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ַּוִיּגַ ע ָדא, ּ ְרֵמיה ְלִמְתּבַ ַּאְתִקין ּגַ ם ֲח. ּ ְצאו ׁשָ ּאוַלי ִיּמָ יםּ ָרא . ִמּשִׁ ׁשָ
ירוָתא ְלִמְנַדע ים ְדִאיהו ׁשֵ ֵּמֲחִמּשִׁ ּ ין, ּ יָרָאה סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ָרה ְדִאיהו ֲעׂשִ ַּעד ֲעׂשָ ּ ּ ּ.  

ָרה י ִיְצָחק ַעד ֲעׂשָ פוִרים, ָאַמר ַרּבִ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָרה יֹוִמין ְדֵבין ֹראׁש ַהּשָׁ ִּאֵלין ֲעׂשָ ּּ ּ .
ָרא ֵמֲחִמ ך ׁשָ ִגין ּכָ ָרהְּבְ ים ַעד ֲעׂשָ   .ּשִׁ

  )סימן יח(השלמה מההשמטות 

ָרה  ין ְוֵכיָון ְדָמָטא ַעד ֲעׂשָ ָרה סֹוָפא ְדַדְרּגִ ָרה ְדִאיהו ֲעׂשָ ירוָתא ַעד ֲעׂשָ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ ּ
ַתְזבו, ָאַמר ִגין ְדִיׁשְ ִעים ּבְ ְתׁשוָבה ְוָתב ְוָאַמר ַאְרּבָ א ָלאו ֲאַתר ְלַקְייָמא ּבִ אן וְלַתּתָ ִּמּכָ ּ ן ּ

ַתְזבון ג, ִקְרָיין' ד ִגין ְדִיׁשְ ים ּבְ ֹלׁשִ ִגין , ִקְרָיין' ְּוַתב ְוָאַמר ׁשְ ִרים ּבְ ְוַתב ְוָאַמר ֶעׂשְ
ַתְזבון ְתֵרין ִקְרָיין ה , ְּדִיׁשְ א ֲחָדא ֵמִאינון ֲחִמׁשָ ֵתִזיב ַקְרּתָ ִגין ְדִיׁשְ ָרה ּבְ ְּוָתב ְוָאַמר ֲעׂשָ

ך ָלא ָנִחית ְלַתּתָ ִגיֵני ּכָ ָרהְּבְ   )עד כאן מההשמטות(: א ִמן ֲעׂשָ

ָרה ְתׁשוָבה, ְּוֵכיָון ְדָמָטא ַלֲעׂשָ א ָלאו הוא ֲאַתר ְדָקְייָמא ּבִ אן וְלַתּתָ ָּאַמר ִמּכָ ּ ּ ִגיֵני , ּ ּבְ
ָרה א ֵמֲעׂשָ   :ְָכך ָלא ָנַחת ְלַתּתָ

  ]ב''דף קו ע - ' זוהר חלק א[

ֶעֶרב ְו ְלָאִכים ְסדֹוָמה ּבָ ֵני ַהּמַ ַּוָיֹבאו ׁשְ ִתיב ְלֵעיָלא . 'גוּ א ֲחֵזי ַמה ּכְ י יֹוֵסי ּתָ ָאַמר ַרּבִ
ר  ֲאׁשֶ ְַוֵיֶלך ְיָי ּכַ ר ֶאל ַאְבָרָהם )ב''דף קו ע(ּ ָלה ְלַדּבֵ א . ּּכִ ִכיְנּתָ יָון ְדִאְתְפַרׁש ׁשְ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ

ב ְלַאְתֵריה, ֵמַאְבָרָהם ְלָאִכים ְסד, ְּוַאְבָרָהם ּתָ ֵני ַהּמַ ֵדין ַוָיֹבאו ׁשְ ּּכְ ֶעֶרבּ ְּדָהא ַחד , ֹוָמה ּבָ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ַלק ּבִ ֵרין, ִּאְסּתַ ֲארו ִאּנון ּתְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ.  

ֱעָלם  ַהאי ְקָרא) א''דף קו ע(ִמְדָרׁש ַהּנֶ י ָפַתח ּבְ ר )שופטים ג (ַּרּבִ ּ ְוֵאֶלה ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ
ָרֵאל ם ֶאת ִיׂשְ יַח ְיָי ְלַנּסֹות ּבָ י ָחֵזי ֲהִוי. ִהּנִ ַההוא ָעְלָמא ָאַמר ַרּבִ  ָקִאים) ולית עלמא(ּת ּבְ

ִאּנון) א ולית מעלה''ד( ֶּאָלא ּבְ ֱאַמר )ב''דף קו ע (ּ ּנֶ הֹון ׁשֶ ִליִטין ַעל ְרעוָתא ְדִלּבְ ּ ְדׁשַ ּ תהלים (ּּ

מֹו ְוגו)פא יהֹוֵסף ׂשָ ְלכות. 'ּ ֵעדות ּבִ ֲעָלה ְוַהּמַ ה ָזָכה יֹוֵסף ְלאֹוָתה ַהּמַ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָלּמָ ּ ּ ,
רֹו ַבׁש ִיּצְ ּכָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ַמָיא ָאִחיל ֲעֵליה. ּבִ רֹו ַמְלכוָתא ִדׁשְ ל ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיּצְ ְּדָתִניָנן ּכָ ּ ּ ּ.  

ֵני ָאָדם ר ָהָרע ֶאָלא ְלַנּסֹות ּבֹו ּבְ רוך הוא ַלֵיּצֶ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ְּדָאַמר ַרב ַאָחא ֹלא ּבָ ּ ּ ּ ְּ .
ִריך הו א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּוִמי ּבָ ּ אְּ ְבֵני ָנׁשָ ְּדָאַמר ַרב ַאָחא ְמָנא ָלן . ִאין. ּא ְלַנּסוָתא ּבִ

ך ָנִביא וגו)דברים יג(, ִּמִדְכִתיב ִקְרּבְ י ָיקום ּבְ ָ ּכִ י ְמַנֶסה ְיָי ' ּוָבא ָהאֹות ְוַהּמֹוֵפת וגו' ּ ּכִ
ל עֹוָבדֹוי ְדַבר ָנׁש ִאְתּגְ. 'ֱאלֵהיֶכם וגו ֵעי ַנסוָתא ְדָהא ּכָ ְּוָלָמה ּבָ ּ יהּ לא , ִּלי ַקּמֵ ֶּאָלא ׁשֶ

ָּלֵתת ִפְתחֹון ֶפה ִלְבֵני ָאָדם ַער ְסדֹום. ּ ׁשַ ב ּבְ ִתיב ְולֹוט יֹוׁשֵ ְּדֲהָוה ָיִתיב , ְרֵאה ַמה ּכְ
ְּלַנּסוָתא ִלְבִרָייָתא ּ.  

ָחק ַמאי ִדְכִתיב  י ִיּצְ ָים ִנְגָרׁש ְוגו)ישעיה נז(ָּאַמר ַרּבִ ִעים ּכַ ׁשְ. 'ּ ְוָהְרׁשָ ֲּאִפלו ּבִ ַּעת ִדינֹו ּ
ָעתֹו ַקָיים ִרׁשְ ע הוא ֵמִעיז ָפָניו וֲאַזי הוא ּבְ ל ָרׁשָ ּׁשֶ ּ בו וגו, ּּ ּכָ ִתיב ֶטֶרם ִיׁשְ . 'ְּרֵאה ַמה ּכְ
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ָאֶרץ יִהּנֹם ּבָ ָרא ּגֵ ך ּבָ ָאֶרץ ּכָ ן ֵעֶדן ּבָ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּבָ ם ׁשֶ ׁשֵ ָחק ּכְ י ִיּצְ ְָאַמר ַרּבִ ְּ ּ .
ּבָ ם ׁשֶ יִהּנֹם ְלַמְעָלהּוְכׁשֵ ָרא ּגֵ ך ּבָ ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ּכָ   .ְָרא ּגַ

ָאֶרץ ִדְכִתיב ן ֵעֶדן ּבָ ֵעֶדן וגו)בראשית ב(, ּּגַ ן ּבְ ָאֶרץ . 'ּ ַוִיַטע ְיָי ֱאֹלִהים ּגַ יִהּנֹם ּבָ ּגֵ
מֹו אֹוֶפל וגו)איוב י(, ִּדְכִתיב ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ִדְכִתיב. ' ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ּכְ  )אל א כהשמו(, ּּגַ

רֹור ַהַחִיים ֶאת ה ּצְ רוָרה ּבִ ְּוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ּצְ ֱּאֹלֶהיך וְכִתיב' ּ ׁשוב )קהלת יב(, ָ ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ
ר ְנָתָנה   .ֶּאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ

 ] בשנה35יום [סדר הלימוד ליום ה חשון 

יִהּנֹם ְלַמְעָלה ִדְכִתיב ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ּּגֵ ָ ַלעּ ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ן ֵעֶדן ְלַמָטה . ְה ּבְ ּגַ
ְדָקֲאָמָרן דֹול . ּכִ מוִרים ִלְהיֹות ִנזֹוִנין ֵמאֹור ַהּגָ ִדיִקים ּגְ ל ּצַ ָמָתן ׁשֶ ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ְלִנׁשְ ּּגַ ּ ּ

ל ַמְעָלה ִעים . ׁשֶ ם ְלַמָטה ְלאֹוָתם ָהְרׁשָ יִהּנִֹ ִרית ִמיָלה)דישראל(ּגֵ לו ּבְ לֹא ִקּבְ ּ ׁשֶ  ְוֹלא ּ
ת ּבָ ְמרו ׁשַ רוך הוא ְוָדתֹו וֹלא ׁשָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֶּהֱאִמינו ּבְ ּ ּ ְּוֵאלו ֵהם עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות , ְּ ּ ּ ּ

ֵאׁש דֹוִנים ּבָ ּנִ ֱאַמר , ּׁשֶ ּנְ או ְוָהֵאׁש ּתֹאְכֵלם וגו)יחזקאל טו(ׁשֶ ישעיה (ּוְכִתיב . 'ּ ֵמָהֵאׁש ָיּצָ

ִפ)סו או ְוָראו ּבְ ּ ְוָיּצְ ים ְוגוּ   .'ְגֵרי ָהֲאָנׁשִ

וֹות ַהּתֹוָרה ְוֹלא ָחְזרו  ָעְברו ַעל ִמּצְ ָרֵאל ׁשֶ ֵעי ִיׂשְ יִהּנֹם ְלַמְעָלה ְלאֹוָתם פֹוׁשְ ּּגֵ ּ ּ
ם לו ָעְנׁשָ ְיַקּבְ דֹוִחים אֹוָתם ַלחוץ ַעד ׁשֶ ְתׁשוָבה ׁשֶ ּּבִ ּ ּ ל ָהעֹוָלם . ּ ְוהֹוְלִכים ְוסֹוְבִבים ּכָ

ֱאַמר  ּנֶ ִעים ִיְתַהָלכון ָס)תהלים יב(ׁשֶ ִּביב ְרׁשָ ר ֹחֶדׁש. ּ ֵנים ָעׂשָ ם ִנדֹוִנים ׁשְ ן , ְּוׁשָ ְלַאַחר ּכֵ
מֹוָתם  ם ּבְ לו ָעְנׁשָ ּבְ ּקִ קֹום )א''דף קז ע(ָּמדֹוָרם ִעם אֹוָתם ׁשֶ ִפי ַהּמָ ל ֶאָחד וֶאָחד ּכְ  ּכָ

  .ָּהָראוי לֹו

ל ַהעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִנד ִעים ׁשֶ ְּוָהְרׁשָ ִים ְוׁשוב ֵאיָנם ּּ ֵאׁש וַבּמַ ִמיד ּבָ ֹּוִנים ּתָ ּ
ה ם לא ִתְכּבֶ ֱאַמר ְוִאּשָׁ ּנְ ָמה ִדְכִתיב ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל . עֹוִלים ׁשֶ ם ּכְ יִהּנָ ּגֵ ִעים ּבַ ַפט ָהְרׁשָ ִּמׁשְ ּ

ְפִרית ָוֵאׁש ְוגו ּוׁשוב ֵאיָנם עֹוִלים וֹלא ָיקומו ְליֹום ַהִד' ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ ּ ּ ֱאַמר ּ ּנֶ ין ׁשֶ
ַאפֹו וַבֲחָמתֹו)דברים כט( ר ָהַפך ְיָי ּבְ ּ ֲאׁשֶ ּ עֹוָלם ַהְזה, ְ ַאפֹו ּבָ ּּבְ א. ּ עֹוָלם ַהּבָ   .ּוַבֲחָמתֹו ּבָ

ן ֵעֶדן ְלַמָטה ן ֵעֶדן ְלַמְעָלה ְוִאית ּגַ ְווָנא ִאית ּגַ ָחק ְלַהאי ּגַ י ִיּצְ יִהּנֹם . ָאַמר ַרּבִ ִאית ּגֵ
יִה ֶהם . ּנֹם ְלַמְעָלהְלַמָטה וִאית ּגֵ ּבָ ִרית ִמיָלה ׁשֶ ְלְקלו ּבְ ּקִ ִעים ׁשֶ י ַיֲעֹקב ָהְרׁשָ ָּאַמר ַרּבִ

ִתים  ְתִחַית ַהּמֵ ְפרו ּבִ ּכָ ּתֹוָרה ְוׁשֶ ְפרו ּבַ ּכָ ַפְרֶהְסָיא ְוִחְללו ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות ְוׁשֶ ת ּבְ ּבָ ְּוִחְללו ׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְל יִהּנֹם ׁשֶ ְּוַכדֹוֶמה ָלֶהם יֹוְרִדים ַלּגֵ ם ְוׁשוב ֵאיָנם עֹוִליםּ ַּמָטה ְוִנדֹוִנים ׁשָ ֲּאָבל ָיקומו . ּ ּ
ִתים ְּליֹום ַהִדין ְוָיקומו ִלְתִחַית ַהּמֵ ּ ּ ִני ַאְדָמת ָעָפר )דניאל יב(ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר , ּ ים ִמיׁשֵ  ְוַרּבִ

ָּיִקיּצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוגו ּ ּ ְוָהיו ֵד)ישעיה סו(ַוֲעֵליֶהם ְנֱאַמר . 'ּ רּ ׂשָ ַמה . ָראֹון ְלָכל ּבָ
ְרִאָייָתם, ַּדיי ָראֹון, ֵּדָראֹון ַהּכֹל ֹיאְמרו ַדיי ּבִ ּׁשֶ ּ ָרֵאל ֶנֱאַמר . ּ ִיׂשְ ּבְ ִדיִקים ׁשֶ ישעיה (ְּוַעל ַהּצַ

ִדיִקים וגו)ס ָלם ּצַ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ   .)כ מדרש הנעלם''ע(', ְ
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יָון ְדָחָמא לֹוט לֹון ְתַרְייהו, ּּכֵ ל ִאּנון ְדֲהוו ַאְתָיין ִאיהו , י ַטְעָמאַמא. ָּרַהט ּבַ ְּוִכי ּכָ ּ ּ ּ
י וְבִני ָמָתא ֵהיך ָלא ָקְטִלין ֵליה ּתֵ ָּאִעיל לֹון ְלֵביֵתיה ְוָיִהיב לֹון ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּ ּ ְּדָהא , ְּ

יה ֲעְבדו ִדיָנא ִּלְבַרּתֵ ּוַמאי הוא. ּ א ְדַנֲהָמא ְלַח. ּ יה ְדלֹוט ַיֲהַבת ִפּתָ ִּדְבַרּתֵ ּ ּ ָּיְדעו , ד ַעְנָיאּּ
ה ִריׁש ִאיְגָרא ַעד ְדֲאְכלוָה ִצְרֵעי, ּּבָ א ְואֹוְתבוָה ּבְ פוָה דוְבׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ִגין ְדֲהָוה . ּ ֶּאָלא ּבְ ּ

ֵני ָמָתא לון ֵליה ּבְ ּכְ יב ְדָלא ִיְסּתַ ֵליְלָיא ָחׁשִ ּּבְ ּ ָנׁשו , ּ יָון ַדֲאָעלו ְלֵביָתא ִאְתּכְ ל ָדא ּכֵ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ּ
ְלהו    .ְּוַאְסָחרו ְלֵביָתאּּכֻ

ְתַרְייהו אי ָרַהט לֹוט ֲאּבַ י ִיְצָחק ַאּמַ ּ ִדְכִתיב ַוַיְרא לֹוט ַוָיָרץ )אלא בגין(, ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
י ֵייָסא. ִלְקָראָתם י ִחְזִקָיה ְוַרּבִ ַּחד ָאַמר ִדיוְקָנא ְדַאְבָרָהם ָחָמא ִעְמהֹון. ַּרּבִ ּ ְוַחד ָאַמר . ּ

א ַאְתָיא ֲע ִכיְנּתָ ִתיב ָהָכא ַוַיְרא לֹוט ַוָיָרץ ִלְקָראָתם. ַּלְייהוׁשְ ּּכְ ּוְכִתיב ָהָתם ַוָיָרץ , ּ ּ
א. ִּלְקָראָתם ִמֶפַתח ָהֹאֶהל ִכיְנּתָ א, ַּמה ְלַהָלן ָחָמא ׁשְ ִכיְנּתָ   .ּאוף ָהָכא ָחָמא ׁשְ

ָאֶל א ֲאֹדַני ּבָ ה ּנָ ַּוַיְרא לֹוט ַוָיָרץ ִלְקָראָתם ַויֹאֶמר ִהּנֶ ּ ּסורו ָנא. ד''ּן יו''ּת נו''ף ָדֶל''ּ ּ ,
ֵעי ֵליה ׁשו ָנא ִמּבָ ּּגְ ַּמאי סורו ָנא, ּ ִגין ְדָלא . ּ ֶּאָלא ְלַאֲהָדָרא לֹון ַסֲחָרֵניה ְדֵביָתא ּבְ ּ ּ ּ
ֵני ָמָתא ר ְלֵביָתא, ֶּיחמון לֹון ּבְ אֹוַרח ֵמיׁשָ ך סורו ָנא, ְּוָלא ֵיֲעלון ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  

  ]א''דף קז ע - ' זוהר חלק א[

י ִחְזִקָיה ָפַתח  ַּרּבִ ַמִים ִיְרֶאה)איוב כח(ּ ל ַהּשָׁ ַחת ּכָ יט ּתַ י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ה . ּ ּכִ ּמָ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ָלא ּבְ ּכָ א ְלִאְסּתַ ִּאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּ אֹוַרְייָתא , ְּ ָדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ

אֹוַרְייָתאְּדָכל , ְיָמָמא ְוֵליֵלי ַדל ּבְ ּתַ ָּמאן ְדִאׁשְ יה ְלֵעיָלא, ּ ח ּבֵ ּבַ ּתַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
א יה ְלַתּתָ ח ּבֵ ּבַ ּתַ ה ְלֵמיַהב , ְּוִאׁשְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאיִהי ְלָכל ִאּנון ְדָעְסִקין ּבָ ּּבְ ּ ּ ּּ
ָעְלָמא ֵדין  ָעְלָמא ְדָאֵתיּו )א''דף קז ע(ּלֹון ַחִיין ּבְ ְּלֵמיַהב לֹון ַחִיין ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי יט, ּתָ י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ל ַמה . ּּכִ ְּלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא וְלַסָפָקא לֹון ִמּכָ ּ
ְּדִאְצְטִריכו ִדיר, ּ ה ּתָ ח ּבָ ּגַ ִגין ְדִאיהו ַאׁשְ ּּבְ ּ ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאלֹוֶהיך )דברים יא(, ִּדְכִתיב, ּ ָ ּתָ

ָנה ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ית ַהּשָׁ ה ֵמִרׁשִ ה . ּּבָ ִתיב ּבָ ִגין ְדֶאֶרץ ָדא ַמה ּכְ ּּבְ ּ ְרָחק )משלי לא(ּ  ִמּמֶ
ִביא ַלְחָמה ָרא ִדְכִתיב , ּּתָ ּוְלָבַתר ִאיִהי ְיַהְבּתְ ְמזֹוָנא ְוַטְרָפא ְלָכל ִאּנון ֵחיָון ּבְ ּ  )משלי לא(ּ

ן ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ   .ּ ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָהַוּתָ

ַמִים ִיְרֶאה ל ַהּשָׁ ַחת ּכָ יט ּתַ י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ְּוַעל ָדא ּכִ ֵני ָעְלָמא . ּ ְּלֻכְלהו ּבְ
ל ַחד ְוַחד ִדְכִתיב  ְּלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְלָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ּכָ ּ ְּ ּ פֹוֵתַח )תהלים קמה(ּ

יַע ְלָכל ַחי ָרצֹוןֶאת ָיֶד ּבִ ּך וַמׂשְ יט. ָ י הוא ִלְקצֹות ָהָאֶרץ ַיּבִ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ָלא . ּ ּכָ ְלִאְסּתַ
ָעְלָמא א ּבְ ֵני ָנׁשָ ָכל ַמה ְדַעְבֵדי ּבְ ָחא ּבְ ּגָ ּעֹוָבדֹוי ְדַבר ָנׁש וְלַאׁשְ ּ ַמִים . ּ ל ַהּשָׁ ַחת ּכָ ּתַ

ל ְוָחֵמי ְלָכל ַחד ְוַחד. ִיְרֶאה ּכֵ   .ִמְסּתַ

א ֲחֵזי ִריך הוא עֹוָבִדין ִדְסדֹום ַוֲעמֹוָרה, ּתָ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ַדר לֹון ְלִאּנון , ְּ ּׁשַ ּ
ָלא ִלְסדֹום א. ַמְלָאִכין ְלַחּבָ ִכיְנּתָ ִתיב ַוַיְרא לֹוט ָחָמא ִלׁשְ ְוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֶמחֵמי . ַּמה ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]417דף [ -ּ

א ִכיְנּתָ ְייהוֶּאָלא ָחָמא ָזֲהָרא ַחד ְד, ׁשְ ָּנִהיר ְדָקא ָסְלָקא ַעל ֵריׁשַ א . ּ ה ּנָ ּוְכֵדין ַויֹאֶמר ִהּנֶ ּ
ָאֶל ָמר''ף ָדֶל''ֲאֹדַני ּבְ ָמה ְדִאּתְ א ַההוא ְנִהירו ְדָנִהיר ָקֲאַמר, ּת ּכְ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ׁשְ ּ ּ ּסורו ָנא , ּ ּ

ית ַעְבְדֶכם ְוִלינו ְוַרֲחצו ַרְגֵליֶכם ֶּאל ּבֵ ּ ּ.  

ַקְדִמיָתא ָאַמר ְוַרֲחצו ַרְגֵליֶכם וְלָבַתר ְוֶאְקָחה ַפת , ְבָרָהםָלא ֲעַבד ָהִכי ַא ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ית ַעְבְדֶכם ְוִלינו. 'ֶלֶחם ְוגו ֲּאָבל לֹוט ָאַמר סורו ָנא ֶאל ּבֵ ּ ּ ּוְלָבַתר ְוַרֲחצו ַרְגֵליֶכם . ּ ּ

ֶכם ם ְלַדְרּכְ ם ַוֲהַלְכּתֶ ְמּתֶ ּכַ מֹו. ְוִהׁשְ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ אּּבְ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ְּדעון ּבְ ּ.  

י ָבְרחֹוב ָנִלין ַּויֹאְמרו ֹלא ּכִ ר . ּ ן ָלא ֲהָוה ּבַ ּמָ ִגין ְדָכך ֲהוו ָעְבֵדי אֹוְרִחין ְדָעאִלין ּתַ ּּבְ ּ ְּ

י ָבְרחֹוב ָנִלין, ָּנׁש ְדִיְכנֹוׁש לֹון ְלֵביָתא ְּוַעל ָדא ָאְמרו לא ּכִ ם ְמֹאד . ּ ִתיב ַוִיְפַצר ּבָ ַּמה ּכְ
ָעְלָמא. 'ְוגו ִריך הוא ֲעִביד ִדיָנא ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ּ ִליָחא ָחָדא ֲעִביד ֵליה, ְּ , ּׁשְ

לוֵחי ֵרי ׁשְ א ָחֵמיָנן ּתְ ּתָ ַחד, ְּוַהׁשְ י ּבְ אי ְוִכי ָלא ַסּגֵ ֵרי , ֶאָלא ַחד ֲהָוה. ַאּמַ ּוַמה ְדָאַמר ּתְ ּ
ָזָבא ֵליהּ ַחד ֲהָוה ְלַאָפָקא )הכי הוא ודאי בגין דחד( ֵּליה ְללֹוט וְלׁשֵ ּ א , ּ ְְוַחד ְלֶמְהַפך ְלַקְרּתָ ּ

ָלא ַאְרָעא ַאר ַחד, ּוְלַחּבָ ּתָ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ:  

י ִחָייא ָפַתח . 'ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ְוגו ַּרּבִ א )ישעיה יג(ּ ה יֹום ְיָי ּבָ  ִהּנֵ
ה יֹום ְיָי ּבָ. 'ַאְכָזִרי ְוגו א, אִהּנִ י ִדיָנא ְלַתּתָ ָמר. ָּדא ּבֵ ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ָאה ֵאַלי )קו א(. ּּבָ  ַהּבָ

ִגין ְדָלא ֲעִביד ִדיָנא ַעד ְדָעאל ְוָנִטיל ְרׁשו. )עשו( ּּבְ ּ א , ּ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ַגְווָנא ָדא ֵקץ ּכָ ּּכְ
  .ְלָפַני

  ]ב''דף קז ע - ' זוהר חלק א[

א ה יֹום ְיָי ּבָ ָמָתאָּד. ָּדָבר ַאֵחר ִהּנֵ ד ָנִטיל ִנׁשְ א ּכַ ָלא ְלַתּתָ ך , ּא הוא ְמַחּבְ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

ה. ַאְכָזִרי ְוֶעְבָרה ּמָ ִמיד  )ב''דף קז ע(ְּוַחָטֶאיָה . ָּדא ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה, ָּלׂשום ָהָאֶרץ ְלׁשַ ַיׁשְ
ה ּנָ י ּכֹוְכֵבי ַהּשָׁ. ִּאֵלין ַיְתֵבי ַאְרָעא. ִּמּמֶ ְתֵריה ּכִ ִתיב ּבַ ְּדָהא ִמן . 'ַּמִים וְכִסיֵליֶהם ְוגוַּמה ּכְ

א ַמָיא ַאְמָטר ֲעֵליהֹון ֶאׁשָ ִתיב אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָפז . ְוַאֲעַבר לֹון ִמן ָעְלָמא, ׁשְ ְּלָבַתר ַמה ּכְ
ֵני ָעְלָמא. 'ְוגו ל ּבְ ִריך הוא ָסִליק ֵליה ַעל ּכָ א ּבְ ָּדא ַאְבָרָהם ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

י ְיהוָדה אֹוִקים  אַּרּבִ י ַמְקְדׁשָ יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ י ְקָרֵאי ּבְ ּלֹון ְלַהּנֵ ִּדְבַההוא יֹוָמא , ּ ּ
ֵאי כו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ִּאְתַחׁשְ ַמָיא ְוכֹוְכַבָיא, ּ ָכן ׁשְ י ְקָרֵאי . ְוִאְתַחׁשְ י ֶאְלָעָזר מֹוִקים ְלַהּנֵ ַרּבִ

ִריך הוא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ יֹוָמא ְדיֹוִקים קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּוַההוא יֹוָמא ִיְתְיַדע ְלֵעיָלא , ָרֵאל ֵמַעְפָראְּ
א ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי)זכריה יד(, ִּדְכִתיב, ְוַתּתָ ְּוַההוא יֹוָמא יֹוָמא ְדנֹוְקָמא . ּ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִב, ִּאיהו ָאר ַעּמִ ִריך הוא ְלָנְקָמא ִמּשְׁ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ּים וַמָזלֹותְּ ּ.  

ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ׁשְ ִריך הוא ַיֲעִביד נוְקִמין ּבִ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ִני ָעְלָמא ל ּבְ ַלק ְוִיְתָייַקר ַעל ּכָ יָחא ְדִיְסּתָ א ְמׁשִ ָפז ָדא ַמְלּכָ ֵדין אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ּמִ ּּכְ ּ ּ ְוָכל , ּ

ֵני ָעְלָמא ִי יה ִדְכִתיבּבְ דון ַקּמֵ ְּפְלחון ְוִיְסּגְ ּ ּ ּ ְלָפָניו ִיְכְרעו ִצִיים ְוגו)תהלים עב(, ּ ַמְלֵכי ' ּ
יׁש ְוגו א ֲחֵזי. 'ַתְרׁשִ ֶבל, ּתָ ָמר ַעל ּבָ ב ִדְנבוָאה ָדא ִאּתְ ַּאף ַעל ּגַ ָמר, ּ כֹוָלא ִאּתְ ְּדָהא . ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]418דף [ -ּ

ָתא ִדְכִתיב  ַהאי ַפְרׁשָ ָּחֵמיָנן ּבְ ' בה אוקיר אנוש וגו' שלמעלה שכ' ל סמוך לפ''ר(ּ
י ְיַרֵחם ְיָי ֶאת ַיֲעֹקב)היא' ק חד פר''ואולי לדעת הזוה ים .  ּכִ ּוְכִתיב וְלָקחום ַעּמִ ּ ּ

  .ְּוֱהִביאום ֶאל ְמקֹוָמם

א ְדָנִטיל ְרׁשו ֵמֵעיָלא. ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ָּדא ַדְרָגא ְדֵבי ִדיָנא ְלַתּתָ ּ ּ ּ י ִיְצָחק . ּ ַרּבִ
ַרֲחֵמיָא ַּמר ְדֲעִביד ִדיָנא ּבְ ָמִים. ּ ַרֲחֵמי. ִּדְכִתיב ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהּשָׁ ָחא ִדיָנא ּבְ ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ . ּּבְ

ר ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים  ּכָ ֵחת ֱאֹלִהים ֶאת ָעֵרי ַהּכִ ׁשַ ְּוִאי ֵתיָמא ַמאי ַרֲחֵמי ָהָכא ִדְכִתיב ַוְיִהי ּבְ ּ
ֵלִמיןּוְלָבַת. 'ֶאת ַאְבָרָהם ְוגו ֵרין אוִמין ׁשְ יה ּתְ ּר ָנְפקו ִמּנֵ ּ יה ָדִוד , ּ ְּוָזָכה ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ   .ּוׁשְ

הֹוִציָאם אֹוָתם ַהחוָצה ַוֹיאֶמר ְוגו ִתיב ַוְיִהי ּכְ ֲּחֵמי ַמה ּכְ א ֲחֵזי . 'ּ ֲעָתא )סג א(ּתָ ׁשַ  ּבְ
ָעְלָמא ֵרי ּבְ ָמר ְדָלא ִלי, ְּדִדיָנא ׁשָ ׁשוָקאָּהא ִאּתְ ָחא ּבְ ּכָ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ֵעי ְלּבַ ִגין ְדֵכיָון , ּּבָ ּּבְ

ָאה ְוַחָייָבא ין ַזּכָ ח ּבֵ ּגַ ְרָיא ִדיָנא ָלא ַאׁשְ ְּדׁשָ ן)לאסתכלא(ְוָלא ָבֵעי , ּ ּמָ ָחא ּתַ ּכָ ּתַ ְוָהא .  ְלִאׁשְ
ָעְלָמ ח ּבְ ּגַ יָבה ְוָלא ִיׁשְ ּתֵ ים ֹנַח ּבַ ך ִאְסּתִ ָמר ִדְבִגין ּכָ ְִאּתְ ֲעָתא ְדִדיָנא ִיְתֲעִבידּ ׁשַ . ּא ּבְ

יתֹו ַעד ּבֶֹקר ַעד ְדִיְתֲעִביד ִדיָנא)שמות יב(ּוְכִתיב  ם ֹלא ֵתְצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ּ ְוַאּתֶ ּ ּוְבִגין . ּּ
יט ַאֲחֶריך ְוגו ּבִ ך ַאל ּתַ ֵלט ַעל ַנְפׁשְ ך ַויֹאֶמר ִהּמָ ָּכָ ָ ְּ'.  

י ְיהוָדה ֲהוו ָא י ִיְצָחק ְוַרּבִ ַּרּבִ ָאְרָחאּ י ִיְצָחק ִדיָנא ְדֲעִביד . ְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְלַרּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
ּבול ְוִדיָנא ִדְסדֹום ּמַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִגין ְדַחָייֵבי , ְּ ְרַווְייהו ִדיִנין ְדֵגיִהּנֹם ֲהוו ּבְ ּּתַ ּ ּ ּ ּ ּ

א ַמָיא וְבֶאׁשָ יִהּנֹם ִאְתָדנו ּבְ ּּגֵ ּ ּ.  

איּתִּסְתֵרי תֹוָרה  א ְקטוֵרי ָרּמָ ֹּוֶסְפּתָ ּ ִדְבדוֵרי)ב' עיין סוף הספר סי(ּהוְרְמֵני , ּ א ''נ(. ּ

נו)א דבורייני''דבורירי ונ ֻסְכְלּתָ יִמין ּבְ לון ְלִמְנַדע, ּ ַחּכִ ּכְ א ִחָווָרא , ִּיְסּתַ א ְדֵריׁשָ ֲעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ
י ָסְמִכין ְדַאְבִנין ְדַמְר ּבֵ ְרְסָייא ַעל ּגַ ִקין ּכֻ ַּאּתְ ִליָטן ָטָבןּ ין ִאּנון ַאְבִנין ִאיּת ַחד . ּגְ ּּבֵ

ֵריָוא קוְמְטָרא ְדַקְנָטָרא  ֵחיזו ָיָאה ּבְ ִפיָרא ּבְ ִליָטא ׁשַ ַּמְרּגָ ּ ּ ע)א דקיטרא''נ(ּ ' ּ ִדְמַלֲהָטא ּבְ
ָווִנין ָווִנין ְמַלֲהָטן ְלָכל ְסַטר' ִּאּנון ע, ּגְ   .ּגְ

אן ִמּגֹו ג' ִּאֵלין ע ָפְרׁשָ ין ְלד. ָווִניןּגְ' ִּמּתְ יּצִ ִזיִקין ִדְנּצִ ִּאֵלין ִזיִקין ּבְ , ִסְטֵרי ָעְלָמא' ּ
ַמָיא ׁשְ ַאִחיד ּבִ ָמאָלא ְדִאּתְ יָפא ִדְסַטר ׂשְ ּקִ א ִזיָקא ּתַ ָּהָכא ִאיּתָ ּ ְבִעין . ּ ָווִנין ׁשִ דניאל (ִּאּנון ּגְ

יחו)ז יב ְוִסְפִרין ְפּתִ ּ ִדיָנא ָיּתִ ּּ א ְדקוְסְטָראֵּמָהָכא ָנְפֵקי ִגיִרין. ּ ּ וְסָייִפין ְורֹוְמִחין ְוֶאׁשָ ּ ּּ .
יה ַמִים ּבֵ יָפא ְדָנְפָקא ִמׁשָ ּקִ א ּתַ ַאִחיד ֶאׁשָ ְּוִאּתְ ּּ ִאֵלין , ּ ַאַחד אשא ִעָלָאה ּבְ ְּוַכד ִאּתְ ּ

א ּתָ ר רוְגָזא ְוִדיָנא, ִּדְלּתַ ּבַ ֵּליּת ַמאן ְדָיִכיל ְלִאּתְ ּ.  

ִטיִסין ְדנו ַּעְייִנין ָלֲהִטין ּכְ הו ְלָעְלָמא, ָראּ יה. ָּנִחיּת ּבְ ַּווי ַמאן ְדִאָעַרע ּבֵ ין , ּ ֲחִגיר ַחְרּצִ
יֵדיה, )א חרבין''ס( ָנא ּבִ ּנְ א ׁשִ ִּאיהו ַחְרּבָ יׁש, ּ  )א פסקא''ס(ְּדָהא . ָלא ָחִייס ַעל ַטב ְוַעל ּבִ

ַאִחיד ַההוא ִסְטָרא ִדׁשְ ְרׁשו ְדִאּתְ ְבִעין ּבִ ָקא ְדִאּנון ׁשִ ִּפּתְ ּ ּ ּ ּ ָמאָלא ּ יָדא ׂשְ ַמָיא ָנִחיּת ּבִ
ה ִדיִנין ַכּמָ ָווִנין, ּּבְ ה ּגְ ַכּמָ ַהֵפך ּבְ ִָאּתְ ָכל יֹוָמא, ּ ֲָהפוך ּבְ ּ ָנא , ּ ּקְ ֻרם ְזֻלּת ִדְמּתַ ִּאיהו ִאְקֵרי ּכְ ּּ

ֵני ָאָדם י ּבְ ַחְז. ְלַגּבֵ יה ִאּתְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ָווִנין ִדְכֵלי ַזֲעמֹו ְדקוְדׁשָ ל ּגְ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ִבין . ָייןָּ ְּוִאּנון ָיּתְ
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רוֵמי ְדָעְלָמא ּּבְ הֹון, ּ ֵחי ּבְ ּגְ א ִדְלהֹון ָלא ַמׁשְ ִסְכלוּתָ א ּבְ ּוְבֵני ָנׁשָ ְפִריּת ָוֵאׁש ִהּתוָכא . ּ ּּגָ ּ
ָדא וְנַחּת ַעל ְסדֹום ַאֲחדו ָדא ּבְ ַמָיא ִאּתְ ֵכי ִמן ׁשְ ַהּתְ א ְדִמּתְ ְּדַמָיא ְוֶאׁשָ ּ ּ ּ ַּווי ְלַחָייַבָיא . ּ

יִחין ַעל ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹוןּד ּגִ   :לא ַמׁשְ

א. א א ְדַמְלּכָ הוְרְמנוּתָ ִליָפן ּבְ ָמָהן ּגְ ָרה ׁשְ ֲּעׂשָ ּ ד ''פירוש השם במלואו עשר אותיות יו(. ּ

י. ב. )א''ו ה''א וי''ה ן ַסּגֵ ּבַ ּעשר ִאּנון ְוָסְלִקין ְלחוׁשְ , ו''יוד הא עולה כ', יוד עולה כ' פי(. ּ

ְבִעין . ג. )ב''עולה ע' ידוד' יד' יד' י, ב''הא ויו עולה מ) ול הה ו''נ(יוד  ב ונקראים ''הם ע(ׁשִ

ְווָנן ְמַלֲהֵטי ְלָכל ְסַטר. )מחנות שכינה והם למטה ממלכות' ד ָמָהן ְדִאְגִליף . ּגַ ַּנְפֵקי ִמּגֹו ׁשְ ּ
ָמָהן ְדַמְלָאַכָייא' ָּרָזא ְדע ַמָיא. ּׁשְ ָרָזא ִדׁשְ ְּדִאּנון ּבְ ּ.  

ּּנון מיכאל ּגבריאל רפאל נוריאלְוִא . ּצדקיאל''מלכיאל ''קדומיאל ''ץ ''קמ. ּ
ל ''סגו. ּיופיאל''רזיאל ''ּצדקיאל ''י ''ּצר. חשדיאל''ּתומיאל ''ּפדאל ''ח ''ּפּת
חזקיאל ''רהטיאל ''ק ''חר. למואל''ל ''א ורדיא''וּתריאל נ''גזריאל ''סטוטריה ''
ם ''חל. אהיאל '')ל''א ברקיא''א שכניאל ונ''נ(יאל ברכ''שמעאל ''א ''ׁשב. קדשיאל''

עניאל ענאל אהניאל ''. )לכיאל''עדיאל מ''ניאל ל''א ח''נ(. מחניאל''להדיאל ''ל ''חניא
חכמיאל רמיאל . ק''שר. דומיאל''ומיאל ק''בנאל ר''א ש''נ(רחמיאל עזריאל 

ואריאל ''אל זכרי''חוניאל ''סנניה ודרגזיה רסיסיאל דומיאל ) ק''חר. קרשיאל
ְלהו''אדנ, אל''ּנפיאל ועדי''דאל א''דיאל ב''נדאל ג''ינאל ד''ה'' פירוש (ד . ּי ַעל ּכֻ

  .)'ב מלאכים מתחברין במלכות אז נקרא מלכות הוא ובית דינו בלשון וה''כשע

  )ט''סימן מ(השלמה מההשמטות 

חניאל ''זהריאל ''ודרגזיה ''הדריאל ''דומיאל ''גדיאל ''ברקיאל ''אהניאל ''
ענאל ''סניה ''נהריאל ''מלכיאל ''למדיאל ''כרעיאל ''יעזריאל ''טהריאל ''
  :ּתבכיאל''שעריאל ''רמיאל ''קנאל ''ּצוריאל ''ּפּתחיאל ''

  ק''סדר ּתשר

נריאל ''סמכיאל ''עיריאל ''ּפסיסיה ''ּצוריה ''קמריה ''רנאל ''שכניאל ''ּּתפוריא ''
הניאל ''ודריאל ''זכראל ''חניאל ''טסמסיה  ''יריאל''כמסריה ''לסניה ''מדוניה ''
  )עד כאן מההשמטות(: 'אדירירון אדני על כולהו וכו''בדאל ''גדיאל ''דנבאל ''

ֵחיָלא ִעָלָאה ָרָזא ָחָדא ּבְ ֲחָדא ּבְ ְלהו ּכְ ָרן ּכֻ ַחּבְ ד ִמּתְ ּּכַ ְכָלָלא , ּ ֵדין ִאְקֵרי וידוד ּכָֹלא ּבִ ּּכְ
ע, ַמִיםֵמֵאּת ְיָי ִמן ַהׁשָ. ָחָדא ַלף ּבְ ּגְ א ְדִאּתְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ָמִים' ּ ָמָהן ָאֳחָרִנין ָרָזא ְדׁשָ . ּׁשְ

ְלִטין ַעל ִאֵלין ע ְבִעין ְדׁשָ ּוִאֵלין ִאּנון ׁשִ ּּ ִּדיִנין ָרָזא ְדיהו' ּ ָמָהן , ה''ּ ְבִעין ׁשְ ּוִאֵלין ׁשִ
ה יהו ְקדוׁשָ ָמִים''ּּבִ מפסוק ויסע ויבא ויט אלו הם ב גשרים היוצא ''פירוש שם של ע(ה . ה ׁשָ

  .)ונוטלין מהן, ב של מעלה''ת מקבלים מע''ב מלאכים של מטה במלכו''ואותם ע, נקראים שמים
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ִּאֵלין ָנְטִלין ֵמִאֵלין ְוידוד ָּנִטיל ֵמֵאּת ידוד ָדא ִמן ָדא. )פירוש מלכות מתפארת(ו . ּ ז . ּ
ּוִאֵלין . )ב עליהן כנשמה לגוףוהוא הרוכ, ב שמות הוא שם ידוד''פירוש סוד של אותן ע(

ְלָיין ֵמִאֵלין ִעָלִאין, ּּתַ ִאין ּבְ ּתָ ְּוכָלא ִקׁשוָרא ָחָדא, ּּתַ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּוְבַהאי קוְדׁשָ ּ ָּ

יָקֵריה מֹוָדע ּבִ ּתְ ב שמות של מעלה ''ב מלאכים של מטה מתחבים בע''פירוש ע(ח . ִּאׁשְ

ַמִים ְדִאּנון ע. )הנקראים שמים ּׁשָ ָמָהן , ָזא ידודָר' ּ ֵרין ׁשְ ְבִעין וּתְ ָרָזא ְדׁשִ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ
ע ַוָיֹבא ַוֵיט ּוִאֵלין ִאּנון ְדָנְפֵקי ִמן ַוִיּסַ ּ ּ ּ ּ ּ א ''ה אכ''ש לל''ם מה''ט על''י סי''ו יל''וה. ּ

בֹוד ַמְלכוּתֹו ְלעֹוָלם ָו. ע''ו הה''ד לא''י אל''ּת הז''כה ם ּכְ רוך ׁשֵ ֵּחֶלק ִראׁשֹון ּבָ ל ''ֶעד יזָּ
רוך . ו''ה חה''י מל''ָך יי''ל נל''ּו פה''י לו''ו כל''ם לא''י הק''ה הר''מב ִני ּבָ ֵָחֶלק ׁשֵ ּ

בֹוד ַמְלכוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד נּת ם ּכְ ו ''ר יה''ב וש''ם לכ''י או''ה רי''ּת שא''א יר''ה הא''ּׁשֵ
בֹוד . ד''ק מנ''ח כו''לה ם ּכְ רוך ׁשֵ י ּבָ ִליׁשִ ֵָחֶלק ׁשְ ם ''י חע''ַּמְלכוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד אנּ
ם . ה''ל מי''י עש''ל ער''ה סא''ל יל''ָך וו''ה מי''ז הה''ע יי''רה רוך ׁשֵ ָחלק ְרִביִעי ּבָ ּ

בֹוד ַמְלכוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד וה ל ''מ יי''י נמ''ּה פו''ּת מב''א ני''ם ננ''ש עמ''י הח''ו דנ''ּּכְ
י ּבָ. ר''ח מּצ''הר בֹוד ַמְלכוּתֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ומֵחֶלק ֲחִמיׁשִ ם ּכְ ּרוך ׁשֵ י ''ו מח''ה ענ''ב יה''ָּ
בֹוד ַמְלכוּתֹו , ם''י מו''מ הי''ה יב''ו רא''ע חב''ק אי''ב מנ''דמ ם ּכְ רוך ׁשֵ י ּבָ ׁשִ ֵּחֶלק ׁשִ ָּ

  .ְלעֹוָלם וֶעד

ְבִעין ַדְרּגִ ְלִטין ַעל ׁשִ ָמָהן ְדׁשָ ְבִעין ׁשְ ְּוִאֵלין ִאּנון ׁשִ ּ ּ ִאין ָרָזא וידודּ ּתָ ִּאֵלין . ין ּתַ
ָמִים ֵרי ׁשָ ָמָהן ידוד ָרָזא ְדִאּקְ ְבִעין ׁשְ ָמָהן . ׁשִ ְבִעין ׁשְ ְבָעא ְרִקיִעין ִאּנון ְדָסְלִקין ְלׁשִ ּׁשִ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ָמִים. ְּוָדא ִאיהו ַוידוד ִהְמִטיר, ּׁשְ ִרין . ֵמֵאּת ידוד ִמן ַהׁשָ ָרא ְדִסּתְ ִּסּתְ
ָמַסרַלֲחִכיִמין ָמא .  ִאּתְ ֵרי )א''דף קט ע(ׁשְ ָרא ְדִאּקְ ֵרי ִסּתְ ּבְ יה ִאּתְ ָמִים ִמּנֵ ֵרי ׁשָ ּ ָדא ְדִאּקְ ּ ּ ּ

ְייִפין. ָאָדם ַמְנָיא ׁשַ ִעין וּתְ ן ְוַאְרּבְ ן ָמאּתָ ּבַ ְייֵפי גוָפא ְדִאּנון חוׁשְ ָבן ׁשַ ָּחׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ וֹוִהי . ּ ָבן ַאּתְ ָחׁשְ
יּת ָסֵרי ן ְוׁשִ ָמ, ָמאּתָ כׁשְ א ּבְ ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייּתָ ָרא ּכְ ּא ָדא ְדִאיהו ָרָזא ְוִסּתְ ּ ָוון ''ּ ב ַאּתְ

ר ֲאִמיָרן ִביִלין , ְוֶעׂשֶ ֵרין ׁשְ ין וּתְ ָלּתִ ָוון וּתְ יּת ָסֵרי ַאּתְ ן ְוׁשִ ָמא ָדא ָמאּתָ ִגין ְדָהא ׁשְ ּּבְ ּ ּ
יה ִליָלן ּבֵ ּכְ ְּדִאּתְ ַמְנָיא, ּ ִעין וּתְ ן ְוַאְרּבָ ִליט ָּהא ָמאּתָ ְייִפין ְדגוָפא ָרָזא ְדִאְקֵרי ָאָדם ְדׁשַ ּ ׁשַ ּ ּ ּּ ּ

ְרְסָייא א. על ּכֻ ּתָ ְבִעין ִדְלּתַ ָּרָזא ְדׁשִ יב , ּ ָרא ָדא ִדְכּתִ א )יחזקאל א(ְּוִסּתְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמוּת ַהּכִ ּ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלַמְעָלה ְּדמוּת ּכְ ּ יב ַוְיָי ִה, ּ ָרא ִדְכּתִ ְּוָדא הוא ִסּתְ ' ְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוגוּ

ָמִים ְּוכָלא ַחד וִמָלה ָחָדא. ֵמֵאּת ְיָי ִמן ַהׁשָ ָמַסר, ּּ א ִאּתְ ָרא ָחָדא ַלֲחִכיֵמי ִלּבָ ָאה , ְוִסּתְ ַזּכָ
י)ג איהו''א ל''ד( ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאּתֵ ּ חוַלְקהֹון ּבְ ּ ּ ּ.  

ָד ַזר ִדיָנא ִדְלהֹון על ְדָמְנעו ּצְ ְּסדֹום ּגְ ּ ּ ְייהוּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּקה ִמּנַ  ְוַיד )יחזקאל יו(, ּכְ
ַמִים. ָעִני ְוֶאְביֹון לא ֶהֱחִזיָקה ך ִדיָנא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ִמן ׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ַמִים ּכָלא . ָּ ָדָקה ְוׁשָ ּּצְ

יב ַמִים ַחְסֶדך)תהלים קח(, ַּחד וְכּתִ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ ָ ּכִ ְלָיא ּצְ, ּ ּוְבִגין ְדּתַ ֵמיה ּ ׁשְ א ''נ(ָּדָקה ּבִ

ָמִים)בשמים יב מאּת ְיָי ִמן ַהׁשָ ַמִים ִדְכּתִ ּ ִדיָנא הוא ִמׁשָ ּ ּ.  

יב ר ִדְכּתִ ָרֵאל ֵמַהאי ֲאּתַ ִּדיָנא ְדִיׂשְ ּ י ֵמַחַטאּת ְסדֹום)איכה ד(, ּ ּת ַעּמִ ּ ַוִיְגַדל ֲעֹון ּבַ ּ .
ָמא ְדַאּתְ ָא ֵלם ֲאחֹוּת ִלְסדֹום ּכְ ה ְזה ָהָיה ֲעֹון ְסדֹום )יחזקאל יו(, ֵמרְּוִאְקֵרי ְירוׁשָ  ִהּנֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]421דף [ -ּ

ך ְייהו, ֲָאחֹוּתֵ ָדָקה ִמּנַ ְסדֹום ַעל ְדָמְנעו ּצְ ַמָיא ִדיָנא ָחָדא ּכִ ְּוִדיְנהֹון ֲהָוה ִמן ׁשְ ּ ּ ר ְדָדא . ּ ּּבַ
ָחַרב ַהַפך ְוָדא ִאּתְ ִָאּתְ קוָמה, ּ ָּדא ִאיּת ָלה ּתְ ּ קוָמה, ּ ְּוָדא ֵליּת ָלה ּתְ   .)תרי תורהכ ס''ע(, ּ

ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹם ִאְתָדן י ִיְצָחק ְסדֹום ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ִּדְכִתיב ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל , ּ
ָמִים ְפִרית ָוֵאׁש ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהּשָׁ ְטָרא ְדַמָייא ְוָדא . ֲעמֹוָרה ּגָ ָּדא ִמּסִ עיין סוף הספר סימן (ּ

א)ב ְטָרא ְדֶאׁשָ ּהוא ִדיָנא ְדֵגיִהּנֹםָּדא ְוָדא .  ִמּסִ ּ ְתֵרין ִדיִנין ִאֵלין , ּ ְּוַחָייִבין ְדֵגיִהּנֹם ּבִ ּ ּ ּ
  .ִּאְתָדנו

  ]א''דף קח ע - ' זוהר חלק א[

ֵריַסר ַיְרֵחי ָּאַמר ֵליה ִדיָנא ְדַחָייֵבי ְדֵגיִהּנֹם ּתְ ּ ּ ִריך הוא ָסִליק לֹון , ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יִהּנֹם ִני, ִמּגֵ ן ִמְתַלּבְ ְּוָחָמאן ִאּנון ַחָייִבין ְדָעאִלין ְוָדִנין , ּן ְוָיְתִבין ְלַתְרָעא ְדֵגיִהּנֹםְוַתּמָ ּּ
ן ּמָ ְבֵעי ַרֲחֵמי ֲעַלְייהו, לֹון ּתַ ְּוִאּנון ּתָ ִריך הוא ַחִייס ֲעַלְייהו ְוָאִעיל . ּ א ּבְ ּוְלָבַתר קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

א ְדִאְצְטִריך לֹון ְלֹון ְלדוְכּתָ ּ ֵּמַההוא יֹוָמא ו. ּ ָמָתא ּ ַעְפָרא ְוִנׁשְ ַכך ּבְ ּתְ ְְלָהְלָאה ּגוָפא ִאׁשְ ּ
ְדָחֵזי ָלה) א''דף קח ע(ַיְרָתא  ַּאְתָרה ּכִ   .)נח סט א( .ּ

א וַמָיא ֶאׁשָ ֵני טֹוָפָנא ָלא ִאְתָדנו ֶאָלא ּבְ ָמר ְדֲאִפילו ִאּנון ּבְ א ֲחֵזי ְדָהא ִאּתְ ּּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּמָייא . ּ
א,ְּקִריָרן ַנֲחֵתי ִמְלֵעיָלא ֶאׁשָ א ּכְ ּתָ ּ וַמָייא ְרִתיָחן ָסְלֵקי ִמּתַ ְתֵרי ִדיִנין. ּ ְּוִאְתָדנו ּבִ ִגין , ּ ּבְ

ְּדִדיָנא ִדְלֵעיָלא ָהִכי ֲהָוה ְפִרית ָוֵאׁש, ּ ְסדֹום ּגָ ך ּבִ   .ְְבִגין ּכָ

ָּאַמר ֵליה ִאי ְיקומון ְליֹום ִדיָנא ּ ּ ָמר. ּ ֲּאָבל ִאֵלין ִדְסדֹום . ָּאַמר ֵליה ָהא ִאּתְ ַוֲעמֹוָרה ּ
ָּלא ְיקומון ּוְקָרא אֹוַכח ִדְכִתיב, ּ ֵרָפה ָכל ַאְרָצה לא ִתָזַרע )דברים כט(, ּ ְפִרית ָוֶמַלח ׂשְ ּ ּגָ ּ

ַאפֹו וַבֲחָמתֹו. 'ְולא ַתְצִמיַח ְוגו ר ָהַפך ְיָי ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ר ָהַפך ְיָי. ְ ָעְלָמא ֵדין, ְֲאׁשֶ ַאפֹו. ּּבְ , ּּבְ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא, תֹוּוַבֲחָמ. ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִזְמָנא ְדַזּמִ ּּבְ ּ ּ ָּאַמר ֵליה . ְּ

א ֲחֵזי ה ְדַאְרָעא ִדְלהֹון ִאְתֲאִביד ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ּתָ ּמָ ּּכַ ּ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתֲאִבידו , ּ
ִּאּנון ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ּ.  

א ֲחֵזי ִּדיָנא ְד, ְוּתָ ִריך הוא ִדיָנא ָלֳקֵבל ִדיָנאּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א . ְּ ְייִבין ַנְפׁשָ ִּאּנון ָלא ֲהָוה ּתַ
ָיא ּתַ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ ָנא ּבְ ְּדִמְסּכֵ ּ ְייהו , ּ ִריך הוא ָלא ָאִתיב לֹון ַנְפׁשַ א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ֲחֵזי. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ִּאּנון ִאְתְמָנעו ִמּצְ, ְוּתָ ָּדָקה ְדִאְקֵרי ַחִייםּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ְּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ְייהו ַחִיים ּבְ ָּמַנע ִמּנַ ּ ִביִלין . ּּ ה ְדִאּנון ָמְנעו ָאְרִחין וׁשְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ
ֵני ָעְלָמא ְייהו אֹוְרִחין וׁשְ, ִמּבְ ִריך הוא ָמַנע ִמּנַ א ּבְ ָּהִכי ָנֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ִּביִלין ְדַרֲחֵמי ְלַרֲחָמא ְּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ֲּעַלְייהו ּבְ ּ ּ.  

ֵני ָעְלָמא ְיקומון ְלהו ּבְ א ָאַמר ּכֻ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ִתיב, ּ ִּויקומון ְלִדיָנא ְוֲעַלְייהו ּכְ ּ  )דניאל יב(, ּ
ְּוֵאֶלה ַלֲחָרפֹות וְלֵדָראֹון עֹוָלם ִריך הוא ָמא. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִּרי ְדַרֲחִמין ִאיהוְּ יָון ְדָדן ְלהו , ּ ּּכֵ ּ

ילו ִדיָנא ַהאי ָעְלָמא ְוַקּבִ ּּבְ ֻכְלהו ִדיִנין, ּ ָּלא ִאְתָדנו ּבְ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קח ע - ' זוהר חלק א[
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ַלח ֶאת לֹוט ִמּתֹוך ַהֲהֵפָכה ְוגו ִתיב ַוְיׁשַ י ִחָייא ּכְ ְָאַמר ַרּבִ ּ ֲהֹפך ֶאת )קה א(. 'ּ ְ ַמהו ּבַ ּ
ֵהן לֹוטֶהָעִרים ב ּבָ ר ָיׁשַ ֻכְלהו ֲעַבד ִדיוֵריה לֹוט.  ֲאׁשֶ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ָעֵרי , ּּ ב ּבְ ִּדְכִתיב ְולֹוט ָיׁשַ

ר ַוֶיֱאַהל ַעד ְסדֹום ּכָ  ְוָלא )אלא ודאי בכלהו עבד דיוריה. וכתיב אשר ישב בהן לוט(. ַּהּכִ
ילו ֵליה ַּקּבִ יל ֵליה , ּ ר ְדֶמֶלך ְסדֹום ַקּבִ ּּבַ ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם )ב''דף קח ע(ְּ ְסדֹום ּבְ ּּבִ ּ:  

ּתֹו ֵמַאֲחָריו ט ִאׁשְ ּבֵ ֵעי ֵליה, ַוּתַ א, ֵּמַאֲחֶריָה ִמּבָ ִכיְנּתָ ַתר ׁשְ י יֹוֵסי ָאַמר . ֶּאָלא ִמּבָ ַרּבִ
ְתִריה ְדלֹוט ִּמּבַ ָלא ָאִזיל ֲאַבְתֵריה, ּ ִּדְמַחּבְ ַדר ֵליה, ְּוִכי ֲאַבְתִריה ָאִזיל, ּ ְּוָהא הוא ׁשַ ּ ּ, 

ָלא ָלא ְלַחּבָ ב ְמַחּבְ ָכל ֲאַתר ְדֲהָוה ָאִזיל לֹוט ִאְתַעּכַ ֶּאָלא ּבְ ָבר , ּ ְּוָכל ֲאַתר ְדָאִזיל ּכְ
ָלא ִביק ַלֲאחֹוֵריה ֲהָוה ְמַהֵפך ֵליה ְמַחּבְ ְּוׁשָ ְּ ּ.  

ְתָרך ל ּבַ ט ַאֲחֶריך ְדָהא ֲאָנא ֲאַחּבֵ ּבֵ ך ָאַמר ֵליה ַאל ּתַ ְוְבִגין ּכָ ָ ְּ ּ ט ְּוַעל ָדא ּכְ, ּ ּבֵ ִתיב ַוּתַ
ָלא ּתֹו ֵמַאֲחָריו ְוֲחַמת ְמַחּבְ ִהי ְנִציב ֶמַלח. ִאׁשְ ֵדין ַוּתְ ָלא ָלא . ּכְ ָכל ִזְמָנא ִדְמַחּבְ ְּדָהא ּבְ ּ

ָּחֵמי ַאְנפֹוי ְדַבר ָנׁש  יל ֵליה)א אחמי אנפי לכר נש''נ(ּ ֵתיה ֲאַהְדַרת . ּ ָלא ְמַחּבִ יָון ְדִאּתְ ּּכֵ ּ ּ
ּכָ ב ֶמַלחַּאְנָפָהא ְלִאְסּתַ ִהי ִנּצָ ָּלא ֲאַבְתִריה ִמָיד ַוּתְ ּ.  

ַהאי ְקָרא י יֹוֵסי ֲהוו ָקְייֵמי יֹוָמא ַחד ְוָעְסֵקי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ י ֶאְלָעָזר , ַּרּבִ ָאַמר ַרּבִ
ִתיב ה ֶלֶחם)דברים ח(, ּכְ נות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ ּ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ה, ּ ּה ַהאי ּבָ. ּלא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ

אי ִרי ִזְמֵני ַאּמַ ה ּתְ ין ְוַאְרָעאן . ּּבָ ל ַעּמִ ִריך הוא ָפִליג ּכָ א ּבְ ָמר ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ּ ּ ְּ ּ
ִליָחן ן ׁשְ א ָאֳחָרא ֶאָלא ִאיהו , ִלְמַמּנָ ה ַמְלָאָכא ְוָלא ְמַמּנָ ִליט ּבָ ָרֵאל ָלא ׁשַ ְּוַאְרָעא ְדִיׂשְ ּּ ּ

ְלחֹודֹוי ך ָאִעי, ּבִ ִגין ּכָ ה ְּבְ ִליט ּבָ הו ָאֳחָרא ְלַאְרָעא ְדָלא ׁשָ ִליט ּבְ א ְדָלא ׁשַ ּל ְלַעּמָ ּ ּ ּּ
  .ָאֳחָרא

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ְלָכל ָעְלָמא, ּתָ ן ּבְ ּמָ ִריך הוא ָיִהיב ְמזֹוָנא ּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ל . ְּ ּכָ
נות ִמְסּכֵ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ָאר ַעּמִ ּׁשְ ָרֵאל ָלאו ָהִכי, ּּ ֶּאָלא , ְּוַאְרָעא ְדִיׂשְ

ל ָעְלָמא ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ּכָ ָזן ּבְ ָרֵאל ִאּתְ   .ֶּאֶרץ ִיׂשְ

ה ֶלֶחם נות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ ך ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּ ִספוָקא ְדֹכָלא . ְּ ֲעִתירו ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּּ ּ ּּ
ֲאַתר ָאֳחָרא ה ְוָלא ּבְ ְקִדיׁשו ְדַאְרָעאּבָ. ּּתֹאַכל ּבָ ּה ּבִ ּ ּ ְרָיא ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ּ ה ׁשַ ּּבָ ּ ה . ּ ּּבָ

ָתא ִדְלֵעיָלא ְרּכְ ְרָיא ּבִ ֲאַתר ָאֳחָרא, ּׁשַ   .ְוָלא ּבְ

  ]א''דף קט ע - ' זוהר חלק א[

ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַגן ְיָי ּכְ ִתיב ּכְ א ֲחֵזי ּכְ ן ְיָי ִאי הוא ֶא. ּתָ ֶרץ ַּעד ָהָכא ָלא ִאְתְיַדע ּגַ
ן ֵעֶדן )א''דף קט ע(, ְּוִאי ִאיהו ֶאֶרץ ְסדֹום, ִמְצַרִים ן ְיָי ְדִאְקֵרי ּגַ ְּוִאי ִאיהו ּגַ ַגן . ּ ֶּאָלא ּכְ

יה ִספוָקא ְוִעדוָנא ְדֹכָלא ְּיָי ְדִאית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ן ְיָי . ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה ְסדֹום ְוָהִכי ָנֵמי ִמְצַרִים, ּּ ַמה ּגַ
ר ָנ ָקָאה ֵליהְָלא ִאְצְטִריך ּבַ ָקָאה ֵליה, ּׁש ְלַאׁשְ ּאוף ִמְצַרִים ָלא ִאְצְטִריך ָאֳחָרא ְלַאׁשְ ְּ ,

ֵקי ְלָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים יק ְוַאׁשְ ִגין ְדִנילוס ִאיהו ַאּסִ ּּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]423דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְפחֹות ָהָאֶרץ ֶאל )זכריה יד(, ַמה ּכְ ר לא ַיֲעֶלה ֵמֵאת ִמׁשְ ּ ְוָהָיה ֲאׁשֶ
ֵל הֹון ִמְטָרא. 'ם ְוגוְּירוׁשָ א ִדְלהֹון ְדִאְתְמַנע ִמּנְ ָּדא הוא עֹוָנׁשָ ּ ַפַחת , ּ ִתיב ְוִאם ִמׁשְ ַּמה ּכְ

ם. 'ִמְצַרִים לא ַתֲעֶלה ְולא ָבָאה ְוגו ׁשֶ ִתיב ְולא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה ַהּגֶ ִגין ְדָלא , ָּחֵמי ְדָלא ּכְ ּּבְ
א ִדְלהֹון ַמה הוא ִדְכִתיב, ּיהָנִחית ִמְטָרא ְלִמְצַרִים ְוָלא ִאְצַטְרָכן ֵל ֶּאָלא עֹוָנׁשָ ּ ּ זכריה (, ּ

ל ַהּגֹוִים ְוגו)יד ר ִיּגֹוף ְיָי ֶאת ּכָ ָפה ֲאׁשֶ ּגֵ ְהֶיה ַהּמַ ִגין ְדִמְצַרִים ָלא ְצִריִכין . ' ְוֹזאת ּתִ ּּבְ
ֶקה. ְלִמְטָרא י ֻכָלה ַמׁשְ יה ּכִ ִתיב ּבֵ ּאוף ְסדֹום ַמה ּכְ ּ ל ִעדוִנין ְד, ּּ ּּכָ ּ ָּעְלָמא ֲהוו ָבהּ ְוַעל , ּ

ה א ָאֳחָרִנין ִיְתַעְדנון ּבָ ָּדא ָלא ָבָעאן ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

מֹוְנהֹון ְרַמְייהו וִמּמָ י ִחָייא ָאַמר ִאּנון ֲהוו ַחָייִבין ִמּגַ ַּרּבִ ּ ּ ּּ ר ָנׁש ְדִאיהו ָצר ֵעיָנא , ּ ְּדָכל ּבַ ּ ּ
ָנא י ִמְסּכֵ ָּיאֹות הוא ְדָלא ִיְתַקַי, ְלַגּבֵ ּ ָעְלָמאּ ְּולא עֹוד ֶאָלא ְדֵלית ֵליה ַחִיים . ים ּבְ ּ ּ ּ
ָעְלָמא. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ָנא ָיאֹות הוא ְדִיְתַקַיים ּבְ י ִמְסּכֵ ָרן ְלַגּבֵ ְּוָכל ַמאן ְדִאיהו ַווּתְ ּ ּ ּ ּ ,

ִגיֵניה ְּוִיְתַקַיים ָעְלָמא ּבְ א ְדַחֵיי ְלָעְלָמא ְדָא, ּ ְּוִאית ֵליה ַחִיים ְואֹוְרּכָ ּּ   :ֵתיּ

י ְבנֹוָתיו ִעּמֹו ְוגו ּתֵ ָהר הוא וׁשְ ב ּבָ ַּוַיַעל לֹוט ִמּצַֹער ַוֵיׁשֶ ּ ּ ִגין ְדָחָמא . ַמאי ַטְעָמא. 'ּ ּּבְ
ן ּמָ ַלק ִמּתַ ְּדֲהָוה ָקִריב ִלְסדֹום ְוִאְסּתַ י ִיְצָחק ָפַתח . ּ ְ ְוהוא ְמִסיּבֹות ִמְתַהֵפך )איוב לז(ַּרּבִ ּ ּ

ַתְחּבולָתיו ְלָפֳעָלם ְו ב ִסּבוִבין ְדָעְלָמא ְוַאְייֵתי קוְמִרין . 'גוּּבְ ִריך הוא ְמַסּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ד עֹוָבדֹוי ַגְווָנא ָאֳחָרא, ְטִהיִרין ְלֶמְעּבַ ְוְלָבַתר ְמַהֵפך לֹון ְוָעִביד לֹון ּכְ ּ ּ.  

ֱעָלם  הו. 'ַּוַיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ְוגוִמְדָרׁש ַהּנֶ י ַאּבָ ר ּּבֹא וְר, ָּאַמר ַרּבִ ֵיּצֶ ִתיב ּבַ ֵּאה ַמה ּכְ
ֵני ָאָדם ַעד אֹותֹו ְזַמן ִדְכִתיב, ָהָרע ֵטל ְלעֹוָלם ִמּבְ ֵאינֹו ִמְתּבַ ַדע ְלך ׁשֶ ּּתֵ  )יחזקאל לו(, ָ

ם. 'ַוֲהִסֹרִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן וגו יִהּנָ ּגֵ ֵני ָאָדם ִנדֹוִנין ּבַ רֹוֶאה ּבְ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּׁשֶ א , ּ ּהוא ּבָ
ֵני ָאָדםְוחֹוֵזר לֹו ֵא ל ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיַעל לֹוט ִמּצֹוַער, ּצֶ יִהּנֹם . ּ ל ּגֵ ֲעָרה ׁשֶ ִּמּצַ

ֵני ָאָדם ם עֹוֶלה ְלַפּתֹות ּבְ   .ִמּשָׁ

ָאָדם לׁש ַהְנָהגֹות ִיׁש ּבָ י ְיהוָדה ׁשָ ֶכל ְוַהָחְכָמה וזֹו ִהיא , ָּאַמר ַרּבִ דף קט (ַהְנָהַגת ַהּשֵׂ

ָמ)ב''ע ׁשָ ה ּכַֹח ַהּנְ דֹוׁשָ ֲאֹות ָרעֹות. ה ַהּקְ ָכל ּתַ ִהיא ִמְתַאָוה ּבְ ֲאָוה ׁשֶ ּוֶזהו ּכַֹח , ְּוַהְנָהַגת ַהּתַ
ֲאָוה ְּוַהַהְנָהָגה ַהַמְנֶהֶגת ִלְבֵני ָאָדם וְמַחֶזֶקת ַהּגוף ְוִהיא ִנְקֵראת ֶנֶפׁש ַהּגוף. ַהּתַ ּ ָאַמר , ּּ

ֲחִזיק ַּרב ִדיִמי ֶזהו ּכַֹח ַהּמַ ּ.  

י ֵאלו בָאַמר ַרּבִ ר ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶאָלא ּבְ ּ ְיהוָדה ּבֹא וְרֵאה ְלעֹוָלם ֵאין ֵיּצֶ ּ ּּ ּּכֹחֹות ִאֵלין ' ּ
ר ָהָרע ְלעֹוָלם, ְּדֲאָמָרן ְתַאָוה ִהיא ָהרֹוֶדֶפת ַאַחר ִיּצֶ ַמע ִדְכִתיב ַוּתֹאֶמר , ֶּנֶפׁש ַהּמִ ַּמׁשְ

ִעיָרה ָאִבינו ָזֵקן ִכיָרה ֶאל ַהּצְ ה ֶנֶפׁש ַהּמִ. ַּהּבְ ְּתַאָוה ִהיא ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהַאֶחֶרת וְמַפּתָ ּ
ר ָהָרע ֵיּצֶ ּאֹוָתה ִעם ַהּגוף ְלִהָדֵבק ּבַ ּ ּ ָבה , ּ ּכְ ֶקה ֶאת ָאִבינו ַיִין ְוִנׁשְ ּוִהיא אֹוֶמֶרת ְלָכה ַנׁשְ

א. ִעּמֹו עֹוָלם ַהּבָ ַּמה ִיׁש ָלנו ּבָ ׁשו, ּ ר ָהָרע ְוַאַחר ּתְ ֵּנֵלך ְוִנְרדֹף ַאַחר ִיּצֶ ּ ַקת ֶחְמַדת ְ
ימֹות ְלִהָדֵבק ּבֹו, ּוַמה עֹוׂשֹות. ָּהעֹוָלם ַהֶזה יֶהן ַמְסּכִ ּתֵ ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן , ּׁשְ ׁשְ ִתיב ַוּתַ ַמה ּכְ

ִתָיה ֲאִכיָלה וִבׁשְ ר ָהָרע ּבַ ַּיִין ִמְתַפְטמֹות ְלִהְתעֹוֵרר ְלִיּצֶ ּּ ּ.  
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ב ֶאת ָאִביָה ּכַ ׁשְ ִכיָרה ַוּתִ ָקם ַהּבְ ָא. ַוּתָ ׁשֶ ַלְיָלהּכְ ֶּנֶפׁש ַהִמְתַאָוה , ָּדם ׁשֹוֵכב ַעל ִמָטתֹו ּבַ
ר ָהָרע ֶרת , ּוְמַהְרֶהֶרת ּבֹו, ִּהיא ַהְמעֹוֶרֶרת ַלִיּצֶ ְתַעּבֶ ּמִ ָכל ִהְרהור ָרע ַעד ׁשֶ ּוהוא ָדֵבק ּבְ ּ ּ

ָב)א עד''נ) (ג על''א ל''ד) (א ממנו''ס(ְמַעט  ֲחׁשָ ֵלב ָהָאָדם אֹוָתה ַהּמַ ִביא ּבְ ּמֵ ה ָהָרָעה ּ ׁשֶ
ֲאָוה ְמעֹוֶרֶרת ְלֹכַח ַהּגוף , ּוְדֵבָקה ּבֹו זֹאת ַהּתַ ִלּבֹו ְוֹלא ִנְגַמר ַלֲעׂשֹוָתה ַעד ׁשֶ ַּוֲעַדִין ִיׁש ּבְ ּּ

לום ָהָרָעה ׁשְ ר ָהָרע וָאז הוא ּתַ ֵיּצֶ ִחָלה ְלִהָדֵבק ּבַ ִמּתְ ּּכְ ּ ּּ י , ּ ּתֵ ֲהֶריןָ◌ ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוּתַ
נֹות לֹוט  ה ֶאָלא .  ֵמֲאִביֶהן)א''דף קי ע(ּבְ ר ָהָרע ִמְתַפּתֶ ָחק ֵמעֹוָלם ֵאין ִיּצֶ י ִיּצְ ָּאַמר ַרּבִ ּ

ִתָיה ֲאִכיָלה וׁשְ ּּבַ ָאָדם, ּ ְמַחת ַהַיִין ָאז ׁשֹוֵלט ּבָ ּוִמּתֹוך ׂשִ ְ יה . ּ ִתיב ּבֵ ִדיק ַמה ּכְ ּצַ ּּבַ  )משלי יג(ּ
ִדיק ֹאֵכל ְלׂשַבע ַנְפׁשֹו ּתַ. ּּצַ ר ְלעֹוָלםוֵאינֹו ִמׁשְ ָנן , ּכֵ י ְיהוָדה ַהאי ּצוְרָבא ֵמַרּבָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ

ַאף ֲחִזיר)משלי יא(ָּקֵריָנא ֲעֵליה , ְדַמְרִוי ם .  ֶנְזם ָזָהב ּבְ ְמַחֵלל ׁשֵ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ּ
ַמִים ִעים ַמהו . ׁשָ ְמָחה)ישעיה כב(ִּמְנַהג ָהְרׁשָ ׂשֹון ְוׂשִ ה ׂשָ ָאָדםַּהַיִין ָאז ׁש.  ִהּנֵ , ֹוֵלט ּבָ

חֹוט ּצֹאן ְוגו ָקר ְוׁשָ תוב . 'ָהרֹוג ּבָ ָכר )משלי ה(ֲּעֵליֶהם ָאַמר ַהּכָ יֵמי ַבּבֶֹקר ׁשֵ ּכִ  הֹוי ַמׁשְ
ִּיְרֹדפו ְוגו ר ָהָרע. 'ּ ֵדי ְלעֹוֵרר ַלִיּצֶ ר ָהָרע ִמְתעֹוֵרר ֶאָלא ִמּתֹוך ַהַיִין, ּּכְ ֵאין ִיּצֶ ּׁשֶ ְ ֲהָדא , ּ

ּהוא ִדְכִתיב ַוּתַ ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִיןּ ְכָבה . ׁשְ ׁשִ ִתיב ְוֹלא ָיַדע ּבְ הו ַמה ּכְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ּוְבקוָמה ּ א. ּ עֹוָלם ַהֶזה וְבקוָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ְכָבה ּבָ ׁשִ ה ּבְ יַח ּבָ ּגִ ר ָהָרע ֵאינֹו ַמׁשְ לֹוַמר ֵיּצֶ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ,

ֶּאָלא ִמְתעֹוֵרר ִעם ּכַֹח ַהּגוף ַלֲעֹבד ּתַ עֹוָלם ַהֶזהּ ָעה . ֲּאָותֹו ּבָ ׁשָ הו ּבְ י ַאּבָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ
ֶהן ר ָהָרע ִלְראֹות ּבָ ם ַמְכִניִסים ַלֵיּצֶ יִהּנָ ּגֵ ִעים ּבַ ְכָנִסין ָהְרׁשָ ּנִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְולֹוט , ּׁשֶ

יִהּנֹם ל ּגֵ ֲעָרה ׁשֶ א ּצֲֹעָרה ְלּצַ ן ִלְבִרָייָתא ְל, ּּבָ ּמָ ְּוָנַפק ֵליה ִמּתַ ְדָקֲאָמָרןּ ֲהָדא . ַּנּסוָתא ּכִ
יִהּנֹם ל ּגֵ ֲעָרה ׁשֶ ּהוא ִדְכִתיב ַוַיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ִמּצַ ּּ.  

ָהר ב ּבָ ָמקֹום , ַּוִיׁשֶ בֹו ּבְ ם מֹוׁשָ הוא ׁשָ ד ׁשֶ ָהר ְמַלּמֵ ַמע ִדְכִתיב ּבָ ָחק ַמׁשְ י ִיּצְ ָּאַמר ַרּבִ ּ
יה ִט. ָהר ָהר ְדֵלית ּבֵ הוא ָחֵרב ּכָ ּּגוף ׁשֶ ּ ּ נֹוָתיו ִעּמֹו. ּיבוָתאּ י ּבְ ּתֵ ֵּאלו ַהב. ּוׁשְ ּכֹחֹות ' ּ

י . ְּדֲאָמָרן ּצֹוַער)ב''דף קי ע(ּכִ ֶבת ּבְ רֹוֶאה ,  ָיֵרא ָלׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ִיְרָאה ַוֲחָרָדה נֹוֶפֶלת ָעָליו ּבְ
ם ִידֹון ּשָׁ ב ׁשֶ ִעים ְוחֹוׁשֵ ֲעִרין ָלְרׁשָ ְמּצַ יִהּנֹם ׁשֶ ַער ּגֵ רֹו, ּּצַ יָון ׁשֶ א ּכֵ ם יֹוּצֵ ֵאינֹו ִנדֹון ׁשָ ֶּאה ׁשֶ

ֵני ָאָדם ַאֲחָריו ד ֲהָוה ָדִריׁש ְלִאְזַדֲהָרא ִלְבֵני ָאָדם. ְְוהֹוֵלך ְלַפּתֹות ּבְ ַּרב הוָנא ּכַ ּ ֲהָוה , ּ
יִהּנֹם ל ּגֵ ִליָחא ׁשֶ רו ִמׁשְ ּמָ ַני ִאְסּתַ ָּאַמר ְלהו ּבָ ִליַח , ּ הוא ׁשָ ר ָהָרע ׁשֶ ּוַמאן הוא ֶזהו ֵיּצֶ ּ ּ ל ּ ׁשֶ

יִהּנֹם   .ּגֵ

א ָאַמר ַמאי ִדְכִתיב י ַאּבָ י ָבנֹות ַהב ַהב)משלי ל(, ַרּבִ ּתֵ נֹות . ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ י ּבְ ּתֵ ֵּאלו ׁשְ ּ
ְתַאוה, ּלֹוט ְדֲאָמָרן ִהיא ֶנֶפׁש ַהּמִ ר ָהָרע , ּׁשֶ ּגוף ָהרֹוֶדֶפת ַאַחר ִיּצֶ ֶפת ּבַ ּתֶ ּתַ ׁשְ ְּוֶנֶפׁש ַהּמִ

י ְי. ְלעֹוָלם ּצֹוַערָאַמר ַרּבִ ֶבת ּבְ י ָיֵרא ָלׁשֶ לֹוט ּכִ ִתיב ָהָכא ּבְ ַע ּכְ ּוְכִתיב ָהָתם , הֹוׁשֻ
י ָבנֹות ַהב ַהב ּתֵ ִגיַמְטִרָיא הוא ֲעלוָק''ָיֵר. ַּלֲעלוָקה ׁשְ ּא ּבְ ּ ָחק ִאי ָיֵרא . ה''ּ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ

ִרָייָתא ּהוא ְלַמאי ָאֵתי ְלִמְטֵעי ּבְ ל ע, ּ ך ֶדֶרך ּכָ ְֶאָלא ּכָ ְּ ה ַעְוָלהּ רֹוֶאה ָהָרע , ֹוׂשֵ ׁשֶ ּכְ
ָעה ׁש ִלְכלום, ִמְתָיֵרא ְלִפי ׁשָ ָעתֹו וֵאינֹו חֹוׁשֵ ִּמָיד חֹוֵזר ְלִרׁשְ ָעה , ּ ׁשָ ר ָהָרע ּבְ ך ֵיּצֶ ְּכָ

ִעים ָיֵרא ְרׁשָ רֹוֶאה ִדין ּבָ א ַלחוץ , ּׁשֶ יֹוּצֵ יָון ׁשֶ ּּכֵ לום)לעשות(ּ ׁש ּכְ   .ּ ֵאינֹו חֹוׁשֵ
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א ָאַמ י ַאּבָ ִעיָרה ָאִבינו ָזֵקןַרּבִ ִכיָרה ֶאל ַהּצְ רו ַוּתֹאֶמר ַהּבְ הו ְדֲאּמָ ּר ּמַ ּ ּ ַּמאי ָאִבינו . ּ
ֱאַמר . ָזֵקן ּנֶ ְקָרא ָזֵקן ׁשֶ ּנִ ר ָהָרע ׁשֶ ּ ֶמֶלך ָזֵקן וְכִסיל)קהלת ד(ֶּזהו ֵיּצֶ ּנֹוַלד . ְ הוא ָזֵקן ׁשֶ ּׁשֶ

י ְיהוָדה ָאַמר ַר, ִעם ָהָאָדם ְּדָתִניָנן ָאַמר ַרּבִ ְתַאָוה אֹוֶמֶרת ּ י יֹוֵסי אֹוָתה ֶנֶפׁש ַהּמִ ּּבִ ּ
ק  ָּלַאֶחֶרת ָאִבינו ָזֵקן ִנְרדֹף ַאֲחָריו ְוִנְדּבַ עֹוָלם)א''דף קיא ע(ּ ּבָ ִעים ׁשֶ ל ָהְרׁשָ ָאר ּכָ ׁשְ .  ּבֹו ּכִ

ָאֶרץ ָלֹבא ָעֵלינו ָאְרץ, ּוִאיׁש ֵאין ּבָ ִדיק ּבָ ִליט ַע, ֵּאין ִאיׁש ּצַ רֹוְּוֵאין ִאיׁש ׁשַ , ל ִיּצְ
ָאֶרץ ִעים ּבָ ה ְרׁשָ ְלחֹוָדָנא ַחָייִבין, ַהְרּבֵ ֵהם , ֵּלית ֲאַנן ּבִ ל ָהָאֶרץ ׁשֶ ֶדֶרך ּכָ ה ּכְ ְַנֲעׂשֶ

ל ָהָאֶרץ הוא, ַּחָייִבים ַעד ַהיֹום ֶדֶרך ּכָ ּׁשֶ ְּ ֶקה ֶאת ָאִבינו ַיִין. ּ עֹוָלם , ְּלָכה ַנׁשְ ַמח ּבָ ִנׂשְ
ה ְוִנְר, ַּהְזה ּתֶ ָבה ִעּמֹוֹנאַכל וִנׁשְ ּכְ ר ָהָרע וִנׁשְ ִיּצֶ ָאִבינו ּבַ ק ּבְ ְּורוַח ַהּקֶֹדׁש . ְּוה ַחְמָרא ְוִנְדּבַ

ַחת ְואֹוֶמֶרת  עו)ישעיה כח(ּצוֹוַ ָכר ּתָ גו וַבּשֵׁ ַיִין ׁשָ ם ֵאֶלה ּבַ ּ ּגַ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי י ְיהוָדה ּתָ ֶקיןָ◌ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין, ָּאַמר ַרּבִ ׁשְ ִתיב וּתַ ִעים ִלְטעֹות ֶּדֶר. ַמה ּכְ ְך ָהְרׁשָ
ר ָהָרע וְלעֹוְררֹו ק ַלֵיּצֶ ַּאֲחֵרי ַהַיִין ְלַפּנֵ ְכרותֹו ׁשֹוֵכב ַעל ִמָטתֹו, ּ ׁשִ ֵמַח ּבְ הוא ׂשָ ּוַעד ׁשֶ ּ ,

ב ֶאת ָאִביָה ּכַ ׁשְ ִכיָרה ַוּתִ ָקם ַהּבְ ָכל . ִּמָיד ַוּתָ ֶנת ִעּמֹו וִמְתַאָוה וְמַהְרֶהֶרת ּבְ ִּהיא ְמְזּמֶ ּ ּ
ה , ים ָרִעיםִּהְרהוִר יַח ּבָ ּגִ ה וֵאינֹו ַמׁשְ ק ּבָ ה ְוִנְדּבַ ר ִעּמָ ר ָהָרע ִמְתַחּבֵ ּוֵיּצֶ ּ  )א מההוא זמנא''ס(ּ

ה ּנָ ַּמה הוא ִמּמֶ ְכָבה וְבקוָמה. ּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ עֹוָלם ַהְזה וְבקוָמה ֶלָעִתיד ָלֹבא. ּ ְכָבה ּבָ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ְכָבה . ּּ ׁשִ ּּבְ
ן ִד ּתֵ ּתִ ׁשֶ א ּכְ עֹוָלם ַהּבָ ּבֹוןּּבָ ּוְבקוָמה ְליֹום ַהִדין ִדְכִתיב. ין וֶחׁשְ ּ ּ ּ ֵני )דניאל יב(, ּ ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ
  .'ַּאְדַמת ָעָפר ָיִקיּצו ְוגו

 ] בשנה36יום [סדר הלימוד ליום ו חשון 

ר ָהָרע ה ִיּצֶ יַח ּבָ ּגִ ׁשום ִעְנָין ֵמֵאלו ֵאין ַמׁשְ ּּבְ ּ ֶקת , ּּ ה וִהיא ִנְדּבֶ ֶּאָלא ָדֵבק ּבָ ּ , ּבֹוּ
ר ָהָרע ִיּצֶ ק ּבַ דֹול ִנְדּבַ ַהִהְרהור ּגָ ן ְמעֹוֶרֶרת ְלָאֳחָרא ְלַאַחר ׁשֶ ּוְלַאַחר ּכֵ ּ ָאה ָהַאֶחֶרת , ּ ּבָ

ֶקיןָ◌ ֶאת  ׁשְ ֶקת ּבֹו ַוּתַ ֶקת .  ֲאִביֶהן ָיִין)ב''דף קיא ע(ְוִנְדּבֶ ר ָהָרע ְוִנְדּבֶ מֹו ֵכן ְלעֹוֵרר ַלִיּצֶ ּּכְ
לום ָה ׁשְ ר ָהָרעּּבֹו וֲאַזי ּתַ יֶהן ִמִיּצֶ ּתֵ רֹות ׁשְ ָּרעֹות ַלֲעׂשֹות וִמְתַעּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

י ְבנֹות לֹוט ֵמֲאֵביֶהן ּתֵ ֲהֶרין ׁשְ   .ַוּתַ

ָעָתה ָעָתה וזֹו יֹוֶלֶדת ִרׁשְ יֶהן זֹו יֹוֶלֶדת ִרׁשְ א ַלפַֹעל ַמֲעׂשֵ ָיּצָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ל , ּ ם ׁשֶ ְּוֵכן ַדְרּכָ
ִעְנַין ְז ִעים ּבְ ר ָהָרעְרׁשָ ם, ה ִעם ִיּצֶ יִהּנֹם וַמְכִניסֹו ׁשָ הֹוֵרג ָלָאָדם ומֹוִליכֹו ַלּגֵ ַּעד ׁשֶ ּ ,

מֹו ֵכן ם ְלַפּתֹות ִלְבֵני ָאָדם ּכְ ך עֹוֶלה ִמּשָׁ ּנו ְוֵאינֹו . ְְוַאַחר ּכָ יר ּבֹו ִנּצֹל ִמּמֶ ּכִ ּמַ ּוִמי ׁשֶ ּ
ר ִעּמֹו   .ִמְתַחּבֵ

ל ְלָמה ַה ָחק ָמׁשָ י ִיּצְ ָּדָבר דֹוֶמהָאַמר ַרּבִ ְדָרִכים ִלְגֹזל , ּ ָהיו אֹוְרִבים ּבַ ְּלַכּתְ ִלְסִטים ׁשֶ ּ
יֹוֵדַע ְלָהִסית ִלְבֵני ָאָדם וְלׁשֹונֹו ַרך, ְוַלֲהֹרג ִלְבֵני ָאָדם ים ֵמֶהם ֶאָחד ׁשֶ ְוַמְפִריׁשִ ּ ֶמה , ּּ

ֶעֶבד ִלְפֵניֶהם ַעד  ה ּכְ ָלם ְוַנֲעׂשָ ְָעִביד ַמְקִדים ְוהֹוֵלך ְלַקּבְ ים ּבֹו ּ ֲאִמיִנים ַהִטְפׁשִ ּמַ ּׁשֶ
ֵמִחים ִעּמֹו יָחתֹו וׂשְ ַאֲהָבתֹו וְבׂשִ ּובֹוְטִחים ּבְ ּ אֹותֹו ַהֶדֶרך , ּ ֵחֶלק ְדָבָריו ּבְ ְומֹוִליָכם ּבְ ּ ּ ּ

ם ַהִלְסִטים ׁשָ ם, ּׁשֶ ֶהם ְלׁשָ יַע ִעּמָ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ם, ּכֵ הֹוֵרג ּבָ ּנֹוְתָנם , ּהוא ָהִראׁשֹון ׁשֶ ְלַאַחר ׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]426דף [ -ּ

ם ְוָלַקַחת ָממֹוָנם ַיד ַהִלְסִטים ְלָהְרּגָ יְתָנא ְלֵדין , ּּבְ ְווִחין ְוָאְמִרין ַווי ַדֲאּצִ ְּוִאּנון ּצָ ּ
ֵניה יָכא ְדִליׁשְ ְּוִלְרּכִ ָהְרגו ֵאֶלה. ּ ְּלַאַחר ׁשֶ א ְלַפּתֹות ִלְבֵני ָאָדם , ּ ם ְויֹוּצֵ עֹוֶלה ִמּשָׁ

ִחָלה ִמּתְ ה ָלֶהםַּהִפְקִחים ָמה ֵהם עֹוׂשִ. ּּכְ א ִלְקָראָתם וְמַפּתֶ רֹוִאים ָלֶזה יֹוּצֵ ׁשֶ יִרין , ּים ּכְ ַמּכִ
ֶדֶרך ַאֶחֶרת ים אֹותֹו ְוהֹוְלִכים ּבְ ם ְוהֹוְרּגִ הוא ּצֹוֶדה ֶאת ַנְפׁשָ ְּבֹו ׁשֶ ּ.  

א ו יִהּנֹם ְלָקְבָלא ִדְבֵני ָנׁשָ ְת ַהִלְסִטים עֹוֶלה ִמּגֵ א ִמּכַ ר ָהָרע יֹוּצֵ ך הוא ִיּצֶ ּּכָ ּ ּּ ְלַפּתֹות ְ
ֵחֶלק ֶמֶתק ְדָבָריו ָהר וגו, ָּלֶהם ּבְ ב ּבָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ַוִיׁשֶ ּ מֹו . 'ּ ּכְ
ה עֹוֵבר ִלְפֵניֶהם, ִלְסִטים ֶלֱאֹרב ִלְבֵני ָאָדם ים ַמֲאֲמיִנים ּבֹו וְבַאֲהָבתֹו , ַמה עֹוׂשֶ ְּוַהִטְפׁשִ ּ
הוא הֹוֵלך ְלַפּתֹוָתם ְו ְׁשֶ ֶעֶבדּ ים ָיפֹות ֲאסורֹות, עֹוֵבד ָלֶהם ּכְ ּנֹוֵתן ָלֶהם ָנׁשִ נֹוֵתן ָלֶהם , ּׁשֶ

ֵני ָאָדם ְלָהַרע ַמִים, ּבְ ך. ְּמָפֵרק ֵמֶהם ֹעל ּתֹוָרה ְוֹעל ַמְלכות ׁשָ ים רֹוִאים ּכָ ְַהִטְפׁשִ ּ ,
ַאֲהָבתֹו אֹותֹו ֶדֶר, ּבֹוְטִחים ּבְ ֶהם ומֹוִליָכם ּבְ הֹוֵלך ִעּמָ ַּעד ׁשֶ ּ םְ ַהִלְסִטים ׁשָ ּך ׁשֶ ֶדֶרך , ְ ְּבְ

ֹמאל ר ֵאין ֶדֶרך ִלְנטֹות ָיִמין וׂשְ יִהּנֹם ֲאׁשֶ ּּגֵ ם, ְּ ֶהם ְלׁשָ יַע ִעּמָ ּגִ ּמַ יָון ׁשֶ ּהוא ָהִראׁשֹון , ּכֵ
הֹוֵרג ָלֶהם יִהּנֹם, ׁשֶ ְות וַמְכִניָסן ַלּגֵ ה ָלֶהם ַמְלַאך ַהּמָ ְּוַנֲעׂשָ ּומֹוִריִדין ְלהֹון ַמְלֲאֵכי , ְ

ָלהַח יְתָנא ְלֵדין, ּבָ ְווִחין ְוָאְמִרין ַווי ַדֲאּצִ ְּוִאּנון ּצָ   .ְוָלא ְמַהְנָיא לֹון, ּ

א ְלַפּתֹות ִלְבֵני ָאָדם ם ְויֹוּצֵ ן עֹוֶלה ִמּשָׁ יִרים . ְלַאַחר ּכֵ רֹוִאין אֹותֹו ַמּכִ ׁשֶ ַּהִפְקִחין ּכְ
ֹוְלִטין ָעָליו ּשׁ ִרים ָעָליו ַעד ׁשֶ ּבְ ְוָסאִטין ִמֶזה ַהֶדֶרך ְולֹוְקִחין ֶדֶרך ַאֶחֶרת , ּאֹותֹו וִמְתּגַ ְּ ּ ּ

ּנו ל ִמּמֶ ּצֵ   .ְּלִהּנָ

י  יִני ַנּשֵׁ ד ֲהָוה ָנִחית ְלָבֶבל ָחָמא ִאּנון ַרָווַקָיא ְדֲהוו ַעְייֵלי ְוָנְפֵקי ּבֵ ַּרב יֹוֵסף ּכַ ּ ּ ּ
ִפיִרין וָלא ָחָטאן ר ָהָר, ּׁשַ פו ִאֵלין ִמִיּצֶ ָּאַמר לֹון ָלא ִמְסּתָ ָּאְמרו ֵליה ָלא ִמּקֹוְנִדיטֹון , עּ ּ

א ָקֲאֵתיָנא יׁשָ ַזְרָנא, ּבִ א ִאְתּגַ ָתא ְדַקִדיׁשָ ִּמְקדוׁשָ ּ ּ ִריך ָאָדם , ּ ְְדָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ּצָ ּ ּ
ִמיׁש ׁשְ ַעת ּתַ ׁשְ מֹו ּבִ ִני ַמֲעֵלי ְדָלא ִמְסּתָ, ְּלַקֵדׁש ַעּצְ י ּבְ ִני ַקִדיׁשֵ יה ּבְ ְּוָנְפֵקי ִמּנִ ּ ר ּ ּפו ִמֵיּצֶ

ֱאַמר  ּנְ ים)ויקרא כ(ָהָרע ׁשֶ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ   .ּ ְוִהְתַקִדׁשְ

  ]ב''דף קט ע - ' זוהר חלק א[

א ָאַמר ַמאי ִדְכִתיב י ַאּבָ תֹוַתי ַקֵדׁשו)יחזקאל כ(, ַרּבִ ּבְ ּ ְוֶאת ׁשַ ל , ּ ֶּאָלא ֵאין עֹוָנָתן ׁשֶ
ת ְל ּבָ יֵדי ֲחָכִמים ֶאָלא ִמּשַׁ ְלּמִ ּּתַ תּ ּבָ ָוה , ׁשַ ָטה ְדִמּצְ ִמיׁש ַהּמִ ּוַמְזַהר ְלהו ְדהֹוִאיל ְדַתׁשְ ּ ּ ּ ּ

ַּקֵדׁשו, ּהוא וה. ּ ִמיׁש ְדִמּצְ ׁשְ ַההוא ּתַ תֹוַתי ּבְ ּבְ ׁשַ ְמֶכם ּבְ לֹוַמר ַקְדׁשו ַעּצְ ּּכְ ּ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה . ּ
ִפיָרן י ׁשַ א ְוָחֵמי ַנּשֵׁ ָּאַמר ַרב ַהאי ַמאן ְדָעִייל ְלַקְרּתָ ין ֵעינֹוי ְוֵייָמא ָהִכי,ּ ך ,  ַיְרּכִ א ''נ(ְּבָ

א )קרדינא (ָסָפאן ִאיְגַזר ִאיְגַזְרָנא) סך ּתָ ּבַ א ְדׁשַ ִקיל פוק פוק ְדֲאבֹוי ַקִדיׁשָ ּ ַקְרִדיָטא ּתְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְלָטא ֲעלֹוי. ּהוא ר ָהָרע ְלׁשָ יה ְוָיִכיל ִיּצֶ ַלט ּבֵ ַּמאי ַטְעָמא ְדֲחִמימות ְדָאְרָחא ׁשָ ּ ּ  כאן עד(, ּ

  )מדרש הנעלם

ה ַתְחּבולֹוָתיו, ּוְבּמָ ִאּנון , ּּבְ ב ִסּבוִבין ַלֲאָפָכא לֹון ְוָלאו ּכְ ְחּבוִלין וְמַסּבֵ ָּעִביד ּתַ ּ ּ ּ
א, ְלָפֳעָלם )ב''דף קט ע(. ַקְדָמֵאי ִגין ָפֳעָלם ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ָמה ְדִאּנון ָעְבִדין עֹוָבִדין ָהִכי , ּ ּּכְ
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ְְמַהֵפך לֹון ר ְיַצֵום ַעל ְפֵני ֵתֵבל ָאְרָצהּכֹל ֲא. ּ ּׁשֶ א ְמַהֵפך ְלִאּנון . ּ ִגין ְדעֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ְּ ּ
יד לֹון ַעל ְפִני ֵתֵבל ְוגו ָכל ַמה ְדִאיהו ַפּקִ ְּמִסּבֹות ּבְ ּ ּ ּ'.  

א', ַּוַיַעל לֹוט ִמּצֹוַער ְוגוִּסְתֵרי תֹוָרה  א ְדַמְלּכָ ִּמּגֹו הוְרְמנוּתָ ָפ, ּ ְטָרא ִּאּתְ א ִמּסִ ְרׁשָ
ָמאָלא  ְטָרא ִדׂשְ א ְדַדֲהָבא ִמּסִ גֹו ִהּתוּכָ ָקא ּבְ ַדּבְ ְּדָיִמיָנא ַחד ִהּתוָכא ִדְקטֹוָרא ְדגוְלָפא ִמּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

גֹו ְמָסֲאבו  ֲעִביד ִדְקטֹוָרא ָחָדא ְדִאיָלָנא)א ודיוריה''נ) (דיצריה(ּּבְ ּ ְוִאּתְ ָחק . ּ ָעא ִיּצְ ד ּבָ ּכַ
ָעָרא  ָעְלָמאְלִאּתְ יוַמְייהו, ּבְ ין ִמּקִ ף וָפִריׁש ַדְרּגִ ּקַ ּתַ ָיא ִאּתְ ּתוְקֵפיה ְדִדיָנא ַקׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ף , ּ ּקַ ּתַ ְוִאּתְ

ַּאְבָרָהם וָפִריׁש ַההוא ִדְקטֹוָרא ָחָדא ְדִאיָלָנא ִמּגֹו ַההוא ְמָסֲאבו ּ ּ ּ ּ ַּההוא ָנָחׁש ַקְדָמָאה . ּּ
יה ְדַההוא ִאיָל ִאְנּבֵ ָּעאל ּבְ ּ א, ָנאּ ּתָ ְּוִאיהו ַחְמָרא ְדׁשָ ין ְקטוִרין ָדא , ּ ֵרין ַדְרּגִ ְּואֹוִליד ּתְ ּ ּ

ָדא ְסַטר ְמָסֲאבו ַחד ִאְקֵרי ִמְלּכֹו. ּבְ ין ְדָסֲחָרן ּבִ ְּוִאּנון ַדְרּגִ ּ ּ   .ר''ּם ְוַחד ִאְקֵרי ְפעֹו''ּ

ְלָיא ּגַ ָיא ְוָדא ֵעיָטא ְדִאּתְ ּסְ ּכַ ָּדא ֵעיָטא ְדִאּתְ ּ ּ ְלָיא ִאיהו ְוָכל עֹוָבדֹוי ְּפעֹור. ּ ּגַ ּ ְדִאּתְ ּּ
ְלָיא ּגַ ִאּתְ ָיא''ִמְלּכֹו. ּּבְ ּסְ ּכַ ִאּתְ ָיא ִאיהו ְוָכל עֹוָבדֹוי ּבְ ּסְ ּכַ ּם ְדִאּתְ ן . ּ ַפְרׁשָ ֵרין ִאּתְ ֵּמִאֵלין ּתְ ּ

יִאין ִלְזַנְייהו א וְלָכל , ִּזיִנין ַסּגִ א ַרּבָ א ''נ(וחד שף וכל חד . אלין סטרי מסאבו(ְּוָסֲחָרן ַיּמָ

יה))נזף ּ ְלדוְכּתֵ ּ.  

א ּתָ ַגְווָנא ָדא ִאיהו ְלּתַ י ְסדֹום. ּּכְ ַאְנׁשֵ ִוי ִדיוֵריה ּבְ ְפַרׁש ֵמַאְבָרָהם ְוׁשַ ּלֹוט ִאּתְ ּ ּ ּּ ד , ּ ּכַ
ְייהו ְפִריׁש ִמּנַ ן ְוִאּתְ ּמָ ַלח ֵליה ִמּתַ ר ְלַאְבָרָהם ְוׁשָ הו ִאְדּכַ ַער ִדינא ּבְ ִּאּתְ ּ ּ ִק. ּּ ּיאו ֵליה ַיִין ַאׁשְ ּ

ֵרין אוִמין הו ּתְ יה ְואֹוִלידו ּבְ ָנּתֵ ּּבְ ּ ּ ְלָיא ְוַחד . ַחד ִאְקֵרי ַעּמֹון ְוַחד ִאְקֵרי מֹוָאב, ּ ּגַ ִאּתְ ַּחד ּבְ
ָיא ּסְ ּכַ ִאּתְ א . ּבְ ָיא''ּ ִדיֵליה ִמְלּכֹו)קעג א(ַּעּמֹון ַדְרּגָ ּסְ ּכַ א ִדיֵליה . ּם ֵעיָטא ְדִאּתְ ּמֹוָאב ַדְרּגָ ּ

ְלָיא''ְּפעֹו ּגַ ִאּתְ ּר ּכָלא ּבְ יה. ּ ָנּתֵ ַגְווָנא ָדא ּבְ י , ּּכְ ָרא ִאיּת ִלי ֵמַעּמִ י ּבְ ן ַעּמִ ּדא ַאְמַרּת ּבֶ
אן הוא ָיא, ְּוָלא ַאְמַרּת ִמּמַ ּסְ ּכַ ִאּתְ ך ִאיהו ֲהָוה ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ָּדא ָאְמַרּת מֹוָאב ֵמָאב הוא . ָ ּ

א אֹוִליַדּת ֵליה. ְדָנא ּא ִדיֵליה ְפעֹוַּדְרּגָ. ֵּמַאּבָ ּ ְלָיא''ּ ּגַ ִאּתְ ּר ִמָלה ּבְ ּ.  

א ֵרין ִאֵלין ָאִחיד ָדִוד ַמְלּכָ ּוִבּתְ א, ּּ ה ָדוד ַמְלּכָ ּת רוּת ְוָנַפק ִמיּנָ ר ִמן מֹוָאב ָאּתַ ְּלָבּתַ ּ ּּ .
א ְלַזְרָע)ב''דף קי ע(ִמן ַעּמון  ַהאי ִעְטָרא ְדִאיִהי ַסֲהדוּתָ א ּבְ ַעַטר ָדוד ַמְלּכָ ּ ִאּתְ ּ ּא ְדָדוד ּ

יב ְזר ְוֶאּת ָהֵעדוּת)מלכים ב יא(, ִּדְכּתִ ן ָעָליו ֶאּת ַהּנֵ ּ וִיּתֵ א . ּ ְּוַהאי ֲהַוּת ִמן ִמְלּכֹם ַדְרּגָ
יב ִּדְבֵני ַעּמֹון ִדְכּתִ ם)שמואל ב יב(, ּ ח ֶאּת ֲעֶטֶרּת ַמְלּכָ   .ּ וִיּקַ

ִהי יב ַוּתְ א ִדְבֵני ַעּמֹון הוא ִדְכּתִ ִּמְלּכֹם ַדְרּגָ ּ ּ א ִלְבנֹוי ּ ן ֲהָוה ַסֲהדוּתָ ּמָ ּ ַעל ֹראׁש ָדִוד וִמּתַ ּ ּ
א וַדאי ְדָאְמִרין ִמן , ְלָעְלִמין ֲחִזי ְלַמְלּכָ נֹוי ְדָדִוד ְדִאּתְ מֹוָדע ַמאן ְדִאיהו ִמן ּבְ ּתְ ּוָבה ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָּדִוד הוא  ַההוא יֹוָמא ָיִכיל ֲהָוה ְלִמְסּבַ. )הגוף(ּ ְיִליד ּבְ ְּדֲאִפילו ִאּתְ ּ ּ ל ַהִהיא ִעְטָרא ַעל ּ
יה  ר ָזָהב ְוֶאֶבן ְיָקָרה ֲהַוּת)דהא איהו(ֵּריׁשֵ ּכַ ר ָנש ָאֳחָרא ָלא ָיִכיל . ּ ְדֲהַוּת ִמְשַקל ּכִ ּוּבַ

ָלא ֶזר ְוֶאּת ָהֵעדוּת. ְלִמְסּבְ ן ָעָליו ֶאּת ַהּנֵ יֹוָאׁש ַוִיּתֵ יב ּבְ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּ ין . ּּ ֵרין ַדְרּגִ ּוִבּתְ ּ
ֲא אִאּתְ ין, ִּחיד ָדִוד ַמְלּכָ ָאר ַעּמִ ָפא ַעל ׁשְ ּקְ ּתַ יה ְלִאּתְ ְּוִאּנון ּתוְקָפא ְדַמְלכוּתֵ ּּ ּ ּ ּ ְּדִאי ָלא , ּ

ָפא ֲעַלְייהו ּקְ ּתַ ִסְטָרא ִדְלהֹון ָלא ָיִכיל ְלִאּתְ ִליל ּבְ ּכְ ִּאּתְ ין )גוונין(ּכל , ּ ָאר ַעּמִ ין ִדׁשְ ּ ַדְרּגִ ּ
ָדִוד ְלִאּתְ יה ּבְ ִליָלן ּבֵ ָפא ֲעַלְייהוּּכְ ּקְ ּתַ ָרא וְלִאּתְ ּבְ ּּגַ ּּ:  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]428דף [ -ּ

ָהר ב ּבָ יב. ַּוֵיׁשֶ ּתִ י ָבנֹוּת ַהב ַהב)משלי ל(, ּכְ ּתֵ ר ָהָרע . ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ י ָבנֹוּת ְדֵיּצֶ ּתֵ ִּאֵלין ׁשְ ּ
ָעִרין ֵליה  ְּדִאּנון ִמּתְ ּ גוָפא)ג בגין''א ל''ד(ּ ָלָטא ּבְ ּ ְלׁשָ ְר, ּ ָּחָדא ִאיִהי ְנֶפׁש ְדִאּתְ ִדיר ּ ִביַאּת ּתָ

גוָפא ּּבְ ין . ּ יׁשִ ין ּבִ יאוְבּתִ ּתִ ְּוָחָדא ִאיִהי ְנֶפׁש ִדְכִסיַפּת ּבְ ּּ ּסוִפין )ג דהאי עלמא''א ל''ד(ּ ּ וְבָכל ּכִ ּ ּ
ין ְדַהאי ָעְלָמא יׁשִ ִכיָר. ּּבִ ִעיָר)א ואחרא''ד(ה ְוָדא ''ָּדא ִאיִהי ּבְ   .ה'' ִאיִהי ּצְ

ַחּבַ ר ָהָרע ָלא ִאּתְ א וְבִגין ְוֵיּצֶ ָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ִגין ְלַפּתָ ֵרין ִאֵלין ּבְ ּתְ ִדיר ֶאָלא ּבִ ּר ּתָ ּ ּ ּ
ִּדיֵהְמנון ֵליה  ּ א וִיְפְלחון ֵליה)א לאובלא''ס(ּ יִרין ְדמוּתָ ר ּגִ ּ ְלאֹוָבָדא ְלהו ְלֲאּתַ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ . ּּ ּכְ

ֵבדו)משלי ז(, ָאֵמר ְּלִלְסִטים ִדְמַקְפ. ּ ַעד ְיַפַלח ֵחץ ּכְ טוָרָיא ּ ְרַמְייהו )וכמינו(ֵּחי ּבְ ּ וְטִמירו ּגַ ּ ּ
ר ָדִחיל ְדטוַרָיא ֲאּתַ ּּבְ ּ י, ּ ִאּנון דוְכּתֵ ְרַמְייהו ְלֵמיַהך ּבְ ַטְמָרן ּגַ א ִאּתְ ֵני ָנׁשָ ְּוָיְדִעין ְדָהא ּבְ ּ ּ ּ ָּ ,

ֵניה ִמּכָֹלא ַההו ִליׁשְ ְייהו ַההוא ְדֲחִדיָדא ּבְ ִרירו ִמּנַ ָּמה ָעְבֵדי ּבְ ּ ּ ּ ּ א ּּ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ּא ְדָיַדע ְלִמְפּתֵ ּ
ן ּמָ ֵני ָעְלָמא ָעְבִרין ּתַ ר ְדָכל ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ יב ּבְ יַנְייהו ְוָיּתִ ְּוִיפוק ִמּבֵ ּ ּ ְייהו , ּ יָון ְדָמָטא ְלַגּבַ ּּכֵ ּ

ן ּמָ ָרא ּתַ ַחּבְ ֵרי ְלִאּתְ   )עד כאן סתרי תורה(, ׁשָ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְוהוא ְמִסּבֹות ִמְתַה ְֵפךַּרּבִ ב ִסּבוִבין ְוַאְייֵתי . ּ רוך הוא ְמַסּבֵ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ְּ

ָעְלָמא ְלִאְתָקְייָמא א ְדִיְתָקְיימון ִאּנון עֹוָבִדין, עֹוָבִדין ּבְ ֵני ָנׁשָ יבו ּבְ ּוְלָבַתר ְדֲחׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַק ָמה ְדֲהוו ּבְ ִריך הוא ְמַהֵפך לֹון ְלִאּנון עֹוָבִדין ִמּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ַתְחּבולֹוָתיו. ְדִמיָתאְּ . ּּבְ

ַהאי אֹוָמָנא ְדָעִביד ָמאִנין ְדַחְרָסא ִתיב ּכְ ַתְחּבוָלתֹו ּכְ ּּבְ ּ ֲחַרת . ּ עֹוד ְדַהִהיא ִטיְקָלא ִאְסּתַ ּּבְ
ַגְווָנא ָדא ָעִביד. ַּקֵמיה ד ּכְ יב ְלֶמְעּבַ ַגְווָנא ָאֳחָרא ָעִביד. ָּחׁשִ ד ּכְ יב ְלֶמְעּבַ ְְמַהֵפך . ָחׁשִ ּ
יה, ּא ָדא ְלָמאָנא ָדאָמאָנ ֲחַרת ַקּמֵ ִגין ְדַההוא ִטיְקָלא ִאְסּתַ ּּבְ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ְ

ְּמַהֵפך עֹוָבדֹוי ְדִאיהו ָעִביד ּ ְ ּ.  

  ]א''דף קי ע - ' זוהר חלק א[

ַתְחּבוֹלָתו ָחֵסר יו ּוַמאן ִאיהו, ד''ּּבְ א ְדִאיהו ִטְקָלא , ּ י ִדיָנא ְלַתּתָ ָּדא ּבֵ ּ ֲחַרת ּ ְּדִאְסּתַ
יה אָנא ָדא ְלָמאָנא ָאֳחָרא, ַּקּמֵ ְְוַעל ָדא ְמַהֵפך ָמאִנין ִמּמָ ּ ִפי ָפֳעָלם ִדְבֵני . ּ ְּוָכל ָדא ּכְ ּּ
א א עֹוָבֵדיהֹון, ָנׁשָ ֵני ָנׁשָ ַּההוא ִטְקָלא ְדַסֲחָרא ַאְסָחַרת לֹון ְלָיִמיָנא, ִאי ְמִטיִבין ּבְ ּ ,

ּוְכֵדין ִאְתֲעִבידו עֹוָבִדי ְדָקא ְיאותּ ָעְלָמא ְלאֹוָטָבא לֹון ּכְ ִדיר ְוָלא . ּן ּבְ ְוִטיְקָלא ַאְסָחַרת ּתָ
יה ָלא ּבֵ ְלּגְ ַההוא ִסְטָרא ְדָיִמיָנא ְוָעְלָמא ִמְתּגַ ִכיך ּבְ ּׁשָ ּ ּ א. ְ א ְלַאְבָאׁשָ ֵני ָנׁשָ דף קי (, ָּאתו ּבְ

ַא )א''ע ִדיר ְוֲהָוה ָקְייָמא ּבְ ְחּבוָלתֹו ְדַאְסַחר ּתָ ּּתַ ְּסָחרוָתא ְדָיִמיָנאּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַקְדִמיָתא ְלַההוא ְסַטר  ָמאָלא וְמַהֵפך ְמִסּבֹות וָמאִנין ְדֲהוו ּבְ ִסְטָרא ִדׂשְ ַּאְסַחר ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ
ָמאָלא   .ׂשְ

א לֹון ִלְבֵני ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ ּוְכֵדין ִטְקָלא ַאְסָחָרא ְוִאְתֲעִבידו עֹוָבִדין ּבְ אּ ְוִטְקָלא .  ָנׁשָ
ְייִבין ְלאֹוָטָבא עֹוָבֵדיהֹון א ּתָ ַּאְסַחר ְלַההוא ִסְטָרא ַעד ִדְבֵני ָנׁשָ ְוִטְקָלא ָקְייָמא . ּ

א עֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ַתְחּבוָלתֹו ְלָפֳעָלם. ּּבְ ְּוַעל ָדא ּבְ ִדיר, ּ   .ְוָלא ָקְייָמא ּתָ

א ֲחֵזי ַרם ִס, ּתָ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְדָקא ְּ ד ּכָֹלא ּכְ ִגין ְלֶמְעּבַ ָעְלָמא ּבְ ּּבוִבין ְועֹוָבִדין ּבְ ּ
א ִדְלֵעיָלא. ְּיאות ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ְּוֹכָלא ָנְפָקא ֵמִעּקָ יה. ּ יה , ַּאְקִריב ַאְבָרָהם ְלַגּבֵ ָּנַפק ִמּנֵ
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יה ד ָנַפק ִמּנֵ ִזיר ּכַ ָמֵעאל ְדָלא ֲהָוה ַאְבָרָהם ּגָ ִּיׁשְ ִגין ְדִאיהו, ּ ּּבְ ִלים ּ ּתְ א ְוָלא ִאׁשְ  ְלַתּתָ
א ָאת ְקָייָמא ַקִדיׁשָ   .ּּבְ

ִרית  ּבְ ַזר ַאְבָרָהם ְוָעאל ּבַ ַתְחּבולֹוָתיו ְוִאְתּגְ ב ִסּבוִבין ּבְ ִריך הוא ִסּבֵ א ּבְ ְּלָבַתר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ֵמיה ְוִאְקֵרי ַאְבָרָהם ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ִּעָלָאה ַאֲעָטַרת ֵליה ּבְ )צו א(' ְוה, ְּוִאׁשְ  )לא א( ָּרָזא ְדַמִיםּ

יָון ְדָרָזא. ֵּמרוַח ַזר)דברי הימים א( ּּכֵ ִלים ְוִאְתּגְ ּתְ יה ִיְצָחק ְוֲהָוה ַזְרָעא ,  ִאׁשְ ָּנַפק ִמּנֵ
ִים ָרָזא ְדֵאׁש ִמּמַ ר ְלֵעיָלא ּבְ א ְוִאְתַקּשַׁ ַּקִדיׁשָ ִתיב, ּ יך )ירמיה ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ

ל ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא. ה ֶזַרע ֱאֶמתּׂשֹוֵרק ּכֻ ר ּבְ   .ְּוָלא ִאְתְקׁשַ

א ֲחֵזי ן, ּתָ ִרין אוִמין ִמְתָפְרׁשָ ָנֵתיה ּתְ יה וִמּבְ ּלֹוט ָנְפקו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ַההוא ִסְטָרא , ּ רו ּבְ ְּוִאְתְקׁשָ ּ
ב , ְּדִאְתֲחֵזי לֹון ִריך הוא ְמַסּבֵ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְלּגוִלין ּ ִסּבוִב)ב''דף קי ע(ְּ ל ּגִ ּין וְמַגְלּגֵ ּ

ַאְתֵריה ר ּכָֹלא ּבְ ְדָקא ְיאות ְוִיְתַקּשַׁ ָעְלָמא ְדִיְתֲעִביד ּכָֹלא ּכְ ּּבְ ּ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי יה , ּתָ ִריך הוא ָיִפיק ִמּנֵ א ּבְ ָּיאֹות ֲהָוה ְללֹוט ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִרין )ומבנתיה(ְּ ֵתיה ּתְ ּ וֵמִאּתְ ּ
ּאוִמין ִאֵלין ִגין ְל, ּ ַאְתַרְייהו ְדִאְתֲחֵזי ְלהוֶּאָלא ּבְ ָרא ּבְ ִּאְתַקּשָׁ ּ , ְּוִאְתֲעִבידו ִמּגֹו ֵייָנא. ּ

א ַהִהיא ֵליְלָיא ַעְרּתָ ּמְ ן ְלהֹון ּבַ ְּוַההוא ֵייָנא ִאְזַדּמַ ָמה ְדַאּתְ , ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִאְתֲעִבידו ּכְ ּ ּ ּ
ָמר  ר ְוָהא ִאּתְ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ָּאֵמר ַוֵיׁשְ ּ ְּואוְקמוָהּ ּ.  

א ֲחֵזי ָמָהן, ּתָ ִכיָרה . מֹוָאב ֵמָאב, ּמֹוָאב ְוַעּמֹון ִאּנון ָקָראן לֹון ׁשְ י יֹוֵסי ָאַמר ּבְ ַרּבִ
ֲחִציפו ָאְמָרה מֹוָאב א הוא, ּּבַ י. ֵּמַאּבָ ן ַעּמִ מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ ן ַוּתִ ם ִהיא ָיְלָדה ּבֵ ִעיָרה ּגַ . ְוַהּצְ
ן ַעּמִ ְצִניעו ָאְמָרה ּבֶ י. יּּבִ ר ַעּמִ אן ֲהָוה, ּבַ א ֲחֵזי. ְוָלא ָאְמָרה ִמּמָ ִתיב , ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּבְ

וא ְכָבה וְבקוָמה ּבְ ׁשִ ְּוָלא ָיַדע ּבְ ּ ּ ַכח , ו''ּו ְוָנקוד ַעל וא''ּ ּתְ ִגין ְדִסיוָעא ְדֵעיָלא ֲהָוה ִאׁשְ ּּבְ ּ ּּ
יָחא ְלָנְפָקא ִמ א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ַההוא עֹוָבָדא ְדַזּמִ ּּבְ יהּ וא, ּּנֵ ִלים ָהָכא ּבְ ּתְ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ . ו''ּ

ה ָחֵסר וי ִתיב וְבֻקּמָ ּוְבָאֳחָרא ּכְ ּ ִריך הוא , ו''ּ א ּבְ ה חוְלָקא ְלקוְדׁשָ ִגין ְדָלא ָנַפק ִמיּנָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

ַהאי ָאֳחָרא וא, ּכְ א וְבקוָמה ּבְ יׁשָ ַהאי ָאֳחָרא ְקׁשִ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּ ּקוד ֲעָלהו ָמֵלא ְוָנ''ּ ּ.  

  ]א''דף קיא ע - ' זוהר חלק א[

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א , ַרּבִ ִריך הוא ְלאֹוְקָמא ִמיָנה ָדִוד ַמְלּכָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ָּלא ְיַדע ְדַזּמִ ּ ּ ּ ְּ

יָחא א ְמׁשִ ָאר ַמְלִכין וַמְלּכָ ֹלֹמה ְוָכל ׁשְ ּוׁשְ ּּתו וְבקוָמה. ּ ּ ּ רות , ּ ִּדְכִתיב ּבְ ָקם )רות ג(ּ  ַוּתָ
יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוגוּבְ ּוְבַההוא יֹוָמא ֲהָוה ָלה ִקיָמה ַוַדאי . 'ֶּטְרם ַיּכִ ּ ּ  )א''דף קיא ע(ּ

ת ַעל ַנֲחָלתֹו ם ַהּמֵ ה ּבַֹעז ְלָהִקים ׁשֵ ר ִעּמָ י ַמְלִכין ְוָכל , ִּאְתַחּבַ ל ַהּנֵ ה ּכָ ַקם ִמּנָ ְּוִאּתָ
ָרֵאל ִּעלוָיא ְדִיׂשְ ְכָבה ִד. ּ ׁשִ ְּולא ָיַדע ּבְ לֹוָתיו ַעד ַהּבֶֹקרּ ב ַמְרּגְ ּכַ ׁשְ ּוְבקוָמה . ְכִתיב ַוּתִ ּ ּ

יר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוגו ֶטֶרם ַיּכִ ָקם ּבְ ִּדְכִתיב ַוּתָ ך וְבקוָמה ְנקוד וא. 'ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ   .ו''ְ

א ֲחֵזי ָעא ק)א''קה ע(, ּתָ ד ּבָ ַקְדִמיָתא ּכַ ּ ִעְנְוָתנוָתא ְדַאְבָרָהם ְדָהא ֲאִפילו ּבְ ּ א ּּ ּוְדׁשָ
יה ַרֲחֵמי ַעל לֹוט  ְסדֹום ָלא ָבָעא ִמּנֵ ד ִדיָנא ּבִ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ ְּלָבַתר ִדְכִתיב , )דהא(ְ

ן ָלא ָתַבע ֲעֵליה ְדלֹוט ְוָלא ָאַמר ֲעֵליה  ְבׁשָ ִקיֹטר ַהּכִ ה ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ּכְ ַּוַיְרא ְוִהּנֵ ּ ּ ּ
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לום ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ִריך הוא ָלא ָאַמר ֵליה ִמיִדיא, ְּ א ּבְ ּוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ִגין ְדָלא , ְּ ּּבְ
לום ַרע ִמְזכוֵתיה ּכְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ַּיֲחׂשֹב ַאְבָרָהם ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

לום יה ּכְ ִלּבֵ יב ֵליה ְללֹוט ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ָחׁשִ ּ ּ יה , ּ ָּהא ָמַסר ַנְפׁשֵ
יִפיןְְלֵמיַהך ּקִ ה ְמָלִכין ּתַ ֲחִמּשָׁ ָחא ְקָרָבא ּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,  ְלַאּגָ ַמע )בראשית יד(, ּכְ ּ ַוִיׁשְ

ה ָאִחיו ְוגו ּבָ י ִנׁשְ ּוְכִתיב ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה. 'ַאְבָרם ּכִ ל ָהְרֻכׁש . ּ ב ֵאת ּכָ ּוְכִתיב ַוָיׁשֶ ּ
יב ְו ִריך הוא . 'גוְּוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו וְרֻכׁשֹו ֵהׁשִ א ּבְ ְרִחימוָתא ִדְרִחים ְלקוְדׁשָ ֲּאָבל ּבִ ּ ּ ְּ

ְדָקא ְיאות ָרן ּכְ ְּוָחָמא עֹוָבדֹוי ְדלֹוט ְדָלא ַכׁשְ ּבֹוק , ּ ָּלא ָבָעא ַאְבָרָהם ִדְבִגיֵניה ִיׁשְ ּ
לום ִמִדיֵליה ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּוְבִגיֵני ָכך ָלא ָתַבע ֲעֵליה ַרֲחֵמי ָלא , ְּ ַקְדִמיָתא ְוָלא ְּ ּבְ

  :ְבסֹוָפא
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ֶגב ם ַאְבָרָהם ַאְרָצה ַהּנֶ ע ִמּשָׁ ל ַמְטָלנֹוי ֲהוו ְלִסְטָרא ְדָדרֹוָמא . ַּוִיּסַ ּּכָ  )ב''דף קיא ע(ּ
ְטָרא ָאֳחָרא יר ִמּסִ ָדרֹוָמא, ַיּתִ ָקא ּבְ ָחְכָמָתא ֲעַבד ְלִאְתַדּבְ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ:  

ּתֹו ֲאחֹוִתי ִהיאַּויֹ ָרה ִאׁשְ ִניָנן . אֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ׂשָ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש )כיון(ּתָ ּ ָלא ִליּבָ
ר ָנׁש, ְלָסְמָכא ַעל ִניָסא ִריך הוא ַאְרִחיׁש ִניָסא ְלּבַ א ּבְ ְּוִאי קוְדׁשָ ָּלא ִאית ֵליה , ְּ

ִגין ְדָל.  ַעל ִניָסא ִזְמָנא ָאֳחָרא)תדיר(ְלָסְמָכא  ֲעָתא ִאְתְרִחיׁש ִניָסאּּבְ ֲעָתא ְוׁשַ ָכל ׁשַ   .או ּבְ

ַכח ְלֵעיָנא ּתְ ֲאַתר ְדִנְזָקא ִאׁשְ ְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ּגַ ְּוִאי ֵייעול ּבַ ּ ל ְזכוֵתיה , ּ ָּהא ָפַקע ּכָ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ְואוְקמוָה ְּדֲעַבד ּבְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ל ַהֲחָסִדים ו)בראשית לב(, ּכְ י ִמּכָ ל ּ ָקטֹוְנּתִ ִמּכָ

ִזיב ִזְמָנא ָחָדא. 'ָהֱאֶמת ְוגו ּתְ ְצַרִים ְוִאׁשְ יָון ְדָסִליק ִמּמִ אי ָאִעיל , ְּוַאְבָרָהם ּכֵ א ַאּמַ ּתָ ַהׁשְ
ַקְדִמיָתא ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא ַצֲעָרא ּכְ   .ַּגְרֵמיה ּבְ

לום ְרֵמיה ּכְ ֶּאָלא ַאְבָרָהם ָלא ָסִמיך ַעל ּגַ ּ ְ א ּתָ, ּ ִכיְנּתָ ָרה ְוָלא ְוָחָמא ׁשְ ִדיוָרה ְדׂשָ ִּדיר ּבְ ּ ּ ּ
ן ּמָ ן, ַאֲעֵדי ִמּתַ ּמָ ּוְבִגין ְדֲהַות ּתַ ָמה ִדְכִתיב , ּ משלי (ְַאְסִמיך ַאְבָרָהם ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא ּכְ

ך ָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא .  ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּת)ז ְוְבִגין ּכָ   :)א את''ס(ּ

ְַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך יַעָיא . ' ְוגוּ ְייהו ְדַרּשִׁ ִריך הוא ֲאָתא ְלַגּבַ א ּבְ ְּוִכי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמה ִדְכִתיב ְלָעם )במדבר כב(, ּכְ . ּ ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ָלָבן)בראשית לא( .ַּוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ּבִ
ָדא ֲעַלְייהו ֲהָוה ִליָחא ְדִאְתַפּקְ א ׁשְ ֶּאָלא ַההוא ְמַמּנָ ּ ּּ ִגין ְדֻכ, ּ ִליחוָתא ּּבְ ד ָעְבֵדי ׁשְ ְּלהו ּכַ ּ

ָמא ָדא ְטָרא ְדִדיָנא ָקא ַאְתָיין, ַנְטֵלי ׁשְ ְְוַעל ָדא ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך . ּוִמּסִ ּ ּ
ר ָלַקְחּתָ ְוגו ה ֲאׁשֶ ֲחלֹום ַהַלְיָלה ַויֹאֶמר לֹו ִהְנך ֵמת ַעל ָהִאּשָׁ ָּבַ ּ ּ'.  

  ]א''דף קיב ע - ' זוהר חלק א[

ְמ י ׁשִ ַפת ֱאֶמת ְוגו)משלי יב(, ּעֹון ָפַתח ְוָאַמרַרּבִ ּכֹון ָלַעד. ' ׂשְ ַפת ֱאֶמת ּתִ ָּדא . ּשְׂ
ֱאֶמת, ַאְבָרָהם ַקְדִמיָתא וְבסֹוָפא ֲהוו ּבֶ ְּדָכל ִמלֹוי ּבְ ּ ֶקר. ּּ יָעה ְלׁשֹון ׁשָ ָּדא . ְוַעד ַאְרּגִ
ָרה. ְֲאִביֶמֶלך ַאְבָרָהם ֶנֱאַמר ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ׂשָ ּתֹו ֲאחֹוִתי ִהיאּּבְ ַקְדִמיָתא.  ִאׁשְ , ָּדא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]431דף [ -ּ

ָרה ֲאחֹוִתי ִהיא ה ְדׂשָ א ְדֲהַות ִעּמָ ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ְּדָאַמר ּבְ ּ ּ ָחְכְמָתא ֲעַבד, ּ ַמאי . ְוַאְבָרָהם ּבְ
ְטָרא ְדָיִמיָנא ִאיהו )א''דף קיב ע(ַטְעָמא  ִגין ְדַאְבָרָהם ִמּסִ ּּבְ ּ א ְוָרָז, ָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא, ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִתי)שיר השירים ה(, ּכְ ְּוַעל ָדא ַאְבָרָהם ָקָרא ָלה .  ֲאחֹוִתי ַרֲעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ּ
ִדיר ֲאחֹוִתי ֲהָדה, ּתָ ק ּבַ ִגין ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ְּוָלא ִיְתַעדון , ּ   .)ויקרא קב דא מן דא לעלמין(ּ

ִתיב ְוַגם ָאְמָנה ֲאחֹוִתי ַבת ָאִב יְלסֹוף ַמה ּכְ . ְוִכי ָהִכי ֲהָוה. ְי ִהיא ַאך לא ַבת ִאּמִ
א ָקֲאַמר ִכיְנּתָ ִגין ׁשְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ ִּדְכִתיב ֱאֹמר ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי , ֲאחֹוִתי ִהיא ּבְ

ַקְדִמיָתא. ַמאי ְוַגם. ּוְלָבַתר ְוַגם ָאְמָנה. ָאּתְ  ַבת ֲאחֹוִתי. ְּלִאּתֹוְסָפא ַעל ַמה ְדָקֲאַמר ּבְ
יה ְדָחְכָמה ִעָלָאה. ָאִבי ִהיא ַרּתֵ ּּבְ ּ ך ִאְתְקֵרי ֲאחֹוִתי ְוִאְתְקֵרי ָחְכָמה, ּ ְוְבִגין ּכָ ְַאך ֹלא ַבת . ּ

י ירוָתא ְדֹכָלא ְסִתיָמא ִעָלָאה. ִאּמִ ֵּמֲאַתר ְדׁשֵ ּ ּ ּ ַאְחָוה . ּ ה ּבְ ִהי ִלי ְלִאּשָׁ ְּוַעל ָדא ַוּתְ
ֲחִביבוָתא ִדְכִתיב ּּבַ ֵקִני ְוֹכָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו)רים בשיר השי(, ּ ּ ִויִמינֹו ְתַחּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי גֹו ְמֵהיְמנוָתא, ּתָ ָקא ּבְ ִגין ְלִאְתַדּבְ ד ַנְחתו ְלִמְצַרִים ָהִכי ָקֲאַמר ּבְ ַקְדִמיָתא ּכַ ּּבְ ּ ּ ,
ין ִדְלַבר, ְּוָקָרא ָלה ֲאחֹוִתי ִגין ְדָלא ִיְטעון ּגֹו ִאּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּאוף ָהָכא ֲאחֹוִתי. ּ ּּבְ

ְדָקא ְיאות ִּאְתֲעֵדי ִמּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ּכְ ְּדָהא ֲאִביֶמֶלך ְוָכל ִאּנון ָיְתֵבי ַאְרָעא ֲהוו ָאְזֵלי . ּ ּ ְּ

ַתר פוְלָחָנא נוְכָרָאה ּּבָ ּ ק ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּוִאיהו ִאְתָדּבַ ּ ן ְוָאַמ, ּ ך ָעאל ְלַתּמָ ְוְבִגין ּכָ ר ּ
ָּמה ָאחֹות ָלא ִאְתְפַרׁש ֵמָאָחא ְלָעְלִמין אוף ָהָכא, ֲאחֹוִתי ָתא ְיִכיַלת . ּ ְּדָהא ִאּתְ

א ֲאָבל ָאחֹות ָלא ִאְתְפַרׁש ְּלִאְתְפָרׁשָ א ְלָעְלִמין , ּ ֵרין ַאִחין ָלא ָיְכִלין ְלִאְתָפְרׁשָ ְּדָהא ּתְ ּ
  .ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין

ך ָאַמר ַאְבָרָהם  ְוְבִגין ּכָ ְלהֹון ֲהוו ְלהוִטין ּגֹו ָטֳהֵרי ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי , ֲאחֹוִתי ִהיאּ ְּדָהא ּכֻ ּ ּ ּ ּ
ק ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ְדָלא ִנְתְפַרׁש ְלָעְלִמין, ּוַפְלֵחי לֹון ְּוַאְבָרָהם ֲהָוה ִמְתְדּבַ ּ ּ ּ .
ָמר)ויקרא כא(ְְוִסיָמִניך  תוָלה ְדִאּתְ ּ ְוַלֲאחֹותֹו ַהּבְ יה,  ְלֹכֵהןּ ְרָיא ּבֵ ַּאְתָרא ְדַאְבָרָהם ׁשַ ּ.  

  ]ב''דף קיב ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב ֵבַע)דברים י(, ּכְ מֹו ִתּשָׁ ק וִבׁשְ יָרא אֹותֹו ַתֲעֹבד ובֹו ִתְדּבָ ּ ֶאת ְיָי ֱאלֶהיך ּתִ ּ ַהאי . ָ
ְּקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי. ּ ִתיב, ֲאָבל ּתָ יָרא ָלא ּכְ , ְיָי )ב''דף קיב ע(א ֶאת ֶּאָל, ַָלְיָי ֱאלֶהיך ּתִ

ִריך הוא, ַמאי ֶאת א ּבְ א ַקְדָמָאה ֲאַתר ַדֲחָלא ְדקוְדׁשָ ָּדא ַדְרּגָ ּ ּ ּ יָרא, ְּ ִתיב ּתִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
י ָמאֵריה  ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ַקּמֵ ֵעי ּבַ ן ּבָ ְּדַתּמָ ִגין ְדִאיהו )קודשא בריך הוא(ּ ּּבְ   .ּ ִדיָנא)בי( ּ

ֲעֹבד ָאה.ְואֹותֹו ּתַ ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה ְדָקְייָמא ַעל ַהאי ַדְרּגָ ּ ָדא ַדְרּגָ ּ אן , ּּ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ
ן, ֶאת ְואֹותֹו, ְלָעְלִמין ָדא ְדֵבִקין ְוָלא ִאְתָפְרׁשָ ָּדא ּבְ ּ ִרית . ַמאי ְואֹותֹו. ּ ָּדא ֲאַתר ּבְ

א אֹות ְלָעְלִמין ֶאת. ַּקִדיׁשָ ְרָיא ּבְ ְּדָהא פוְלָחָנא ָלא ׁשַ ּ ְוָלאו ִאיהו ְלִמְפַלח ֶאָלא ְלִמְדַחלּּ ּ ,
ֲּאָבל פוְלָחָנא ִאיהו  ּ ך ְואֹותֹו ַתֲעֹבד,  ְלֵעיָלא)קטו א(ּ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

ק ֶאְמָצִעיָתא. ּובֹו ִתְדּבָ ֵרי ּבְ ָקא ְדִאיהו גוָפא ְדׁשָ ֲאַתר ְדִאיהו ְדֵבקוָתא ְלִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ֵבַע ֲאַתר ׁשְ ּשָׁ מֹו ּתִ יןּוִבׁשְ ר ָאִקים )ירמיה ל(ְְוִסיָמִניך . ִּביָעָאה ְדַדְרּגִ ם ֲאׁשֶ ּ ְוֵאת ָדִוד ַמְלּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]432דף [ -ּ

ד ָנַחת ְלִמְצַרִים ְוַכד ֲאַזל ְלַאְרָעא . ָלֶהם ְמֵהיְמנוָתא ּכַ ק ַאְבָרָהם ּבִ ִגין ָכך ִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ְ

ים ּתִ ר ָנׁש ְדָבָעא ְלָנֲחָתא ּגֹו ּגוָבא ֲעִמיָק. ִּדְפִלׁשְ ְּלּבַ ָּדִחיל ְדָלא ָיִכיל ְלַסְלָקא ִמּגֹו . אּ ּ
ָרא ְדֶחֶבל ְלֵעיָלא ִמן ּגֹוָבא, ּגֹוָבא ר ַחד ִקׁשְ יְרָנא , ָּמה ֲעַבד ָקׁשַ ָּאַמר הֹוִאיל ְדָקׁשִ

ן ּמָ אן וְלָהְלָאה ִאיעול ּתַ ָרא ָדא ִמּכָ ִּקׁשְ ֲעָתא ְדָבָעא ְלַנֲחָתא ְלִמְצַרִים. ּ ׁשַ ך ַאְבָרָהם ּבְ ּּכָ ְ .
יהַעד ָל ָפא ּבֵ ּקְ ַקְדִמיָתא ְלִאְתּתַ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ר ִקׁשְ ן ְקׁשַ ּמָ ּא ֵייחות ּתַ ּ ּ   .ּוְלָבַתר ָנַחת, ּ

ים ּתִ ד ָעאל ְלַאְרָעא ִדְפִלׁשְ ּאוף ָהִכי ָנֵמי ּכַ ך . ּ ּכֹון )משלי יב(ְְבִגין ּכָ ַפת ֱאֶמת ּתִ  ׂשְ
ֶקר. ָלַעד יָעה ְלׁשֹון ׁשָ ָפיָּדא ֲאִב, ְוַעד ַאְרּגִ תֹום ְלָבִבי וְבִנְקיֹון ּכַ ּיֶמֶלך ְדָאַמר ּבְ ּ ּ ְוַכד . ְ

יָת ֹזאת ָתם ְלָבְבך ָעׂשִ י ּבְ י ּכִ ם ָאֹנִכי ָיַדְעּתִ ִתיב ּגַ ֲָאַהְדרו ֵליה ַמה ּכְ ּ ּ ִתיב ִנְקיֹון , ּ ְוָלא ּכְ
ַפִים   :ּּכַ

י ָנִביא הוא ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ י ְיהוָדה ָפַתח . ְּוַעּתָ ַּרּבִ  ַרְגֵלי )שמואל א ב(ְוָאַמר ּ
ֹמר ְוגו ִתיב ַחד. 'ֲחִסיָדיו ִיׁשְ דיר , ֲחִסידֹו ּכְ ִריך הוא ָנִטיר ֵליה ּתָ א ּבְ ְּוָדא ַאְבָרָהם ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יה ְלָעְלִמין ְּוָלא ַאֲעֵדי ְנִטירו ִמּנֵ ּוַמה ְדָאַמר ַרְגֵלי. ּ ֵתיה, ּ ָּדא ִאּתְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַד ִדירּׁשַ ה ְוָנַטר ָלה ּתָ יה ִעּמָ ִכיְנּתֵ ּר ׁשְ ּ ּ.  

ֹמר יה , ַחד. ָּדָבר ַאֵחר ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ִריך הוא ָאִזיל ִעּמֵ א ּבְ ָּדא ַאְבָרָהם ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִגין ְדָלא ֵייְכלון ְלָנְזָקא ֵליה ִדיר ּבְ ּּתָ ּ ך ִיַדּמו. ּ חׁשֶ ִעים ּבַ ּוְרׁשָ ּ ִּאֵלין ִאּנון ַמְלִכ. ְּ ּין ַדַקַטל ּ ּ
ְתַרְייהו ַההוא ֵליְלָיא ְדָרַדף ּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

ך ִיַדּמו חׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ ּ ֲחׁשֹוָכא ְוָקַטל לֹון, ְּ ר ּבַ ָּדא ֵליְלָיא ְדִאְתַקּשַׁ ְוַאְבָרָהם , ּ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיָחֵלק ֲעֵל, ָרִדיף ְוֵליְלָיא ָקִטיל לֹון םּ ּיֶהם ַלְיָלה הוא ַוֲעָבָדיו ַוַיּכֵ ּ .

ד , ַּוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה ִגין ְלֶמְעּבַ ִריך הוא ְדָפִליג ַרֲחֵמי ִמן ִדיָנא ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ך ִיַדּמו, ּנוְקִמין ְלַאְבָרָהם חׁשֶ ִעים ּבַ ך וְרׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ם. ְ ֵעי ֵליה, ַּוַיּכֵ ַּוַיּכום ִמּבָ ּ ֶּאָלא ָדא . ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ר ִאיׁש. ְּ י ֹלא ְבֹכַח ִיְגּבַ ְלחֹוַדְייהו. ּכִ ְּדִאיהו ְוֱאִליֶעֶזר ֲהוו ּבִ ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש ַעל ִניָסא ִכיַח ָלא ִיְסֹמך ּבַ ֲאַתר ְדִנְזָקא ׁשְ ִניָנן ּבְ י ִיְצָחק ָאַמר ְוָהא ּתָ ְַרּבִ ְוָלא , ּ
ַכ ּתְ א ִאׁשְ ְתַרְייהו ֲּהָוה ֲאַתר ְדִנְזּקָ ה ַמְלִכין ְלִמְרַדף ּבַ ַתר ֲחִמּשָׁ ַהאי ְדַאְבָרָהם ָאִזיל ּבָ ּח ּכְ ּ ּ

  .ְוַלֲאָגָחא ְקָרָבא

ד ָאִזיל ַאְבָרָהם ְלַהאי ָלא ֲאַזל ַלֲאָגָחא ְקָרָבא י ְיהוָדה ּכַ ְְוָלא ָסַמך ַעל , ָּאַמר ַרּבִ

יֵתיה, ִניָסא ֶּאָלא ַצֲעָרא ְדלֹוט ַאְפֵקיה ִמּבֵ ּ ְּוִאי ָלאו ִדימות , ִּטיל ָממֹוָנא ְלִמְפַרק ֵליהְוָנ, ּ ּ
ְבָיה ֲהֵדיה ּגֹו ׁשִ ּּבַ ה ֵחיִלין ָסֳחָרֵניה. ּ יה ְוַכּמָ א ְדָנֲהָרא ַקּמֵ ִכיְנּתָ יָון ְדָנַפק ָחָמא ׁשְ ּּכֵ ּ ּ ַהִהיא , ּ ּבְ

ְתַרְייהו ֲעָתא ָרַדף ּבַ ִריך הוא ָקִטיל לֹון, ּׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִעים ֲּהָדא הוא ִד, ְּ ְּכִתיב וְרׁשָ
ך ִיַדּמו חׁשֶ ּּבַ ּ ְ.  

ְמעֹון ָאַמר ָרָזא ִאיהו י ׁשִ ֹמר, ַּרּבִ ף . ָּדא ַאְבָרָהם, ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ִיׁשְ ּתַ ּתַ ְוַכד ָנַפק ִאׁשְ
יה ֲהֵדיה ְוָנְפלו ַקּמֵ ִּיְצָחק ּבַ ּ ּתֵ, ּ ֲהֵדיה ְדַאְבָרָהם ָלא ִאׁשְ ף ִיְצָחק ּבַ ּתַ ּתַ ְּוִאי ָלאו ְדִאׁשְ ּ ִּציאו ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]433דף [ -ּ

ך ִיַדּמו חׁשֶ ִעים ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וְרׁשָ ּ ּ ר ִאיׁש. ְּ י לא ְבֹכַח ִיְגּבַ ב ְדֵחיָלא . ּכִ ַּאף ַעל ּגַ
ָיִמיָנא ִדיר ּבְ ַכח ּתָ ּתְ יה, ִאׁשְ ָמאָלא ָלא ִאְתַדְחָיין ַקּמֵ ִסְטָרא ִדׂשְ ִּאי ָלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ.  

ֹמר ִריך הואּבְ, ָּדָבר ַאֵחר ַרְגֵלי ֲחִסיָדו ִיׁשְ א ּבְ ר ָנׁש ָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ֲעָתא ְדּבַ ּׁשַ ּ ּ ְּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ְוָנִטיר ָאְרחֹוי ּכְ ִריך הוא ָרִחים ֵליה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ה ְוַעד עֹוָלם)תהלים קכא( ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעּתָ ָ ְיָי ִיׁשְ ָּ.  

  ]א''דף קיג ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ה ֲחִביבוֵתיה ְדַאְבָרָהם ְלַגּבֵ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ָכל ֲאַתר ְדֲהָוה ָאִזיל , ְּ ְּדּבְ ּ
לום ָּלא ֲהָוה ָחִייס ַעל ִדיֵליה ּכְ ּ ִריך  )א''דף קיג ע(, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקא ּבֵ ִגין ְלִאְתַדּבְ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ

ך ַרְג, ּהוא ְוְבִגין ּכָ ֹמרּ ֵתיה. ֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ְִדְכִתיב ַוֲאִביֶמֶלך לא ָקַרב , ְּוָדא ִהיא ִאּתְ ּ
יך ִלְנֹגַע ֵאֶליָה. ֵאֶליָה ן לא ְנַתּתִ י ַעל ּכֵ ָוְכִתיב ּכִ ּ.  

ִתיב ַפְרֹעה ַמה ּכְ ע ְיָי ֶאת ַפְרֹעה ְוגו)בראשית יב(, ּבְ ִאיִהי ָאְמָרה . ַּעל ְדַבר' ּ ַוְיַנּגַ
א ּבְ ִּריך הוא ֲהָוה ָמֵחיְּוקוְדׁשָ ֹמר, ְ ך ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ ְוְבִגין ּכָ ך ִיַדּמו. ּ חׁשֶ ִעים ּבַ ּוְרׁשָ ּ ְּ ,

ְִאֵלין ַפְרֹעה ְוֲאִביֶמֶלך ּ ֵליְלָיא, ּ הו ִדיִנין ּבְ ִריך הוא ֲעַבד ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ר . ְּ ֹכַח ִיְגּבַ י לא ּבְ ּכִ
ת ָהִאיׁש ְוגוִּד, ָּדא ַאְבָרָהם, ַמאן ִאיׁש. ִאיׁש ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ   :'ְכִתיב ְוַעּתָ

ר ָאָמר ְוגו ֲאׁשֶ ָרה ּכַ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר . 'ַּוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ַּרּבִ ּ ַוַיְרֵאִני ֶאת )זכריה ג(ּ
ְטנֹו ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלַאך ְיָי ְוַהּשָׂ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ אי ְקָרא ַה. ְְיהֹוׁשֻ

יה ָלא ּבֵ ּכָ ן ְיהֹוָצָדק. ִּאית ְלִאְסּתַ ַע ּבֶ דֹול ָדא ְיהֹוׁשֻ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ַּוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ עֹוֵמד . ּ
 )א דנשמתין דצדיקיא צרירן''ס(ָּדא ֲאַתר ְצרֹוָרא . ְַמאן ַמְלַאך ְיָי, ְִלְפֵני ַמְלַאך ְיָי

ָמֵתיה ְדַצִדיק ְצִריָרא ּבֵ ְּדִנׁשְ ּ ּ ן, ּיהּ ּמָ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ָקְייִמין ּתַ ְּוָכל ִאּנון ִנׁשְ ּ ְּוָדא הוא , ּ
  .ְַמְלַאך ְיָי

ֱעָלם  ר ָאָמרִמְדָרׁש ַהּנֶ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַהאי ְקָרא . ַּוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ י יֹוָחָנן ָפַתח ּבְ שיר (ַּרּבִ

ך ּכָ)השירים ז ְרֶמל ְוַדַלת ֹראׁשֵ ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְ ֹראׁשֵ ְ ְרָהִטיםְּ ָמן ֶמֶלך ָאסור ּבָ ַּאְרּגָ ה . ְ ָעׂשָ
ְלטֹוִנים ְלַמָטה ְלטֹוִנים ְלַמְעָלה ְוׁשִ ִריך הוא ׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִריך הוא . ְּ א ּבְ ּנֹוֵתן קוְדׁשָ ׁשֶ ּּכְ ְּ

ל ַמָטה ָלִכים ׁשֶ ל ַמְעָלה נֹוְטִלים ַמֲעָלה ַהּמְ ִרים ׁשֶ ל. ַמֲעָלה ַלּשָׂ רֹו ׁשֶ  ָנַתן ַמֲעָלה ְלׂשָ
ֶבל יה , ּבָ ע ִדְכִתיב ּבֵ ר ָהָרׁשָ ָּנַטל ַמֲעָלה ְנבוַכְדֶנּצַ ּ ה ִדי ַדֲהָבא)דניאל ב(ּ ּ ַאְנּתְ הוא ֵראׁשָ ּ ּ ,

נֹו ַחת ָידֹו וְבנֹו וֶבן ּבְ ִדים ּתַ ל ָהעֹוָלם ְמׁשוְעּבָ ּוָהיו ּכָ ּ ּ ך ָעַלִיך , ּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֹראׁשֵ ְ ּ
ְרֶמל ּכַ ר, ּכַ ֶּזהו ְנבוַכְדֶנּצַ ָרא)דניאל ד(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב,ּ ְטֵלל ֵחיַות ּבָ ֹחתֹוִהי ּתַ ְּוַדַלת .  ּתְ

ָמן ַאְרּגָ ך ּכָ ר ְדָאַמר , ְֹראׁשֵ ּצַ ְלׁשַ ְּזהו ּבֵ ׁש)דניאל ה(ּ ָווָנא ִיְלּבָ ְרָהִטים.  ַאְרּגְ ֶּמֶלך ָאסור ּבָ ְ ,
ת ָאִביו ְנבוַכ ּמֵ ָהָיה ָאסור ַעד ׁשֶ ֶּזהו ֱאִויל ְמרֹוָדך ׁשֶ ּ יוְּ ְחּתָ ר וָמַלך ּתַ ְְדֶנּצַ ּ.  

יִרים יר ַהּשִׁ ׁשִ י ְיהוָדה ְלַמאי ֲאָתא ַהאי ַטַעם ּבְ י ְיהוָדה . ָּאַמר ַרּבִ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ ּ
ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ ְבָעה ְדָבִרים ִנְבְראו קֹוֶדם ׁשֶ ְּוֵאלו ֵהן ְוכו, ּׁשִ ּ ֱאַמר ', ּ ּנֶ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]434דף [ -ּ

ה וְכִתיב ָנכֹון ּכִ)תהלים צג( ְּסֲאך ֵמָאז ֵמעֹוָלם ָאּתָ א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון)ירמיה יז(, ָ ּסֵ .  ּכִ
ְקַדם ַלּכֹל הוא ָהָיה ֹראׁש ַהּנִ ּׁשֶ א , ּ ּסֵ ָמה ַהְטהֹוָרה ִמּכִ ׁשָ רוך הוא ֶאת ַהּנְ דֹוׁש ּבָ ְּוָנַטל ַהּקָ ְּ

בֹוד ִלְהיֹות ְמִאיָרה ַלּגוף ְרֶמלֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹראׁשֵ, ַּהּכָ ּכַ ְך ָעַלִיך ּכַ בֹוד , ְ א ַהּכָ ּסֵ ְּזהו ּכִ
הוא ֹראׁש ַעל ַהּכֹל ָמן. ּׁשֶ ַאְרּגָ ך ּכָ ְְוַדַלת ֹראׁשֵ ּנו, ּ ֶטֶלת ִמּמֶ ָמה ַהּנִ ׁשָ ְֶמֶלך . ּזֹו ִהיא ַהּנְ

ְרָהִטים ָאר ִמּמֶ, ָּאסור ּבָ ָעָפר ְוֹלא ִנׁשְ ֶבר ְוָכָלה ּבֶ ּקֶ הוא ָאסור ּבַ ְּזהו ַהּגוף ׁשֶ ּ ּ ּּנו ֶאָלא ּ ּ
ְרָוד ֶרֶקב ְמֹלא ּתַ ל ַהּגוף. ּכִ ֶנה ּכָ ּנו ִיּבָ ּוִמּמֶ ּ רוך הוא ֶאת ַהּגוף הוא . ּ דֹוׁש ּבָ פֹוֵקד ַהּקָ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ

ְפִליט אֹותֹו ַלחוץ ִדְכִתיב  ּתַ ּאֹוֵמר ָלָאֶרץ ׁשֶ ִפיל)ישעיה כו(ּ י . ּ וֶאְרץ ְרָפִאים ּתַ ָאַמר ַרּבִ
ּבָ ִתים ׁשֶ ִחָלה ֲהָדא הוא ִדְכִתיביֹוָחָנן ַהּמֵ ֶּאֶרץ ֵהם ַחִיים ּתְ ּ ָ ִיְחיו ֵמֶתיך)ישעיה כו(, ּ ְנֵבָלִתי , ּ

ה ָלָאֶרץ חוּצָ ּבְ ְּיקומון ֵאלו ׁשֶ ּ ּ נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר. ּּ ָּהִקיּצו וַרּנְ ר, ּ ְדּבָ ּמִ ּבַ ִתים ׁשֶ ֵּאלו ַהּמֵ ְּדָאַמר . ּ
ה ָלָאֶר חוּצָ ה ּבְ ה ֵמת מׁשֶ י יֹוָחָנן ָלּמָ ֵאי עֹוָלם. ץַּרּבִ ָעִתיד , ְלַהְראֹות ְלָכל ּבָ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ

ך ָעִתיד ְלַהֲחיֹות ְלדֹורֹו  ה ּכָ רוך הוא ְלַהֲחיֹות ְלמׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְַהּקָ ְּ לו ַהּתֹוָרה) למה(ּ ֵהם ִקּבְ . ּׁשֶ
ל)ירמיה ב (ְוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר) דאמר רבי יוחנן( י ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ַאֲהַבת ּכְ ְ ָזַכְרּתִ ְולֹוָתִיך ְּ ּ

ֶאֶרץ לא ְזרוָעה ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ך ַאֲחַרי ּבַ ֶּלְכּתֵ נו ׁשֹוְכִני ָעָפר. ְ ָּדָבר ַאֵחר ָהִקיּצו וַרּנְ ּ ֵּאלו ֵהם , ּ ּ
ָרֵאל . ָהָאבֹות ַחת ָהָאֶרץ ַעד ֶאֶרץ ִיׂשְ ִלים ּתַ ְלּגְ ֶנה גוָפם וִמְתּגַ ה ָלָאֶרץ ִיּבָ חוּצָ ִתים ּבְ ְּוַהּמֵ ּ ּ

לו ִנ ם ְיַקּבְ ה ָלָאֶרץּוׁשָ חוּצָ ָמָתם ְוֹלא ּבְ ֵבא )יחזקאל לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּׁשְ  ָלֵכן ִהּנָ
י  ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ה ָאֹנִכי פֹוֵתַח ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם ִמּקִ ְּוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ִהּנֵ

ָרֵאל ִתיב ַאֲחָריו . ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ י רוִחי ָבֶכם ִוְחִייֶתםַמה ּכְ   .ּוָנַתּתִ

ְדָקָאַמר  הוא ָהֹראׁש ּכִ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ ּסֵ ָמה ִנְטָלה ִמּכִ ׁשָ י ִפְנָחס ָאַמר ַהּנְ ַּרּבִ  )שיר השירים ז(ּ
ְרֶמל ּכַ ך ָעַלִיך ּכַ ְֹראׁשֵ ִהיא ַדַלת ָהֹראׁש. ְ ָמה ׁשֶ ׁשָ ָמן זֹו ִהיא ַהּנְ ַאְרּגָ ך ּכָ ְּוַדַלת ֹראׁשֵ ְ ְֶמֶלך . ּ

ְרָהִטים ְקָבִרים, ָּאסור ּבָ הוא ָאסור ּבַ ּהוא ַהּגוף ׁשֶ ּ ּ ָרה ְוֶזהו ֶמֶלך. ּ ְֶזהו ַהּגוף ְוֶזהו ׂשָ ּ ּ ּ ּ .
ר ֵאָליו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיָי ָפַקד ֶאת  ר ִדּבֶ ִריך הוא פֹוְקָדה ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ְּ

ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ּפֹוֵקד ֶאת ַהּגוף. ׂשָ ִדיִקיםּ ּבֹו יְפקֹוד ַהּצַ ּ ַלְזַמן ַהָידוַע ׁשֶ ּ ּ ּ.  

יֹוִפי  ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ּכְ רוך הוא ְלַיפֹות ְלגוף ַהּצַ דֹוׁש ּבָ י ִפְנָחס ָעִתיד ַהּקָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּּ ְּ

ן ֵעֶדן ְכַנס ַלּגַ ּנִ ׁשֶ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ּכְ ֱאַמר , ׁשֶ ּנְ ִמי)ישעיה נח(ׁשֶ ַגן ' ד ְוגוָ ְוָנֲחך ְיָי ּתָ ְוָהִייָת ּכְ
ת ּבֹו. ָרְוה ׁשֶ ל ַמְעָלה וִמְתַלּבֶ אֹור ׁשֶ ַמֲעָלָתה ִניזֹוֶנת ּבְ עֹוָדה ּבְ ָמה ּבְ ׁשָ ָּאַמר ַרִבי ֵלִוי ַהּנְ ּ ּ ,

ֵנס  ּכָ ּתִ ֵנס)ונשתרש(ּוְכׁשֶ ּכָ ׁש ּתִ אֹותֹו ָהאֹור ַמּמָ ְּוֲאַזי ַהּגוף ָיִאיר , ּ ַלגוף ֶלָעִתיד ָלֹבא ּבְ
זֹוַהר זֹוַהר ָהָרִקיַע)דניאל יב(, ּ ָהָרִקיַע ֲהָדא הוא ִדְכִתיבּכְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ יגו , ּ ְוַהּמַ ְּוַיּשִׂ

ֱאַמר  ּנְ ֵליָמה ׁשֶ ִני ָאָדם ֵדָעה ׁשְ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי)ישעיה יא(ּּבְ , ְמָנא ָלן ָהא. ּ ּכִ
ִמיד ְוִה ה ִדְכִתיב ְוָנֲחך ְיָי ּתָ ִָמּמַ ךּ חֹות ַנְפׁשֶ ֲחּצָ ּצַ יַע ּבְ ּבִ ל ַמְעָלה. ָׂשְ   .ְזה אֹור ׁשֶ

מֹוֶתיך ַיְחִליץ ְזה ְפִקיַדת ַהּגוף ְּוַעּצְ ּ ר לא ְיַכְזבו . ָ א ַמִים ֲאׁשֶ ַגן ָרְוה וְכמֹוּצָ ְּוָהִייָת ּכְ ּ
ַרך. ֵמיָמיו ְֶזהו ַדַעת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ָמה, ּ ׁשָ ַהּנְ ִריֹות ׁשֶ ְּוֲאַזי ֵיְדעו ַהּבְ ִהיא ּ ֶהם ׁשֶ ְכֶנֶסת ּבָ  ַהּנִ

ת ַלּגוף ְוַהּכֹל  ֲענוִגים ִמְלַמְעָלה וְמָעֵדּנֶ ָלה ּתַ ִהיא ִקּבְ ֲענוִגים ׁשֶ ַמת ַהּתַ ַמת ַהַחִיים ִנׁשְ ִּנׁשְ ּ ּ ּּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]435דף [ -ּ

ה ואֹוְמִרים  ֵמִהים ּבָ ֲענוִגים)שיר השירים ז(ּּתְ ּתַ ַעְמּתְ ַאֲהָבה ּבַ ּ ַמה ָיִפית וַמה ּנָ ּ זֹו ִהיא . ּ
ׁשָ   .ָמה ֶלָעִתיד ָלֹבאַהּנְ

א ֲחֵזי י ְיהוָדה ּתָ ך הוא ִדְכִתיב, ָּאַמר ַרּבִ ּכָ ּׁשֶ ּ ְרָהִטים)שיר השירים ז(, ְ ּ ֶמֶלך ָאסור ּבָ ְ .
ַעְמּתְ ְתֵריה ַמה ָיִפית וַמה ּנָ ּוְכִתיב ּבַ ּ רוך . ּּ דֹוׁש ּבָ אֹותֹו ְזַמן ָעִתיד ַהּקָ י ְיהוָדה ּבְ ְְוָאַמר ַרּבִ ּ ּ

ַח  ּמֵ ֱאַמר ּהוא ְלׂשַ ּנְ ְבִריֹוָתיו ׁשֶ מֹוַח ּבִ יו)תהלים קד(ּעֹוָלמֹו ְוִלׂשְ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ְוֲאַזי ִיְהֶיה .  ִיׂשְ
יו ֵאין ַעְכׁשָ עֹוָלם ַמה ּשֶׁ חֹוק ּבָ חֹוק ִפינו וגו)תהלים קכו(, ִּדְכִתיב, ׂשְ ֵלא ׂשְ ּ ָאז ִיּמָ ֲהָדא . 'ּ

ה חֹוק ָעׂשָ ָרה ּצְ יָרה .  ִלי ֱאלִהיםּהוא ִדְכִתיב ַוּתֹאֶמר ׂשָ ֵני ָאָדם לֹוַמר ׁשִ ֲאַזי ֲעִתיִדים ּבְ ׁשֶ
חֹוק הוא ֵעת ׂשְ ִריֹוָתיו ֹלא . ּׁשֶ רוך הוא ִעם ּבְ דֹוׁש ּבָ ַמח ַהּקָ ִיׂשְ א ָאַמר ַהיֹום ׁשֶ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּּ ְּ

ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ מֹוָתה ִמיֹום ׁשֶ ְמָחה ּכְ ָּהְיָתה ׂשִ ָאִר, ּ ׁשְ ִדיִקים ַהּנִ ַלִים לא ָיׁשובו ְּוַהּצַ ירוׁשָ ּים ּבִ ּ ּ
י)ישעיה ד(, ּעֹוד ְלַעְפָרם ִדְכִתיב ּצִ ָאר ּבְ ׁשְ ַלםּ וָהָיה ַהּנִ ְירוׁשָ .  ָקדֹוׁש ֵיָאַמר לֹוֹּון ְוַהּנֹוָתר ּבִ

ַלםַהּנֹו יֹון וִבְירוׁשָ ּצִ ָּתר ּבְ ּ   .ּ ַדְייָקאּ

ן ְזִעיִרין ִאּנון י ַאָחא ִאם ּכֵ ל ִא, ָּאַמר ַרּבִ א ֶּאָלא ּכָ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָארו ּבְ ּתְ ּּנון ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ַלםְדִיׂשְ ְירוׁשָ ִּדיָנא ִדְלהֹון ּכִ יֹון ְלָכל ָדָברּ ּ וְכּצִ ד ְדָכל ֶאֶרץ . ּּ ְכַלל ְּמַלּמֵ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ

ַלם ַמע ִדְכִתיב,  ִהיאְּירוׁשָ ׁשְ ְכָלל)ויקרא יט(, ִּמּמַ י ַר. ּ וִכי ָתֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ ַהּכֹל ּבִ ּבִ
י ִחְזִקָיה ַאל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ַרּבִ ְּיהוָדה ּבְ רוך הוא , ּ דֹוׁש ּבָ ָעִתיד ַהּקָ ָּאַמר לֹו ֵמִתים ׁשֶ ְּ

ַאְרָעא , ְלַהֲחיֹוָתם ן ְוֵייתון ְלַאֲחָייא ּבְ ּמָ ֲאַתר ְדִאְתְקָברו ּתַ ַמְתהֹון ּבְ ה ָלא ָיִהיב ִנׁשְ ָּלּמָ ּ ּ
ָרֵאל ּבַ. ְדִיׂשְ דֹוׁש ּבָָאַמר לֹו ִנׁשְ ַלםע ַהּקָ ּרוך הוא ִלְבנֹות ְירוׁשָ ּ ָהֵרס ְלעֹוָלִמיםְּ לֹא ּתֵ , ּ ְוׁשֶ

רוך הוא ְלַחֵדׁש  דֹוׁש ּבָ י ִיְרְמָיה ָעִתיד ַהּקָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ַלםְּ ּ וְלהֹוִריָדה ּעֹוָלמֹו ְוִלְבנֹות ְירוׁשָ ּ
נוָיה ִמְלַמְעָלה  ּּבְ ֹלא ִיָהֵרס)א בנין''ס(ּ ִגין ׁשֶ ָרֵאלְו, ּ ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ְגֶלה עֹוד ּכְ לא ּתִ ע ׁשֶ ּבַ , ִנׁשְ

ַל ם ְנַין ְירוׁשָ לֹא ֵיָהֵרס ּבִ ע ׁשֶ ּבַ ְּוִנׁשְ ֱאַמר , ּ ּנֶ ּ לא ִיָאֵמר ָלך עֹוד ֲעזוָבה )ישעיה סב(ׁשֶ ְ

ָמָמה ך ֹלא ֵיָאֵמר עֹוד ׁשְ ְוְלַאְרּצֵ ּ.  

 ] בשנה37יום [סדר הלימוד ליום ז חשון 

ַאּתָ א לא ֹלאּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ בוָעה, ה מֹוּצֵ  ְוֹלא )בראשית ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּהיא ׁשְ
ּבול וֹלא ִיְהֶיה עֹוד ַמּבול ְוגו י ַהּמַ ר עֹוד ִמּמֵ ׂשָ ל ּבָ ֵרת ּכָ ִּיּכָ ר )ישעיה נד(, ּוְכִתיב' ּ  ֲאׁשֶ

י ֵמֲעֹבר ֵמי ֹנַח ְעּתִ ּבַ לֹא ֹלא. ִנׁשְ אן ׁשֶ בוָעה, ִּמּכָ ְוָעִתיד . ה ׁשֹוֵמַע ֵהןּוִמן ָלאו ַאּתָ. ּׁשְ
ית  ְנַין ּבֵ ָהֵרס ּבִ ָרֵאל ְוֹלא ּתֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ְגֶלה ּכְ לֹא ּתִ רוך הוא ְלַקֵיים עֹוָלמֹו ִקיום ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ּּ ּ ְ

ְקָדׁש ָמקֹום ַקָיים ְלעֹוָלִמים, ַּהּמִ ָמָתן ֶאָלא ּבְ ִלין ִנׁשְ ְּלִפיָכך ֵאין ְמַקּבְ ּ ְהְיה , ְ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ּגוף ְלעֹוָלִמיםַה ָמה ַקֶייֶמת ּבַ ׁשָ ּּנְ ַלם , ּ ְירוׁשָ יֹון וַהּנֹוָתר ּבִ ּצִ ָאר ּבְ ׁשְ ּוָדא הוא ִדְכִתיב ַהּנִ ּּ

  .'ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו וגו

י ִחְזִקָיה ֵמָהָכא  ה ָקדֹוׁש)מקרא הוא(ָּאַמר ַרּבִ ַלם ָקדֹוׁש ַהּנֹוָתר ּבָ ּ הוא ָקדֹוׁש ְירוׁשָ ּ ּ .
ָבאֹות) ישעיה ו(, ְכִתיבִּד, ּהוא ָקדֹוׁש ך ָקדֹוׁש ּבְ)הושע יא (,ּוְכִתיב. ָקדֹוׁש ְיָי ּצְ . ְִקְרּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]436דף [ -ּ

ַלם קֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵלכו)קהלת ח(, ִּדְכִתיב,  ָקדֹוׁשְּירוׁשָ ּ וִמּמָ ה ָקדֹוׁש. ּּ , ִּדְכִתיב, ַּהּנֹוָתר ּבָ
יֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ)ישעיה ד( ּצִ ָאר ּבְ ׁשְ דֹוׁש ָהִראׁשֹון .  ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹוַלםְּירוׁשָּ וָהָיה ַהּנִ ַמה ּקָ

ָאר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ַקָיים ַּקָיים ַאף ַהּשְׁ ּ.  

ָחק ַמאי ִדְכִתיב י יּצְ ַלם )זכריה ח(, ָאַמר ַרּבִ ְרחֹובֹות ְירוׁשָ בו ְזֵקִנים וְזֵקנֹות ּבִ ּ עֹוד ֵיׁשְ ּ ּ
ָידֹו ֵמרֹוב יִמים ַעְנּתֹו ּבְ ֵדין ִדְכִתיב ְוִאיׁש )כדי(ּוָתא ָדא ַמאי ִטיב. ְוִאיׁש ִמׁשְ ּ ְלֵמיַזל ּכְ

ָידֹו ַעְנּתֹו ּבְ ָחק . ִמׁשְ י ִיּצְ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ְלַהֲחיֹות )קלה א(ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ ֲעִתיִדים ַהּצַ
ִביא ע ַהּנָ ֱאִליׁשָ ָיְדך ָוֵלך)מלכים ב ד(, ִּדְכִתיב, ֵמִתים ּכֶ י ּבְ ַעְנּתִ ְ ְוַקח ִמׁשְ ְמּתָ ּו. ָ ְכִתיב ְוׂשַ
ַער י ַעל ְפֵני ַהּנַ ַעְנּתִ ִדיִקים . ִּמׁשְ ֲעִתיִדים ַלֲעׂשֹות ַהּצַ ִריך הוא ָדָבר ׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

יו ַלֲעׂשֹות ה ַעְכׁשָ ה רֹוּצֶ ַער , ֶלָעִתיד ָלֹבא ַאּתָ ֶעֶנת ַעל ְפֵני ַהּנַ ׁשְ ם ֶאת ַהּמִ ִתיב ַוָיׂשֶ ַּמה ּכְ ּ
בוֵאין קֹול ְו ָיָדם ַהְבָטָחה זֹו. ֵאין עֹוֶנה ְוֵאין ָקׁשֶ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ָעָלה ּבְ , ֲּאָבל ַהּצַ

ִתים )זכריה י(, ִּדְכִתיב ֵדי ְלַהֲחיֹות ּבֹו ֶאת ַהּמֵ ָידֹו ּכְ ַעְנּתֹו ּבְ  )מה מתים אותם( ְוִאיׁש ִמׁשְ
ְתַגְיירו ֵמאוּמֹות ָהעֹוָלם ִדְכִתיב ּנִ ִרים ׁשֶ ֵּמַהּגֵ ּ ּ הו ּ ָנה )ישעיה סה(ּ ּבְ ן ֵמָאה ׁשָ ַער ּבֶ י ַהּנַ  ּכִ

ָנה ְיקוָלל ן ֵמָאה ׁשָ ָּימות ְוַהחֹוֵטא ּבֶ ָחק סֹוֵפיה ִדְקָרא מֹוִכיַח ִדְכִתיב ֵמרֹוב . ּ י ִיּצְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
  .ָיִמים

ה ִלי ֱאלִהים חֹוק ָעׂשָ ָרה ּצְ ִתיב. ָּדָבר ַאֵחר ַוּתֹאֶמר ׂשָ ְמחו)ישעיה סו(, ּכְ  ֶאת ּ ׂשִ
ַלם ִלים ָעֶליָהְּירוׁשָ ְתַאּבְ ל ַהּמִ ה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשו ִאּתָ ל ֹאֲהֶביָה ׂשִ ּ ְוִגילו ָבה ּכָ ּ ּ י . ּ ָאַמר ַרּבִ

ְבָרא ָהעֹוָלם ּנִ רוך הוא ִמיֹום ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְמָחה ִלְפֵני ַהּקָ ְּיהוָדה לא ָהְיָתה ׂשִ ּ ּ ְמָחה , ְּ אֹוָתה ׂשִ ּּכְ
מֹוַח ִעם ַה ָעִתיד ִלׂשְ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹואׁשֶ ע ואֹוֵמר . ּּצַ ּבַ ֶאּצְ ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמְרֶאה ּבָ

ְמָחה )ישעיה כה( יֵענו ְזה ְיָי ִקִוינו לֹו ָנִגיָלה וִנׂשְ ה ֱאלֵהינו ֶזה ִקִוינו לֹו ְויֹוׁשִ ּ ִהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ
יׁשוָעתֹו ה מוַד)ישעיה יב(, ּוְכִתיב. ּּבִ י ֵגאות ָעׂשָ רו ְיָי ּכִ ּ ַזּמְ ּ ָכל ָהָאֶרץּ   .ַעת זאת ּבְ

א ְדָאַמר  ָדִוד ַמְלּכָ י יֹוָחָנן ָאַמר ֹלא ָחִזיָנן ַמאן ְדָפִריׁש ַהאי ִמָלה ּכְ ַּרּבִ ּּ  )תהלים קד(ּ
ֵהלון וגו יר ָפְניך ִיּבָ ְסּתִ ּּתַ ָ ה ָרָעה ְלׁשום ָאָדם. 'ּ רוך הוא עֹוׂשֶ דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ אן ׁשֶ ִּמּכָ ּ ְּ ,

ֵאינֹו ַמ ׁשֶ ֶלה ֵמֵאָליוֶּאָלא ּכְ יַח ּבֹו הוא ּכָ ּגִ ֵהלון ּתֹוֶסף רוָחם , ּׁשְ יר ָפֶניך ִיּבָ ְסּתִ ִּדְכִתיב ּתַ ּ ָּ ּ
ך . 'ִּיְגָועון ְוגו ֵראון וגו)תהלים קד(ְְוַאַחר ּכָ ַלח רוֲחך ִיּבְ ׁשַ ּ ּתְ ָּ ך . 'ּ  ְיִהי )תהלים קד(ְְוַאַחר ּכָ

יו ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ עֹוָלם ִדְכִתיבְו. ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ִיׂשְ חֹוק ּבָ ֵלא )תהלים קכו(, ֲּאַזי ַהּשְׂ  ָאז ִיּמָ
ה חֹוק ִפינו וְלׁשֹוֵננו ִרּנָ ּׂשְ ּ ּ מֹוַח . ּ ה ִלי ֱאלִהים ִלׂשְ ֹחק ָעׂשָ ָרה ּצְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וּתֹאֶמר ׂשָ

יׁשוָעתֹו   .ּּבִ

א ֲחֵזי י ִחָייא ָאַמר ּתָ עֹוָלם ַה, ַּרּבִ ַהּגוף עֹוֵמד ּבָ לוםַּעד ׁשֶ ׁשְ ְּזה הוא ָחֵסר ִמן ַהּתַ ּ ּ ,
רֹו יֹוׁשְ ר וֵמת ּבְ ַדְרֵכי יֹוׁשֶ ִדיק ְוהֹוֵלך ּבְ הוא ּצַ ְּלַאַחר ׁשֶ ּ לומֹו, ְּ ַתׁשְ ָרה ּבְ יַע , ִּנְקָרא ׂשָ ִהּגִ

ָרה ִתים הוא ׂשָ ִּלְתִחַיית ַהּמֵ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֶהֱחָיה קוְדׁשָ ַאֵחר הוא ׁשֶ ֹלא ֹיאְמרו ׁשֶ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ְּ ּ .
הוא ַחי רוך הוא ַהָיגֹון ִמן ָהעֹוָלם , ְּלַאַחר ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִכיָנה וַמֲעִביר ַהּקָ ֵמַח ִעם ַהּשְׁ ְּוׂשָ ּ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]437דף [ -ּ

ל ָפִנים וגו)ישעיה כה(, ִּדְכִתיב ח וָמָחה ְיָי ֱאלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ֶות ָלֶנּצַ ַלע ַהּמָ ּ ּבִ ּ ּ ֲאַזי . 'ּ
ָחק חֹוק, ִנְקָרא ִיּצְ ִביל ַהּצְ ׁשְ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבאּבִ ִיְהֶיה ַלּצַ ְמָחה ׁשֶ ּ ְוַהּשִׂ ּ.  

י ְיהוָדה ֲאָתא ְלַההוא ֲאַתר ִדְכַפר ָחָנן ַּרּבִ ּ ֵני ָמאָתא, ּ ל ּבְ א ּכָ ְקרֹוְבּתָ ְדרו ֵליה ּתִ ּׁשָ ּ ,
א י ַאּבָ יה ַרּבִ ָּאַמר ֵליה ֶאְפַרע ַמה ְדָיֲה, ָּאַמר ֵליה ֵאיָמַתי ֵליִזיל ַמר, ָּעאל ְלַגּבֵ ּבו ִלי ּ

ִני ָמאָתא ְוֵאיִזיל א ְלאֹוַרְייָתא הוא ְדֲעְבדו, ּבְ ְקרֹוְבּתָ ָּאַמר ֵליה ָלא ֵליחוׁש ַמר ְלַהאי ּתִ ּ ּ ּ ּ ,
לום ך ּכְ לו ִמּנָ ְּוָלא ְיַקּבְ ֵלי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ָּאַמר ֵליה ְוָלא ְמַקּבְ ִני . ָאַמר ִאין, ּ ל ּבְ ָּאתו ּכָ

י. ָמאָתא אָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְלהֹון ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ ְיהוָדה ּכֻ ּוִאי ִאית ַמאן ְדָלא , ָּאַמר ֵליה, ּ
לון . ָּיאֹות ְלֵמיַתב ָהָכא ֵליקום ְוֵליִזיל ָרה ִדי ְיַקּבְ ְייהו ֲעׂשָ א ְוַאְבִדיל ִמּנַ י ַאּבָ ָּקם ַרּבִ ּ ּ

יה א ְדָנא, ִּמּנִ ֲהֵדי ַגְבָרא ַרּבָ יבו ּבַ ָּאַמר ְלהו ְיּתִ ּ יהוֲאָנא ו, ּ ל ְלָמָחר ְוְנִתיב ִעּמֵ ִּאּנון ְנַקּבֵ ּ .
יה ְיִתיבו . ָּאְזלו ֲארו ִעּמֵ ּתָ ָרה ְדִאׁשְ ּוִאּנון ֲעׂשָ ּ ּ ּ לום)אנון עשרה(ּ ָּאְמרו ֵליה ִאי , ּ ְוָלא ָאַמר ּכְ ּ

א ִכיְנּתָ ל ַאֵפי ׁשְ ְּרעוֵתיה ְדַמר ְנַקּבֵ ּ ּ א ֵלית ָהָכא. ּ י ַאּבָ ְדרו, ָּאַמר ְלהו וָהא ַרּבִ ֲהֵדיה ּׁשָ ּ ּבַ
  .ְוָאָתא

ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ָּפַתח ְוָאַמר ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ּנוָיא ֲהָוה ָהָכא. ּ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר , ַּמאי ׁשִ
ָמה ְדָאַמר  ָרה ּכְ ְּדֵאין ְפִקיָדה ֶאָלא . ּ ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל)בראשית ל(ַּוְיָי ָזָכר ֶאת ׂשָ ּ ּ

ַק ַקְדִמיָתא ֲהָוה. ְדִמיָתאַּעל ַמה ְדֲהָוה ּבְ ֵעת ַחָיה, ֶּאָלא ּבְ ִּדְכִתיב ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָ ּ ּ ,
יו ָפַקד ַעְכׁשָ ר ָאָמר, ְּוַעל אֹותֹו ִעְנָין ֶנֱאַמר ׁשֶ ֲאׁשֶ ַמע ִדְכִתיב ּכַ ְּדִאְלָמֵלא ֹלא ְנֱאַמר , ַּמׁשְ

ר ָאָמר ֵליָמא ְזִכיָרה ֲאׁשֶ ֲּאָבל ָפַקד ַהִהיא ִמָלה, ּכַ ָ ְדָאַמר ַלּמֹוֵעד ָאׁשוב ֵאֶליךּ ּ ּ.  

ִדיק ְדָזֵכי ְלֵמיַסק ְלַההוא ְיָקר ִעָלָאה, ְלָבַתר ָאַמר ָהִכי ַּהאי ּצַ ּ ּ ח , ּ ִּדיוְקֵניה ִמְתַפּתַ ּ ּ ּ
ָכְרֵסי ְיק ִריה א ְלַאְבָטָחא , ּּבְ ד ֲהָוה ְלַתּתָ ִדיק ִדיוְקֵניה ְלֵעיָלא ּכַ ִדיק ְוּצַ ּוֵכן ְלָכל ּצַ ּ ּ ּ ּ

אְלַהִהי ָמָתא ַקִדיׁשָ י יֹוָחָנן. ּא ִנׁשְ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ַרּבִ ֶמׁש ָיֵרַח )חבקוק ג(, ַמאי ִדְכִתיב, ּ  ׁשֶ
ִדיוְקָנא , ָעַמד ְזֻבָלה א ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ּכִ ִאְדָרא ַקִדיׁשָ ָמָתא ְדָקְייִמין ּבְ ְּדָזֲהָרן ּגוָפא ְוִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ

ַאְרָעא ָמָתא)א מזונה''ס(ּיוְקָנא וַהִהיא ִד, ְּדֲהָוה ָקִאים ּבְ זֹוָנה ֲהָנַאת ִנׁשְ וַהִהיא , ּ ִמּמְ
ַאְרָעא ַאר ּבְ ּתָ ַהאי ַגְרָמא ְדִאׁשְ ׁש ּבְ יה וָטַפל ִטיֵניה , ֲּעִתיָדה ְלִאְתַלּבַ ְּוַאְרָעא ִמְתֲעַבר ִמּנִ ּ

ה, ְלָבָרא ְּוָדא הוא ְדִאְתְקֵרי ְקדוׁשָ ּ ְּוַכד ָקְייָמא ִדיוְקָנא ַהִהיא ִדְל. ּ ָכל , ֵעיָלאּ ֲאָתא ּבְ
ִריך הוא ִדְכִתיב א ּבְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ַּיְרָחא ְלָסְגָדא ַקּמֵ ּ ּ וָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש )ישעיה סו(, ְּ

ָחְדׁשֹו ר ֵליה ְוָאַמר ַלּמֹוֵעד ָאׁשוב ֵאֶליך. ּבְ ָוהוא ְמַבּשֵׂ ּ ּ ְּלַההוא ְזַמן ְדָעִתיד ְלַאֲחָיא , ּ ּ
ֵּמיַתָיא ַעד ְדִאְתַפְקַדת ר ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיָי ָפַקד ֶאת ּ ּשַׂ ָמה ְדִאְתּבַ ּ ְלַההוא ִזְמָנא ּכְ ּ ּ

ר ָאָמר ֲאׁשֶ ָרה ּכַ עֹוָבדֹוי ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ׂשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוַההוא יֹוָמא ְדָחֵדי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
יו)תהלים קד( ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ א ֵניָמא.  ִיׂשְ י ַאּבָ ָתא ְלָבַתרָּאַמר ֵליה ַרּבִ , ּ ָלן ַמר ַעל ָפָרׁשָ

ָתא ָדא ח ָפְרׁשָ ָּפַתח ְוָאַמר ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוָהֱאלִהים . ָּאַמר ָיאֹות ְלכֹון ְלִמְפּתַ ּ ּ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוגו ר ָאַהְבּתָ ְוגו' ִנּסָ ְנך ֶאת ְיִחיְדך ֲאׁשֶ ַָויֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ ָ ָהָכא ִאית . 'ּ

ְסָפא ִמְמקֹוָרא ְדַאְרָעאְלִאְס ָלא ַהאי אוָמָנא ְדַאִפיק ּכַ ּכָ ּּתַ ּ ּ ַקְדִמיָתא ְמֲעִייל . ַמאי ֲעַבד, ּ ּּבְ
ל זוֲהָמא ְדַאְרָעא יה ּכָ נור ָדִליק ַעד ְדָנִפיק ִמּנִ ֵּליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְסָפא ֲאָבל ָלא , ּ ֲאַרת ּכַ ּתָ ְּוָהא ִאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]438דף [ -ּ

ֵליָמָתא יה , ְלָבַתר ַמאי ָעִביד, ַּכְסָפא ׁשְ ְדְבַקְדִמיָתא וַמִפיק ִמּנֵ נוָרא ּכִ ְּמֲעִייל ֵליה ּבְ ּ ּ ּּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֶסף ְוגו)משלי כה(, ְסָטְייֵפי ּכְ ֵליָמָתא '  ָהגֹו ִסיִגים ִמּכָ ְסָפא ׁשְ ּוְכֵדין הוא ּכַ ּ ּ

ָלא ִעְרּבוְבָיא   .ּּבְ

חֹות ַא רוך הוא ְמֲעִייל ַהאי גוָפא ּתְ דֹוׁש ּבָ ך ַהּקָ ּּכָ ּ ּּ ְ ְּרָעא ַעד ְדִמְתְרַקב ּכוֵליה ְוָנִפיק ְ ּ ּ
א יׁשָ ל זוֲהָמא ּבִ יה ּכָ ִּמּנֵ יה, ּ ֵני גוָפא ִמּנִ ְרָווד ֶרֶקב ְוִאְתּבְ ַאר ַההוא ּתַ ּתָ ּוִאׁשְ ּ ָען , ּ ְוַעד ּכְ

ִלים ּהוא גוָפא ָלא ׁשְ ּ.  

א ִדְכִתיב ְּלָבַתר ַההוא יֹוָמא ַרּבָ ּ וָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָו)זכריה יד(, ּ ַדע ַלְיָי לא יֹום ּ
א , ְוֹלא ַלְיָלה יפו ְדקוְדׁשָ ְדְבַקְדִמיָתא ִמן ֳקָדם ְדִחילו וַתּקִ ַעְפָרא ּכִ ְלהו ּבְ ָרן ּכֻ ִּמְתַטּמְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִרים וִבְמִחלֹות ָעָפר ִמְפֵני ַפַחד )ישעיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ְמָערֹות ּצֻ ּ וָבאו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
אֹונֹו ְוגוְּיָי וֵמֲהַדר ַאר ּגוָפא . ' ּגְ ּתָ ְרָווד ֶרֶקב וִאׁשְ ל ַההוא ּתַ ָמַתְייהו וִמְתַעּכֵ ְּוָנִפיק ִנׁשְ ּ ּ ּ ּ

ן  ּמָ ֵני ּתַ א וְכָזֲהָרא ִדְרִקיָעא ִדְכִתיב)א נהורא''נ(ְּדִאְתּבְ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּ ִדיֵליה ּכִ ּ ּ ּ  )דניאל יב(, ּ
ֹזַהר ָה יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ִלים. 'ָרִקיַע וגוּוַהּמַ ְסָפא ׁשְ ּוְכֵדין ּכַ ָלא , ּ ֵליָמא ּבְ ּּגוָפא ׁשְ

  )ק''ג רק בז''מכאן עד סוף מדרש הנעלם בדף קיח אינו נמצא בז(. ִּעְרּבוְבָיא ַאְחָרַנְיָתא

ִריך הוא ִמְלֵעיָלא ִדְכִתיב א ּבְ י ַיֲעֹקב ּגוָפא ְדָנִהיר ִיְרֵמי קוְדׁשָ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּּ )  כוישעיה(, ְ

י ַטל אֹורֹות ַטֶלך ָּכִ ה ְיָי ְמַטְלֶטְלך וגו)ישעיה כב (ּוְכִתיב. ּ ין . 'ָ ִהּנֵ ּוְכֵדין ִיְתְקרון ַקִדיׁשִ ּ ּ
ִּעָלִאין ִדְכִתיב ִתים .  ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו)ישעיה ד(, ּ ִחַיית ַהּמֵ ְּוָדא הוא ְדִאְתְקֵרי ּתְ ּ ּ

ְתַרְייָתא ְוָלא ִיְטֲעמון עֹוד )א נסיונא''נ) (לימאכספא שלים גופא ש(ְּוָדא הוא , ְּדַבְתַרְייָתא ּ ּבַ
יָת ְוגו ר ָעׂשִ י יַען ֲאׁשֶ י ְנֻאם ְיָי ּכִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ֵרך ֲאָבֶרְכך ' ַּטֲעָמא ְדמֹוָתא ִדְכִתיב ּבִ י ּבָ ָּכִ ְ

יר. 'ְוגו ָדא יּתִ ִדיַקָייא ְדָלא ִיְתַנּסון ּבְ לו ּצַ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַמּצְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ה ַאִיל וגוַמ א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהּנֵ ִתיב ַוִיּשָׂ ּה ּכְ ָאר ַחָייֵבי ַעְלָמא . 'ּ ִּאֵלין ׁשְ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְּדִאְתְקרון ֵאיִלים ּכְ ִמיָנן ַרְבְרֵבי )ישעיה ס(, ּ ְרתוֶנך וְמַתְרּגְ ּ ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיׁשָ ְּ

ַבך ְו. ְנָביֹות ּסְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר' גוְַאַחר ֶנֱאַחז ּבַ ִעים ֲאַגֵדַע)תהלים עה(, ּכְ . ּ ְוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ
ח ֶאת ָהַאִיל ְוגו)וישלח אברהם וגו( ּ ַוִיֶלך ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ָכל . 'ְּ ָאה ּבְ ְּדִאּנון ְמזוָמִנין ְלִאְתַנּסָ ּ ּ

א יׁשָ ִדיִקים ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ, ִנְסיֹוָנא ּבִ ֲארון ַהּצַ ּתָ ְּוִיׁשְ ין ְלַיֲחָדא ּ ַּמְלָאִכין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ
ֵמיה ִתיב, ּׁשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ מֹו ֶאָחד וגו)זכריה יד(, ּ יֹום ַההוא ִיְהְיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ּ ּבַ ּ ָּאַמר ֵליה . 'ּ

ָלחו ִפְתָחא)א אמר לון''נ( אן וְלָהְלָאה ַאּצְ י ְיהוָדה ִמּכָ ּ ַרּבִ ּ ּ יה ָּעאל יֹוָמא ָאֳחָרא ָעאלו . ּ ַּקּמֵ
ִני ָמָתא ל ּבְ ה יֹוָמא , ּכָ ָתא ְדָקֵריָנן ּבָ ָפְרׁשָ ָּאְמרו ֵליה ֵליָמא ָלן ַמר ִמַלָייא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ ּ ּּ

ָרה א ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ּתָ ּבַ יֵני ַעּמוֵדי. ְּדׁשַ ָרה ְוגו, ָּקם ּבֵ ָּפַתח ְוָאַמר ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ לׁש . 'ּ ׁשָ
ָידֹו חֹות ּבְ ָרףַמְפּתֵ ַיד ׂשָ ַיד ַמְלָאך ְוֹלא ּבְ רוך הוא ולא ְמָסָרם לא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְ ׁשֶ ְּ ַח . ּ ַמְפּתֵ

ִתים ִחַיית ַהּמֵ ל ּתְ ִמים ְוׁשֶ ׁשָ ל ּגְ ל ַחָיה ְוׁשֶ ּׁשֶ ל . ּ ִמים ְוׁשֶ ׁשָ ל ּגְ ַנִים ׁשֶ א ֵאִלָיהו ְוָנַטל ַהּשְׁ ּּבָ ּ
ִתים ִחַיית ַהּמֵ י יֹוָחָנן. ּּתְ ַיד ֵאִלָיהו ֶאָלא ַאַחתְוָאַמר ַרּבִ ּ ֹלא ִנְמַסר ּבְ ּ י יֹוָחָנן . ּ ְּדָאַמר ַרּבִ

ִריך הוא א ּבְ ְרִפית ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ן ַהּצָ ׁש ֵאִלָיהו ְלַהֲחיֹות ּבֶ ּקֵ ּבִ ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ְּ ְָלא ָיאֹות ָלך , ּ
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חֹות י ַמְפּתֵ ּתֵ יָדך ׁשְ ִמים ו, ְְלֵמיַסב ּבִ ׁשָ ַח ַהּגְ ן ִלי ַמְפּתֵ ֶּאָלא ּתֵ תּ , ּוַהְיינו ִדְכִתיב. ְּתַחֶיה ַהּמֵ
ָנה ָמָטר' ְ ֵלך ֵהָרֵאה ֶאל ַאְחָאב ְוגו)מלכים א יח( ָנה. ְוֶאּתְ   .ּלא ָאַמר וֵתן ָמָטר ֶאָלא ְוֶאּתְ

ע ֲהוו ֵליה ְּוָהא ֱאִליׁשָ ל ֵאִליהו. ִאין. ּ רוחֹו ׁשֶ ַנִים ּבְ ְּלַקֵיים ִפי ׁשְ ּּ ם לא , ּּ ּתָ ָלׁשְ ֶּאָלא ׁשְ
ִליַחְמָסָרם ַה ַיד ׁשָ רוך הוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ּּקָ דֹוׁש , ְּ ל ַהּקָ י ִסיּמֹון ּבֹא וְרֵאה ּכֹחֹו ׁשֶ ְּדָאַמר ַרּבִ ּ

רוך הוא ּּבָ אֹול ַוָיַעל, ְּ ַפַעם ַאַחת ְמַחִיה ֵמִתים ומֹוִריד ׁשְ ּּבְ ַּמְזִריַח ְמאֹורֹות ומֹוִריד , ּּ
ִמים ׁשָ יר, ּגְ ִמיַח ָחּצִ ן ְיבוִלי, ַמּצְ ּעֹוֵזר ַדִלים, ּנֹוֵתן ַפְרָנסֹות, ּפֹוֵקד ֲעָקרֹות, םְּמַדּשֵׁ ְסֹוֵמך , ּ

פוִפים, נֹוְפִלים ְזַמן ֶאָחד וְבֶרַגע ֶאָחד , ְּמַהֲעֵדא ַמְלִכין וְמָהֵקם ַמְלִכין, ּזֹוֵקף ּכְ ְּוַהּכֹל ּבִ
ִליַח ְלעֹוָלם ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ֵאין ׁשָ   .ּוְבַבת ַאַחת ַמה ּשֶׁ

ְנָיא ָאַמר ַר רוך הואּתַ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ עֹוׂשֶ ל ַמה ּשֶׁ י יֹוֵסי ּכָ ּּבִ ִריך ַלֲעׂשֹות ֶאָלא , ְּ ֵּאינֹו ּצָ ְ

ִדּבור ה, ּּבְ תֹו ְיֵהא ָכך ִמָיד ַנֲעׂשָ קֹום ְקדוׁשָ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ִמּמְ ְ ּ ל . ּ בוָרתֹו ׁשֶ ּּבֹא וְרֵאה ּכַֹח ּגְ ּ
רוך הוא ִדְכִתיב דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ַמִים ַנֲעׂשו )תהלים לג(, ְּ ְדַבר ְיָי ׁשָ י יֹוָחָנן . ּּבִ ) יהודה(ְּדָאַמר ַרּבִ

ַרִים ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאך וגו)שמות יב (,ַמאי ִדְכִתיב ֶאֶרץ ִמּצְ י ּבְ   .'ְ ְוָעַבְרּתִ

ָרֵאי יָאה הוא ְלִמּצְ א ְלַמאן ְדָתַפׂש , ִּאי ָהִכי ְיָקָרא ַסּגִ ְּדָלא ָדֵמי ַמאן ְדָתַפׂש ַמְלּכָ ּ ּ
הו . יֹוָטאֶהְד ִרים ִדְכִתיב ּבְ ּצְ מֹו ַהּמִ ָכל טוְמָאה ּכְ ְּועֹוד ֵאין ְלך אוָמה ְמזוֱהֶמת ּבְ ּ ּ ּ ּ יחזקאל (ָ

ָרם ְוגו)כג ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ ב ָזכור'  ֲאׁשֶ ּכַ ֵהם ֲחׁשוִדים ַעל ִמׁשְ ּׁשֶ ִאים ֵמָחם , ּ ְוֵהם ּבָ
ה ְלָאִביו ְוִקֵלל אֹות ָעׂשָ ה ַמה ּשֶׁ ָעׂשָ נֹוּׁשֶ רוך הוא . ֹו ְוִלְכַנַען ּבְ דֹוׁש ּבָ ְּוִכי ֹלא ָהָיה ְלַהּקָ ְּ

ם  ל ׁשֵ נֹו ׁשֶ ָהָיה ּבְ ור ׁשֶ ַאּשׁ ה ּבְ ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ַרִים ּכְ ִמּצְ ר ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ּבְ ּגֵ ִליַח ְלׁשַ ַּמְלָאך אֹו ׁשָ ְ

ור)בראשית י(, ִּדְכִתיב ם ֵעיָלם ְוַאּשׁ ּ וְבֵני ׁשֵ ם ָהָיה ּכֵֹה. ּ ֱאַמר וׁשֵ ּנְ ֵרך ׁשֶ דֹול ְוִנְתּבָ ְן ּגָ

ם)בראשית ט( רוך ְיָי ֱאלֵהי ׁשֵ ְ ּבָ ָרָכה ַעל ֶאָחיו. ּ דוָלה ְוַהּבְ ם ַהּגְ ְּוָהָיה ְלׁשֵ ם . ּ ּוְכִתיב ּבָ
ור)ישעיה לז( ַמֲחֶנה ַאּשׁ ה ּבְ א ַמְלַאך ְיָי ַוַיּכֶ ּ ַוִיּצֵ ּ ה. ְּ ִליַח ַנֲעׂשָ ן , ְוַעל ְיֵדי ׁשָ ּכֵ ָכל ׁשֶ

ּצְ ל אוָמהַהּמִ ֵהם ְמזוָהִמים יֹוֵתר ִמּכָ ִּרים ׁשֶ י . ְוָאַמר ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאך, ּ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ
בֹוַה ַעל ַהּכֹל הוא ּגָ רוך הוא וַמֲעָלתֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בוָרתֹו ׁשֶ אן ָלַמְדנו ּכַֹח ּגְ ְּיהוָדה ִמּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ .

רוך הוא אוָמה זֹו  דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ַהּקָ ּ ַרִים ְמזוֱהֶמת וְמטוֶנֶפתְּ ל ִמּצְ ּׁשֶ ּ ר , ּ ּגֵ ּוֵאין ָראוי ְלׁשַ
ָרף ִעים ֲארוִרים ְמטוָנִפים, ְַמְלָאך ולא ׂשָ ין ְרׁשָ ָּדָבר ָקדֹוׁש ּבֵ ּ ה ַמה , ּ ֶּאָלא ֲאִני עֹוׂשֶ

ִליַח ָרף ולא ׁשָ ֵאין ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ַמְלָאך ְוֹלא ׂשָ קֹום ְקדו. ְּשֶׁ ֲאִני אֹוֵמר ִמּמְ ִתי ְיֵהא ָכך ּׁשֶ ְּשָׁ

ה ּוִמָיד ַנֲעׂשָ ְלָאך ָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו, ּ ֵאין ַהּמַ רוך הוא. ְַמה ּשֶׁ דֹוׁש ּבָ ֲּאָבל ַהּקָ קֹום , ְּ ִמּמְ
ה ַלֲעׂשֹות הוא רֹוּצֶ ה ַמה ּשֶׁ תֹו אֹוֵמר ְיֵהא ָכך וִמָיד ַנֲעׂשָ ְּקדוּשָׁ ּ ּּ ית . ְ ְוְלִפיָכך לא ַנֲעׂשֵ ּ

ִליַחְנָקָמה זֹו ַעל ְיֵדי ַמ ִרים, ְְלָאך ְוׁשָ ּצְ ִביל ְקלֹון ַהּמִ ׁשְ ל ָמקֹום , ּבִ דוָלתֹו ׁשֶ ּוְלַהְראֹות ּגְ ּ ּ
יֵניֶהם ָדָבר ָקדֹוׁש ְנסו ּבֵ ִיּכָ ה ׁשֶ לֹא ָרּצָ ּׁשֶ ּ ּ ְְוַעל ַהֶדֶרך ַהֶזה ֶנֱאַמר ֲאִני ְוֹלא ַמְלָאך, ּ ְּ ֲאִני . ּ

  .ְָיכֹול ַלֲעׂשֹותֹו ְוֹלא ַמְלָאך

א ּבֹו יֹוּצֵ י ְיהוָדה ַמאי ִדְכִתיבּּכַ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ַלָדג)יונה ב(, ּ ָאַמר ַרּבִ ִדיִקים . ּ ה ּצַ ְּוַכּמָ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ֶהם ַהּקָ ר ִעּמָ לֹא ִדּבֵ ָרֵאל ׁשֶ ַּוֲחִסיִדים ִמִיׂשְ ּ ְּ ּ ר ִעם ַהָדג ָדָבר , ּ ּוָבא ְלַדּבֵ ּ ּ
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יר ְויֹוֵדַע ֵאינֹו ַמּכִ י ְיהוָד. ׁשֶ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ דֹוׁש ּ ל יֹוָנה ִלְפֵני ַהּקָ ִפָלתֹו ׁשֶ ָעְלָתה ּתְ יָון ׁשֶ ּה ּכֵ
רוך הוא ּּבָ ה, ְּ ׁשָ ָיִקיא ַהָדג ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַיּבָ ִביל ׁשֶ ׁשְ תֹו ָאַמר ּבִ קֹום ְקדוּשָׁ ִּמּמְ ּּ ד ''למ. ּ

ִביל ׁשְ מֹו ּבִ ָיִקיא ֶאת, ַּלָדג ּכְ ִביל ַהָדג ׁשֶ ׁשְ לֹוַמר ַויֹאֶמר ְיָי ּבִ ּּכְ הּּ ׁשָ קֹום . ּ יֹוָנה ֶאל ַהַיּבָ ִמּמְ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ תֹו ָאַמר ַהּקָ ְּקדוּשָׁ ּ ה, ְּ ְּיֵהא ָכך וִמָיד ַנֲעׂשָ ּ ִליַח ָיכֹול , ְ ֵאין ׁשָ ַמה ׁשֶ

  .ַלֲעׂשֹותֹו

רוך הוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ָידֹו ׁשֶ ל ַחָיה ּבְ ַח ׁשֶ ְמעֹון ַמְפּתֵ י ׁשִ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ּּתַ ֹוד ּוְבע, ִהיא, ְּ
את  אֹותֹו ַהְוַלד ִאם ָראוי הוא ָלּצֵ רוך הוא ְמַעֵיין ּבְ דֹוׁש ּבָ ר ַהּקָ ּבֵ ׁשְ ֶבת ַעל ַהּמַ ִהיא יֹוׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְ

א)יוצא ו(ָלעֹוָלם  ְטָנה ְויֹוּצֵ ּ פֹוֵתַח ַדְלתֹות ּבִ ּ ֵניֶהם, ּ ְּוִאם ָלאו סֹוֵגר ַדְלתֹוֶתיָה וֵמתו ׁשְ ּ ִאי . ּ
ע ָלע א ָרׁשָ ים ֵמתֹות ְוכו. ֹוָלםָהִכי לא ִיּצֵ לׁש ֲעֵבירֹות ָנׁשִ ִניָנן ַעל ׁשָ ֶּאָלא ָהִכי ּתָ אמר (' ּ

ה ַמֶפֶלת ְפִרי ִבְטָנה)רבי שמעון והא ה ִאּשָׁ ָחק ָלּמָ י ִיּצְ ּ ְוָאַמר ַרּבִ ּ ָחק . ּ י ִיּצְ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ
ֵאינֹו ָראוי ָלּצֵ ר ׁשֶ רוך הוא רֹוֶאה אֹותֹו ָהעוּבָ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּ ּאת ָלעֹוָלם וַמְקִדים ַלֲהִמיתֹו ְּ ּ

ֱאַמר  ּנֶ ְמֵעי ִאּמֹו ׁשֶ ָיִמים ָהֵהם)בראשית ו(ּבִ ָאֶרץ ּבַ ִפיִלים ָהיו ּבָ ּ ַהּנְ ֹלא . ּ ִתיב ּבְ ִפִלים ּכְ ַהּנְ
ה. ּיוד ִראׁשֹוָנה נֹות ָהָאָדם ְוָיְלדו , ְוָלּמָ ֵני ָהֱאלִהים ֶאל ּבְ או ּבְ ַאֲחֵרי ֵכן ּבָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ָלֶהם ּ

עֹוָלם ְזנות ַוִיְרּבו ַמְמֵזִרים ּבָ ּּבִ ר ֵמעֹוָלם. ּּ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ּבֹור וָפִריץ וָעִריץ . ֵהּמָ ֵאין ּגִ ּׁשֶ
ְמִזר מֹו ַהּמַ ם. ּכְ י ַהּשֵׁ ם ַהָידוַע ַמְמִזר, ַאְנׁשֵ ירו ִלְקרֹותֹו ַהּשֵׁ ַהּכֹל ַיּכִ ּׁשֶ רֹוִאים , ּּ ְּדֵכיָון ׁשֶ

הוא יו ׁשֶ םַּמֲעׂשָ ּ ָפִריץ ְוָעִריץ ְוִגּבֹור ַהּכֹל ִיְקְראוהו אֹותֹו ׁשֵ ּ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ּוַמה ְדָאַמר ַרּבִ
אֹותֹו ַהְוַלד רוך הוא ְמַעֵיין ּבְ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ּ ּּ ִאים . ְ ִעים ַהיֹוּצְ עֹוָלם ֵמאֹוָתם ָהְרׁשָ ע ּבָ ֵּאין ְלך ָרׁשָ ָ

רוך הוא ְמַעֵי דֹוׁש ּבָ ֵאין ַהּקָ ָּלעֹוָלם ׁשֶ ּ רְּ ִדיק ְוָכׁשֵ ן ּצַ יַח ּבֵ ּין ּבֹו ורֹוֶאה ִאם אֹותֹו ַהּגוף ַיּנִ ּ ,
ה יָתה ְמׁשוּנָ ָרֵאל ִמּמִ יל ְלָאָדם ִמִיׂשְ ַיּצִ ּאֹו ׁשֶ ּ ה טֹוָבה ַאַחת, ּ ַיֲעׂשֶ ך , ּאֹו ׁשֶ ִביל ּכָ ְוִבׁשְ ּ

יאֹו ָלעֹוָלם רוך הוא מֹוּצִ דֹוׁש ּבָ ַּהּקָ ְּ.  

י יֹוֵסי ֲהוו יֹומֹוי ְדַרּבִ י אוּמֹות ָהעֹוָלםּּבְ טוַרָייא ִעם ְפִריּצֵ ְדֵדי ּבְ י ְדֲהוו ְמׁשַ ּ ִאּנון ְפִריּצֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ,
י ֵליה ְלָקְטֵליה ר ָנׁש ְוָתְפׂשֵ ֵחי ּבַ ּכְ ְּוַכד ַמׁשְ ָמך, ּ ְֲהוו ָאְמִרין ֵליה ַמה ּשְׁ ּ ִּאי ֲהָוה יוָדאי ֲהוו , ּ ּ

יה וַמְפִקין ֵליה ִמן טוַרָייא ָּאְזִלין ִעּמֵ ּ ּ ּ ר ָנׁש ַאֲחִריָנא ָקְטֵלי ֵליה, ּ  וֲהָוה )והא(. ְּוִאי ֲהָוה ּבַ
כל ַהאי ְלֵמיַעל ְלַעְלָמא ְדָאֵתי י יֹוֵסי ִאְתֲחזון ִאּנון ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ.  

ָנן ג נו ַרּבָ קֹולֹות' ּּתָ ִאן ָלעֹוָלם ֶאָלא ּבְ ְּדָבִרים ַהָללו ֵאיָנן ּבָ ּּ ּקֹול ַחָיה ִדְכִתיב, ּ ּ ,
ִנים וְכִתיבּבְ) בראשית ג( ְלִדי ּבָ ב ּתֵ ַמע ֵאֶליָה ֱאֹלִהים)בראשית ל (,ֶּעּצֶ ִמים . ּ ַוִיׁשְ ׁשָ קֹול ּגְ

ִים וְכִתיב) תהלים כט(, ִּדְכִתיב ם)מלכים א יח (,ּקֹול ְיָי ַעל ַהּמָ ׁשֶ י קֹול ֲהמֹון ַהּגָ קֹול .  ּכִ
ִתים ִדְכִתיב ִחַיית ַהּמֵ ּּתְ ְד)ישעיה מ(, ּ ּמִ ר קֹול קֹוֵרא ּבַ ָרא. ּבָ ַמְדּבְ ֵעי ָהָכא ָקָלא ּבְ . ַמאי ּבָ

ר י ְזִריָקא ִאֵלין ִאּנון ָקַלָייא ְלַאְתָעָרא ֵמֵתי ִמְדּבָ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּ אן ְדהוא ַהִדין ְלָכל , ּ ּוִמּכָ ּ ּ ּ
קֹולֹות. ָהעֹוָלם ֶבר ִנְכַנס ּבְ ְכַנס ָאָדם ַלּקֶ ּנִ ׁשֶ ַנן ּכְ י יֹוָחָנן ָהא ּתְ ׁשֶ. ָאַמר ַרּבִ ְתִחַיית ּכְ ָּיקומו ּבִ ּּ ּ

קֹוֵלי קֹולֹות ָיקומו ּבְ ִתים ֵאינֹו ִדין ׁשֶ ַּהּמֵ ּ ת קֹול ִלְהיֹות . ּּ י יֲעֹקב ֲעִתיָדה ּבַ ָאַמר ַרּבִ
י ְקָברֹות ְואֹוֶמֶרת  ָבּתֵ ת ּבְ ּצֶ נו ׁשֹוְכִני ָעָפר)ו''ישעיה כ(ִּמְתפֹוּצֶ ּ ָהִקיּצו וַרּנְ ַוֲעִתיִדים ִלְחיֹות , ּ
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ל ַטל ׁשֶ ל ַמְעָלה ִדְכִתיבּבְ דֹול ׁשֶ י ַטל אֹורֹות ַטֶלך ְוֶאֶרץ ְרָפִאים )ישעיה כו(, ּ אֹור ּגָ ָ ּכִ ּ
ִפיל   .)כ מדרש הנעלם''ע(, ר''אכי. ּּתַ

ְטנֹו ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ָעְלָמא ְלַנְטָלא . ְוַהּשָׂ ָּדא ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ְמׁשֹוֵטט ְוָאִזיל ּבְ ּ ּ
ָמִתין וְלַא אִּנׁשְ ָּפָקא רוִחין וְלִמְסֵטי לֹון ִלְבִרָייָתא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ֲעָתא . ּ ׁשַ ְּוָדא הוא ּבְ

ֶקר א ִעם ִאּנון ְנִביֵאי ַהּשֶׁ ר ְלֶאׁשָ ְּדֲאִטיל ֵליה ְנבוַכְדֶנּצַ ּ ּ ִגין , ּ ְוַהאי ֲהָוה ַמְסִטין ְלֵעיָלא ּבְ
הֹון   .ְּדִיּתֹוַקד ִעּמְ

ְּדָהִכי הוא ָאְרחֹוי ְדָלאו  ּ ְרָיא ּ ָנה וְבִזְמָנא ְדַצֲעָרא ׁשָ ִזְמָנא ְדַסּכָ ִּאיהו ְמַקְטֵרג ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּּ
ָעְלָמא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבְ ָלא ִדיָנא ּכְ ד ִדיָנא ֲאִפלו ּבְ ְּוִאית ֵליה ְרׁשו ְלִמְסֵטי וְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּּ ,

ָפט)משלי יג( לא ִמׁשְ ּ ְוֵיׁש ִנְסָפה ּבְ ְטנֹו. ּ ְלהו ְּדֲהָוה, ַּמהו ְלׂשִ ְזבון אֹו ּכֻ ּתֵ ְלהו ִיׁשְ ּ ָאַמר אֹו ּכֻ ּ ּ
  .ִּיּתֹוְקדון

  ]ב''דף קיג ע - ' זוהר חלק א[

ָאה ִמן ַחָייַבָיא ִזיב ַזּכָ ּתְ ָלא ָלא ִאׁשְ ָלא ְלַחּבָ ֲעָתא ְדִאְתְייִהיב ְרׁשוָתא ִלְמַחּבְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ,
ָמָתא ְרָייא ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשָ ׁשַ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ןְּ ּמָ ר ָנׁש ְלָעְרָקא ַעד ָלא ִאְתַפס ּתַ ֵעי ּבַ , ּ ּבָ

ַחָייָבא ָאה ּכְ ֵרי ָהִכי ָנֵמי ָעִביד ְלַזּכָ יָון ְדׁשָ ָלא ּכֵ ְּדָהא ְמַחּבְ ּ ַחד. ּ ָלֵתיהֹון ּכְ ן ְדֲהוו ּתְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ .
ְלהו ְזבון ּכֻ ּתֵ ְלהו אֹו ִיׁשְ ַבע ְדִיּתֹוְקדון ּכֻ ְּוֲהָוה ּתָ ּ ּ ּ ִגין ְד. ּ ִניָסא  )ב''דף קיג ע(ַכד ִאְתֲעִביד ּּבְ

ָּלא ִאְתֲעִביד ַפְלגו ִניָסא וַפְלגו ִדיָנא ּ ּ ּ ֲחָדא, ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ּכְ   .ּאֹו ִניָסא אֹו ִדיָנא, ּ

י יֹוֵסי ָרֵאל ֲהָוה , ְוָלא, ָאַמר לֹו ַרּבִ א ְלִיׂשְ ִריך הוא ַיּמָ א ּבְ ִזְמָנא ְדָבַקע קוְדׁשָ ְּוָהא ּבְ ּ ְּ

אָקַרע ַיּמָ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ְטָרא ָאֳחָרא ְוָטְבִעין ְלִאֵלין , ּא ְלִאֵלין ְוָאְזִלין ּבְ ִבין ִמּסִ ּוַמָייא ֲהוו ּתָ ּ ּּ
ֲחָדא, ּוֵמִתין ַכח ִניָסא ָהָכא ְוִדיָנא ָהָכא ּכָֹלא ּכְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

יה ָיא ַקּמֵ ָּאַמר ֵליה ְוָדא הוא ְדַקׁשְ ּ ּ ִריך הוא ָעִביד, ּ א ּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ ּ ִדיָנא ְוִניָסא ְּ
ֲחָדא ֵביָתא ָחָדא , ּכְ ֲאַתר ָחד ְוָלא ּבְ ָיא , )דאשתכח כלא כחדא(ָלאו ּבְ ְוִאי ִאְתֲעִביד ַקׁשְ
יה ֲאַתר , ַּקּמֵ ֲחָדא אֹו ִניָסא אֹו ִדיָנא ּבְ ִלימו ּכְ ׁשְ ְּדָהא ְלֵעיָלא ָלא ִאְתֲעִביד ּכָֹלא ֶאָלא ּבִ ּ ּּ ּ

ַפְלגו   .ָּחד ְוָלא ּבְ

ך חֹוַבְייהו ֲהָדא ְְבִגין ּכָ ִלימו ּבְ ּתַ ַחָייַבָיא ַעד ְדִאׁשְ ִריך הוא ִדיָנא ּבְ א ּבְ ּ ָלא ֲעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ה)בראשית טו(, ּהוא ִדְכִתיב ֵלם ֲעֹון ָהֱאֹמִרי ַעד ֵהּנָ י לא ׁשָ  )ישעיה כז(ּוְכִתיב .  ּכִ
ה ִריֶבּנָ ְלָחה ּתְ ׁשַ ַסאְסָאה ּבְ הוְּוַעל ָדא ֲהָוה ַאְסִט. ּּבְ ַע ְדִיּתֹוַקד ּבְ ּין ֵליה ִליהֹוׁשֻ ּ ַּעד ְדָאַמר , ּ

ָטן)זכריה ג(ֵּליה  ך ַהּשָׂ ְָדא ַמְלַאך ְיָי , ַּמאן ָאַמר ֵליה. ָ ִיְגַער ְיָי ּבְ ואתמר ויאמר יי אל (ּ

  .)השטן

ך ְוגו ָטן ִיְגַער ְיָי ּבְ ְָוִאי ֵתיָמא ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהּשָׂ א ֲחֵזי. 'ּ ֶנה ָהִכי ָנֵמי , ּתָ ּסְ ה ּבַ ְלמׁשֶ
ת ֵאׁש)שמות ג(, ִּדְכִתיב ַלּבַ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי ֵאָליו ּבְ י ָסר ִלְראֹות. ּ ּוְכִתיב ַוַיְרא ְיָי ּכִ ּ .
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ְּלִזְמִנין ַמְלַאך ְיָי וְלִזְמִנין ַמְלָאך וְלִזְמִנין ְיָי ְּ ָטן . ְ ך ַהּשָׂ ך ָאַמר ֵליה ִיְגַער ְיָי ּבְ ָוְבִגין ּכָ ְּ ּ
ךְולא ָאַמ ִני ּגֹוֵער ּבְ   .ָר ִהּנְ

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ַכח ִדיָנא ּבְ ּתְ יֹוָמא ְדִאׁשְ ָנא ָדא ּבְ גוֹוָ ּּכְ ִריך הוא ָיִתיב ַעל , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְרְסָייא ְדִדיָנא א, ּּכֻ ָטן ְדַאְסֵטי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַכח ַהאי ׂשָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ָלא , ּּכְ ַכח ִאיהו ְלַחּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ
ָמִתיןָע   .ְּלָמא ְוִליֹטל ִנׁשְ

אֹוַרְייָתא ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ ַהאי ְקָרא , ַרּבִ ֵדל ּבְ ּתַ ּ ְוָלְקחו )דברים כא(ְּוֲהָוה ִמׁשְ
ָקר ְוגו ַחל' ִז ְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶעְגַלת ּבָ ּנָ ם ֶאת ָהֶעְגָלה ּבַ קוִפיץ . ְּוָעְרפו ׁשָ ְּוִדיָנא ִאיהו ּבְ ּ

ָּפא ָלהְלָעְר י ֶאְלָעָזר ַהאי ְלַמאי ִאְצְטִריך. ּ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ.  

  ]א''דף קיד ע - ' זוהר חלק א[

ְמעֹון י ׁשִ ָכה ַרּבִ ַתר ָדא, ְוָאַמר, ּבָ ך ּבָ ַּווי ְלָעְלָמא ְדִאְתְמׁשַ ְּדָהא ִמן ַההוא יֹוָמא . ְּ ּ
ְּדַההוא ִחְוָיא  יה )א''דף קיד ע(ּ ה ּבֵ א ְדִאְתַפּתָ יׁשָ ּּבִ ֵני ּּ ִליט ַעל ּבְ ִליט ַעל ָאָדם ְוׁשַ ּ ָאָדם ׁשַ

א , ָעְלָמא יה ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ִּאיהו ָקִאים ְלִמְסֵטי ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלָנְפָקא ֵמָעְנׁשֵ ּ ּ
ִריך הוא ִלְדִמיֵכי ַעְפָרא ִדְכִתיב א ּבְ יָחא ְויֹוִקים קוְדׁשָ ְּמׁשִ ּ ְו)ישעיה כה(, ְּ ַלע ַהּמָ ת ָלֶנַצח ּ ּבִ

ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(, ּוְכִתיב' ְוגו ְּוִאיהו ָקִאים ַעל ָעְלָמא ָדא . ּ
א ֵני ָנׁשָ ָמִתין ְדָכל ּבְ   .ְּלִמיַטל ִנׁשְ

ִתיב  ֵצא ָחָלל ְוגו)דברים כא(ְוָתא ֲחֵזי ָהא ּכְ י ִיּמָ א ֲחֵזי'  ּכִ ֵני ָעְלָמא ַעל ְי, ּתָ ל ּבְ ֵדי ּכָ
ָמַתְייהו ְות ָנְפָקא ִנׁשְ ַּמְלַאך ַהּמָ ֶות . ְ ר ָנׁש ָדא ַעל ְיָדא ְדַההוא ַמְלַאך ַהּמָ ְִאי ֵתיָמא ְדּבַ ּ ּ ּ ּ

ָמֵתיה ֶּאָלא ַמאן ְדָקִטיל ֵליה. ָלאו ָהִכי, ָּנַפק ִנׁשְ ּ ָמֵתיה ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניה , ּ ַּאִפיק ִנׁשְ ּ ּ
יה ַההוא ַמְלַאך  ְלָטָאה ּבֵ ְְלׁשַ ּ ֶותּ   .ַהּמָ

ך ְוָלָאֶרץ לא ְיֻכָפר ְוגו ּוְבִגין ּכָ ְ ְּוָלא ַדי לֹון ְדָקִאים ִאיהו ְלִמְסֵטי . ְּוָלָאֶרץ ִדיָלן' ּ ּ ּ
ן ְדָגְזִלין ִמיֵניה ַמה ְדִאית ֵליה ְלַנְטָלא ּכֵ ִדיר ָכל ׁשֶ ָנא וְלַקְטְרָגא ּתָ ָּעְלָמא ְלַמּגָ ּ ּ ּ א . ּ ְּוקוְדׁשָ

ִריך הוא ָחִייס ַעל ּבְ ּּבְ ך ָקֵרִבין ַעל ַהאי ֶעְגָלא, נֹויְ ְוְבִגין ּכָ יה ַמה , ּ ָנא ִעּמֵ ִגין ְלָתּקָ ּּבְ
יה ר ָנׁש ִמּנֵ ָמָתא ְדּבַ ְּדִאְתְנִטיל ַהִהיא ִנׁשְ ּ ַכח ְמַקְטְרָגא ַעל , ּ ּתְ ג קריבין ''א ל''ד(ְוָלא ִיׁשְ

  . ָעְלָמא)בהאי

ִניָנן ָהָכא ָכחו, ל ֶעְגָלהֵעֶג, ּׁשֹור ָפָרה: ְּוָרָזא ִעָלָאה ּתָ ּתְ ָרָזא ִעָלָאה ִאׁשְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּוְבִגין , ּּ
ִנין ֵליה ָדא ְמַתּקְ ך ּבְ ּּכָ ְפֻכה ֶאת ַהָדם ַהֶזה )דברים כא(, ְּוָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ּ ָיֵדינו לא ׁשָ ּ ּ

ְפֻכה ְוָלא ָגִריְמָנא ִמיָתֵתיה' ְוגו ַכח ְמַקְטְרָגא ֲעַלְייה, ּלא ׁשָ ּתְ ּוְבכֹוָלא , ּוּוְבָדא ָלא ִאׁשְ ּ
ִריך ֵעיָטא ְלָעְלָמא א ּבְ ְָיִהיב קוְדׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ַכח ּבְ ּתְ פוִרים ְדִדיָנא ִאׁשְ ָנה ְויֹום ַהּכִ יֹום ֹראׁש ַהּשָׁ ָנא ָדא ּבְ גוֹוָ ּּכְ ּ ּ ,
ׁשֹוָפר ְעָיין ְלִאְתָעָרא ּבְ ָרֵאל ּבָ ּל ְדָכִליל ּוְלַאְתָעָרא קֹו, ִּאיהו ָקִאים ְלַקְטְרָגא ְוִיׂשְ

ֶאׁשָ ָמָעא ַההוא קֹול ִמּגֹו ׁשֹוָפר, ּא ְוִאְתֲעִבידו ָחד''ּא ְורוָח''ּא וַמָי''ּבְ ּוְלַאׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]443דף [ -ּ

  ]ב''דף קיד ע - ' זוהר חלק א[

ה ְוָסְלָקא ְּוַההוא קֹול ָסְלָקא ַעד ֲאַתר ְדָכְרְסָיא ְדִדיָנא ָיְתָבא וָבַטׁש ּבָ ּ ּ יָון ְדָמָטא . ּ ּּכֵ
אַהאי קֹול ִמּתַ ן ְלֵעיָלא, ּתָ ּקַ ִריך הוא , ּקֹול ְדַיֲעֹקב ִאְתּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִאְתַער  )ב''דף קיד ע(ְּ

ֶאׁשָ, ַרֲחֵמי ִליל ּבְ א קֹול ַחד ּכָ ָרֵאל ִמְתָעֵרי ְלַתּתָ ַגְווָנא ְדִיׂשְ ְּדָהא ּכְ א ''ּא וַמָי''ּא ְורוָח''ּ
ֲחָדא ִמּגֹו ׁשֹוָפר ֶאׁשָ. ַער ְלֵעיָלא ׁשֹוָפרָהִכי ָנֵמי ִאְת, ְּדָנְפֵקי ּכְ ְּוַההוא קֹול ְדָכִליל ּבְ א ''ּ

ן''ּא ְורוָח''ּוַמָי ּקַ א ְוָדא ֵמֵעיָלא, א ִאְתּתַ ּתָ ן ָעְלָמא ְוַרֲחֵמי , ְּוָנַפק ָדא ִמּתַ ּקַ ְוִאְתּתַ
ָכחו ּתְ   .ִּאׁשְ

ִדיָנא וְלַקְטְרָג ְלָטָאה ּבְ יב ְלׁשַ ב ְדֲחׁשִ ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ִאַעְרּבֵ ּ ָעְלָמאּ ְוָחֵמי , א ּבְ
ד ִמיִדי, ְּדִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי ׁש ֵחיֵליה ְוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ׁשַ ב ְוִאּתְ ֵדין ִאַעְרּבָ ִריך , ּּכְ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

ַרֲחֵמי ּהוא ָדִאין ָעְלָמא ּבְ רו ַרֲחֵמי , ָלאו ָהִכי, ְּדִאי ֵתיָמא ְדִדיָנא ִאְתֲעִביד, ּ ֶּאָלא ִאְתַחּבָ ּ
ִדיָנא ַרֲחֵמי,ּבְ   .ּ ְוָעְלָמא ִאְתָדן ּבְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְסָיא ִסיֲהָרא)תהלים פא(, ּכְ נו ְדִאְתּכַ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּ ּתִ ּ ּ .
א ְוָיִכיל ְלַנְזָקא ָעְלָמא יׁשָ ְלָטא ַהאי ִחיְוָיא ּבִ ֵדין ׁשָ ָסְלָקא , ְוַכד ִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי, ְּדָהא ּכְ

ןִסיֲהָר ּמָ ְלָטָאה, א ְוִאְתֲעָבַרת ִמּתַ ב ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ְּוִאְתֲעַבר ְדָלא ִיְתְקַרב , ְּוִאיהו ִאְתַעְרּבֵ
ן ּמָ ָנֵתיה ְוָלא ְיַדע , ּתַ ַמאן ְדִאְתַער ִמּשְׁ ָבא ֵליה ּכְ ֵעי ְלַעְרּבְ ָנה ּבָ יֹום ֹראׁש ַהּשָׁ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ

לום   .ּּכְ

ֵע פוִרים ּבָ יֹום ַהּכִ ּּבְ ִעיר ְדָקֵרִבין ֵליהּ ׂשָ ד ֵליה ַנְייָחא ְדרוָחא ּבְ ּי ְלַנְייָחא וְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּ ּוְכֵדין , ּ
ָרֵאל יגֹוְרָיא ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ִּאְתַהַפך ַסּנֵ ְ ב ְדָלא ְיַדע , ּ ָנה ִאְתַעְרּבָ יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ֲּאָבל ּבְ ּ

לום ד ּכְ אָּחֵמי ִאְתֲערוָתא . ְּוָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּתָ ְּוַרֲחֵמי ִמְלֵעיָלא , ְּדַרֲחֵמי ָסְלִקין ִמּתַ
יַנְייהו ְלָטָאה. ְּוִסיֲהָרא ָסְלָקא ּבֵ לום ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ב ְוָלא ְיַדע ּכְ ֵדין ִאְתַעְרּבָ   .ּּכְ

ַרֲחֵמי ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ָדן ְלהו ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ַכח ְלהו , ְּ ּתְ ְּוָחִייס ֲעַלְייהו ְוִאׁשְ ל ּ ִזְמָנא ּכָ
יה ' ִּאּנון י ל ִאּנון ְדָתְייִבין ַקּמֵ ָלא ּכָ פוִרים ְלַקּבְ ָנה ְליֹום ַהּכִ ּיֹוִמין ְדֵבין ֹראׁש ַהּשָׁ ּ ּ ּ ּּ

ּוְלַכָפָרא לֹון ֵמחֹוַבְייהו ְוָסִליק לֹון ְליֹוָמא ְדִכפוֵרי ּ ּּ ּ.  

  ]א''דף קטו ע - ' זוהר חלק א[

ִר א ּבְ כֹוָלא קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ּבְ ִגין ְדָלא ּּ ד עֹוָבָדא ּבְ ָרֵאל ְלֶמְעּבַ יד לֹון ְלִיׂשְ ּיך הוא ַפּקִ ּּ ְ

לֹוט ֲעַלְייהו ַמאן ְדָלא ִאְצְטִריך ְִיׁשְ ּ לֹוט ֲעַלְייהו ִדיָנא, ּ ִאין , ְּוָלא ִיׁשְ ְלהֹון ַזּכָ ִויהֹון ּכֻ
ַאְרָעא  ִנין )א''דף קטו ע(ּבְ א ַעל ּבְ ְרִחימו ְדַאּבָ ּּכִ עֹו, ּ ְלָיאְּוכֹוָלא ּבְ ָּבָדא וְבִמִלין ּתַ ְוָהא , ּ

ר ָאָמר. ּאֹוִקיְמָנא ִמִלין ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ֵעת ַחָיה , ַּוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ִּדְכִתיב ַלּמֹוֵעד ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָ ּ ּ
ָרה ֵבן ָרה. ּוְלׂשָ ְּפִקיָדה ְלנוְקָבא, ְּוָתִניָנן ָפַקד ֶאת ׂשָ ך ַוְיָי, ְּזִכיָרה ִלְדכוָרא, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ָפַקד ּ
ָרה ר ָאַמר, ֶאת ׂשָ ֲאׁשֶ ֵעת ַחָיה ְוגו, ּכַ ִּדְכִתיב ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך ּכָ ָ ּ ַמע ְדָאַמר ', ּ ֵּמָהָכא ַמׁשְ

ָ ַויֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשוב ֵאֶליך)קב ב( ּ ִליָחא ָאֳחָרא, ַּויֹאֶמר ְסָתם, ּ ְּדִאיהו ֲהָוה ְוָלא ׁשְ ּ:  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]444דף [ -ּ

ָרה ְוגו יָון ְד. 'ַּוַיַעׂש ְיָי ְלׂשָ ָרהּּכֵ ָרה, ָּאַמר ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ַּמהו ַוַיַעׂש ְיָי ְלׂשָ ֶּאָלא ָהִכי . ּ
ִריך הוא ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ִאיהו א ּבְ א ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ִניָנן ְדִאיּבָ ּּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ְּוִאיהו ִנׁשְ ּ ּ ְּוִאיהו ַמָזָלא ְדָכל ּבִ, ּ יה ּּ ְרָכאן ָנְזֵלי ִמּנֵ ֵמי ּבִ ְּרָכאן ָטָבאן ְוִגׁשְ
ן ָנְפֵקי ּמָ ן, ּוִמּתַ קֹות ֶאת ַהּגָ א, ִּדְכִתיב ְלַהׁשְ ֶקה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּדִאיהו ַמִזיל וַמׁשְ ּ ִגין , ּּ ּבְ

ַהאי )נשא(ְּדָבֵני  ֲאַתר ָאֳחָרא)קפא א( ּבְ ְלָיין ְוָלא ּבְ ִתיב . ּ ַמָזָלא ּתַ ַּוְיָי ָפַקד ֶאת ְּוַעל ָדא ּכְ
ְלחֹודֹוי ָרה ְפִקיָדה ּבִ   .ּׂשָ

ָרה ָייה ִאיהו ְלֵעיָלא ֵמַהאי ַדְרָגא . ַּוַיַעׂש ְיָי ְלׂשָ ֲּעׂשִ ָמר ְדָהא )קיב ב(ּ ָמה ְדִאּתְ ּ ּכְ
ְלָייא ַמְזָלא ּתַ ָייה, ּּבְ אן ְפִקיָדה ְוָכאן ֲעׂשִ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ך ָאַמר ְיָי ַוְיָי ְוֹכָל. ּ ּוְבִגין ּכָ ְ י . א ַחדּ ַרּבִ

ֶטן)תהלים קכז(ֶּאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר  ָכר ְפִרי ַהּבָ ִנים ׂשָ ה ַנֲחַלת ְיָי ּבָ ה ַנֲחַלת ְיָי. ּ ִהּנֵ , ִהּנֵ
ְיָי ְדָלא ִיְתֲעַבר ִמיָנה ְלָעְלִמין א ְלִאְתַאֲחָדא ּבַ ַּאְחַסְנּתָ ַהאי , ּ ְּדַבר ָנׁש ְדָזֵכי ִלְבִנין ּבְ ּ

הו ַעְלָמא ְדָאֵתיַּעְלָמא ָזֵכי ּבְ ר ָנׁש .  ְלֵמיַעל ְלַפְרּגֹוָדא ּבְ ִביק ּבַ ָרא ְדׁשָ ִגין ְדַההוא ּבְ ּּבְ ּ ּ
ַעְלָמא ָדא יה ּבְ י ֵליה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוָזֵכי ּבֵ ִּאיהו ִיְזּכֵ יה ְלַנֲחַלת ְיָי, ּ . ְּוָזֵכי ְלַאָעָלא ּבֵ

ָּדא ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַמאן ַנֲחַלת ְיָי ָרֵאל ְדִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִייםְוָהִכי ָקָר. ּ ּא ָלה ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּ ּ.  

  ]ב''דף קטו ע - ' זוהר חלק א[

א  ֵפַח )שמואל א כו( ,ַּנֲחַלת ְיָי ִדְכִתיב )קרא ליה(ָּדִוד ַמְלּכָ ְרׁשוִני ַהיֹום ֵמִהְסּתַ י ּגֵ ּ ּכִ ּ ּ
ַנֲחַלת ְיָי ֵלאֹמר ֵלך ֲעֹבד ֱאלִהים ֲאֵחִרים ך ִהּנֵ, ְּבְ ְוְבִגין ּכָ ִנים )ב''דף קטו ע(ה ַנֲחַלת ְיָי ּ . ּבָ

י ֵליה ְלַבר ָנׁש ִנין. ַּמאן ַאְזּכֵ ַהאי ַעְלָמא. ּבְ הו ּבְ ֶטן, ִּאי ָזֵכי ּבְ ָכר ְפִרי ַהּבָ ַאְגָרא , ּׂשָ
ַהִהיא ַעְלָמא ַההוא ַעְלָמא , ְּוחוָלָקא ָטָבא ּבְ ר ָנׁש ּבְ א ְדֵמעֹוי ִאיהו ְדָזֵכי ּבַ ַההוא ִאיּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

  .ּהוּבְ

א ֲחֵזי ִנים, ּתָ ה ַנֲחַלת ְיָי ּבָ ִריך הוא . ִהּנֵ א ּבְ ין ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ א ְדִאיּבִ ְּירוָתא ְוַאְחַסְנּתָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִּמְלֵעיָלא ִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ר ָנׁש ִלְבִנין ּכְ ן ָזֵכי ּבַ ּמָ הושע (, ְּדָהא ִמּתַ

י ֶפְרְיך)יד ּנִ ָ ִמּמֶ ִתיב.  ִנְמָצאּ ָפתֹו )תהלים קכז(, ַמה ּכְ ר ִמֵלא ֶאת ַאׁשְ ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ ּ ַאׁשְ ּ
ַעְלָמא ְדָאֵתי. 'ֵּמֶהם לא ֵיבֹוׁשו ְוגו ֵרי ּבְ ַעְלָמא ֵדין ְוַאׁשְ ֵרי ּבְ   .ַאׁשְ

ַער ּשָׁ רו ֶאת אֹוְיִבים ּבַ י ְיַדּבְ ֹּלא ֵיבֹוׁשו ּכִ ַער. ּ ּשָׁ ָמאִריהֹון ִּאֵלין . ַמאן אֹוְיִבים ּבַ
ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי ַעְלָמא, ְּדִדיִנין יה, ְּדַכד ִנׁשְ יִנין ַקּמֵ ה ִאּנון ָמֵריהֹון ְדִדיִנין ְדַזּמִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ,

ן ּמָ ְרָעא ְדֵייעול ּתַ ַההוא ּתַ ַער ּבְ ּשָׁ יה ּבַ ַּעד ָלא ֵייעול ְלדוְכּתֵ ּ ּ ּ ּ ִביק , ּ ּכֹוִנין ׁשָ ִגין ְדַמׁשְ ּּבְ
ַהאי ַעְלָמא ו רו ֶאת אֹוְיִבים ּּבְ י ְיַדּבְ ַההוא ַעְלָמא ְוַעל ָדא לא ֵיבֹוׁשו ּכִ י ּבְ ְּבִגיֵניהֹון ִיְזּכֵ ּ ּ ּ

ַער ּשָׁ   .ּבַ

ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוַרּבִ ַּרּבִ י יֹוֵסי ְפַתח פוָמך . ּ י ְיהוָדה ְלַרּבִ ְָאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ּ ּּ ּ
אֹוַרְייָתא ְדָהא ׁשְ ךְּוָלֵעי ּבְ ּבָ ַחת ּגַ ּכְ ּתַ א ִאׁשְ ְּדָכל ְזַמן ִדְבִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ָלָעאן , ְִכיְנּתָ ּ ּ
ָרא א ַאְתָיא וִמְתַחּבְ ִכיְנּתָ אֹוְרָחא , ּׁשְ ן ּבְ ּכֵ עט ב דשכינתא קדמא ואתיא ואזלא (ְוָכל ׁשֶ

  .)קמייהו דבני נשא דזכאן במהימנותא דקודשא בריך הוא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]445דף [ -ּ

י יֹוֵסי ְוָאַמר ִתיֵלי )תהלים קכז( .ָּפַתח ַרּבִ ׁשְ ֶניך ּכִ ֵתי ֵביֶתך ּבָ ַיְרּכְ ֶגֶפן פִֹרָיה ּבְ ך ּכְ ּתְ ָ ֶאׁשְ ָ ָּ ּ
ְלָחְנך ֶגֶפן פִֹרָיה. ֵָזיִתים ָסִביב ְלׁשֻ ך ּכְ ּתְ ֶּאׁשְ ּ ֵתי ֵביָתא ְוָלא , ָ ַיְרּכְ ָתא ּבְ ל ִזְמָנא ְדִאּתְ ּּכָ

ִנ, ָנְפָקא ְלַבר ָרןִּהיא ְצנוָעה ְוִאְתֲחֵזי ְלאֹוָלָדא ּבְ ֶגֶפן. ּין ְדָכׁשְ ֶפן ָלא ִאְתַנְטָעא , ּכְ ַמה ּגֶ
ִזיָנא ָאֳחָרא ִזיָנה ְוָלא ּבְ ּאָלא ּבְ ַבר ָנׁש ָאֳחָרא. ּ ָרא ָלא ֶתֱעַבד ְנִטיָען ּבְ ָתא ְדָכׁשְ ך ִאּתְ . ְּכָ

יה ְרִכיָבה ֵמִאיָלָנא ָאֳחָרא ֶפן ָלא ִאית ּבֵ ָרא ָהִכ, ַּמה ּגֶ ָתא ְדָכׁשְ ּאוף ָהִכי ִאּתְ   .י ָנֵמיּ

  ]א''דף קטז ע - ' זוהר חלק א[

ִתיֵלי ֵזיִתים )א''דף קטז ע(, ֲּחֵמי ָמה ַאְגָרה ׁשְ ֶניך ּכִ ל . ָּבָ ַּמה ֵזיִתים ָלא ָנְפֵלי ַטְרַפְייהו ּכָ ּ
א ְוֻכְלהו ְקׁשוִרין  ּתָ ּיֹוֵמי ׁשַ ּ ִדיר)א בסירי''נ(ּ ִתיֵלי ֵזיִתים ָסִביב ,  ּתָ ׁשְ ֶניך ּכִ ָאוף ָהִכי ּבָ ּ

ֶבר ְיֵרא ְיָי. ְָלָחֶנךְלׁשֻ ה ִכי ֵכן ְיֹבַרך ּגָ ְתֵריה ִהּנֵ ִתיב ּבַ ְַמה ּכְ ֶבר. ּ ה ִכי ֵכן ְיֹבַרך ּגָ . ְַמאי ִהּנֵ
ֵעי ֵליה ה ֵכן ִמּבָ ה. ִּהּנֵ ָאה ִמָלה ָאֳחָרא ְדאֹוִליְפָנא ָדא ִמיּנָ ֶּאָלא ְלַאְסּגָ ּ ּ ּ ְּדָכל ִזְמָנא , ּ

ַא א ֲהָוה ְצִניָעא ּבְ ִכיְנּתָ ִתיֵלי ֵזיִתים ִאֵלין ִּדׁשְ ׁשְ ֶניך ּכִ ְבָיכֹול ּבָ ְדָקא ָחֵזי ָלה ּכִ ְּתָרה ּכְ ָ ּ ּ
ַאְרָעא ָראן ּבְ ד ׁשָ ָרֵאל ּכַ ְלָחְנך. ִיׂשְ י . ָָסִביב ְלׁשֻ ִנין ְוָחָדאן ַקּמֵ ָתאן וְקֵרִבין ָקְרּבָ ְּדָאְכֵלי ְוׁשָ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִאי, ְּ ְרָכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוִמְתּבָ ִגיַנְייהוּ   .ּן ּבְ

א ָנְפַקת ִכיְנּתָ ַמָיא , ְּלָבַתר ִדׁשְ יֵני ַעּמָ ָרֵאל ֵמַעל ְפתֹוָרא ְדֲאבוהֹון ְוֲהוו ּבֵ לו ִיׂשְ ִּאְתּגָ ּ ּ ּּ
ִריך הוא ִדְכִתיב  א ּבְ ר קוְדׁשָ הו ּבַ ח ּבְ ּגַ ל יֹוָמא ְוֵלית ְדַאׁשְ ְּוָצְווִחין ּכָ ּ ּ ּ ם )ויקרא כו(ְּ  ְוַאף ּגַ

ְהיֹוָת ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגוֹזאת ּבִ יִפין. 'ם ּבְ ּקִ ְגֵזִרין ּתַ ין ִעָלִאין ִמיתו ּבִ ה ַקִדיׁשִ ּמָ ְּוָחִמיָנן ּכַ ּּ ,
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָראן ּבְ ד ֲהוו ׁשָ ָרֵאל ּכַ א ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא ִקְיימו ִיׂשְ ִגין עֹוָנׁשָ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ִתיב ַחת ֲאׁשֶ)דברים כח(, ֲחֵמי ַמה ּכְ ְמָחה וְבטוב ֵלָבב  ּתַ ׂשִ ּר לא ָעַבְדּתָ ֶאת ְיָי ֱאלֶהיך ּבְ ּ ָ

ְמָחה, ַּהאי ְקָרא ִאיהו ָרָזא. ֵמֹרב ּכֹל ׂשִ ר לא ָעַבְדּתָ ּבְ ַחת ֲאׁשֶ ְזַמן ְדֹכֲהֵני ֲהוו ְקֵרִבין , ּתַ ּּבִ ּ
ְמָחה ׂשִ ִנין ַוֲעָלָוון ְוָדא ִהיא ּבְ ּוְבטוב ֵלָבב. ָקְרּבָ ָרֵאל , רֹוב ּכֹלֵמ. ִּאֵלין ֵליָוֵאי, ּ ֵּאלו ִיׂשְ ּ

ל ִסְטִרין ְרָכאן ִמּכָ יַנְייהו ְוָנְטֵלי ּבִ ְּדֲהוו ֶאְמָצִעִיים ּבֵ ּ יָת ַהּגֹוי לֹו )ישעיה ט(, ִּדְכִתיב. ּּ  ִהְרּבִ
ְמָחה ֲהֵני. ִּהְגַדְלּתָ ַהּשִׂ ִציר. ִּאֵלין ּכַ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ ְמחו ְלָפֶניך ּכְ ָׂשָ ָרֵאל ְדקו, ּ ֵּאלו ִיׂשְ ּ ּ א ּ ְדׁשָ

ָרא ִמּכָֹלא ִריך לֹון ִעּבוָרא ְדַחְקָלא ְוַיֲהֵבי ַמַעׂשְ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ְּ ָלל. ְ ַחְלָקם ׁשָ ר ָיִגילו ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ .
ָרא ִמּגֹו ִאְדָרא ִּאֵלין ֵליָוֵאי ְדָנְטָלא ַמַעׂשְ ּ.  

 ] בשנה38יום [סדר הלימוד ליום ח חשון 

יָת ַהּגֹוי ִריך הוא ֲעַלְייהו ִּאֵל. ָּדָבר ַאֵחר ִהְרּבִ א ּבְ ָרֵאל ִדְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּין ִיׂשְ ּ ּ ּ ְּ

ְדָקא ָחֵזי ְמָחה. ּכְ ה, לֹו ִהְגַדְלּתָ ַהּשִׂ ק ּבָ א ִעָלָאה ְדַאְבָרָהם ְדִאְתָדּבַ א ֵריׁשָ ָּדא ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ח ּכַ ּתַ יה ִאׁשְ דֹול ְוֶחְדָוה ּבֵ ְּדִאיהו ּגָ ּ ּ.  

  ]ב''ז עדף קט - ' זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]446דף [ -ּ

ְמחו ְלָפֶניך ָׂשָ ך )ב''דף קטז ע(, ּ ָקא ּבָ ֲעָתא ְדָסְלִקין ְלִאְתַדּבְ ׁשַ ְּבְ ִציר. ּ ּקָ ְמַחת ּבַ ׂשִ ָּדא , ּכְ
ִציר ִדיֵליה ֲהָוה ּקָ ְמַחת ּבַ ָרֵאל ְדׂשִ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ ּ ָלל. ּ ַחְלָקם ׁשָ ר ָיִגילו ּבְ ֲאׁשֶ ּּכַ ר ָיִגילו. ּ ֲאׁשֶ , ּּכַ

ָאר ֵחיִל יָתא ִּאֵלין ׁשְ ֵראׁשִ ָלל ְוַטְרֵפי ַטְרָפא ּבְ ִזְמָנא ִדְמַחְלֵקי ׁשָ א ּבְ ּין וְרִתיִכין ְלַתּתָ ּ ּ
  .ְּדֹכָלא

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ַּרּבִ ָ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרו תֹוָרֶתך)תהלים קיט(, ּ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי . ּ
ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ַּמהו ּ ֶנֶס, ֲאָבל ֵעת. ּ ָרֵאל ְדִאְקֵרי ֵעתָּדא ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּת ִיׂשְ , ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת.  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא טז( , ּכְ
ה ָזָרה )משלי ז( ָמְרך ֵמִאּשָׁ  ַמאי. 'ּריבו ִלְפֵני ְיָי ֵאׁש ָזָרה ְוגוּ ַוַיְק)ויקרא י( ְּוָדא הוא. ִָלׁשְ

ְדָקא ְיאות. ַטְעָמא ֵעת ָרא ּכְ ִגין ְדִאית ָלה ֵעת וְזַמן ְלֹכָלא ְלָקְרָבא ְלִאְתַנֲהָרא ְלִאְתַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי ֵעת ָרצֹון)תהלים סט(, ּכְ ּ.  

ָמה ִדְכִתיב ם)שמואל ב ח(, ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ּכְ ּ ַוַיַעׂש ָדִוד ׁשֵ ַדל ְּד. ּ ּתַ ָּכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרא ָלה ּבְ ן ַהאי ֵעת ְלַחּבְ ִאילו ָעִביד ְוַתּקֵ אֹוַרְייָתא ּכְ ּּבְ ּ ּ ה . ְּ ך ָלּמָ ְְוָכל ּכָ

ִגין ְדֵהֵפרו תֹוָרֶתך ָּבְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ח ִפירוָדא ְדקוְדׁשָ ּכַ ּתַ ְּדִאילו לא ֵהֵפרו תֹוָרֶתך ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ָּ
ָרֵאל ְלָעְלִמין   .ִּמִיׂשְ

  ]א''דף קיז ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב ַגְווָנא ָדא ּכְ י יֹוֵסי ּכְ ה)ישעיה ס(, ָּאַמר ַרּבִ ּנָ ה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ה. ּ ֲאִני ְיָי ּבְ ִעּתָ ַּמהו ּבְ ּ .
ֵעת ה ה. 'ּבְ ּנָ ֵדין ֲאִחיׁשֶ ְּדָתקום ֵמַעְפָרא ּכְ ל ָדא יֹו. ּ י יֹוֵסי ְוִעם ּכָ י ָּאַמר ַרּבִ ָמא ַחד ֶנֱאַלְמּתִ

ּדוִמָי ַלק וא, ה''ּ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ ח, א''ו ִמן ה''ּ ּכַ ּתַ ֵדין ִדּבור ִאְתַאָלם, ְוקֹול ָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ ּוְבִגין . ּ
ל ַההוא יֹוָמא  ַעְפָרא ּכָ ִכיַבת ּבְ ך ִהיא ׁשְ ּּכָ ָאה. א''ּ ְדה)דנא(ְ ּוַמאן ִאיהו ֶאֶלף ֲחִמּשָׁ ְוַאף , ּ

ב ְדַאְק ָאה ָרָזא ְדהַּעל ּגַ ָגלוָתא ַעד ָלא ֵייעול ַההוא ֶאֶלף ֲחִמּשָׁ ִּדיַמת ּבְ ּ ּ ְוַכד ֵייֵתי , א''ּ
ִתיָתָאה ְדִאיהו ָרָזא  ֶּאֶלף ׁשְ ֵדין וא, ו''ְּדוא )א''דף קיז ע(ּ   .א''ו יֹוִקים ְלה''ּכְ

ִזְמָנא  ין ֶנֶפׁש)שמות ט ב(ּבְ ּתִ ר ׁשִ ית ִזְמִנין ֶעׂשֶ ִלימו ,  ׁשִ ֵדין ׁשְ ר ִזְמִנין''ואּּכְ , ו ֶעׂשֶ
ר''וא ית ִזְמִנין ֶעׂשֶ י)בעשר( ָסְלָקאו '' וא)ו''דוא(, ו ׁשִ ה''וא',  ּבְ   .א''ו ָנֲחָתא ּבְ

ִלים וא ּתְ ית ִזְמִנין''ִאׁשְ ר ׁשִ ין ְלָאְקָמא ֵמַעְפָרא, ו ּגֹו ֶעׂשֶ ּתִ ֵדין ֲהוו ׁשִ ין , ּּכְ ּתִ ּוְבָכל ׁשִ
ִתיָתָא ין ֵמַההוא ֶאֶלף ׁשְ ּתִ ף הְּוׁשִ ּקַ ָפא''ה ִאְתּתַ ּקְ ַדְרּגֹוי ְלִאְתּתַ ית ְמָאה . א ְוַסְלָקא ּבְ ּוְבׁשִ

א ְרֵעי ְדָחְכְמָתא ְלֵעיָלא וַמּבוֵעי ְדָחְכְמָתא ְלַתּתָ חון ּתַ ִתיָתָאה ִיְתַפּתְ ִנין ִלׁשְ ּׁשְ ּ ּ ן , ּ ּקַ ְוִיְתּתַ
ִביָעָאה ׁשְ יֹו. ַעְלָמא ְלָאֳעָלא ּבִ ן ּבְ ּקַ ַבר ָנׁש ְדִמְתּתַ א ּּכְ ְמׁשָ ִתיָתָאה ֵמִכי ָעַרב ׁשִ ָמא ׁשְ

א ּתָ ּבַ ׁשַ ָנה ְלַחֵיי ֹנַח )בראשית ז(ְְוִסיָמִניך . ּאוף ָהִכי ָנֵמי. ְלֲאָעָלא ּבְ ׁש ֵמאֹות ׁשָ ַנת ׁשֵ ׁשְ ּ ּבִ
ה' ְוגו הֹום ַרּבָ ל ַמְעְיינֹות ּתְ   .ִּנְבְקעו ּכָ

ל ָדא ֲאִריכו ִזְמָנא ַיּתִ י יֹוֵסי ּכָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ ָמה ְדאוְקמוָה ַחְבַרָייא ְדִאיהו יֹוָמא ּ ּיר ִמּכְ ּ ּ ּ
יר ִדְכִתיב ָרֵאל ְוָלא ַיּתִ לוָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ַּחד ּגָ ּ ל ַהיֹום ָדָוה)איכה א(, ּ ּ ְנָתַנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]447דף [ -ּ

א וְביֹוֵמ ָמא ַקִדיׁשָ ָרִזין ְדַאְתָוון ִדׁשְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי אֹוִליְפָנא ֵמַאּבָ ּ ּ ּ ֵני ַעְלָמא ּ ּי ִדׁשְ
ית ְוֹכָלא ָרָזא ָחָדא ִאיהו ּוְביֹוֵמי ִדְבֵראׁשִ ּּ.  

ְגָווֵני  ֲעָנָנא ּבִ א ּבַ ּתָ ָטא ְלַבֲעָלה )עב ב(ּוְכֵדין ִיְתֲחֵזי ַקׁשְ ָתא ְדִמְתַקּשְׁ ִאּתְ ּ ְנִהיִרין ּכְ
ִרית עֹוָלם ְוָהא אוְקמוָה)בראשית ט(, ִּדְכִתיב ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹר ּבְ ּ ִפיר הואּ ּ ְוׁשַ , ּוְרִאיִתיָה. ּ

ְדָקא ְיאות ְגָווִנין ְנִהיִרין ּכְ ִרית עֹוָלם. ּּבִ ִרית עֹוָלם. ּוְכֵדין ִלְזּכֹר ּבְ ֶנֶסת . ַמאן ּבְ ָּדא ּכְ
ָרֵאל ר וא, ִיׂשְ ה''ְוִיְתַחּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת , ְּוֵייִקים ָלה ֵמַעְפָרא, א''ו ּבְ ּּכְ

ִר ִרית. יתֹוּבְ ָרֵאל ְדִאיִהי ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ִרית ְוגו, ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָהְיָתה ְלאֹות ּבְ   .'ּכְ

ד ִיְתַער וא י ה''ּכַ ָעְלָמא , א''ו ְלַגּבֵ ֵדין ָאִתין ִעָלִאין ִיְתָערון ּבְ ּּכְ ּ וְבנֹוי ִדְראוֵבן )רלו א(ּ ּ
ְּזִמיִנין ְדִיְתָערון ָכל ַע, ּ ר ָלה , ְלָמאְקָרִבין ּבְ ָרֵאל יֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא ְוִיְדּכַ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ן וא. ְּ ּבַ חוׁשְ לוָתא ּכְ ה ּגֹו ּגָ ִריך הוא ְלַגּבָ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּכַ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ ּ ּ ית ''ְּ ו ׁשִ
ִנין. )עשר(' ִזְמִנין י ית ׁשְ ר ִזְמִנין ׁשִ יקום ְוִיְת, ֶעׂשֶ ּוְכֵדין ּתֵ ד נוְקִמיןּ ַּפַקד ַעְלָמא ְלֶמְעּבַ ּ ,

ְוַמאן ְדִאיהו ָמִאיך ִיְתְרֵמי ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קיז ע - ' זוהר חלק א[

ִגין  ִפיר ָקֲאַמְרּתְ ּבְ י יֹוֵסי ׁשַ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּדִאיהו ּגֹו ָרָזא ְדַאְתָוון )ב''דף קיז ע(ּ ּ ְוֵלית . ּ
ין ָאֳחָרִנ ן ְוִקּצִ ּבַ ן ָדא , יןָּלן ְלַאְתָעָרא חוׁשְ ּבַ ָחן חוׁשְ ּכְ ִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ַאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ

ְרֶצה ָהָאֶרץ)ויקרא כו(, ִּדְכִתיב ְּוהוא ָרָזא ְדוא.  ָאז ּתִ י ֶאת )ויקרא כו(, ּו ִדְכִתיב''ּ  ְוָזַכְרּתִ
ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוָדא הוא וא ֲחָדא''ּּבְ ָּדא , ַתר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹורּוְלָב, ְּוַעל ָדא ֶאְזּכֹור, ּו ּכָֹלא ּכְ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ְרֶצה. ּכְ ִריך הוא. ּתִ א ּבְ י קוְדׁשָ ְתְרֵעי ַאְרָעא ְלַגּבֵ ּּתִ ְּ.  

ִריך הוא ְוֹכָלא  א ּבְ י קוְדׁשָ ִניז ַקּמֵ ֲּאָבל יֹוָמא ַחד ְדָאְמרו ַחְבַרָייא ַוַדאי ּכָֹלא הוא ּגָ ּּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָרָזא ְדַאְתָוון ִד ַכח ּבְ ּתְ אִּאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ י ֵייָסא , ּׁשְ ֵלי לֹון ַרּבִ ִאּנון ַאְתָוון ּגָ ְּדָהא ָגלוָתא ּבְ ּ ּ
ְלָיין ְוָגֵלי לֹון, ָהָכא ִאּנון ַאְתָוון ִאְתּגַ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ָרה, ָּאַמר ֵליה ּתָ ָדא ׂשָ ד ִאְתַפּקְ ְּדָאִפילו ּכַ ּ יד ָלה, ּּ ֵּמַהאי ַדְרָגא ָלא ַפּקִ ֶּאָלא , ּ
ָרָזא ְדוא ָרה ְוגו, ו''ּבְ ִּדְכִתיב ַוְיָי ָפַקד ֶאת ׂשָ ָרָזא ְדוא. 'ּ ִגין ְדֹכָלא ּבְ ּּבְ ּוְבָהא , ּו ִאיהו''ּ
ִליל ּכָֹלא ְלָיא ּכָֹלא, ּּכָ ּוֵביה ִאְתּגַ ּ ּ ל ָסִתים, ּ ֵלי ּכָ ִגין ְדָכל ִמָלה ְדִאיִהי ְסִתיָמא ִאיִהי ּגַ ּּבְ ּּ ּ .

ְּוָלא ָאֵתי ַמאן ְדִאיהו ּבְ ִּאְתַגְלָיא ִויַגֵלי ַמה ְדִאיהו ָסִתיםּ ּ ּ ּ.  

לוָתא ַעד ַההוא ִזְמָנא ָכא ּגֹו ּגָ ה ִאית ָלן ְלִאְתַמּשְׁ ּמָ י יֹוֵסי ּכַ ָּאַמר ַרּבִ ֵלי ֵליה , ּ ְּוֹכָלא ּתָ ּ
א ְתיוְבּתָ ד ְיתובון ּבִ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִּאי ִיְזּכו ְוִאי ָלא ִיְזּכו. ְּ ָמה ְדִא, ּ ַהאי ּכְ ר ּבְ ְתּמָ

ה ּנָ ה ֲאִחיׁשֶ ִעּתָ ְּקָרא ִדְכִתיב ֲאִני ְיָי ּבְ ה. ּ ִעּתָ ה לא ָזכו ּבְ ּנָ ָּזכו ֲאִחיׁשֶ ּ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי, ֲּאְזלו ֲאַתר ָדא ָיִתיְבָנא , ּ א ְדָהא ּבְ ּתָ ְרָנא ַהׁשְ י יֹוֵסי ַאְדּכַ ָּאַמר ַרּבִ ּ
א ִרי ַז, יֹוָמא ַחד ִעם ַאּבָ ָחא ְוָאַמר ִלי ּבְ ּכָ ִנין ְלַאׁשְ ין ׁשְ יּתִ ד ָמטון יֹוָמך ְלׁשִ ין ַאְנּתְ ּכַ ְּמִ ּ
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ַהאי ֲאַתר ִסיָמא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּּבְ ְחָנא, ּ ּכַ ְוָלא , ְּוָהא ָזִכיָנא ְלִאּנון יֹוִמין ְוָלא ַאׁשְ
י ִמִלין ְדָקֲאָמָרן אֹו ַהִהיא ָחְכְמָתא ְדִאיהו ָאַמר ְּיַדְעָנא ִאי ַהּנֵ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף קיח ע - ' הר חלק אזו[

ד ִיְמטון קוְלִפין ְדנוָרא ּגֹו ְטִהיֵרי ְיָדך ִאְתֲאִביד ִמיָנך ְְוָאַמר ִלי ּכַ ְ ּ ּ ּ א . ּ ֲּאִמיָנא ֵליה ַאּבָ
ה ְיַדְעּתְ ּמֶ ך ְיַדְעָנא. ּבַ ֵרין ִצפֹוִרין ְדַאֲעָברו ַעל ֵריׁשָ י ּתְ ַהּנֵ ְָאַמר ִלי ּבְ ּ ּ ַּאְדָהִכי ִאְתְפַרׁש . ּ ּ

א ַרּבִ ח ִסְפָרא ַחד ְדֲהָוה ָנִעיץ ּגֹו נוְקָבא  )א''דף קיח ע(י יֹוֵסי ְוָעאל ּגֹו ְמַעְרּתָ ּכַ ָּחָדא ְוַאׁשְ ּ
א ְסָייֵפי ְמַעְרּתָ ָרא ּבִ יה, ְּדִטּנָ   .ָּנַפק ּבֵ

ִליִפין ְדַאְתָוון ְדִאְתְמָסרו ְלָאָדם ָהִרא ְבִעין וְתֵרין ּגְ יָון ְדָפַתח ֵליה ָחָמא ׁשִ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּׁשֹון וְבהו ּ ּ
ַתר  ָלן ּבָ ְלּגְ ין ְוָכל ִאּנון ְדָבַתר ֵריַחָיא ְדִמְתּגַ ל ָחְכְמָתא ְדִעָלִאין ַקִדיׁשִ ֲּהָוה ָיַדע ּכָ ּ ּ ּ ּּ

יִנין ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא א ּגֹו ְטִהיִרין ִעָלִאין ְוָכל ִאּנון ִמִלין ְדַזּמִ ָּפרוְכּתָ ּ ּּ ּ ַּעד יֹוָמא ְדֵיקום , ּ ּ
יך ָעְלָמאֲּעָנָנא ְדִבְסַט   .ְר ַמֲעָרב ְוַיְחׁשִ

ַההוא ִסְפָרא רו ְלִמְלֵעי ּבְ י ְיהוָדה ְוׁשָ ָּקָרא ְלַרּבִ ּ ָלָתא , ּ ֵרי אֹו ּתְ ָּלא ְסִפיקו ְלִמְלֵעי ּתְ
ַהִהיא ָחְכָמה ִעָלָאה ִלין ּבְ ּכְ ִּסְטִרין ְדִאּנון ַאְתָוון ַעד ְדֲהוו ִמְסּתַ ּ ּ ּ יָון ְדָמטו ְלִמְלֵעי , ּ ּּכֵ ּ

ְסִת עו ָדא ִעם ָדאּבִ ּתָ ּירו ְדִסְפָרא וִמׁשְ ּ ּ ּ ּ א ְוִעְלעוָלא ְדרוָחא וָבַטׁש , ּ ִביָבא ְדֶאׁשָ ָּנַפק ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ְייהו יֵדיהֹון ְוִאְתֲאִביד ִמּנַ ן אֹו . ּּבִ ּבָ לֹום חֹוָבה ִאיהו ּגַ י יֹוֵסי ְוָאַמר ִדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ָכה ַרּבִ ּּבָ ּ

ין ְלִמְנַדע ֵליה ְּדָלאו ֲאַנן ַזּכִ ּ.  

עו ֵליה עֹוָבָדא ָדא ּתָ ְמעֹון ִאׁשְ י ׁשִ י ְדַרּבִ ד ָאתון ְלַגּבֵ ּּכַ ּ ֵקץ , ּ ָּאַמר לֹון ִדיְלָמא ּבְ
ְדֵלי ּתַ יָחא ְדִאּנון ַאְתָוון ֲהֵויתון ִמׁשְ ְּמׁשִ ּ ּ י , ּ ָּאְמרו ֵליה ָדא ָלא ַיְדִעיָנן ְדָהא ּכָֹלא ִאְתְנׁשֵ ּ ּ ּ ּ

ְמעֹון ֵל. ִמיָנן י ׁשִ ך ָאַמר לֹון ַרּבִ ל ּכָ ֵלי ּכָ ָדא ְדִיְתּגְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְית ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ
ָחא ְטִמיִרין , ְלַעְלָמא ּכָ יָחא ֲאִפילו ַרְבֵיי ְדַעְלָמא ְזִמיִנין ְלַאׁשְ ְּוַכד ְיֵהא ָקִריב ְליֹוֵמי ְמׁשִ ּ

ִנין ּבְ ין ְוחוׁשְ יה ִקּצִ ְּדָחְכְמָתא וְלִמְנַדע ּבֵ ּ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנ, ּ ְלָיא ְלֹכָלא ֲהָדא הוא ּ ּא ִאְתּגַ ּ ּ
ים ְוגו)צפניה ג(ִדְכִתיב  י ָאז ֶאְהפֹך ֶאל ַעּמִ ְ ּכִ ָרֵאל . ַּמהו ָאז. 'ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִזְמָנא ְדֵתיקום ּכְ ּּבְ ּ

ָפה ְברוָרה ִלְקֹרא ֻכָלם  ים ׂשָ ֵדין ֶאְהפֹך ֶאל ַעּמִ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ֵּמַעְפָרא ְויֹוִקים ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְּ
ֶכם ֶאָחד ם ְיָי וְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ   .ּּבְ

  ]ב''דף קיח ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ה, ּתָ ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ יה ַוִיּסַ ִתיב ּבֵ ב ְדַאְבָרָהם ּכְ ְַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְוָכל . ּ
יה ר ּבֵ ַּמְטָלנֹוי ֲהוו ְלָדרֹוָמא ְוִאְתַקּשַׁ ְדָק, ּ יה ּכְ ָּלא ָסִליק ְלדוְכּתֵ ּא ְיאות ַעד ְדִאְתְיִליד ּ ּ

רו , ִיְצָחק ֲהֵדיה ְוִאְתַקּשְׁ ף ּבַ ּתַ ּתַ ַלק ְלַאְתֵריה ְוִאיהו ִאׁשְ יָון ְדִאְתְיִליד ִיְצָחק ִאְסּתַ ּּכֵ ּ ּ ּ דף קיח (ּּ

ָדא )ב''ע   .ָּדא ּבְ
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ך ִאיהו ָקֵרי ֵליה ִיְצָחק ְוָלא ָאֳחָרא ְּבִגין ּכָ ּ ֶאׁשָ, ְ ָפא ַמָיא ּבְ ּתְ ִגין ְלׁשַ ִּדְכִתיב , אּבְ
ָרה ִיְצָחק ר ָיְלָדה לֹו ׂשָ נֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאׁשֶ ם ּבְ ֵאׁש , ַמאן ַהּנֹוַלד לֹו. ַּוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ׁשֵ

ִים   :ִמּמַ

ר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק ְצִרית ֲאׁשֶ ן ָהָגר ַהּמִ ָרה ֶאת ּבֶ ֶרא ׂשָ י ִחָייא. ַוּתֵ , ָּאַמר ַרּבִ
ִּמיֹוָמא ְדִאְתְיִל ֵביָתא ְדַאְבָרָהםּ ָמֵעאל ּבְ ָמֵעאל , יד ִיְצָחק ְוֲהָוה ִיׁשְ ַלק ִיׁשְ ָּלא ִאְסּתַ

ָמא ׁשְ יה, ּבִ ר ַקּמֵ ְרָיא סֹוְסִפיָתא ָלא ִאְדּכַ ֲאַתר ְדַדֲהָבא ׁשַ ּּבְ ן ָהָגר , ּ ך ֶאת ּבֶ ְוְבִגין ּכָ ּ
ְצִרית יה ְדִיְצָחק, ַהּמִ ָרא ַקּמֵ ַבר ְדָלא ִיְתֲחֵזי ְלַאְדּכָ ּּגְ ּ ּ.  

ָרה ֶרא ׂשָ י ִיְצָחק ַוּתֵ ָרה, ָאַמר ַרּבִ ֵעיָנא ִדְקָלָנא ָחַמאת ֵליה ׂשָ ְּדָלא ָחַמאת ֵליה , ּּבְ ּ
ָרא ְדַאְבָרָהם ֵעיָנא ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ְצִרית, ּ ָרא ְדָהָגר ַהּמִ ֶּאָלא ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ָרה, ּ ֶרא ׂשָ ך ַוּתֵ ְוְבִגין ּכָ ּ .

ֵעיָנא ָדא ָרה ָחַמאת ֵליה ּבְ ְּדׂשָ ן ָהָגר ,  ְוֹלא ַאְבָרָהםּ ִתיב ֶאת ּבֶ ַאְבָרָהם ֹלא ּכְ ְּדִאילו ּבְ ּ
נֹו   .ֶּאָלא ֶאת ּבְ

א ֲחֵזי נֹו, ּתָ ֵעיִני ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹות ּבְ ִתיב ַוֵיַרע ַהָדָבר ְמֹאד ּבְ ְּלָבַתר ַמה ּכְ ְוָלא . ּ
ְצִרית ן ָהָגר ַהּמִ ִתיב ַעל אֹודֹות ּבֶ ֶרא ׂשָ. ּכְ ך ַוּתֵ ְצִריתְְבִגין ּכָ ן ָהָגר ַהּמִ ְוָלא . ָרה ֶאת ּבֶ

ִריה ְדַאְבָרָהם ָּחַמאת ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  

ָרה ִאיהו א ְדׂשָ ְחּתָ ּבַ ְמעֹון ָאַמר ַהאי ְקָרא ּתוׁשְ י ׁשִ ַּרּבִ ִגין ְדָחַמאת ֵליה ְדָקא ְמַצֵחק , ּ ּּבְ ּ ּ
ְּלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָרא ְדַא, ָאְמָרה, ּ ָרא ָדא ּבְ ְבָרָהם ְלֶמֱעַבד עֹוָבדֹוי ַּוַדאי ַלאו ּבְ

יה, ְדַאְבָרָהם ְצִרית ִאיהו ֲאַהַדר ְלחוָלָקא ְדִאּמֵ ָרא ְדָהָגר ַהּמִ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ך ַוּתֹאֶמר , ּ ְְבִגין ּכָ

ָנה ֵרׁש ָהָאָמה ַהֹזאת ְוֶאת ּבְ ְּלַאְבָרָהם ּגָ ִני ִעם , ּ ן ָהָאָמה ַהזֹאת ִעם ּבְ י ֹלא ִייַרׁש ּבֶ ּּכִ
  .ִיְצָחק

ָרה אֹו ִלְבָרהְוִכ י ָלה ׂשָ ך ְדַקּנֵ ּי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ִריך הוא , ְ א ּבְ ִּאי ָהִכי לא אֹוֵדי קוְדׁשָ ְּ

ה קֹוָלה, ִּעּמָ ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ר ּתֹאַמר ֵאֶליך ׂשָ ִּדְכִתיב ּכֹל ֲאׁשֶ ִגין ְדָחַמאת ֵליה . ָּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
יה אוְלָפא ֵליה ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְוִאּמֵ ּּבְ ּ ּ ּ ִנּמוֵסי ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּּ ּ ּ י , ּ ָרה ּכִ ך ֲאְמַרת ׂשָ ִגין ּכָ ְּבְ

ן ָהָאָמה ַהזֹאת ֲּאָנא ָיַדְעָנא ְדָלא ָיִרית ְלָעְלִמין חוָלָקא ִדְמֵהיְמנוָתא, ֹּלא ִייַרׁש ּבֶ ּ ְוָלא , ּ
ַעְלָמא ְדָאֵתי ַעְלָמא ֵדין ְוָלא ּבְ ִרי חוָלָקא ָלא ּבְ ְּיֵהא ֵליה ִעם ּבְ ה ,ּ ּ וְבִגין ָכך אֹוֵדי ִעּמָ ְּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

ְדָקא ְיאות א ּכְ ְלחֹודֹוי ַזְרָעא ַקִדיׁשָ א ּבִ ָעא ְלַאְפָרׁשָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ך , ְּ ְִדְבִגין ּכָ ּ
ִריך הוא ַעד ָלא ִיְב א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ָסִליק ּבִ ָרא ַעְלָמא ְדָהא ִיׂשְ ּּבָ ּ ּ , ֵרי ַעְלָמאְּ

ִגיֵניה ך ָנַפק ַאְבָרָהם ְלַעְלָמא ְוַעְלָמא ִמְתַקֵיים ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ּ ָקְיימו )לא(ְוַאְבָרָהם ְוִיְצָחק , ְ
ְייהו ַעד ְדָנַפק ַיֲעֹקב ְלָעְלָמא דוְכּתַ בו ּבְ ְּוָלא ִאְתַייׁשְ ּ ּ ּ.  

יָון ְדָנַפק ַיֲעֹקב ְלַעְלָמא ִאְתָקְיימו ַאְבָרָהם ְוִי ּּכֵ ל ַעְלָמאּ ן ָנַפק , ְּצָחק ְוִאְתְקַיים ּכָ ּמָ ּוִמּתַ
א ְלַעְלָמא א ַקִדיׁשָ ְדָקא ְיאות, ַּעּמָ א ּכְ ַגְווָנא ַקִדיׁשָ ְּוִאְתְקַיים ּכָֹלא ּכְ ּ ּ ך ָאַמר , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
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ִריך הוא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ י ְב, ְּ קֹוָלה ּכִ ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ר ּתֹאַמר ֵאֶליך ׂשָ ּּכֹל ֲאׁשֶ ֵרא ְלך ָ ִָיְצָחק ִיּקָ

ָמֵעאל, ָזַרע ִיׁשְ ַבע. ְוֹלא ּבְ ֵאר ׁשָ ר ּבְ ִמְדּבַ ַתע ּבְ ֶלך ַוּתֵ ִתיב ְלָבַתר ַוּתֵ   .ְַמה ּכְ

  )סימן יט(השלמה מההשמטות 

ם ַאְבָרָהם ַבּבֶֹקר וכו ּכֵ רֹוָקא ָאַמר' ַּוַיׁשְ י ּבְ ִהְזִהיָרה , ַרּבִ ְכָמה ֶאָלא ׁשֶ ם ַעל ׁשִ ָּמהו ׂשָ ּ ּ
ְכָמה וְכִתיב ַעל עֹו ם ַעל ׁשִ ִתיב ַהָכא ׂשָ ְתִחיָלה ּכְ ָהְיָתה ּבַ ָמה ׁשֶ ּל ָהֱאמוָנה ְוַלֲעמֹוד ּבְ ּ ּ
ָפט)ו''שמותט(ֲהָתם  ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ִכיָנה. ּ ּאוף ַהָכא ַעל , ָמה ְלַהָלן ַעל ַהׁשְ

ִכיָנה ָרֲאָתה ַעְצָמה יֹוֵצאת ִמְרׁש. ַהׁשְ יָון ׁשְ ָתה ּכֵ ל ַאְבָרָהם ָחְזָרה ְלִקְלקוָלה ָּמה ֲעׂשְ ּותֹו ׁשֶ ּ
ִתיב  ית ָאִביָה ּכְ לוֵלי ּבֵ ִתְעֵתָעה ַאַחר ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוּגִ ָתע ׁשֶ ָתע ָמהו ַוּתֵ ִּדְכִתיב ְוֵתֵלך ַוּתֵ ּ ּּ ְ

ָתע וְכִתיב ֲהָתם  ְעּתוִעים)'ירמיה י(ַּהָכא ַוּתֵ ה ּתִ ה ַמֲעׂשֶ   )עד כאן מההשמטות(: ּ ֶהֶבל ֵהּמָ

ִתי ַתע וְכִתיב ָהָתם ּכְ ְעּתוִעים)ירמיה י(ּב ָהָכא ַוּתֵ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ ִריך . ּ ֶהֶבל ֵהּמָ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ִביק ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם ָלא ׁשָ ּהוא ּבְ ּ ָּלה ְוִלְבָרה. ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַמע ְיָי ֶאל ָעְנ, ּתָ י ׁשָ ִתיב ּכִ ָרה ַמה ּכְ ה ְדׂשָ ּמָ ַקְדִמיָתא ַכד ָאְזַלת ִמּקַ ּּבְ . ְֵייךּ
ְבך א ֶאת קֹוָלה ַוּתֵ ּשָׂ ב ִדְכִתיב ַוּתִ ַתר ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַאף ַעל ּגַ א ְדָטַעאת ּבָ ּתָ ְָוַהׁשְ ּ ּ ּ ַמה . ּּ

ַער ַמע ֱאֹלִהים ֶאל קֹול ַהּנַ י ׁשָ ִתיב ּכִ ַמע ֱאלִהים ֶאת קֹוֵלך. ּכְ י ׁשָ ִתיב ּכִ   .ְְוָלא ּכְ

ם ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ ָּהא אוְקמוָה ְדָל. ּּבַ ּ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלאּ י ּבֵ א הוא ְלַגּבֵ ר עֹוָנׁשָ ּאו ּבַ ְּדָהא , ּ
ִנין וְלֵעיָלא ֵליַסר ׁשְ ין ִמּתְ א ָעְנׁשִ י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ִנין , ּּבֵ ִרים ׁשְ ּוֵבי ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ֵמֶעׂשְ

ב ְדַחָייָבא ֲהָוה. ּוְלָהְלָאה ְּוַאף ַעל ּגַ א ִאיהו, ּ ר עֹוָנׁשָ ּוְקמוָהְוָהא א. ָּלאו ּבַ ְּוָדא הוא , ּ
ם ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ   .ִּדְכִתיב ּבַ

ִנין ִרין ׁשְ ַלק ֵמַעְלָמא ָעד ָלא ָמטון יֹומֹוי ְלֶעׂשְ י ֶאְלָעָזר ִאי ָהִכי ַמאן ְדִאְסּתַ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ,
ׁש א ִאיהו, ֵמָאן ֲאַתר ִאְתַעּנָ ר עֹוָנׁשָ א ָלאו ּבַ ִנין וְלַתּתָ ֵליַסר ׁשְ ִגין ְדָהא ִמּתְ ּּבְ ּ  ֶאָלא ּ

ֶחְטאֹוי ְדֲאבֹוי ִנין וְלֵעיָלא ַמהו. ּּבְ ֵליַסר ׁשְ ֲּאָבל ִמּתְ ִריך הוא ָחס , ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

אי  ֲּעֵליה ְדֵלימות ַזּכַ ּ ַההוא ָעְלָמא)ולא לימות חייב(ּ ּ ְוָיִהיב ֵליה ֲאַגר ַטב ּבְ ְּוָלא ֵלימות , ּ
ַההוא ָעְלָמא ׁש ּבְ ַּחָייב ְדִיְתַעּנָ ּ ּ ְואוְקמוָהּ ּ.  

  ]א''דף קיט ע - ' זוהר חלק א[

ָּאַמר ֵליה ִאי ַחָייָבא הוא ְוָלא ָמטון יֹומֹוי  ּ יָון  )א''דף קיט ע(ּּ ִנין ַמהו ּכֵ ִרין ׁשְ ְּלֶעׂשְ
יה ַמאי הוא עֹוְנׁשֵ ַלק ֵמַעְלָמא ּבְ ְּדִאְסּתַ ּ ָדא ִאְתְקַיים . ּּ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ְוֵיׁש ִנְסָפה )משלי יג(ּ

לא ָפטּבְ א ָנִחית ְלַעְלָמא ִאיהו . ּ ִמׁשְ ְּדַכד עֹוָנׁשָ א )דינא(ּ ָוָנה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָלא ּכַ ּ ַאֲעַרע ּבְ
חו ֲעֵליה ִמְלֵעיָלא ּגָ ד ָלא ַאׁשְ ׁש ּכַ ָלא ְוִיְתַעּנַ ַההוא ְמַחּבְ ּּבְ ּ ּ.  

ִתיב ע)משלי ה(, ְּוֲעֵליה ּכְ ֻדנֹו ֶאת ָהָרׁשָ ָאה ַמאן ְדָלא ָמטון ת ְלַא''א.  ֲעוֹונֹוָתיו ִיְלּכְ ְּסּגָ ּ
א ֻדנֹו . יֹומֹוי ְלִאְתֲעָנׁשָ י ִדיָנא ִדְלֵעיָלא)את הרשע(ֲעוֹונֹוָתיו ִיְלּכְ ּוְבַחְבֵלי ַחָטאתֹו ,  ְוָלא ּבֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]451דף [ -ּ

א י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ֵמך ְוָלא ּבֵ ר . ְִיּתָ ֲאׁשֶ ַער ּבַ ַמע ֱאלִהים ֶאל קֹול ַהּנַ י ׁשָ ִתיב ּכִ ך ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

  .םּהוא ׁשָ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ וא)ויקרא כו(, ַּרּבִ ִריִתי ַיֲעקֹוב ָמֵלא ּבְ י ֶאת ּבְ אי'' ְוָזַכְרּתִ . ו ַאּמַ
ְתֵרין ִסְטִרין ִאיהו  ֶּאָלא ּבִ א ְדָחְכְמָתא. ָרָזא ְדָחְכְמָתא ָחָדא. )אנון(ּ ְּדִאיהו ָרָזא ַדְרּגָ ֲאַתר . ּ

יה ַיֲעֹקב ֵרי ּבֵ ְּדׁשָ ָמרֲאָבל ַהאי . ּ ָרֵאל ִאּתְ לוָתא ְדִיׂשְ לוָתא, ְּקָרא ַעל ּגָ ְּדַכד ִאּנון ּגֹו ּגָ ּ ּ ,
ַּההוא ִזְמָנא ְדִיְתַפְקדון  ּ ָרָזא ְדוא)ביה יעקב(ּּ ּ ִיְתַפְקדון ּבְ ּ ִתיָתָאה. ו''ּ ֶאֶלף ׁשְ . ְּוִאיהו ּבְ

ָרָזא ְדוא)ואתחנן ער א( ית ִרְגֵעי וְפַלג ִעיָדן''ּ וְפִקיָדה ּבְ ִנין ּוְב. ּו ׁשִ ין ׁשְ ּתִ ִּזְמָנא ְדׁשִ
יה ְדַיֲעֹקב ַמָיא ְפִקידו ִלְבַרּתֵ ִתיָתָאה ָיִקים ֱאָלה ׁשְ ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ ְּלִעּבוָרא ְדַדּשָׁ ּ ּ ּ ּוֵמַההוא . ּּ ּ

ִנין וַפְלָגא ית ׁשְ ִּזְמָנא ַעד ִדְיֵהא ָלה ְזִכיָרה ׁשִ ּ ִנין ָאֳחָרִנין ְוִאּנון . ּ ית ׁשְ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ׁשִ ּ ּ
ּ וְתֵרין וַפְלָגא)ותלת(ְבִעין ׁשִ ּ ּ.  

ַאְרָעא  יָחא ּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ ית ִיְתּגְ ין ְוׁשִ יּתִ ׁשִ ְוַכד ּכָֹכָבא ,  ְדָגִליל)ט ב, שמות ז ב(ּבְ
ַבע ּכְֹכַבָיא ִמְסַטר ָצפֹון ְלָיא , ְּדִבְסַטר ִמְזָרח ִיְבַלע ׁשֶ ֵהא ּתַ א אוְכָמא ּתְ ְלהֹוָבא ְדֶאׁשָ ְּוׁשַ ּ

ְרִק ין יֹוִמיןּבִ יּתִ ַעְלָמא ִלְסַטר ָצפֹון, יָעא ׁשִ ּוְקָרִבין ִיְתָערון ּבְ ִאּנון , ּ ּוְתִרין ַמְלִכין ִיְפלון ּבְ ּ ּּ
  .ְקָרִבין

יה ְדַיֲעֹקב ְלִאַדְחָייא ָלה  ַרּתֵ ַמָיא ַעל ּבְ ְלהֹון ַעּמְ ְּוִיְזַדְווגון ּכֻ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ַההוא . ֵמָעְלָמא )לון(ּּ
ִתיב ְיימון )ירמיה ל( )היתהו( ִזְמָנא ּכְ ַע וְכֵדין ִיְסּתַ ה ִיָוׁשֵ ּנָ ּ ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעֹקב וִמּמֶ ּ ּ ּ ּּ

א ין ִמּגוָפא וָבְעָיין ְלִאְתַחְדׁשָ ַּנְפׁשִ ּ כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים (ְְוִסיָמִניך , ּ

ָאה ְלַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה ְו)בראשית מו( )וכתיב ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ ׁש' גו ּכָ ים ָוׁשֵ ּשִׁ ל ֶנֶפׁש ׁשִ   .ּכָ

ָתא ְדרֹוִמי א ַרּבְ ׁשון ְלגֹו ַקְרּתָ ּנְ ל ַמְלֵכי ַעְלָמא ִיְתּכַ ְבִעין וְתַלת ּכָ ׁשִ ּּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
דון ֵמַעְלָמא א וַבְרָדא ְוַאְבֵני ַאְלָגִביׁש ְוִיְתַאּבְ ּהוא ִיְתַער ֲעַלְייהו ֶאׁשָ ּ ּ ר ִאּנון ְמָל, ּ ִכין ּּבַ

ָחא ְקָרִבין ָאֳחָרִנין ן ִויַהְדרון ְלַאּגָ ְּדָלא ִיְמטון ְלַתּמָ ּ ּ יָחא ִיְתַער . ּ א ְמׁשִ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ַמְלּכָ ּ
ָכל ַעְלָמא ל ְסָייֵפי ַעְלָמא, ּבְ ה ַחָייִלין ִמּכָ ין ְוַכּמָ ה ַעּמִ ּמָ יה ּכַ ׁשון ִעּמֵ ּנְ ְּוִיְתּכַ ּ ֵני , ּ ְוָכל ּבְ
ָרֵאל ִיְתּכַ ָכל ִאּנון ַאְתֵריִיׂשְ ׁשון ּבְ ּּנְ ּ.  

ִנין ְלֵמָאה ִלימו ִאּנון ׁשְ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ֵדין וא, ּּ ה''ּכְ ר ּבְ  )ישעיה סו(ּוְכֵדין , א''ו ִיְתַחּבַ
ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלְיָי ְוגו ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ ָמֵעאל . 'ְּוֵהִביאו ֶאת ּכָ ְזִמיִנין  )ישראל(ּוְבֵני ִיׁשְ

ַההוא ִזְמ ֵלם ִדְכִתיב)עליהון( ָנא ְלַאְתָעָראּּבְ ין ְדַעְלָמא ְלֵמיֵתי ַעל ְירוׁשָ ל ַעּמִ ּ ִעם ּכָ ּ ּ ,
ַל ם ַלִמְלָחָמה ְוגו)זכריה יד( ל ַהּגֹוִים ֶאל ְירוׁשָ י ֶאת ּכָ  )תהלים ב(, ּוְכִתיב. 'ּ ְוָאַסְפּתִ

בו ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְורֹוְזִנים נֹוְסדו ָיַחד ַעל ְיָי ְוַעל ִּיְתַיּצְ יחֹוּ ָחק .  ְמׁשִ ַמִים ִיׂשְ ּשָׁ ב ּבַ ּוְכִתיב יֹוׁשֵ
  .ְיָי ִיְלַעג ָלמֹו

א ''ְלָבַתר וא ִגין ְלַחְדּתָ יִקין ּבְ ָמִתין ְדֲהוו ַעּתִ א ִנׁשְ ָרא וְלַחְדׁשָ ּו ְזִעיָרא ִיְתָער ְלִאְתַחּבָ ּ ּ ּ
ָמה ִדְכִתיב יו וְכִתיב ְיִהי)שם קד(, ַעְלָמא ּכְ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ָרא ּ ִיׂשְ  ְכבֹוד ְיָי ְלעֹוָלם ְלִאְתַחּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]452דף [ -ּ

ְדָקא ְיאות ין . ּּכְ ִרָיין ַחְדּתִ ְלהֹון ּבְ יו ְלַנֲחָתא לֹון ְלָעְלָמא וְלֶמֱהֵוי ּכֻ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ ִּיׂשְ ּ
ַחד ְלהו ּכְ ָרא ַעְלִמין ּכֻ ְּלַחּבְ ּ.  

ְסָייֵפ ַעְלָמא ּבִ ֲארון ּבְ ּתָ ל ִאּנון ְדִיׁשְ ִאין ִאּנון ּכָ ַּזּכָ ּ ּ אּ ּתָ ּבַ ׁשַ ִתיָתָאה ְלֵמיַעל ּבְ , י ֶאֶלף ׁשְ
ְדָקא ְיאות  ְלחֹודֹוי ְלִאְזַדְווָגא ּכְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֵדין ִאיהו יֹוָמא ַחד ְלקוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא ִדְכִתי ֲארו ּבְ ּתָ ַעְלָמא ִעם ִאּנון ְדִאׁשְ ין ְלֶמֱהֵוי ּבְ ָמִתין ַחְדּתִ ּוְלִמְלַקט ִנׁשְ ּ ּ ּ ישעיה (, בּ

ַל ם)ד ְירוׁשָ תוב ְלַחִיים ּבִ ל ַהּכָ ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר לֹו ּכָ ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ ּ ּּ ּ:  

ה ֶאת ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר  ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ּ ּ ּ
ִני י ְי. ִהּנִ ּהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ַרּבִ י ְוגו)תהלים מה(ּ ה הוא ַמְלּכִ ִלימו ְדָכל . 'ּ ַאּתָ ָּדא הוא ׁשְ ּ ּ ּ

ָדא ֲחָדא ָדא ּבְ ין ּכְ ַּדְרּגִ ּ.  

  ]ב''דף קיט ע - ' זוהר חלק א[

ַּצֵוה ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב ִליחוָתא , ּ ִליָחן ְדַעְבֵדי ׁשְ ל ִאּנון ׁשְ ּּכָ ּ ּ ַעְלָמא ְדֶליה )ב''דף קיט ע(ּ ֵוי ּבְ
ְטָרא ְדִדיָנא ְטָרא ְדַרֲחֵמי ְוָלא ֶלהוֹו ִמּסִ ְלהו ִמּסִ ּּכֻ ְטָרא , ּ ִליָחן ִמּסִ ִגין ְדִאית ָמאֵרי ׁשְ ּּבְ

ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ְדַרֲחֵמי ָלא ַעְבֵדי . ְּדַרֲחֵמי וִמּסִ ִליָחן ְדַאְתָיין ִמּסִ ִּאּנון ׁשְ ּ
ָל ַעְלָמא ּכְ ִליחוָתא ְדִדיָנא ּבְ   .לּׁשְ

ִליָחא ְדַרֲחֵמי ֲהָוה  ִניָנן ׁשְ ֵלי ֵליה ְלִבְלָעם ָהא ּתָ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ַמְלָאָכא ְדִאְתּגְ ּ ּ
ְְוִאְתַהַפך ְלִדיָנא י. ָלא. ּ ּנֵ ּתַ ִליָחא ְדַרֲחֵמי ֲהָוה ַלֲאָגָנא ֲעַלְייהו , ְלעֹוָלם ָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ׁשְ ּ

יגֹוְרָיא ֲעַלְי ָרֵאל וְלֶמֱהֵוי ַסּנֵ ּוְלֳקְבֵליה הוא ִדיָנא, ּיהוְּדִיׂשְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוָכך אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְּ ּ
ד אֹוִטיב ְלָדא ַההוא ִטיבו ִדיָנא ְלָדא, ּהוא ּּכַ ּ ִליָחא ְדַרֲחֵמי ֲהָוה ְלהו . ּ ך ָהא ׁשְ ּּכָ ְ

ָרֵאל וְלִבְלָעם ִאְתַהַפך ְלִדיָנא ְְלִיׂשְ ּ ך ַצֵוה ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב. ּ ְּבִגין ּכָ ּ יד ַעל , ָאַמר ָדִוד, ְ ַּפּקִ
ְטָרא ְדַרֲחֵמי ִליָחָאה ִדי ֶלֶהְוָין ִמּסִ ְלחון ׁשְ ּתַ ד ִיׁשְ ַּעְלָמא ּכַ ּ ּ.  

ח פוְרָקָנא ְלהֹון ּגֹו  ּכַ ּתַ א ָאַמר ַצֵוה ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב ְדִאּנון ּגֹו ַגְלָווָתא ְוִיׁשְ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ּ ּּ
לוְתהֹון א ֲחֵזי. ּּגָ ָחן , ּתָ ּבְ ְוִאְלָמֵלא ִיְצָחק ָלא ֲאָתא ַיֲעֹקב , ְּדֲאָבָהן ַיֲעֹקב ֲהָוהּּתוׁשְ
ך ַצִוה ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב ָדא ִיְצָחק, ְלַעְלָמא ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִזיב ִיְצָחק ְיׁשועֹות ַיֲעֹקב , ְּ ּתְ ְּדֵכיָון ְדִאׁשְ ּ

  .ֲּהוו

ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ִנ. ּ ְמעֹון ָאַמר ָהא ּתָ י ׁשִ ָמרַרּבִ יֵמי ַעל ַצֲעָרא ִאּתְ , יָנן ַוְיִהי ּבִ
יה יֵמי ַטְפֵסי ְדַצֲעָרא ִאית ּבֵ ִתיב ּבִ ב ְדָלא ּכְ ַּוְיִהי ַאף ַעל ּגַ א , ַוְיִהי ַאַחר. ּ ַתר ַדְרּגָ ּּבָ

ין ִעָלִאין ָאה ְדָכל ַדְרּגִ ּתָ ּּתַ ּ ּוַמאן ִאיהו ְדָבִרים, ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  לא ִאיׁש )שמות ד(ּכְ
  .ָבִרים ָאֹנִכיְּד

א ָדא ַתר ַדְרּגָ ּוַמאן ֲהָוה ּבָ ה ֶאת ַאְבָרָהם ְדַאְתָיא ֵיֶצר ָהָרע ְלַקְטְרָגא , ּ ְּוָהֱאלִהים ִנּסָ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ְּ ָלא ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ּכָ ֶאת ִיְצָחק . ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

ֵעי ֵליה א ִדיֵליה ְּדָהא ִיְצָחק . ִּמּבָ ר עֹוָנׁשָ ִנין ֲהָוה ְוָהא ֲאבֹוי ָלאו ּבַ ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ ר ּתְ ּּבַ
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ְּדִאְלָמֵלא ָאַמר ִיְצָחק ָלא ָבֵעיָנא ָלא ִאְתֲעַנׁש ֲאבֹוי ֲעֵליה, ֲהָוה ַמאי ַטְעָמא ְוָהֱאלִהים . ּ
ה ֶאת ִיְצָחק ִתיב ִנּסָ ה ֶאת ַאְבָרָהם ְוָלא ּכְ   .ִנּסָ

ִדיָנאֶּאָלא ֶאת ַאְבָרָה ָלָלא ּבְ ּם ַוַדאי ְדָבֵעי ְלִאְתּכְ יה ִדיָנא , ּ ְּדָהא ַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ּ
ְדַמת ְדָנא ַלל ִמּקַ ִליל ַמָיי, ּּכְ א ִאְתּכְ ּתָ ֶאׁשָ''ְוַהׁשְ ִלים ַעד . א''א ּבְ ְוַאְבָרָהם ָלא ֲהָוה ׁשְ

ד ִדיָנא וְלַאְתָקָנא ֵליה א ְדִאְתַעַטר ְלֶמְעּבַ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ּ ַאְתֵריהּ   .ּ ּבְ

ִליל ַמָי א ְדִאְתּכְ ּתָ ִלים ַעד ַהׁשְ ֶאׁשָ''ְּוָכל יֹומֹוי ָלא ֲהָוה ׁשְ ַמָי''א ְוֶאׁשָ''א ּבְ , א''א ּבְ
ה ֶאת ַאְבָרָהם ְולא ֶאת ִיְצָחק ך ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ְוְבִגין ּכָ ָלָלא , ּ ְּדַאְזִמין ַאְבָרָהם ְלִאְתּכְ

ִדיָנא ַמָי'' ֶאׁשָ)קלג ב( ָעאל, ְּוַכד ָעִביד ָדא, ּבְ ִלים ָדא ִעם ָדא''א ּבְ ּתְ ּא ְוִאׁשְ ְוָדא ָעִביד . ּ
ָדא ָלָלא ָדא ּבְ ִּדיָנא ְלִאְתּכְ ּוְכֵדין ֵיֶצר ָהָרע ֲאָתא ְלַקְטְרָגא ֲעֵליה ְדַאְבָרָהם ְדָלא . ּ ּ ּ ּ

ִיְצָחק ְדָקא ְיאות ַעד ְדַיֲעִביד ִדיָנא ּבְ ִלים ּכְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ַּחר ַהְדָבִרים ִאיהו ְוָאָתא ְּדֵיֶצר ָהָרע ַא. ּ ּ
  .ְלַקְטְרָגא

ִתיב ְוָלא ִיְצָחק, ְּוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ב ְדָקֲאָמָרן ְדַאְבָרָהם ּכְ ַּאף ַעל ּגַ ִיְצָחק ָנֵמי , ּ
ַהאי ְקָרא יה ּבְ ִליל ּבֵ ה ֶאת ַאְבָרָהם, ִּאְתּכְ ה ְלַאְבָרָהם ָלא . ָרָזא ִדְכִתיב ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ִנּסָ

ִתיב ֶאָלא ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ַדְייָקא ְוָדא ִיְצָחק ּּכְ ְגבוָר. ּ ֲעָתא ּבִ ַהִהיא ׁשַ ְּדָהא ּבְ ָאה ''ּ ּתָ ה ּתַ
ְרָיא ְדָקא ְיאות, ׁשַ ִדיָנא ַעל ְיָדא ְדַאְבָרָהם ּכְ ן ּבְ ד ְוִאְזַדּמַ יָון ְדִאְתַעּקַ ּּכֵ ּ ּ ֵדין ִאְתַעַטר , ּ ּּכְ

ֲהֵדיה ְדַאְבָר ַאְתֵריה ּבַ ּּבְ ּ ִלילו ֶאׁשָּ ַמָי''ָּהם ְוִאְתּכְ ּא וְסִליקו ְלֵעיָלא''א ּבְ ח , ּ ּכַ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ
א ֶאׁשָ ְדָקא ְיאות ַמָיא ּבְ   .ַּמְחלֹוֶקת ּכְ

א ַרֲחָמָנא ְדִאְתֲעִביד ַאְכָזר)עבד(ַמאן  ָחא ַמְחלֹוֶקת ַמָיא . ּ ָחָמא ַאּבָ ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ
א וְלִאְתַעְט ֶאׁשָ ּּבְ ַאְתַרייהו ּ ן ּכָֹלא , )ג כדקא יאות''א ל''ד(ָּרא ּבְ ּקַ ַּעד ְדָאָתא ַיֲעֹקב ְוִאְתּתַ ּ

ֵאי ָקנו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ֵלִמין ְוִאְתּתַ ָהן ׁשְ ָלָתא ַאּבָ ְדָקא ְיאות ְוִאְתֲעִבידו ּתְ ּּכְ ּ ּ ּ:  

  ]א''דף קכ ע - ' זוהר חלק א[

ְנך ַָויֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ּבִ ּיל ַאְבָרָהם ְדִאיהו ָסָבאְְוִכי ֵהיַאך ָיִכ. ּ ִגין ְדִיְצָחק . ּ ִּאי ֵתיָמא ּבְ
ַלל ָּלא ָנִפיק ֵמְרׁשוֵתיה ּכְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָיאֹות, ּ  ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת )במדבר כ(, ֲאָבל ּכְ

ָרא לֹון ִלְרעוָתא ְד ִמִלין וְלַאְדּבָ ָכא לֹון ּבְ ִגין ְלַאְמׁשָ נֹו ֶאָלא ּבְ ֶּאְלָעָזר ּבְ ּ ּ ּ ִריך ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ִמִלין, ּהוא ּאוף ָהָכא ַקח ּבְ ר ָאַהְבּתָ ָהא . ּ ְנך ֶאת ְיִחיְדך ֲאׁשֶ ֶָאת ּבִ ּאוְקמוָה )א''דף קכ ע(ָ ּ .

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר  ְּוֶלך ְלך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמֹוִרָיה ּכְ ָ . ְ ֵאֵלך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור)שיר השירים ד(ְ
ַאְתָרא ְדִיְתֲחֵז   :יְּלַאְתָקָנא ּבְ

י ַוִיּשָׂ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ּּבַ קֹום ֵמָרחֹוק''ם ֶא''א ַאְבָרָה''ּ י . ּת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ַהּמָ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ּּבַ
ָּהא אוְקמוָה ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִהים ַמאי , ּ קֹום ֲאׁשֶ ָמר ַוָיָקם ַוֵיֶלך ֶאל ַהּמָ יָון ְדִאּתְ ְֶאָלא ּכֵ ּ ּ ּ ּ

ִלי יֹום ַהּשְׁ קֹום ֵמָרחֹוקַּטְעָמא ּבַ י ַוַיְרא ֶאת ַהּמָ ֵרא ְלך . ּׁשִ י ְבִיְצָחק ִיּקָ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ֶָאָלא ּבְ ּ ּ
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י ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ יה ְוַהאי הוא ּבַ ָּזַרע ְוָדא הוא ַיֲעֹקב ְדָנַפק ִמּנֵ ּ ּ ּ קֹום ֵמָרחֹוק . ּ ַּוַיְרא ֶאת ַהּמָ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר    . ִלי ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה)ירמיה לא(ּכְ

קֹום ָּדא הוא ַיֲעֹקב ִדְכִתיב. ַּוַיְרא ֶאת ַהּמָ ּ קֹום)בראשית כח(, ּ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ל . ּ ַוִיּקַ ּכַ ִאְסּתַ
יה ין ְלֵמיַפק ִמּנֵ ִליָתָאה ְוָחָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְדַזּמִ א ּתְ י ְדִאיהו ַדְרּגָ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ַּאְבָרָהם ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ .

ָמה ְדֲאָמָר   .ן ֵמָרחֹוק ְוָלא ִלְזַמן ָקִריבֵמָרחֹוק ּכְ

ין ְלֵמיַפק  ל ְוָחָמא ְדַזּמִ ּכַ ד ִאְסּתַ ָבָחא ִאיהו ְלַאְבָרָהם ּכַ י ֶאְלָעָזר ַמאי ׁשְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ּ
יה ַיֲעֹקב ד ָאִזיל ְלֶמיֱעַקד ֵליה ְלִיְצָחק. ִּמּנִ ְּדָהא ּכַ ך ִאיהו ִדיֵליה, ּ ל ּכָ ָבָחא ּכָ ָּלאו ׁשְ ּ ְ.  

ּה ַוַדאי ָאַמר ֵלי ְדַמת ְדָנא ָיַדע ַאְבָרָהם ָחְכְמָתא)והא(ּ ּ ָחָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְדָהא ִמּקַ ּ ּ ,
ִלימו וְכֵדין ָחָמא ֵליה  ד ׁשְ ִליָתָאה ְלֶמְעּבַ א ּתְ י ְדִאיהו ַדְרּגָ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ א ּבַ ּתָ ל ַהׁשְ ּכַ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּ

קֹום ְּלַיֲעֹקב ִדְכִתיב ַוַיְרא ֶאת ַהּמָ ִגין ְדָאִזיל ֲא. ּ א ַקְייָמא ֵליה ִמָלה ֵמָרחֹוק ּבְ ּתָ ָּבל ַהׁשְ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ָעא ְלַהְרֵהר ֲאַבְתֵריה ְדקוְדׁשָ ְּלֶמיֱעַקד ֵליה ְלִיְצָחק ְוָלא ּבָ ּ ּ ּ ְּ.  

ְלחֹודֹוי ֵּמָרחֹוק ָחָמא ֵליה ּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָרא ּבִ ך ָחָמא ֵליה ְו, ּּ ּוְבִגין ּכָ ָלא ְּ
ִלי ּכָֹלא ִכיַח ַעל ַהאי ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ַנֲהָרא , ִּאְתּגְ ְּדִאלו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדַנֲהָרא ֲהָוה ׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ְדָקא ָיאֹות ִּאְתְקַיים ֲעֵליה ַאְבָרָהם ּכְ ְלחֹודֹוי ֲהָוה, ֲאָבל ֵמָרחֹוק, ּ   .ֵמָרחֹוק, ּבִ

ַלק ֵמַהאי ִמָלה ַאְסַפ ַּמאי ַטְעָמא ִאְסּתַ ּ א ְדַיֲעֹקב ּ ִגין ְדַהאי ַדְרּגָ ְּקַלְרָיאה ְדַנֲהָרא ּבְ ּ ּ ּ
א ַעל ַהאי ַדְרָגא. ֲהָוה ּתָ ח ַהׁשְ ּכַ ּתַ ּוְבִגין ְדַיֲעֹקב ַעד ָלא ִאְתְייִליד ָלא ִאׁשְ ִגין . ּ ְּותו ּבְ

ל ַאְגָרא ְִדיַהך ִויַקּבֵ ָמ. ּ ָמה ְדִאּתְ קֹום ֵמָרחֹוק ָדא ַיֲעֹקב ּכְ ַּוַיְרא ֶאת ַהּמָ ּר ֵמָרחֹוק ְדָלא ָזָכה ּ
יה ראייה בעינוי בהאי עלמא אלא מרחוק מגו האי דרגא דהא כד אתא יעקב (. ּּבֵ

אמר אברהם ודאי קודשא , הכא דאף על גב דאתו לההוא ראייה וחמא ליעקב
מה . 'מיד ויבן שם אברהם את המזבח וגו, בריך הוא ידע בגוונא אחרא דאתחזי
אבל מאי . הא אוקמוה, הם אביו ויאמר אביכתיב לעילא ויאמר יצחק אל אבר

ָרא . ּ ִמָיד))מדי(טעמא לא אתיב ליה  א ַעל ּבְ ַלק ֵמַרֲחֵמי ְדַאּבָ ִגין ְדָהא ִאְסּתַ ֶּאָלא ּבְ ּ
י ְבִני ּנִ ִתיב ִהּנְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָלקו ַרֲחֵמי ְוִאְתַהַפך ְלִדיָנא, ּ י ְדִאְסּתַ ּנִ ְִהּנְ ּ ּ ּ:  

ִתיב ַויֹאֶמר ָאִביוְוָל, ַּויֹאֶמר ַאְבָרָהם ַעל , ּא ּכְ א ֶאָלא ּבַ ַאּבָ ְּדָהא ָלא ָקִאים ֲעֵליה ּכְ ּ ּ
יה ה. ַּמְחלֹוֶקת ֲהָוה ּבֵ ֵעי ֵליה. ֱאלִהים ִיְרֶאה לֹו ַהּשֶׂ ִּיְרֶאה ָלנו ִמּבָ ֶּאָלא . ַמאי ִיְרֶאה לֹו, ּ

ָּאַמר ֵליה ֱאֹלִהים ִיְרֶאה לֹו ְלַגְרֵמיה ד ִאיהו ִיְצְטִריך, ּ ְּכַ ִני ְוָלא ִאְמָרא. ּ א ּבְ ּתָ . ֲאָבל ַהׁשְ
ֵניֶהם ַיְחָדו ִּמָיד ַוֵיְלכו ׁשְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר  י ׁשִ יון)ישעיה לג(ִּרּבִ לֹום ַמר ִיְבּכָ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ ּ ּ .
ֵּהן ֶאְרֶאָלם ִאֵלין ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ֲעָתא ו. ּ ַהִהיא ׁשַ ָּצֲעקו ּבְ ָּבעו ְלַקְייָמא ַעל ַהִהיא ִמָלה ּ ּ

ּ ַויֹוֵצא אֹותֹו ַהחוָצה)בראשית טו(, ִּדְכִתיב ך ָצֲעקו חוָצה. ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]455דף [ -ּ

לֹום יה ְדַיֲעֹקב . ַמְלֲאֵכי ׁשָ ִּאֵלין ִאּנון ַמְלָאִכין ָאֳחָרִנין ְדֲהוו ְזִמיִנין ְלֵמיַהך ַקּמֵ ּ ּ ּ ְּ ּ
ּוְבִגיֵניה ְדַיֲעֹקב ַאְבַטח לֹו ּ ִלימוּ ִריך הוא, ּן ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ  ְוַיֲעֹקב )בראשית לב(, ִּדְכִתיב. ְּ

עו ּבֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים ָּהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ לֹום. ְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ַמְלֲאֵכי ׁשָ ד ָחמו , ּ כו ּכַ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּ ּ ּ
ֵּליה ְלַאְבָרָהם ְדָעִקיד ֵליה ְלִיְצָחק ּ ְּוִאְזַדְעְזעו ִע, ּ ֵאי ְוֻכְלהו ֲעֵליה ְדִיְצָחקּ ָּלֵאי ְוַתּתָ ּ ּ ּ ּ:  

  ]ב''דף קכ ע - ' זוהר חלק א[

ְַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאך ְיָי ְוגו ַגַווְיהו', ּ ָּפִסיק ַטְעָמא ּבְ ּ ַקְדָמָאה, ּ ְתָרָאה ּכְ . ְּדָלאו ַאְבָרָהם ּבַ
ְתָרָאה  ִלים) ב''דף קכ ע(ּבַ ִלים)נשא קלח א( ׁשְ מוֵאל .  ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ַגְווָנא ָדא ׁשְ ּּכְ
מוֵאל ִלים, ּׁשְ ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ ְתָרָאה ָנִביא. ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ֲאָבל . ַקְדָמָאה ָלא ָנִביא, ּבַ

ה ה מׁשֶ א, ָּלא ָפִסיק, מׁשֶ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ִגין ְדִמיֹוָמא ְדִאְתְייִליד ָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ּּבְ ּ ַאְבָרָהם . ּּ
י ִח. ַאְבָרָהם א ַרּבִ ִלּבָ עֹוָבָדא ָאֳחָרא ּבְ רוָחא ָאֳחָרא ּבְ ִגין ְלַאְתָעָרא ֵליה ּבְ ָּייא ָאַמר ּבְ ּ ּ
  .ָאֳחָרא

ֵריָחא  ִריך הוא ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְרעוָתא ַקּמֵ ִליק ּבִ ִריר ִיְצָחק ְוִאְסּתַ י ְיהוָדה ָאַמר ִאְתּבְ ַּרּבִ ּ ּ ְּ ּ
ֲהַנָייא ַקּמֵ ִּדְקטֹוֶרת ּבוְסִמין ְדָקְרִבין ּכָ ּ ָנא, ּיהּ ִלים ָקְרּבָ ּתְ יֹוָמא ְוִאׁשְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ְּדָהא . ּתְ

ַעׂש לֹו  ַער ְוַאל ּתַ ַלח ָיְדך ֶאל ַהּנַ ׁשְ ָמר ֵליה ַאל ּתִ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ַָצֲעָרא ְדַאְבָרָהם ֲהָוה ּבְ ּ ּ
ָנא ָעַבד ְוִסֵדר ּכֹ. ְּמאוָמה ִלים וְלַמּגָ ּתְ ֵניה ָלא ִאׁשְ יב ְדָקְרּבָ ָּחׁשִ ּ ּ ַחּ ָּלא וְבָנה ִמְזּבֵ   .ִּמָיד. ּ

ה ַאִיל ַאַחר ְוגו א ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהּנִ ַּוִיּשָׂ ין ' ּ ֵרי ּבֵ ִניָנן הוא ַאִיל ְדִאְתּבְ ָּהא ּתָ ּ
ָמׁשֹות ֲהָוה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ַהּשְׁ ָנתֹו ָהָיה ּכְ ָנתֹו ְוָהִכי)במדבר ז(, ּוֶבן ׁשְ ן ׁשְ ֶבׂש ֶאָחד ּבֶ   ּכֶ

אלא , ותו והא יצחק לא הוה בעלמא. א ואת אמרת בין השמשות''נ(ְִאְצְטִריך 
ָמׁשֹות)והא יצחק לא הוה בעלמא( )'אתפקיד וכו ין ַהּשְׁ ד .  ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּבֵ ֶּאָלא ִאְתַפּקַ ּ

ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַאְבָרָהם ׁשַ ָנא ַההוא ִאיְמָרא ּבְ ֵּחיָלא ְלִאְזַדּמְ ּ ּ ָמ. ְּ ּה ְדָכל ִאּנון ִמִלין ּכְ ּ ּ
ָנא ַההוא ִמָלה  א ֵחיָלא ְלִאְזַדּמְ ָמׁשֹות ִאְתַמּנָ ין ַהּשְׁ ְּדֲהוו ּבֵ ּ ּ ּ ֲעָתא )לההוא זמנא(ּ ׁשַ  ּבְ

ְּדִאְצְטִריך ֵליה חֹוֵתיה ְדִיְצָחק. ְּ ָּהִכי ָנֵמי ַהאי ַאִיל ְדִאְתְקִריב ּתְ ּ ּ.  

ָכל ָצָרָתם ֹלא )ישעיה סג(, ָּפַתח ְוָאַמר יָעם ְוגו ּבְ ָּצר וַמְלַאך ָפָניו הֹוׁשִ ְ א ֲחֵזי. 'ּ , ּתָ
ן לֹון ָעאָקן ד ִאְזַדּמַ ָרֵאל ּכַ ָכל ָצָרָתם ְדִיׂשְ ּּבְ אל, ּ ִתיב ֹלא ּבְ וא''ּכְ ִגין , ו''ּף וְקִרי ּבְ ּבְ

ָעקו הֹון ּבְ ִריך הוא ִעּמְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ אל. ְּ יר, ף''לא ּבְ ב , ֲּאַתר ִעָלָאה ַיּתִ ְּדָלאו ַאף ַעל ּגַ
ַההוא ֲאַתר רוְגָזא ְוָעקו ּּבְ ּ ָרֵאל, ּ אל. ְלָהָתם ְלֵעיָלא ָמָטא ַעְקָתא ְדִיׂשְ ָמא ''לא ּבְ ף ּכְ

נו ְוֹלא ֲאַנְחנו)תהלים ק(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ הוא ָעׂשָ ּ אל. ּ ִתיב ּבְ וא''ּכְ   .ו''ּף וְקִרי ּבְ

יָעם ּוַמְלַאך ָפָניו הֹוׁשִ ָ ַהה. ּ ּוא ָעקוְּוָהא ִאיהו ִעְמהֹון ּבְ יָעם, ּ ֶּאָלא . ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ הֹוׁשִ
ִתיב יָעם ֹלא ּכְ ל , מֹוׁשִ ַההוא ָעקו ְלִמְסּבַ ין ּבְ ְדַמת ְדָנא ְדִאיהו ַזּמִ יָעם ִמּקַ ֶּאָלא הֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ

הֹון א ֲחֵזי. ִעּמְ ָגלוָתא, ּתָ ָרֵאל ִאּנון ּבְ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ָגלו, ּ הֹון ּבְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ְוָהא , ָתאּׁשְ
ּאוְקמוָה בוְתך ְוִרַחְמך ְוגו)דברים ל(ִּדְכִתיב , ּ ב ְיָי ֱאלֶהיך ֶאת ׁשְ ָ ְוׁשָ ָ ָּ'.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]456דף [ -ּ

יָעם ָּדָבר ַאֵחר וַמְלַאך ָפָניו הֹוׁשִ ְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ָגלוָתא ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ . ָּדא ׁשְ הֹון ּבְ ְּדִאיִהי ִעּמְ ּ
יָעם ְּדִאיהו הֹוׁשִ ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדא. ּ ּ ִריך הוא , יּ א ּבְ נֹוָתיו ְדקוְדׁשָ ּכְ ְּדִאֵלין ִאּנון ִמׁשְ ּ ּ ּ ְּ ּ

ָגלוָתא ר לֹון ְלאֹוָטָבא לֹון ְוְלֲאָפָקא , ּּבְ ִריך הוא ַאְדּכַ א ּבְ הֹון קוְדׁשָ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ּ ְּ

לוָתא ַקְדִמיָת)שמות ו(, ִּדְכִתיב, ּלֹון ִמן ּגָ ִריִתי ּבְ ה ִהּנֵה , א ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ּוְלָבַתר ְוַעּתָ
ָאה ֵאַלי ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ   .ַצֲעַקת ּבְ

 ] בשנה39יום [סדר הלימוד ליום ט חשון 

ָאה ְרִאָיה ָאֳחָרא ְדִאיהו ַקְדָמָאה ְדֹכָלא. ְוַגם ָרִאיִתי ְּלַאְסּגָ ּ ּ ּ ַוִיְזּכֹר )שמות ב(, ּוְכִתיב, ּ
א ִכיְנּתָ ִריתֹו ָדא ׁשְ ֵעי ֵליהֶא. ֱּאלִהים ֶאת ּבְ ֶּאָלא ֶאת ַאְבָרָהם , ּת ַאְבָרָהם ְלַאְבָרָהם ִמּבָ

ֲאָבָהן ָּדא הוא ַחְברוָתא ְוִזווָגא ִדיָלה ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ָדא הוא ַמֲעָרִבית )במדבר קכ א(ֶאת ַאְבָרָהם . ּ ּ
ֶּאת ִיְצָחק ָדא הוא ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית. ְּדרֹוִמית ְּוֶאת ַיֲעֹקב ָדא הוא ִזווָגא ָחָד. ּ ּ ּ ָלָלא , אּ ּכְ

ְדָקא ָיאֹות, ָחָדא ִלים ּכְ ִּזווָגא ׁשְ ּ.  

יֹום ָלָלא ִמַדת ַלְיָלה ּבַ ַמִים ָדא הוא ּכְ ַגְווָנא ָדא ֶאת ַהּשָׁ ּּכְ ּ ּ ְּוֶאת ָהָאֶרץ ָדא ִמַדת יֹום . ּ ּ
ֲחָדא ַלְיָלה ּכְ ֻכְלהו ֶאת. ּבְ ּאוף ָהָכא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ִזווָגא, ּוְבַיֲעֹקב ְוֶאת, ּּ ּ ּ ָחָדא ְדָלא ּ

ין ְדַכר ְונוְקָבא ְלָעְלִמין ִּמְתַפְרׁשִ ּ ָכל ַעְלָמא . ּ ִריך הוא ְלַאְכָרָזא ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ְּ

ָמָעא ָקל ְדֵייָמא  ּוְלַאׁשְ רו וְיִהי ָלֶהם )ישעיה סג(ּ ּקֵ ִנים ֹלא ְיׁשַ ה ּבָ י ֵהּמָ ּ ַויֹאֶמר ַאך ַעּמִ ְ ּ
יַע רוך ְיָי ְלע. ְלמֹוׁשִ ְּבָ  )עד כאן פרשת וירא(: ֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןּ

  פרשת חיי שרהזוהר 
 א''דף קכא ע

ֱעָלם  )א''דף קכא ע( ַּוִיְהיוִמְדָרׁש ַהּנֶ ַהאי ְקָרא. ּ ָנן ָפְתֵחי ּבְ  ְלָכה )שיר השירים ז(, ַּרּבָ
ָפִרים ּכְ ֶדה ָנִליָנה ּבַ א ַהּשָׂ א ַלֶדֶרך ִי. דֹוִדי ֵנּצֵ ָנן ַהיֹוּצֵ נו ַרּבָ ְּתָ ּ ִפלֹותּּ לׁש ּתְ ְּתַפֵלל ׁשָ ּ ִפָלה , ּ ּּתְ

ל יֹום ִהיא חֹוָבה ׁשֶ ה. ׁשֶ הוא עֹוׂשֶ ּוְתִפַלת ַהֶדֶרך ַעל ַהֶדֶרך ׁשֶ ּ ּ ְּ ְ ַיְחזֹור ְלֵביתֹו . ּ ּוְתִפָלה ׁשֶ ּ ּ
לֹום ה. ְלׁשָ לׁשָ י ׁשְ ֵדיה, ְּוֵליָמא ְלהו ְלַהּנֵ ֶאָחד ָיִכיל ְלֶמְעּבְ ֲּאִפילו ּבְ ּ ל ׁשְ, ּ ֵאלֹוָתיו ְּדָתִניָנן ּכָ

ִפָלה ׁשֹוֵמַע ּתְ ל ָאָדם ָיִכיל ְלִמְכְלִליְנהו ּבְ ּׁשֶ ּ.  

ִסְפָרא ִתיִבין ּבְ ל עֹוָבדֹוי ְדַבר ָנׁש ּכְ י ְיהוָדה ּכָ ָּאַמר ַרּבִ יׁש, ּ ְלהֹון , ֵהן ַטב ֵהן ּבִ ְּוַעל ּכֻ
ן ִדיָנא ְּדָתִניָנן ָאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב, ָּעִתיד ְלִמיּתַ ְלִמי )תהלים קלט(, יבַמאי ִדְכִת, ּ  ּגָ

ָָראו ֵעיֶניך א, ּ עֹוָלם ַהּבָ יַח ּבָ ּגִ ֵאינֹו ַמׁשְ ה ַהּגֹוֶלם ׁשֶ ָעׂשָ ּּכוָלם ָראו , ּאֹוָתם ַהְדָבִרים ׁשֶ ּּ
ֶהם ִעַייְנּתָ ּבָ ֵּעיֶניך ׁשֶ ֵתבו. ָ ְּוַעל ִסְפְרך ּכוָלם ִיּכָ ּּ א, ָ ּבֹון ָלעֹוָלם ַהּבָ ן ֲעֵליֶהם ִדין וֶחׁשְ , ִּליּתֵ

ִמיד ְויֹוִעיל ֵליה ִפָלתֹו ּתָ ך ַיְקִדים ָאָדם ּתְ ִּהְלּכָ ּּ ְ.  
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הוא ּגֹוֶלם וֹלא ָאָדם ה ֲעֵבירֹות ֶאָלא ִמי ׁשֶ ָחק ֵאין ָאָדם עֹוׂשֶ י ִיּצְ ָּאַמר ַרּבִ ְּוַהְיינו , ּ
א ָמָתא ַקִדיׁשָ ִנׁשְ ל ּבְ ּכַ ַּההוא ְדָלא ִמְסּתַ ּ ִעיָרא , ּ ַהאי ּבְ ל עֹוָבדֹוי ּכְ ַחת ֶּאָלא ּכָ ּגַ ְּדָלא ַמׁשְ

י ּבֹו. ְוָלא ָיְדַעת ְּוִכי גֹוֶלם ִמְתְקֵרי ָדוד ְדָאַמר ַהאי ְפסוָקא, ָאַמר ַרּבִ י . ּּ ָאַמר לֹו ַרּבִ
ָחק ָאָדם ָהִראׁשֹון ֲאָמרֹו ְלִמי ָראו ֵעיֶניך, ִיּצְ ָּגָ ָמה, ּ י ְנׁשָ ָזַרְקּתָ ּבִ ָָראו ֵעיֶניך , ּקֹוֶדם ׁשֶ ּ

ְדיֹוְקִנ ד ּבִ א ְדָדמו ִליְלֶמְעּבַ ֵני ָנׁשָ ֵתבו. ּי ּבְ ָלם ִיּכָ ְּוַעל ִסְפְרך ּכֻ ּ רו. ַּמאן ִאינון, ָ ָּיִמים יוּצָ ּ ,
ַהאי ּצוָרה ִדיִדי הֹון. ּּכְ ַאר ַחד ִמּנְ ּתָ ֶהם ְדָלא ִאׁשְ   .ְּוֹלא ֶאָחד ּבָ

י ּבֹו ה, ָאַמר ַרּבִ א ֲחֵזי. ָלּמָ ְלהו ְדָדמו ֵליה אֹו ּבִ, ָּאַמר ֵליה ּתָ ּּכֻ ּ ּ ָלא , ְּרִמיָזא ִדיֵליהּ
הֹון ִמיַתת ַנְפׁשְ ׁש, ֵּמתו ּבְ ַההוא ִעְנָייָנא ַמּמָ ְּוֻכְלהו ָלקו ּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָזֲהָרא ִדְרִקיָעא , ּתָ ִפירוֵתיה ֲהָוה ּכְ י ְיהוָדה ִדיוְקֵניה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ְוׁשַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָאר ְרִקיֵעי י ׁשְ ּבֵ ִּעָלָאה ְדַעל ּגַ ִדיַקָייא ּו, ּ ִריך הוא ְלּצַ א ּבְ ְּכַההוא ְנהֹוָרא ְדָגִניז קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

יה ָלקו וִמיתו, ְלַעְלָמא ְדָאֵתי יה ִמִדיוְקֵניה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ּבֵ ְּוָכל ִאינון ְדֲהוו ְרִמיָזא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ְּדָכך אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ה, ִניׁשָּיִהיב עוְתָרא ְלַבר ִאי, ְ ְלֵמיַזן ֲעָנִיין , ָלּמָ
ד ִפּקודֹוי ּוְלֶמְעּבַ ַההוא עוְתָרא)ואי אתגליא ביה(ָלא ָעִביד ַהאי וִאְתָגֵאי . ּּ ּ ּבְ יה ִיְלֵקי , ּ ּּבֵ

מור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו)קהלת ה(, ִּדְכִתיב ר ׁשָ ִנין. ּ עׁשֶ ה, ָּיִהיב ֵליה ּבְ ְּלֵמיַלף ְלהו , ָלּמָ
ִריך הואּאֹוְרחֹוי ְדקוְד א ּבְ ּׁשָ ַאְבָרָהם , ְ ְדָאמור ּבְ ּוְלִמיַטר ִפּקודֹוי ּכִ ּ יו )בראשית יח(ּּ י ְיַדְעּתִ  ּכִ

ָדָקה ְוגו ְמרו ֶדֶרך ְיָי ַלֲעׂשֹות ּצְ יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ָניו ְוֶאת ּבֵ ְוה ֶאת ּבָ ר ְיּצַ ְְלַמַען ֲאׁשֶ ּ ָלא . 'ּ
הו ֶאה ּבְ ָּעִביד ַהאי וִמְתּגָ הו ָלֵקי , ּ ַעּמֹו ְוגו)איוב יח(, ִּדְכִתיבּּבְ . ' ֹלא ִנין לֹו ְוֹלא ֶנֶכד ּבְ

ִפירוָתא ָטָבא ִעָלָאה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון  ִריך הוא ִמׁשַ א ּבְ ד ָיִהיב קוְדׁשָ ַהאי ַגווָנא ּכַ ְּוֵכן ּכְ ּ ּ ּּ ְ

ה, ְּלהו ד ְרעוֵתיה, ָלּמָ ִגין ְלִמיַטר ִפּקודֹוי וְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ֵד, ּ יהָּלא ָעְבדו ּכְ או ּבֵ ּין ֶאָלא ִאְתּגָ ּ ּ .
ִפירוָתא ַהאי ׁשַ יה ָלקו ּבְ ּּבֵ ּ ּּ.  

ִריך הוא ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ֲהָוה גֹוֶלם ַעד ָלא ָזִריק , ְּ
ָמָתא יה ִנׁשְ ה ַעל ִדיוְקָנא ִדְבֵני, ּּבֵ ְּוָקָרא ְלַההוא ַמְלָאָכא ְדהוא ְממוּנֶ ּ ּ ּ ּ ּ אּ ְוָאַמר לֹו ,  ָנׁשָ

א ִני ְנׁשָ א ּבְ יּתָ ִדיוְקָנא ְדֵדין ׁשִ ַּעֵיין ְוּצֹר ּבְ ּ ַויֹוֶלד )בראשית ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ
ת מֹו ׁשֵ ְלמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ּצַ ְדמותֹו ּכְ ּּבִ א, ּ יּתָ לֹוַמר ׁשִ   .ּכְ

ֵרי ׁש ְדִאְתּבְ ָחק ֵמַההוא ַעְפָרא ַמּמָ י ִיּצְ ָּאַמר ַרּבִ ִריך ּ א ּבְ ְ ָאָדם ָהִראׁשֹון ָנִסיב קוְדׁשָ ּ
א יּתָ ָרָאה ִאֵלין ׁשִ ּהוא ְלִאְתּבְ ת, ּ א, ְּוָקָרא ֵליה ׁשֵ יּתָ ְדמותֹו , ׁשִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹוֶלד ּבִ ּּ

לֹו ְבָרא ַהּגֹוֶלם ׁשֶ ּנִ ְלמֹו ֵמאֹוָתה ָהִעיָסה ׁשֶ ּצַ ּּכְ ְלִמי ָראו ֵעיְנ, ּּ ך ֶנֱאַמר ּגָ ְּוַעל ּכָ ָיך ְוִעַייְנת ְ

ּ ְדָדאמו ֵליה)ג בו''א ל''ד(ּבֹו ַלֲעׂשֹות  ּ ֵתבו. ּ ָלם ִיּכָ ְּוַעל ִסְפְרך ּכֻ ּ ְלהו ְדָלא , ַּמאן ִאינון, ָ ּּכֻ ּ ּ
ִריך הוא לֹון ְוִאְתָטְרדו ִמן ַעְלָמא  א ּבְ ָּנְטרו ַמאי ְדָיַהב קוְדׁשָ ּ ּ ּ   .)ואתדנו בההוא דינא(ְּ

ַנן ָהָתם ָאַמר ַרב ְיהוָד ְחָנא ִדְתַלת ִמְטָרן ֲהִוי ֵליְלָיאּּתְ ּכַ ְוָכל ַחד ְוַחד , ּה ָאַמר ַרב ַאׁשְ
ַבר ָנׁש ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּאית ִעְנָייָנא ְדקוְדׁשָ ּ ַאר ַההוא . ְּ ּתָ יה וִאׁשְ ָמֵתיה ִמיּנֵ ד ָנִפיק ִנׁשְ ּּכַ ּ ּ

ָכל ֵליְלָי, ּּגֹוְלָמא ָנִאים ַעל ַעְרֵסיה ָמֵתיה ָסְלָקא ּבְ ִריך הואְּוִנׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ּא ַקּמֵ ָאַמר , ְּ
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ה ָאה ִהיא ָחָדאן ִעּמַ ָחק ִאי ַזּכָ י ִיּצְ ְּוִאי ָלא ַדְחָיין ָלה ְלַבר, ַּרּבִ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב . ּ
ְעּתִ)שיר השירים ה(, ַמאי ִדְכִתיב ּבַ ַלם ִהׁשְ נֹות ְירוׁשָ או ֶאת דֹוִדי ַמה ּי ֶאְתֶכם ּבְ ְמּצְ ּ ִאם ּתִ ּ

חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני ידו לֹו ׁשֶ ּגִ   .ּּתַ

ַלם נֹות ְירוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ י ְיהוָדה ִהׁשְ י ִפְנָחס ָאַמר ַרּבִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ָמה אֹוֶמֶרת , ּ ׁשָ ַהּנְ
ל ַמְעָלה ַלם ׁשֶ ֵנס ִלירוׁשָ מֹות ַהזֹוכֹות ִליּכָ ׁשָ ְּלאֹוָתם ַהּנְ ַלוֵהם ַה, ּ נֹות ְירוׁשָ ְקָראֹות ּבְ  םּּנִ

ם ֵנס ׁשָ זֹוכֹות ִליּכָ ְעּתִ, ַּעל ׁשֶ ּבַ ָמה אֹוֶמֶרת ָלֶהם ִהׁשְ ׁשָ ְוְלִפיָכך ַהּנְ ַלםּ נֹות ְירוׁשָ  ּי ֶאְתֶכם ּבְ
ִריך הוא א ּבְ או ֶאת דֹוִדי ָדא קוְדׁשָ ְמּצְ ִּאם ּתִ ּ ּ ּ ל ַמְעָלה. ְּ . ַּרב ָאַמר ֶזה ִזיו ַאְסַפְקַלְרָיאה ׁשֶ

חֹוַלת ַא ידו לֹו ׁשֶ ּגִ לֹו, ֲהָבה ָאִניַּמה ּתַ ּצִ לֹו וְלִהְסּתֹוֵפף ּבְ ֵּליָהנֹות ִמִזיו ׁשֶ ּּ ַּרב הוָנא ָאַמר . ּ
חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני עֹוָלם ַעל ַהּכֹל ְלִפיָכך ֲאִני , ׁשֶ י ּבָ ַסְפּתִ ּכָ ּסוף ׁשֶ ׁשוָקה ְוַהּכִ ְאֹוָתה ַהּתְ ּ ּ ּ

ׁשָ. חֹוָלה אֹוֶהֶבת ַהּנְ י ְיהוָדה ָאַמר זֹו ַאֲהָבה ׁשֶ ל ּגוף , ָּמה ַלּגוףַּרּבִ ַלם ִקּצֹו ׁשֶ ׁשְ ּנִ ְּדֵכיון ׁשֶ ּ
ָרה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ְגְזרו ָעָליו ּכְ ּנִ ּאֹוָתם ַהָיִמים ׁשֶ ּ ּּ ִתיב ַוָיָקם ַאְבָרָהם , ּ ַּמה ּכְ

ָפסוק קֹוֶדם ְז. 'ֵּמַעל ְפֵני ֵמתֹו ְוגו ִתיב ּבַ ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב ַמה ּכְ ָמת ּּ ּה ִדְכִתיב ַוּתָ
ַנַען ֶאֶרץ ּכְ ע ִהיא ֶחְברֹון ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ   .ׂשָ

ָעה ְדָבִרים  ִריך הוא ָלָאָדם ְוִהְכִניס ּבֹו ַאְרּבָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ י יֹוָחָנן ּבָ ָחק ָאַמר ַרּבִ י ִיּצְ ַּרּבִ ְּ

ּגוף ֱחָלִקים ּבַ ִרים . ַּהּנֶ י ְיהוָדה ַהְמחוּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּגוףּ ּגוף . ּּבַ חָלִקים ּבַ ָחק ָאַמר ַהּנֶ י ִיּצְ ַּרּבִ
א ָהָאָדם ִמן ָהעֹוָלם ַהְזה יֹוּצֵ ׁשֶ ל ֶאָחד ִליסֹודֹו ּכְ ֵהם חֹוְלִקים ְלִהְתָפֵרׁש ּכָ ּׁשֶ ּ י ְיהוָדה . ּ ַּרּבִ

ַחָייו ּגוף ּבְ ִרים ּבַ ָּאַמר ַהְמחוּבָ ּ ָרה, ּ ָמת ׂשָ ַמע ִמְקָרא ִדְכִתיב ַוּתָ ִקְרַית . ּּגוףֶזה ַה, ַמׁשְ ּבְ
ע ע ְיסֹודֹות, ַאְרּבַ ֵּאלו ָהַאְרּבַ ַחָייו, ִהיא ֶחְברֹון. ּ גופֹו ּבְ ִרים ּבְ ָהיו ְמחוּבָ ּׁשֶ ּ ּ ַנַען. ּ ֶאֶרץ ּכְ , ּבְ

ְזַמן מוָעט עֹוָלם ַהְזה ַהּבֹוֵחר ָאָדם ּבִ ּּבָ   )כ מדרש הנעלם''ע(: ּ

ִרים ׁשָ ָנה וֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ ַּוִיְהיו ַחִיי ׂשָ ִניםּּ ַבע ׁשָ י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר, ָנה וׁשֶ  )יונה א(, ַּרּבִ
או ֶאת יֹוָנה וְיִטֻלהו ֶאל ַהָים וַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹו ּוִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ָלא. ּ ּכָ ַמאי ַטְעָמא , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

א ֲעֵליה ְדיֹוָנה ת ַיּמָ ַּאְרִעיׁשַ ת ֲעֵליה ַאְרָעא, ּ יָון ְד, ּוָלא ַאְרִעיׁשַ ִגין ְדָלא ּּכֵ ֲּהָוה ָאִזיל ּבְ
א ִכיְנּתָ ֵרי ֲעֵליה ׁשְ א , ִּתׁשְ ד ֲהָוה ָאִזיל)עלאה(ַיּמָ יה ּכַ אי ָאִחיד ּבֵ   .ּ ַאּמַ

ַאְתֵריה ֲהָוה ֶּאָלא ַוַדאי ִמָלה ּבְ בֹוד, ַים. ּּ א ַהּכָ ַנן ַים ַדְמָיא ְלָרִקיַע ְוָרִקיַע ְלִכּסֵ , ּּתְ
יה א ָאִחיד ּבֵ ך ַיּמָ ּוְבִגין ּכָ י ַיָמא ָעַרק )בגין דהוה עריק(ּ ְוְנַטל ֵליה ְּ ּמֵ א ומקמי ימא ''נ( ִמּקַ

ָהא , )ביה שרא יראה בדוכתיה דוְכּתָ יה ּבְ א ְיָדא ּבֵ ֵדי ַיּמָ ּׁשָ   .)א תשרי ידא בדוכתהא''נ(ּ

או ֶאת יֹוָנה ַוְיִטֻלהו ֶאל ַהָים ַּוִיׂשְ ּּ ד ֲהוו ָנְטֵלי ֵליה ְוָטְבֵעי ַי. ּ ּאֹוִליְפָנא ּכַ אּ ַיּמָ , ְרכֹוי ּבְ
ִכיך א ׁשָ א, ָּזְקִפין ֵליה, ְֲהָוה ַיּמָ א, ִאְתְרִעיׁש ַיּמָ ִכיך ַיּמָ ּתְ ל ַמה ְדָטְבֵעי ֵליה ָהִכי ִאׁשְ ְּכָ ּ ּ ,

אוִני ַוֲהִטילוִני ֶאל ַהָים ַּעד ְדִאיהו ָאַמר ׂשָ ּ ּ ּ או ֶאת יֹוָנה ַוְיִטלוהו ֶאל ַהָים, ּ ִּמָיד ַוִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קכא ע -  'זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]459דף [ -ּ

ָמֵתיה יה ִנׁשְ ָים ָפְרָחה ִמּנֵ י ּבַ יָון ְדִאְתַרּמֵ ּּכֵ ּ ּּ א, ּ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ְּוִאְתָדַנת , ְוָסְלָקא ַעד ּכֻ
יה ָמֵתיה, ַּקּמֵ ְּוַאֲהָדַרת ֵליה ִנׁשְ פוָמא ְדַההוא נוָנא, ּ ְּוָעאל ּבְ ּ ּוִמית נוָנא, ּ ְּלָבַתר ִאְתְקַיים , ּ

ַּההוא נוָנא ּאוְקמוָהְו, ּ   )ב''דף קכא ע(. ּ

א ֲחֵזי ל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּתָ ַעְרֵסיה ּכָ א ְדַבר ָנׁש ָסִליק ּבְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ יה , ּ ָמֵתיה ָנְפַקת ִמּנֵ ִּנׁשְ ּ
א י ִדיָנא ְדַמְלּכָ י ּבֵ ָאה ְלִאְתָקְייָמא, ְּוִאְתָדַנת ַקּמֵ   .ִּאְתַהָדַרת ְלַהאי ַעְלָמא, ִאי ַזּכָ

ָווִניןְּוִדיָנא הוא  ְתֵרין ּגְ ין ְדִאיהו ָעִתיד , ּבִ יׁשִ ְּדָהא ָלא ָדְייִנין ֵליה ְלַבר ָנׁש ַעל ּבִ ּ ּ ּ
ד ִדְכִתיב  ין ְלֶמְעּבַ ַמע ֱאלִהים ְוגו)בראשית כא(ְּוַזּמִ י ׁשָ ם'  ּכִ ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ ְוָלא ֵתיָמא . ּּבַ

ְּדָדִנין ֵליה ַעל ָטִבין ְדָעִביד ְלחוד ּ ּ ָמה ֶּאָלא ְלאֹוָטָבא, ּ א ּכְ ּתָ ּ ֵליה ַעל ִאינון ָטִבין ְדַהׁשְ ּ ּ
ָמר ד, ְדִאּתְ ין ְלֶמְעּבַ ְּוָדִנין ֵליה ַעל ָזְכָיין ְדִאיהו ַזּמִ ּ ב , ּ ִזיב ַאף ַעל ּגַ ּתְ ּוְבִגיַנְייהו ִאׁשְ ּ

א ַחָייָבא ּתָ ְּדִאיהו ַהׁשְ ּ ְרָיין. ּ ל ּבִ ִריך הוא ָעִביד ִטיבו ִעם ּכָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ  ְוָכל ָאְרחֹוי ְּ
ְּדִאיהו ָעִביד ְלאֹוָטָבא ְלֹכָלא ד, ּ ין ְלֶמְעּבַ ין ְדִאיהו ַזּמִ יׁשִ ְּוָלא ָדִאין ְלַבר ָנׁש ַעל ּבִ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ר ָנׁש ַקּמֵ ך ִאְתָדן ּבַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ְ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ַיּמָ יָון ְדַאִטילו ֵליה ְליֹוָנה ּבְ ּּכֵ ּ ּ ִתי, ּ ַּוַיֲעֹמד ַהָים ִמַזְעפֹו, בַמה ּכְ ּ ּ ַּהָים ִעָלָאה. ּ ּ ,
ְדָקא ְיאות, ַּמאי ַוַיֲעֹמד ִקיוֵמיה ּכְ ְּדָקִאים ּבְ ּ ּ ִכיך, ּּ ד רוְגָזא ׁשָ ֲעִמיָדה ִאיהו ּכַ ְּבַ ּ א , ּ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ַעְלָמא ְרָיא ּבְ ָרא, ְּדִדיָנא ׁשַ ָתא ְדִמְתַעּבְ ִאּתְ י ִדיָנא ִאיהו ּכְ ַּההוא ּבֵ ּ ָיא ְלאֹוָלָדאְוַק, ּ , ׁשְ
ִכיך רוְגָזא ְּוַכד אֹוִליַדת ׁשְ ַעְלָמא. ְ ְרָיא ּבְ ד ִדיָנא ׁשַ ִכיך ְוָלא ָנח ַעד , ָּהִכי ָנֵמי ּכַ ְָלא ׁשָ

ַחָייַבָיא ְּדִאְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ ּ ֵדין הוא ַנְייָחא ִדיֵליה, ּ ּּכְ ִלים, ּ א ׁשְ דוְכּתָ ּוְלֵמיַקם , ְּלֵמיַקם ּבְ
ִקיוֵמיה ּּבְ ּ ה)משלי יא(, ָּדא הוא ִדְכִתיבֲה, ּ ִעים ִרּנָ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ וַבֲאֹבד ְרׁשָ

ה ִעים ִרּנָ ֲאֹבד ְרׁשָ ע ְוָהא ֵלית ַנְייָחא )יחזקאל יח(ְוָהְכִתיב . ּבַ ּ ֶהָחֹפץ ֶאְחֹפץ מֹות ָרׁשָ
יַעָייא ַרּשִׁ ד ִאְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ּכַ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ִלים ֶּאָלא. ְּ ּתְ אן קֹוֶדם ְדִאׁשְ ּ ּכָ

ִלים ִקיְסָטא , ִקיְסָטא ּתְ אן ְלָבַתר ְדִאׁשְ   :)אית ליה נייחא(ּּכָ

  ]א''דף קכב ע - ' זוהר חלק א[

ָרה ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ י ְדַעְלָמא . ּּ ל ְנׁשֵ אֹוַרְייָתא ִמּכָ ָרה ִדְכִתיב ִמיָתָתה ּבְ ָנא ָהָכא ׂשָ ַּמאי ׁשְ
ִתיב ָהִכי ִמ אֹוַרְייָתאְּדָלא ּכְ י ִחָייא ְוָלאו. יַתְתהֹון ּבְ ָמת )בראשית לה(ְוָהְכִתיב , ָאַמר ַרּבִ  ַוּתָ

ֶדֶרך ֶאְפָרָתה ֵבר ּבְ ּקָ ִתיב. ְָרֵחל ַוּתִ ם ִמְרָים ְוגו )במדבר כ(, ּוּכְ ָמת ׁשָ בראשית ( ,ּוְכִתיב. 'ַוּתָ

ָמת ְדבֹוָרה )לה ת ׁשוַע )בראשית לח( ,ּוְכִתיב. ֵמיֶנֶקת ִרְבָקה) א''דף קכב ע( ַּוּתָ ָמת ּבַ ּ ַוּתָ
ת ְיהוָדה   .ֵּאׁשֶ

ָרה ֵמָאה  ָמר ַוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ָרה ְדִאּתְ ׂשָ ָמה ִדְכִתיב ּבְ ִתיב ּכְ ֻכְלהו ָלא ּכְ י יֹוֵסי ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּּ ּ ּ ּ
ָרה ֵני ַחֵיי ׂשָ ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ֻכְלהו ָלא ִאְת. ּׁשָ ְּדָהא ּבְ ִנין ּּ ָּמנון יֹוִמין וׁשְ ּ

ָרה מֹו ְלׂשָ ָרה. ּכְ מֹו ְלׂשָ ְלחוָדָהא ּכְ ָתא ָחָדא ּבִ ִתיב ָפְרׁשָ ֻכְלהו ָלא ּכְ ּּבְ ּּ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו . ּ ּ
ְלָיין  יה ּתַ ִנין ְדַבר ָנׁש ּבֵ א ְדָכל יֹוִמין וׁשְ ִגין ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ  .)א בתראה''דדא היא ה(ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]460דף [ -ּ

ֶדה ֶנֱעָבד)ת הקהל( ,ָּפַתח ְוָאַמר ּכֹל ִהיא ֶמֶלך ְלׂשָ ּכֹל . ְ ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ
א ְלַעְלָמא ָמִתין ְותֹוַעְלּתָ ן ָנְפִקין רוִחין ְוִנׁשְ ּמָ ִּהיא ַוַדאי ְדָהא ִמּתַ ּ ֶדה ֶנֱעָבד. ּ , ְֶמֶלך ְלׂשָ

ִריך הוא א ּבְ ַּמאן ֶמֶלך ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ ֶדה ֶנֱעָבד ּכַ. ְ . עז ב אתתקן כדקא יאות(ּד ִאיהו ְלׂשָ
דא שדה אשר , מאן שדה. מלך עלאה דאתחבר לשדה כד איהו נעבד, דא, ומלך

ַרכֹו ְיָי))בראשית כז(, דכתיב. ברכו יי ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ ְּדַכד ִאיהו .  ּכְ  ֶנֱעַבד )אתעבד(ּ
ְדָקא ָיאֹו ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ֵליה ּכְ ן ּבְ ּקַ ְּוִאְתּתַ יה, תְּ ר ִעּמֵ ֵדין ֶמֶלך ִעָלָאה ִאְתַחּבַ ּּכְ ּ ְ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֶדה ֶנֱעָבד, ַרּבִ ה ַגְווֵני ָרִזין ִעָלִאין ָהָכא. ְֶמֶלך ְלׂשָ ּמָ  )עזב(ָּדא . ְֶמֶלך. ּּכַ
ר ָנ ִזְמָנא ְדִאְתָנִסיב ּבַ ָנא ָבה ֶאָלא ּבְ ּקָ ֵביָתא ְלִאְתּתַ ְרָיא ּבְ א ְדָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּׁש ְוִאְזַדַווג ּּ ּ

ין ד ִאיּבִ ֵתיה ְלאֹוָלָדא וְלֶמְעּבַ ִאְנּתְ ּּבְ ָרָאה ָבה, ּ ָמִתין ְלַאׁשְ ך , ְּוִאיִהי ֲאִפיַקת ִנׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֶדה ֶנֱעָבד ְוָלא ְלָאֳחָרא   .ְלׂשָ

  ]ב''דף קכב ע - ' זוהר חלק א[

ָמא ְדַאּתְ ָא ה ִיְרַאת ְיָי ּכְ ָּדָבר ַאֵחר ֶמֶלך ָדא ִאּשָׁ ה ִיְרַאת ְיָי ִהיא )משלי לא(, ֵמרְּ  ִאּשָׁ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּתְתַהָלל ה ָזָרה ּכְ ֶדה ֶנֱעָבד ָדא ִאּשָׁ ה ָזָרה)משלי ז(, ְּלׂשָ ָמְרך ֵמִאּשָׁ . ָ ִלׁשְ

ֶדה ֶדה ְוִאית ׂשָ ִגין ְדִאית ׂשָ ָמה . ּּבְ ְרָיין ּכְ יה ׁשַ ין ּבֵ ְרָכָאן ְוִקדוׁשִ ֶדה ְדָכל ּבִ ִּאית ׂשָ ּ ּ ְדַאּתְ ּ
ַרכֹו ְיָי ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ יָצָאה ְוָקטֹוִלין . ָאֵמר ּכְ ֶדה ְדָכל ִחירוב וְמָסֲאבו ְוׁשֵ ְּוִאית ׂשָ ּ ּ ּ

ְרָיין יה ׁשָ ּוְקָרִבין ּבֵ ֶדה ִדְכִתיב. ּ ְּוַהאי ֶמֶלך ִזְמִנין ְדִאיהו ֶנֱעַבד ְלַהאי ׂשָ ּ ּ ַחת  )משלי ל(, ְ ּתַ
לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ י ִיְמלֹוך ְוגו', ְוגו )ב'' עדף קכב( ׁשָ ַחת ֶעֶבד ּכִ י ִתיַרׁש ' ְּתַ ְפָחה ּכִ ְוׁשִ

ה ִביְרּתָ ר ְלֵעיָלא. ּּגְ י ְוִאְתַחּבַ ך ַעד ְדִאְתַדּכֵ ָיא ְנהֹוֵריה ְוִאְתַחּשָׁ ּסְ ְּוַהאי ֶמֶלך ִאְתּכַ ּ ְּ ְ.  

ּתֹוֶסְפָתא  ַהאי ַעְלָמאּ ְרֵמיה ּבְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְזִעיר ּגַ ַּזּכָ ּ ה ִאיהו ַרב ְוִעָלָאה .ּ ּמָ ּ ּכַ ּ
ַההוא ַעְלָמא א ַמאן ְדִאיהו ְזֵעיר ִאיהו ַרב. ּּבְ יְבּתָ ח ַרב ְמּתִ ְּוָהִכי ָפּתַ ּ ּ ּ.  

ַּמאן ְדִאיהו ַרב ִאיהו ְזֵעיר ּ ָרה ְוגו. ּ יב ַוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ִּדְכּתִ ּּ יב ' ּ ּתִ ן ַרב ּכְ ּבַ ֵּמָאה ְדִאיהו חוׁשְ ּ ּ
ָנה יה ׁשָ ִנין ַחד ַאְזִעיר ֵליהְּזִעירו, ּּבֵ י ֵליה . ּ ִדׁשְ י ֵליה וַרּבֵ ן ָזִעיר ַאְסּגֵ ּבַ ַבע ְדִאיהו חוׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ִנים יב ׁשָ   .ִּדְכּתִ

א ֲחֵזי ִריך הוא ֶאָלא ִלְדַאְזִעיר, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּדָלא ַרּבֵ ּ ּ י, ָּ . ּוָלא ַאְזִעיר ֶאָלא ִלְדַרּבֵ
ְר ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְזִעיר ּגַ ַּזּכָ ַהאי ַעְלָמאּ ִעלוָיא ְלַההוא ַעְלָמא, ֵּמיה ּבְ ה ִאיהו ַרב ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּּ .

אן ַפַסק. ַעד ּכָ ַּמאן ְדָפַסק ִיּתְ ּ ר. ּ ַקּצַ ר ִיּתְ ָאַרך. ַּמאן ְדָקּצַ ר ִיּתְ ַָמאן ְדָקּצַ ְרּצֹונֹו לֹוַמר ַמאן . ּ
ַפְס ֵטִלין ִיּתְ א על ִמִלין ּבְ ְּדָפַסק ִמִלין ְדאֹוַרְייּתָ ּּ ּּ ּקון ַחיֹוִהי ֵמַהאי ַעְלָמא ְוִדיִניה ָקְייָמא ּ ּּ

ַההוא ָעְלָמא ר ֵמַחִיין ְדַהאי ָעְלָמא. ּּבְ ַקּצַ ר ָאֵמן וָלא ַמֲאִריך ּגֹו ַנְייָחא ִיּתְ ַּמאן ְדָקּצַ ּּ ַמאן . ָ
ְטִריך ְלָחְטָפא ָאֶל ְּדָאַמר ֶאָחד ִאּצְ ָ ַה''ּ ב ּבְ ר ַקְרָנא ִדיֵליה וָלא ְיַעּכֵ ּף וְלַקּצֵ ָללּ , אי אֹוּת ּכְ
ָאְרכון ַחָייו ּוַמאן ְדַיֲעִביד ָדא ִיּתְ ּ ּ ּ אלו הם חדושים שהגידו לרבי שמעון בר יוחאי בישיבה (. ּ

  )ב''עד כאן התוספתא השייך לדף קכב ע(, )של מעלה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]461דף [ -ּ

ִעיר ְדֹראׁש חֹוֶדׁש ך ׂשָ ּוְבִגין ּכָ א ַקִדי, ְּ ְלּכָ ֶדה ִמּמַ ִגין ְדִאְתְפַרׁש ַההוא ׂשָ ּּבְ ּ א ְוָלא ּּ ׁשָ
ְרָכָאן ֵמַהאי ֶמֶלך ֶדה ּבִ ַהאי ׂשָ ְרָיין ּבְ ִתיב. ְׁשַ ֵדין ּכְ ֶדה ּכְ דברים (, ְּוַכד ִאיהו ֶנֱעַבד ְלַהאי ׂשָ

ֶדה ְמָצָאה ְוגו)כב י ַבּשָׂ ָמר. 'ּ ּכִ ָמה ְדִאּתְ ֶדה ּכְ ּשָׂ י ּבַ   .ּכִ

א ֲחֵזי ַהאי ִחְוָיא, ּתָ ַקת ּבְ ָּאַתת ַחָוה ְלַעְלָמא ִאְתַדּבְ ּ ּ ְוַאִטיל ָבה זוֲהָמאּ ּ ְוָגְרָמא מֹוָתא . ּ
ְּלַעְלָמא וְלַבֲעָלה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ יה ּכְ ַקת ּבֵ ָרה ְוָנֲחַתת ְוָסְלַקת ְוָלא ִאְתַדּבְ ָּאַתת ׂשָ ּ ,

ר לֹו)בראשית יג( ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ְצַרִים הוא ְוִאׁשְ ּ ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ ֲאָתא ֹנַח ְלַעְלָמא ַמה . ּ
ִת ל ְוגו)בראשית ט(יב ּכְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ּ ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ'.  

יה קו ּבֵ ָרה ָלא ִאְתַדּבָ ּוְבִגין ְדַאְבָרָהם ְוׂשָ ּ ּ ּ ָרה ָזְכָתה ְלַחִיין ִעָלִאין ָלה , ּ ך ׂשָ ְּבִגין ּכָ ּ ּ ְ

ְתָרָאה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ּוְלַבֲעָלה ְוִלְבָנָהא ּבַ ּ יטו)ישעיה נא(ּ ם ְוֶאל ּ ַהּבִ ּ ֶאל צור חוַצְבּתֶ ּ
ם ֶבת ּבֹור נוַקְרּתֶ ֻכְלהו. ַּמּקֶ הו ּבְ ָרה ְדָזְכָתה ּבְ ְּוַעל ָדא ַוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ֻכְלהו , ּ ִתיב ּבְ ְּוָלא ּכְ ּ
י ַוִיְהיו ַחֵיי ַחָוה ַּנּשֵׁ ּּ ֹכָלא, ּ ַחִיין, ְּוֵכן ּבְ ַקת ּבַ ִּהיא ִאְתַדּבְ ְּוַעל ָדא ִדיָלה ֲהוו, ּ ּ   :ּ ַחִייןּ

ֱעָלם  ָרה וִלְבּכָֹתהִמְדָרׁש ַהּנֶ ַּוָיֹבא ַאְבָרָהם ִלְספֹד ְלׂשָ ּ ְבַעת )דכתיב(ַּהְיינו . ּ ל ׁשִ  ִדְתַנן ּכָ
ֶלת ָעָליו ל ָאָדם פֹוֶקֶדת ְלגופֹו וִמְתַאּבֶ ַּהָיִמים ַנְפׁשֹו ׁשֶ ּ ּ ְ ַאך )איוב יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנ ׂשָ ֱאָבלּבְ ָרה . ְפׁשֹו ָעָליו ּתֶ ַהאי ַגְווָנא ַוָיֹבא ַאְבָרָהם ִלְסֹפד ְלׂשָ ּּכְ ּ
ָמה, ַּוָיֹבא ַאְבָרָהם. ְּוִלְבּכָֹתה ׁשָ ָרה. זֹו ִהיא ַהּנְ   .ְּזה ַהּגוף, ִּלְספֹד ְלׂשָ

ָמה זֹוָכה ְועֹוָלה ִלְמקֹום ַמֲעָלָתה ׁשָ ַהּנְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָחק ּבְ י ִיּצְ לֹום ַהּג, ָּאַמר ַרּבִ ׁשָ ּוף ׁשֹוֵכב ּבְ
בֹו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ ְּוָינוַח ַעל ִמׁשְ בֹוָתם)איוב נז(, ּ ּכְ לֹום ָינוחו ַעל ִמׁשְ ּ ָיֹבא ׁשָ ְֹהֵלך , ּ

  .ְַמאי הֹוֵלך ְנֹכֹחה. ְנֹכֹחה

נוז ָלה ָמה הֹוֵלך ְנֹכֹחה ִלְמקֹום ָהֵעֶדן ַהּגָ ׁשָ ָחק ַהּנְ י ִיּצְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ַמ. ְ ָאַמר . עַמאי ַמׁשְ
ַמע י ְיהוָדה ֵמַהאי ַמׁשְ ִתיב, ַּרּבִ לעיל פג ב בדרך אמת אות ' בואו ועי' לפנינו כ(, ְנֹכֹחה ּכְ

ה)ג ֶרת . א'' ּבְ ה הֹוֶלֶכת ְמׁשֹוֶמֶמת וְמַבּקֶ ל עֹוְנׁשָ ֵאיָנה זֹוָכה ְוִהיא ְראוָיה ְלַקּבֵ ָעה ׁשֶ ּוְבׁשָ ּ ּ ּ ּ
ֶבר ָכל יֹום ַלּגוף ְוַלּקֶ   .ּּבְ

ּי יֹוֵסי ַהאי קוִליָתא ְדַקְרִדינוָתאָאַמר ַרּבִ ְסִריחוָתא ְלָכאן וְלָכאן ָאַזל , ּ ד ָאִזיל ּבִ ּּכַ ּ
ֵריַסר ַיְרֵחי ר ָלה ְלַאְתָרה ּתְ ּוְמַבּקֵ ּ א. ּ ָלא ָעְנׁשָ ָמָתא ַהִהיא ְדִאְתַחְזָיא ְלַקּבְ ך ִנׁשְ ּּכָ ּ ָאְזָלה , ְ

ֵרי ַעְלָמא וַמְפֶקֶדת ָלה ְלַאְתָרה ּתְ ְּלַבר ּבְ י ִקְבֵרי וְבַעְלָמאּ ָבּתֵ   .ַּסר ַיְרֵחי ּבְ

א ֲחֵזי י ְיהוָדה ּתָ ִּדְכִתיב ַוָיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְפֵני ֵמתֹו וגו, ָּאַמר ַרּבִ ּ א ', ּ י ַאּבָ ָאַמר ַרּבִ
לוָמא ִעָלָאה ַתׁשְ ָמָתא ִהיא ּבְ ַנן ְדַכד ִנׁשְ ְּוָהא ּתְ ּ ה ה, ּ ְוִנְקֵראת ַאְבָרָהם ' ִּניּתֹוַסף ּבָ

לוָמא ִעָלָאהּבְ ַּתׁשְ ך ִדְכִתיב ַוָיָקם ַאְבָרָהם. ּ ל ּכָ ָאה ּכָ ְּוָהָכא ַאּתְ ָאֵמר ְדַכד ֵליָתא ַזּכָ ּ ְּ .
ָאה ּתָ גֹו זוָטר ּתַ ְרְסָייא ָנִחית ּבְ ּכֻ ָּעְבַדת ַמאן ְדָיִתיב ּבְ ּ.  

ַזְרָנא ַוָיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְפֵני ֵמתֹו ֶּאָלא ָהִכי ּגַ ּ ּ י , ּ י ְזִריָקא ְּדָאַמר ַרּבִ ּבֹו ָאַמר ַרּבִ
ה ָמה ְראוָיה ַלֲעלֹות ִלְמקֹום ִעְדּנָ ׁשָ ַהּנְ ׁשֶ ם , ּּכְ את ִמּשָׁ יֹוּצֵ דֹוׁש ׁשֶ ּקֹוֶדם ְמִגיָנה ַעל ַהּגוף ַהּקָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]462דף [ -ּ

ך עֹוָלה ִלְמקֹום ַמֲעָלָתה ְּוַאַחר ּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְפֵני ֵמתֹו ְזהו , ְ ּּ ּ
  .ַּהּגוף

ֵהם  ִדיִקים ׁשֶ ָאר ּגופֹות ַהּצַ ֵני ֵחת ֵאלו ׁשְ ר ֶאל ּבְ ַּוְיַדּבֵ ּ ּ ים ְוְנֱהָלִמים )ג בני''א ל''ד(ּ ַחּתִ  ַחּתְ
עֹוָלם ְלַמַען ִיְרַאת קֹוָנם ֵהם ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ּבָ ים ַעל ׁשֶ י , ָחּתִ ִריָכה ְלהו ָאַמר ַרּבִ אי ּצְ ְּוַאּמַ
ִמְנָייָנא ּכְ ְּיהוָדה ּכָֹלא ּבְ הֹון)א דא הוי ההוא''דהוי ד(ְוַעל , ִתיִביןּ ִמְנָייָנא ִעּמְ . ּ גוָפא ּבְ

בֹוד ֶד ֶר ךִפיוס וְבֶדֶרך ּכָ ְוַמהָאַמרְלהוּבְ ְּ ּ ּ ּּ ּ.  

ֶכם ְוגו ב ָאֹנִכי ִעּמָ ר ְותֹוׁשָ ִחּבוָרא ָדא' ּגֵ כֹון ּבְ ִמְנָייָנא ַחד ִעּמְ ְּדַהאי ּגוָפא ֶיֱהִוי ּבְ ּ ָאַמר . ּ
י ְרֵאה ַמה ֵני ֵחת ֶאת ַאְבָרָהם ְוגוַרּבִ ִתיב ַוַיֲענו ּבְ ּ ּכְ ֶדֶרך ִפיוס. 'ּ בֹוד ּבְ ֶדֶרך ּכָ מֹו ֵכן ּבְ ּּכְ ּ ּ ְ ְ ,

תֹוֵכנו ה ּבְ יא ֱאֹלִהים ַאּתָ ָמֵענו ֲאדֹוִני ְנׂשִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשְ ּ ּ.  

ה יא ֱאֹלִהים ַאּתָ ִד. ַמאי ְנׂשִ א ַהּצַ ִיּצֵ י ִפְנָחס קֹוֶדם ׁשֶ ָּאַמר ַרּבִ ּ ת קֹול , יק ִמן ָהעֹוָלםּ ּבַ
ָיֹבא ְלָכאן ַגן ֵעֶדן ָהִכינו ָמקֹום ִלְפלֹוִני ׁשֶ ִדיִקים ּבְ ָכל יֹום ַעל אֹוָתם ַהּצַ את ּבְ ּיֹוּצֵ ּ ְוַעל . ּ

תֹוֵכנו ָכל יֹום ּבְ יא ּבְ ה ָנׂשִ ן ֵהם אֹוְמִרים ֵמֵאת ֱאלִהים ִמְלַמְעָלה ַאּתָ ּּכֵ ִמְבַחר ְקָבֵרינו , ּ ּּבְ
ִמְבַחר  נוּבְ ּבֹון ִעּמָ ֶחׁשְ ֲחבוַרת ַהּמוְבָחִרים ְמֵנה אֹותֹו ַהְכִניֵסהו ּבְ ִדיִקים ּבַ ִדיִקים ַהּצַ ַּהּצַ ּ ּ ּ ּ ּ ,

לֹום ֵמִחים ּבֹו וַמְקִדיִמים לֹו ׁשָ י כוָלנו ׂשְ ְנָין ּכִ ּנו ֹלא ִיְמַנע ֶאת ַהּמִ ְּוִאיׁש ִמּמֶ ּ ּ ּ י . ּּ ָאַמר ַרּבִ
ן  ּ ַפִזי ּתָ)א''דף קכד ע(יֹוֵסי ּבֶ ֶהם , א ֲחֵזיּ ָמה פֹוַגַעת ּבָ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ך , )ותדון(ּּכֵ ְְלַאַחר ּכָ

י ִקְבֵרי ְודוָמה  ּתֵ ה ַעל ּבָ ה ֲעֵליֶהם ִדְתַנן ַמְלָאך ְממוּנֶ ְלָאך ַהְממוּנֶ ּפֹוַגַעת ְלאֹותֹו ַהּמַ ּ ּ ְּ ְ ּ
מֹו ִדיִקים ָהֲעִתיִד, ׁשְ ָכל יֹום ַעל ַהּצַ יֵניֶהם ּבְ ּוהוא ַמְכִריז ּבֵ יֵניֶהםּ ֵנס ּבֵ ּוִמָיד , ים ִליּכָ ּ

ֵקט וְבִבְטָחה וִבְמנוָחה וַבֲהָנָאה ַהׁשְ ן ַהּגוף ּבְ ּכֵ ֵדי ְלׁשַ ּפֹוַגַעת ּבֹו ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ֲהָדא הוא )עלאה(, ּ
ר ֶאל ֶעְפרֹון   .ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ

ְקָרא דוָמה ְלָאך ַהּנִ י ִייָסא ֶזה ַהּמַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ה ׁשְ, ְ ּנֶ ה ִנְתּכַ הוא , מֹו ֶעְפרֹוןְוָלּמָ ַּעל ׁשֶ
ה ַעל ׁשֹוְכֵני ָעָפר ִדיִקים ַוֲחבורֹות ַהֲחִסיִדים . ְּממוּנֶ ל ִפְנְקֵסי ַהּצַ ָידֹו ּכָ ְּוהוְפְקדו ּבְ ּ ּ ּּ

ָעָפר ֹוְכִנים ּבֶ ּבֹון, ַהּשׁ ֶחׁשְ יָאם ּבְ   .ְּוהוא ָעִתיד ְלהֹוּצִ

י ֶאְלָעָזר ִי, ְוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ׁשֶ רוך הוא ְלַהֲחיֹות ֶּלָעִתיד ָלֹבא ּכְ דֹוׁש ּבָ ְּפקֹוד ַהּקָ ְּ

ִתים ָברֹות, ַהּמֵ ה ַעל ַהּקְ מוּנֶ ְלָאך ַהּמְ ִּיְקָרא ַלּמַ מֹו, ְ ל , ְּודוָמה ׁשְ ּנו ִמְנַין ּכָ ַבע ִמּמֶ ְּוִיּתְ
מֹו ֶהְרגו ַעל ׁשְ ּנֶ ֶדק ְוׁשֶ ֵרי ַהּצֶ ִדיִקים ְוַהֲחִסיִדים ְואֹוָתם ּגֵ ִתים ַהּצַ ַּהּמֵ יָאם ְּוהוא מֹו, ּ ּצִ

ָטָלם  ּנְ מֹו ׁשֶ ּבֹון ּכְ ֶחׁשְ ּבֹון) שמות צז ב(ּבְ ֶחׁשְ יא )ישעיה מ (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ  ַהּמֹוּצִ
ָבָאם ְוגו ִמְסַפר ּצְ   .ִאיׁש לא ֶנְעָדר' ּּבְ

י ַיֲעֹקב ַרּבִ מוֵאל ּבְ י ׁשְ ל ַמְל, ְּוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ָידֹו ׁשֶ ִעים ְנתונֹות ּבְ ְָאך ֶזה ְּנָפׁשֹות ָהְרׁשָ

מֹו דוָמה ּשְׁ ם, ּׁשֶ ם וָלדון ׁשָ יִהּנָ ּגֵ ָידֹו, ְּלַהְכִניָסם ּבַ ְמָסרֹות ּבְ ּנִ ּׁשוב ֵאיָנן חֹוְזרֹות , ְוֵכיָון ׁשֶ
יִהּנֹם ְנסו ַלּגֵ ִיּכָ ַּעד ׁשֶ ֱאַמר , ּ ּנְ ה אֹותֹו ָעֹון ׁשֶ ָעׂשָ ׁשֶ ְתָייֵרא ּכְ ּנִ  )תהלים צד(ְּוְזה ִיְרַאת ָדִוד ׁשֶ

יּלוֵלי ְיָי  ְכָנה דוָמה ַנְפׁשִ ְמַעט ׁשָ ָמה פֹוַגַעת לֹו . ֶּעְזָרָתה ִלי ּכִ ׁשָ י ִייָסא ַהּנְ ָּאַמר ַרּבִ
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ר ֶאל  ּבֹוָנם ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ ֶחׁשְ ִדיִקים ּבְ ָאר ּגופֹות ַהּצַ ְּלַהְכִניס אֹותֹו ּגוף ִעם ׁשְ ּ ּ ּ
  .'ֶעְפרֹון ְוגו

ְלָאך ק ְנחום ַהּמַ י ּתַ ְָאַמר ַרּבִ ב . ֹוֵדם ְואֹוֵמר לֹוּ ִתיב ְלַמְעָלה ְוֶעְפרֹון יֹוׁשֵ ְרֵאה ַמה ּכְ
ֵני ֵחת תֹוך ּבְ ָעָפר, ְּבְ ּכֹון ּבֶ ֲחתֹו ִלׁשְ ּוהוא ַמְקִדים ְואֹוֵמר לֹו ְלַהְכִניס אֹותֹו ַהּגוף . ׁשִ ּ ּ

ִדיִקים ּבֹון ַהּצַ ֶחׁשְ י ֶאת ַאְב, ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיַען ֶעְפרֹון ַהִחּתִ ָאְזֵני ְבֵני ֵחת ּ ָרָהם ּבְ
ַער ִעירֹו ֵלאֹמר ֵאי ׁשַ ַער ִעירֹו. ְלֹכל ּבָ ֵאי ׁשַ ַּרב ַנְחָמן ָאַמר ִאינון ְדָעאלו . ַמאי ְלֹכל ּבָ ּ ּ

ן ִפְנָקֵסיה ּבַ ְכַתב חוׁשְ ּּבִ ַזר , ּּ ּבֹון)על(ְּדָאַמר ַרב ַנְחָמן ְוָהִכי ִאְתּגְ ַּעל ְידֹוי ְדדוָמה ,  ֶחׁשְ
ָב ה ַעל ַדְייֵרי ַעְפָראָעאִלין ּבְ ין ְלֲאָפָקא לֹון ְוהוא ְממוּנֶ ן ִפְתָקא ַזּמִ ּבַ י ִקְבֵרי וְבחוׁשְ ּּתֵ ּ ּ ּ ּּ.  

ר ּבֹו ָעָרה ֲאׁשֶ י ָלך ְוַהּמְ ֶדה ָנַתּתִ ְַמהו ַהּשָׂ ְלָוה וְמנוָחה . ּ י יֹוֵסי ַהְפָקָדא ְדׁשַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּּ
ה ר ִמְניוֵמי ֵא. ַרּבָ לֹום ּבַ י ׁשָ ּתֹוָרה ָּאַמר ַרּבִ ִדיק ֵמאֹוָתם ָהעֹוְסִקים ּבַ ִדיק ְוּצַ ל ּצַ ּין ְלך ּכָ ּ ָ

ִביל ַהּתֹוָרה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשְ ֵאין לֹו ָמאַתִים עֹוָלמֹות ְוִכּסוִפין ּבִ ּׁשֶ  )שיר השירים ח(, ּ
ּוָמאַתִים ַלּנֹוְטִרים ֶאת ִפְריֹו ָכל יֹום ּכְ, ּ ָמם ּבְ ּמֹוְסִרים ַעּצְ ִּאילו ֶנֶהְרגו ַעל ּוָמאַתִים ַעל ׁשֶ ּ ּ

מֹו ת ׁשְ ַהאי ְפסוָקא , ְּקדוׁשַ חֹו ּכְ ִּנּצְ  ִדְכִתיב ְוָאַהְבּתָ ֵאת ְיָי )א וכך אמרו בהאי פסוקא''נ(ּ
מֹו ַמֲעֶלה ' ְוגו ת ׁשְ ֵדי ִלְמסֹור ַנְפׁשֹו ַעל ְקדוׁשַ ַהאי ְפסוָקא ּכְ ל ַהְמַכִוין ִלּבֹו ּבְ ְּוָתאָנא ּכָ ּ ּ

תוב ּכְ ָכל יֹום ָעָליוָּעָליו ַהּכָ ִּאלו ֶנֱהַרג ּבְ י ָעֶליך )תהלים מה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָ ּכִ

ל ַהיֹום ּהֹוַרְגנו ּכָ ע ֵמאֹות . ּ ַהאי ְפסוָקא נֹוֵחל ַאְרּבַ ל ַהּמֹוֵסר ַנְפׁשֹו ּבְ ָּאַמר ַרב ַנְחָמן ּכָ ּ
א ַנן ָמאַתִים. עֹוָלמֹות ָלעֹוָלם ַהּבָ ַמר ַרב ַנְחָמן ָמאַתִים ַעל ָא. ָאַמר ַרב יֹוֵסף ְוָהא ּתְ

מֹו, ַהּתֹוָרה ת ׁשְ ָכל יֹום ַעל ְקדוׁשַ מֹו ּבְ ַסר ַעּצְ ּמָ ּוָמאַתִים ַעל ׁשֶ   )עד כאן מדרש הנעלם(, ּ

ָרה ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ ְלהו ְלֵעיָלא. ּּ ִּאינון ַחִיין ּכֻ ּּ ָנה ְלֵעיָלא, ּ ָנה ְלֵעיָלא. ֵמָאה ׁשָ ִרים ׁשָ , ְוֶעׂשְ
ִנ ַבע ׁשָ ְדָקא ְיאות, ים ְלֵעיָלאְוׁשֶ ְלהו ֲהוו ּכְ ּּכֻ ּ ּ ּ.  
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ְמעֹון  י ׁשִ א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה )א''דף קכג ע(ָאַמר ַרּבִ ָנה , ּּתָ ֻכְלהו ְדָאַמר ׁשָ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ ּ
ָנה ִנים, ׁשָ ַבע ְדָאַמר ׁשָ ּוְבִאינון ׁשֶ ּ ִר. ּ ָנה ְוֶעׂשְ ָנהִּדְכִתיב ֵמָאה ׁשָ ַבע , ים ׁשָ ּוְלָבַתר ׁשֶ
ִנים ֶּאָלא ּכָֹלא ֲחד. ׁשָ ָלָלא ְדֹכָלא . ּ ָנה ּכְ א כלא כחדא ברזא דמאה ברכאן ''נ(ֵּמָאה ׁשָ

ובגין כך כתיב , וכן עשרים שנה דאתכליל עלאה סתימא דכל סתימין. בכל יומא
ִליל ֵמֲאַתר ִעָל. )שנה רזא דיחודא ִריך הוא ְדִאְתּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָאה ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ְּ

ְרָכָאן ְדָכל יֹוָמא ָרָזא ְדֵמָאה ּבִ ֵמָאה ּבְ ָנה, ּּבְ ִרים ׁשָ ָנה ָרָזא , ְוֵכן ֶעׂשְ ִתיב ׁשָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ְּדִיחוָדא ְדָלא ִאְתְפַרׁש  ּ ּ ָבה ְויֹוְבָלא ְלָעְלִמין)צא ב(ּ   . ַמֲחׁשָ

ן ְוָנְפ ִנים ִאֵלין ִאְתָפְרׁשָ ַבע ׁשָ ּׁשֶ ָלָלא ְסִתיָמָאה ִדְלֵעיָלאּ ב ְדֹכָלא . ָקאן ִמּכְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ה ִסְטִרין ְואֹוְרִחין ַמה ְדָלא ֲהִוי ָהִכי , ִּיחוָדא ָחָדא ַכּמָ ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ּבְ ן ּבְ ֲּאָבל ִמְתָפְרׁשָ ּ

ָנה ָרָזא ְדִיחוָדא ְדָלא ִאְתְפַרׁש ְלָע. ְלֵעיָלא ִתיב ׁשָ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ִנים ִאֵלין . ְלִמיןְּ ַבע ׁשָ ּׁשֶ
ה ִסְטִרין ְואֹוְרִחין ַמה ְדָלא ֲהֵוי ָהִכי ְלֵעיָלא ַכּמָ ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ּבְ אן ּבְ ִּאְתָפְרׁשָ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
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ָנה ִנים ְוָלא ׁשָ הו ׁשָ ִתיב ּבְ ִנים ּכְ ַבע ׁשָ ִאֵלין ׁשֶ ּּבְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ַחִיים, ּ ּ ּ ַּוִיְהיו ַחֵיי ׂשָ. ּ , ָרהּּ
ִריאו ְוִאְתַקְיימו ְלֵעיָלא ׁש ְדִאְתּבְ ְּדֲהוו ַמּמָ ּ ּ ּ ּּ.  

ִנים ֲהָוה ַבע ׁשָ ָלִתין ְוׁשֶ ר ּתְ ד ִיְצָחק ּבַ ד ִאְתַעּקַ י ִחָייא ָהא אוְקמוָה ְדָהא ּכַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ,
ָרה ד ִיְצָחק ִמיַתת ׂשָ ִּדְכִתיב ַוָיֹבא ַאְבָרָהם ִלְספֹד , ְּוֵכיָון ְדִאְתַעּקַ ּ ָרה ְוִלְבּכָֹתהּ ֵמַאִין . ְּלׂשָ

א א ִמְלֶמֱעַקד ֵליה ְלִיְצָחק, ּבָ ֵּמַהר ַהּמֹוִרָיה ּבָ ּ ִנין ִמיֹוָמא , ּ ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ ְּוִאינון ּתְ ּ
ן ַוִיְהי ּבַ חוׁשְ ָרה ַוַדאי ּכְ ד ִאינון ֲהוו ַחֵיי ׂשָ א ְדִאְתַעּקַ ְעּתָ ְּדִאְתְייִליד ִיְצָחק ַעד ׁשַ ּּ ּ ּ ּ ּ ּו ''ּ

ד''ִּגיַמְטִרָיּבְ ָמר ִמְדִאְתְיִליד ִיְצָחק ַעד ְדִאְתַעּקַ ָמה ְדִאּתְ ִנין ֲהוו ּכְ ַבע ׁשְ ָלִתין וׁשְ ּא ּתְ ּ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוֲאַמר ה )תהלים צח(, ַּרּבִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירו ַלְיָי ׁשִ ּ ִמְזמֹור ׁשִ
יָעה לֹו ְיִמינֹו וְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָיא. ּהֹוׁשִ ְּדָפרֹות ֲאְמרוָה, ּ ָמה . ּ ּכְ

ֶדֶרך)שמואל א ו(, ִדְכִתיב ְרָנה ַהָפרֹות ּבַ ְ ַוִיּשַׁ ּ ּ ְרָנה. ּ א, ַּמאי ַוִיּשַׁ יָרָתא ַחְדּתָ ְּדֲהוו ָאְמֵרי ׁשִ ּ .
יָרה ָאְמרו ּוַמאי ׁשִ י ִנְפָלאֹות ָע. ּ יר ָחָדׁש ּכִ ירו ַלְיָי ׁשִ הִּמְזמֹור ׁשִ   .ׂשָ

  ]ב''דף קכג ע - ' זוהר חלק א[

ָלא ּכָ ְלהו ָאְמִרי , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַעְלָמא ּכֻ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָכל ַמה ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

א ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ יה ּבֵ יָרָתא ַקּמֵ ָחן ְוׁשִ ּבְ ּּתוׁשְ ְרַמְייהו , ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדִאיְנהו ִמּגַ ּ ג ''א ל''ד(ּ

יָרָתא ָדא)והו ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדָרָזא ִעָלָאה ִאיהו,  ָאְמֵרי ׁשִ ּ ּ י, ּּ ֲארֹוָנא ֲהָוה ַעל , ֲאָבל ַהּנֵ
ְייהו ּבַ ִרירו , ּּגַ ְויוָה ְלֵעיָלא ִאינון ׁשְ ִקיל ֲעַלְייהו ְוׁשַ ּתְ ְּוֵכיָון ַדֲארֹוָנא ִאׁשְ ּ ּ ּ  )א לא שכיבו מ''נ(ּ
יָרָתא יָון ְדִאְתְנ, ׁשִ ְּדָהא ּכֵ ָאר ָפרֹות ְדַעְלָמא ּ אֹוַרח ׁשְ ְייהו ֲארֹוָנא ֲהוו ָגָעאן ּכְ ִּטיל ִמּנַ ּ ּּ

יָרָתא ָרא )ב''דף קכג ע(ַּוַדאי ֲארֹוָנא . ְּוָלא ָאְמרו ׁשִ ְייהו ָעִביד לֹון ְלַזּמְ ּבַ ְּדַעל ּגַ ּ.  

ִתיב ִמְזמֹור ְלָדִוד אֹו ְלָד, ָהא אֹוִקיְמָנא. ִמְזמֹור ֹכָלא ּכְ ָמר ּבְ ְוָהָכא ָלא . ִוד ִמְזמֹורְּוִאּתְ
ָלל א . ָּאַמר ָדִוד ּכְ ָרא ֵליה ְלִזְמָנא ְדיֹוִקים קוְדׁשָ ין ְלַזּמְ א ַזּמִ ֶּאָלא ִמְזמֹור ְדרוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ֵמַעְפָרא ִריך הוא ְלִיׂשְ ּּבְ יר ָחָדׁש. ְ ירו ַלְיָי ׁשִ ּוְכֵדין ׁשִ ֵדין ִאיהו ָחָדׁש, ּ ְּדָהא , ּּכְ
יָרָתא ּכְ ֵרי ָעְלָמאׁשִ א ְדִאְתּבְ ָמר ִמיֹוּמָ   .ַּהאי ָלא ִאּתְ

ּתֹוֶסְפָתא  י ִחָייאּ י ְיהוָדה ָאִזיל ְלֵמיֱחֵמי ְלַרּבִ ן ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ִּרּבִ ָּאַמר ֵליה ֵליָמא ַמר ִאי , ּ
ִעְנָייָנא ְדִנׁשְ א ְדֵפְרׁשוָה ּבְ ִניּתָ א ֵהיך ָאְמרו ָמאֵרי ַמּתְ ּתָ ַמע ַהאי ַפְרׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּּ אָּ ָאה . ָמּתָ ָאַמר ַזּכָ

י ַעְלָמא ְדָאּתֵ ִדיַקָיא ּבְ ּחוָלֵקיהֹון ְדּצַ ּ ּ א ְדַמָיא, ּ ַמּבוָעא ַרּבָ הֹון ּכְ ִלּבְ א ּבְ ְּדָכך ִהיא אֹוַרְייּתָ ָּ ,
יִמין ֵליה ב ְדַמְסּתִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ִחי ַמּבוִעין ְדָנְבִעין ְלָכל ֵעיַבר, ּ יאוּת ַמָייא ָפּתְ ִּמְסּגִ ּ ּּ ּ.  

א י יֹוֵסי ְרִחיָמא ַאּתְּתָ ַמע ַרּבִ א,  ׁשְ ּתָ ַהאי ָפְרׁשָ ֲּאָנא ֵאיָמא ָלך ּבְ ְּלעֹוָלם ֵאין ּגוף , ָ
ִדיִקים ַעל ַיד דוָמה ּבֹון ַהּצַ ֶחׁשְ ָּהָאָדם ִנְכַנס ּבְ ּ ָמה ִפְנָקס ִסיָמָנא , ּ ׁשָ ְרֶאה ַהּנְ ּתַ ַּעד ׁשֶ

ן ֵעֶדן ּגַ רוִבים ּבַ ִנין ָלה ַהּכְ ּנֹוּתְ ּׁשֶ ּ.  
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ן ִהיא ָאְזַלּת ְלָסְלָקא ָאַמ ּמָ ר ְדַעְייַלּת ּתַ ּתַ א ּבָ ָמּתָ ַמֲעָנא ְדָהא ִנׁשְ י יֹוֵסי ֲאָנא ׁשְ ּר ַרּבִ ּ
א ּתָ ָרה ְלֵעיָלא וָלא ְלֵמיַחּת ְלּתַ ּת ַאַפְטרֹופֹוס , ְלַאּתְ ֵנס ַנֲעׂשֵ ּכָ ֲעֶלה וּתִ ּתַ ֲּאָבל קֹוֶדם ׁשֶ ּ

ָר ַּהּגוף על ַיד דוָמה וַמְרָאה לֹו ׁשֶ ּ ּ ע ֵמאֹוּת עֹוָלמֹוּתּ ָכר ַאְרּבַ ל ׂשָ ּאוי הוא ְלַקּבֵ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר י ִחָייא ָהא ַרּבִ ְּדָהא דוָמה ָיַדע קֹוֶדם ִמׁשום ְדַמְכְרֵזי ֲעָלה , ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ַמְעָנא. ּבְ ך ׁשָ ִעָדָנא ְדָיֲהִבין , ֲָאָבל ֲאָנא ּכָ ִּדי ּבְ ּ  גופא ליה פנקסא חזר על(ּ

הדא הוא דכתיב אך אם אתה לו . לאעיל ליה בפתקא דצדיקיא על ידוי דדומה
דא כסופא דעלמין ארבע , מהו כסף השדה. שמעני נתתי כסף השדה קח ממני

  ).מאות דיהבין ליה לאחסנא

א יְבּתָ אֵריהֹון ִדְמּתִ א ָדא ִמּמָ ּתָ ַמע ָפְרׁשָ ד ֲהָוה ׁשָ ַּרב יֹוֵסף ּכַ ְּדִאיהו ַמאן , ֲהָוה ָאַמר, ּ ּ
יב.  ָזֵכי ְלַהאי)ריקנא(ַּעְפָרא ַמאי ָקא  ה וַמאן ָיקום ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ַּמאן ִיְזּכֶ ּ  )תהלים כד(, ּ

ַהר ְיָי וגו   .'ִמי ַיֲעֶלה ּבְ

ֹקל ַאְבָרָהם  ַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון וִיׁשְ יב וִיׁשְ א ֲחֵזי ַמאי ִדְכּתִ א ּתָ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּּ
ֶסףְּלֶעְפרֹון ֶא א ְדִאינון ָעְלִמין ְוִכסוִפין, ּת ַהּכֶ ּתָ סוָפא ַרּבָ ָּדא הוא ּכִ ּּ ּ ּ ּ ּ ֶקל . ּ ע ֵמאֹוּת ׁשֶ ַאְרּבַ

ֶסף ע ֵמאֹוּת עֹוָלמֹוּת ְוֲהָנאֹוּת וִכסוִפין, ּכֶ ַּאְרּבַ ל . עֹוֵבר ַלסֹוֵחר. ּ ַיֲעבֹור ּכָ ַּרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשֶ
ל ַמ ַלִים ׁשֶ ַמִים וירוׁשָ ֲעֵרי ׁשָ ָיָדהּׁשַ   .ְּעָלה וֵאין מֹוֶחה ּבְ

ּתֹו ָרה ִאׁשְ יב וַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאּת ׂשָ ּתִ א ֲחֵזי ַמה ּכְ ָאר , ּתָ וִנְמֶנה ִעם ׁשְ
א ַעל ְידֹוי ְדדוָמה ָקא ִדְמַמּנָ ם ִמִפּתְ ֲחבוָרּתָ ִדיִקים ּבַ ַּהּצַ ּ ּ ל . ּּ ָחק ָהִכי ְגִמיְרָנא ּכָ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ

ִּאינון ִדְכ ין ְלַאֲחָיא ָדְייֵרי ַעְפָראּ ן ַעל ְידֹוי ְיקומון ְלִזְמָנא ְדָזּמִ ידֹוי ְדדוָמה וְמַמּנָ יִבין ּבִ ּּתִ ּ ּ ּ ּ ּ .
ָקא ִפּתְ יִבין על ְידֹוי ּבְ יַעָיא ְדָלא ְכּתִ ַּווי ְלהֹון ְלַרׁשִ ּ ם ְלָעְלִמין, ּ יִהּנָ ּגֵ יֹאְבדו ּבַ ּׁשֶ ְּוַעל ָדא , ּ

ֵסֶפרּ וָבֵעּת)דניאל יב(ְנֱאַמר  ּתוב ּבַ א ּכָ ְמּצָ ל ַהּנִ ֵלט ִעְמך ּכָ ּ ַהִהיא ִיּמָ ּ  )עד כאן תוספתא(, ָ

ִתיב י ִחָייא ּכְ ֶמׁש)קהלת א( ,ָּאַמר ַרּבִ ַחת ַהּשֶׁ ל ָחָדׁש ּתַ יָרָתא ָדא ִאיִהי .  ֵאין ּכָ ְוָהָכא ׁשִ
ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ א ֶלהֵוי, ָחָדׁש ְוִאיִהי ּתַ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ִּאיהו ָדא ִסיֲהָראּוַמאי . ְּדָהא ּתְ ּוְכֵדין ֲהִוי , ּ

ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ ה. ָחָדׁש ּתַ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ִגין ּכִ ּוַמאן ִאינון ִנְפָלאֹות. ַמאי ַטְעָמא ּבְ ַהאי , ּ
יָעה לֹו ְיִמינֹו וְזרֹוַע ָקְדׁשֹו יָעה לֹו. ִּדְכִתיב הֹוׁשִ א )א''דף קכד ע(ְלַמאן . הֹוׁשִ ּ ְלַההוא ַדְרּגָ

יָרָתא ָדאְּדָאַמר ָמאָלא,  ׁשִ יִמיָנא וִבׂשְ יך ּבִ ּמִ הו ִאְסּתַ ִגין ְדּבְ ּּבְ ּ יָעה לֹו ְיִמינֹו. ְּ ַּוַדאי , הֹוׁשִ
א ְדַהאי ִמְזמֹור ְּלַההוא ַדְרּגָ ִזְמָנא ִדיקומון ֵמֵתי ַעְלָמא ְוִיְתָערון ֵמַעְפָרא, ּ ֵּאיָמַתי ּבְ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ

ַהאי ָעְלָמאְּיֵהא ָחָדׁש ַמה ְדָלא ִאְתֲעִביד    .ּבְ

ִגיַנְייהו  ָעְלָמא ּבְ ִריך הוא נוְקִמין ּבְ א ּבְ ִזְמָנא ְדַיֲעִביד קוְדׁשָ י יֹוֵסי ָאַמר ּבְ ַּרּבִ ּ ּ ּ ְּ

ָרֵאל יָרָתא, ְדִיׂשְ ֵדין ִיְתֲאַמר ׁשִ ְּדָהא ְלָבַתר ִיְתָערון ֵמַעְפָרא ֵמֵתי ַעְלָמא ְוִיְתַחֵדׁש , ּכְ ּ ּ
ִלים ְד ִקיום ׁשְ ַּעְלָמא ּבְ ּ א כרת ''נ( )כקדמיתא דשליט מותא בעלמא בגין דחויא(ָלא ֶליהֵוי ּ

ַאב ַעְלָמא )ומיתה בעלמא ויתעבר חויא מעלמא דגרים ַעְלָמא ְלֹכָלא ְוִאְסּתָ ִרים מֹוָתא ּבְ ּ ּגָ
יך ַאְנפֹוי ְּוִאְתֲחׁשִ ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]466דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ה)בראשית ג(, ּכְ יְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ית ּבֵ ּ ְוֵאיָבה ָאׁשִ ִדְכִתיב . ָ ַמאי ְוֵאיָבה ּכְ
ּ ָחְלפו ִעם ֳאִניֹות ֵאֶבה)איוב ט( א. ּ א ַרּבָ ָטאן ּגֹו ַיּמָ ה ַאְרִבין ׁשָ ּמָ ְוִאית ַאְרִבין , ְּדָהא ּכַ

ן ָדא ִמן ָדא ּוְסִפיָנן ִמְתָפְרׁשָ ּ ַגַווְייהו ִאְקרון ֳאִניֹות . ּּ אט ּבְ ְּוִאינון ַאְרִבין ְדַהאי ָנָחׁש ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
  .ֵאָבה

הּבֵ ּיְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ה ִיְרַאת ְיָי. ָ ָוֵבין ַזְרֶעך. ָּדא ִאּשָׁ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ּ ָאר ַעּמִ ִּאֵלין ׁשְ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּוֵבין ַזְרָעה. ּ ָרֵאל, ּ ָהוא ְיׁשוְפך ֹראׁש. ִּאֵלין ִיׂשְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ

ין ְלַבֲעָרא ֵליה ֵמַעְל ְּדַזּמִ ְות ָלֶנַצח )ישעיה כה(, ָּמא ִדְכִתיבּ ַלע ַהּמָ  )זכריה יג( ,ּוְכִתיב. ּּבִ
ְּוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ּ.  

ָּדא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ְדִיְתָערון ֵמַתָיא, ֹראׁש ֵדין ֶלֱהֵוי ַעְלָמא ֹרא. ּ ְּדִיְתַקַיים , ׁש''ְּדָהא ּכְ ּ
ֹרא ּׁש ְדִאיהו ַעְלָמא ִע''ּבָ ׁשוֶפּנו ָעֵקב. ָּלָאהּ ה ּתְ ְּוַאּתָ א ְדִאיהו . ּ ּתָ ַהאי ַעְלָמא ַהׁשְ ָּדא ּבְ ּ

ְרָיין יך ַאְנפֹוי ּבִ יך ְלַעְלָמא ְוַאְחׁשִ ִקיוָמא ְוַההוא ִחְוָיא ָנׁשִ ָּעֵקב ְוָלאו ִאיהו ּבְ ְ ְ ּ ּ ּּ.  

 ] בשנה40יום [סדר הלימוד ליום י חשון 

א ֲחֵזי ין ִעָלִאיןּיֹוִמין ְדַבר ָנׁש ִאְתּבְ, ּתָ ִאינון ַדְרּגִ ִּריאו ְוָקְיימו ּבְ ּ ּ ּ יָון ִדְמַסְיימו , ּ ּּכֵ ּ
ין ִדְכִתיב ִאינון ַדְרּגִ ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ּ ָנה ְוגו)תהלים צ(, ּ ְבִעים ׁשָ ֶהם ׁשִ נֹוֵתינו ּבָ ', ּ ְיֵמי ׁשְ

אן וְלָהְלָאה ֵלית ַדְרָגא ְלִאְתַקְייָמא ִּמּכָ ּ ך ְוָרְהּבָ. ּ ְוְבִגין ּכָ ָלא ֲהוו. ם ָעָמל ָוָאֶון''ּ ְּוִאינון ּכְ ּ.  

  ]ב''דף קכד ע - ' זוהר חלק א[

ֲּאָבל ִאינון יֹוִמין ְדַצִדיַקָיא  ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְהיו ַחֵיי  )ב''דף קכד ע(ּ ֲּהוו ְוִאְתָקְיימו ּכְ ּּ ּ ּ
ָרה ֵני ַחֵיי ַאְבָרָהם. ׂשָ ְּוֵכן ְוֵאֶלה ְיֵמי ׁשְ ָמֵעאל ִדְכִתיבְוִאי ֵתיָמא ָהִכי . ּ ִיׁשְ ִתיב ּבְ , ָּנֵמי ּכְ

ָמֵעאל)בראשית כה( ֵני ַחֵיי ִיׁשְ ְתׁשוָבה ַאֲהַדר. ּ ׁשְ ֶּאָלא ּבִ ּ ַוִיְהיו)ביומוי(ְּוַעל ָדא ָקֵרי , ּ ּ:  

ע ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ י ַעְלָמא . ַוּתָ ָכל ְנׁשֵ ַגְווָנא ָדא ָלא ֲהוו ּבְ א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ַּרּבִ
יהְּדָה ָעְלָמא ְוַההוא ֲאַתר ְדִאְתַקְבַרת ּבֵ ָנָהא ְוִקיוָמָהא ּבְ ן יֹוָמָהא וׁשְ ּבַ ָמר חוׁשְ ּא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּּ .

י ָעְלָמא ָכל ְנׁשֵ ָרה ּבְ ׂשָ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ְדָלא ֲהָוה ּכְ ּ.  

ָיִמים וגו א ּבַ ל ָפ. ַמְתִניִתין. 'ְּוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ י ֶאְלָעָזר ַעל ּכָ ך הוא ָּאַמר ַרּבִ ִּנים ּכָ ְ

ִפיר ְּדַהאי ַמְתִניִתין ׁשַ יה , ּ ָמָתא ַההוא ִדְכִתיב ּבֵ ְּדִאְתֲעִביד ִנׁשְ ּ ה אֹוַפן )יחזקאל א(ּ  וִהּנֵ
ַעת ָפָניו ל ַהַחיֹות ְלַאְרּבַ ָאֶרץ ֵאּצֶ ֶּאָחד ּבָ ְייָתא. ּ ַהִהיא ַמְתִניָתא ַקּמַ ְדָאמור ּבְ   .ּּכִ

א ֵליָמא ָל י ַאּבָ ְתַלת ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּן ַמר ֵמַהִהיא ַמְתִניִתין ָאַמר ֵליה ָהִכי ִאְתְפַרׁש ּבִ ּ
ָתא ִדיֵליה ָפְרׁשָ ר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ּבְ ֶּעׂשֶ ּ שיר (ָּפַתח ְוָאַמר . ֲאָבל ָהָכא ִאית ָלן ְלֵמיַמר, ּ

ה וגו)השירים ו ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ י ֶאְלָעָז. 'ּ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ר ַמאי ִהיא ָאַמר ִרּבִ
ָנא ְדנוְקְבָתא יִרים ִליׁשְ יר ַהּשִׁ ׁשִ ְּדֲאַנן ָקִריָנן ָהָכא ּבְ ּ ָנא ִדְדכוָרא, ּ אֹוַרְייָתא ִליׁשְ ְּוָהָתם ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]467דף [ -ּ

ַהּגוף  ל ַהּגוף ִמְפֵני ׁשֶ ָלׁשֹון ָזָכר ֵאּצֶ ּתֹוָרה ִנְקָרא ּבְ י ֶאְלָעָזר ָהָכא ּבַ ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּּ
ָמה ּכְ ׁשָ ל ַהּנְ ל ַהָזָכרֵאּצֶ ה ֵאּצֶ י ַמְעָלה, ִּאּשָׁ ָמה ְלַגּבֵ ׁשָ ְפִני ַהָזָכר ְוָכל ֶאָחד , ְוַהּנְ ְנֵקָבה ּבִ ּּכִ

  .ַמֲעָלתֹו יֹוֵרׁש

ָעה ְפָעִמים  ַאְרּבָ ַנן ָהָתם ּבְ ָכל יֹום)א בשנה''נ(ּּתְ ָעה ּבְ ׁשָ ן,  ּבְ א , ֵעֶדן ְמַנֵטף ַעל ַהּגָ ְויֹוּצֵ
דֹו יםֵּמאֹוָתם ַהִטפֹות ָנָהר ּגָ ָעה ָראׁשִ ְתַחֵלק ְלַאְרּבָ ִעים ִטפֹות ְמַנֵטף , ּל ַהּמִ ֹמֶנה ְוַאְרּבָ ּוׁשְ ּ

ן ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֵבִעים ִאיָלֵני ַהּגַ ם ׂשְ ָכל יֹום וִמּשָׁ ּּבְ י ְיָי)תהלים קד(, ּ עו ֲעּצֵ ּבְ י . ּ ִיׂשְ ַרּבִ
ְנחום ָאַמר ֵמָהָכא  ֶקה ָהִרים ֵמֲעִליֹוָת)תהלים קו(ּּתַ ֵּאיזֹו ִהיא ֲעִלָיה ֶזהו ֵעֶדן, יוּ ַמׁשְ ְוֵעֶדן . ּ
ֵאיֶזה ָמקֹום הוא י ְיהוָדה ָאַמר ְלַמְעָלה ֵמֲעָרבֹות הוא. ּּבְ ַּרּבִ ֲעָרבֹות . ּ י יֹוֵסי ָאַמר ּבַ ַרּבִ

ְנֵזי ַחִיים טֹוִבים, ּהוא ם ּגִ ַנן ׁשָ ְּדָהא ּתְ ִדיִקים וַהּגָ, ּ ל ּצַ ָמָתן ׁשֶ לֹום ְוִנׁשְ ָרָכה ְוׁשָ ּנוז ּּבְ
ָכל יֹום, ָּהֶעְליֹון הוא ֵעֶדן ַפע ּבְ ּנו ׁשֶ ָאֶרץ ְונֹוֵטל ִמּמֶ ן ּבָ ְנְגדֹו ּגַ ְּלַמָטה ְמכוון ּכְ ּ.  

ָרֵאל ְוָכל ֶאָחד ָנַטל  ִעים ְנִביִאים ָעְמדו ָלֶהם ְלִיׂשְ ֹמָנה ְוַאְרּבָ הו ׁשְ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ
ית ִטָפה ַאַחת ֵמאֹוָתם ִטפ ְמּצִ ֶחְלקֹו ּתַ ּּבְ ִעים ִטפֹותּ ֹמֶנה ְוַאְרּבָ ֵהם ׁשְ ל ֵעֶדן ׁשֶ ּוַמה . ֹּות ׁשֶ

ָאר ל ַהּשְׁ רוַח ַהּקֹוֶדׁש ַעל ּכָ ַטל ִטָפה ַאַחת ֵמֶהן ָהְיָתה ַמֲעָלתֹו ּבְ ּנָ ל ָנִביא ׁשֶ ִּאם ּכָ ָאָדם . ּ
ן ּכֵ ל ׁשֶ ִעים ֹלא ּכָ ֹמָנה ְוַאְרּבָ ל ִמּשְׁ ָהָיה ְמַקּבֵ ה, ָהִראׁשֹון ׁשֶ אן ַאּתָ ה ָהְיָתה ִמּכָ ּמָ  ָלֵמד ּכַ

  .ָחְכָמתֹו

ִביִאים ֵמאֹוָתם ַהִטפֹות ֲהָנא וִכי ֵמַאִין ָהָיה ָלֶהם ַלּנְ א ָאַמר ַרב ּכַ י ּבָ ֶּאָלא ָהִכי , ַּרּבִ
ַנן א ִעּמֹו, ּתְ את ֵמֵעֶדן רוַח ָחְכָמה יֹוּצֵ ָכל ִטָפה ְוִטָפה ַהיֹוּצֵ ּּבְ ּ ּ ַמְתִניִתין, ּ ַזר ּבְ ן ִאְתּגְ , ְוַעל ּכֵ
יִמיןִא ין, ּית ַמָיא ְמַגְדָלן ַחּכִ ְּוִאית ַמָיא ְמַגְדָלן ִטְפׁשִ יִמין ִאינון , ּ ּוִאינון ַמָיא ִדְמַגְדָלן ַחּכִ ּ ּ ּ

ַּמָיא ֲהוו ִמִטִפין ְדֵעֶדן ּּ.  

י יֹוֵסי ַּמָיא ְדֵביה ִטִפין ָיְתִבין , ְּדָאַמר ַרּבִ ע ַנֲהֵרי ַקְדָמ)א יתירין''נ(ּ ל ִאינון ַאְרּבַ ָאה ּ ִמּכָ
ּהוא ִדְכִתיב ם ָהֶאָחד ִפיׁשֹון)בראשית ב(, ּ ם ָהֶאָחד ִפיׁשֹון. ּ ׁשֵ ַּהְמיוָחד ִמּכוָלם . ַּמאי ׁשֵ ּ ּ

ַרִים ֶאֶרץ ִמּצְ ִּפיׁשֹון והוא ַהּנֹוֵפל ּבְ ְוְלִפיָכך ָהְיָתה ָחְכַמת , ּ ל )לישראל(ּ ַרִים יֹוֵתר ִמּכָ  ִמּצְ
  .ָהעֹוָלם

ָא ְגְזָרה ְגִזָרה ׁשְ ּנִ ַרִיםּוִמּשֶׁ ִריך הוא אֹוָתם ִטִפין ְוָזַרק , ְבָדה ָחְכַמת ִמּצְ א ּבְ ָּנַטל קוְדׁשָ ּ ְּ

א ּנָ ַההוא ּגִ ַההוא ַנֲהָרא ְדִגְנָתא ְדֵעֶדן ִדְכִתיב, ּלֹון ּבְ ּּבְ ּ א ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ּ  וָנָהר יֹוּצֵ
ן קֹות ֶאת ַהּגָ ָעה ֲאֵחִרים ְוָהֶא. ְלַהׁשְ ּנו ִפיׁשֹון ְוְזה ָהָיה מֹוִליד ַאְרּבָ ָּחד ַהְמיוָחד ַהּנֹוַלד ִמּמֶ ּ ּ

ַרִים. ָהָיה ּצְ ן ָאְבָדה ַהָחְכָמה ִמּמִ או ֵמַהּגַ ֹלא ָיּצְ ְטלו ֵאלו ַהִטפֹות ׁשֶ ּנִ ִּמּשֶׁ ּ ּּ ּּ.  

א ֵמֵעֶדן ָהָיה יֹוּצֵ ּוֵמאֹותֹו ָהרוַח ׁשֶ ְמּצו, ּ ל ָנִביא וָנִביא)ל ימצו''נ(' ּּתִ ּוַהיינו ִדְכִתיב ,  ּכָ ּ
ן ְלרוַח ַהיֹוםִמְתַה ּגַ ֵּלך ּבַ ּ ְ ן ֵעֶדן ֶלָעִתיד ָלבֹוא. ּ ּגַ ָרָאה , ּוָגנוז ֶזה ּבְ ָהר ׁשֶ ְּוֶזה הוא ַהּנָ

ְנבוָאתֹו תוב . ְּיֶחְזֵקאל ּבִ ן ָאַמר ַהּכָ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת ְיָי ְוגו)ישעיה יא(ְּוַעל ּכֵ . 'ּ ּכִ
ִמיד ְמַגְדִלים ַהְיִדיָע אֹוָתם ַמִים ּתָ עֹוָלםּׁשֶ   .ה ּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]468דף [ -ּ

ֵעֶדן ֵהן ִדיִקים ְלַמְעָלה ּבְ ל ּצַ ָמָתן ׁשֶ ל ִנׁשְ ָנן ּכָ נו ַרּבָ ּּתָ ֶגא . ּ יֹוֵרד ֵמֵעֶדן ִיׂשְ ה ּשֶׁ ּמַ ּוַמה ּמִ ּ
עֹוָלם ה, ָּלעֹוְמִדים ּבֹו וֶנֱהִנין ֵמֲהָנאֹוָתיו ְוִכּסוָפיו, ַהָחְכָמה ּבָ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ָחק  י ִיּצְ ל ַמְעָלהָאַמר ַרּבִ ַלִים ׁשֶ ֲעֵרי ְירוׁשָ ׁשַ ֵנס ּבְ ָמה זֹוָכה ִליּכָ ׁשָ ַהּנְ יָון ׁשֶ ל ''ִמיָכֵא. ּּכֵ
לֹום ה וַמְקִדים ָלה ׁשָ דֹול הֹוֵלך ִעּמָ ר ַהּגָ ַּהּשַׂ ּ ּ ּ ֵמִהים ּבֹו ְוׁשֹוֲאִלים ָעֶליָה . ְ ֵרת ּתְ ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ

ר)שיר השירים ג( ְדּבָ ין ָהֶעְליֹוִנים ֵמַהּגוף ֶהָחֵרב ִמ.  ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ּי ֹזאת עֹוָלה ּבֵ
דֹוֶמה ְלֶהֶבל ִדְכִתיב ּׁשֶ יב ְואֹוֵמר . ּ ָאָדם ַלֶהֶבל ָדָמה)תהלים קמד(, ּ שיר השירים (ּהוא ֵמׁשִ

ִתי)ו ה. ַּאַחת ִהיא ְמיוֶחֶדת ִהיא,  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ה זֹו ִהיא , ַּאַחת ִהיא ְלִאּמָ ְּלִאּמָ
הּכִ ּנָ ְגְזָרה ִמּמֶ ּנִ ָמה ְויֹוֶלֶדת ָלה ׁשֶ ׁשָ ִהיא ֵאם ַלּנְ בֹוד ׁשֶ א ַהּכָ   .ּּסֵ

רוָה נֹות ַוְיַאׁשְ ָּראוָה ּבָ ְקָראֹות . ּ ַמֲעָלָתן ְלַמְעָלה ְוֵהם ַהּנִ ֵהן ּבְ מֹות ׁשֶ ׁשָ ָאר ַהּנְ ֵּאלו ׁשְ ּ
ַלִים נֹות ְירוׁשָ י יֹוֵסי ָהא ָחַזְרָנא ַעל ַמה ְד. ּּבְ נֹות ָּאַמר ַרּבִ ֲּאָמָרן ֵאלו ִנְקָראֹות ּבְ ּ

ַלִים נֹות לֹוט, ְּירוׁשָ רוָה. ְוָהֲאֵחרֹות ִנְקָראֹות ּבְ נֹות ַוְיַאׁשְ ָּראוָה ּבָ מֹות . ּ ׁשָ ָאר ַהּנְ ׁשְ
חֹות ָלה ּבְ לֹום ּבֹוֵאך, ְּמׁשַ ים. ְְואֹוְמרֹות ׁשָ ׁשִ ֵהם , ְּמָלכֹות וִפַלּגְ ְּמָלכֹות ֵאלו ָהָאבֹות ׁשֶ ּ

ים. ְמָלכֹות ׁשִ ֶדק, ּוִפַלּגְ יֵרי ַהּצֶ ְכְנֶסת . ֵהן ּגֵ ּנִ חֹות וְמַקְלסֹות אֹוָתה ַעד ׁשֶ ּבְ ּּכוָלם ְמׁשַ ּ ּּ ּ
ַמֲעָלָתה וִמְתַקְייָמא ֲאִריכות ַהָיִמים ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאְבָרָהם , ְלַמְעָלה ָמה ּבְ ׁשָ ְּוֲאַזי ַהּנְ ּ ּ ּּ ּ

ָיִמים א ּבַ ֲאִריכות. ָּזֵקן ּבָ אִּנְכַנס ּבַ   .ּ ַהָיִמים ָלעֹוָלם ַהּבָ

א ָסָבא ָקם ַעל ַרְגלֹוי ְוָאַמר י ַאּבָ ן , ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְרִמין ְיֵהא ָלך ַרּבִ לֹום ּגָ ְְמנוָחה ְוׁשָ ּ
ָנה ּיֹוָחאי ְדָחָזַרת ֲעָטָרה ְליֹוׁשְ ָמה ִהיא . ּ ׁשָ ַהּנְ א ַקְדָמָאה ְדֵכיָון ׁשֶ ַמְתִניּתָ ְּדָתִניָנן ּבְ ּ

לוָמ ַתׁשְ ֲאַתר ִעָלָאה ּּבְ ּה ּבְ ה , ּ ָלא ָתַבאת ְלגוָפא)לזמנא בתרא עאלין(ּ ִריָאן ִמּנָ ֶּאָלא ִאְתּבְ ּ
ִקיוָמא ָאַרת ּבְ ּתְ ה וִאיִהי ִאׁשְ ֵמי ָאֳחָרִנין ְדָנְפֵקי ִמּנָ ִּנׁשְ ּ ן יֹוָחאי , ּּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַּעד ְדֲאָתא ַרּבִ

הוא ֶהֶב עֹוָלם ַהֶזה ׁשֶ ְּוָדַרׁש וַמה ִאם ּבָ הוא ִטָפה ְסרוָחה ִנְכֶנֶסת ּבֹו אֹוָתה ּּ ּל ְוַהּגוף ׁשֶ ּ ּ ּּ
ָמה ׁשָ לום יֹוֵתר. ַהּנְ ִקיום ְוַתׁשְ ְרפו ּכוָלם ְוִיְהְיה ַהּגוף מוְבָחר ּבְ ִיּצָ ֶּלָעִתיד ָלֹבא ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ֵאינֹו , ּּ

לוִמין וָהִעלוִיין ׁשֶ ׁשְ ָכל ַהּתַ ָמה ּבֹו ּבְ ׁשָ ֵנס אֹוָתה ַהּנְ ִּדין ְלִהּכָ ּ הּּ   .ּּבָ

ָמה  ׁשָ י ַאָחא אֹוָתה ַהּנְ ׁש ואֹותֹו ַהּגוף )בו בכל התשלומין והעלויין שבה(ָּאַמר ַרּבִ ּ ַמּמָ
ִקיוָמן ֶלָעִתיד ָלֹבא רוך הוא ְלַהֲעִמיָדן ּבְ דֹוׁש ּבָ ׁש ָעִתיד ַהּקָ ַּמּמָ ּ ּּ ִניֶהם ִיְהיו , ְ ֲּאָבל ׁשְ

יג ַמה  לום ַהַדַעת ְלַהּשִׂ ַתׁשְ ֵלִמים ּבְ ּׁשְ עֹוָלם ַהְזהּ יגו ּבָ ֹלא ִהּשִׂ ּּשֶׁ ּ ּ:  

ָיִמים וגו א ּבַ י יֹוָחָנן . 'ְּוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ י ּבֹו ָאַמר ַרּבִ אֹותֹו ָהעֹוָלם )באותם הימים(ַרּבִ  ּבְ
הוא ָיִמים הוא ַלְיָלה, ּׁשֶ עֹוָלם ַהְזה ׁשֶ ְּוֹלא ּבָ ֵהם . ּ אֹוָתם ָהעֹוָלמֹות ׁשֶ י ַיֲעֹקב ּבְ ָאַמר ַרּבִ

הוא נֹוֵחלָיִמי ּסוִפין ׁשֶ אֹוָתם ַהֲהָנאֹות ְוַהּכִ ּם ּבְ ּכֹל: ּ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ אֹותֹו . ְַוְיָי ּבֵ ּבְ
ָרה  ׂשְ מֹו)א המעשר''נ(ַהּמִ רוך הוא ִמּשְׁ דֹוׁש ּבָ ַתן לֹו ַהּקָ ּנָ ּ ׁשֶ ִהיא אֹות ה, ְּ ּבֹו ִנְבָרא , א''ׁשֶ ׁשֶ
  .ָהעֹוָלם

י יֹוָחָנן מ ל ְוַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ הוא ַנַער ֶעֶבד ֵמַרּבֹו ָהָאדֹון ַהּמֹוׁשֵ ר ַהָפִנים ׁשֶ ּטטרון ׂשַ ּ
ַטָוה, ָעָליו ּצְ ּנִ ָכל יֹום ְלַהְסִפיק ָלה ֵמאֹותֹו ָהאֹור ׁשֶ ָמה ּבְ ׁשָ ה ַעל ַהּנְ ְּממוּנֶ ּ ּוהוא ָעִתיד , ּּ
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י ִקְבֵרי ִמן דוָמה וְלַאֲחָזָאה ֵליה ָבּתֵ ן ִפְתָקא ּבְ ּבַ ְּלֵמיַסב חוׁשְ ּ ּ ּ י ָמאֵריהּּ ין , ּ ַקּמֵ ּוהוא ַזּמִ
ֵלימוָתא  ׁשְ ָנא ְלגוַפָייא וְלָקְייָמא לֹון ּבִ חֹות ַאְרָעא ְלַתּקָ ְרָמא ּתְ ד ָחִמיר ַההוא ּגַ ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ּ

ָמָתא  ָלא ִנׁשְ ְּדגוָפא ּבְ ַדר ָלה ְלַאְתָרה)בזמנא(ּ ִריך הוא ְיׁשַ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

א ָחק ּבְ י ִיּצְ ִתיבָאַמר ַרּבִ ָעה ַמה ּכְ ל , ֹּוָתה ׁשָ יתֹו ַהּמֹוׁשֵ ַּויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדֹו ְזַקן ּבֵ ּ
ַּמהו ֶאל ַעְבדֹו. 'ְוגו ל ַמהו ֶאל ַעְבדֹו, ּ ּכֵ ָחְכְמָתא ָדא ִנְסּתַ ִּאי ּבְ י ְנהֹוָראי ֹלא . ּ ָאַמר ַרּבִ

ָאַמר ַעְבדֹו ה ׁשֶ ּמֶ ל ֶאָלא ּבַ ּכֵ ִּנְסּתַ ל ָמקֹו, ּ רֹוב ַלֲעבֹוָדתֹו)זקן ביתו(. םַּעְבדֹו ׁשֶ ּוַמאן ,  ַהּקָ
ְדָקֲאָמָרן''ְזה מטטרו, ִּאיהו י ִקְבֵרי, ן ּכִ ָבּתֵ ְּדִאיהו ָעִתיד ְלַיפֹות ַלּגוף ּבְ ּ ּּ.  

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדֹו ל ָמקֹום, ּּ  )קפא א(. ְּזה מטטרון ַעְבדֹו ׁשֶ
יתֹו הוא ּתְ, ְזַקן ּבֵ ל ָמקֹוםּׁשֶ ִריֹוָתיו ׁשֶ ִּחַלת ּבְ ר לֹו. ּ ָכל ֲאׁשֶ ל ּבְ א , ַהּמֹוׁשֵ ַתן לֹו קוְדׁשָ ּנָ ּׁשֶ

ל ִצְבאֹוָתיו ָלה ַעל ּכָ ִריך הוא ֶמְמׁשָ ּּבְ ְ.  

י יֹוֵסי ָאַמר ַרב ְמעֹון ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ ל אֹותֹו ֶעֶבד , ְוָתאָנא ָאַמר ַרּבִ ְבאֹוָתיו ׁשֶ ל ּצִ ּכָ
ָמהנֹוְטִלים אֹור וֶנֱה ׁשָ דֹול ֵמאֹור , ִּנין ִמִזיו ַהּנְ א ּגָ ָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ׁשָ ְּדָתאָנא אֹור ַהּנְ

א ּסֵ ָמה. ַהּכִ ׁשָ א ִנְטָלה ַהּנְ ּסֵ ֶּאָלא ְזה ְלִפי ָהָראוי לֹו ְוֶזה ְלִפי ָהָראוי לֹו. וָהא ֵמַהּכִ ּ ַרב . ּ
ׁש ִדְכִתיב א ַמּמָ ּסֵ דֹול ֵמאֹור ַהּכִ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו )אל איחזק(, ַּנְחָמן ָאַמר ּגָ ּ ְדמות ּכְ ּ

  .ַמאי ָעָליו ַעל ָזֳהרֹו, ִמְלַמְעָלה

לֹו ִנזֹוִנין ֵמאֹותֹו ַהזֹוַהר ָבה ׁשֶ ְרּכָ ְבאֹוָתיו ְוַהּמֶ ל ּצִ ִליחותֹו ּכָ הוא הֹוֵלך ַלֲעׂשֹות ׁשְ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ ְּ .
ָמה אֹוֶמֶרת לֹו  ׁשָ ַהּנְ ים ָנא ָיְדך)דכתיב(ֲּהָדא הוא ׁשֶ לֹוַמר ִסיָעְתך,ָ ׂשִ ַחת ְיֵרִכי, ָ ּכְ ְּזהו , ּתַ
ָמה ֲעֵליֶהם ׁשָ ַפע ִמן ַהּנְ ׁשְ   .ּאֹור ַהּנִ

ל ָמקֹום ִליחותֹו ׁשֶ ׁשְ ֶזה הֹוֵלך ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְלנו ּבְ ך ִקּבַ לֹום ּכָ י ׁשָ ַרּבִ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ְּ ְּ ,
ל ַמ ְבאֹוָתיו ׁשֶ ל ּצִ ִריך הוא ֵמִניַע ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ מֹוְּ אֹות ַאַחת ִמׁשְ ָּאַמר ַרב הוָנא . ְעָלה ּבְ

ך ְיֵרִכ ִגיַמְטִרָיא ָר''ְּכָ ַחת ַמֲעָלתֹו . ם''ּי ּבְ ים ָנא ָיְדך ִסיָעְתך ּתַ ָמה אֹוֶמֶרת ׂשִ ׁשָ לֹוַמר ַהּנְ ָּכְ ָ

ַחת ָידֹו  ָוה ִסיַעת ֶעְליֹוִנים ּתַ ּצִ ל ַעל ַהּכֹל וְלַאַחר ׁשֶ א ַהּמֹוׁשֵ ל ָרם וִנּשָׂ ּׁשֶ יֲעך ּ ּבִ ֲָאִני ַמׁשְ

בוָעה ְגדֹוָלה ּבֹו ַמִים ִואלֵהי ָהָאֶרץ. ּׁשְ ָחק ֱאלֵהי ַהּשָׁ י ִיּצְ ְיָי . ָאַמר ַרּבִ הֹוִאיל ְוָאַמר ּבְ
הוא ַהּכֹל ַמִים, ּׁשֶ ה ֶנֱאַמר ֱאֹלֵהי ַהּשָׁ הוא ָאדֹון ַעל ַהּכֹל, ָלּמָ י ְיהוָדה ׁשֶ ָּאַמר ַרּבִ ַבת , ּ ּבְ

ַאִין ְנְגדֹוַּאַחת וְבֶרַגע ֶאָחד ּ הוא ֵמִניַע ַלּכֹל ְוֻכָלם ּכְ ִים . ּ ּתַ ָחק אֹוֵמר ַעל ׁשְ י ִיּצְ ַרּבִ
ְלּתֹו הוא ַהּכֹל וֵאין ַאֵחר ּבִ מֹו ְלהֹורֹות ׁשֶ ּאֹוִתיֹות ִמּשְׁ ּ:  

ַמִים ִואֹלֵהי ָהָאֶרץ ְיָי ֱאֹלֵהי ַהּשָׁ יֲעך ּבַ ּבִ הֹו. ְָוַאׁשְ ּן ְדָמאֵרי ָּאַמר ַרב הוָנא ְוִאי ֲהִויָנא ִעּמְ
הֹון ָהִכי ָנא ִמּנְ לו ָרָזא ְדָנא ָלא ִאיְפַרׁשְ ד ּגִ א ּכַ ַּמְתִניּתָ ּ יִאין , ּ ְּדָהא ֲאָנא ָחֵזי ֲעִמיִקין ַסּגִ

פוַמְייהו ְדָגלו ְוָלא ִאְתַחְזָיין ְלָכל ֵאיִניׁש ּּבְ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ בוַעת ְקָייָמא ָדא אֹוֵמי ָלה , ּתָ ּׁשְ ּ
ָמָתא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ה ִלְבִניִּנׁשְ ח ִאּשָׁ   .ר ֹלא ִתּקַ
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ה  ח ִאּשָׁ ִליחות ֶזה ֹלא ִתּקַ ׁשְ ה הֹוֵלך ּבִ הֹוִאיל ְוַאּתָ ַמע ׁשֶ ָחק ֵמָהָכא ַמׁשְ י ִיּצְ ָּאַמר ַרּבִ ְ

ח ּגוף ִלְבִני , ִלְבִני ֹלא ִתּקַ לֹוַמר ׁשֶ ּּכְ ֵאינֹו )אלבנייני''ד(ּ גוף ׁשֶ גוף ָזר ּבְ גוף ַאֵחר ּבְ ֵנס ּבְ ּ ִליּכָ ּ ּ
ִלי, י לֹוָּראו הוא ׁשֶ ׁש ׁשֶ ַההוא ַמּמָ ֶּאָלא ּבְ ּּ ּנו, ּ אִתי ִמּמֶ ָיּצָ ׁש ׁשֶ ַההוא ַמּמָ ּּבְ ֲּהָדא הוא , ּּ

ֵלך י ּתֵ י ְוֶאל מֹוַלְדּתִ י ִאם ֶאל ַאְרּצִ   .ְִדְכִתיב ּכִ

ָחק ה ִלְבִני ְלִיּצְ י יֹוֵסי ַמהו ְוָלַקְחּתָ ִאּשָׁ ָחק אֹותֹו. ָּאַמר ַרּבִ י ִיּצְ ָטֵער ָאַמר ַרּבִ ּצְ ּנִ ּ ַהּגוף ׁשֶ
אֹותֹו ָהעֹוָלם י ּבְ ְּוֹלא ָהָיה לֹו ֲהָנָאה ְוִכּסוף ּבֹו ִמְפֵני ִיְרַאת קֹונֹו, ִעּמִ ׁש , ּ ּאֹותֹו ַהּגוף ַמּמָ

ִדיִקים ְמַחת ַהּצַ ַהאי ׂשִ ַחק ִעּמֹו ּבְ ח ִליּצְ ּקַ רוך הוא. ּּתִ דֹוׁש ּבָ ְמַחת ַהּקָ ׂשִ ֵחק ִעּמֹו ּבְ ִּליּצַ ְּ ,
עֹוָלם ֲהָדא הוא ִדְכִתיבִליּצַ חֹוק ּבָ יו ֵעת ׂשְ ֵּחק ִעּמֹו ְדַעְכׁשָ חֹוק )תהלים קכו(, ּ ֵלא ׂשְ  ָאז ִיּמָ

ִּפינו וגו ּ'.  

ִליחות ֶאָחד ה ֶאָלא ׁשְ ַמע ֵאין ַמְלָאך ֶאָחד עֹוׂשֶ א ׁשְ ָחק ּתָ ר ִיּצְ י ְיהוָדה ּבַ ָּאַמר ַרּבִ ְּ ,
ַבת ַאַחת' ְוֹלא ב ִליחות ּבְ ר ֶקֶסת ַהּסֹוֵפר ְוַתְנָי. ּׁשְ א ַמְלָאך ֶאָחד ֲאׁשֶ י ַאּבָ ְא ָאַמר ַרּבִ

חֹו ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַעל ִמּצְ ים ּכָ ָמְתָניו ָעִתיד ְלַהְרׁשִ ן , ּבְ דֹול הֹוֵלך ְלַתּקֵ ר ַהּגָ ן ַהּשַׂ ְוְלַאַחר ּכֵ ּ
ָמתֹו ל ִנׁשְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד וְלַהֲעִמידֹו ְלַקּבֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב הוא ִי, ּּכָ ַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניך ּ ָׁשְ

ה ִליחוְתך, ְוָלַקְחּתָ ִאּשָׁ ַָמאי ְלָפֶניך ִלְפֵני ׁשְ י . ָּ ן )אלעזר(ַרּבִ  ֱאִליֶעֶזר ֲאַזל ְלֶמֱחֵמי ְלַרּבָ
יה אי ַרּבֵ ן ַזּכַ יל , ּוַההוא יֹוָמא ֵריׁש ַיְרָחא ֲהָוה, ּיֹוָחָנן ּבֶ יה ָאַמר ֵליה ְלַהְקּבִ ד ָמָטא ַגּבֵ ּּכַ ּ

ך ֲאָמִרית. ַרּבֹוְּפֵני  ְָאַמר ֵליה ָלאו ַעל ּכָ א ִאית . ּ ַאְנָפך ְדִמָלה ַחְדּתָ ֶּאָלא ֲאָנא ָחֵמי ּבְ ּּ ְ ּ
ע ך ֵמִאינון ֲעִמיִקים ְדַאּתְ ָעִתיד ְלִמְתּבַ ּבָ ּּגַ ּ ְ.  

ָרה ָנִטיל, ָּאַמר ֵליה ָרה וַבֲעׂשָ ָּחֵמיָנא ַהאי אֹור ָהִראׁשֹון ְדַמְטָלנֹוי ֲעׂשָ ּוְבָרָזא , ּ
ָרה ָנִהיג ְלֹכָלאַד ָרה ָעִביד עֹוָבדֹוי, ֲּעׂשָ ּוְבַאְתָווָתא ַדֲעׂשָ ָרה . ּ ָרה ִפְתִקין ֲעׂשָ ְּוָתאָנא ֲעׂשָ

ידֹוי ֵרי ּבִ ָחן ְדֵבי ַקּצְ ִגיְנָתא ְדֵעֶדן ְלַאְתָקָנא ַאְרָעא ַעל , ַּמְפּתְ ָרה ָנִטיל ּבְ ּוִפְתִקין ֲעׂשָ
ִדיַקָיא ּּגוֵפיהֹון ְדּצַ ּ ּ ּ.  

א ְדַעְלָמאָאַמר ֵלי ְלָאָכא ַקִדיׁשָ יר ִמּמַ ִרי ָחִמית ֲהִוית ַיּתִ ּה ֱאִליֶעֶזר ּבְ ּ ָרה , ּ ֲעׂשָ ּבַ
ֵרי ָרה ִאְתְנִהיג, ִאְתּבְ ֲעׂשָ א. ּבַ ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ָרה ּכֻ ֲעׂשָ ָרה אֹוַרְייָתא, ּּבַ ֲעׂשָ ָרה , ּבַ ֲעׂשָ ּהוא ּבַ
ָרה ַעְלִמין ִעָלִאין , ַמְטָלנֹוי ֲעׂשָ ִריך הוא )בעשרה(ּּבַ ְּוַחד ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּבְ ְ ּ ּ.  

ָרה  ח ָהֶעֶבד ֲעׂשָ ִתיב ַוִיּקַ ַהאי ַמה ּכְ א ֲהָוה ּבְ יה ְדָמאֵרי ְדַמְתִניּתָ ְּוֵאיָמא ָלך ִמָלה ַדְעּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ַמֵלי ֲאֹדָניו ַוִיֶלך ְְגַמִלים ִמּגְ ּ ּ י ָזִכיָנא ִלְפסוָקא ָדא. ּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֲאֹדָניו ֲּאָבל ְוָכל טוב , ּ
ָידֹו ַמהו י ְלֲאָעָלא ֵליה וְלַאְנָהָגא . ּּבְ ּבֵ ֵמיה ְדָמאֵריה ְדָאִזיל ּגַ ָּאַמר ֵליה הוא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ  )ולאגנא(ּ

ִקְרּבֹו, ֵּליה ִמי ּבְ י ׁשְ ָּאַמר ָדא ַוַדאי הוא ּכִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי הו ּתָ ַנן ָאַמר ַרִבי ַאּבָ ֵמיה ַעל ּבוְרֵייה, ּּתְ ַּמאן ְדָיַדע ׁשְ ּ ּ ֵמיה ַחד , ּ ָּיַדע ְדהוא וׁשְ ּ ּ ּ
ֵמיה ַחד ִדְכִתיב, ּהוא ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ם )כלהו ('ְיָי ֶאָחד ְוגו) זכריה יד(, ְּ לֹוַמר ַהּשֵׁ  ּכְ

  .ְּוהוא ֶאָחד
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ָתא ָדא ָפְרׁשָ ָלא ּבְ ּכָ א ִאית ְלִאְסּתַ י ַאּבָ ַמִלים ִמחוץ ָלִעיר ֶאל ּבְ: ָאַמר ַרּבִ ַּוַיְבֵרך ַהּגְ ּ ְ ֵאר ּ
ִים א ִמחוץ ָלִעיר. ַהּמַ י ַאּבָ י ִקְבֵרי, ָּאַמר ַרּבִ ָּדא הוא ּבֵ ִים. ּ ֵאר ַהּמָ ְּדַתְנָיא , ֶאל ּבְ

ּתֹוָרה או ְוָנְתנו ּבַ ׂשְ ּנָ י ִקְבֵרי אֹוָתם ׁשֶ ָבּתֵ ְקָדִמים ּבְ ַּהּנִ ּ ֶבר ַמה , ּ ְכַנס ָאָדם ַלּקֶ ּנִ ׁשֶ ַנן ּכְ ְּדָהא ּתְ
ִחיָל ֲאלו ֵליה ּתְ ְּדׁשָ ּ ּ ים ַלּתֹוָרה ִדְכִתיבּ ך ְוגו)ישעיה לג(, ּה ִאם ָקַבע ִעּתִ ָ וָהָיה ֱאמוַנת ִעּתֶ ּ' .
א ֵאינֹו ִדין  ֵיּצֵ ּוְכׁשֶ ִחָלה)לקיימם(ּּ ּתְ   .ּ ַלֲהִקיָמם ּבַ

ָאז ַהְזַמן ְלָקְייָמא  ת ׁשֶ ּבָ הוא ֶעֶרב ַהּשַׁ י ׁשֶ ּשִׁ א ְלֵעת ֶעֶרב ֶזהו יֹום ׁשִ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ
ִנין ֲהִוי ַעְלָמא, יאֵּמַתָי א ַאְלֵפי ׁשְ יּתָ ַמע ִדְתַנן ׁשִ הוא , ַּמאי ַמׁשְ י ׁשֶ ּשִׁ ּוהוא ֶאֶלף ַהּשִׁ ּ

ִּסיום ַהּכֹל ְּזַמן ִסיום ַהּכֹל, ְּוַהְיינו ְלֵעת ֶעֶרב, ּ ֹוֲאבֹות. ּ את ַהּשׁ ְלִמיֵדי , ְלֵעת ּצֵ ֵּאלו ֵהם ּתַ ּ
ל ּתֹוָרה ֹוֲאִבים ֵמיֶמיָה ׁשֶ את וְלִהְתַנֵער ִמן ֶהָעָפרֲחָכִמים ַהּשׁ הוא ֵעת ָלּצֵ ּ ׁשֶ ּ.  

עֹוָלם  ִקים ָלַדַעת ֶאת ּבֹוְרָאם ּבָ ְתַעּסְ א עֹוד ִיׁש ָלַדַעת ִדְתַנן אֹוָתם ַהּמִ י ַאּבָ ְּוֲאַמר ַרּבִ
ָמה הֹוֵלך ָלַד ׁשָ בועֹות ַהּנְ את ִמּשְׁ א ָזכו ָלּצֵ לוָמה ָלעֹוָלם ַהּבָ ַתׁשְ ָמָתם ּבְ ְַהֶזה ְוִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ַעת ִמי ּ

ׁש וַמאי הוא ּהוא גוָפה ַמּמָ ּ ּ ּ ְלִמיד ָחָכם . ּ ּתַ ב ׁשֶ ִים ַאף ַעל ּגַ ב ַעל ֵעין ַהּמָ ה ָאֹנִכי ִנּצָ ִהּנֵ
לום ׁשְ ּהוא הֹוֵלך ַאַחר ַהּתַ י ֵאֶליָה , ְּ אֹוב ְוָאַמְרּתִ את ִלׁשְ ִּדְכִתיב ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהיֹוּצֵ ּ

ֵדך ִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ ְַהׁשְ ְגּתָּ ִהּשַׂ ה ּשֶׁ ם .  ֱאמֹור ִלי ֶרֶמז ְיִדיָעתֹו ִמּמַ ְוָאְמָרה ֵאַלי ּגַ
ֵתה ה ׁשְ ה ֶעֶבד , ַאּתָ מֹוִני ְוֹלא ִנְתַחֵלף ִלי) כמוך(ַאף ַאּתָ ל )על (ּּכָ יִדיָעתֹו ׁשֶ ָ ְיִדיָעְתך ּבִ

רוך הוא ָּמקֹום ּבָ מֹוִנ, ְּ ה ִנְבָרא ּכָ ַאּתָ יג ׁשֶ ה ְלַהּשִׂ ִריך ַאּתָ   .יְְוּצָ

ָאב ְָוַגם ִלְגַמֶליך ֶאׁשְ יגו ִסיָעְתך, ּ לא ִהּשִׂ ָגִתי ׁשֶ לֹוַמר ְיִדיַעת ַהּשָׂ ָּכְ י ַמֲעָלה , ּ י ּכִ ְוָיַדְעּתִ
ְלך תון ֶאּצְ ה ִמִזיו ַהּנָ ִָיׁש ִלי ָעֶליך וֵהיַאך ִנְבָרא ַאּתָ ְ ָּ ִּאם הוא אֹוֵמר ִסיָמן ֶזה ְיִהי ָמסור . ּ ּ

ל ְדָבִרים  ָיִדי ַעל ּכָ ֵּאלוּּבְ בוָעה , ּ ָמה ַהּשְׁ ׁשָ ה הוא ַהּגוף ֵמאֹוָתה ַהּנְ ִהיא ָהִאּשָׁ ְּוֵאַדע ׁשֶ ּ ּ ּ
יַעִני ּבִ ִהׁשְ   :ׁשֶ

ר ְוגו ָלה ְלַדּבֵ ַּוְיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ ל ָהִעְנָייִנים . 'ּ ּכָ עֹוד ׁשֶ י ְיהוָדה ּבְ ָחק ָאַמר ִרּבִ י ִיּצְ ִּרּבִ
ה ְלַנּסֹות ַעל ַהּגוף ּהוא רֹוּצֶ אתַמאי ּכְ, ּ ה ִרְבָקה יֹוּצֵ ק , ִתיב ְוִהּנֵ ְתַעּסָ ּנִ ֶּזהו ַהּגוף ָקדֹוׁש ׁשֶ ּ

יג ְוָלַדַעת ֶאת קֹונֹו ת ּגופֹו ְלַהּשִׂ ִדְבֵרי ּתֹוָרה ְוִכּתֵ ּּבְ ר ָיְלָדה ִלְבתוֵאל. ּ ָאַמר ַרב , ֲּאׁשֶ
ל ֵאל ּתֹו ׁשֶ ה. ְּיהוָדה ּבִ ן ִמְלּכָ ל עֹוָלם, ּבֶ ה ׁשֶ ן ַמְלּכָ ת ָנח. ּּבֶ ֶחְבַרת . ֹור ֲאִחי ַאְבָרָהםֵאׁשֶ

ָמה ׁשָ ֶכל ְוִהיא ָאח ַהּנְ ּשֵׂ ק ּבַ ְדּבַ ּנִ ֶכל ּגוף ׁשֶ ְכָמה. ַּהּשֵׂ ְּוַכָדה ַעל ׁשִ ּ א ַהָחְכָמה ָעֶליָה, ּ   .ַמּשָׂ

ּוָיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתה ֵדך. ן''ְזה מטטרו. ּ ִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ ְַויֹאֶמר ַהּגְ ּ ֱאמֹור , ּ
ּנוִלי ֶרֶמ את ִמּמֶ ָיּצָ עֹוָלם ׁשֶ ָעַסְקּתְ ּבָ ה ּשֶׁ יִדיַעת ּבֹוְרֵאך ִמּמַ ּז ָחְכָמָתא ּבִ ּ א . ְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ

יָנן ְדָפְרׁשִ ִמיִדים ַעל יֶדיָה, ּכִ ֶזם ַעל ַאָפה ְוַהּצְ ים ַהּנֶ ִתיב וָאׂשִ ל ֶזה ַמה ּכְ ַּאַחר ּכָ ָאַמר . ּ
ְפ ּנִ מֹות ׁשֶ א אֹוָתם ָהֲעּצָ י ַאּבָ ְּזרו ְלָכאן וְלָכאןַרּבִ ּהוא ּצֹוֵמד אֹוָתם ְוׁשֹוְקָלם ֶזה ַעל ְזה , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר מֹוֶתיך ַיְחִליץ)ישעיה נח(, ּכְ ָעה אֹותֹו . ָ ְוַעּצְ אֹוָתה ׁשָ א ּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ
ָמתֹו ם ִנְכַנס ּבֹו ִנׁשְ ָרֵאל ְוׁשָ ֶאֶרץ ִיׂשְ י יֹוָח. ַּהּגוף עֹוֵמד ּבְ ָּנן ִמי מֹוִליך ַהּגוף ָאַמר ִרּבִ ְ

ָרֵאל ַחת ָהָאֶרץ ְוֵהם , ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ה ְמִחילֹות ּתַ ִריך הוא עֹוׂשֶ א ּבְ י ֵזיָרא קוְדׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]472דף [ -ּ

ָרֵאל ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִלים ְוהֹוְלִכים ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ְלּגְ ִפיל)ישעיה כו(, ִּמְתּגַ . ּ וֶאְרץ ְרָפִאים ּתַ
ָחק י ִיּצְ ְבִריֵאָאַמר ִרּבִ ָרֵאל'' ּגַ  )בראשית כד(, ְּמָנא ָלן ִדְכִתיב, ְל מֹוִליך אֹוָתם ְלֶאֶרץ ִיׂשְ

ְבִריֵאל)דניאל ט(ּוְכִתיב ָהָתם , ֲּהֵתְלִכי ִעם ָהִאיׁש ַהְזה י יֹוֵסי ַמאי .  ְוָהִאיׁש ּגַ ָאַמר ִרּבִ
מֹו ָלָבן ִּדְכִתיב וְלִרְבָקה ָאח וׁשְ ָחק ֵאין ִי. ּ י ִיּצְ ֵטל ִמן ָהעֹוָלםָאַמר ַרּבִ ר ָהָרע ּבָ ַאף ַעל , ּצֶ

א תֹו ִנְמּצָ א ְקּצָ לֹו ֹלא ִנְמּצָ ּכֻ ִּפי ׁשֶ ּ.  

א ֲחֵזי עֹוָלם ַהֶזה ִנְקָרא לֹוט, ּתָ ָהָיה מוָטל ּבָ ׁשֶ ִחָלה ּכְ ּתְ ּּבַ ּ א , ּ ֵטל ) יבדל(ָלעֹוָלם ַהּבָ ִיּבָ
ּ לא ּכולֹו)לעתיד לבא (ֲאָבל, ִמן ָהעֹוָלם ַמאן וִנְקָרא ָלָבן , ּ ָבִראׁשֹוָנה ֶאָלא ּכְ ּלא ְמנוָול ּכְ ּ

וולֹו ְּדָסֵחי ִמּנִ ּ ְטִריך. ּ ְטִריך. ְָלָבן ְלַמאי ִאּצְ ד ְפִרָיה וְרִבָיה ִאּצְ ְמעֹון ְלֶמְעּבַ י ׁשִ ְָאַמר ַרּבִ ּ ּּ ּ ,
א ר ָהָרע ִנְמּצָ ְמעֹון ִאם ֵאין ֵיּצֶ י ׁשִ ְּפִרָיה וְרִבָיה ֵאינֹו ָמּצוי, ְּדָאַמר ַרּבִ ּּ ּ ּ.  

ִקיומֹו ַהּגוף ִנְבָנה ְועֹוֵמד ּבְ יָון ׁשֶ ַמע ּכֵ א ׁשְ ּּתָ ְלחו ֶאת ִרְבָקה ֲאחֹוָתם , ּּ ִתיב ַוְיׁשַ ַּמאי ּכְ ּ
ה)הוי(ַמאי . 'ְוגו נוָעה, ּ ְוֶאת ֵמִניְקּתָ ָחק ָאַמר ְזה ּכַֹח ַהּגוף. ֶּזה ּכַֹח ַהּתְ י ִיּצְ   .ִּרּבִ

ַהאי ְקָרא  הו ָפַתח ּבְ י ַאּבָ ִּרּבִ ֹבִאי )שירים דשיר ה(ּ י ִמְלָבנֹון ּתָ ָלה ִאּתִ י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ּ ּ
ָמתֹו ְלֶאֶרץ ', וגו ל ִנׁשְ ַהּגוף ִנְבֶנה ַעל ִקיומֹו וְמִביִאין אֹותֹו ְלַקּבֵ יָון ׁשֶ הו ּכֵ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּּ

ָרֵאל ָמה ְדַאּתְ, ִיׂשְ את ִלְקָראתֹו ּכְ ֶנת ֵאָליו ְויֹוּצֵ ָמה ַמְמּתֶ ׁשָ ָחק ָלׂשוַח ַהּנְ א ִיּצְ ּ ָאֵמר ַוֵיּצֵ ּ
ֶדה ּשָׂ ָלה. ּבַ י ִמְלָבנֹון ּכַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִאּתִ ּ ָמה. ּ ׁשָ ׁשוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה. זֹו ִהיא ַהּנְ , ּּתָ

א ֵעיָניו ַוַיְרא ַּהְיינו ִדְכִתיב ַוִיּשָׂ ּ ּ.  

ָמה ׁשָ י ְיהוָדה ִאם ִהיא ַהּנְ יַנח ַאְבָרָהם , ָּאַמר ַרּבִ ְדָקֲאָמָרןּתֵ ָחק ַמהו, ּכִ ָאַמר . ֲּאָבל ִיּצְ
יָאה  ָחק ַעל ׁשום ֶחְדָווָתא ַסּגִ יו ִאְתְקֵרי ִיּצְ הו ָהא ַחְבַרָייא ָאְמרו ְדַעְכׁשָ י ַאּבָ ַּרּבִ ּ ּ ּּ

  .ִּדְבָעְלָמא

ָרה ָמה ַאְבָרָהם ְוַהּגוף ׂשָ ׁשָ ִחָלה ִנְקֵראת ַהּנְ ּתְ הו ּבַ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ יו ִנ, ּּ ְקֵראת ַעְכׁשָ
ָחק ְוַהּגוף ִרְבָקה ָמה ִיּצְ ׁשָ ַמְתִניִתין. ַּהּנְ ַנן ּבְ ָנה קֹוֶדם , ּתְ ִעים ׁשָ ְמעֹון ַאְרּבָ י ׁשִ ָאַמר ַרּבִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ָמה ַלּגוף ּבְ ׁשָ ֶנת ַהּנְ ִּקיום ַהּגוף ַמְמּתֶ ּ ּ ְקָדׁש. ּ ָמקֹום ַהּמִ ֵאיֶזה ָמקֹום ּבְ   .ּּבְ

א  הו ּתָ י ַאּבָ ָחק , ֲחֵזיָּאַמר ַרּבִ ֵחם ִיּצְ ה ַוְיֱאָהֶבָה ַוִיּנָ ִהי לֹו ְלִאּשָׁ ח ֶאת ִרְבָקה ַוּתְ ַּוִיּקַ ּ ּ
ּאֹוֵהב ְלאֹותֹו ַהּגוף וִמְתַנֵחם ִעּמֹו. ַאֲחֵרי ִאּמֹו עֹוָלם, ּ חֹוק ְוַהֶחְדָוה ּבָ   .ּוהוא ֵעת ִלׂשְ

ַרר ָלן ָתא ָדא ִאְתּבְ ל ָפְרׁשָ י ְיהוָדה ָהא ּכָ ָּאַמר ִרּבִ   :ּל ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְנַדע ַמהוֲאָב, ּ

ם)במדבר כ(ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ִמְרָים ִדְכִתיב  ֵבר ׁשָ ּקָ ם ִמְרָים ַוּתִ ָמת ׁשָ ִגין ְלַאֲחָזָאה .  ַוּתָ ּבְ
ָרֵאל ָקא ֲאָתא ְזכוָתא ְדִמְרָים, ָסְרָחָנא ְדִיׂשְ ָרֵאל ֶאָלא ּבִ ִיׂשְ ְּדָהא ַמָייא ָלא ָאְזֵלי ְלהו ּבְ ּ ּּ .

ָרהֲאָבל  ׂשָ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ִמיָתָתה ּכְ ָמר ּבְ   .ָּלא ִאּתְ

י ְיהוָדה ָפַתח  ַּרּבִ ֵעת יאֵכלו)קהלת י(ּ ַרִיך ּבָ ן חֹוִרין ְוׂשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ּ ַאׁשְ ְ ְ ַהאי . ְ
ּ אוְקמוָה ַחְבַרָייא)צה ב(ְקָרא  יה, ּ ָלא ּבֵ ּכָ ִאין ִאינ, ֲּאָבל ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ָרֵאל ְּדַזּכָ ּון ִיׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]473דף [ -ּ

ְלָייא לֹון ָרִזין  ל אֹוְרִחין ְסִתיִמין וְלִאְתּגַ ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמר   .ִּעָלִאין ְוָהא ִאּתְ

ֵריך ֶאֶרץ ָּדא ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַָאׁשְ ְרָכאן ְד, ּ ל ּבִ א ִדיָלה ַאְזִמין ָלה ּכָ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ְרָכא ּ ִאְתּבָ
ִדיר''ָרָזא ְדוא, ֵּמֲאָבָהן ִעָלִאין ְרָכאן ּתָ ּו ְדִאיהו ַקְייָמא ְלַאְרָקא ֲעָלה ּבִ ּ ן חֹוִרין , ּ ְּוִאיהו ּבֶ

ן יֹוֵבָלא ְדַאִפיק ַעְבִדין ְלֵחירו ּּבֶ ּ ל ַחִיין ְוָכל ְנִהירו , ּּ ִדיר ּכָ ָרא ְדַעְלָמא ִעָלָאה ְדַאִפיק ּתָ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר )א אנגיד''נ(ְּוֹכָלא ָאִעיד , ּח ְרבותְוָכל ְמׁשַ ָרא ּבוְכָרא ְלַהאי ֶאֶרץ ּכְ ּ ַהאי ּבְ

ָרֵאל)שמות ד( ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ך ַאׁשְ,  ּבְ ְוְבִגין ּכָ   .ְֵריך ֶאֶרץ''ּ

ָמה ְדאוְקמוָה ך ַנַער ּכְ ְלּכֵ ּמַ ָמר ִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ּוַמה ְדִאּתְ ּ ּ ְּ ָאה ְוַעְלָמא ְּדַהאי ֶאֶרץ ּתַ, ְ ּתָ
ְלָטנוָתא  ָאה ָלא ָיְנָקא ֶאָלא ִמּגֹו ׁשָ ּתָ ּּתַ א ְדִאְקֵרי . ּ ְדָעְרָלה)דעילא(ּ ְּוֹכָלא ֵמַההוא ַמְלּכָ ּ ּ

ָמה ְדאוְקמוָה ַּנַער ּכְ ְַווי ְלַאְרָעא ְדִאְצְטִריך ִליָנָקא ָהִכי. ּ ּ.  

  ]א''דף קכה ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְרָכאן  )א''כה עדף ק(ַהאי ַנַער , ּתָ ד ָנִטיל ּבִ ר ּכַ לום ּבַ ֵּלית ֵליה ִמַגְרֵמיה ּכְ ּ ּ
ך וִבְרָכאן ִאְתְמָנעו , ְלִזְמִנין ְיִדיָען יה ְוִאְתְפִגים ִסיֲהָרא ְוִאְתֲחׁשָ ְּוָכל ִזְמִנין ְדִאְתְמָנעו ִמּנֵ ּ ּ ּ ְּ ּ

יה א, ִּמּנֵ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְַווי ְלַעְלָמא ְדִאְצְטִריך ִליָנָקא ּבְ ה ִדיִנין ִאְתָדן ַהאי .ּ ַכּמָ  ְועֹוד ּבְ
יה ִדיָנא ִאְתַקָיים ְוִאְתֲעַבד ְואוְקמוָה , ַּעְלָמא ַעד ָלא ָיְנָקא ִמּנֵ ְּדכֹוָלא ּבְ ּ ּּ   .)הכי(ּ

א ֲחֵזי ע, ּתָ ִקְרַית ַאְרּבַ ָרה ּבְ ָמת ׂשָ ִגין ְדָלא ֲהָוה ִמיָתָתה ַעל ְיָדא , ָּרָזא ִאיהו. ַוּתָ ּּבְ ּ
ְּדַההוא ָנָח הו, ׁש ֲעִקיָמָאהּ ִליט ּבְ ֵני ָעְלָמא ְדִאיהו ׁשַ ָאר ּבְ ׁשְ ה ּכִ ַלט ּבָ ְּוָלא ׁשָ ּ ּ ְּוַעל ָיֵדיה . ּּ

ר מׁשֶ ֵני ָעְלָמא ִמיֹוָמא ְדָגִרים לֹון ָאָדם ּבַ ֵּמתו ּבְ הו ַעל ִפי ''ּן וִמְרָי''ה ְוַאֲהֹר''ּּ ּם ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ
א ָל. ְיָי ִכיְנּתָ ּוְבִגין ְיָקָרא ִדׁשְ ִמְרָים ַעל ִפי ְיָיּ ִתיב ּבְ   .ּא ּכְ

ע ִקְרַית ַאְרּבַ ִתיב ּבְ ָרה ּכְ ׂשָ ָרָזא ִעָלָאה, ֲאָבל ּבְ ע ּבְ ָּרָזא ְדִקְרַית ַאְרּבַ ְוָלא ַעל ְיָדא , ּ
ע. ָאֳחָרא ִקְרַית ַאְרּבַ ָנָחׁש, ּבְ ע ִהיא ֶחְברֹון. ְולא ּבְ ִקְרַית ַאְרּבַ א , ּבְ ר ָדִוד ַמְלּכָ ְּדִאְתַחּבַ ּ

ע, ֲאָבָהןּבַ ִקְרַית ַאְרּבַ יָדא ָאֳחָרא ֶאָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא ֲהָוה ִמיָתָתה ּבִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ין ִעָלִאין, ּתָ ַדְרּגִ ד יֹוִמין ְדַבר ָנׁש ִאְתַקְיימו ּבְ ּּכַ ּ ַעְלָמא, ּ ר ָנׁש ּבְ יָון . ִּאְתָקָיים ּבַ ּכֵ
ין ִעָלִאין ַדְרּגִ ְּדָלא ִאְתַקָיים ּבְ ּ א ְדמֹוָתא ָנְפֵקי ְוָנֲח, ּ א ַעד ִדְקִריבו ְלַהאי ַדְרּגָ ֵּתי ְלַתּתָ ּ ּ

יה ְרָיא ּבֵ ָמָתא , ּׁשַ ִזְמָנא ָחָדא ְוָנִטיל ִנׁשְ ָמָתא ְוָטאס ַעְלָמא ּבְ ּוְכֵדין ָנִטיל ְרׁשו ְלַאִפיק ִנׁשְ ּ ּ
ַאר ְמָסֲאָבא ּתָ ְּוָסִאיב ֵליה ְלגוָפא ְוִאׁשְ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדָלא . ּ ַּזּכָ ּ ֲאבו ְוָלא ּּ ִּאְסּתָ

הו ְמָסֲאבוָתא ַאר ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ּ.  

ֶאְמָצעות ִדְרִקיָעא ִאְתַקַטר ַחד אֹוְרָחא ַקְסְטִריָרא ְוִאיהו ִחְוָיא ִדְרִקיָעא  ְּוָתא ֲחֵזי ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִלין ֵלי ּתִ יה ּתִ יה ְוָקְייֵמי ּבֵ ְלהו ְקִטיִרין ּבֵ יִקין ּכֻ ְּדָכל ּכָֹכִבין ַדּקִ ּ ּ ּ ּ ּ ְסִתירו ְּוִאינון, ּ ן ּבִ א ''ס(ּ ְמַמּנָ

ֵני ָעְלָמא)בסטירו   . עֹוָבֵדי ּבְ

  ]ב''דף קכה ע - ' זוהר חלק א[
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]474דף [ -ּ

א  ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָנְפֵקי ְלַעְלָמא ֵמַהאי ִחְוָיא ִעָלָאה ַקְדָמָאה ְדִאְתַפּתָ ּמָ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּּכְ ּ ּ
יה ָאָדם ְסִתירו עֹוָבֵדי , ּּבֵ ן ּבִ ְּוֻכְלהו ְמַמּנָ ר ָנׁש , ַעְלָמא )ב'' קכה עדף(ּ ך ָאֵתי ּבַ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָאה ְּמַסְייִעין ֵליה ִמְלֵעיָלא, ְּלִאְתַדּכָ ר ְוִאְקֵרי , ּ ּמַ ְּוִסיוָעא ְדָמאֵריה ַסֲחָרא ֵליה ְוִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ

  .ָקדֹוׁש

ֲאָבא ר ָנׁש ְלִאְסּתָ נו ֵליה, ָאֵתי ּבַ ה ֲחִביִלין ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ּמָ ּּכַ ּ יה )סחרן(ּהו ְוֻכְל. ּ ְרָיין ּבֵ ּ ׁשַ
ּוְמַסֲחִרין ֵליה וְמָסֲאִבין ֵליה ְוִאְקֵרי ָטֵמא ּ ּ י, ּ ְּוֻכְלהו ָאְזֵלי וַמְכְרֵזי ַקּמֵ ּ ָמה , ּ ָטֵמא ָטֵמא ּכְ

ַההוא ִחיְוָיא ַקְדָמָאה וְסִתיִרין .  ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא)ויקרא יג(, ְדַאּתְ ָאֵמר ְּוֻכְלהו ְקִטיִרין ּבְ ּ ּ ּ
ה עֹוָבֵדי ָעְלָמאּבְ   .ַכּמָ

י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ִמְטֶבְרָיא ְללֹוד י ִיְצָחק ְוִרּבִ ַּרּבִ ַווֲהָנא ַעל ַההוא . ּ י ִיְצָחק ּתְ ָּאַמר ַרּבִ
ְטָרא ִדְמָסֲאָבא ע ֲהוו ִמּסִ ע ְדִבְלָעם ְדָכל עֹוָבדֹוי ְדַההוא ָרׁשָ ָּרׁשָ ּ ּ ּ ְוָהָכא אֹוִליְפָנא ָרָזא . ּ

ְלהֹון ִמְתַקְטָרן ְוָנְפִקין ֵמַההוא ָנָחׁש ַקְדמֹוִני ְדִאיהו ְּדָכל, ָחָדא ָיא ְדַעְלָמא ּכֻ ּ ִזיֵני ְנָחׁשַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ּרוַח ְמָסֲאָבא ְמזוֲהָמא ים , ּ ָמא ָדא ְנָחׁשִ ין ְדַעְלָמא ִאְקרון ַעל ׁשְ ל ָחָרׁשִ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ּ ְוֻכְלהו ֵמַהאי ִסְטָרא ָנְפֵקי)ועקרבים( ַהאיּוַמא. ּ ך ּבְ ְן ְדִאְתְמׁשַ ַאב, ּ   .ָהא ִאְסּתָ

ָכא ֲעֵליה ַההוא ִסְטָרא ְדרוַח ְמָסֲאָבא ִגין ְלַאְמׁשָ ֲאָבא ּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָבֵעי ְלִאְסּתָ ּ ּ ּ ּ ּ .
יך ֲעֵליה ִמְלֵעיָלא ר ָנׁש ָהִכי ָנֵמי ַאְמׁשִ ַגְווָנא ְדִאְתַער ּבַ ִניָנן ּכְ ְּדָהא ּתָ ּ ַער ִּאי ִאיהו ִאְת, ְּ

ה ִמְלֵעיָלא ְוִאְתַקַדׁש יך ֲעֵליה ְקדוּשָׁ ה ַאְמׁשִ ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּ ּּ ִסְטָרא . ְ ְּוִאי ִאיהו ִאְתַער ּבְ
ַאב יך ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבא ְוִאְסּתָ ִּדְמָסֲאָבא ָהִכי ַאְמׁשִ ּ ָמר ַעל ַמה ְדָתִניָנן ָאֵתי . ְּ ְּדָהא ִאּתְ ּ

ֲאָבא ְמָס ר ָנׁש ְלִאְסּתָ   .ֲּאִבין ֵליהּבַ

ע ְדִבְלָעם ך ַההוא ָרׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ָכא ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבא ֵמַההוא ָנָחׁש , ְ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ּ
ֲאָתֵניה, ִּעָלָאה ָכל ֵליְלָיא ּבַ ַאב ּבְ ִגין , ֲּהָוה ִאְסּתָ ה עֹוָבֵדי ִאיׁשות ּבְ ְּוֲהָוה ָעִביד ִעּמַ ּ

ָכא ֲעֵלי ֲאָבא וְלַאְמׁשָ ּה רוַח ְמָסֲאָבאְּלִאְסּתָ   .ּוְכֵדין ֲעִביד ֳחָרׁשֹוי ְועֹוָבדֹוי, ּ
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יה וָבַזע  ירוָתא ְדעֹוָבדֹוי ֲהֵוי ָנִטיל ָנָחׁש ֵמִאינון ִחְוָיין ְוָקִטיר ֵליה ַקּמֵ ְּוׁשֵ ּ ּ ּ ּ  )א''דף קכו ע(ּ
ין ְיִדיָע ּבִ ֵניה ְוָנִטיל ִעׂשְ יה ְוַאִפיק ִליׁשָ ֵּריׁשֵ א ָחָדאּּ יה ְקַטְרּתָ ּן ְואֹוִקיד ּכָֹלא ְוֲעִביד ִמּנֵ ּ ,

א ָאֳחָרא יה ְקַטְרּתָ ע ִסְטִרין ְוֲעִביד ִמּנֵ א ְדַההוא ִחְוָיא וְבַזע ֵליה ְלַאְרּבַ ְּלָבַתר ָנִטיל ֵריׁשָ ּ ּ ּ.  

יך ֲעֵליה ַּעד ְדַאְמ, ְּוֲהָוה ָאַמר ִמִלין ְוֲעִביד עֹוָבִדין ָאֳחָרִנין, ְּוֲעִביד ִעּגוָלא ַחד ּׁשִ ְ

ְְואֹוִדיִעין ֵליה ַמה ְדִאְצְטִריך, ּרוִחין ְמָסֲאִבין ּ פום ַמה ְדִאינון , ּ הו עֹוָבדֹוי ּכְ ְּוֲעִביד ּבְ ּ ּ ּ
ְטָרא ְדַההוא ִחְוָיא ִדְרִקיָעא ָּיְדֵעי ִמּסִ יך . ּ עֹוָבדֹוי ְוָחָרׁשֹוי ַעד ְדַאְמׁשִ ך ּבְ ן ִאְתַמּשַׁ ּמָ ְִמּתַ ְּ

ֲּעֵליה רוַח ֵמַה   .ּהוא ָנָחׁש ַקְדָמָאהּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]475דף [ -ּ

ין ְוקֹוְסִמין ַפַעם . ּוֵמָהָכא ֲהָוה ָיַדע ְיִדיָען ָוֳחָרׁשִ ַפַעם ּבְ ִתיב ְולא ָהַלך ּכְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ
ים ים ַוַדאי, ִלְקַראת ְנָחׁשִ ָמר, ְּנָחׁשִ ָמה ְדִאּתְ ְמָסֲאבוָתא ִאיהו ּכְ א ּבִ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ְּוִעּקְ ּ ,
ירוָת ּוְלָבַתר ׁשֵ ָנָחׁשּ ּא ְדֹכָלא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּּ ּ.  

ָייא ְנׁשַ חו ֶאָלא ּבִ ּכָ ּתַ ין ְוקֹוְסִמין ָלא ִאׁשְ ל ַזְייֵני ֳחָרׁשִ אי ּכָ י יֹוֵסי ַאּמַ ָּאַמר ַרּבִ ּ ָאַמר . ּ
ה זוֲהָמא ֵּליה ָהִכי אֹוִליְפָנא ִמַדֲאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה ִהִטיל ּבָ ּ ּ ּ ּ ַבֲע, ּ ה ַאִטיל ְוָלא ּבְ ּּבָ . ָּלהּ

ָּאַמר ָהִכי הוא ַוַדאי י ִיְצָחק, ּ ֵקיה ְלַרּבִ י יֹוֵסי וְנׁשָ ֲּאָתא ַרּבִ ִאיְלָנא , ּ ה ִזְמִנין ׁשָ ּמָ ָאַמר ּכַ
א ּתָ ה ֶאָלא ַהׁשְ ַּהאי ִמָלה ְוָלא ָזִכיָנא ּבָ ּּ.  

ְלָעם ֵמָאן ֲאַתר אֹוִליף ֵליה י עֹוָבִדין ְוָכל ַמה ְדָיַדע ּבִ ל ַהּנֵ ָּאַמר ֵליה ּכָ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ
ין ְוָכל ִזיֵני קֹוְסִמין. ֵמֲאבֹוי ל ֳחָרׁשִ ִאינון ַהְרֵרי ֶקֶדם ְדִאיהו ֶאֶרץ ֶקֶדם אֹוִליף ּכָ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ .

ִגין ִדְבִאינון טִוִרי ִאינון ַמְלֲאֵכי ֲעָז)שמות קיב( ּ ּבְ ּ ּ ִריך , ל''א ַוֲעָזֵא''ּ א ּבְ ְְדַאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּ ּּ
ַמָיא אּהוא ִמן ׁשְ ין ִלְבֵני ָנׁשָ ָלֵאי ְדַפְרְזָלא ְואֹוִדיִעין ֳחָרׁשִ ְלׁשְ ׁשַ ן , ּ ְוִאינון ְקִטיִרין ּבְ ּמָ ּוִמּתַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ָבָלק ֶמֶלך מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם ְלָעם ּכְ   .ְֲהָוה ָיַדע ּבִ

  ]ב''דף קכו ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב ְו ר ָפָניוָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ְדּבָ ת ֶאל ַהּמִ ים ַוָיׁשֶ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ּלא ָהַלך ּכְ ּ ְ .
ָאה ְדַאְתָיא ֵמרוַח ְמָסֲאָבא ִדְלֵעיָלא, ָּאַמר ֵליה ּתָ ִּסְטָרא ּתַ ִליט , ּ ּהוא רוַח ְמָסֲאָבא ְדׁשַ ּ ּ ּ

ִגין ְלִא ָרֵאל ַית ֶעְגָלא ּבְ ֵני ִיׂשְ ד ָעְבדו ּבְ ָרא ּכַ ַמְדּבְ ָאהּּבְ ּתָ ֲהֵדיה ְדִאיהו ּתַ ֲאָבא ּבַ ְּסּתָ ּ ּ ,
ּוְבֹכָלא  ָרֵאל ְוָלא ָיִכיל )ב''דף קכו ע(ּ ִגין ְדֵיכול ְלַאֲעָקָרא לֹון ְלִיׂשְ ֲּעַבד ֳחָרׁשֹוי ּבְ ּ.  

ה זוֲהָמא  ַקְדִמיָתא ְדַכד ָנָחׁש ֲאָתא ַעל ַחָוה ַאִטיל ּבָ י יֹוֵסי ַהאי ְדָאַמְרּתְ ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ
ִפ ְייהו זוֲהָמא, ירּׁשַ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ָפַסק ִמּנַ ִניָנן ְדַכד ָקִאימו ִיׂשְ ֲּאָבל ָהא ּתָ ּ ּ ּ ּּ .

ְייהו זוֲהָמא ילו אֹוַרְייָתא ָפַסק ִמּנַ ָרֵאל ְדַקּבִ ִּיׂשְ ּ ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּּ ָאר ַעּמִ ֲאָבל ׁשְ
ילו אֹוַרְייָתא  ּוַמָזלֹות ְדָלא ַקּבִ ּ ְייהוּּ ָּלא ָפְסָקא זוֲהָמא ִמּנַ ּ ּ.  

ִפיר ָקֲאַמְרּתְ ָּאַמר ֵליה ׁשַ א ֲחֵזי, ּ ּאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְייִהיַבת ֶאָלא ִלְדכוֵרי , ֲאָבל ּתָ ּ
ָרֵאל)דברים ד(, ִּדְכִתיב ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מׁשֶ ר ׂשָ י ְפִטיִרין .  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ְּדָהא ַנּשֵׁ ּ
ִּמִפּקוֵדי   . אֹוַרְייָתאּ

ַתר ְדָחטו ַקְדִמיָתא ּבָ ְלהו ְלזוֲהָמָתן ּכְ ְּועֹוד ְדַאֲהָדרו ּכֻ ּ ּ ּ ּ א , ּּ ָיא ְלִאְתְפָרׁשָ ָתא ַקׁשְ ְּוִאּתְ
ְבָרא יר ִמּגַ ה ַיּתִ ּזוֲהָמא ִמּנָ יר . ּ ָיא וְבזוֲהָמא ָדא ַיּתִ ֲחָרׁשַ ין ּבַ חו ָנׁשִ ּכָ ּתַ ך ִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

ָיאְּדָה. ִּמּגוְבִרין ִדיָנא ַקׁשְ קו ּבְ ָמאָלא ָקא ַאְתָיין ְוִאְתַדּבָ ְטָרא ִדׂשְ ָיא ִמּסִ ּא ְנׁשַ ְוִסְטָרא , ּ
ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְדַאְתָיא ִמּסִ ַמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ יר ִמּגוְבִרין ּכְ הו ַיּתִ ק ּבְ ָּדא ִאְתָדּבַ ּ ּ ּ ,

ַתר ִזיֵניה ק ְוָאִזיל ּבָ ְּוֹכָלא ִאְתָדּבַ ּ ּ.  

א ָמה ַדֲאִמיָנא,  ֲחֵזיּתָ ְּדָהִכי הוא ּכְ ָכא , ּ ִגין ְלַאְמׁשָ ַקְדִמיָתא ּבְ ַאב ּבְ ְּדִבְלָעם ֲהָוה ִאְסּתָ
ֲּעֵליה רוָחא ְמָסֲאָבא יֹוֵמי ִדְמָסֲאבו ִדיָלה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש . ּ ָתא ּבְ ַגְווָנא ָדא ִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]476דף [ -ּ

ה ָרא ִמּנָ ּמְ ִגין ִדְברוַח ְמָס, ְּלִאְסּתַ ּּבְ ין ּ ֲעִביד ֳחָרׁשִ ַקת וְבַההוא ִזְמָנא ִאי ִאיִהי ּתַ ֲּאָבא ִאְתַדּבְ ּ ּ
יר ִמִזְמָנא ָאֳחָרא יָדָהא ַיּתִ ַּאְצָלחו ּבִ ה, ּ ְרָיא ִעּמַ ְּדָהא רוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ּ ָכל ַמה , ּ ְּוַעל ָדא ּבְ

ַאב ֲהָדה, ְּדָקִריַבת ִאְסּתָ ן ַמאן ְדָקִריב ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ִאין ִא. ּ ִריך ַזּכָ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ְינון ִיׂשְ ּ ּ ּ
ִנַדת ֻטְמָאָתה לא ִתְקַרב )ויקרא יח(ּהוא ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא ְוָאַמר לֹון  ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאּשָׁ ּ

ְּלַגלֹות ֶעְרָוָתה ֲאִני ְיָי ּ.  

  ]א''דף קכז ע - ' זוהר חלק א[

ִצְפצופֹוי ְדעֹו ל ּבְ ּכַ ָּאַמר ֵליה ַהאי ַמאן ְדִאְסּתַ ּ ּ אי ִאְקֵרי ָנָחׁשּ ָּאַמר לֹו ְדָהא . ֵפי ַאּמַ
ְרָיא ַעל ַההוא עֹוָפא  ֵּמַההוא ִסְטָרא ָקָאֵתי ְדרוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ּ ּ ְּואֹוַדע ִמִלין  )א''דף קכז ע(ּ

ַעְלָמא ִזיב ִמ. ּבְ ּתְ קו ְוַאְתָיין ְלַעְלָמא ְוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ָנָחׁש ִאְתַדּבָ ְּוָכל רוַח ְמָסֲאָבא ּבְ ּ ּ יה ּ ּּנֵ
ַעְלָמא ח ִעם ּכָֹלא, ּבְ ּכַ ּתַ ְּדָהא ִאיהו ִאׁשְ ּ ִריך הוא ְלַאֲעָבָרא , ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּעד ִזְמָנא ְדָזּמִ ּ ְּ

ָמר ִדְכִתיב ָמה ְדִאּתְ ֵּליה ֵמַעְלָמא ּכְ ֶות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי ֱאלִהים )ישעיה כה(, ּ ַלע ַהּמָ ּ ּבִ
ל ָפִנים ְוגו ִּדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוגו)זכריה יג(, ְכִתיבּו. 'ּ ּ'.  

י ְיהוָדה ָאַמר א ִסיָמָנא, ִּרּבִ ַהִהיא ְמַעְרּתָ ן ֲהָוה, ַאְבָרָהם ָיַדע ּבְ ּמָ יה וְרעוֵתיה ּתַ ְּוִלּבֵ ּ ּ ּ ,
ן ְוָחָמא ְלָאָדם ְוַחָוה ְטִמיִרי ִגין ְדִמַקְדַמת ְדָנא ָעאל ְלַתּמָ ּּבְ ּ ּ ןּ ּמָ ּוְמָנא ֲהָוה ָיַדע ְדִאינון . ן ּתַ ּ ּ

ֶּאָלא ָחָמא ִדיוְקֵניה. ֲּהוו ּ ּ ן ְוַההוא , ּ ּמָ א ְדֵעֶדן ּתַ ח ֵליה ַחד ִפְתָחא ְדִגְנּתָ ל ְוִאְתַפּתַ ּכַ ְּוִאְסּתַ ּ ּּ ּ
יה ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ֲהָוה ָקִאים ְלַגּבֵ ּ ּ.  

 ] בשנה41יום [סדר הלימוד ליום יא חשון 

יָתהְוָתא ֲחֵזי  ִזיב ְלָעְלִמין ִמּמִ ּתְ ִדיוְקָנא ְדָאָדם ָלא ִאׁשְ ל ּבְ ּכַ ל ַמאן ְדִאְסּתַ ּּכָ ּ ִגין , ּ ּבְ
ַלק ֵמַעְלָמא ָחֵמי ֵליה ְלָאָדם וְבַההוא ִזְמָנא ִמית א ְדַבר ָנׁש ִאְסּתַ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ֲאָבל . ּּ

יה ְוָחָמא ִדיוְקֵניה ְוִאְת ל ּבֵ ּכַ ַּאְבָרָהם ִאְסּתַ ּ א ְוַחד , ְּקַייםּ ְמַעְרּתָ ְּוָחָמא ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבִ
א ָדִליק ַרּגָ ַההוא ֲאַתר, ּׁשְ ִאיב ַאְבָרָהם ִדיוֵריה ּבְ ֵדין ּתָ ּּכְ ּ ּ ִדיר , ּּ יה וְרעוֵתיה ֲהָוה ּתָ ְּוִלּבֵ ּ ּ ּ

א ְמַעְרּתָ   .ּבִ

א ֲחֵזי ִזְמָנא ְדָתַבע ִק, ּתָ ָחְכְמָתא ֲעַבד ּבְ א ַאְבָרָהם ּבְ ּתָ ָרהַּהׁשְ ַבע , ְבָרא ְלׂשָ ד ּתָ ְּדָהא ּכַ
ַההוא ִזְמָנא א ּבְ ְייהו, ָּלא ָתַבע ִלְמַעְרּתָ א ִמּנַ ְּוָלא ָאַמר ְדָבֵעי ְלִאְתָפְרׁשָ נו , ֶּאָלא ָאַמר. ּּ ּּתְ

ָרה ֵמִתי ִמְלָפַני ֶכם ְוֶאְקּבְ ִּלי ֲאחוַזת ֶקֶבר ִעּמָ ן. ּ ּמָ ּמָ. ְוִאי ֵתיָמא ְדָלא ֲהָוה ֶעְפרֹון ּתַ ן ּתַ
ֵני ֵחת, ֲהָוה תֹוך ּבְ ב ּבְ ְִדְכִתיב ְוֶעְפרֹון יֹוׁשֵ לום, ּ א ּכְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּוַאְבָרָהם ָלא ָאַמר ֵליה ּבְ ּ.  

ֶּאָלא ַמה ְדָאַמר לֹון ֵני ֵחת ְוגו, ּ ר ֶאל ּבְ ָמה ִדְכִתיב ַוְיַדּבֵ ך . 'ָאַמר ּכְ ְְוִכי ָסְלָקא ַדְעּתָ

ָעא ְלִאְתְקְבָרא  הֹוןְּדַאְבָרָהם ּבָ יה ֲהָוה ִעּמְ ין ְמָסֳאִבין אֹו ְדִתאוְבּתֵ יַנְייהו ּבֵ ּּבֵ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
ָחְכָמה ֲעַבד   .ּבְ

  ]ב''דף קכז ע - ' זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]477דף [ -ּ

ה ְדֲעַבד ַאְבָרָהם )ב''דף קכז ע(ְוַיְלִפיָנן  ּמָ יה , אֹוַרח ַאְרָעא ָהָכא ּבְ ִגין ְדִתאוְבּתֵ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ
ַהִהיא ּוְרעוֵתיה ֲהָוה ּבְ ּ אּ ן,  ְמַעְרּתָ ּמָ ב ְדֲהָוה ּתַ ַאל ֵליה ִמָיד , ַּאף ַעל ּגַ ָעא ְלִמׁשְ ָּלא ּבָ ּ

א ְמַעְרּתָ ַּההוא ְרעוָתא ְדֲהָוה ֵליה ּבִ ּ ּ ַקְדִמיָתא ַמה ְדָלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלִאינון , ּ ִאיל ּבְ ְּוׁשָ ּ ְּ

  .ָאֳחָרִנין ְוָלא ְלֶעְפרֹון

י ֶעְפרֹו יָון ְדָאְמרו ֵליה ַקּמֵ ּּכֵ ּ תֹוֵכנו ְוגוּ ה ּבְ יא ֱאלִהים ַאּתָ ָמֵענו ֲאֹדִני ְנׂשִ ּן ׁשְ ַמה . 'ּ
ֵני ֵחת תֹוך ּבְ ב ּבְ ִתיב ְוֶעְפרֹון יׁשֵ ִתיב. ְּכְ ב ּכְ ן , ָיׁשַ ּמָ ירוָתא ְדִמִלין ְדָאַמר ַאְבָרָהם ּתַ ִּמּשֵׁ ּ ּּ

ן ֹצַחר ְוִיּתֶ. ֲהָוה ֶעְפרֹון ּבֶ ָמעוִני וִפְגעו ִלי ּבְ ֵדין ָאַמר ׁשְ ּּכְ ּ ר ּ ְכֵפָלה ֲאׁשֶ ּן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ
כו. 'לֹו ְוגו ְייכו ֲאָנא ָעִביד ְדָלא ָרֵעיָנא ּבְ יר ִמּנַ ִגין ְיָקָרא ִדיִלי ַיּתִ ְּוִאי ֵתיָמא ּבְ ּ ּ ּ .

תֹוְכֶכם ְייכו, ּבְ ִגין ְדָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנַ כו ּבְ יַנְייכו ְדָרֵעיָנא ּבְ ִגין ְלִאְתְקָבָרא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

א ֵהיך ָעאלַרּבִ ְמַעְרּתָ א ְדָעאל ַאְבָרָהם ּבִ ְעּתָ ׁשַ ְי ֶאְלָעָזר ָאַמר ּבְ ִגין ְדֲהָוה ָרִהיט . ּ ּּבְ
ָקר ָרץ ַאְבָרָהם ְוגו ֲּאַבְתֵריה ְדַההוא ֶעְגָלא ִדְכִתיב ְוֶאל ַהּבָ ּ ּ ָקר ָעַרק ַעד . 'ּ ן ּבָ ְּוַההוא ּבֶ

א ְוָעאל ֲאַבְתִריה ְוָחָמא ַמה ַּההוא ְמַעְרּתָ   .ּ ְדָחָמאּ

ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוֲהָוה ָנִפיק ַעד ַההוא ֲחַקל ְדֲהָוה ָסִליק ֵריִחין  ִגין ְדִאיהו ַצֵלי ּכָ ּתו ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ן, ִּעָלִאין ּמָ א ְוַצֵלי ּתַ ְּוָחָמא ְנהֹוָרא ְדָנִפיק ִמּגֹו ְמַעְרּתָ ִריך , ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ן ַמִליל ִעּמֵ ְְוַתּמָ ּ ּ ּ

ך, ּהוא ְוְבִגין ּכָ ָעא ֵליהּ ִדיר, ּ ּבָ ַההוא ֲאַתר ּתָ יה ֲהָוה ּבְ ְּדִתאוְבּתֵ ּ ּ ּ.  

א ּתָ אי ָלא ָבָעא ָלה ַעד ַהׁשְ חון ֲעֵליה הֹוִאיל , ְּוִאי ֵתיָמא ִאי ָהִכי ַאּמַ ּגְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ
ְּוָלא ִאְצְטִריך ֵליה א ְדִאְצְטִריך ֵליה. ְ ּתָ ַּהׁשְ ע, ָאַמר, ְּ א ְלִמְתּבַ ְעּתָ   .ּ ֵליהָהא ׁשַ

  ]א''דף קכח ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ה, ּתָ א ַמה ְדֲהָוה ָחֵמי ַאְבָרָהם ּבָ ְמַעְרּתָ ִּאי ֶעְפרֹון ֲהָוה ָחֵמי ּבִ ין ָלה , ּ ָּלא ַיְזּבִ
ֶּאָלא ַוַדאי ָלא ָחָמא ָבה ְולא ְכלום. ְלָעְלִמין ּ ּ ְלָיא ֶאָלא ְלָמאִריה, ּ ְּדָהא ֵלית ִמָלה ִאְתּגַ ּּ ּ ּ ,

ְלָייא ְוָלא ְלֶעְפרֹוןּוְבִגי ך ְלַאְבָרָהם ִאְתּגַ ּן ּכָ ְּלַאְבָרָהם ִאְתַגְלָייא ִדיֵליה ֲהָוה. ְ ּ דף קכח (, ּ

יה )א''ע ְלָיא ֵליה ְדָלא ֲהָוה ֵליה חוָלָקא ּבֵ ְּלֶעְפרֹון ָלא ֲהַות ִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ִלי . ּ ך ָלא ִאְתּגְ ְוְבִגין ּכָ ּ
לום ין ָלה, ָּלא ֲחׁשֹוָכאְוָלא ֲהָוה ָחֵמי ֶא, ְּלֶעְפרֹון ּכְ ְּוַעל ָדא ַזּבִ ּ.  

ין ֵליה ָזִבין ַקְדִמיָתא ְדַיְזּבִ ַבע ַאְבָרָהם ּבְ ּוַמה ְדָלא ּתָ ּ ּ ְּדָהא ַאְבָרָהם לא ָקָאַמר ֶאָלא , ּ ּ
ר לֹו ְוגו ְכֵפָלה ֲאׁשֶ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ה ִלי ְוגו. 'ְּוִיּתֶ ֶנּנָ ֶכֶסף ָמֵלא ִיּתְ ר ְּוִאיהו ָאַמ', ּבְ

יָה ְוגו ר ּבֹו ְלך ְנַתּתִ ָעָרה ֲאׁשֶ י ָלך ְוַהּמְ ֶדה ָנַתּתִ ַָהּשָׂ ִגין ְדֹכָלא ֲהָוה ָמִאיס ֲעֵליה . 'ְ ּּבְ ּּ
ְּדֶעְפרֹון ְדָלא ָיַדע ַמה ִהיא ּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ְוּתָ א ּבְ ְמַעְרּתָ ד ָעאל ַאְבָרָהם ּבִ ן ְנהֹוָרא, ּכַ ּמָ ְוִאְתְרֵמי ַעְפָרא , ָחָמא ּתַ
יהַק ִדיוְקֵניה ְוָחָמא ֵליה ְלַאְבָרָהם , ּּמֵ ַלק ָאָדם ּבִ ִרין ִקְבִרין ַאְדָהִכי ִאְסּתַ ִלי ֵליה ּתְ ְּוִאְתּגְ ּ ּ ּּ

ְְוַחֵייך ּוֵביה , ּ ן )הוה(ּ ין ְלִאְתְקָבָרא)הוה( ָּיַדע ַאְבָרָהם ְדַתּמָ   .ּ הוא ַזּמִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]478דף [ -ּ

ָמטו ִמיָנך, ַאְבָרָהם, ָּאַמר ֵליה ְּבְ ִריך . ִטיר ִאית ָהָכאּקוְסְטָרא ְק, ּ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ִגיְלָדא ְדִקיְרָטא ַעד ַדֲאִתית  ְרָנא ּכְ א ִאְתַטּמַ ּתָ י ָהָכא וֵמַההוא ִזְמָנא ַעד ַהׁשְ ּהוא ְטָמַרּנִ ּ ּ ּ ּ

ַעְלָמא ִגיָנך, ַאְנּתְ ּבְ אן ָוֵאיָלך ָהא ִקיוָמא ִלי וְלַעְלָמא ֲהָוה ּבְ א ִמּכָ ּתָ ְַהׁשְ ְּ ּ ּ.  

ר ּבֹוָחֵמ ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ִתיב ַוָיָקם ַהּשָׂ ׁש ֲהָוה ֵליה ַמה ְדָלא ֲהָוה , ּי ַמה ּכְ ִּקיָמה ַמּמָ ּ
א ּתָ ֶדה. ֵּליה ַעד ַהׁשְ א ָאַמר ַוָיָקם ַהּשָׂ י ַאּבָ יה , ַּרּבִ ַלק ַקּמֵ ׁש ְדָקם ְוִאְסּתַ ַּוַדאי ִקיָמה ַמּמָ ּ ּּ

א ָל ּתָ ִגין ְדַעד ַהׁשְ ְּדַאְבָרָהם ּבְ לוםּ ן ּכְ ּמָ א ַמה ְדֲהָוה ָטִמיר ָקם , ּא ִאְתֲחֵזי ּתַ ּתָ ְּוַהׁשְ
ִנּמוסֹוי ִליק וְכֵדין ָקם ּכָֹלא ּבְ ְּוִאְסּתַ ּּ ּ.  

ן ּמָ ָרה ּתַ א ְוָאִעיל ׂשָ ְמַעְרּתָ א ְדָעאל ַאְבָרָהם ּבִ ְעּתָ ׁשַ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּקמו ָאָדם , ָּאַמר ַרּבִ
ילו ְלִאְתְקָב ְּוַחָוה ְוָלא ַקּבִ ןּ ּמָ ִריך הוא , ָרא ּתַ א ּבְ י קוְדׁשָ ִכּסוָפא ַקּמֵ ָּאְמרו וַמה ֲאַנן ּבְ ּ ּ ּ ְּ

י  ּמֵ ּסוָפא ָאֳחָרא ִמּקַ א ִיּתֹוַסף ָלן ּכִ ּתָ ִגין ַההוא חֹוָבא ְדָגִריְמָנא ְוַהׁשְ ַההוא ַעְלָמא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ּעֹוָבִדין ָטִבין ִדְבכו ּ.  

  ]ב''דף קכח ע - ' זוהר חלק א[

יה ָאַמר ַאְבָרָה ִגיָנך ְדָלא ִתְכִסיף ַקּמֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ין ַקּמֵ ּם ָהא ֲאָנא ַזּמִ ּ ּ ְּ ְ

ּתֹו )ב''דף קכח ע(ִּמָיד ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת . ְלָעְלִמין ָרה ִאׁשְ . ַמאי ְוַאֲחֵרי ֵכן, ׂשָ
יל ַאְבָרָהם ֲעֵליה ִמָלה ָדא ַתר ְדַקּבִ ּּבָ ּ ּ.  

דו יה ַחָוה ָלא ָעאַלתָּאָדם ָעאל ּבְ ְּכּתֵ י ָאָדם , ּ ַּעד ְדָקִריב ַאְבָרָהם ְוָאִעיל ָלה ְלַגּבֵ ּ
ִגיֵניה יל ָלה ּבְ ְּוַקּבִ ּתֹו, ּ ָרה ִאׁשְ ָרה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת ׂשָ ְלׂשָ

ָאה ַחָוה ָרה ְלַאְסּגָ ִתיב ֶאָלא ֶאת ׂשָ ָּלא ּכְ ְדָקא ְיאותּוְכֵדין ִאְתַי, ּ ְייהו ּכְ דוְכּתַ בו ּבְ ּיׁשְ ּ ּ ֲהָדא , ּ
ְרָאם)בראשית ב(, ּהוא ִדְכִתיב ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ַאְבָרָהם, ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ . ְוָתִניָנן ּבְ

ַמִים ְוָהָאֶרץ ָדא ָאָדם ְוַחָוה ּּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ ִתיב. ּ ַמִים ְוָהָאֶרץ ֹלא ּכְ א ּתֹוְלדֹות ֶּאָל, ֵּאֶלה ַהּשָׁ
ר ָנׁש ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוֹלא ּתֹוְלדֹות ּבַ ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם. ַהּשָׁ ְּוִאינון ִאְתָקְיימו ּבְ ּ ּ ּוְמָנא ָלן . ּ

ִגיֵניה ְדַאְבָרָהם ְּדִאְתָקְיימו ּבְ ּ ּ ר ּבֹו ְלַאְבָרָהם. ּ ָעָרה ֲאׁשֶ ֶדה ְוַהּמְ ִּדְכִתיב ַוָיָקם ַהּשָׂ ְוַעד . ּ
ַההוא ָעְלָמאְדָאָתא ַאְבָרָה ְייהו ּבְ דוְכּתַ ּם ָלא ִאְתָקְיימו ָאָדם ְוַחָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ א, ַרּבִ ֵפיְלּתָ א ָלאו ִאיהו ּכָ ְּדָהא , ָּאַמר ַהאי ְמַעְרּתָ
ְכֵפָלה ִתיב ְמָעַרת ַהּמַ ֵדה ַהּמַ, ּּכְ ּוְקָרא ָקֵרי ָלה ְלָבַתר ְמָעַרת ׂשְ ַּמְכֵפָלה ָקא ָקֵרי , ְּכֵפָלהּ

ֶדה   .ֵּליה ַלּשָׂ

ן ִלי ֶאת ְמָעַרת  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִיּתֶ ְכֵפָלה ּכְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי ָקאֵרי ֵליה ְמָעַרת ַהּמַ ּ ּ
ְכֵפָלה א ִאיהו ַמְכֵפָלה, ַּהּמַ ֲּאָבל ַוַדאי ַחֶייך ָלאו ְמַעְרּתָ ּ ָּ ֶדה ִאְקֵרי ַמְכֵפָלה. ּ ָּלא ֶא, ְּוָלאו ׂשָ

א ְכֵפָלה ַוַדאי ְוָלא ְמַעְרּתָ ֵדה ַהּמַ א ַעל ׁשום ַמְכֵפָלה ִאְקרון ׂשְ ֶדה וְמַעְרּתָ ַּהאי ׂשָ ּ ּ ּּ ְּדָהא , ּ
ֶדה ִאיִהי ּשָׂ א ּבַ ִמָלה ָאֳחָרא, ְמַעְרּתָ ֶדה ָקִאים ּבְ ְּוַההוא ׂשָ ּ.  
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א ֲחֵזי חֹוָת, ּתָ ַפל ּתְ ָרֵאל ִאְתּכַ ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ַל ם ּכָ ְּירוׁשָ ְוִאיִהי ָקְייָמא ְלֵעיָלא . ּהּ
א א, ְוַתּתָ ַל ם ְלַתּתָ ַלם ְלֵעיָלא ְירוׁשָ ַגְווָנא ָדא ְירוׁשָ ּּכְ א, ּ , ֲאִחיָדא ְלֵעיָלא ְוַאִחיָדא ְלַתּתָ

א  ְתֵרין ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַל ם ְלֵעיָלא ֲאִחיַדת ּבִ ירושלם לתתא אחידתבתרין סטרין (ְּירוׁשָ

א ִהיאּ וְבִג)לעילא ותתא ֶפְלּתָ ך ּכָ   .ְין ּכָ

  ]א''דף קכט ע - ' זוהר חלק א[

ְרָיא א ִאיהו ְדֵביה ׁשַ ֶפְלּתָ ֶדה ֵמַהִהיא ּכָ ְּוַעל ָדא ַהאי ׂשָ ּ ּ ֶדה . ּ ֵריַח ׂשָ ִתיב ּכְ ַגְווָנא ָדא ּכְ ּכְ
ַרכֹו ְיָי ְלֵעיָלא  ר ּבֵ א )א''דף קכט ע(ֲאׁשֶ ְכֵפָלה , ְוַתּתָ ֵדה ַהּמַ ך ׂשְ ּוְבִגין ּכָ ְ ֶדה ּ ַּוַדאי ְוָלא ׂשָ

פול   .ּּכָ

ְכֵפָלה ַוַדאי ֵדה ַהּמַ ּתו ָרָזא ְדִמָלה ׂשְ ּּ א ְדִאיִהי ' ה, ַּמאן ַמְכֵפָלה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִבׁשְ ּ
ַחד. ַּמְכֵפָלה אֹוַרח ָסִתים ה, ְּוֹכָלא ָקְייָמא ּכְ ּוְבִגיֵניה ָקֲאַמר ּבְ ָמא ' ּ ׁשְ ַּמְכֵפָלה ְדָלא ֲהֵוי ּבִ ּ

א ָא ר ִאיִהיַּקִדיׁשָ ּת ָאֳחָרא ַמְכֵפָלה ּבַ ּ.  

א א ּגֹו ְמַעְרּתָ א ֲהָוה ַוַדאי ְדִאיִהי ְמַעְרּתָ א ָכֶפְלּתָ ב ִדְמַעְרּתָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ֲּאָבל ַעל ׁשום , ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ְכֵפָלה ּכְ ֵדה ַהּמַ ְוַכד ָאַמר ִלְבֵני ֵחת , ְוַאְבָרָהם ָיַדע. ָּאֳחָרא ִאְקֵרי ְמָעַרת ׂשְ

ּסֵ ְכֵפָלהּכַ ן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ּי ִמָלה ְוָאַמר ְוִיּתֶ א, ּּ ֶפְלּתָ א ּכָ ַּעל ׁשום ְדִאיִהי ְמַעְרּתָ ּ ,
ְדָקא ְיאות ְכֵפָלה ּכְ ֵדה ַהּמַ ְּואֹוַרְייָתא ָלא ָקֵרי ָלה ֶאָלא ְמָעַרת ׂשְ ּּ ּ.  

ָחא ַהאי ַעְלָמא ּכְ ּכָ ּתַ ִריך הוא ָעַבד ּכָֹלא ְלִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָקא , ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאְּ ּוְלִאְתַדּבָ ּ
ָדא א, ָּדא ּבְ ִריך הוא . ְּלֶמֱהֵוי ְיָקֵריה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא ְדקוְדׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי הו ּבְ ִּאְתָרֵעי ּבְ ּ:  

ח ִאּמדרש הנעלם  ַּויֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ָמה ְקטוָרהּ ה וׁשְ ּּשָׁ ּ ל . ּ א ּכָ ּקוָלא ְדַדְעּתָ ּוְלׁשִ ּ
ָתא ָדא ִליְסּתוֵרי ָּפְרׁשָ ּ.  

ד ֲאָתא ַרב ִדיִמי ְרָנא, ָאַמר, ּּכַ ַמְעָנא ְוָלא ִאְדּכַ ָתא ָדא ׁשָ ָּאְמרו ְדִעָלִאין , ַּהאי ָפְרׁשָ ּ ּ
יִפין ָלא ִזְמנוָה ְלַגָלָאה וֲאַנן ַמאי ֵניָמא ּקִ ּּתַ א ְדַחְבָרָנא ָקם ִרּבִ. ּ ּי ְיהוָדה ְוָאַמר ִמְמִתיְבּתָ ּ

ְלָיא א ּגַ   .ָמאֵרי ַמְתִניּתָ

י ִחָייא י ִייָסא ְוִרּבִ ָּקמו ְוֲאְזלו הוא וִרּבִ ּ ּ ְמעֹון ְוֲהָוה , ּ י ׁשִ ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ חוָה ְלִרּבִ ּכְ ַּאׁשְ
ְּמַגֶלה ָרִזין ִדְתִפיִלין ַמאי . ּּ יה ְוָאְמרו ּבְ ָּעאלו ַקּמֵ ּ ק ַמרּ ָּאַמר לֹון ַטְעָמא ִדְתִפיִלין . ִאְתַעּסַ

ִפיִלין ְוָיַדע ַטְעָמא ִדיְדהו, ֲאִמיָנא ר ָנׁש ְדָמַנח ּתְ ָאה הוא ּבַ ְּדָהא ַזּכָ ּ ּ ּּ.  

יה ְדַמר ֵליָמא ָלן ִמָלה ָּאְמרו ִאי ִניָחא ַקּמֵ ּ ּ ִריך . ּ א ּבְ ַמְעָנא ֵמֲאבוך ְדקוְדׁשָ ְָאְמרו ׁשְ ְּ ּ ּ ּ
ְרִחימו ּהוא ּבִ ַגווָנא ּ ָנא ּכְ ּכְ י ַמׁשְ ד ֵליה ּבֵ ָרֵאל ָאַמר לֹון ְלֶמְעּבַ יָאה ְדֲהָוה ֵליה ִעם ִיׂשְ ּ ַסּגִ ּ ּ

הֹון ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִּדְרִתיָכא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ְוֵייֵתי ִדיוֵריה ִעּמְ ּ ּ ּּ ּ ְוָעׂשו ִלי )שמות כה(, ּ
תֹוָכם י ּבְ ַכְנּתִ ַמְעָנא ֵמֲא. ִּמְקָדׁש ְוׁשָ ַהאי ְפסוָקאְוׁשָ ּבוך ְדָהָכא ָסִתים ַטְעָמא ִדְתִפיִלין ּבְ ּ ּ ּּ ּ ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]480דף [ -ּ

א ֲחִזי ין, ָּאַמר ֵליה ּתָ ְרִתיכֹוי ַקִדיׁשִ ַגְווָנא ִעָלָאה ִאְתֲעַבד ִמְקָדׁש ּבִ ּּכְ ּ ֵרי , ּ ן ַאׁשְ ּוָבַתר ּכֵ
הֹון ִריך הוא ִדיוֵריה ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ִעְנָייָנא ָדא, ְ ָּדא ִאְתָערו ַחְבַרָייא ָמאֵרי ּוְכַגווָנא , ּכְ ּ

ַטְעָמא ִדְתִפִלין א ּבְ ַּמְתִניּתָ ְּלֶמֱהִוי ַההוא ַגְבָרא דוְגָמא ִדְרִתיֵכי ִעָלִאין, ּ ּ ּ ָאה , ּ ּתָ ְרִתיָכא ּתַ
ֵרי ִדיוֵריה ִעָלִויה, ְּרִתיָכא ִעָלָאה ְּלֵמיֵתי ַמְלכוָתא ִדיֵליה ְוַיׁשְ ּ ּ ּ יה ָרִזי. ּּ ן ְּוָתִניָנן ִאית ּבֵ

ִּעָלִאין ְודוְגֵמיהֹון ַלת ְרִתיִכין, ּ יה ּתְ ין ָרִזין ִדְתַלת ַאְתָווָתא , ְּוִאית ּבֵ ּדוְגַמת ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּּ
י ָמָהן ַקִדיׁשֵ ִּדׁשְ ַלת, ּ ָלָתא ַאְתָווָתא, ָעְלִמין ּתְ ִליט ַעל , ְרִתיִכין ּתְ יֹות ׁשַ ע ָפָרׁשִ ַּאְרּבַ ּ ּ

ע ך ָרָזא ְד, ַאְרּבַ ְתִרין''שיְְוַעל ּכָ ְתִרין''ושי, ּן ִדְתַלת ּכִ ע ּכִ ָלָתא ְמָלִכין , ּן ְדַאְרּבַ ּתְ
ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ ִפיִלין ֲעלֹוי קוְדׁשָ גוָפא ּתְ ִליִטין ּבְ ּׁשַ ּ ְּ ּ א, ּ ִפיִלין ְדֵריׁשָ ִּאֵלין ּתְ ּ ִפיִלין , ּ ּּתְ

ָיין ע ָפָרׁשִ ִּדְדרֹוָעא ַאְרּבַ ּ א ָרִכיב דוְגָמא ִד. ּ ִּלּבָ ּ ָאה ָרִכיבּ ָאה ְוַתּתָ ּתָ ִניָנן . ְרִתיָכא ּתַ עֹוד ּתָ
א ָּדא ְרִכיָבא ִדְדרֹוָעא ְלַתּתָ א ָרִכיב. ּ יֵדיה , ְוִלּבָ רון ּבִ א ְוִאְתַמּסְ ּדוְגָמא ְדִאיהו ְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ּ

ַמָיא ל ֵחיֵלי ׁשְ ידֹו, ְלַאֲעָלָאה לֹון ּכָ רו ּבִ א וִאְתַמּסְ א הוא ָרִכיב ְלַתּתָ ך ִלּבָ ּּכָ ּ ל ֵאְבֵרי ְ י ּכָ
  .ּגוָפא

א ִאיהו ָיין ַעל מֹוָחא ְדֵריׁשָ ע ָפָרׁשִ יה ַאְרּבָ ְּוֵעיָלא ִמּנִ ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ְּ

א ִמּכָֹלא ִליָטא ִעָלָאה ַמְלּכָ ּׁשַ ּ א ִדְכִתיב ,  וָרָזא ְדָחְכְמָתא ָדא)ורוח(. ּ ַגווָנא ְדַמְקְדׁשָ ּהוא ּכְ ּ ּ
רוב ֶאָחד ה ּכְ הַּוֲעׂשֵ ּצָ ה ִמֶזה וְכרוב ֶאָחד ִמּקָ ּצָ ּ ִמּקָ ּ ע . ּ ַאְרּבַ א ּבְ ְּוֲעַלְייהו ִדיוֵריה ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּּ
ֵרין ְרִתיִכין   .ַאְתָוון ּתְ

א ומֹוָחא ּוְכַהאי ַגווָנא ִלּבָ א , ּ אן ְוֲעַלְייהו ְמדֹוֵריה ְדקוְדׁשָ אן ומֹוָחא ִמּכָ א ִמּכָ ִּלּבָ ּ ּ ּ ּ
ע  ַאְרּבַ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ָיין) ארבעא''ד(ְ ּ ָפָרׁשִ אן וְלָהְלָאה ָרֵזי ְדִכְתֵרי . ּ י ֶאְלָעָזר ִמּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ

גוַפְייהו וְרּצועֹוֵתיהֹון ָיין ּבְ ַּאְתָווָתא וָפָרׁשִ ּ ּ ּ ִלי . ּּ יַני וְרִמיָזא ִדְלהֹון ִאְתּגְ ה ִמּסִ ֲּהָלָכה ְלמׁשֶ
ר ְמִכיָלן  ְתַלת ֶעׂשֶ ְּוַטְעָמא ְדֹכָלא ּבִ   .)דרחמי(ּ

ִדיל ָרָזא ָדא ַדַייָא י ְיהוָדה ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ֶאָלא ּבְ ַּמר ִרּבִ ּ ָאה . ּּ ָּאְמרו ֵליה ַזּכָ ּ
ְחוָלָקך ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ְדָכל ָרז ָלא ָאִניס ָלך ְּ יה ְדַמר ְלִמְנַדע . ּ ָּאְמרו ֵליה ָאֵתיָנא ַקּמֵ ּ ּ ּ

ָּרָזא ְדַהאי ְפסוָקא ַויֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ּ ּ ָמה ְקטוָרהּ ה וׁשְ ּח ִאּשָׁ ּ ּ.  

ָמה ְדָגלו ַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניִתין א ְדַהאי ְפסוָקא ּכְ ָּאַמר ֵפירוׁשָ ּ ּּ ָמָתא ֵייֵתי , ּ ְּדַכד ִנׁשְ
א ִדיָלה ַההוא גוָפא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ן , ּ רון עֹוָבִדין ְוִיּתֵ ָּהא ִמיַלָייא ֲהוו ַעל ַחָייַבָיא ִדיקומון וִיְכׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ֵליָמָתאְלה ּו ִמִזיָוא ְיָקָרא ִדיֵליה ְדִיְנְדעון ִויתובון ְוִיְזּכון ְזכוָתא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

י  לֹמה ָדא ֲהָוה ַסּגֵ ִעים )קהלת ח (ְוָאַמר) א תוה סגי''ד(ְוַכד ָחָמא ׁשְ ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ
ְּקבוִרים וָבאו וִמְמקֹום ָקדֹוׁש ְיַהֵלכו ּ ּ ָיֹבאו ְוִיְחיו , ּּ ּׁשֶ ּ   וָתִניָנן. ִמְמקֹום ָקדֹוׁשּ

ִתיב י יֹוָחָנן ּכְ א ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ ֹרָתיו)ירמיה ג(, ָאַמר ַרּבִ י עֹורֹו ְוָנֵמר ֲחַבְרּבֻ ּ ֲהַיֲהֹפך ּכוׁשִ ְ ,
ים טֹוִבים ָלעֹוָלם עֹוָלם ַהֶזה וְלַהְקִטיר ַמֲעׂשִ לא ָזכו ָלׁשוב ּבָ ִעים ׁשֶ ך ָהְרׁשָ ּּכָ ּ ּּ ּלא ַיְקִטירו , ְ

עֹו אּבָ ה. ָלם ַהּבָ ח ִאּשָׁ ִתיב ַויֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ְּרֵאה ַמה ּכְ ָמה , ּ ה ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ְנׁשָ רֹוּצֶ ְוׁשֶ
ְתׁשוָבה ְּלגוָפם וְלַקְרָבם ּבִ ּ ר ָעׂשו ְבָחָרן, ּ ֶפׁש ֲאׁשֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֶאת ַהּנֶ י . ּּכְ ָאַמר ִרּבִ
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א ֲחֵזי ֶל, ֶאְלָעָזר ּתָ ִתיב וּתֵ ןַמה ּכְ ים ָרִעים ַעד , ד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקׁשָ ה ַמֲעׂשִ ַהְרּבֵ
נֹו ָחק ּבְ ְלֵחם ֵמַעל ִיּצְ ים ִמן ָהעֹוָלם ִדְכִתיב ַוְיׁשַ ְגָרׁשִ ּנִ ּׁשֶ ים )דניאל יב(ַוֲעֵליֶהם ְנֱאַמר . ּ  ְוַרּבִ

ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיּצו ְוגו ׂשְ', ִּמיׁשֵ זַהר ָהָרִקיַע ְוַעל ָהֲאֵחִרים ֶנֱאַמר ְוַהּמַ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּּכִ
ָתא. 'וגו ַמע ַעל ָפְרׁשָ י ְיהוָדה ַהאי ַמׁשְ ָּאַמר ִרּבִ ַמע ְדאֹותֹו ְזַמן , ּ ּוַמׁשְ ) א אבד''ס) (נקרא(ּ

ם ְדָקֲאָמָרן,  ַאְבָרָהם)הנשמה (ֲעַבד ׁשֵ ָחק ּכִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב וְיִהי , ּוִבְמקֹומֹו ִנְקֵראת יּצְ
נֹוַאֲחֵרי מֹו ָחק ּבְ ֵאר ַלַחי ֹרִאי, ְת ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ִיּצְ ָחק ִעם ּבְ ב ִיּצְ ִעם . ַּוִיׁשֶ

עֹוָלם ַהֶזה ֲהָדא הוא  יג ּבָ לא ִהּשִׂ יג ַמה ּשֶׁ הוא ַחי ָהעֹוָלִמים ָלַדַעת וְלַהּשִׂ ְּיִדיַעת ַהַחי ׁשֶ ּ ּּ
י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה)ישעיה יא(, ִדְכִתיב   )עד כאן מדרש הנעלם(,  ֶאת ְיָיּ ּכִ

ּכֹל ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ָיִמים ַוְיָי ּבֵ א ּבַ ְְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ י ְיהוָדה ָפַתח . ּ ַּרּבִ  )תהלים סה(ּ
ּכֹן ֲחֵצֶריך ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ַָאׁשְ ָמר)ב''צד ע(ַהאי ְקָרא , ּ ר ָנׁש ,  ִאּתְ ָאה הוא ּבַ ֲּאָבל ַזּכָ

יהְּדאֹוְרח יה ְלָקָרָבא ֵליה ְלַגּבֵ ִריך הוא ְוִאיהו ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרן ַקּמֵ ׁשְ ֹּוי ִאְתּכַ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ַהאי, ּתָ ל יֹומֹוי ּבְ יה ִדיֵליה ֲהָוה ּכָ יה ְוִתאוְבּתֵ ַּאְבָרָהם ִאְתְקִריב ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ
ִזְמָנ יֹוָמא ָחָדא אֹו ּבְ ָכל יֹומֹוי , א ָחָדאִאְתְקִריב ַאְבָרָהם ּבְ ֶּאָלא עֹוָבדֹוי ְקִריבו ֵליה ּבְ ּ ּ

א א ְלַדְרּגָ ַדְרּגֹוי, ִּמַדְרּגָ ַלק ּבְ   .ַּעד ְדִאְסּתַ

ְדָקא ָחֵזי ִדְכִתיב ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ין ִעָלִאין ּכְ ַדְרּגִ ד ֲהָוה ִסיב ְוָעאל ּבְ ּּכַ ָיִמים , ּ א ּבַ ּוְכֵדין ּבָ ּ
ִאינון יֹוִמין ִעָלִאין ּּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאּ ִאינון יֹוִמין ְיִדיָעאן ּבְ ּ ּבְ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם . ּ ְַוְיָי ּבֵ

ּכֹל ְרָכאן ְוָכל ִטיבו. ּבַ ל ּבִ ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ ְּדִמּתַ ּ.  

  ]ב''דף קכט ע - ' זוהר חלק א[

יֹוָמא ָחָדא א ָחָדא ּבְ ְעּתָ ׁשַ ִאין ִאינון ָמאֵריהֹון ִדְתׁשוָבה ְדָהא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ִרְגָעא ָחָדא ּ דף ( ּבְ

ִריך הוא )ב''קכט ע א ּבְ י קוְדׁשָ ְּקֵריִבין ְלַגּבֵ מוִרים , ְּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ֲאִפילו ְלַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּּ
ִנין ה ׁשְ ַכּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ּבֵ ְּדִאְתְקִריבו ּגַ ּ ּ ִאינון יֹוִמין ִעָלִאין . ְּ ַּאְבָרָהם ָלא ָעאל ּבְ ּ

ָמרַּעד ְדֲה ָמה ְדִאּתְ ְּוֵכן ָדִוד ִדְכִתיב . ָוה ִסיב ּכְ ָיִמים)מלכים א א(ּ א ּבַ ֶלך ָדִוד ָזֵקן ּבָ ּ ְוַהּמֶ ּ ְ .
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ֲּאָבל ָמאִריה ִדְתׁשוָבה ִמָיד ָעאל ְוִאְתָדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ִניָנן ֲאַתר ְדָמאֵריהֹון ִדְתׁשוָב י יֹוֵסי ָאַמר ּתָ ַּרּבִ ּ יהּ ַההוא ַעְלָמא, ּה ָקְייֵמי ּבֵ ַּצִדיִקים , ּּבְ
יה מוִרים ֵלית לֹון ְרׁשו ְלָקְייָמא ּבֵ ּּגְ ּ ְלהו, ּ יר ִמּכֻ א ַיּתִ ִגין ְדִאינון ְקֵריִבין ְלַמְלּכָ ּּבְ ּ ְּוִאינון , ּּ

יר וְבֵחיָלא ַסְגָיא ְלִאְתְקָרָבא ְלַמְלּכָ א ַיּתִ ְרעוָתא ְדִלּבָ ֵכי ֲעַלְייהו ּבִ ָּמׁשְ ּ   .אּ

א ֲחֵזי ַההוא ַעְלָמא, ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ה ַאְתִרין ְמתוָקִנין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ י , ְּ ּוְבֻכְלהו ּבֵ ּּ
ִדיִקים ְדָקא ָחֵזי ֵליה. ּמֹוְתֵבי לֹון ַלּצַ יה ּכְ ל ַחד ְוַחד ְלפום ַדְרּגֵ ּּכָ ּ ּ ּ.  

ִתיב ּכֹ)תהלים סה(, ּכְ ְבַחר וְתָקֵרב ִיׁשְ ֵרי ּתִ ִריך הוא ָקִריב לֹון , ָן ֲחֵצֶריךּ ַאׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ְקָנן ְלהו יהֹון ְדִאְתּתַ ַאְחַסְנּתֵ א ְלֵעיָלא וְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּתָ ָמִתין ִמּתַ יה ְדָסְלִקין ִאינון ִנׁשְ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]482דף [ -ּ

ּכֹן ֲחֵצֶריך ין ְלַבר, ִָיׁשְ ּוַמאן ִאינון, ִּאֵלין ַאְתִרין ְוַדְרּגִ ָמא ְדַא, ּ י )זכריה ג(ּתְ ָאֵמר ּכְ  ְוָנַתּתִ
ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה ְּלך ַמְהְלִכים ּבֵ ין ִעָלִאין. ָ ין ַקִדיׁשִ א ּבֵ ְּוַהאי הוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ.  

א ָדא ִאין ְלַדְרּגָ ּוַמאן ְדַזּכָ ִאינון ַמְלָאִכין ְוָעְבִדין , ּ ִליָחן ְדָמאֵרי ַעְלָמא ּכְ ִּאינון ׁשְ ּ ּ
ִדיר ּבִ ִליחוָתא ּתָ ְּרעוָתא ְדָמאִריהֹוןּׁשְ ִגין ְדִאֵלין , ּ ּּבְ ה ְוָלא )אתקדשו(ּ ְקדוּשָׁ ִדיר ּבִ ּ ּתָ

ֲאבו ַגְווָנא ָדא. ִּאְסּתָ יך ֲעֵליה רוַח ְמָסָאב, ּכְ ַהאי ַעְלָמא ִאיהו ָמׁשִ ַאב ּבְ ַּמאן ְדִאְסּתָ ּ ּ ְוַכד , ְּ
ין ִא יה ְמָסֲאִבין ֵליה וְמדֹוֵריה ּבֵ ָמֵתיה ִמּנֵ ָּנַפק ִנׁשְ ּ ּ ּ ּינון ְמָסֲאִבין ְוִאֵלין ִאינון ַמִזיִקין ּ ּ ּּ

ך . ְּדַעְלָמא ַהאי ַעְלָמא ָהִכי הוא ְמדֹוֵריה ְוִאְתְמׁשַ ְרֵמיה ּבְ ר ָנׁש ּגַ ך ּבַ ָמה ְדִאְתְמׁשַ ְּכְ ְּ ּ ּ
ַההוא ַעְלָמא    .)נט ואינון רוחי מסאבי מסאבין ליה ואעלין ליה לגיהנם(ּּבְ

  ]א''דף קל ע - ' זוהר חלק א[

א  ַאבּתָ ַהאי ַעְלָמא ְדָלא ִאְסּתָ ְרֵמיה ּבְ ֲּחֵזי ַמאן ְדִאְתַקַדׁש ְוָנִטיר ּגַ ּ ּ ַההוא . ּ ְּמדֹוֵריה ּבְ ּ
ין  ין ִאינון ַקִדיׁשִ ַּעְלָמא ּבֵ ִדיר )א''דף קל ע(ּ ִליחוָתא ּתָ ִּעָלִאין ְוָעְבִדין ׁשְ ְּוִאֵלין ָקְייֵמי , ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָחֵצר ּכְ ן ֵאת )שמות כז(, ּבַ ּכָ ׁשְ   .ֲחַצר ַהּמִ

יר ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדִאינון ְלגֹו ַיּתִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ֵביָתא ּכְ ָחֵצר ֶאָלא ּבְ ְּדָלאו ִאינון ּבַ ּ ּ ,
יֶתך)תהלים סה( טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ָ ִנׂשְ יֶתך. ּ טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ָָאַמר ָדִוד ִנׂשְ ּ ּכֹן , ּ יָון ְדָאַמר ִיׁשְ ּּכֵ

א, ֲָחֵצֶריך יֶתךַאּמַ טוב ּבֵ ָעה ּבְ ּבְ ִתיב ִנׂשְ ָי ּכְ ָמה ִדְכִתיב , ּ ֵעי ֵליה ּכְ יֶתך ִמיּבָ טוב ּבֵ ע ּבְ ּבַ ִּיׂשְ ָּ

ּכֹן ְלחוַדְייהו. ִיׁשְ ית ָדִוד ּבִ ֲעָזָרה ֶאָלא ְלַמְלֵכי ּבֵ יָבה ּבָ ִניָנן ֵלית ְיׁשִ ֶּאָלא ָהא ּתָ ּ ּ ּ ּ.  

ּוַמאי ִאינון, ֹוְּוִאית ֲאַתר ַלֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ְדַעְייֵלי ְלג ִדְכִתיב, ּ  ְוַהחֹוִנים )במדבר ג(, ּכְ
ה ְוַאֲהֹרן וָבָניו ְוגו ן ֵקְדָמה ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מׁשֶ ּכָ ׁשְ ה ָמדֹוִרין ַעל . 'ִּלְפֵני ַהּמִ ְוַכּמָ

ַההוא ַעְלָמא ן ּבְ ָּמדֹוִרין וְנהֹוִרין ַעל ְנהֹוִרין ִמְתָפְרׁשָ הֹוָרא ְדַחְבֵריהְוָכל ַחד ִאְכִסי, ּּ ּף ִמּנְ ּ ,
ַההוא ָעְלָמא ן ּבְ ין וְנהֹוִרין ִמְתָפְרׁשָ ַהאי ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי דוְכּתִ ן ּבְ ָמה ְדעֹוָבִדין ִאְתָפְרׁשָ ּּכְ ּ ּ ּּ ּ.  

ִאים ַעל ַעְרֵסיה ר ָנׁש ּנָ ד ּבַ ַהאי ַעְלָמא ּכַ ָמר ְדָאִפילו ּבְ ְּוָתא ֲחֵזי ָהא ִאּתְ ּ ָמִתין , ּּ ְוִנׁשְ
ַעְלָמא ְוָנְפקו ִמּגֹו ּגוָפאִאְצ ְּטִריכו ְלִאְתׁשֹוְטָטא ּבְ ּ ָמָתא ַסְלָקא , ּ ָמָתא ְוִנׁשְ ל ִנׁשְ ָלאו ּכָ

יק יֹוִמין יָקר ֵסֶבר ַאֵפי ְדַעּתִ ְטָיא ְלֶמחֵזי ּבִ ְּוׁשַ ִדיר וְכפום עֹוָבֵדי , ּ יך ּתָ ָמא ְדִאְתְמׁשִ ֶּאָלא ּכְ ּ ְ ּ
ָמֵתיה ָסְלָקא   .ָּהִכי ִנׁשְ

ָמָתא ָנְפָקא ְוָכל ִאינון רוִחין ְמָסֲאִבין ָנְקִטין ָלה ִאי ִאְס ַאב ִאיהו ָנִאים ְוִנׁשְ ּּתָ ּ ּ ּ
ַעְלָמא ְוִאינון מֹוִדיִעין ָלה ִמִלין ְדִאינון  ְטָיין ּבְ ִאין ְדׁשָ ּתָ ין ּתַ ִאינון ַדְרּגִ הו ּבְ ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ַעְלָמא ה ְוָהא אוְקמוָהּוְלִזְמִני, ְקֵריִבין ְלֵמיֵתי ּבְ ִדיָבן ְוָחְייָכן ּבָ ּן ְדמֹוְדִעין ָלה ִמִלין ּכְ ּ ּ ּ ּּ.  

ד ִאיהו ָנִאים ר ָנׁש ּכַ ין ִאֵלין , ְּוִאי ָזֵכי ּבַ ְטָיא וָבְקָעא ּבֵ ָמֵתיה ָסְלָקא ָאְזָלא ְוׁשָ ְּוִנׁשְ ּ ּ
ְּוֻכְלהו ַמְכִריִזין ְוָאְמִרין, ּרוִחין ְמָסֲאִבין ַּפּנון ֲאַתר ַפּנ, ּ ְטָרָנא, ּוןּּ ְוִאיִהי , ָּלאו ָדא ִמּסִ

ין ומֹוָדֵעי ָלה ִמָלה ָחָדא ִדְקׁשֹוט ין ִאינון ַקִדיׁשִ ָּסְלָקא ּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קל ע - ' זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]483דף [ -ּ

ֲהָדה ְלִמְנַדע ַהִהיא ִמָלה ָעאן ְלִאְתְקָרָבא ּבַ ל ִאינון ֲחִביִלין ְטִריִקין ּבָ ְּוַכד ָנֲחָתא ּכָ ּ ּ ,
ָּדִעין ָלה ִמִלין ָאֳחָרִניןְּוִאינון מֹו ין ִאינון , ּ ין ּבֵ ְּוַהִהיא ִמָלה ְדָנְטָלא ּגֹו ִאינון ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ דף (ּ

יְבָנא )ב''קל ע ִעּבוָרא ּגֹו ּתִ ָּאֳחָרִנין ִאיהו ּכְ מאן איהו דזכי יתיר בעוד דאיהו קאים (ְוַהאי . ּ

  .)ונשמתא קיימא בהאי עלמא

ד ָנְפִקין ַגְווָנא ָדא ּכַ ָמִתין ִמּגוָפא ֵמַהאי ַעְלָמאּּכְ ָעאן ְלַסְלָקא, ּ ִנׁשְ ְרִעין , ּבָ ה ּתַ ְוַכּמָ
אן וָמְסֵרי )ו(, ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ָקְייֵמי ִאינון ַנְפׁשָ הו ּבְ ְלהו ָאֲחִדין ּבְ ְטַרְייהו ּכֻ ּ ִאי ִאינון ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ּּ

ם יִהּנָ ּגֵ יָדא ְדדוָמה ְלָאֳעָלא לֹון ּבַ   .ּלֹון ּבִ

הו ִאֵלין ִאינון ְדָעְברו ַעל ּוְלָבַתר הו ְוִאינון ָנְטֵלי ְלהֹון וַמְכְרֵזי ּבְ ּ ָסְלָקן ְוָאֲחָדן ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ִּפּקוֵדי ְדָמאֵריהֹון ּ ָכל ָעְלָמא, ּ ְטָיין ּבְ יִהּנֹם. ְוֵכן ׁשָ ּוְלָבַתר ְמַהְדֵרי ְלהו ַלּגֵ ּ ֵריַסר , ּ ְוֵכן ַעד ּתְ

ֵריַסר ַיְרֵחי ִמ. ַיְרֵחי ַההוא ֲאַתר ְדִאְתֲחֵזי לֹוןְלָבַתר ּתְ ֵכי ּבְ ּכְ ּתַ ּׁשְ ָמִתין ְדָזכו . ּ ִּאינון ִנׁשְ ּ ּ
ְייהו דוְכּתַ ָמר ְוָזָכאן ּבְ ָמה ְדִאּתְ ָּסְלֵקי ְלֵעיָלא ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ה ָטִבין ְלַההוא ַעְלָמא, ּתָ ּמָ ִניז ְלהו ּכַ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדִאְתּגְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְוֵלית ֲאַתר , ּ
ָכל יֹוָמאְּפִני הו ּבְ ָקא ּבְ ִאינון ְדָיְדֵעי ָרָזא ְדָמאֵריהֹון ְוָיְדֵעי ְלִאְתַדּבְ ָכל ִאינון ּכְ ָּמָאה ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ִתיב ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלֶתך)ישעיה סד(, ַּעל ִאֵלין ּכְ ה לֹו, ּ ה ִלְמַחּכֵ   .ַיֲעׂשֶ

ה לֹו ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי ִלְמַחּכֵ ְדָבִרים ִח)איוב לב(ּכְ ה ֶאת ִאיֹוב ּבִ ְּוִאֵלין ִאינון . ּּכָ ּ
ְּדָדֲחִקין ְלִמָלה ְדָחְכְמָתא ִריָרא ְדִמָלה, ְּוָדְייִקין ָלה, ּ אן ָלה ְלִמְנַדע ּבְ ּוְמַחּכָ ּ ּ ,

מֹוְדָעא ְלָמאֵריהֹון ּתְ ָכל יֹוָמא, ְוִאׁשְ הֹון ּבְ ח ּבְ ּבַ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָמאֵריהֹון ִמׁשְ ּ ּינון ִּאֵלין ִא, ּ
ין ין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּדָעאִלין ּבֵ ְרֵעי ִדְלֵעיָלא ְוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי , ּּ ל ּתַ ְּוִאֵלין ָעאִלין ּכָ ּ

יֵדהֹון ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ְד, ּתָ ָמאֵריה ּכְ ָקא ּבְ ַּאְבָרָהם ָעאל ְלִמְנַדע וְלִאְתַדּבְ ּ ָּקא ָיאֹות ְלָבַתר ְדַאְקִדים ּ ּ
ַקְדִמיָתא ִאינון יֹוִמין ִעָלִאין, עֹוָבדֹוי ּבְ ְּוָזָכה ּבְ ְרָכאן ָנְפֵקי , ּ ַרך ֵמֲאַתר ְדָכל ּבִ ְּוִאְתּבָ ְ

ן ּמָ ּכֹל, ִמּתַ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ְִדְכִתיב ַוְיָי ּבֵ ּכֹל. ּ ֲּאַתר ְדַנֲהָרא ְדָלא ַפְסֵקי ֵמימֹוי . ַמאי ּבַ ּ ּ
  .ְלָעְלִמין

א ֲחֵזי י ִחָייא ּתָ ָקא , ָּאַמר ִרּבִ י ַעְלָמא וְלִאְתַדּבְ ְנׁשֵ ָעא ְלִאְתָעְרָבא ּבִ ְּדַאְבָרָהם ָלא ּבָ ּ ּ
ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ׁשְ ּּבִ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּ ָאר ַעּמִ ָייא ִדׁשְ ִגין ִדְנׁשַ ּּבְ ּּ

ּוַמָזלֹות ִאינו הֹוןּּ ִקין ּבְ ּן ָסֲאִבין ְלגוְבַרְייהו וְלִאינון ְדִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדַכד ַאְבָרָהם ָיַדע , ּ ּּבְ
ַעְלָמא, ָחְכְמָתא ְטָיין רוֵחי ְמָסֲאִבין ּבְ א וֵמָאן ֲאַתר ָנְפֵקי ְוׁשַ ְרׁשָ ָּיַדע ִעְקָרא ְוׁשָ ְּוַעל ָדא , ּ

ָתא ִלְב ב ִאּתְ ּאֹוֵמי ְלַעְבֵדיה ְדָלא ִיּסַ ּ יןּ ָאר ַעּמִ   .ֵּריה ִמּשְׁ

י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר ׁשוב ֶאל )קהלת יב(, ִּרּבִ ָהָיה ְוָהרוַח ּתָ ׁשֶ ּ ְוָיׁשֹב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ּ
ר ְנָתָנה א ֲחֵזי. ָּהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ִריך הוא ָלָאָדם, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָּנַטל ֲעָפֵריה ֵמֲאַתר , ְּ

א ְּדַמְקְדׁשָ ע ִסְטִרין ְדַעְלָמאּו, ּ ָּבָנה גוֵפיה ֵמַאְרּבַ ּ ְּדֻכְלהו ָיֲהבו ֵליה ֵחיָלא, ּ ּ ּ ְלָבַתר ִאְתַרק , ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]484דף [ -ּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֲּעֵליה רוָחא ְדַחֵיי ּכְ ּ ַמת ַחִיים ְוגו)בראשית ב(, ּ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ְלָבַתר ָקם ' ּ
א ְּוָיַדע ְדִאיהו ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ק ְוָיַדע ָחְכָמה ִעָלָאהּוְכֵדין, ּ ּ ִאְתָדּבַ ּ.  

א ִליל ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ר ָנׁש ְדַעְלָמא ִאיהו ּכָ ל ּבַ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּּכְ ְּוָכל ִאינון ְדָיְדִעין , ּ ּ
ְדָקא ְיאות ַהאי ַעְלָמא ּכְ א ּבְ ְּלִאְתַקְדׁשָ ר, ּ ד אֹוִלידו ּבַ א , ּּכַ ִכין ֲעֵליה רוַח ַקִדיׁשָ ָּמׁשְ ּ ּ

יהֵּמֲאַתר ְד י ָנְפִקין ִמּנֵ ָּכל ַקִדיׁשֵ ִגין ְדגוָפא , ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ ּ ּ ְּ ּ
ְדָקא ָיאֹות ה ּכְ ְקדוׁשָ ְדָקא , ִּאְתֲעִביד ּבִ א ּכְ ָּהִכי ָנֵמי ָיֲהִבין ֵליה רוָחא ֵמֲאַתר ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּּ

ַמר   .ָחֵזי ְוָהא ִאּתְ

א ֲחֵזי ׁשַ, ּתָ ן עֹוָבדֹוי ַעד ָלא ִיפוק ֵמַעְלָמאּבְ ּבַ ר ָנׁש ְלֵמיַהב חוׁשְ ין ּבַ א ְדַזּמִ ְּעּתָ ּ ַּההוא , ּּ
ן ִאיהו, יֹוָמא ּבַ ּיֹוָמא ְדחוׁשְ ּ ָנא, ּ ּבְ ָמָתא ָיֲהֵבי חוׁשְ ְּדגוָפא ְוִנׁשְ ּ א . ּ ָמָתא ִאְתָפְרׁשָ ְּלָבַתר ִנׁשְ
ב ְלַאְרָעא, ִּמיֵניה ן ְוָהא אוְקמוָהְּוֹכָלא ּתָ, ְּוגוָפא ּתָ ּמָ ּב ְלַאְתֵריה ְדִאְתָנִסיב ִמּתַ ּ ּ ַעד , ּ

יה ִניז ַקּמֵ ין ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא ּכָֹלא ּגָ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ִּזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ.  

ִריך הוא ְלֲאָתָבא ְלַעְלָמא  א ּבְ ין קוְדׁשָ ׁש ַזּמִ ָמָתא ַמּמָ ׁש ְוַהִהיא ִנׁשְ ְּוַההוא ּגוָפא ַמּמָ ּ ּ ְּ

א ַאְנֵפי ַעְלָמא ֲהָדא הוא ִדְכִתיבּכְ ִּמְלַקְדִמין וְלַחְדּתָ ּּ ָ ִיְחיו ֵמֶתיך ְנֵבָלִתי )ישעיה כו(, ּ ּ
ְּיקומון פום . ּ ִריך הוא ְוָתַבת ְלַאְתָרה ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ִניָזא ַקּמֵ ׁש ּגְ ָמָתא ַמּמָ ְּוַהִהיא ִנׁשְ ּ ּ ְּ

ׁש ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָהרוַח ּתָ ר ְנָתָנהָּאְרָחָהא ּכְ ּוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ א . ּ ין קוְדׁשָ ּוְלִזְמָנא ְדַזּמִ ּ ּ
ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא ּּבְ יה ֲעַלְייהו, ְ ין ִאיהו ְלֲאָרָקא ַטָלא ֵמִריׁשֵ ַּזּמִ ּ ּוְבַההוא ַטָלא , ּּ ּ ּ

ְּיקומון ּכָֹלא ֵמַעְפָרא ּ ּ.  

  ]א''דף קלא ע - ' זוהר חלק א[

י ַטל אֹורֹות ַטֶלך)ישעיה כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָ ּכִ ׁש , ַמאי ַטל אֹורֹות. ּ אֹורֹות ַמּמָ
ין ַלֲאָרָקא ַחִיין ְלַעְלָמא ֵּמִאינון ְנהֹוִרין ִדְלֵעיָלא ִדְבהֹון ַזּמִ ּ ּ ִגין ְדִאיָלָנא , ּ  )א''דף קלא ע(ּּבְ

ְּדַחֵיי ָיִריק ַחִיין ְדָלא ָפְסִקין ְלָעְלִמין ּ ּ א ָפ, ּ ּתָ ְּדָהא ַהׁשְ א ּ יׁשָ ִגין ְדָהא ִחְוָיא ּבִ ְּסִקין ּבְ
י ִסיֲהָרא ּסֵ ְלָטא ְוִאְתּכַ ְב. ׁשָ ך ּכִ ְוְבִגין ּכָ ַעְלָמא ''ּ ְלִטין ּבְ ָּיכֹול ָפְסִקין ֵמימֹוי ְוַחִיין ָלא ׁשָ ּ

ְדָקא ְיאות   .ּּכְ

ַלק ֵמַעְלָמ א ִיְסּתַ ּוְבַההוא ִזְמָנא ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִחְוָיא ִביׁשָ ּ ּ ּ ּ ּא ְוַיֲעַבר ֵליה ּ
ָמר  ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוֶאת רוַח ַהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ)זכריה יג(ְּ ּוְלָבַתר . ּ

ְּדִאיהו ִיְתֲעַבר ֵמַעְלָמא ְסָיא, ּ ְּוַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ָלא ִיָפְסקון , ִסיֲהָרא ָלא ִאְתּכַ ּּ
ִתי, ַּמּבועֹוי ה ִיְהֶיה )ישעיה ל(, בּוְכֵדין ּכְ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ

ְבַעת ַהָיִמים ְוגו אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ   .'ּׁשִ

י ִחְזִקָיה ִאי ֵתיָמא ְדָכל ּגוִפין ְדַעְלָמא ְיקומון ְוִיְתָערון ֵמַעְפָרא ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאינון ּגוֵפי , ּ ּ
ְּדִאְתְנִטיעו ּבְ ְייהוּ ֵהא ִמּנַ ָמָתא ָחָדא ַמה ּתְ י יֹוֵסי ִאינון ּגוִפין ְדָלא ָזכו ְוָלא . ִּנׁשְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]485דף [ -ּ

ָלא ֲהוו ַּאְצָלחו ֲהֵרי ִאינון ּכְ ּ ַההוא ִזְמָנא, ּ ַהִהיא ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ּבְ ָמה ְדֲהוו ֵעץ ָיֵבׁש ּבְ ּּכְ ּ ּ ,
ְתָרָאה ְדִאְתְנַטע ְוַאְצַלח ְו ְּוגוָפא ּבַ ְדָקא ְיאות ָיקוםּ ָרׁשֹוי ּכְ ָּנַטל ׁשָ ּ.  

ִתיב תול ַעל ַמִים ְוגו)ירמיה יז(, ְּוֲעֵליה ּכְ ֵעץ ׁשָ ְּדֲעַבד . 'ְּוָהָיה ָעֵלהו ַרֲעָנן ְוגו' ּ ְוָהָיה ּכְ
ְדָקא ְיאות ין ְוַאְצַלח ּכְ ָרׁשִ ין ְוָנַטע ׁשָ י. ִּאיּבִ ְּוַעל ַההוא ּגוָפא ַקְדָמָאה ְדָלא ֲעַבד ִאיּבִ ּ ן ּ

ין  ָרׁשִ ִתיב )ולא זכה ולא אצלח(ְוָלא ָנַטע ׁשָ ֲעָרָבה ְולא ִיְרֶאה )ירמיה יז( ,ּכְ ַעְרָער ּבָ  ְוָהָיה ּכְ
י ָיֹבא טֹוב ְוגו ִתים. 'ּכִ ִחַיית ַהּמֵ י ָיֹבא טֹוב ָדא ּתְ ּּכִ ּ.  

ין ְלַאְנָהָרא ְלהו ְלַצִדיַקָיא ְדֲהָוה ָג ְּוִיְתְנִהיר ַההוא ְנהֹוָרא ְדַזּמִ ּ ּ ּ יה ִמיֹוָמא ּּ ִּניז ַקּמֵ ּ
ֵרי ַעְלָמא ִדְכִתיב ְּדִאְתּבְ י טֹוב)בראשית א(, ּ ין . ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּוְכֵדין ַזּמִ

ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֶמׁש )מלאכי ג(, ּוְכִתיב, ְּ ִמי ׁשֶ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
ַעְלָמאּוְכֵדין ִיְת', ְצָדָקה ְוגו ר טֹוב ּבְ ּבַ ְדֲאָמָרן, ּגַ ְּוַההוא ְדִאְתְקֵרי ַרע ִיְתֲעַבר ֵמַעְלָמא ּכִ ּ .

ָלא ֲהוו ּוְכֵדין ִאינון ּגוִפין ַקְדָמֵאי ֶלֱהוֹו ּכְ ּ ּ ּּ.  

ִריך הוא ַלֲאָרָקא ֲעַלְייהו ַעל ִאינון ּגוִפין רוִחין  א ּבְ ין קוְדׁשָ י ִיְצָחק ַזּמִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְדָקא ְיאות, יןָאֳחָרִנ ַעְלָמא ּכְ הֹון ְיקומון ּבְ ְּוִאי ָזָכאן ּבְ ּ חֹות , ּ ְוִאי ָלאו ְיהֹון ִקְטָמא ּתְ
ַּרְגֵליהֹון ְדַצִדיַקָיא ִדְכִתיב  ּ ֵני ַאְדַמת ָעָפר )דניאל יב( ,ּוְכִתיב, )מלאכי ג(ּ ים ִמיׁשֵ  ְוַרּבִ

י קו. 'ָּיִקיצו ְוגו ד ַקּמֵ ַקם ְוִאְתַעּתַ ְּוֹכָלא ִאּתָ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ָמא , ְ ִמְנָייָנא ֲהוו ּכְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ
ִמְסַפר ְצָבָאם ְוגו)ישעיה מ(ְדַאּתְ ָאֵמר    .'ּ ַהּמֹוִציא ּבְ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ָרֵאל ְיקומון ּבְ ל ִאינון ֵמִתין ִדְבַאְרָעא ְדִיׂשְ ָמר ּכָ ָּהא ִאּתְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִריך הוא ִי א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִתיב ִיְחיו ֵמֶתיך, ְּתַער ֲעַלְייהו ְויֹוִקים לֹוןְּ ֲָעַלְייהו ּכְ ּ ִּאֵלין ִאינון , ּ ּ
ָרֵאל ְּנֵבָלִתי ְיקומון. ִּדי ְבַאְרָעא ְדִיׂשְ ִּאֵלין ִאינון ִדְבגֹו ַאְרָעאן ָאֳחָרִנין, ּ ּ ִתיב , ּ ְּדָלא ּכְ

ִחָייה ֶאָלא ִקיָמה הו ּתְ ּּבְ ּ ְּדָהא רוָחא ְדַחֵיי ָלא . ּ ּ ָרֵאלּ א ְדִיׂשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵרי ֶאָלא ּבְ ִּתׁשְ ּ ,
הו ִיְחיו ֵמֶתיך ִתיב ּבְ ך ּכְ ָוְבִגין ּכָ ְּ ּ ְּוִאינון ִדְלַבר, ּ ָלא , ּ ֵרי גוָפא ִדְלהֹון ִויקומון ּגוָפא ּבְ ִּיְתּבְ ּ ּ ּ

ָרֵא. ּרוָחא חֹות ַעְפָרא ַעד ְדִיְמטון ְלֶאֶרץ ִיׂשְ לון ּתְ ְלּגְ ּוְלָבַתר ִיְתּגַ ּ ּ ּ לון , לּ ן ְיַקּבְ ְּוַתּמָ
ָמָתא ְרׁשו ָאֳחָרא, ִנׁשְ ְדָקא ָחֵזי, ְּוָלא ּבִ ַעְלָמא ּכְ ִגין ְדִיְתַקְיימון ּבְ ּּבְ ּּ.  

אֹוַרְייָתא י ֵייָסא ֲהוו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד ְוָעְסֵקי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ א . ִּרּבִ י ֶאְלָעָזר ּתָ ָאַמר ִרּבִ
א ְדקוְד, ֲחֵזי ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ין ַלֲאָחָייא ֵמַתָייאּ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ּׁשָ ָמִתין ְדִיְתָערון , ְ ל ִאינון ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ

ַהאי ַעְלָמא ׁש ְדֲהוו ּבְ ַההוא ִדיוְקָנא ַמּמָ יה ּבְ ְלהו ָקְייִמין ִדיוְקִנין ִדיוְקִנין ַקּמֵ יה ּכֻ ַּקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּוָנִחית לֹון קוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרְוִיְקֵרי, ְּ ָמָהן ּכְ ׁשְ ּ ְלֻכָלם )ישעיה נח(,  לֹון ּבִ

ם ִיְקָרא ׁשֵ ָה. ּבְ יעֹול ְלדוְכּתָ ָמָתא ּתֵ ְּוָכל ִנׁשְ ְדָקא ָחֵזי, ּ ַעְלָמא ּכְ ִקיוָמא ּבְ ִּויקומון ּבְ ּ ּוְכֵדין , ּּ
ִלים ִתיב, ְיֵהא ַעְלָמא ׁשְ ַמאי ', ֹו ָיִסיר ְוגו ְוֶחְרַפת ַעּמ)ישעיה כה(, ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ
הו. ְּוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ִליט ּבְ ְרָיין ְוׁשַ יך ַאְנֵפי ּבִ ָּדא ֵיֶצר ָהָרע ְדַאְחׁשִ ּ ּּ ּ ְ.  

רוָחא ָדא ל ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ָקִאים ּבְ י יֹוֵסי ָהא ָחִמיָנן ּכָ ָּאַמר ִרּבִ , ָּלאו ִאיהו ְמָסָאב. ּ
יה ִאיהו ְמ ָמֵתיה ִמּנֵ ָּנְפָקא ִנׁשְ ּ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא. ָסָאבּ ּ ָמר ְדָהא ַההוא , ּ ְּוָהִכי ִאּתְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]486דף [ -ּ

ַאר ּגוָפא ְמָסָאב ּתָ ד ָנִטיל רוָחא ְדַבר ָנׁש ָסִאיב ֵליה ְוִאׁשְ ֵּיֶצר ָהָרע ּכַ ּ ּ ין , ּ ָאר ַעּמִ ּוׁשְ
ַחֵייהֹון ִאינון ְמָסֲא ד ִאינון ּבְ ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּכַ ּ ּּ ֲאָבא ּ ְטָרא ִמּסָ ִּבין ְדָהא ִמּסִ

ָמִתין ָלל, ִאית לֹון ִנׁשְ ָלא ְמָסֲאבו ּכְ ַאר ּגוָפא ּבְ ּתָ יה ַההוא ְמָסֲאבו ִאׁשְ ְּוַכד ִאְתִריק ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קלא ע - ' זוהר חלק א[

ך  ִגין ּכָ ין עֹוְבֵד )ב''דף קלא ע(ְּבְ ָאר ַעּמִ ָתא ִדׁשְ ִאּתְ ק ּבְ ַּמאן ְדִאְתָדּבַ ּ י ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ּ
ַאב ִאיהו ּוַמָזלֹות ִאְסּתָ ל ֲעֵליה רוַח ְמָסֲאָבא. ּּ ָרא ְדִאְתְיִליד ֵליה ְיַקּבֵ ְּוַההוא ּבְ ּ ּ ּ ְוִאי ֵתיָמא . ּ

ָרֵאל ָקא ַאְתָיא ִסְטָרא ְדֲאבֹוי ִמִיׂשְ ָּהא ּבְ ל ֲעֵליה רוַח ְמָסֳאָבא, ּ אי ְיַקּבֵ ַּאּמַ ּ.  

א ֲחֵזי ַקְד, ּתָ ָתא ְדִאיִהי ְּדָהא ּבְ ַהִהיא ִאּתְ ק ּבְ א ְדִאְתָדּבַ ְעּתָ ׁשַ ַאב ֲאבֹוי ּבְ ִּמיָתא ִאְסּתָ ּ ּ
ָתא ְדִאיִהי ְמָסֳאָבא, ְמָסֳאָבא ַהִהיא ִאּתְ ָאב ּבְ ְּוֵכיָון ְדָאב ִאיהו ִאְסּתָ ּ ן ְדִאיהו , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ

ל ֲעֵליה רוַח ְמָסֳאָבא ה ְיַקּבֵ ָרא ְדִאְתְיִליד ִמיּנָ ּּבְ ּ ּ ָּלא עֹוד ֶאָלא ְדֲעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ְו. ּ ּ
ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר)שמות לה(, ִּדְכִתיב ּתַ י לא ִתׁשְ י ַעל ַהאי ,  ּכִ ִגין ְדַקּנֵ מֹו ּבְ א ׁשְ י ְיָי ַקּנָ ּּכִ

א ִרית ַקִדיׁשָ   .ּּבְ

ָמר ְדֵכיָון ְדָיַדע ַאְבָרָהם ָאִבינו א ֲחֵזי ְדָהא ִאּתְ י ֶאְלָעָזר ּתָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ָעא ּ  ָחְכְמָתא ּבָ
הו ָקא ּבְ ין ְוָלא ְלִאְתַדּבָ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ א ִמּכָ ְּלִאְתְפָרׁשָ ּ ְיָי ֱאלֵקי , ּ יֲעך ּבַ ּבִ ִתיב ְוַאׁשְ ך ּכְ ָוְבִגין ּכָ ְ ּ

ַנֲעִני ְוגו נֹות ַהּכְ ה ִלְבִני ִמּבְ ח ִאּשָׁ ר ֹלא ִתּקַ ַמִים ִואֹלֵקי ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ַנֲעִני ', ַהּשָׁ נֹות ַהּכְ ִמּבְ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר )מאי(, ַּוַדאי ת ֵאל ִנָכר)מלאכי ב( ָּרָזא ִאיהו ּכְ ב . ּ וָבַעל ּבַ ר ָאֹנִכי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ

ִקְרּבֹו ר ָאֹנִכי. ּבְ ִתיב ָהָכא ֲאׁשֶ . ישעיה מד אנכי עשיתי ארץ(ּוְכִתיב ָהָתם , ָאֹנִכי ַדְייָקא ּכְ

  .)וכל דא בגין דלא לאסתאבא בהו

 ] בשנה42יום [חשון סדר הלימוד ליום יב 

א ֲחֵזי ין עֹוְבֵדי , ּתָ ָאר ַעּמִ ָתא ִדׁשְ ַהִהיא ִאּתְ א ּבְ ִרית ַקִדיׁשָ ַּהאי ַמאן ְדָאִעיל ַהאי ּבְ ּ ּ
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֲאָבא ֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ִרים ְלִאְסּתָ ִתיב . ּגָ ַחת )משלי ל(ְּוַעל ָדא ּכְ  ּתַ

לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגו ִריתְו. 'ׁשָ ַהאי ּבְ ב ְדאֹוֵמי ֵליה ּבְ ַּאף ַעל ּגַ יה ַאְבָרָהם , ּ ָּלא ַאְבַטח ּבֵ
ַמִים ְוגו ִריך הוא ְוָאַמר ְיָי ֱאֹלֵקי ַהּשָׁ א ּבְ י קוְדׁשָ ּמֵ ַּעד ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ּקַ ּ ּ ְּ ַלח ', ּ ּהוא ִיׁשְ

ִרית, ַמְלָאכֹו ְַוַדאי ָדא ַמְלַאך ַהּבְ ִגין ְדִיְתְנִטיר ַהאי, ּ ין ִאינון ּּבְ ַאב ּבֵ ִרית ְוָלא ִיְסּתָ ּ ּבְ
ין   :ַעּמִ

ה ּמָ ב ׁשָ ִני ֹלא ָתׁשֵ ֻכְלהו ָלא ֲהָוה , ַמאי ַטְעָמא. ַרק ֶאת ּבְ ִגין ְדָיַדע ַאְבָרָהם ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ ּּ
ְלחֹודֹוי ר ִאיהו ּבִ ִריך הוא ּבַ א ּבְ מֹוַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ָעא ְדֵלְהו, ְּ ּו ְּוָלא ּבָ

יַנְייהו ְּמדֹוֵריה ְדִיְצָחק ּבֵ ּ יה, ּ ֶּאָלא ִדיֵהא ְמדֹוֵריה ִעּמֵ ּ ּ ִדיר ָאְרחֹוי , ּ יה ּתָ ְּוִיְצָחק יֹוִליף ִמּנֵ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמאָלא, ְּ ָעא ַאְבָרָהם ִדְלֱהֵוי . ְוָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ ּ
ּמָ ְּמדֹוֵריה ְדִיְצָחק ּתַ   .ןּ
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יה ְדַההוא ַעְבָדא י ֵייָסא ַוַדאי ְזכוֵתיה ְדַאְבָרָהם ָאֳעַרע ַקּמֵ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדַההוא יֹוָמא , ּ ּ
ְּוַההוא יֹוָמא ָמָטא ְלֵעיָנא ְדַמָיא, ָנַפק ִּדְכִתיב ָוָאֹבא ַהיֹום ֶאל ָהָעִין, ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך)טתהלים קי(, ִּרּבִ ל ֵעיַני ְוַאּבִ ָמה . ָ ּגַ ּכַ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ִלין ְלִאׁשְ ּכְ ין ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ א ִטְפׁשִ ִני ְנׁשָ ִּאינון ּבְ ּ ִגין , ּּ ּבְ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵת ל ַחִיין ְוָכל ֵחירו ְוָכל טוב ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ּכָ ּ ּ ההוא חירו דעלמא (. יּּ

ַּחִיין ִאינון . )א ההוא חירו דעלמא דאתי איהו חיין בעלמא דין''נ( )דין ודעלמא דאתי איהו ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַהאי ַעְלָמא ּכְ ֵלִמין ּבְ ַעְלָמא ֵדין ְדִיְזּכון ְליֹוִמין ׁשְ ּּבְ ּ ֶאת ִמְסַפר )שמות כג(, ּ

ָּיֶמיך ֲאַמֵלא ַעְלָמא ְדָאֵתיּוְליֹוִמין ֲאִריִכין. ָ ֵליִמין.  ּבְ ִגין ְדִאינון ַחִיין ׁשְ ּּבְ ּ ִּאינון ַחִיין , ּ ּ
ְּדֵחידו ָלא ֲעִציבו, ּ ַּחֵיי ּבְ ַּחִיין ְדִאינון ַחִיין, ּ ּּ ַעְלָמא ֵדין ֵחירו ְדֹכָלא. ּ ֵּחירו ּבְ ּ ּ ְּדָכל ַמאן , ּ

ְלָטָאה ֲעלֹוי  אֹוַרְייָתא ָלא ָיְכִלין ְלׁשַ ַדל ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ין ְדַעְלָמאּ ל ַעּמִ   .ּּכָ

ַמד ִני ׁשְ י ֲעִקיָבא ְוֲחֵברֹוי. ְּוִאי ֵתיָמא ִאינון ּבְ גֹון ַרּבִ ֵזָרה ִהיא ִמְלֵעיָלא ּכְ ְְוָכך ָסִליק , ּּגְ

ָבה ַמֲחׁשָ ְלָטָאה ֲעלֹוי. ּבְ ֶות ְדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ֵּחירו ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ְדִאי ָאָדם , ְּ ּ ּ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאיהו אֹוַרְייָתאֲהָוה ִא ק ּבְ ְּתָדּבַ ּ ָּלא ָגִרים מֹוָתא ֵליה וְלָכל ַעְלָמא, ּּ ּוְבִגין . ּ

ה ָחרות ַעל ַהלוחֹות ְוָהא  ִתיב ּבָ ָרֵאל ַמה ּכְ ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָיַהב קוְדׁשָ ך ּכַ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ

ּאוְקמוָה ְבקו ִאיָלָנא ְדַחֵייְּוִאְלָמֵלא ִאינון ָלא ָחט. ּ ּו ְוׁשָ ּ ָּלא ָגְרמו מֹוָתא ְלַעְלָמא , ּ
ִמְלַקְדִמין ִריך הוא ָאַמר . ּּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ם וְבֵני ֶעְליֹון )תהלים פב(ְּ י ֱאֹלִהים ַאּתֶ ּ ֲאִני ָאַמְרּתִ

ְלֶכם מותון ְוגו. ּּכֻ ָאָדם ּתְ ְרֵמיכֹון ָאֵכן ּכְ ֲּחַבְלּתון ּגַ ּ ַדל ְּוַעל ָדא ּכָ. 'ּ ּתָ ּל ַמאן ְדִאׁשְ ּ
יך ָעְלָמא א ְדַאְחׁשִ יׁשָ ְלָטָאה ֲעלֹוי ַההוא ִחְוָיא ּבִ אֹוַרְייָתא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ְּבְ ּ ּ.  

  ]א''דף קלב ע - ' זוהר חלק א[

אי ִמית ה ַאּמַ י ֵייָסא ִאי ָהִכי מׁשֶ יָון ְדָלא ָחב ָלא ְימות , ָאַמר ַרּבִ ְּדִאי ָהִכי ּכֵ ּ ואמאי (ּ

ּ ֵליה ַוַדאי ִמיתָאַמר. )ימות יה ָקַאְמִריָנן, ּ ָלָטא ּבֵ ֶּאָלא ָלא ִמית ַעל ְידֹוי , ֲּאָבל ָלא ׁשָ
יה ַאב ּבֵ א ְוָאִזיל ְלַחֵיי  )א''דף קלב ע(ְוָלא ִמית , ְּוָלא ִאְסּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ק ּבִ ַּוַדאי ֶאָלא ִאְתָדּבַ ּ ּּ

  .ָעְלָמא

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכִת, ְוַהאי ַחי ִאְקֵרי ן ִאיׁש ַחי )שמואל בכג(יב ּּכְ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּ וְבָנָיהו ּבֶ ּ
ַעְלָמא ֵדין . 'ְוגו אֹוַרְייָתא ֵחירו ִאית ֵליה ִמּכָֹלא ּבְ ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדִאׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָאר ַעּמִ ְעּבוָדא ִדׁשְ ִּמּשִׁ ּ ּ ַעְלָמא ְד. ּ ִגין ְדָלא ֵּחירו ּבְ ָּאֵתי ּבְ
ָלל ַההוא ַעְלָמא ּכְ יה ִדיָנא ּבְ עון ִמּנֵ ִּיְתּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ה, ּתָ ה ָרִזין ִעָלִאין ְסִתיִמין ִאית ּבָ ּמָ אֹוַרְיָתא ּכַ ּּבְ ִתיב, ּ ך ּכְ ִגין ּכָ  )משלי ג(, ְּבְ
ה. ְּיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנים ה ְגִניִזין ְטִמיִרין ִאית ּבָ ּמָ רוָחא ְּוַעל ָד, ּּכַ ל ָדִוד ּבְ ּכַ ד ִאְסּתַ ּא ּכַ ּ

ה ְפִליָאן ָנְפִקין ֵמאֹוַרְייָתא ּמָ   ְּדָחְכְמָתא ְוָיַדע ּכַ
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יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך)תהלים קיט(, ָּפַתח ְוָאַמר ל ֵעיַני ְוַאּבִ א ֲחֵזי. ָ ּגַ ַּוְיִהי הוא , ּתָ
ה ִרְבָקה יֹוֵצאת ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ ֵעי ֵליה, תיֹוֵצא. ֶּטֶרם ּכִ ָאה ִמּבָ א . ַמאי יֹוֵצאת, ּּבָ ְּדקוְדׁשָ ּ

ֵני ָמָתא ְדֻכְלהו ַחָייִבין ל ִאינון ּבְ ִריך הוא ַאִפיק ָלה ִמּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ָלָלא ִדְלהֹון, ְ . ְּוִהיא יֹוֵצאת ִמּכְ
ה ִתיב ּבְ ֶרד ָהַעְיָנה ּכְ יָרא ְדִמְרָי, א''ַוּתֵ ן ּבֵ ּמָ ָּרָזא ִאיהו ְדִאָעְרַעת ּתַ ּ ִתיב , םּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ה ּא וְסִליקו ָלה ַמָיא''ָהַעְיָנה ּבְ ּ ּ.  

אֹוב ַמִים ָמה ִדְכִתיב יֹוְצאֹות ִלׁשְ ה ִרְבָקה יֹוֵצאת ּכְ אי יֹוְצאֹות ְולא , ָּדָבר ַאֵחר ְוִהּנֵ ַאּמַ
ְע. הֹוְלכֹות ְוֹלא ָבאֹות ל יֹוָמא וְבַהִהיא ׁשַ ִגין ִדְטִמיִרין ֲהוו ּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ֲאָבא ּ א ָנְפִקין ְלׁשָ ּתָ

יֵדיה, ַמָיא   .ְּוִסיָמָנא ָנִקיט ּבִ

א ֲחֵזי ח ָלה ְלִרְבָקה ְלֵעת ֶעֶרב ֲהָוה ִעיָדן ְצלֹוָתא , ּתָ ּכַ ד ָמָטא ַעְבָדא ְלָחָרן ְוַאׁשְ ּּכַ
א ְדָמָטא ִיְצָחק ְלַצָלָאה ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה. ְדִמְנָחה ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ְע, ּ ַהִהיא ׁשַ א ָמָטא ּבְ ּתָ

ה ְדִרְבָקה ַּעְבָדא ְלַגּבָ ִמְלַקְדִמין ָמַטאת . ּ א ְדָמָטא ִיְצָחק ִלְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ּכְ ְעּתָ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ
יה ְדָקא ְיאות. ִּרְבָקה ְלַגּבֵ ַאְתֵריה ְדִאְצְטִריך ּכְ ָחא ּכָֹלא ּבְ ּכָ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ְּ ָרָזא , ּ ְּוֹכָלא ָמָטא ּבְ

ִים ָרָזא ִדְכִתיב ְוַעל, ְדָחְכְמָתא ּ ָדא ֲאָתא ַההוא ַעְבָדא ִלְבֵאר ַהּמַ  ַמְעַין )שיר השירים ד(ּ
ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ים ּבְ ּנִ ְּוֹכָלא ָרָזא ִאיהו, ְואֹוִקיְמָנא, ּּגַ ּ.  

א י ַאּבָ יה ִרּבִ ְמעֹון ֲהָוה ָאֵתי ִלְטֶבְרָיה ְוֲהָוה ִעּמֵ י ׁשִ א ָאַמר ִר. ִּרּבִ י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ּבִ
פוֵמיה ְוִאינון , ִנִזיל ין ּבְ ן וִמִלין ַחְדּתִ א ְלַגּבָ ּתָ ְּדָהא ֲאַנן ָחֵמיָנן ְדַבר ָנׁש ַחד ִיְמֵטי ַהׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ָכל ֲאַתר ְדַמר ָאִזיל. ּ א ָהא ְיַדְעָנא ְדּבְ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ִריך ה, ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּוא ּ
יה ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ַגְדִפין ְלִאׁשְ ֵדר ֵליה ַמְלָאִכין ָטִסין ּבְ ְּמׁשַ ּ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ְמעֹון ֵעינֹוי, ּ י ׁשִ ר ָנׁש ְדֲהָוה ָרִהיט ְוָאִזיל, ָסִליק ִרּבִ ָּיְתבו . ְּוָחָמא ּבַ
א י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ְייהו. ִרּבִ ּבַ ד ָמָטא ּגַ ְמעֹון ַמאן ַאְנּתְָּאַמר ֵליה ִר, ּּכַ י ׁשִ ָּאַמר ֵליה . ּבִ

פֹוְטִקָיא ָקֲאִתיָנא ְוֲאָנא ָאִזיְלָנא ַאִטיְטֵריה ְדַבר יֹוָחאי ְדִאְתַמּנון ַחְבַרָיא  ּיוָדאי ֲאָנא וִמּקַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
יה ּבֵ ְדרוִני ּגַ ִמִלין ְיִדיָען ְוׁשַ ּּבְ ּ ּ ִרי. ּ ר. ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ּבְ ָּאַמר ֵליה .  יֹוָחאיָּאַמר ֵליה ַאְנּתְ ּבַ

ר יֹוָחאי   .ֲאָנא ּבַ

ָמה  יֵניה ְלֵבין ּכֹוְתָלא ּכְ ְצלֹוֵתיה ּבֵ ר ָנׁש ּבִ ָּאַמר ֵליה ָהא אֹוִקיְמָנא ְדָלא ַיְפִסיק ּבַ ּ ּ ּ
יר ְוגו)ישעיה לח(, ִדְכִתיב ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ ּוַמאן ְדַצֵלי ָאִסיר ְלֶמֱעַבר ַאְרּבַ. 'ּ ּ ע ּ

ַּאּמֹות ָסִמיך ֵליה יה, ְ ר ְלַקּמֵ ע ַאּמֹות ְלָכל ְסַטר ּבַ י ַאְרּבַ ְּואוְקמוָה ְלַהּנֵ ּ ְּואוְקמוָה ְדָלא . ּ ּ ּ
יה ְוכו ר ָנׁש ֲאחֹוֵרי ַרּבֵ ִּיְצֵלי ּבַ י ִמיֵלי' ּ ָכל ַהּנֵ   .ְּוִאְתַמּנון ּבְ

ְוָעִת)תהלים לט(, ָּפַתח ְוָאַמר ִפָלִתי ְיָי ְוׁשַ ְמָעה ּתְ חָרׁשּ ׁשִ . ּי ַהֲאִזיָנה ֶאל ִדְמָעִתי ַאל ּתֶ
ַמע ְמָעה ְוָלא ׁשְ ַמע ְיָי ְוָחִנִני ְוגו, ַמאי ַטְעָמא ׁשִ ִתיב ׁשְ ֲאַתר ַחד ּכְ ּוְבֲאַתר ָאֳחָרא ', ּבְ

ְמָעה ְמָעה ְלנוְקָבא. ׁשִ ַמע ִלְדכוָרא וְלִזְמִנין ׁשִ ָכל ֲאַתר ְלִזְמִנין ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ָמה . ּ ְמָעה ּכְ ׁשִ
ְמָעה ְיָי ֶצֶדק ְוגו)תהלים יז(, ַאּתְ ָאֵמרְד ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ' ׁשִ ַמע ּכְ ַמע ְיָי  )תהלים ל(, ׁשְ ׁשְ

ִני )משלי א( .ְוָחֵנִני ַמע ּבְ ַמע)דברים כז( .ׁשְ ת וׁשְ   .ּ ַהְסּכֵ
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ִפָלִתי ְיָי ְמָעה ּתְ ִגין ְדַהאי , ְּוָהָכא ׁשִ ל ְצ)דאיהו(ּּבְ ָלא ּכָ א ִדְמַקּבְ . ּלֹוִתין ְדַעְלָמאּ ַדְרּגָ
א ְדַצִדיק ַחי עֹוָלִמים ִדְכִתיב ֵריׁשָ ֵוי ָלה ּבְ ְייהו ֲעָטָרה ְוׁשַ ִניָנן ְדַעְבָדא ִמּנַ ְּוָהא ּתָ ּ ּ ּ ּ ּ משלי (, ּ

ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק)י ִפָלִתי ְיָי. ּ ּבְ ְמָעה ּתְ ְּוַעל ָדא ׁשִ ּ.  

ִפָלִתי ְיָי ָדא ְצלֹוָתא ִדי ְבַלַחׁש ְמָעה ּתְ ּׁשִ ר ָנׁש . ּ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ָדא ְצלֹוָתא ְדָאִרים ּבַ ְּוׁשַ ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ַעְקֵתיה ּכְ ָּקֵליה ּבְ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים)שמות ב(, ּ ַעל ׁשַ ְוָעָתם.  ַוּתַ ּוַמהו ׁשַ ּ ,

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֶּאָלא ְדִבְצלֹוֵתיה ָאִרים ָקֵליה ְוָזִקיף ֵעינֹוי ְלֵעיָלא ּכְ ּ ּ ְוׁשֹוַע  )שעיה כבי(, ּ
ְרִעין ְוָדִפיק )ב''דף קלב ע( ּוְצלֹוָתא ָדא. ֶאל ָהָהר ר ּתַ  לֹון ְלֲאָעָלא )ודחיק א''ס( ְמַתּבַ
חָרׁש ָדא. ְּצלֹוֵתיה ֶּאל ִדְמָעִתי ַאל ּתֶ יה, ּ ְרָעא ְדָקִאים ַקּמֵ א ְוֵלית ּתַ י ַמְלּכָ ָּאִעיל ַקּמֵ ּ ,

ּוְלעֹוָלם ָלא ַאֲהָדרו ִדְמִעין ּבְ ּ   .ֵריַקְנָיאּ

ין ַלת ַדְרּגִ ִתיב ָהָכא ּתְ ּתו ָהא ּכְ ְוָעה. ְּתִפָלה, ּ ַלת ָאֳחָרִנין. ִּדְמָעה. ׁשַ . ָּלֳקֵביל ִאֵלין ּתְ
ך ר ָאֹנִכי ִעּמָ י ּגֵ ב. ְּכִ ָכל ֲאבֹוָתי ִעְקָרא ְדַעְלָמא. ְלָבַתר ּתֹוׁשָ   .ְלָבַתר ּכְ

א ֲחֵזי ִגי, ְצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש ְמעֹוֶמד, ּתָ ב ְוַחד ּבְ ּן ִדְתֵרי ְצלֹוָתא ִניְנהו ַחד ִמיֹוּשֶׁ ּ
ל ֹראׁש, ְמעֹוֶמד ל ַיד וְתִפָלה ׁשֶ ִפָלה ׁשֶ ין ּתְ ֵרין ַדְרּגִ ְּוִאינון ַחד ָלֳקֵביל ּתְ ּּ ּ י יֹום . ּ ְלַגּבֵ

ל ַיד. ָּוַלְיָלה ְוֹכָלא ַחד ִפָלה ׁשֶ י ּתְ ב ְלַגּבֵ ִפָלה ִמיֹוּשֶׁ ּאוף ָהָכא ּתְ ּ ָמה ְלַאְתִקין ָל, ּ א ''ד(ּה ּכְ

יט ָלה ְלֲאָעָלא ְלחוָפה)כמאן ּ ְדַאְתִקין ְלַכָלה ְוָקׁשִ ּ ּ ָרָזא , ּ ִטין ָלה ּבְ ָּהִכי ָנֵמי ְמַקׁשְ
יְרָייָהא ִּדְרִתיָכָאה וַמּשִׁ ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ְוכו, ּ ְרָתיו ְוָהאֹוַפּנִ ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ ּיֹוֵצר ְמׁשָ ּ'.  

ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְמיו בּ ָלא ָלה, ּשָׁ א ִעָלָאה ְוִאיהו ָאֵתי ְלַקּבְ י ַמְלּכָ יָון ְדָעֳאַלת ְלַגּבֵ ּּכֵ ּ ּ ,
א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ֵדין ֲאַנן ָקְייִמין ַקּמֵ ֵדין , ּּכְ נוְקָבא)דרגא(ְּדָהא ּכְ ר ּבְ ּ ְדכוָרא ִאְתַחּבַ ּ ּוְבִגין , ּ
אוָלה ִלְתִפָלה  ין ּגְ ך ָלא ַיְפִסיק ּבֵ ּּכָ ּ ּ , ותפלה תרין דרגין אינון, )שמות קנז א(וגאולה (ְ

  .)ל''ף ורח''רזא דצדיק וצדק יוס

ע ַאּמֹות ִלְצלֹוֵתיה ְואוְקמוָה  א ִעָלָאה ָנַטל ַאְרּבַ י ַמְלּכָ ּוְבִגין ְדַבר ָנׁש ָקִאים ַקּמֵ ּ ּ ּ ּּ
יעוָרא  ִּדְבׁשִ ּ ְדסוְרָטא ְדיֹוֵצר ּכָֹלא)א בשיעורא''ד(ּ ּ ִסְט. ּ ֵעי ְּוָכל ַמה ְדָאֵתי ּבְ ָּרא ִדְדכוָרא ּבָ

ף  ֵּליה ְלִאיִניׁש ְלֵמיַקם ְבִקיוֵמיה ְוִאְזַדּקַ ּ ּ ד ִאיהו ּכֵֹרַע. )א ויזדקף''ס(ּּ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּכֵֹרַע , ּּכְ
ָברוך ְּבְ ם, ְּוַכד ִאיהו ָזִקיף, ּ ּשֵׁ ָבָחא ִדְדכוָרא ַעל נוְקָבא, ָזִקיף ּבַ ִגין ְלַאֲחָזָאה ׁשְ ּּבְ ּ.  

ָמה ִדְכִתיבְּוָתא ֲחֵזי ְד ָמר ּכְ יה ְוִאּתְ ר ָנׁש ֲאחֹוֵרי ַרּבֵ ָּהא אוְקמוָה ָלא ִיְצֵלי ּבַ ּ  )דברים י(, ּ
יָרא א. ֶָאת ְיָי ֱאלֶקיך ּתִ ִכיְנּתָ מֹוָרא ִדׁשְ יה ּכְ ֶּאת ְלַאְכָלָלא ְדָבֵעי ְלִמְדַחל ֵמַרּבֵ ּוְדִחילו , ּ ּ

יה ִאיהו, ְדַתְלִמיד ַּרּבֵ ְעּתָ. ּ ׁשַ ך ּבְ ִגין ּכָ יהְּבְ ֵוי ַההוא מֹוָרא ְלַקּמֵ ּא ִדְצלֹוָתא ָלא ַיׁשְ א ''ד(, ּ

ְלחֹודֹוי ְוָלא מֹוָרא ָאֳחָרא)ג לצלותא''ל ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּ ֶאָלא מֹוָרא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ.  

ָמה ְדַאְתִקין ַאְבָרָהם ְצלֹוָתא . ְּוָתא ֲחֵזי ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ַאְתִקין ֵליה ִיְצָחק ַּוַדאי ּכְ
יהְדַצְפָרא ק ּבֵ ּ ָלֳקֵבל ַההוא ַדְרָגא ְדִאְתָדּבַ ּ ּ  ִיְצָחק ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה )א כך''ד(ְוֵכן . ּ
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יה ק ּבֵ א ְדִאְתָדּבַ ָּלֳקֵבל ַההוא ַדְרּגָ ּ א ְלַנֲחָתא . ּ ְמׁשָ ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְמִכי ָנֵטי ׁשִ
ַדְרגֹוי ִלְסַטר ַמֲעָרב   .ּבְ

ְפָרא ַעד ַההוא ִזְמָנא ִדְכִתיבְּדָהא ַעד ָלא ָנָטה א ְלַצד ַמֲעָרב ִאְקֵרי יֹום ִמּצַ ְמׁשָ ּ ׁשִ ּ ,
ל ַהיֹום)תהלים כב( ָכה. ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ א ֲחֵזי, ְוִאי ֵתיָמא ַעד ֲחׁשֵ  אֹוי ָנא )ירמיה ו(ִּדְכִתיב , ּתָ

טו ִצְלֵלי ָעֶרב י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ָּלנו ּכִ י ָפָנה ַהיֹום ָל. ּּ ֳּקֵבל ְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ִדְכִתיב ֶחֶסד ּּכִ
ל ַהיֹום א ִאיהו ִלְסַטר ִמְזָרח, ֵּאל ּכָ ְמׁשָ ֵדין ׁשִ ְּדָהא ּכְ א ְוָנֲחָתא ִלְסַטר , ּ ְמׁשָ יָון ְדָנָטה ׁשִ ּּכֵ

ֵדין ִאיהו ְזַמן ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה וְכָבר ָפָנה ַהיֹום ְוָאתו ִצְלֵלי ָעֶרב ְוִא, ַמֲעָרב ָּהא ּכְ ּ ּּ ְתַער ּ
ָעְלָמא ָיא ּבְ   .ִּדיָנא ַקׁשְ

א ְדֶחֶס ּוָפָנה ַהיֹום ְדִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ָיא, ד''ּּ א ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוָנטו ִצְלֵלי ָעֶרב ְדִאינון ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ,
א ְוִאּתֹוַקד ֵהיָכָלא י ַמְקְדׁשָ ּוְכֵדין ִאְתָחַרב ּבֵ ְצלֹו. ּ ִניָנן ִדיֵהא ַבר ָנׁש ָזִהיר ּבִ ְּוַעל ָדא ּתָ ָתא ּ

ָעְלָמא ְרָייא ּבְ ָיא ׁשַ ְּדִמְנָחה ְדִאיהו ִזְמָנא ְדִדיָנא ַקׁשְ ַיֲעֹקב ַאְתִקין ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית . ּ
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ְְדָהא ִאיהו ַאְתִקין ָלה ְוָזן ָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ א ''ְוה, א''ו ַאְתִקין ְלה''ַּוַדאי וא, ּ

ָזַנת ִמן וא ּו ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ''ִאּתְ ָללּ ְרָמה ּכְ   .ִּמּגַ

ִגין ְלִאְתַנֲהָרא ְצלֹוָתא ְדיֹוָמא ּבְ ִליַלת ּבִ ִפַלת ַעְרִבית ְרׁשות ְדָהא ִאְתּכְ ך ּתְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ ,
א ָלאו ִזְמָנא ִאיהו ּתָ ְלָיא ְנהֹוָרא ִדיָמָמא ְדַיְנִהיר ָלה. ְּוַהׁשְ ְּואֹוִקיְמָנא ָלה ְדָהא ָלא ִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ ,

ְלָט ִריך הוא ִעם ְוִאיִהי ׁשָ א ּבְ ע קוְדׁשָ ְעׁשַ ּתַ ֲחׁשֹוָכא ַעד ִזְמָנא ְדַפְלגות ֵליְלָיא ְדִאׁשְ ּא ּבַ ּ ּ ּ ְּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ר ָנׁש , ַּצִדיַקָיא ּבְ ָעא ּבַ ְעׁשְ ּתַ ּוְכֵדין ִאיהו ִזְמָנא ְלִאׁשְ אֹוַרְייָתא )א ולמלעי''ס(ּ  ּבְ
ָמר ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ
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ַלת ִזְמִנין ִדְצלֹוֵתי ִדְכִתיב, א ֲחֵזיּתָ ָּדִוד ֲאָתא ְוָאַמר ִאֵלין ּתְ ּ  ֶעֶרב ָוֹבֶקר )תהלים נה(, ּּ
ָלָתא ְייהו, ְוָצֳהָרִים ָהא ּתְ ֵרי ִמּנַ ְּוִאיהו ָלא ַצֵלי ֶאָלא ּתְ ּּ יָחה ְוֶאֱהֶמה, ּ ְוָלא , ִּדְכִתיב ָאׂשִ

יר יָחה ְוֶאהֶמה ַדְייָקא, ְצלֹוָתא ְדִמְנָחהָּדא ִלְצלֹוָתא ְדַצְפָרא ְוָדא ִל. ַיּתִ ך ָאׂשִ ִגין ּכָ . ְּבְ
יָחה ָאׂשִ ֶחֶסד ּבְ י ֵליה ּבְ א ְדֶחֶסד ַסּגֵ ְעּתָ ַצְפָרא ְדִאיהו ׁשַ ּּבְ ּ ּ א ְדִדיָנא , ּ ְעּתָ ּוְבִמְנָחה ְדהוא ׁשַ ּ ּ

ך ְוֶאהֶמה ֵעי ֲהָמָייה וְבִגין ּכָ ָיא ּבָ ְַקׁשְ ד ִאְתְפִליג . ּ ּוְלָבַתר ּכַ יִרין ּ ׁשִ ֵליְלָיא ֲהָוה ָקם ּבְ
ְדָקא  ָחן ּכְ ּבְ י ְוָהא )ב''תהלים ס( ,ָּיאֹות ִדְכִתיב) א''דף קלג ע(ְּותוׁשְ יֹרה ִעּמִ ּ וַבַלְיָלה ׁשִ ּ

ָמר   .ִאּתְ

ְמעֹון ְוֲאְזלו י ׁשִ ֲהֵדיה ַעד ְטֶבְרָיה. ָּקם ַרּבִ ֲּאַזל ַההוא ַבר ָנׁש ּבַ ַּעד ְדֲהוו ָאְזלו. ּ ּ ָאַמר , ּ
א ֲחֵזיִרּבִ ְמעֹון ּתָ דֹוָלה, י ׁשִ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ָנן ְדַאְנׁשֵ ְקנום ַרּבָ ִמיִדין ּתִ ֶנֶגד ּתְ ִפלֹות ּכְ ּּתְ ּ ִגין , ּ ּבְ

ֵרי ִדְכִתיב ָחן ּתְ ּכְ ְּדַאׁשְ ִני )במדבר כח(, ּ ֶבׂש ַהּשֵׁ ּבֶֹקר ְוֶאת ַהּכֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ  ֶאת ַהּכֶ
ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ֵרי ִזְמֵני ְדיֹוָמא ְדִאינון ִזְמִנין ִלְצלֹוָתא.ּתַ י ּתְ ַהּנֵ ּ ְוִאינון ִמְתָקְרִבין ּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]491דף [ -ּ

י ְצלֹוֵתי ְקנום ְלַהּנִ ַקְדִמיָתא ָאבֹות ּתִ ָּאַמר ַההוא ַגְבָרא ָהא ּבְ ּוַמה ְדַאְתִקינו ַאְבָרָהם , ּ ּ ּ
ּוַמה ְדַאְתִקין ַיֲעֹקב ְדִאיהו ׁשְ, ְּוִיְצָחק הוא ִעְקָרא ּ ּ אי ִאיהו ְרׁשות ְוָלא ּ ָּבָחא ְדֲאָבָהן ַאּמַ ּ ּ

י ַהּנֵ ָרא ּכְ   .ִעּקְ

ְמעֹון ָהא  י ׁשִ ָמר)רכט ב(ָאַמר ִרּבִ א ֲחֵזי.  ִאּתְ ֵרי ִזְמֵני ִדְתֵרי ְצלֹוֵתי ָלאו , ֲאָבל ּתָ י ּתְ ַּהּנִ
ַעְדֵביה ָרא ְלַיֲעֹקב ּבְ ִּאינון ֶאָלא ְלַחּבְ רו ָדא ּבְ, ּּ יָון ְדִאְתַחּבָ ּּכֵ ּ ירּ , ָדא ֲאַנן ָלא ְצִריִכין ַיּתִ

יר גוָפא ָלא ִאְצְטִריך ַיּתִ ַרת ּבְ ֵרין ְדרֹוִעין ְוִאְתַחּבָ ין ּתְ ָתא ּבֵ ְְדֵכיָון ְדִאְתְיִהיַבת ִאּתְ ּ ּ ּ ְוַעל , ּ
יַנְייהו ִגין ְדִאְתְיִהיַבת ּבֵ ֵרין ְדרֹוִעין ּבְ ִעיָנן ְלִאְתָעָרא ּתְ ָּדא ֲאַנן ּבָ ּ ּ יָון ְדִאיִה, ּ יַנְייהוּּכֵ , ּי ּבֵ

ָרא ְלִחיׁשו ְדָלא ְלַאְדּכָ ָתא ִמַלְייהו ּבִ ּּגוָפא ְוִאּתְ ּ ּ ּּ.  

ִניָנן רֹום ּתָ ּמָ ׁש ּבַ ּמֵ ך ַיֲעֹקב ְמׁשַ ְוְבִגין ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ רֹום ּכְ ּמָ  )תהלים צב(, ַמאי ּבַ
ה ָמרֹום ְלעֹוָלם ְיָי ְּוֹכָלא ִאיהו ָרָזא ְלָיְדֵעי ִמִדי. ְוַאּתָ ּ א ְוַההוא יוָדאי . ןּ י ַאּבָ ָּאתו ִרּבִ ּ ּ

קו ְידֹוי ּוְנׁשָ א. ּ ּתָ ר ַהׁשְ ִמָלה ָדא ּבַ א ַעד יֹוָמא ֵדין ָלא ָקִאיְמָנא ּבְ י ַאּבָ ָאה . ָּאַמר ִרּבִ ַזּכָ
ַמע ֵליה ּחוָלִקי ְדָזִכיָנא ְלִמׁשְ ּ ּ:  

ָרה ִאּמֹו י יֹוֵסי ַהאי. ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהֹאהָלה ׂשָ ָיאָאַמר ַרּבִ ְלֹאֶהל . ָהֹאהָלה.  ְקָרא ַקׁשְ
ֵעי ֵליה ָרה ִאּמֹו ִמּבָ א. ַמאי ָהֹאֱהָלה, ּׂשָ ִכיְנּתָ ן ׁשְ ּמָ ַּדֲאַהְדַרת ּתַ ָרה , ּ ִגין ְדָכל ִזְמָנא ְדׂשָ ּּבְ

א ָלא ַאֲעֵדי ִמיָנה ִכיְנּתָ ָעְלָמא ׁשְ ת ְלֶעֶרב , ָּקְייָמא ּבְ ּבָ א ֲהָוה ְדִליַקת ֵמֶעֶרב ׁשַ ַרּגָ ּוׁשְ
אׁשַ ּתָ ּבַ ל ִאינון יֹוֵמי ְדׁשַ ת ְוֲהָוה ָנִהיר ּכָ ַתר ְדִמיַתת, ּּבָ א, ּּבָ ַרּגָ ְבָתה ַהִהיא ׁשְ יָון . ּכָ ּכֵ

א ַאְדִליַקת ַרּגָ א וׁשְ ִכיְנּתָ ְּדָאַתת ִרְבָקה ֲאַהָדַרת ׁשְ ּ ָרה ִאּמֹו. ּ ָכל , ׂשָ ָרה ּבְ ְּדַדְמָיא ְלׂשָ
  .עֹוָבָדָהא

ָמה  י ְיהוָדה ָאַמר ּכְ ִדיוְקִניה ְדַאְבָרָהםִּרּבִ ְּדִדיוְקֵניה ְדִיְצָחק ֲהָוה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָכל ַמאן ְדָחֵמי , ּ
ָנה , ַּווַדאי ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק, ְּלִיְצָחק ָאַמר ָדא ַאְבָרָהם ָּהִכי ָנֵמי ִרְבָקה ִדיוּקְ ּ ּ
ָרה ׁש ֲהַות ִדיוְקָנא ְדׂשָ ַּמּמָ ָרה ִאּמֹו ַו, ּ ך ׂשָ ְוְבִגין ּכָ   .ַּדאיּ

ֹכָלא ָהִכי הוא י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ִרּבִ א ֲחֵזי, ּ ָרה , ֲאָבל ּתָ ב ְדׂשָ ָּרָזא ִאיהו ְדַאף ַעל ּגַ ּ ּ
יָתא, ִמיַתת ְּדיוְקָנה ָלא ַאֲעֵדי ִמן ּבֵ ן ִמיֹוָמא ְדִמיַתת ַעד ְדֲאַתת ִרְבָקה, ּ ּמָ ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ּתַ ּ ,

יָון ְדָעֳאַלת ִרְבָקה ִאְתֲחִזיַא ָרהּּכֵ ּת ִדיוְקָנא ְדׂשָ ִּמָיד ' ִּדְכִתיב ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהֹאהָלה ְוגו, ּ
ן ּמָ ָרה ִאּמֹו ִאְתֲחִזיַאת ּתַ ן, ׂשָ ּמָ ד ָאִעיל ּתַ ְלחֹודֹוי ּכַ ר ִיְצָחק ּבִ ְוַעל , ְּוָלא ֲהָוה ָחֵמי ָלה ּבַ

ֶחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו  ָּדא ַוִיּנָ ָנא ּ ְד)אחרי, א מאי אחרי אמו''ס(ּ ִּאּמֹו ִאְתֲחִזיַאת ְוִאְזַדּמְ
ֵביָתא ִתיב ַאֲחֵרי ִמיַתת ִאּמֹו, ּבְ   .ֶּאָלא ַאֲחֵרי ִאּמֹו, ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

ה  ִהי לֹו ְלִאּשָׁ ח ֶאת ִרְבָקה ַוּתְ ִיְצָחק ַוִיּקַ יה ּבְ ָנא ִדְכִתיב ּבֵ ְמעֹון ָאַמר ַמאי ׁשְ י ׁשִ ִּרּבִ ּ
יָון ְדָאַמר. ַּוֶיֱאָהֶבָה ה ָלא ְיַדְעָנא ְדהוא ָרִחים ָלהּּכֵ ִהי לֹו ְלִאּשָׁ ּ ַוּתְ ּ ִני ַעְלָמא , ּ ל ּבְ ְּדָהא ּכָ

ְייהו יה ַוֶיֱאָהֶבָה. ַּרֲחֵמי ִלְנׁשַ ִיְצָחק ִדְכִתיב ּבֵ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]492דף [ -ּ

ָמ ָתא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ׂשְ י ִאּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ִאְתֲערוָתא ִדְרִחימו ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ ּּ ּ ּ ּ אָלא ּ
י)שיר השירים ב(, ִּדְכִתיב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ַחד ִאינון.  ׂשְ ך ְוַלְיָלה ּכְ ְּוחׁשֶ ָמאָלא , ְ ּוׂשְ

ה י נוְקָבא ְוָאִחיד ּבָ ִדיר ְלַגּבֵ ִּאְתַער ְרִחימו ּתָ ּ ב ְדַאְבָרָהם , ּ ְּוַעל ָדא ַאף ַעל ּגַ  )א הוה''ס(ּ
יה ַוֶי ִתיב ּבֵ ָרה ָלא ּכְ ָּרִחים ָלה ְלׂשָ ּ ִיְצָחקּ ְּוִאי ֵתיָמא ַוֶיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת . ֱּאָהֶבָה ֶאָלא ּבְ

יה ָקֳעִביד ֵליה, ָרֵחל ִּסְטָרא ְדִיְצָחק ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרה , ּתָ ד ָחָמא ְלׂשָ יר)א לרבקה''ס(ַאְבָרָהם ּכַ ק ָלה ְוָלא ַיּתִ ֲאָבל ִיְצָחק , ּ ֲהָוה ְמַחּבֵ
ֲעָלה ָאִחיד ּבָ ְּדִאיהו ּבַ ּ י ִויִמינֹו ּ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ה ִדְכִתיב ׂשְ חֹות ֵריׁשָ ֵוי ְדרֹוֵעיה ּתְ ּה ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵקִני ַחּבְ ְדָקא ְיאות. ּתְ ָבִטין ּכָֹלא ּכְ ֵריַסר ׁשְ ׁש ַעְרָסא ְואֹוִליד ּתְ ּמֵ ְּלָבַתר ֲאָתא ַיֲעֹקב ְוׁשִ ּ.  

  ]ב''דף קלג ע - ' זוהר חלק א[

ְלה ָרָזא ָחָדא ְּוָתא ֲחֵזי ֲאָבָהן ּכֻ ל . ֲּאְזלו )ב''דף קלג ע(ּו ּבְ ין ּכָ ע ָנׁשִ ַאְרּבַ ְמׁשו ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ
ְייהו ים, ַּחד ִמּנַ ָרה ְוָהָגר וְתֵרי ִפַלְגׁשִ ע ׂשָ ַאְרּבַ ַּאְבָרָהם ּבְ ּ ר . ּ ים ֲאׁשֶ ִּדְכִתיב ְוִלְבִני ַהִפַלְגׁשִ ּ ּ
ע, ְלַאְבָרָהם ֵרי ָהא ַאְרּבַ ים ּתְ ִּפַלְגׁשִ ּ.  

ע ִדְסִטירו ְדִרְבָקהִי ָרָזא ְדַאְרּבַ ְּצָחק ּבְ ח ֶאת ִרְבָקה ַחד, ּ ִּדְכִתיב ַוִיּקַ ה . ּ ִהי לֹו ְלִאּשָׁ ַוּתְ
ֵרי ַלת. ּתְ ע. ַּוֶיֱאָהֶבָה ּתְ ֶחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו ָהא ַאְרּבַ ע . ַּוִיּנָ ָּלֳקֵבל ָדא ֲהוו ְלַיֲעֹקב ַאְרּבַ ּ
ין ָרָזא ָח. ָנׁשִ   .ָדאְּוֹכָלא ּבְ

א ָרָזא ְדקוְדׁשָ ָתא ָחָדא ּבְ ִאּתְ ל ַחד ּבְ ׁשו ּכָ ּמְ י ִחָייא ָאַמר ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ׁשִ ִּרּבִ ּ ַאְבָרָהם . ּ
ָרה ׂשָ ִרְבָקה, ּבְ ְתֵרין חוָלִקין, ִיְצָחק ּבְ ין ְלַיֲעֹקב ּבִ ע ָנׁשִ ְרַווְייהו ֲהֵוי ַאְרּבַ ְּוָלֳקֵבל ּתַ י . ּ ִרּבִ

ְמעֹון ָאַמר ְסִליקו ּ ִמִלין ְלַאְתַרְייהוּׁשִ ָרָזא . ּ א ִאְתֲעַבד ְוֹכָלא ּבְ ָרָזא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ּכָֹלא ּבְ ּּ ּ
  :ָחָדא

ָמה ְקטוָרה ה וׁשְ ח ִאּשָׁ ַּויֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ּ ּ ּ ַתר . ְּקטוָרה ָדא ִהיא ָהָגר. ּ ִניָנן ּבָ ְּדָהא ּתָ
יה ְדַאְבָרָהם ְוָטַעת  א ָהָגר ִמּנֵ ְּדִאְתְפָרׁשָ ּ לוֵלי ְדֲאבוָהּּ ַתר ּגִ ּּבָ ּ ּ עֹוָבִדין , ּ ָרא ּבְ ׁשְ ְלָבַתר ִאְתּקַ

ָרן ָרן, ְדַכׁשְ עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ָמה ְוִאְקֵרי ְקטוָרה ּבְ י ׁשְ ּנֵ ּתַ ך ִאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ַדר ַאְבָרָהם וְנָסָבה , ְּ ְּוׁשָ ּ
ֵּליה ְלִאְנּתו ָמא ְמַכֵפר חֹוִבין. ּ ּנוי ׁשְ אן ְדׁשִ ִּמּכָ ּ ָמהְוַעל, ּ י ׁשְ ּנֵ ּתַ ּ ָדא ִאׁשְ ּ.  

ָרה ִאיהו ְדאֹוִסיף, ַּמאי ַויֹוֶסף, ַּויֹוֶסף ַאְבָרָהם ִּאי ֵתיָמא ְדַעל ׂשָ ּ ֶּאָלא . ָלאו ָהִכי, ּ
ֲהָדה ִזְמָנא ָחָדא ָרה ִאְזַדַווג ּבַ יֹוָמָהא ְדׂשָ ּּבְ ּ ָמֵעאל, ּ ִריך ָלה ַעל ִעְסֵקי ְדִיׁשְ ּוְלָבַתר ּתָ ְּ ,

ּוְלָבַתר ַויֹוֶס ַקְדִמיָתאּ ִמְלַקְדִמין ִזְמָנא ָאֳחָרא ַעל ַמה ְדָנִסיב ָלה ּבְ ּף ּכְ ֵני . ּ ּוְכפום ְדׁשָ ּ
ָמה ֵני ׁשְ   .ּעֹוָבָדָהא ָהִכי ָנֵמי ׁשָ

א ֲחֵזי ָרה ִאּמֹו, ּתָ י ֶאְלָעָזר ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהֹאהָלה ׂשָ ְלָיא ִדיוְקָנא . ְּדָאַמר ַרּבִ ְּדִאְתּגַ ּ ּ
ָרה ְוִיְצָח ְלָיא ִאּמֹוְדׂשָ ל יֹוָמא, ּק ִאְתְנָחם ַאֲחֵרי ְדִאְתּגַ ְוַאְבָרָהם . ְּוִדיוְקָנָהא ֲהָוה ָחֵמי ּכָ

ן ּמָ ָתא ּתַ יָתא ְוָלא ָאִעיל ָלה ְלַהאי ִאּתְ ַההוא ּבֵ ב ְדִאיְנִסיב ָלא ָעאל ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ִגין , ּ ּבְ
ה ִביְרּתָ ְפָחה ֹלא ִתיַרׁש ּגְ ָר. ְּדׁשִ ּוְבֹאֶהל ְדׂשָ ָתא ָאֳחָרא ֶאָלא ִרְבָקהּ   .ּה ָלא ִאְתֲחֵזי ִאּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]493דף [ -ּ

ן ּמָ ָרה ִאְתַגְלָייא ּתַ ב ְדֲהָוה ָיַדע ְדִדיוְקָנא ְדׂשָ ְּוַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְבֵקיה ְלִיְצָחק , ּ ּׁשַ
ל יֹוָמא יה ּכָ ַּההוא ֹאֶהל ְלֶמחֵמי ִדיוְקָנא ְדִאּמֵ ּ ּ יב ֲּהָדא הוא ִדְכִת, ִיְצָחק ְוָלא ַאְבָרָהם. ּ

ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ר לֹו ַדְייָקא. ַּוִיּתֵ ל ֲאׁשֶ ָּדא ַההוא ִדיוְקָנא , ֶאת ּכָ ּ ּ ּ
ָנא ּכְ ַההוא ַמׁשְ ָרה ּבְ   .ְּדׂשָ

ר לֹו ְלִיְצָחק ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה , ָּדָבר ַאֵחר ַוִיּתֵ ּ
ָקא ִיְצָח ְדָקא ְיאותְּלִאְתַדּבְ א ְדחוָלֵקיה ּכְ ַדְרּגָ ּק ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ִליל , ּתָ  )אמיא באשא''ס(ָהָכא ִאְתּכְ

ַמָיא א ּבְ א ָנִטיל ַמָיא, ֶאׁשָ ר לֹו ְלִיְצָחק ָדא , ַּוַדאי ֶאׁשָ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ַמע ַוִיּתֵ ַּמׁשְ ּ
א ֶאׁשָ ִליל ּבְ ִלי. ַּמָיא ְדִאְתּכְ ַמָיאּוְבַקְדִמיָתא ִאְתּכְ א ּבְ ֲחָדא ֶאׁשָ א , ֵאיָמַתי. ל ּכְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ַמָיא א ּבְ ִליל ֶאׁשָ ֵדין ִאְתּכְ יה ִדיָנא ּכְ ד ּבֵ ְּדָעַקד ֵליה ְלִיְצָחק ְלֶמְעּבַ ּ ּ ִלילו . ּ א ִאְתּכְ ּתָ ְּוַהׁשְ
א ֶאׁשָ ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ַמָיא ּבְ ּּ ּ:  

י נֹותְּוִלְבֵני ַהִפיַלְגׁשִ ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ נֹות. ם ֲאׁשֶ ִּאֵלין ִסְטֵרי . ַמאי ַמּתָ
ין ָלָמא ַדְרּגִ ִגין ְלַאׁשְ ָמָהן ְדִסְטֵרי רוַח ְמָסֲאָבא ּבְ ִאין ְדִאינון ׁשְ ּתָ ין ּתַ ַּדְרּגִ ּ ּ ּ ַלק ִיְצָחק , ּ ְּוִאְסּתַ

ְדָקא ָחֵזי ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּכְ ַּעל ּכָֹלא ּבִ ּּ.  

ים ֵני ַהִפיַלְגׁשִ א, ּּבְ ּתָ ַקְדִמיָתא וִפֶלֶגׁש ַהׁשְ ֵני ְקטוָרה ִפֶלֶגׁש ּבְ ִּאֵלין ֲהוו ּבְ ּ ּּ ּ י ִחָייא . ּּ ַּרּבִ
ׁש ים ַמּמָ ְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְבנֹו. ָּאַמר ִפַלְגׁשִ יה ְדִיְצָחק, ַּוְיׁשַ ְלָטָאה ְלַגּבֵ ְּדָלא ְלׁשַ ּ עֹוֶדנו . ּּ ּּבְ

עֹוד ְדֲהָו, ַחי ַעְלָמא ְדָלא ְיַקְטְרגון ֵליה ְלָבַתרּּבְ ּה ַאְבָרָהם ַחי ְוַקָיים ּבְ ּ ּ ן , ּ ּקַ ּוְבִגין ְדִיְתּתַ ּ
ְלהו ָפא ַעל ּכֻ ּקְ ָיא ִעָלָאה ְלִאְתּתַ ְסַטר ִדיָנא ַקׁשְ ִּיְצָחק ּבִ ּּ יה, ּ ְפָיין ַקּמֵ ְּוֻכְלהו ִאְתּכַ ּ ֵקְדָמה . ּ

ן ִאינון, ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם ִגין ְדַתּמָ ּּבְ י ְמָסֲאֵביּ   . ִסְטֵרי ֳחָרׁשֵ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ֵני ֶקֶדם)מלכים א ה(ּכְ ל ּבְ ֹלֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכָמת ׁשְ ִּאֵלין ִאינון .  ַוּתֵ ּ
ֵני  ְּדֲהוו ִמּבְ ים ְדַאְבָרָהם)אינון(ּ ֵני ִפיַלְגׁשִ ּ ּבְ ִאינון ַהְרֵרי ֶקֶדם , ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדָהא ּבְ ּ
ִּאינון ְדאֹו אּ ין ִלְבֵני ָנׁשָ נֹו , ְלִפין ֳחָרׁשִ ּוֵמַהִהיא ֶאֶרץ ֶקֶדם ָנְפקו ָלָבן וְבעֹור וִבְלָעם ּבְ ּ ּ ּ

י ְוָהא אוְקמוָה ְּוֻכְלהו ֳחָרׁשֵ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף קלד ע - ' זוהר חלק א[

י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ יָסה ַיֲעֹקב )ישעיה מב(, ּ ָרֵאל ְוִי )א''דף קלד ע( ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ ׂשְ
א ֲחֵזי. 'ְלבֹוְזִזים ֲהלא ְיָי ְוגו ַעְלָמא , ּתָ ְרָיין ּבְ ְרָכאן ָלא ׁשַ א ּבִ י ַמְקְדׁשָ ִּמִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ּ

א, ְּוִאְתְמָנעו ְבָיכֹול ִאְתְמָנעו ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ְקֵפי , ּּכִ ִאין ִמְתּתַ ּתָ ין ּתַ ָאר ַדְרּגִ ְּוָכל ִאינון ׁשְ ּ
ְל חֹוַבְייהוְוָאְזֵלי ְוׁשָ ְרמו ּבְ ִגין ְדִאינון ּגָ ָרֵאל ּבְ ֵּטי ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ.  

יָסה ַיֲעֹקב ָבן ִמֵליה ִדְכִתיב ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ ַּהאי ְקָרא ָלא ִאְתַייׁשְ ּ יָון ְדָאַמר ִמי ָנַתן , ּ ּּכֵ
ָרֵאל יָסה ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ַּמהו ָחָטאנו לֹו, ִלְמׁשִ ֵעי ֵל, ּ , ְּוִאי ָאַמר ָחָטאנו לֹו, ּיהָּחְטאו לֹו ִמּבָ

ֵעי ֵליה, ַּמאי ְולא ָאבו ְּולא ָאִבינו ִמּבָ ּ.  
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ִלי א ִאְתּגְ א ְוִאּתֹוַקד ֵהיָכָלא ְוַעּמָ א ְדִאְתָחַרב ַמְקְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ְעָיא ׁשְ ּבָ
ָגלוָתא הֹון ּבְ ה וְלֵמיַהך ִעּמְ ָרא ִמדוְכּתָ ְּלִאְתַעּקְ ּ ּ ּ יָתאי ָאְמָר, ְּ ַקְדִמיָתא ְלֶמחֵמי ּבֵ ְה ֵאיַהך ּבְ

ֵביָתאי י ְדַכֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְדֲהוו ָפְלִחין ּבְ ְּוֵהיָכָלאי ְוֶאְפקֹוד ַעל דוְכּתֵ ּ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ְלֵעיָלא ְוָחַמאת ְדַבֲעָלה  ֶנֶסת ִיׂשְ ַלת ּכְ ּכָ א ִאְסּתַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ
ַלק ִמּנָ ָכל ִאינון , ּה ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאִּאְסּתַ ַלת ּבְ ּכָ ֵביָתא ְוִאְסּתַ א ָעאַלת ּבְ ָּנֲחַתת ְלַתּתָ

י ּדוְכּתֵ א, ּ ַמע ָקָלא ְלַתּתָ ּתְ ַמע ָקָלא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְוִאׁשְ ּתְ ירמיה (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְוִאׁשְ

ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַב)לא ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ְניָה ְוגוּ קֹול ּבְ ה ַעל ּבָ ְּואוְקמוָה' ּכָ ּ.  

ין  ָגלוָתא ּבֵ ַעָמא ְוָחַמאת ְדָדֲחֵקי לֹון ְוָרְמֵסי לֹון ּבְ ַלת ּבְ ּכָ ָגלוָתא ִאְסּתַ יָון ְדָעאַלת ּבְ ּּכֵ ּ ּ ּ
ין ָאר ַעּמִ ַּרְגַלְייהו ִדׁשְ ֵדין ָאְמַרת , ּ ה ַיֲעֹקב ְוגו)ישעיה מב(ּכְ יּסָ  ְּוִאינון. ' ִמי ָנַתן ִלְמׁשִ

ָּאְמִרין ֲהֹלא ְיָי זו ָחָטאנו לֹו תֹוָרתֹו. ּ ְמעו ּבְ ְּוִהיא ֲאָמַרת ְוֹלא ָאבו ִבְדָרָכיו ָהלֹוך ְולא ׁשָ ְּ.  

יה ִריך הוא ְלִמְפַקד ַעל ַעּמֵ א ּבְ ין קוְדׁשָ א ְדַזּמִ ְעּתָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ יתוב ִמן , ְּ ָרֵאל ּתֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ
ַקְדִמיָתא  לוָתא ּבְ יַהך ְלֵביָתא) בריך הואאמר ליה קודשא(ּּגָ ֵני , ְ ּתֵ ְקָדׁש ִיְתּבְ ְּבִגין ְדֵבית ַהּמִ ּ

ַקְדִמיָתא ִריך הוא קוִמי ֵמַעְפָרא, ּבְ א ּבְ ְּוֵייָמא ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ִהיא ָתַבת ְוָאְמָרה ְלָאן ֲאַתר . ְּ
נוָרא, ְֵאיַהך יָתאי ָחַרב ֵהיָכִלי ִאּתֹוַקד ּבְ   .ּּבֵ

ִריך הו א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ א ְּ ַקְדִמיָתא ְוַיְתִקין ֵהיָכָלא ְוִיְבֵני ַקְרּתָ א ּבְ י ַמְקְדׁשָ ּא ִיְבִני ּבֵ
ַל ם ִּדְירוׁשָ ּוְלָבַתר יֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא, ּ ַלִים ְיָי )תהלים קמז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּ ּבֹוִנה ְירוׁשָ

ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ִנְדֵחי ִיׂשְ. 'ְוגו ַלִים ּבְ ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ סּ  )ישעיה נב(ְּוֵייָמא ָלה , ָרֵאל ְיַכּנֵ
ַלִים ְוגו ִבי ְירוׁשָ ִּהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קוִמי ׁשְ ָרֵאל. 'ּ לוְתהֹון ְדִיׂשְ יׁש ּגָ ּנֵ ְּוִיְתּכַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

ַלִים ְיָי ַקְדִמיָתא, ּּבֹוֵנה ְירוׁשָ ס, ּבְ ָרֵאל ְיַכּנֵ בוֵרי ֵלב ּוְכֵדין ָהרֹו. ּוְלָבַתר ִנְדֵחי ִיׂשְ ֵּפא ִלׁשְ
ִתים ִחַיית ַהּמֵ ׁש ְלַעְצבֹוָתם ָדא ּתְ ּוְמַחּבֵ ּ ֶכם )יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. ּ ִקְרּבְ ן ּבְ ּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ

ֵלכו ְוגו י ּתֵ ֻחּקַ ר ּבְ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן. 'ְּוָעׂשִ ְּבָ   )כ פרשת חיי שרה''ע(: ּ

  פרשת תולדותזוהר 
ֱעָלם ִמְדָר ן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת )בראשית כה(ׁש ַהּנֶ ָחק ּבֶ ּ וֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ִיּצְ

ָחק ָחק ָפַתח. ִיּצְ י ִיּצְ ּ ַהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח וגו)שיר השירים ז(, ִּרּבִ ּ ָנן. 'ּ נו ַרּבָ ֶלָעִתיד , ּּתָ
ִתים ִו רוך הוא ְמַחֶיה ֶאת ַהּמֵ דֹוׁש ּבָ ָּלֹבא ַהּקָ ּ ְנַין ָעָפר , יַנֵער אֹוָתם ֵמַעְפָרםְּ ֹלא ִיְהיו ּבִ ּׁשֶ ּ
ׁש ְבְראו ֵמָעָפר ַמּמָ ּנִ ִחָלה ׁשֶ ּתְ ָהיו ּבַ מֹות ׁשֶ ּּכְ ֵאינֹו ִמְתַקֵיים, ּּ ָּדָבר ׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

ר ה)בראשית ב( ָעה ִיְת. ֱאלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה' ּ ַוִייּצֶ ּוְבאֹוָתה ׁשָ ַּנֲערו ֵמָעָפר ּ
ְנָין ִבְנַין ְמקוָיים ִלְהיֹות ָלֶהם ִקיוָמא, ֵמאֹותֹו ַהּבִ ְּוַיַעְמדו ּבְ ּ  )ישעיה נב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ

ַלםִהְתַנֲעִרי ֵמ ִבי ְירוׁשָ ָּעָפר קוִמי ׁשְ ִקיוָמא, ּ ִּיְתַקְיימו ּבְ לו . ּּ ַחת ָלָאֶרץ ִויַקּבְ ְּוַיֲעלו ִמּתַ ּ
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ֶא ָמָתם ּבְ ָרֵאלִנׁשְ יף . ֶרץ ִיׂשְ ָעה ַיּצִ אֹוָתה ׁשָ ל ִמיֵני )א ישיב''נ(ּּבְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ַגן ֵעֶדן ֲעֵליֶהם ּבַ ּ ַהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח)שיר השירים ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֵריִחין ׁשֶ ּ ּ.  

ָחק י ִיּצְ ְקֵרי ַהדוָדִאים ֶאָלא ַהדֹוִדים, ָאַמר ִרּבִ ַּאל ּתִ ּ ֵהם דֹוִדים , ּּ ָמה ׁשֶ ׁשָ ְּזהו ַהּגוף ְוַהּנְ ּ ּ
ׁש, ַרב ַנְחָמן ָאַמר. ְוֵרִעים ֶזה ִעם ֶזה ּדוָדִאים ַמּמָ ַּמה ַהדוָדִאים מֹוִליִדים ַאֲהָבה . ּ ּ

עֹוָלם עֹוָלם, ּבָ ּוַמאי ָנְתנו ֵריַח. ַאף ֵהם מֹוִליִדים ַאֲהָבה ּבָ יֶהם ָלַדַעת , ּ רֹון ַמֲעׂשֵ ׁשְ ּכִ
יר ְל   .בֹוְרָאםּוְלַהּכִ

ּ ְוַעל ְפָתֵחינו)שיר השירים ז( מֹות , ּ ֵהם ְפתוִחים ְלהֹוִריד ְנׁשָ ַמִים ׁשֶ ֵּאלו ִפְתֵחי ׁשָ ּּ ּ ּ
ל ְמָגִדים. ִלְפָגִרים מֹות, ּכָ ׁשָ ֵּאלו ַהּנְ ִנים)שיר השירים ז(. ּ ם ְיׁשָ ים ּגַ או ,  ֲחָדׁשִ ָיּצְ ּאֹוָתם ׁשֶ ּ

ִנים ה ׁשָ ּמָ ָמָתם ֵמַהיֹום ּכַ ָמָתם ִמָיִמים מוָעִטיםְו, ִּנׁשְ או ִנׁשְ ָיּצְ ּאֹוָתם ׁשֶ ּּ רֹון , ּ ִכׁשְ ְּוָזכו ּבְ
א עֹוָלם ַהּבָ ֵנס ּבָ יֶהם ְלִהּכָ ּגופֹות ַהּמוָכִנים , ַמֲעׂשֵ ֵנס ּבַ ַבת ַאַחת ְלִהּכָ ָלם ֲעִתיִדים ֵליֵרד ּבְ ּּכֻ ּ ּ

  .ָלֶהם

ר ַיֲעֹקב י ַאָחא ּבַ את ְואֹוֶמֶר, ָאַמר ַרּבִ ת קֹול יֹוּצֵ י , תּבַ ַפְנּתִ ִנים דֹוִדי ּצָ ם ְיׁשָ ים ּגַ ֲּחָדׁשִ
אֹוָתם ָהעֹוָלמֹות. ְָלך י אֹוָתם ּבְ ַפְנּתִ ִביְלך, ְָלך. ּצָ ׁשְ ה ּגוף ָקדֹוׁש וָנִקי, ָּבִ ַאּתָ ִביל ׁשֶ ׁשְ . ּּבִ

ָּדָבר ַאֵחר ַהדוָדִאים  לֹום)נתנו ריח(ּ ּ ֵאלו ַמְלֲאֵכי ׁשָ מֹו, ָּנְתנו ֵריַח. ּ ׁשָ ֵּאלו ַהּנְ ֵהם ֵריַח ּ ת ׁשֶ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּנְתנו. ָהעֹוָלם ְבקו ּכְ ָרֵאל)במדבר כא(, ּׁשָ   . ְוֹלא ָנַתן ִסיחֹון ֶאת ִיׂשְ

י ְיהוָדה ְּדָתאָנא ָאַמר ִרּבִ ָכל ֹחֶדׁש וְבָכל , ּ ֵרת הֹוְלִכים ּבְ ל ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּתֹות ׁשֶ לׁש ּכִ ּׁשָ
ָמה ַעד ְמקֹו ׁשָ ת ְלַלוֹות ַלּנְ ּבָ ל ְמָגִדים. ּם ַמֲעָלָתהּׁשַ ּוְבַמאן נֹוִקים ַעל ְפָתֵחינו ּכָ ָאַמר . ּּ

י ְיהוָדה ָמָתן, ִּרּבִ ל ִנׁשְ ִפְתֵחי ְקָברֹות ְלַקּבֵ ֵהם עֹוְמִדים ּבְ ֵּאלו ֵהן ַהּגופֹות ׁשֶ ּ ה נֹוֵתן ''ְּודוָמ. ּ
ָנא ְוהוא ַמְכִריז ְואֹוֵמר ּבְ ִּפְתָקא ְדֻחׁשְ ּ ל עֹוָלם, ּ ִנים,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ם ְיׁשָ ים ּגַ אֹוָתם ,  ֲחָדׁשִ

רו ִמְזַמן מוָעט ְקּבְ ּנִ ה ָיִמים ְואֹוָתם ׁשֶ ּמָ רו ִמּכַ ְקּבְ ּנִ ּׁשֶ ּ י ָלך ְלֵמיַפק ְלהו , ּּ ַפְנּתִ ָלם ּצָ ּּכֻ ּ ְ ּ
ָנא ּבְ חוׁשְ   .ּּבְ

אֹותֹו ְזַמן ִע, ָּאַמר ַרב ְיהוָדה ָאַמר ַרב מֹוַח ּבְ רוך הוא ִלׂשְ דֹוׁש ּבָ ָּעִתיד ַהּקָ ם ְּ
ִדיִקים ְמָחה, ַּהּצַ אֹוָתה ׂשִ ְמחו ּבְ ֶהם ְוַהּכֹל ִיׂשְ ִכיָנתֹו ִעּמָ רֹות ׁשְ ְּלַהׁשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ַמח ה)תהלים קד( יו'  ִיׂשְ ַמֲעׂשָ י ְיהוָדה. ּבְ אֹותֹו ְזַמן, ָּאַמר ִרּבִ ִדיִקים ּבְ ִלְבֹרא , ֲּעִתיִדים ַהּצַ
י יֹוֵסיָאַמ. ּעֹוָלמֹות וְלַהֲחיֹות ֵמִתים ַחת )קהלת א(ְוָהְתַנן , ּר ֵליה ִרּבִ ל ָחָדׁש ּתַ  ֵאין ּכָ

ֶמׁש י ְיהוָדה. ַהּשָׁ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַמע, ּ א ׁשְ עֹוָלם ְוִיְרּבו, ּתָ ִעים ּבָ ָהְרׁשָ עֹוד ׁשֶ ל ָהעֹוָלם , ּּבְ ּכָ
ִקיום ֵּאינֹו ּבְ עֹוָלם ֲאַזי ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיים, ּ ִדיִקים ּבָ ַהּצַ ּוְכׁשֶ ּ  ְוֲעִתיִדים ְלַהֲחיֹות ֵמִתים .ּ

ְדָקֲאָמָרן ָידֹו )זכריה ח(, ּכִ ַעְנּתֹו ּבְ ַלם ְוִאיׁש ִמׁשְ ְרחֹובֹות ְירוׁשָ בו ְזֵקִנים וְזֵקנֹות ּבִ ּ עֹוד ֵיׁשְ ּ ּ
ִדְכִתיב ְלֵעיל, ֵמרֹוב יִמים   )ב''ד ע''קי(. ּכְ

אֹותֹו ְזַמן ֵלָמה, ּבְ ִדיִקים ַדַעת ׁשְ יגו ַהּצַ ַּיּשִׂ ּ י יֹוֵסיְּד, ּ א , ָאַמר ִרּבִ יֹוָמא ְדְיֱחֵדי קוְדׁשָ ּּבְ ּ
עֹוָבדֹוי ִריך הוא ּבְ ּּבְ הֹון, ְ ִלּבְ ִדיַקָיא ְלִמְנַדע ֵליה ּבְ ְּזִמיִנין ִאינון ּצַ ּ י ֻסְכְלָתנו , ּ ּוְכֵדין ִיְסּגֵ ּ

ֵעיָנא ִאילו ָחזו ֵליה ּבְ הֹון ּכְ ִלּבְ ּּבְ ּ ּ ה  וָאַמר)ישעיה כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ יֹום ַההוא ִהּנֵ ּ ּבַ ּ
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ּגוף ְיֶתר ִמּכוָלם. 'ֱּאלֵהינו ְזה ְוגו ָמה ּבַ ׁשָ ְמַחת ַהּנְ ּוׂשִ ּ ִניֶהם ַקָייִמים ְוִיְדעו , ּ ִיְהיו ׁשְ ַּעל ׁשֶ ּּ ּ
ִכיָנה יגו ֶאת ּבֹוְרָאם וְיֱהנו ִמִזיו ַהּשְׁ ְּוַיּשִׂ ּ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, ּ נוז ַלּצַ ְּוְזהו ַהטֹוב ַהּגָ ּ ָדא ֲה. ּ

ן ַאְבָרָהם)בראשית כה(, ּהוא ִדְכִתיב ָחק ּבֶ ְמָחה , ּ וֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ִיּצְ ֵּאלו ֵהם ּתֹוְלדֹות ַהּשִׂ ּ
אֹותֹו ְזַמן עֹוָלם ּבְ ְיֵהא ּבָ חֹוק ׁשֶ ן ַאְבָרָהם. ְוַהּשְׂ ָמה ַהזֹוָכה ְלָכך ְוִלְהיֹות , ּבֶ ׁשָ ְִהיא ַהּנְ ּ

ַמֲעָלָתה ֵליָמה ּבְ ָחק )בראשית כה(. ּׁשְ ְמָחה , ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיּצְ ָמה מֹוִליָדה ַהּשִׂ ׁשָ ַהּנְ
עֹוָלם חֹוק ַהְזה ּבָ י ִחָייא. ְּוַהּשְׂ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ רוך , ּ דֹוׁש ּבָ ְָהא ְדָתִניָנן ְדָעִתיד ַהּקָ ּ ּ

ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא ּהוא ַלֲעׂשֹות ְסעוָדה ַלּצַ ּ י , ּהָאַמר ֵלי. ַמאי ִהיא, ּ ַעד ָלא ֲאְזִלית ַקּמֵ
ִמיַע ִלי ין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָהִכי ׁשְ ִּאינון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ י , ּ ְמִעית ָהא ְדָאַמר ִרּבִ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ

אי, ֶאְלָעָזר ִלּבָ ָבא ּבְ י ֶאְלָעָזר, ִאְתיּשְׁ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְּדָאַמר ִרּבִ ְּסעוַדת ַהּצַ ַהאי , ּ ּכְ
ּתו)שמות כד(ב ִדְכִתי ּ ַוֶיֱחזו ֶאת ָהֱאֹלִהים ַויאְכלו ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ י . ְּוָדא הוא ִדְתַנן ִניזֹוִנין, ּ ְוָאַמר ִרּבִ

ִניָנן ֶנֱהִנין ֲאַתר ָחד ּתָ ִניָנן ִניזֹוִנין, ֶאְלָעָזר ּבְ ין ַהאי ְלַהאי, ּוְבֲאַתר ָאֳחָרא ּתָ . ַמאי ּבֵ
ִדיִקים, ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר ֲאבֹוי ל ַּהּצַ יגו ּכָ ֹלא ַיּשִׂ ך ֶנֱהִנין ֵמאֹותֹו ִזיו ׁשֶ ל ּכָ לֹא ָזכו ּכָ ּ ׁשֶ ּּ ְּ

ך ֵלָמה, ְּכָ ָגה ׁשְ יגו ַהּשָׂ ַיּשִׂ ָזכו ִנזֹוִנין ַעד ׁשֶ ִדיִקים ׁשֶ ֲּאָבל ַהּצַ ּ ּּ ּ ִתָיה ֶאָלא . ּ ְּוֵאין ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ
עוָדה ְוָהֲאִכיָלה הִמּמ, ּוְמָנא ָלן ָהא. ּזֹו ְוזֹו ִהיא ַהּסְ ם ִעם )שמות כד(, ִּדְכִתיב, ׁשֶ  ַוְיִהי ׁשָ

ָתה' ה ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לא ָאַכל וַמִים ֹלא ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ַמאי ַטֲעָמא ֶלֶחם ֹלא . ַּאְרּבָ
ָתה ל ַמְעָלה. ָּאַכל וַמִים לא ׁשָ עוָדה ַאֶחֶרת ֵמאֹותֹו ִזיו ׁשֶ ָהָיה ִנזֹון ִמּסְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ ּוְכַהאי , ּ

ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבאַגְו ל ּצַ ּוָנא ְסעוָדָתן ׁשֶ ִדיִקים ֶלָעִתיד . ּ י ְיהוָדה ְסעוַדת ַהּצַ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ
ְמָחתֹו ׂשִ מֹוַח ּבְ ָמחו)תהלים לה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ָלֹבא ִלׂשְ ְמעו ֲעָנִוים ְוִיׂשְ ּ ִיׁשְ ַּרב הוָנא . ּ

ְמחו ָכל חֹו)תהלים ח(, ָאַמר ֵמָהָכא נוּ ְוִיׂשְ ֵּסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ָחק. ְ י ִיּצְ ַהאי וַהאי , ָאַמר ִרּבִ
י יֹוֵסי. ִאיָתא ֶלָעִתיד ָלֹבא ת ְיֵמי , ְוָתאָנא ָאַמר ִרּבִ ׁשֶ ֲעָנָביו ִמּשֵׁ ַּיִין ַהְמׁשוָמר ּבַ

ית ְבָרא ָהעֹוָל, ְבֵראׁשִ ּנִ לֹא ִנְגלו ְלָאָדם ִמיֹום ׁשֶ יִקים ׁשֶ ֵּאלו ְדָבִרים ַעּתִ ּ ּ ּּ ַוֲעִתיִדים , םּ
ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא לֹות ַלּצַ ּגָ ִתָיה וֲאִכיָלה, ְּלִהּתְ   .ַּוַדאי ָדא ִהיא, ְוזֹו ִהיא ַהּשְׁ
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לֹום י ׁשָ ִרּבִ י ְיהוָדה ּבְ ֹור, ָּאַמר ִרּבִ ן ַמהו ִלְוָיָתן וַמהו ַהּשׁ ִּאם ּכֵ ּ י בול ָה, ִּדְכִתיב, ּ ִרים ּּכִ
או לֹו י יֹוֵסי. ִּיׂשְ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ֵעת ַהִהיא ִיְפקֹוד ה)ישעיה כז(, וָהא ּכְ ה '  ּבָ ׁשָ ַחְרּבֹו ַהּקָ ּבְ

ר  ין ֲאׁשֶ ּנִ ִריַח ְוַעל ִלְוָיָתן ָנָחׁש ֲעָקָלתֹון וָהַרג ֶאת ַהּתַ דֹוָלה ְוַהֲחָזָקה ַעל ִלוָיָתן ָנָחׁש ּבָ וַהּגְ
ָים ָלָת, ּּבַ ָווָתא. אָהא ָהָכא ּתְ ֶּאָלא ֶרֶמז הוא ְדָקא ָרַמז ַעל ַמְלּכְ ּ ְנחום ֵלית . ּ י ּתַ ָּאַמר ִרּבִ

ָנן ְּלֵמיַמר ַעל ַמה ְדָאְמרו ַרּבָ ך ִהיא, ּ ְַוַדאי ּכָ ָחק. ּ י ִיּצְ י , ָאַמר ִרּבִ יה ְדִרּבִ ֲּאָנא ֲהִויָנא ַקּמֵ ּ
ַע ִאיְלָנא ַהאי ִמָלה, ְיהֹוׁשֻ ך ַּהאי ְסעו, ָאַמְרָנא, ְּוׁשָ ִדיַקָיא ֶלָעִתיד ָלֹבא ִאי ּכָ ְָדָתא ְדּצַ ּ ּ

אי, ּהוא ִלּבָ ָבא ּבְ י ֶאְלָעָזר, ָלא ִאְתַייׁשְ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא , ְּדָהא ָאַמר ִרּבִ ְּסעוַדת ַהּצַ ּ
ַהאי ַגְווָנא ִדְכִתיב ּתו)שמות כד(, ּּכְ ּ ַוְיֱחזו ֶאת ָהֱאֹלִהים ַויֹאְכלו ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ י . ּ ַע ָאַמר ִרּבִ ְיהֹוׁשֻ

י ֶאְלָעָזר ִפיר ָקָאַמר ִרּבִ ּוָכך הוא, ּׁשַ ַע. ְ י ְיהֹוׁשֻ ַּהאי ְמֵהיְמנוָתא ְדָאְמרו , עֹוד ָאַמר ִרּבִ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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א ְדַעְלָמא ָנן ְלרוּבָ י , ַּרּבָ ּתֵ ַהאי ְסעוָדָתא ְדִלוָיָתן ְוַההוא תֹוָרא וְלִמׁשְ יִנין ִאינון ּבְ ְּדַזּמִ ּ ּ ּ ּ
ֵרי ַעְלָמאַּחְמָרא ַטב ְדִאְתְנַטר ִמ ד ִאְתּבְ חו וָדְרׁשו, ּכַ ּכָ ְּקָרא ַאׁשְ  )ויקרא כו(, ִּדְכִתיב, ּ

ם ַלְחְמֶכם ָלׂשֹוַבע י ֵזיָרא. ַוֲאַכְלּתֶ רוך הוא , ְּדָאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ל ִמיֵני ִפיּתוי ִפּתָ ּּכָ ּ ְּ ּ ּ
ָרֵאל ְלַהֲחִזיָרם ְלמוָטב ְלהֹו, ְּלִיׂשְ יר ִמּכֻ ְּוָדא הוא ַיּתִ ם ַלְחְמֶכם , ןּ ְּדָאַמר ְלהו ַוֲאַכְלּתֶ ּ

ָללֹות. ָלׂשֹוַבע עו)ויקרא כו(, ּוַבּקְ ּבָ ם ְוֹלא ִתׂשְ ְלהו, ּ ַוֲאַכְלּתֶ ָיא ְלהו ִמּכֻ ְּוָדא ַקׁשְ ַמאי . ּּ
ַיד ה)שמותטז(, ִּדְכִתיב, ַטֲעָמא ן מוֵתנו ּבְ ּ ִמי ִיּתֵ ַרִים ְוגו' ּ ֶאֶרץ ִמּצְ י ֵזיָרא. 'ּבְ , ָאַמר ִרּבִ

ָיָדם ם ָלמות ּבְ ום ָהֲאִכיָלה ָמְסרו ַנְפׁשָ ד ְדִמּשׁ ְּמַלּמֵ ּ ּ רוך הוא . ּ דֹוׁש ּבָ ָרָאה ַהּקָ יָון ׁשֶ ּּכֵ ְּ

ֲאָוָתם ֹות)ויקרא כו(, ָאַמר ָלֶהם, ּתַ ּצְ ְמעו ְלקֹול ַהּמִ ׁשְ ֵדי ְלָהִניַח , ּ ִאם ּתִ ם ָלׂשֹוַבע ּכְ ַוֲאַכְלּתֶ
ם ַהאי ַגְווָנא ָחמו ַר. ַּדְעּתָ ךּּכְ ָנן ְדָגלוָתא ִאְתַמּשַׁ ְּבָ ּ מו ַעל ְקָרֵאי ְדאֹוַרְייָתא ְוָאְמרו , ּ ּכְ ִּאְסּתַ ּ

ד ְלהו ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ה ְדַזּמִ ְסעוָדָתא ַרּבָ ִּדְזִמיִנין ְלֵמיַכל וְלֶמֱחֵדי ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַעל , ְּ
ִגין ַהִהיא ְסעו א ְדַעְלָמא ָסְבלו ָגלוָתא ּבְ ָּדא רוּבָ ּ ּ ּ   .ָדָתאּ

  ]ב''דף קלד ע - ' זוהר חלק א[

י יֹוָחָנן ֵּלית ָלן ִלְסּתֹור ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא ֶאָלא ְלַקְייָמא ֵליה, ָאַמר ִרּבִ ּ ּּ ְּדָהא , ּ
ִדיַקָיא ְוִכּסוָפא ִדְלהֹון ַמאי , אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ֲעלֹוי ְּדָהא ֲאַנן ָיְדִעין ְמֵהיְמנוָתא ְדּצַ ּ ּ ּ

ְמָחה ָבך)שיר השירים א(, בִּדְכִתי, ִהיא  )שיר השירים א(. ְוֹלא ַבֲאִכיָלה, ְ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ
יָרה דֹוֶדיך ִמָיִין ַּנְזּכִ ָ ה. ּ ְּוַהִהיא ְסעוָדָתא ִדְזִמיִנין ּבָ ּ ה וזֹו ִהיא , ּ ְּיֵהא ָלן חוַלק ְלֶמֱהֵני ִמּנָ ּ

חֹוק ְמָחה ְוַהּשְׂ ָחק. ַהּשִׂ ִי, ְּוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ִיּצְ ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלבֹואּׁשֶ ֲחקו ַהּצַ ּּצְ ַאְבָרָהם . ּ
ָחק עֹוָלם, הֹוִליד ֶאת ִיּצְ ְמָחה ּבָ חֹוק ַהֶזה ְוַהּשִׂ ָמה מֹוִליד ַהּשְׂ ׁשָ ַּזּכות ַהּנְ ּ.  

י ִחָייא ְוָאַמר . ' ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק וגו)בראשית כח(ְּוֵאֶלה  ָּפַתח ַרּבִ ּ ִמי ְיַמֵלל )תהלים קו(ּ
בורֹות  ִהָלתֹוּּגְ ל ּתְ ִמיַע ּכָ א ֲחִזי. ְּיָי ַיׁשְ ְרעוָתא , ּתָ ִריך הוא ְוָסִליק ּבִ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ ְּ

יה ְלִמְבֵרי ַעְלָמא אֹוַרְייָתא, ַּקּמֵ ל ּבְ ּכֵ ּוְבָרא ֵליה, ֲהָוה ִמְסּתַ ּוְבָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא ְדָבָרא , ּ ּ
ִריך הוא ְבַעְלָמא ֲהוה  א ּבְ ּקוְדׁשָ אֹוַרְייָתאְּ ל ּבְ ּכֵ ּוָבָרא ֵליה, ִמְסּתַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְקֵרי ָאמֹון )ב''דף קלד ע(ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ָוֶאְהֶיה  )משלי ח( ֲעׁשוִעים יֹום יֹום ַאל ּתִ , ּׁשַ
ֶּאָלא אוָמן ּ.  

יה ָעא ְלִמְבֵרי ָאָדם ָאְמָרה ּתֹוָרה ַקּמֵ ד ּבָ ר ָנׁש ִיְתּבְ, ּּכַ ּוְלָבַתר ֶיחֵטי ְוַאְנּתְ , ֵריִאי ּבַ
ידון ֵליה ּּתִ ָנא, ּ אי ְיהֹון עֹוָבֵדי ְיָדך ְלַמּגָ ל ִדיָנך, ְַאּמַ ְְדָהא ָלא ֵייכול ְלִמְסּבַ ּ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ׁשוָבה ַעד ָלא ָבָראִתי ַעְלָמא, ְּ ִריך , ָּהא ַאְתִקיַנת ּתְ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ
ֲעָתא ְדֲעַבד ֵליה וָבָרא ְלָאָדםּהוא ְלַעְל ׁשַ ָּמא ּבְ ּ ַאְנּתְ , ַעְלָמא ַעְלָמא, ָּאַמר ֵליה, ּ

ְּוִנימוָסך ָלא ָקְייִמין ֶאָלא ַעל אֹוַרְייָתא ְ ך. ּ ָראִתי ֵליה ָלָאָדם ּבָ ך ּבָ ְוְבִגין ּכָ ְּ ִגין , ּ ּבְ
ה ק ּבָ ְּדִיְתַעּסַ ָּהא ֲאָנא ַאֲהַדר ָלך ְלֹתהו , ְוִאי ָלאו. ּ ִגיֵניה ְדָאָדם ָקְייָמאְ ָּוֹבהו ְוֹכָלא ּבְ ּ ּּ ,

ָראִתי)ישעיה מה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יִתי ֶאֶרץ ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ ְואֹוַרְייָתא ָקְייָמא .  ָאֹנִכי ָעׂשִ
א ְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּוַמְכְרָזא ַקּמַ ּ ה ְוֵלית ַמאן ְד, ּ ְדלו ּבָ ּתַ קו ְוִיׁשְ ִגין ְדִיְתַעּסְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַּיְרִכין אוְדֵניהּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]498דף [ -ּ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא ִאיהו ִקֵיים ַעְלָמא, ּתָ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ל עֹוָבָדא , ּ ְּוִקֵיים ּכָ
ְדָקא ְיאות ּקוֵניה ּכְ ְּועֹוָבָדא ַעל ּתִ ּ ַבר ָנׁש, ּ יה ּבְ ְייָפא ְדָקְייָמא ּבֵ ְייָפא ְוׁשַ ל ׁשַ ְּוֵלית ָלך ּכָ ּ ְ ,

ָעְלָמאְּדָלא ֲהֵוי ְלֳק ִרָיה ּבְ ְייִפין. ְּבֵליה ּבְ ָמה ְדַבר ָנׁש ִאיהו ִמְתַפִליג ׁשַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ְקִנין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ְוֻכְלהו ַחד ּגוָפא ין ִמְתּתַ ין ַעל ַדְרּגִ ָּקְייִמין ַדְרּגִ ּ ּ ּּ ּ , ָהִכי ָנֵמי ַעְלָמא, ּ

ְייִפין ְלהו ׁשַ ִרָיין ּכֻ ל ִאינון ּבְ ּּכָ ּּ ְייִפיןּ ְּוָקְייִמין ִאֵלין ַעל ִאֵלין,  ׁשַ ְלהו, ּ ְקָנן ּכֻ ְּוַכד ִמְתּתַ ָהא , ּ
ׁש ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא. ּגוָפא ַמּמָ ְייִפין וִפְרִקין, ְּוֹכָלא ּכְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשַ ְוָקְייִמין , ּּ

ִּאֵלין ַעל ִאֵלין ְלהו, ּ ָנן ּכֻ ּקְ ְּוַכד ִמְתּתַ ּו ַחד ּגוָפאִאְתֲעִביד, ּ עֹוָבָדא . ּ ל ָדִוד ּבְ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ
יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ )תהלים קד(, ָּפַתח ְוָאַמר, ָּדא ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ יך ְיָי ּכֻ ּ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָ ּ

  .ִָקְנָיְנך
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ל ָרִזין ִעָלִאין ֲחִתיִמין אֹוַרְייָתא ִאינון ּכָ ּּבְ ָקאּ ּ ְדָלא ָיְכִלין ְלִאְתַדּבָ ל , ּ אֹוַרְייָתא ּכָ ּבְ
ִּאינון ִמִלין ִעָלִאין ּ ְלָיין, ּ ְלָיין ְוָלא ִאְתּגַ ְּדִאְתּגַ ּ ל ִמִלין ִדְלֵעיָלא , ּ אֹוַרְייָתא ִאינון ּכָ ּּבְ ּּ

א ל ִמִלין ְדַעְלָמא ֵדין, ּוְלַתּתָ ּּכָ אֹוַרְייָת, ּ ְּוָכל ִמִלין ְדַעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ דף (ְוֵלית , ּא ִאינוןּ

ח ְוָיַדע לֹון )א''קלה ע ּגַ ִתיב, ַּמאן ְדַיׁשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ בורֹות ְיָי )תהלים קו(, ּ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ּ
ִהָלתֹו ל ּתְ ִמיַע ּכָ   .ַּיׁשְ

לֹמה וָבָעא ְלֵמיַקם ַעל ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא א ֲחֵזי ֲאָתא ׁשְ ּּתָ ְּוַעל ִדְקדוֵקי אֹוַרְייָת, ּ ּ , אּ
י)קהלת ז(ָאַמר , ְוָלא ָיִכיל ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ  )תהלים קיט(, ָּדִוד ָאַמר.  ָאַמְרּתִ

יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך ל ֵעיַני ְוַאּבִ   .ָּגַ

א ֲחֵזי לֹמה , ּתָ ׁשְ ִתיב ּבִ ירֹו ֲחִמּשָׁ)מלכים א ה(ּכְ ל ַוְיִהי ׁשִ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ לׁשֶ ר ׁשְ ה  ַוְיַדּבֵ
ְּוָהא אוְקמוָה. ָוָאֶלף ל ְדֲהָוה ָאַמר. ּ ל וָמׁשָ ָכל ָמׁשָ ה ְוֶאֶלף ְטָעִמים ֲהוו ּבְ ְּדֲחִמּשָׁ ּ ּ ּוַמה . ּ

ִמלֹוי ך ֲהוו ּבְ ר ָוָדם ּכָ ׂשָ לֹמה ְדִאיהו ּבָ ּּשְׁ ּ ּ ִריך הוא, ְּ א ּבְ ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְדָקֲאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִלים,ַעל ַאַחת ּכַ ה ְמׁשָ ּמָ ה ּכַ ָכל ִמָלה וִמָלה ִאית ּבָ ּ ְדּבְ ּ ּּ יִרין, ּ ה ׁשִ ּמָ ה , ּכַ ּמָ ּכַ

ָחן ּבְ ה ָרִזין ִעָלִאין, ּּתוׁשְ ּמָ בורֹות ְיָי, ּּכַ ִתיב ִמי ְיַמֵלל ּגְ ה ָחְכָמאן ְוַעל ָדא ּכְ ּמָ ּּכַ ּּ.  

א ֲחֵזי ִתיב ְלֵעיָלא, ּתָ ָמֵעאלּ ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות )בראשית כה(, ַמה ּכְ ֵריַסר , ִיׁשְ ְּדִאינון ּתְ ּ
יִאין ָמֵעאל , ְּלָבַתר ָאַמר ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק, ְנׂשִ ִיׁשְ יה ּבְ ך ְדֵכיָון ִדְכִתיב ּבֵ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ְּ ּ

יִאין ִריַסר ְנׂשִ ִנין, ְּדאֹוִליד ּתְ ֵרין ּבְ ַל, ְוִיְצָחק אֹוִליד ּתְ ַלק ְוָדא ָלא ִאְסּתַ ְּדָדא ִאְסּתַ ּ ַעל . קּ
בורֹות ְיָי ִתיב ִמי ְיַמֵלל ּגְ ָּדא ּכְ ְּוִיְצָחק ַאִפיק ֵליה ְלַיֲעֹקב ְדֲהָוה ִאיהו , ָּדא ִיְצָחק, ּּ ּ ּ ּ

ְלהו יר ִמּכֻ ְלחֹודֹוי ַיּתִ ּּבִ ְבִטין, ּ ֵריַסר ׁשִ א, ְּדאֹוִליד ּתְ ִּקיוָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֲאָבל ִיְצָחק . ּ
ה ִעָלָא ְקדוּשָׁ ְּלֵעיָלא ּבִ א)א וישמעאל''ס(ה ּ ו ְלַתּתָ ִתיב,  ְוֵעׂשָ בורֹות , ְּוַעל ָדא ּכְ ִּמי ְיַמֵלל ּגְ ּ
ִהָלתֹו ל ּתְ ִמיַע ּכָ ה ּכְֹכַבָיא ְנִהיִרין , ְּיָי ַיׁשְ ּמָ ִסיֲהָרא ּכַ א ּבְ ְמׁשָ ק ׁשִ ד ִאְתָדּבַ ָּדא ַיֲעֹקב ּכַ ּ

ְייהו ן ַא)בראשית כה(. ִּמּנַ י יֹוֵסי. ְבָרָהםּ ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק ּבֶ ָנא ְדַעד , ָאַמר ִרּבִ ַּמאי ׁשְ
א ָאַמר ּתָ ן ַאְבָרָהם ְוַהׁשְ ִתיב ּבֶ ב ִדְכִתיב ַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת , ָהָכא ָלא ּכְ ְֶאָלא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]499דף [ -ּ

נֹו יה, ִיְצָחק ּבְ א ְדִמית ַאְבָרָהם ִדיוְקֵניה ֲהָוה ּבֵ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ִיְצָחק, ּ יה ּבְ ַאר ּבֵ ּתָ ְּדָכל ַמאן , ְּוִאׁשְ
ְּדָחֵמי ְלִיְצָחק ֲהָוה ָאַמר ָדא ַאְבָרָהם ַוַדאי ּ  ַאְבָרָהם )בראשית כה(ְוֲהָוה ָסִהיד ְוָאַמר , ּ

  .הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק

  ]ב''דף קלה ע - ' זוהר חלק א[

י ִיְצָחק ָקם ֵליְלָיא ָחד  אֹוַרְייָתא )ב''דף קלה ע(ַרּבִ י ְיהוָדה ָקם, ְלִמְלֵעי ּבְ ֵקָסרֹויְּוַרּבִ ,  ּבְ
א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ְיהוָדה. ּבְ י ִיְצָחק, ָּאַמר ַרּבִ י ַרּבִ אֹוַרְייָתא , ֵּאיקום ְוֵאיִזיל ְלַגּבֵ ְוִאְלֵעי ּבְ
ֲחָדא ר ּכְ ִריה ְדֲהָוה ַרְבָיא. ְוִנְתַחּבַ יה ִחְזִקָיה ּבְ ֲּאַזל ִעּמֵ ּ ָבא. ּּ ד ָקִריב ַאּבָ י , ּכַ ַמע ֵליה ְלִרּבִ ּׁשָ

ב ִיְצָחק , ֲהָוה ָאַמרִּיְצָחק ְד נֹו ַוֵיׁשֶ ַּוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוְיָבֶרך ֱאלִהים ֶאת ִיְצָחק ּבְ ְ

ֵאר ַלַחי רֹוִאי יה, ִעם ּבְ יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ּ ָנא , ּ ַמאי ׁשְ
ִריך הוא ִאְצְטִריך ְלָבְרָכא ֵליה ְל א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַרֵכיה, ִיְצָחקְ ִגין ְדַאְבָרָהם ָלא ּבְ ּּבְ ַמאי . ּ

ו, ַטֲעָמא ֵרך ֵעׂשָ ום ְדָלא ִיְתּבָ ְִמּשׁ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְרָכאן ְלקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ְסִליקו ִאינון ּבִ ּ ּ ּ ְּ ,
ְּואוְקמוָה ֵאר ַלַחי ֹרִאי. ּ ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ר, ַמאי ַלַחי ֹרִאי, ַּוֵיׁשֶ ֶּאָלא ְדִאְתַחּבַ ּ ָבה ּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ יָרא ְדַמְלָאך ַקָייָמא ִאְתֲחֵזי ֲעָלה, ּבִ ּּבֵ ַתְרּגומֹו, ְּ ַרֵכיה, ּּכְ ך ּבֵ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ָבא ְוָעאל, ַאְדָהִכי י ְיהוָדה ַאּבָ ַטׁש ַרּבִ רו, ּּבָ י ִיְצָחק. ְּוִאְתַחּבָ א ִזווָגא , ָאַמר ַרּבִ ּתָ ַּהׁשְ ּ
ֲהָדן ִכיְנָתא ּבַ ִפיר, ּי ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ. ִדׁשְ ֵאר ַלַחי רֹוִאי ְדָקֲאַמְרּתְ ׁשַ ִמָלה , ַּהאי ּבְ ֲּאָבל ּבְ

ַמע ּתְ ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון)שיר השירים ד(, ָּפַתח ְוָאַמר. ִאׁשְ ים ּבְ ּנִ , ּ ַמְעַין ּגַ
ָמר ֲאָבל ָהא אוְקמוָה ַּהאי ְקָרא ִאּתְ ִנים ָדא ַאְבָר, ּ ֵאר ַמִים ַחִיים ָדא ִיְצָחקַּמְעַין ּגַ ָּהם ּבְ ּ ,

ֵאר ַמִים ַחִיים ָדא ִיְצָחק. ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ָדא ַיֲעֹקב ּּבְ ב ִיְצָחק ִעם , ּ ַּהְיינו ִדְכִתיב ַוֵיׁשֶ ּ ּ
ֵאר ַלַחי ֹרִאי א. ּבְ ִכיְנּתָ ֵאר ָדא ׁשְ ּוַמאי ּבְ ים ַּצִדיק ַחי ָהעֹוָלִמ, ָּדא ַחי ָהעֹוָלִמים, ַלַחי. ּ

א לֹון ְתִרי ָעְלִמין, ְוֵלית ְלַאְפָרׁשָ ְּדִאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה, ַחי ְלֵעיָלא, ַּחי הוא ּבִ ּ י , ּ ַחי ְלַגּבֵ
ָאה ּתָ ִגיֵניה ָקְייָמא ְוָנֲהָרא, ַעְלָמא ּתַ ָאה ּבְ ּתָ   .ְּוַעְלָמא ּתַ

א ֲחֵזי ְמׁשָ, ִסיֲהָרא ָלא ִאְתְנִהיַרת, ּתָ ד ַחְזָיא ֵליה ְלׁשִ ֶּאָלא ּכַ ְּוֵכיָון ְדַחְזָיא ֵליה, אּ ּ ,
ֵאר ַלַחי רֹוִאי ַוַדאי. ִאְתְנִהיר ְּוַעל ָדא ַהאי ּבְ ַמִיין ַחִיין, ּוְכֵדין ִאְתָנֲהָרא, ּ ַלַחי , ְוָקְייָמא ּבְ

ִגין ְלִאְתַמְלָיא וְלִאְתַנֲהָרא ֵמַהאי ַחי, ֹרִאי ּּבְ ּ.  

  ]א''דף קלו ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ן ִאיׁש ַחי ְדֲהָוה )ג''שמואל ב כ) (א''קלו עדף (ּכְ ן ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּ וְבָנָיהו ּבֶ ּ ּ
ַּצִדיק ְוָנִהיר ְלָדֵריה ָמה ְדַחי ִדְלֵעיָלא ָנִהיר ְלַעְלָמא, ּ ּּכְ ֵאר ַלַחי . ּ ּוְבָכל ִזְמָנא ַהאי ּבְ

ל ְוָחֵמי ּכַ ְדָקֲאָמָרן, ִאְסּתַ ִגין ְלִאְתַנֲהָרא ּכִ ב ִיְצ. ּבְ ֵאר ַלַחי ֹרִאיַּוֵיׁשֶ ַּהְיינו . ָחק ִעם ּבְ
ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה)בראשית כה(, ִּדְכִתיב ֲהָדה,  ּבְ ה, ְּוָיִתיב ּבַ ַלְיָלה, ְּוִאְתֲאִחיד ִעּמָ ך ּבַ ּחׁשֶ ְ ,
י)שיר השירים ב(, ִּדְכִתיב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ַתר , ְוָתא ֲחֵזי.  ׂשְ ע ֲהָוה ּבָ ִקְרַית ַאְרּבַ ִיְצָחק ּבְ

ֵאר ַלַחי רֹוִאי, ִמית ַאְבָרָהםְּד ב ִיְצָחק ִעם ּבְ ַּמהו ַוֵיׁשֶ יה, ּ ְּדִאְזַדַווג ּבֵ ּ ּ ַההוא , ּ יה ּבְ ְּוָאִחיד ּבֵ ּ
יָרא ְדָקֲאָמָרן, ּבֵ   .ְּלַאְתָעָרא ְרִחימוָתא ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]500דף [ -ּ

י ִיְצָחק ְוָאַמר ֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומֹו )קהלת א(, ָּפַתח ִרּבִ ֶמׁש וָבא ַהּשֶׁ ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח  ְוָזַרח ַהּשֶׁ
ם ֶמׁש. ּהוא ׁשָ א ְדָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ְוָזַרח ַהּשֶׁ ְמׁשָ ָּדא ׁשִ ֵדין ָנֲהָרא, ּ ֲהָדה ּכְ ְּדַכד ִאְתֲחֵזי ּבַ ּ ,

ְּוִאְתְנִהיר ְוָזַרח ֵמֲאַתר ִעָלָאה ְדָקְייָמא ֲעֵליה ּ ִדיר, ּ ן ָזַרח ּתָ ּמָ ֶמׁש. ִמּתַ ְּלִאְזַדְווָגא , ּוָבא ַהּשֶׁ ּ
ֲהָדה ּ הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום)קהלת א(. ּ ְדִסיֲהָראּּבַ יה, ְ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבֵ ְּדִאיהו ְיִמיָנא ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּ

יה ְּדתוְקֵפיה ּבֵ ּ ּ ְלָיא, ּ יִמיָנא הוא וֵביה ּתַ ל ֵחיָלא ְדגוָפא ּבִ ּּכָ ּ ּ , ּוְלָבַתר סֹוֵבב ֶאל ָצפֹון. ּ
ֵּבב סֹוֵבב הֹוֵלך ָהרוַחסֹו. ָנִהיר ְלִסְטָרא ָדא ְוָנִהיר ְלִסְטָרא ָדא ֶמׁש, ְ ִתיב ׁשֶ ַקְדִמיָתא ּכְ , ּבְ

א רוַח ּתָ ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד ְוָרָזא ָחָדא. ְּוַהׁשְ יה , ּ ִגין ְדִסיֲהָרא ִאְתָנֲהָרא ִמּנֵ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּ
ְרַווְייהו רון ּתַ ְּוִיְתַחּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ד ֲאָתא ַאְבָרָהם ְלַעְלָמא ֲחִביק ָלה ְלִסי, ּתָ יָון ְדֲאָתא ִיְצָחק , ֲּהָרא ְוָקִריב ָלהּּכַ ּּכֵ
ְדָקא ְיאות ה ּכְ ה ְוַאְתִקיף ּבָ ָּאִחיד ּבָ ּ ְרִחימו, ּ יך ָלה ּבִ ּוָמׁשִ ּ ָמר ִדְכִתיב, ְּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ שיר (, ּ

ַחת ְלֹראׁש)השירים ב ֹמאלֹו ּתַ יָון ְדֲאָתא ַיֲעֹקב.  ׂשְ ִסיֲה, ּּכֵ א ּבְ ְמׁשָ ר ׁשִ ֵדין ִאְתַחּבַ ָרא ּכְ
ִלים ְבָכל ִסְטִרין, ְוִאְתְנִהיר ח ַיֲעֹקב ׁשְ ּכַ ּתַ ְתֵריַסר , ְוִאׁשְ ַנת ּבִ ּקָ ְוִסיֲהָרא ִאְתְנִהיַרת ְוִאְתּתַ

ְבִטין   .ׁשִ

  ]ב''דף קלו ע - ' זוהר חלק א[

י ְיהוָדה ְוָאַמר  ָּפַתח ִרּבִ ל ַעְבֵדי ְיָי ְוגו)תהלים קלד(ּ ְרכו ֶאת ְיָי ּכָ ה ּבָ ּ ִהּנִ ָרא ַהאי ְק. 'ּ
ּאוְקמוָה א ֲחֵזי, ּ ְרכו ֶאת ְיָי, ֲאָבל ּתָ ה ּבָ א , ִּהּנֵ ּוַמאן ִאינון ְדִיְתֲחזון ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ל ַעְבֵדי ְיָי, ְ ר ָנׁש , ּּכָ ִגין ְדָכל ּבַ ב  )ב''דף קלו ע(ּּבְ ָרֵאל ַאף ַעל ּגַ ַעְלָמא ִמִיׂשְ ּּבְ
ְּדֹכָלא ִיְתֲחזון ְלָבְר ִריך הואּּ א ּבְ ָּכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְרכון ִעָלִאין , ְּ ְרָכָתא ִדְבִגיַנְייהו ִיְתּבָ ּּבִ ּ ּ
ִאין ַמאן ִהיא ְלהו, ְוַתּתָ ַּהִהיא ְדָבְרִכין ֵליה ַעְבֵדי ְיָי ְוָלא ּכֻ ּ ּ ְתהֹון . ּּ ּוַמאן ִאינון ְדִבְרּכַ ּ ּ

ְרְכָתא ֵלילֹות, ּבִ ֵבית ְיָי ּבַ ַפְלגות ֵליְלָיא ְוִאְתָעֵרי ִּאֵלי, ָּהעֹוְמִדים ּבְ ּן ִאינון ְדָקְיימו ּבְ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ֵלילֹות. ְלִמְקֵרי ּבְ ֵבית ְיָי ּבַ ִּאֵלין ָקְייֵמי ּבְ ִריך הוא ָאֵתי , ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ְּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאְוֲאַנן ָקְייֵמי ָהָכא ְלִאְתָעָר. ְּלִאׁשְ , ּא ּבְ
ִמֵלי ְדִיְצָחק יה, ֵּניָמא ּבְ ְּדֲאַנן ּבֵ ּ.  

ֱעָלם  ָנהִמְדָרׁש ַהּנֶ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ָחק ּבֶ י יֹוֵסי ָפַתח וָאַמר. ַוְיִהי ִיּצְ ם ִרּבִ ׁשֵ י ּבֹו ּבְ , ִּרּבִ
יקֹות ִפיהו וגו)שיר השירים א( ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ּ ִיּשָׁ ה ַמֲעלֹו', ּ ַכּמָ ְּדָתִניָנן ָאַמר , ת ִנְבָרא ָהעֹוָלםּבְ

ר ַיֲעֹקב י ַאָחא ּבַ ּנו ָהיו , ִרּבִ לֹו חוץ ִמּמֶ עֹוָלמֹות ׁשֶ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּבָ ל ַמה ּשֶׁ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ּתוף ׁשִ י ַאָחא ָהִכי. ּּבְ לֹום, ּוִמי ָאַמר ִרּבִ א ּבְ, ַחס ְוׁשָ י ְפלוְגּתָ ִמָלה ָדא ִיְסּגֵ ְּדָהא ּבְ ּּ , ַעְלָמאּ
ׁש, ְּדִאי ֵתיָמא ָהִכי ֵהם ִנְבָרִאים רוַח ַהּקֶֹדׁש ַמּמָ ְלָאִכים ׁשֶ ֶהם, ַּהּמַ ּתוף ּבָ ִיׁש ׁשִ ֹּיאַמר ׁשֶ ּ ,

ְוָיין ל ַאַפָייא ִדְדהֹון וִדיָדן ׁשַ ָּהא ּכָ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ַעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ י ְפלוְגּתָ ִמָלה ָדא ִיְסּגֵ ּּבְ ּ ַנן ּבְ, ּ ְּדָכל , ַּמְתִניִתין ִדיָדןְּדָהא ּתְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדֲעַבד קוְדׁשָ ּ ָמָתא, ְּ גֹון ּגוָפא וִנׁשְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ֵלית ּגוָפא , ֲּעַבד ּכְ ּ

ְלָאִכים ך הוא, ַלּמַ ּּכָ א. ְ ד ֲעִביְדּתָ הו ַהִהיא , ֲּאָבל ֵלית ִאינון ָיְכִלין ְלֶמְעּבַ ף ּבְ ּתֵ ּתַ ִיׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ
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ָמָתא ַק אִנׁשְ ְּדִהיא ִסיוָעא ִדְלֵעיָלא, ִּדיׁשָ ְטִריך ְלַהִהיא , ּּ ל ַמאי ְדֲעִביד ִאּצְ ְוְבַהאי ַגְווֵני ּכָ ּ ּ
יה ִּסיוָעא ִדְלֵעיָלא ִמּנִ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ִריך הוא ַלֲאָחָיא ֵמַתָיא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ין קוְדׁשָ א ְדַזּמִ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְוָהא סֹוָפא , ְּ
ל  ִעים ֶלֱהִוי)א עתיקין''ס (ַעִמיִקין, )ןא עקתי''ס(ּכָ ַאְרּבָ ִעים )דברים כה(, ּוְגַזר ְקָיים.  ּבְ  ַאְרּבָ

ּנו ֹלא יֹוִסיף ִעים. ַּיּכֶ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ר ּבִ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ל ִיׂשְ ָנה . סֹוף ֲהִליָכָתם ׁשֶ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ
ִחַיית ַהּגוף ּקֹוֶדם ּתְ ָמה, ּ ׁשָ ֶנת לֹו ַהּנְ ָרֵאלַמְמּתֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִעים ְיקומון .  ּבְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ּּבִ ּ

ם. ַּהּגופֹות ֵמַעְפָרא ׁשֶ ִעים ִנְכָלא ַהּגֶ ַאְרּבָ ם )בראשית ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ ׁשֶ  ַוְיִהי ַהּגֶ
ִעים יֹום ח )בראשית ז(ּוְכִתיב , ַעל ָהָאֶרץ ַאְרּבָ ִעים יֹום ַוִיְפּתַ ץ ַאְרּבָ ְזַמן . ֹנַחּ ַוְיִהי ִמּקֵ

ָרֵאל ל ִיׂשְ אוָלָתם ׁשֶ ִעים הוא, ּּגְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ וב ַעְלָמא. ּּבִ ים ֲאָתא ִיּשׁ ּוַבֲחִמּשִׁ ְּדִהיא , ּ
ָמה ַלּגוף. ַּהיֹוֵבל ׁשָ ִעים, ַּהְחָזַרת ַהּנְ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ָרֵאל, ּבִ ֶאֶרץ ִיׂשְ יָנה לֹו ּבְ ִהְמּתִ ֲהָדא . ׁשֶ

ָנהּהוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ִיּצְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ין ַלּגוף, ָחק ּבֶ ִהְמּתִ ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה. ּׁשֶ , ּבְ
זוָמן לֹו ּגוף ַהּמְ ַהְכָנָסָתה ּבַ ּּבְ ּ ַהְכָנָסָתה ּבֹו. ּ ָעה ּבְ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ֲאָוָתם ְוִכּסוָפם ֶאָלא , ּ ֵּאין ּתַ ּ

ִכיָנה ְוִליזֹון ִמִזיָוה ֵּליָהנֹות ִמִזיו ַהּשְׁ ּ ֵקִני )שיר השירים א(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו, ּ  ִיּשָׁ
יקֹות ִפיהו ׁשִ ִּמּנְ א. ּ י ַאּבָ ֵקִני ְיַפְרְנֵסִני, ָאַמר ִרּבִ ֵאין ַפְרָנָסָתן ֶאָלא ֵליָהנֹות ְוִליזֹון , ִיּשָׁ ּׁשֶ ּ

ל ַמְעָלה ִּמִזיָוה ׁשֶ י יֹוֵסי סֹוֵפיה ִדְקָרא מֹוַכח ִדְכִתיב. ּ ָּאַמר ִרּבִ ּ י טֹוִבים  ּכִ)שיר השירים א(, ּ
ּדֹוֶדיך ִמָיִין ָ ּ.  

ל ֵאל ּתֹו ׁשֶ ת ּבִ תוֵאל ּבַ ת ּבְ ֹּלא ָכך הוא, ַּרב הוָנא ָאַמר. ּּבַ י ַהָים , ְ ְכַרּכֵ ְּוֲאָנא ֲהִוית ּבִ
ְדָרה ְרָמא ְדׁשִ ַמְעָנא ְדֲהוו ָקָראן ְלַההוא ּגַ ְּוׁשָ ּ ּ ל ּגוָפא, ּ ִקְבָרא ִמּכָ ַאר ּבְ ּתָ ַּההוא ְדִאׁשְ ּ ּ ,

תוֵאל  ָאהּּבְ ֵאִלית ֲעֵליה. ַרּמָ א , ּׁשְ ֵריׁשָ ָּאְמרו ְדהוא ּכְ ּ ָאה,  ְדִחוָיא)דמיא(ּ ְּדִאיהו ַרּמָ ּ ,
ְרֵמי ָאר ּגַ ל ׁשְ ָאה ִמּכָ ְרָמא הוא ַרּמָ ּוַההוא ּגַ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ְרָמא , ְּדָתאָנא ָאַמר ִרּבִ ַּההוא ּגַ
ְר ָאר ּגַ ל ׁשְ יר ִמּכָ ִקיוָמא יּתִ ַאר ּבְ ּתָ ה ִאׁשְ ָּלּמָ ָאה. ֵמיּ ום ְדִאיהו ַרּמָ ִּמּשׁ ּ ְוֵלית ָסִביל ַטֲעָמא . ּ

ְרֵמי ָאר ּגַ ׁשְ א ּכִ ָרא , ִּדְמזֹוָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ְרֵמי והוא ֵליֱהִוי ִעּקְ ל ּגַ יף ִמּכָ ּקִ ך הוא ּתַ ּוְבִגיֵני ּכָ ּ ְּ

יה ֵני ִמּנֵ ְּדגוָפא ִאְתּבְ ּ י. ּ תוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ ּ.  

ְמעֹוןְוָת י ׁשִ אי, אָנא ָאַמר ִרּבִ אי וֵמעֹוָלם ַרּמַ ּהוא ַרּמַ אי, ּ ר ָהָרע ְדִאיהו ַרּמַ ֵכן ִיּצֶ ְּוׁשָ ּ .
ָאה ְרָמא ַרּמָ י ּגַ תוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ ִּמַפַדן ֲאָרם. ּ ִאין, ּ ֶמד ַרּמָ ִדְתַנן , ִמּצֶ ּכְ

ֶמד הוא ּצֶ ַּפְדָנא ְדתֹוָרא ׁשֶ ּ י, ת ָלָבןֲאחֹו. ּ ר ָהָרע ָהֲאַרּמִ ִדְתַנן, ֲאחֹות ֵיּצֶ ָהָיה , ּכְ ִחָלה ׁשֶ ּתְ ּּבַ
ְזה ָהעֹוָלם ִנְקָרא לֹוט ַחָטאֹות ּבָ ְדְבַקְדִמיָתא. ְּמנוָול ּבְ ֹלא ְיֵהא ְמנוָול ּכִ ֶּלָעִתיד ָלֹבא ׁשֶ ּ ,

יל ְמָסֲאבוֵתיה ַמאן ְדָסֵחי וַמְטּבִ ּּכְ ּ ּ ל. ָּקָראן ֵליה ָלָבן, ּ ֵטל ִמן ַעל ּכָ ר ָהָרע ּבָ ּ ָפִנים ֵאין ִיּצֶ
  .ָהעֹוָלם

ַמע א ׁשְ א, ּתָ ַמְתִניּתָ י ּכֹחֹות ַהּגוף . ְּדָהִכי ֲאַנן אֹוִקיְמָנא ּבְ ּתֵ ֵהן ׁשְ נֹות לֹוט ׁשֶ י ּבְ ּתֵ ּׁשְ
ר ָהָרע ל ִמִלְכלוכֹו ִנְק, ַּהְמעֹוְררֹות ַלִיּצֶ ך ְוִנְטּבַ ל ּכָ ֵאינֹו ְמנוָול ּכָ יו ׁשֶ ַּעְכׁשָ ּּ , ָרא ָלָבןְ
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ׁש ֵטלֹות ַמּמָ נֹות ֵאיָנן ּבְ י ּבָ ּתֵ י )בראשית כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ואֹוָתן ׁשְ ּתֵ ּ וְלָלָבן ׁשְ
ך הוא. ָבנֹות י יֹוֵסי ּכָ ָּאַמר ִרּבִ ה, ְ דֹוָלה וְקַטּנָ ִתיב ּגְ ִעיָרה ְוָהָכא ּכְ ִכיָרה וּצְ ִתיב ּבְ ן ּכְ ּמָ ּּתַ ּ.  

י יֹוֵסי ִחָלהֲאָבל ֵא, ָאַמר ִרּבִ ִמּתְ ר ָהָרע ּכְ ֹכַח ַלֲעׂשֹות ָרע וְלִהְתעֹוֵרר ַלִיּצֶ ּיָנן ּבְ ַמע . ּ ַמׁשְ
דֹוָלה ֵלָאה ם ַהּגְ ָעָתה, ִּדְכִתיב ׁשֵ ֵלָאה ִמּכָֹחה וֵמִרׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ה ָרֵחל. ּ ַטּנָ ם ַהּקְ ה ּכַֹח , ְוׁשֵ ֵאין ּבָ ּׁשֶ

ְתעֹוֵרר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַהּמִ ֶזה , ָּאַמר ַרב הוָנא. ל ִלְפֵני גֹוְזֶזיָה ֶנֱאָלָמהּ וְכָרֵח)ישעיה נג(, ּכְ
נֹוָתיו י ּבְ ּתֵ ר ָהָרע וׁשְ ִראׁשֹוָנה, ִּיּצֶ ָהיו ּבָ מֹות ׁשֶ ִּמְתַחְלפֹות ִמּכְ ִחָלה לֹוט. ּ ּתְ ְּמקוָלל , ּּבַ ּ

יו ָלָבן. ְּמנוָול ן, ַעְכׁשָ ָבִרא, ְּמלוּבָ ִניוולֹו ּכְ ֵאינֹו ְמקוָלל וְמנוָול ּבְ ּׁשֶ ּ ּ י . ׁשֹוָנהּּ ּתֵ ִחָלה ׁשְ ּתְ ּּבַ
ֹכָחה ל ַאַחת וַאַחת ּבְ נֹוָתיו ֲחָזקֹות ּכָ דֹוָלה ֵלָאה, ּּבְ ם ַהּגְ יו ׁשֵ ֹלא ּכַֹח, ְוַעְכׁשָ ֵלָאה , ֵלָאה ּבְ

ֹלא ִחזוק ּּבְ יָה ָהִראׁשֹוִנים, ּ ֲעׂשֶ ה ָרֵחל. ֵלָאה ִמּמַ ַטּנָ ם ַהּקְ ְדָקֲאָמָרן, ְוׁשֵ ָהיו, ּכִ מֹות ׁשֶ ּ ְוֹלא ּכְ
ִראׁשֹוָנה   .ּבָ

ר ַיֲעֹקב י ַאַחא ּבַ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ּתָ ָחק ַלה, ַמה ּכְ ר ִיּצְ י ' ַּוְיְעּתַ ּתֹו ּכִ ְלֹנַכח ִאׁשְ
י ַאָחא ִמְפֵני ָמה ִהיא ֲעָקָרה. ֲעָקָרה ִהיא ֹכחֹו , ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ר ָהָרע ֵאינֹו ִנְמּצָ ֵיּצֶ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ

עֹוָלם ך, ּבָ ִפָלהְְוַעל ּכָ ּתְ א ְפִרָיה וְרִבָיה זוָלִתי ּבַ ּ ֵאין ִנְמּצָ ּ ּּ ּ ִתיב, ּ ַהר ' ַּוֵיָעֶתר לֹו ה, ַמה ּכְ ַוּתַ
ּתֹו ר ָהָרע. ִרְבָקה ִאׁשְ ְתעֹוֵרר ִיּצֶ ּמִ יָון ׁשֶ א ְפִרָיה וְרִבָיה, ּכֵ ִּנְמּצָ ּּ ּ.  

י יֹוֵסי ין ָהעֹוָלם ַהְזה ְלאֹות, ָאַמר ִרּבִ ן ַמה ֶהְפֵרׁש ּבֵ ְּועֹוד ְדָהא ְקָרא , ֹּו ַהְזַמןִאם ּכֵ
ִריך הוא ָעִביד א ּבְ ָּקֲאַמר ְדקוְדׁשָ ּ י ַאָחא. ְּ ך הוא, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ִריך הוא , ְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִריך ְלַזְווָגא ִּאְתַער ֵליה ְלַההוא ִעְנָייָנא ְדּצָ ּ ּ ר ָנׁש , ְּ ִדיר ִעם ּבַ א ִדיֵהא ּתָ ְעּתָ ְּוָלא ְלָכל ׁשַ
מֹו ּכְ א, ָעןּכְ ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ִדיר ְוָחָטאן ּבֵ ח ּתָ ּכַ ּתַ ְּדִאיהו ִאׁשְ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ֶּאָלא ְלַההוא ִזווָגא ּבִ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא ֶליֱהִוי, ַהִהיא א ּבְ ְּוִאְתֲערוָתא ִאְתֲערוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ יחזקאל (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

ְרֶכם )לו ׂשַ ר ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ר. ְוָנַתּתִ ׂשָ י . ַּמהו ֵלב ּבָ ָאַמר ִרּבִ
ר ְוֹלא ְלָדָבר ַאֵחר, ְּיהוָדה ׂשָ יא ּבָ   .ֵלב ְלהֹוּצִ

פֹוְטִקָיא ְללֹוד י יֹוֵסי ֲהָוה ָאֵתי ִמּקַ ִרּבִ ָחק ּבְ י ִיּצְ ִּרּבִ י ְיהוָדה, ּ יה ִרּבִ ָּפַגע ּבֵ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ
ָחק י ִיּצְ א ִאְתָערו ְלַהאי ִעְנָייָנאּּתֹאַמר ַד, ִרּבִ יֵמי ַמְתִניּתָ י , ֲּחֵביָרָנא ַחּכִ ר ָהָרע ִיְתְנׁשֵ ְּדִיּצֶ

א ְלִזיווָגא ְעּתָ ר ַהִהיא ׁשַ ר ָהָרע ָלעֹוָלם , ָּאַמר ֵליה. ִּמן ַעְלָמא ּבַ ְטִריך ִיּצֶ ְַחְייך ָהִכי ִאּצְ ָ ּ
ִמְטָרא ָלעֹוָלם ר ָהָרע, ּכְ א ָלא ֶליֱהִויֶחְדָוו, ְּדִאְלָמֵלא ִיּצֶ ַמְעּתָ ֲאָבל ָלא ְמַנְווָלה , ָתא ִדׁשְ

יה ַקְדִמיָתא ְלֶמֱחֵטי ּבֵ ָכל ַהר )ישעיה יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכְ ִחיתו ּבְ ּ ֹלא ָיֵרעו ְוֹלא ַיׁשְ ּ
י ְוגו ְמעֹון. 'ָקְדׁשִ י ׁשִ יה, ָאַמר ִרּבִ ר ָהָרע ּבֵ א ִדְמדֹוֵריה ְדִיּצֶ ּהוא ִלּבָ ּ ּ ּ י ֱא. ּ , ִליֶעֶזר אֹוֵמרִרּבִ
א ָטָבא ְמָתא, ִלּבָ ְנָייָנא ְדגוָפא ְוִנׁשְ ִתיב , ּּבִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ֱָאלֶהיך '  ְוָאַהְבּתָ ֵאת ה)דברים ז(ּ

ָרא ְדֹכָלא ָכל ְלָבְבך ְדהוא ִעּקָ ּּבְ ּ ּ ּ ָ.  

ֲהָנא ָאַמר ד ֲאָתא ַרב ּכַ א, ּכַ ֵמיהֹון ְדָמאֵרי ַמְתִניּתָ ְנָייִנין ּתְ, ָּהִכי ָאְמִרין ִמּשְׁ ֵרי ּבִ
ְּדגוָפא ִאינון ּ א, ּ ְבָדא ְוִלּבָ י ְיהוָדה. ּכַ ְמעֹון ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ְּדָאַמר ִרּבִ א ִאינון , ּ ְבָדא ְוִלּבָ ּּכַ

ָכל ִסְטֵרי ֵאָברֹוי א מֹוָחא, ְּמַנֲהֵגי גוָפא ּבְ ֵרין . ְמַנֲהָגא ְדֵריׁשָ ֲּאָבל ְדגוָפא ִאינון ּתְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]503דף [ -ּ

ְב א, ָדאְּוַקְדָמָאה הוא ּכַ ְנָייָנא ִלּבָ ָתא. ּתִ ָפְרׁשָ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ּבְ ּצו )בראשית כח(, ּ ּ ַוִיְתרֹוּצֲ ּ
ה ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְנָייֵני ְדגוָפא, ַּהּבָ ֵרין ּבִ ִּאֵלין ּתְ ּ.  

ּצו ַּמאי ַטְעָמא ַוִיְתרֹוּצֲ א . ּ ום ְדִלּבָ ִּמּשׁ ר ָהָרע)אתערו(ּ יה ִיּצֶ י ִמּנֵ ּצוַּוִיְתרֹו. ּ ִאְתְנׁשֵ , ּּצֲ
ֵעי ֵליה)שאלו( ָליו ִמּבָ ּ ַוִיׁשְ ּ ֶּאָלא ָאַמר ַרב הוָנא. ּ ְברו, ּ ּצו ַוִיּשְׁ ַּוִיְתרֹוּצֲ ּּ ר ּכָֹחם , ּ ּבַ לֹוַמר ִנׁשְ ּכְ

י ְיהוָדה. ְוֵחיָלם ַּהּגוף ַמהו אֹוֵמר, ָּאַמר ִרּבִ י, ּ ה ִנְבֵראּתִ ה ֶזה ָאֹנִכי ְוָלּמָ ן ָלּמָ ִּמָיד . ִאם ּכֵ
ֶלך ִלְדרׁש ֶאת ה) בראשית כח(  .'ְַוּתֵ

ים ְוגו' ּ ַויֹאֶמר ה)בראשית כח( ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנך וׁשְ ִני גֹוִים ּבְ ָּלה ׁשְ ֵני ֵגִאים . 'ְּ ֵּאלו ַהּשְׁ ּ
ֵבד ְוַהֵלב י יֹוֵסי ָאַמר. ַּהּכָ י ְיהוָדה ָאַמר. ַּהּמֹוַח ְוַהֵלב, ִרּבִ ְכַלל ֶזה, ִּרּבִ , ַהּמֹוַח ֵאין ּבִ
ַמע ִדְכ ִבְטֵנךַּמׁשְ ֹראׁש, ְִתיב ּבְ ֶטן ֶאָלא ּבָ ּבֶ ַעִיך ְוגו. ְּוַהּמֹוַח ֵאין ּבַ ים ִמּמֵ ֵני ְלאוּמִ ְוׁשְ ּ ְוַרב ', ּ

הוא ַרב ְוָגדֹול ֵבד ׁשֶ ִעיר ֶזהו ַהּכָ ַּיֲעבֹוד ּצָ ׁש ִלְפֵני ַהֵלב, ּ ּמֵ ְּוהוא ְמׁשַ י ְיהוָדה. ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ּ ,
ׁש  ּמֵ ֵבד קֹוֵלט ַהָדם וְמׁשַ ַּהּכָ א ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני)בראשית כה(. ּּבֹו ִלְפֵני ַהֵלבּ ָאַמר ַרב . ּ ַוֵיּצֵ

ֲהָנא ֵבד הוא ָהִראׁשֹון ְוהוא ַאְדמֹוִני, ּכַ ַּהּכָ ה הוא ַאְדמֹוִני. ּ ּבֹוֵלַע ֶאת ַהָדם , ָּלּמָ ַּעל ׁשֶ
ִחָלה י ֱאִליֶעְזר אֹוֵמר. ּּתְ מֹו ִראׁשֹון, ִרּבִ ה ִנְקָרא ׁשְ ּהוא ִראׁשֹון ִלְבלֹוַע ַהָדם ַעל ׁשֶ, ָלּמָ ּ

ֲאָכל ל ַהּמַ יָרה, ִמּכָ ּוהוא ִראׁשֹון ַלָדם ֲאָבל ֹלא ַלְיּצִ ִעיר. ּ , ּוְבַמאן נֹוִקים ְוַרב ַיֲעבֹוד ּצָ
עורֹו ִמן ַהֵלב והוא עֹוֵבד ַלֵלב ׁשִ הוא ַרב ְוָגדֹול ּבְ ַּעל ׁשֶ ּּ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ָתא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ה ֲאָתא ָפְרׁשָ ב , ָּלּמָ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ִלְבֵני ַעְלָמא ְדַאף ַעל ּגַ ּ
ַאְרָעא ֵלימוָתא ֶליֱהִוי ּבְ ְּדַהִהיא ׁשְ י, ּ ּנֵ ּתַ ָּאְרֵחיה ְוִטְבֵעיה ְדַעְלָמא ָלא ִאׁשְ ּ י ִייָסא ָאַמר . ּ ִרּבִ

ִפיו ִיד ּבְ ִיד ְוהוא ּצַ ד ּצַ ֵבד הוא ַהּצָ ּּבֹא וְרֵאה ַהּכָ ּ ב ו, ּ ּוַהֵלב הוא ַהחֹוׁשֵ ) בראשית כה(ּהוא ּ

ב ֹאָהִלים ֲהָדא הוא ִדְכִתיב בֹות. ּ ַוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד)בראשית כח (ּיֹוׁשֵ ב ַמֲחׁשָ א , חֹוׁשֵ נֹוׂשֵ
ּתֹוָרה   .ְונֹוֵתן ּבַ

י ַאָחא ָאַמר. ַּוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ם ִרּבִ ׁשֵ א ּבְ י ּבָ ל עֹוָלם ֵאינֹו , ִרּבִ ְלעֹוָלם ִטְבעֹו ׁשֶ
ה ּנֶ ּתַ ִתיב, ּּבֹא וְרֵאה, ִמׁשְ ר ָזדו ֲעֵליֶהם , ַּוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד, ַמה ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲאׁשֶ ּּכְ

יבו ְּוַתְרגומֹו ְדֲחׁשִ ּ ְיִדיַעת ּבֹוְראו. ּ ּתֹוָרה ּבִ ב וְמַהְרֵהר ּבַ לֹוַמר ַהֵלב חֹוׁשֶ ּּכְ ּ ִתיב. ּ ַּוָיֹבא , ָמה ּכְ
ֶדה ו ִמן ַהּשָׂ ְּוהוא ֲעֵייף. ֵעׂשָ ִפיו ִלְבלֹוַע ְוֵאינֹו ַהּכָ. ּ ִיד ּבְ את ְוָלּצוד ּצַ ֶדֶרך ִטְבעו ַלּצֵ ֵּבד ׁשְ ּ ְּ

א ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְּוהוא אֹוֶמר ַלֵלב. ִּנְקָרא ֲעֵייף, מֹוּצֵ ְדָבִרים ֵאלו ּבְ ה ְמַהְרֵהר ּבִ ַאּתָ ַּעד ׁשְ ּ ּּ ,
ִתָיה ְלַקֵיים גוְפך ֲאִכיָלה וִבׁשְ ַָהְרֵהר ּבַ ּ ו ֵאל ַיֲעֹקב , ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ. ּּ ַּויֹאֶמר ֵעׂשָ

ָאר ַהֵאָבִרים, ֲּהְלִעיְטִני ָנא ִמן ָהָאדֹום ָהָאדֹום ַהְזה ר ִלׁשְ ּגֵ י ִלְבלֹוַע ַהָדם וְלׁשָ י ֵכן ַדְרּכִ ּּכִ ּ ּ .
י ֲעִייף ָאֹנִכי ִתָיה, ּּכִ ָלא ֲאִכיָלה וׁשְ ּּבְ ן ִלי ָהִראׁשֹון ְוַהמוְבַחר ִמּכֹ, ְּוַהֵלב אֹוֶמר. ּ ל ָמה ּּתֶ

ִתְבָלע כֹוָרְתך, ׁשְ ן ִלי ּבְ כֹוָרְתך ִלי)בראשית כה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּתֶ ָ ִמְכָרה ַכיֹום ֶאת ּבְ ּ ,
ֲאָכל. ּקֹוְנִמיָתא ְדָתִאיָבא ּמַ ב ּבַ ַהֵלב ְמַהְרֵהר ְוחֹוׁשֵ ֵבד, ַּעד ׁשֶ ְּדִאְלָמֵלי ַההוא . ּבֹוֵלַע ַהּכָ ּ

א ּסוָפא וִהְרהוָרא ְדִלּבָ ּּכִ ּ ֲאָכלּ ּמַ י יֹוֵסי,  ּבַ ֵבד ְוָהֵאָבִרים ִלְבלֹוַע ְדָאַמר ִרּבִ ּלא יוְכלו ַהּכָ ּ ּ ,
ן ֶדֶרך ָהֲעָבִדים ְּכֵ ָהָאדֹון אֹוֵכל, ּ ֵאיָנם אֹוְכִלים ַעד ׁשֶ י יֹוֵסי. ׁשֶ ן, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ְלַאַחר ּכֵ , ּכְ
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ים)בראשית כה( ו ֶלֶחם וְנִזיד ֲעָדׁשִ ים.ּ ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעׂשָ א, ּ ַמהו ֲעָדׁשִ ְלּתָ ֻגְלּגַ ִלין ּכְ , ְּסַגְלּגַ
ַעְלָמא ָלא ָסִביב ּבְ לֹוַמר. ְּוַגְלּגַ י ֵמָאְרֵחיה, ּכְ ְּדָלא ִאְתְנׁשֵ ר ָנׁש. ּ ך הוא ּבַ ּּכָ ַההוא ִזְמָנא , ְ ּּבְ

ֵלימוָתא ֶליֱהִוי ב ְדָכל ַההוא ִטיבו ִויָקר וׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ָּאְרֵחיה ְדַעְלָמא ְלֵמ, ּ ֵתי ּ ּיַכל וְלִמׁשְ
י   .ָלא ִיְתְנׁשֵ

ָבן, ַמְתִניִתין ע רוחֹות ָהעֹוָלם ְמַנּשְׁ ַנן ַאְרּבַ ִריך הוא ְלִהְתעֹוֵרר , ּּתְ א ּבְ ְּוָעִתיד קוְדׁשָ ְּ

ּרוַח ֶאָחד ְלַקִיים ַהּגוף לול ִמד, ּּ ְיֵהא ּכְ ע )יחזקאל לז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּרוחֹות' ּׁשֶ  ֵמַאְרּבַ
ע רוחֹות ָהעֹוָלם. ִּאי ָהרוַחּרוחֹות ּבֹ ִתיב ֶאָלא ֵמַאְרּבַ ע ָלא ּכְ ַאְרּבַ ּּבְ לול , ּ ְיֵהא ּכָ ּׁשֶ

ם ְעּתָ ּאֹותֹו ָהרוַח הוא רוַח ַהּמֹוִליד, ְוָתאָנא. ֵמַאְרּבַ ּ ּהוא ָהרוַח ָהאֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה, ּ ין . ּ ְוֵאין ּבֵ
יַח ׁשִ ְעּבוד , ָּהעֹוָלם ַהְזה ִלימֹות ַהּמָ ֶּאָלא ׁשִ ְלָבדּ ין עֹוָלם ַהֶזה. ַּמְלֻכיֹות ּבִ ִּלְתִחַיית , ְּוֵאין ּבֵ

ַגת ְיִדיָעה ִתים ֶאָלא ְנִקיות וַהּשָׂ ַּהּמֵ ּ   .ַּרב ַנְחָמן ָאַמר ְוֲאִריכות ָיִמים. ּ

ִתים ַלאו ַחד הוא יַח וְתִחַיית ַהּמֵ ׁשִ ָּאַמר ַרב יֹוֵסף וִכי ְימֹות ַהּמָ . לא, ָּאַמר ֵליה. ּּ
ֻליֹותּבֵ, ִּדְתַנן ְקָדׁש קֹוֶדם ְלִקּבוץ ּגָ ּית ַהּמִ ּ ֻליֹות, ּ ִּקּבוץ ּגָ ִתים, ּ ּוְתִחַיית , ּקֹוֶדם ִלְתִחַיית ַהּמֵ ּ

ֻכָלם ּבְ ִתים הוא ַאֲחרֹון ׁשֶ ַּהּמֵ ָנא ָלן. ּ ַלם)תהלים קמז(ִּדְכִתיב , ּמְ ִנְדֵחי '  הּ ּבֹוֵנה ְירוׁשָ
בוֵרי ֵלב ו ס ָהרֹוֵפא ִלׁשְ ָרֵאל ְיַכּנֵ ִּיׂשְ בֹוָתםּ ׁש ְלַעּצְ ִתים. ְמַחּבֵ ִחַיית ַהּמֵ ִהיא , ּזֹו ִהיא ּתְ ׁשֶ

בוֵרי ֵלב ַע ָּהְרפוָאה ִלׁשְ ַלם. ל ֵמֵתיֶהםּ ִחָלהּּבֹוֵנה ְירוׁשָ ס, ּ ּתְ ָרֵאל ְיַכּנֵ , ְוַאֲחָריו ִנְדֵחי ִיׂשְ
בוֵרי ֵלב ַאֲחרֹון ַעל ַהּכֹל   .ְּוָהרֹוֵפא ִלׁשְ

ַנן ּב' מ, ּתְ ָנה קֹוֶדם ַהּקִ ִתיםׁשָ ֻליֹות ִלְתִחַיית ַהּמֵ ּוץ ּגָ ּ ן , ּ ָחק ּבֶ ְדַאְמִריָנן ַוְיִהי ִיּצְ ּכִ
ָנה ִעים ׁשָ ָנה' ַהאי מ. ַאְרּבָ ְייהו, ׁשָ רֹוָקא. ַּמאי ֲעִביְדּתַ י ּבְ ֲהָנא ָאַמר ִרּבִ , ָאַמר ַרב ּכַ

ִתים ִחַיית ַהּמֵ ֻליֹות ַעד ּתְ ּבוץ ּגָ ִּמּקִ ּ רֹות, ּ ה ּצָ ּמָ ה ִמְל, ּכַ ּמָ ָרֵאלּכַ , ָּחמֹות ִיְתעֹוְררו ַעל ִיׂשְ
ְמַלט ֵמֶהם ֵרי ַהּנִ תוב )דניאל יב(, ִּדְכִתיב, ְוַאׁשְ א ּכָ ְמּצָ ל ַהּנִ ך ּכָ ֵלט ַעּמְ ֵעת ַהִהיא ִיּמָ ּ ּבָ ָ

ֶפר ּסֵ י ְיהוָדה ָאַמר ֵמָהָכא. ּבַ ים)דניאל יב(, ִּרּבִ ְרפו ַרּבִ נו ְוִיּצָ ְררו ְוִיְתַלּבְ ּ ִיְתּבָ ּ י ִיּצְ. ּ ָחק ִרּבִ
ְבחֹון ֶאת ַהָזָהב)זכריה יג(, ָאַמר ֵמָהָכא ים ּכִ ֶסף וְבַחְנּתִ רֹוף ֶאת ַהּכֶ ּצְ ים ּכִ ַרְפּתִ ּ וּצְ ּ ּוְבאֹוָתם . ּ

ר ֹיאְמרו , ַּהָיִמים ִּיְהיו ָיִמים ֲאׁשֶ ֶהם ֵחֶפץ)קהלת יב(ּ רֹות ,  ֵאין ִלי ּבָ ַיַעְברו ַהּצָ ָעה ׁשֶ ּוִמּשָׁ ּּ
ִתים  ִחַיית ַהּמֵ ָנה' מַּעד ּתְ   .ׁשָ

א ֲחֵזי , ַּרב הוָנא ָאַמר ר ְוגו)יהושע ה(ּתָ ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ ָנה ָהְלכו ּבְ ִעים ׁשָ י ַאְרּבָ ' ּ ּכִ
קֹול ה ְמעו ּבְ ר ֹלא ׁשָ ַהאי ַגווָנא ', ֲּאׁשֶ י יֹוֵסף.  ָהָכא)גופא(ּכְ ל ִאֵלין ַחד ִמָלה , ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ּ

ָנה ׁשֶ' ּוְלסֹוף מ, ָּאְמרו ִעים ִיְכלוׁשָ רֹות ַיַעְברו ְוָהְרׁשָ ַּהּצָ ִתים ׁשֹוְכִני ָעָפר, ּ ַמאי . ִּיְחיו ַהּמֵ
ום ִדְכִתיב, ַטֲעָמא ִּמּשׁ ָרה)נחום א(, ּ ּ ֹלא ָתקום ַפֲעַמִים ּצָ ָעְברו, ּ ה ׁשֶ ּמֶ ּוִמְזַמן . ּוַדי ָלֶהם ּבַ ּ

ִתים ִחַיית ַהּמֵ ובֹו, ּּתְ ִיּשׁ ב ַעְלָמא ּבְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה )זכריה יד(, ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא , ִּיְתייׁשֵ ּ ּבַ ּ
מֹו ֶאָחד' ה   .ֶּאָחד וׁשְ

ן ֲעָרך י ֶאְלָעָזר ּבֶ י , ֲהָוה ָיִתיב, ְַרּבִ ַנְפׁשֹוי ָטֵפי ֲעאל ְלָקֵמיה ָרּבִ ָטֵער ּבְ וֲהוה ָקא ִמּצְ
ַע יָנא ְדֲעְלָמא ָלָמה ֲחׁשֹוָכ. ְיהֹוׁשֻ ָּאַמר ֵליה ֵחיזו ְנִהירוו ּבוּצִ ּ ּ ֵּחיזו וְדִחילו , ָּאַמר ֵליה. ןּ ּ ּ ּ
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י א, ָסִגי ֲעאל ּבֵ ְּדָהא ֲאָנא ַחֵמי ָמה ְדִאְתַערו ַחְבָרָנא ָמאֵרי ַמְתִניּתָ אַרת ֲעָלְייהו , ּ ְּדׁשָ ּ
ין ּרוַח ַקִדיׁשִ ְּוַההוא ְדִאְתֲערו. ּ ִתיָתֵאי ְיֵהא פוְרָקָנא, ּ ְּדְבׁשְ ִפיר, ּּ ֲאָבל ֲאָנא ַחֵמי . ּׁשָ

א ְי ֵּתיָרא ַעל ִאינון ָדְייָרא ַעְפָראאֹוְרּכָ ִתיָתֵאי ִלְזַמן , ּ ע )א''ע' שמות י(ִּדְבֶאֶלף ׁשְ  ַאְרּבַ
יה ִנין ִמּנֵ ֵּמאֹות וְתַמְנָיא ׁשְ ִקיוֵמיהֹון, ּ ל ָדְייֵרי ַעְפָרא ּבְ ִּיְהיו ָקְייִמין ּכָ ּ ך ִאְתָערו . ּּ ּוְבִגיֵני ּכָ ְּ

ַּעל ְפסוָקא ְדָקָרא לֹון, ֲחֵביָרָנא ּ ֵני ֵחתּ ְּדִיְתָערון ְלח, ת''ֵח,  ּבְ ָנה''ּ , ְּוַהְיינו ִדְכִתיב, ת ׁשָ
ׁשובו ִאיׁש ֶאל ֲאחוָזתֹו)ויקרא כה( ַנת ַהיֹוֵבל ַהזֹאת ּתָ ׁשְ ּ ּבִ ּ ּ ּ ֵלם ַהזֹא. ּ ּתַ ִיׁשְ ׁשֶ ּּכְ ּ הוא , ת''ּ ּׁשֶ

ע ֵמאֹות וְתַמְנָיא ת ֲאָלִפים וַאְרּבַ ׁשובו ִאיׁש ֶאל ֲאחוָז, ֲּחֵמׁשֶ ּּתָ ּ ָמתֹו, תֹוּ ִהיא , ֶאל ִנׁשְ ׁשֶ
  .ֲּאחוָזתֹו וַנֲחָלתֹו

י ָלך ַהאי)עוד( ְקׁשֵ ַע לא ּתִ י ְיהֹוׁשֻ ִניָנן ג, ְ ָאַמר ִרּבִ ּתֹות ֵהן' ְּדָהא ּתָ ִדיִקים , ּכִ ל ּצַ ּׁשֶ
ינֹוִנים ל ּבֵ מוִרים ְוׁשֶ ִעים ּגְ ל ְרׁשָ מוִרים וׁשֶ ּּגְ ִקיָמ. ּ מוִרים ְיקומון ּבְ ִדיִקים ּגְ ּּצַ ּ ּ ל ֵמֵתי ּ ה ׁשֶ

ָרֵאל ִנים, ֶאֶרץ ִיׂשְ ה ׁשָ ּמָ ִחָלה, ֵּמַהיֹום ּכַ ּתְ ֵהם קֹוְדִמים ּבַ ל ִקּבוץ , ּׁשֶ ִעים ׁשֶ ַנת ָהַאְרּבָ ׁשְ ּּבִ
ֻליֹות ָלם. ּּגָ י, ְּוָהַאֲחרֹוִנים ּכֻ ּשִׁ ָנה ְלֶאֶלף ַהּשִׁ ֹמֶנה ׁשָ ע ֵמאֹות וׁשְ ְדָקֲאָמָרן, ִּלְזַמן ַאְרּבַ . ּכִ

ה אַמאן ִיְזּכֶ ין ַהאי ִזְמָנא,  ְלַהאי ָאְרּכָ ִקיום ָדֵתיה ּבֵ ַּמאן ִיְתַקִיים ּבְ ּ ּ ּ ַטֵעיְרָנא , ּ ְּוַעל ָדא ִאּצְ
אי ַנְפׁשָ   .ּבְ

י, ָּאַמר ֵליה ִניָנן, ִרּבִ ְתׁשוָבה , ָחַזר וָאַמר. ז''ְיִהי ָר,  ְיִהי אֹור)בראשית א(, ָהא ּתָ ּּבִ
ִּיְתַקַדם ּכָֹלא י ְיהֹוׁשֻ. ּ ֵפי , ִּאי ָלאו ְדֲאַמְרּתְ ָהִכי, ַעָאַמר ִרּבִ ַּאְחִסיְמָנא פוִמין ְלִמּצְ ּּ

ל יֹוָמא ּפוְרָקָנא ּכָ ַּמהו ְיׁשועֹות. ּ ֹחֶסן ְיׁשועֹות)ישעיה לג(, ִּדְכִתיב, ּ ִפים , ּ ֵּאלו ַהְמּצַ ּ ּ
ָכל יֹום   .ְּיׁשועֹות ּבְ

י ֶאְלָעָזר ָּמה הוא ַדְעּתֹוי ְדִרּבִ ִני ַאְדַמת ָעָפר )יאל יבדנ(, ַּהְיינו ִדְכִתיב. ּ ים ִמיׁשֵ  ְוַרּבִ
ַחִייֶהם קֹוֶדם ֶזה. ָּיִקיּצו ְקָדִמים ּבְ ִדיִקים ַהּנִ ֵני ֵאלו ֵהם ַהּצַ ַמע ִדְכִתיב ִמיׁשֵ ַּמׁשְ ּ ּ ּ ה . ּּ ְוַכּמָ

ִנים ֵהם ִנְקָדִמים ִנים, ּׁשָ ר ׁשָ י ְיהוָדה אֹוֵמר ָמאַתִים ְוֶעׂשֶ ָחק אֹוֵמר. ִּרּבִ י ִיּצְ י ''דר, ִרּבִ
ָנה ל ''יר. 'ּד ִמַיֲעֹקב ְוגו'' ְוִיְר)במדבר כד(, ִּדְכִתיב, ׁשָ ָאר ּכָ ִדיִקים ִלּשְׁ ָנה ִנְקָדִמים ַהּצַ ּד ׁשָ ּ
ָעָפר, ַרב ַנְחָמן ָאַמר. ָאָדם ְבָלה ּבֶ ּנִ יעור ׁשֶ י יֹוֵסי. ְּלִפי ַהּשִׁ ה , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ן ַהְרּבֵ ִאם ּכֵ

ִחיֹות ֲהוו ּּתְ אֹותֹו ַהְזַמןֶּאָלא ּכָ, ּ ִחיֹות ִיְהיו ּבְ ּל ַהּתְ ּ ָחזֹון , ּ ָמר ּבְ ְוֱאֶמת ) דניאל י(ּוַהאי ְדִאּתְ
ָבא ָגדֹול יֵמי )בראשית כו (.ַּהָדָבר ְוּצָ ר ָהָיה ּבִ ָאֶרץ ִמְלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ּ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ

הו ָפַתח ְוָאַמר. ַאְבָרָהם י ַאּבָ ִּרּבִ ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)שיר השירים א(, ּ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ַעד ׁשֶ ְ .
ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, ְּדָתִניָנן ים ְמׁשוִנים זֹו ִמזֹו ַיַעְברו ַהּצַ ע ְזַמּנִ קופֹות ְוַאְרּבַ ע ּתְ ַּאְרּבַ ּ ּ ּּ .
לֹא, ָהֶאָחד ָגה ַמה ּשֶׁ יגו ַהּשָׂ עֹוָלם ְוַיּשִׂ א ַהָחְכָמה ּבָ ּגֶ ּאֹותֹו ְזַמן ִיׂשְ ְזה ָהעֹוָלםּ יגו ּבָ . ּ ִהּשִׂ
י ִפְנָחס, ְּדָתִניָנן ִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא, ָּאַמר ִרּבִ ַגת ַהּצַ ֵרת ִדְכִתיב, ַּהּשָׂ ְלֲאֵכי ַהּשָׁ , ּיֹוֵתר ִמּמַ

ים)ישעיה יא( ִים ַלָים ְמַכּסִ ּמַ קון . ּ ּכַ ְתַעּסְ ִני ּתִ   )עד כאן מדרש הנעלם) (חסר(ַּהּשֵׁ

י ִיְצָח ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה )בראשית כה(. ק ְוָאַמרָּפַתח ַרּבִ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ  ַוְיִהי ִיְצָחק ּבֶ
ָנה. 'ְוגו ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ד ָנִסיב ָלה , ּבֶ ָנה ּכַ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ אי ֲאָתא ְלִמְמֵני ָהָכא ְדֲהָוה ּבֶ ַּאּמַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]506דף [ -ּ

ָצפֹו, ְלִרְבָקה ִליל ִיְצָחק ּבְ ֶּאָלא ַוַדאי ָהא ִאְתּכְ א וַמָיא, ן ְוָדרֹוםּ ֶאׁשָ ּּבְ ּוְכֵדין ֲהָוה ִיְצָחק , ּ
ַקְחּתֹו ֶאת ִרְבָקה ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ת. ּבֶ ׁשֶ ַמְרֶאה ַהּקֶ ָּירֹוק ִחַוור סוָמק, ּכְ לׁש . ּ ת ׁשָ ּבַ

ה ִנים ָאִחיד ּבָ ִרְבָקה, ּׁשָ ה ּבְ ד ָאִחיד ּבָ ים, ְוַכד אֹוִליד. ּּכַ ׁשִ ן ׁשִ ְדָקא ְלאֹו, אֹוִליד ּבֶ ָלָדא ּכְ
ֵלם ִגין ְדִיפוק ַיֲעֹקב ׁשָ ְּיאות ּבְ ּ ְדָקא ְיאות, ּ ָנה ּכְ ים ׁשָ ׁשִ ן ׁשִ ְּוֻכְלהו ָאִחיד ְלהו ַיֲעֹקב , ִּמּבֶ ּ ּ

ִלים, ְלָבַתר ַבר ׁשְ   .ְוִאְתֲעִביד ּגְ

י י ִמַפַדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ תוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ ּּבַ ַּמאי ִאְכַפת ָלן ּכו, ּּ ְּדָהא , ֵלי ַהאיּ
ָמר  ָבר ִאּתְ ּ וְבתוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה ְוגו)בראשית כד(ּכְ י ', ּ תוֵאל ָהֲאַרּמִ ת ּבְ א ָאַמר ּבַ ּתָ ְּוַהׁשְ

ּוְלָבַתר ִמַפַדן ֲאָרם י, ּ ֶּאָלא אוְקמוָה. ּוְלָבַתר ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּ ִעים ְוִאיִהי , ּ ין ְרׁשָ ְּדֲהַות ּבֵ
עֹו תוֵאל וִמַפַדן ֲאָרם, ָּבַדְייהוָלא ָעְבַדת ּכְ ת ּבְ ְּדֲהַות ּבַ ּ ּ ְּוֻכְלהו ַחָייִבין , ַוֲאחֹות ָלָבן, ּ ּ ּ

א עֹוָבַדְייהו, ְלַאְבָאׁשָ ָרן ְוָלא ֲעָבַדת ּכְ ְּוִהיא ָסְלָקא עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּ.  

ָלא ּכָ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ִנין אֹו ַיּתִ, ַהׁשְ ִרין ׁשְ ת ֶעׂשְ לׁש , ירִאי ִרְבָקה ֲהַות ּבַ ת ׁשְ אֹו ּבַ
ֵרה עֹוָבַדְייהו, ֶעׂשְ ָבָחא ִדיָלה ְדָלא ָעְבַדת ּכְ ֵדין הוא ׁשְ ּּכְ ּ ּ ִנים , ּ לׁש ׁשָ ת ׁשָ ָען ּבַ ֲאָבל ַעד ּכְ

ָבָחא ִדיָלה, ֲהַות ִנים ֲהַות. ַּמאי ׁשְ לׁש ׁשָ ת ׁשָ י ְיהוָדה ּבַ ל , ָּאַמר ִרּבִ ְוָעִביַדת ְלַעְבָדא ּכָ
  .ַּההוא עֹוָבָדא

  ]א''דף קלזע - ' והר חלק אז[

י ִיְצָחק ב ְדכוַלי ַהאי ָעְבַדת, ָאַמר ִרּבִ ַּאף ַעל ּגַ ָּלא ְיַדְעָנא עֹוָבָדָהא ִאי ִאינון , ּ
ָראן אֹו ָלאו ׁשֵ א ֲחֵזי, ֶּאָלא) א''דף קלזע(. ּכְ ִתיב, ּתָ ין )שיר השירים ב( ,ּכְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ  ּכְ

ין ַהּבָ ן ַרֲעָיִתי ּבֵ ה. נֹותַהחֹוִחים ּכֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ין אוְכלוָסָהא , ּכְ ָרֵאל ְדִאיִהי ּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ ּ ּ ּ
ין ּכוִבין ַוְרָדא ּבֵ ּּכְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם ְדִאיהו ֶחֶסד ִעָלָאה ְוֲעִביד , ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ִּיְצָחק ָאֵתי ִמּסִ ּ ּ

ְרָיין ל ּבִ ב ְדִאיהו ִדיָנא ַקׁשְ, ֶחֶסד ִעם ּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְטָרא ְדִדיָנא . ָיאּ ְוִרְבָקה ָאַתת ִמּסִ
ִיְצָחק ַרת ּבְ יַנְייהו ְוִאְתַחּבְ ְלַקת ִמּבֵ ָיא ְוִאְסּתַ ַּקׁשְ ָיא , ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ִרְבָקה ִמּסִ ּ

ְטָרא ְדִדיָנא ַרְפָיא ֲהַות, ַאְתָיא ב ְדִאיִהי ִמּסִ ה ְו, ְּוַאף ַעל ּגַ ֵלי ּבָ ְּוחוָטא ְדֶחֶסד ּתָ ִיְצָחק ּ
ָיא ְוִאיִהי ַרְפָיא ין ַהחֹוִחים ֲהוו, ִּדיָנא ַקׁשְ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָלא ָיִכיל , ְּוִאי ָלאו ְדִאיִהי ַרְפָיא. ּּכְ

ָיא ְדִיְצָחק ל ִדיָנא ַקׁשְ ַגְווָנא ָדא. ַּעְלָמא ְלִמְסּבַ ִריך הוא ְמַזֵווג ִזווִגין , ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ַעְלָמא יף , ּבְ ּקִ ם ָעְלָמאַחד ּתַ ּסֵ ָנא ּכָֹלא ְוִיְתּבַ ּקָ ִגין ְלִאְתּתַ   .ְּוַחד ַרְפָיא ּבְ

י ְיהוָדה ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ּ ּתֹו)בראשית כה(, ּ ר ִיְצָחק ַלְיָי ְלֹנַכח ִאׁשְ ַּמהו . ּ ַוֶיְעּתַ
ר ָנא, ַּוֶיְעּתַ ְּדָקִריב ֵליה ָקֵרּבָ ְּוַצֵלי ֲעָלה, ּ ָנא ָקִר. ּ , ִּדְכִתיב, עֹוָלה ָקִריב. יבּוַמה ָקְרּבָ

ִתיב ָהָכא ַוֵיָעֶתר לֹו ְיָי, ּ ַוֵיָעֶתר לֹו ְיָי)בראשית כה( ּ ַוֵיָעֶתר )שמואל ב כד(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ
ן', ֱאלִהים ָלָאֶרץ ְוגו אן ָקְרּבָ ן ַאף ּכָ ַּמה ְלַהָלן ָקְרּבָ ר ִיְצָחק. ּ ִתיב ַוֶיְעּתַ ּוְכִתיב ַוֵיָעֶתר , ּּכְ ּ

א,לֹו א ִדְלַתּתָ א ִמְלֵעיָלא ְלֳקְבָלא ֶאׁשָ ּ ְדָנַפק ֶאׁשָ ּ.  

ר ִיְצָחק, ָדָבר ַאֵחר ְּדַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ַּוֶיְעּתַ ִנין, ּּ י ַמָזָלא ַעל ּבְ , ְּוָחַתר ֲחִתיָרה ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ
ִנין ְלָיין ּבְ ַההוא ֲאַתר ּתַ ְּדָהא ּבְ ְתַפֵלל ַעל ה)שמואל א א(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ַוּתִ ּוְכֵדין ַוֵיָעֶתר לֹו ', ּ ּ
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ְקֵרי ַוֵיָעֶתר לֹו ֶאָלא ַוֵיָחֶתר לֹו, ְיָי ַּאל ּתִ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ֲּחִתיָרה ָחַתר ֵליה קוְדׁשָ ּ יל , ְּ ְוַקּבִ
ּתֹו, ֵּליה ַהר ִרְבָקה ִאׁשְ   .ּוְכֵדין ַוּתַ
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א ֲח ֵתיה ְוָלא אֹוִליַדת, ֵזיּתָ ֵהי ִיְצָחק ִעם ִאּתְ ּתָ ִנין ִאׁשְ ִרין ׁשְ ַּעד ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ֶּעׂשְ ּּ .
ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבִ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ יה ְצלֹוְתהֹון , ְּ א ְדָבָעאן ַקּמֵ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ

ַּעל ַמה ְדִאְצְטִריכו א ְלָכל ַמאן , ָמאַמאי ַטְע. ּ י ְוִיּתֹוַסף ְרבות קוְדׁשָ ִגין ְדִיְתַרּבֵ ּּבְ ּ דף קלז (ּ

ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָייא )ב''ע ְּדִאְצְטִריך ּבִ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ִנין, ּתָ ן ֵליה ּבְ ִריך הוא ְדִיּתֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּאְבָרָהם ָלא ַצֵלי ַקּמֵ ּ ּ ְּ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ
ָרה ֲעָקָרה ֲהַות ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא. ְּדׂשָ ַּההוא ָלאו ,  ֵהן ִלי לא ָנַתּתָ ָזַרע)בראשית טו(, ָהא ּכְ
ִגין ְצלֹוָתא ֲהָוה  י ָמֵריה)א ההוא לא בעי בנין''נ(ּבְ ֵעי ַקּמֵ ּתָ ַמאן ְדִמׁשְ ּ ֶאָלא ּכְ ּ ֲאָבל ִיְצָחק . ּ

ֵתיה ַּצֵלי ַעל ִאּתְ ִגין ְדָהא ִאיהו ֲהָוה ָיַדע ְדָלאו ִאיהו ָע, ּ ּּבְ ּ ֵתיהּ ָּקר ֶאָלא ִאּתְ ְּדִיְצָחק ֲהָוה , ּ
ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְבִטין, ָיַדע ּבְ ְתֵריַסר ׁשִ יה ּבִ ין ְלֵמיַפק ִמּנֵ ְּדַיֲעֹקב ַזּמִ ֲאָבל ָלא ָיַדע ִאי , ּּ

ָאֳחָרא ָתא ִאי ּבְ ַהאי ִאּתְ ּתֹו ְוָלא ְלֹנַכח ִרְבָקה, ּבְ   .ְּוַעל ָדא ְלֹנַכח ִאׁשְ

י ְיהוָדהָּאַמר ַההוא ַרְבָיא  ֵריה ְדִרּבִ ּּבְ ּ ל , ּ אי ָלא ָרִחים ֵליה ִיְצָחק ְלַיֲעֹקב ּכָ ִּאי ָהִכי ַאּמַ
ו מֹו ְלֵעׂשָ ך ּכְ ְבִטין, ְּכָ ֵריַסר ׁשִ יה ּתְ ין ִאיהו ְלַקְייָמא ִמּנֵ ּהֹוִאיל ְוֲהָוה ָיַדע ְדַזּמִ ּ ָּאַמר ֵליה . ּ
ִפיר ָקֲאַמְרּתְ ל ִזיָנא ָרִחים ֵליה, ּׁשַ ֶּאָלא ּכָ ַתר ִזיֵניהּ יך ְוָאִזיל ִזיָנא ּבָ ּ ְלִזיֵניה ְוִאְתְמׁשִ ְּ.  

א ֲחֵזי ָמה ִדְכִתיב, ּתָ ו ָנַפק סוָמק ּכְ לֹו )בראשית כה(, ֵּעׂשָ ּ ַוֵיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכֻ ּ
ָיא ִדְלֵעיָלא', ְוגו ְּוִאיהו ִזיָנא ְדִיְצָחק ְדִאיהו ִדיָנא ַקׁשְ ּ ו, ּ יה ֵעׂשָ ָיא , ְּוָנַפק ִמּנֵ ִּדיָנא ַקׁשְ

א ְדַדְמָיא ְלִזיֵניה ְּלַתּתָ יר ִמַיֲעֹקב , ְּוָכל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניה, ּ ו ַיּתִ ְּוַעל ָדא ָרִחים ֵליה ְלֵעׂשָ ּ ּ
ָמה ִדְכִתיב ִפיו)בראשית כה(, ּכְ י ַצִיד ּבְ ו ּכִ י ַצִיד . ּ ַוֶיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ ִתיב ָהָכא ּכִ ּכְ

ִפיו ּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ְיָי )בראשית י(ָתם ּוְכִתיב ָה, ּבְ ִנְמֹרד ּגִ ן ֵיָאַמר ּכְ   . ַעל ּכֵ
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י ִיְצָחק ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ה )בראשית כה(, ּכְ ן ָלּמָ ה ַוּתֹאֶמר ִאם ּכֵ ִקֵרּבָ ִנים ּבְ ּ ַוִיְתֹרֲצצו ַהּבָ ּ ּ
ֶלך ִלְדרׁש ֶאת ְיָי ם ְוֵעֶבר. ַתר ָאְזַלתְלָאן ֲא, ְֶזה ָאֹנִכי ַוּתֵ א ְדׁשֵ ַּוִיְתֹרֲצצו . ְּלֵבי ִמְדְרׁשָ ּ

ה ִקְרּבָ ִנים ּבְ ַיֲעֹקב, ַּהּבָ יה ּבְ ו ֲאַגח ְקָרָבא ּבֵ ע ְדֵעׂשָ ן ֲהָוה ַההוא ָרׁשָ ְּדַתּמָ ּ ּ ַּוִיְתֹרֲצצו. ּ ּ ,
ָמה ְדַאְמִריָנן רו ּכְ רו ָדא ִעם ָדא ְוִאְת. ָרַצץ ֶאת מֹוחֹו, ִּאְתּבָ ִּאְתּבָ ּ ְּפָלגוּ א ֲחֵזי. ּ ָּדא , ּתָ

ִסְטָרא , ִּסְטָרא ְדרֹוֵכב ָנָחׁש א ּבְ ֵליָמָתא ַקִדיׁשָ ְרְסָיא ׁשְ ְּוָדא ִסְטָרא ְדרֹוֵכב ַעל ּכָ דף קלח (ּ

א )א''ע ְמׁשָ ִסיֲהָרא, ְּדׁשִ א ּבְ ׁשָ ּמָ   .ְלׁשַ
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ו ֲאַבְתִריה ְדַההוא ָנָחׁש, ְוָתא ֲחֵזי ך ֵעׂשָ ִגין ְדִאְתְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲעִקיָמאָא, ְּ יה ַיֲעֹקב ּבְ , ִּזיל ִעּמֵ
ים ָנָחׁש ְדִאיהו ַחּכִ ּּכְ ֲעִקימו, ּ ְּוִאיהו ָאִזיל ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָחׁש ָהָיה )בראשית ג(, ּכְ  ְוַהּנָ

ים', ָערֹום ְוגו ָנָחׁש. ַחּכִ יה ֲהוו ֵליה ּכְ ְּועֹוָבדֹוי ְדַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ּ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ֵליה, ּ ִגי, ְ ן ּבְ
ְתֵריה ְדַההוא ָנָחׁש ו ּבַ ָכא ֵליה ְלֵעׂשָ ְּלַאְמׁשָ ּ ּ יה, ּ ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנֵ יה , ּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ִעּמֵ ּ ּ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ך, ְוָתִניָנן. ּּבְ א ְלָהְרּגְ ַּאְקִדים ַאְנּתְ ְוַקְטֵליה, ָּבָ ִתיב. ּ ֶטן , ּכְ ּבֶ ּבַ
אָּעַקב ֶאת ָאִחיו ְד ֵרי ֵליה ְלַתּתָ ַההוא ָעֵקב, ַּאׁשְ  ְוָידֹו )בראשית כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ

ו ֲעֵקב ֵעׂשָ ְפָיא ֵליה, אֹוֶחֶזת ּבַ ֵוי ְידֹוי ַעל ַההוא ָעֵקב ְלִאּכַ ְּדׁשַ ּ ּ ּ.  

יה ִמּכֹל ָוֹכל, ָדָבר ַאֵחר ְוָידֹו אֹוֶחֶזת ְּדָלא ָיִכיל ְלֵמיַפק ִמּנֵ ֲעֵקב ֶּאָלא ְוָידֹו , ּּ אֹוֶחֶזת ּבַ
ו ָדא ִסיֲהָרא ו, ֵּעׂשָ ִגין ֵעֶקב ְדֵעׂשָ ָיא ְנהֹוָרא ּבְ ּסְ ְּדִאְתּכַ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ֵליה ְלֵמיַהך , ּ ְּ ּ
ָחְכְמָתא יה ּבְ ַאְתֵריה, ִּעּמֵ ק ּבְ א ְוִיְתַדּבַ ִגין ְלַדֲחָייא ֵליה ְלַתּתָ ּּבְ ּ מֹו )בראשית כה(. ּ ּ ַוִיְקָרא ׁשְ

ִריך הוא ָקֵרי ֵליה ַיֲעֹקב ַוַדאיּקו. ַיֲעֹקב א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ א ֲחֵזי. ְ ִתיב, ּתָ  ָהִכי ָקָרא )בראשית כז(, ּכְ
מֹו ַיֲעֹקב ִתיב, ׁשְ מֹו ָלא ּכְ מֹו, ִנְקָרא ׁשְ א , ַּוַיַעְקֵבִני. ֶּאָלא ָקָרא ׁשְ ַּוַדאי ָחָמא ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ְדָהא ַההוא ִחְוָיא ַקְדָמָאה ִאי ּּבְ ּ ּ אְ ים ְלַאְבָאׁשָ יָון ְדֲאָתא ַיֲעֹקב, ּהו ַחּכִ ָאַמר , ּּכֵ
ים ְלֳקְבֵליה ָּהא ַוַדאי ַחּכִ ך ָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב, ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ָכל ֲאַתר)א''ב ע''ק(ָהא  ְתָרָאה,  אֹוִקיְמָנא ּבְ א ּבַ ַּוִיְקָרא ְסָתם ַהאי הוא ַדְרּגָ ּ ָמה , ּ ּכְ
ה ְוגוּ ַוִיְקָרא )ויקרא א(, ִדְכִתיב מֹו ַיֲעֹקב. 'ֶאל מׁשֶ ֵמיה ָלא , ְּוָהָכא ַוִיְקָרא ׁשְ ָכל ֲאַתר ׁשְ ּּבְ
ר ָנׁש)ג אלא''א ל''ד(ִאְקֵרי  ִתיב. ּ ַעל ְיָדא ְדּבַ ֲאַתר ָאֳחָרא ַמה ּכְ ּ ַוִיְקָרא לֹו )בראשית לג(, ּבְ

ָרֵאל ִריך הוא ָקָרא ֵליה ְלַיֲעֹקב ֵאל, ֵאל ֱאלֵהי ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲאָנא ֱאָלָהא , ּ ָאַמר ֵליה.ְּ
ֵאי ַתּתָ ִעָלֵאי ְוַאְנּתְ ֱאָלָהא ּבְ   .ּּבְ
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ַההוא ִחְוָיא ֲעִקיָמא, ְוָתא ֲחֵזי ָקא ּבְ ו ֲהָוה ֵליה ְלִאְתַדּבְ ַּיֲעֹקב ֲהָוה ָיַדע ְדֵעׂשָ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ִחְוָי יך ֲעֵליה ּכְ ָכל עֹוָבדֹוי ִאְתַמּשִׁ ּּבְ ֲעִקימו )ב''דף קלח ע(, א ֲעִקיָמא ָאֳחָראְ ָחְכְמָתא ּבְ , ּּבְ

ְמעֹון, ְוַאְתָייא ָדא. ְְוָהִכי ִאְצְטִריך י ׁשִ י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ  )בראשית א(, ַמאי ִדְכִתיב, ּּכִ
דֹוִלים יִנים ַהּגְ ּנִ ו, ַּוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ ל )בראשית א(. ָּדא ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ֶּנֶפׁש ַהַחָיה  ְוֶאת ּכָ

ת ין ְדֵביַנְייהו, ָהרֹוֶמׂשֶ ָאר ַדְרּגִ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ ים ְלֳקְבֵליה ְדַההוא , ּ ַּוַדאי ִאְתֲעִביד ַיֲעֹקב ַחּכִ ּ ּ ּ
  .ְִחְוָיא ָאֳחָרא ְוָהִכי ִאְצְטִריך

ִעיר ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא ַחד ׂשָ ך ּבְ ְוְבִגין ּכָ ָכא ֵליה ְלַאְתֵריה, ּ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ְוִיְתְפַרׁש ִמן ּ
ִעיר. ִסיֲהָרא יֹוֵמי ְדִכפִוִרי ְלַאְקָרָבא ַההוא ׂשָ ְּוֵכן ּבְ ּ ְלָטָאה ֲעֵליה ְוָלא , ּ ָחְכָמה ְלׁשַ ְּוָדא ּבְ

א ל ֲעֹונֹוָתם ֶאל ֶאֶרץ )ויקרא טז(, ִּדְכִתיב, ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ  ְוָנׂשָ
ֵזָרה ְּואוְקמוָה ְד, ּגְ ּ ִעירּ ו ְדִאיהו ׂשָ ָּדא ֵעׂשָ יה, ּ אות ְלַגּבֵ ָחְכָמה וְבַרּמָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ , ַמאי ַטְעָמא. ּ

ום ִדְכִתיב ִּמּשׁ ל)תהלים יח(, ּ ְתַפּתָ ׁש ּתִ א, ּ ְוִעם ִעּקֵ יׁשָ ִגין ְדִאיהו ִחְוָיא ּבִ ּּבְ , ָּעִקים רוָחא, ּ
א ים ְלַאְבָאׁשָ   .אַאְסֵטי ְלֵעיָלא ְוַאְסֵטי ְלַתּתָ, ַחּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]509דף [ -ּ

  ]א''ע דף קלט - ' זוהר חלק א[

ך ְוְבִגין ּכָ ָחְכָמה, ּ ִמין ֵליה ּבְ ָרֵאל ְמַקְדִמין ְוַחּכְ ִּיׂשְ ֲעִקימו, ּ ִגין ְדָלא ָיִכיל , ּּבְ ּּבְ
ְלָטָאה א וְלׁשַ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ְּלַאְבָאׁשָ ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ְדִאיהו ּבְ ּ ּ י , ּ ל עֹוָבדֹוי ְלַגּבֵ ּכָ

ִג ו ּבְ א ֵליה ְלַההוא ִחְוָיאְדֵעׂשָ ּין ְדָלא ָיַהב דוְכּתָ ּ ּ ּ א, ּ יה. ְּלָסֲאָבא ַמְקְדׁשָ , ְּוָלא ַיְקִריב ְלַגּבֵ
ַעְלָמא לֹוט ּבְ עוְקָמא. ְוָלא ִיׁשְ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַאְבָרָהם ְלִאְתַנֲהָגא ּבְ ּ ְוָלא , ְּ

ו ְדִאיהו ִסְטָרא ְד, ְלִיְצָחק ִגין ְדֵעׂשָ ּּבְ ּ ּ , ֲאָבל ַיֲעֹקב. ַעד ָלא ֲאָתא ְלַעְלָמא, ַּההוא ִחְוָיאּ
ְּדִאיהו ָמאֵריה  ּ ֵעי ֵליה ְלָקְייָמא ְלֳקְבֵליה ְדַההוא ִחְוָיא, ּ ְדֵביָתא)ב''א ע''כ(ּ ִּאיּבָ ּ ּ ְּדָלא , ּ

א ְדַיֲעֹקב י ַמְקְדׁשָ ָלל ְלָסֲאָבא ּבֵ ְלָטנוָתא ּכְ ָּיִהיב ֵליה ׁשָ ּ יר ְּוַעל ָדא ִאְצְטִר. ּ ְיך ְלַיֲעֹקב ַיּתִ

ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ִריך . ִמּכָ א ּבְ ִרירו חוַלק ַעְדֵביה ְדקוְדׁשָ ין ִאְתּבְ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ך ִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)דברים לב(, ִּדְכִתיב, ּהוא ּ ַוִיְגְדלו )בראשית כה(.  ּכִ ּ ּ

ָעִרים ָדָלא וְזכוֵתיה ִסַייע לֹוןִסְטָר. ַהּנְ ִרים לֹון ְלִאְתּגַ ּא ְדַאְבָרָהם ּגָ ּ ּ ּ ך לֹון , ּ ְהוא ֲהָוה ְמַחּנֵ ּ
ִמְצֹות ָניו ְוגו)בראשית יח(, ִּדְכִתיב, ּבְ ר ְיַצֶוה ֶאת ּבָ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ָאה ', ּ ּכִ ְלַאְסּגָ

ו ָע)בראשית כה(. ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ּ ַוִיְגְדלו ַהּנְ ּ ו ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ְוגוּ י . 'ִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ ָאַמר ִרּבִ
ל ַחד ְוַחד ִאְתְפַרׁש ְלָאְרֵחיה, ֶאְלָעָזר ּּכָ ָּדא ְלִסְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ְוָדא  )א''דף קלטע(, ּ ּ

  .ְּלִסְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה

ֵמעֹוי ְדִרְבָקה ל ַחד ָאִזיל ְלִסְטֵר, ְוֵכן ֲהָוה ּבְ ן ּכָ עֹוָבִדין . ּיהְּדַתּמָ ְדַלת ּבְ ּתַ ְּדַכד ִאיִהי ִאׁשְ ּ
ד ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ָרן אֹו ֲעָבַרת ְסִמיך ְלֲאַתר ַטב ְלֶמְעּבַ ְּדָכׁשְ ּּ ֲהָוה ַיֲעֹקב ָחֵדי ְוָדִחיק , ְ

ַטׁש ְלָנְפָקא, ְְוַכד ֲהַוות ָאְזָלא ְסִמיך ְלֲאַתר ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְלָנְפָקא ע ּבָ , ַּההוא ָרׁשָ
ּאוְקמוָהְו ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִריאו וְנָפקו ְלַעְלָמא, ּ ד ִאְתּבְ ּּכַ ּ ך , ּ ל ַחד ִאְתְפַרׁש ְוָאִזיל ְוִאְתְמׁשַ ְּכָ ּ

יה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה דוְכּתֵ ּּבְ ּ ּ ו ִאיׁש יֹוֵדַע )בראשית כה(, ְּוַעל ָדא, ּ ָעִרים ַוְיִהי ֵעׂשָ ּ ַוִיְגְדלו ַהּנְ ּ ּ
ִפיוּ ַוֶי)בראשית כה(. 'ַצִיד ְוגו י ַצִיד ּבְ ו ּכִ ָּהא אוְקמוָה, ֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעׂשָ  )כמה(, ּ
ֶדה, ִּדְכִתיב א ''ד( ּהוא ָהָיה ִגּבֹור ַצִיד )בראשית י(, ּוְכִתיב ָהָתם. ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ

ֶדה)ג מאי''ל א וְלָקְטָלא לֹון,  ִאיׁש ׂשָ ְּלַקְפָחא לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּר ְדֲעִביד ְצלֹוָתא ְּוִאיהו ָאַמ, ּ
פוֵמיה ְּוַצִייד ֵליה ּבְ ּ ּ ֶדה. ּ וָבא, ִאיׁש ׂשָ ִיּשׁ ִגין ְדחוַלק ַעְדֵביה ַלאו ִאיִהי ּבְ ּּבְ ּ ּ ֲאַתר , ּ ֶּאָלא ּבְ

ָרא. ָּחרוב ַמְדּבְ ַחְקָלא, ּבְ ֶדה, ּבְ   .ְּוַעל ָדא ִאיׁש ׂשָ

יׁשִ, ְוִאי ֵתיָמא ל עֹוָבדֹוי ּבִ וְֵהיך ָלא ָיַדע ִיְצָחק ּכָ יה, ּין ְדֵעׂשָ א ֲהַות ִעּמֵ ִכיְנּתָ , ְּוָהא ׁשְ
א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְרָיא ִעּמֵ ְּדִאי ָלא ׁשַ א ְדָבְרֵכיה, ּ ְעּתָ ׁשַ ֵּהיך ָיִכיל ְלָבְרָכא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ ֶּאָלא . ְ

ִדיר יה ּתָ ֵביָתא ְוָדְייָרא ִעּמֵ יה ּבְ א ֲהַות ָדְייָרא ִעּמֵ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ׁשְ ּ ּ , ָּלא אֹוְדָעא ֵליהֲאָבל , ּ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַדְעּתֵ יה ֶאָלא ּבְ ָלא ַדְעּתֵ ֵרך ַיֲעֹקב ּבְ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ , ְְוָהִכי ִאְצְטִריך. ְּ

א ִכיְנּתָ יה ׁשְ י ֲאבוִהי ָעאַלת ִעּמֵ א ְדָעאל ַיֲעֹקב ַקּמֵ ְעּתָ ִּדְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ ַדְעּתֹוי . ּ ּוְכֵדין ָחָמא ּבְ
א, ּק ְדִאְתֲחֵזי ִלְבָרָכאִיְצָח ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ִריך ִמַדְעּתָ ְּוִיְתּבְ ְ.  

  ]ב''ע דף קלט - ' זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]510דף [ -ּ

א ֲחֵזי עאל קמיה רבי , הוה יתיב רבי שמעון ושאר חברייא, א זמנא חדא''ס(, ּתָ
מלתא רבתא בעינן למבעי קמך בעניינא , אמהו ליה לרבי שמעון. אלעזר בריה
 בעא יעקב למיהב לעשו תבשיל דטלופחין עד דזבין ליה איך לא. דיעקב ועשו

, אמר לון. ויעקבני זה פעמים, ועוד דאמר עשו ליצחק אבוהי, בכירותא דיליה
דהאמנתון לפתגמי דעשו ושקרתון . אתון חייבים לקבלא מלקות, בהדין שעתא

, ותו כתיב. ויעקב איש תם) בראשית כה(, דהא קרא אסהיד עליה, לפתגמי דיעקב

בגין דעשו הוה , כך הוא ענייניה דיעקב עם עשו, אלא.  תתן אמת ליעקב)יכה זמ(
הדא . והוה בעי מניה דיעקב דלסבה ליה אפילו בלא כסף, סני לבכירותא בקדמיתא

ּ ַוָיֶזד )בראשית כה(. )ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה) בראשית כה(, הוא דכתיב
ֶדה ְוהוא ָעֵיףַּיֲעֹקב ָנִזיד ַוָיֹבא ֵעׂשָ י ֶאְלָעָזר. ּו ִמן ַהּשָׂ ָהא , ַּוָיֶזד ַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ

ִגין ֲאֵבלוָתא ְדַאְבָרָהם ֲהָוה ּאוְקמוָה ְדָהא ּבְ ּ ּ ֵעי ֵליה, ּ ֲּאָבל ַוָיֶזד ִיְצָחק ָנִזיד ִמּבָ ֶאָלא , ּ
ָרא , ַּוָיֶזד ַיֲעֹקב ָנִזיד ְּדִאיהו ֲהָוה ָיַדע ִעּקָ ק , ֵּליהִדי )ב''דף קלטע(ּ ַההוא ִסְטָרא ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ּ

יה יִלין סוְמִקין, ּּבֵ ְבׁשִ ך ֲעַבד ּתַ ּוְבִגין ּכָ ים. ְּ יל סוְמָקא, ֲעָדׁשִ ְבׁשִ ר , ּּתַ יָלא ָדא ִמְתּבַ ְּדַתְבׁשִ
ָרא ּתוְקֵפיה ְוֵחיֵליה ִגין ְלַתּבָ ֵּחיָלא ְותוְקָפא ְדָדָמא סוְמָקא ּבָ ּ ּ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּיה ֲעַבד ֵל, ּ

ָחְכְמָתא ְווָנא סוְמָקא, ּבְ ַההוא ּגַ ּּכְ ּ.  

ֵכירוֵתיה ְלַיֲעֹקב ין ּבְ ן ֵליה ְלַעְבָדא ְוַזּבִ יָלא ִאְזַדּבַ ְבׁשִ ְּוַעל ַההוא ּתַ ּ ּ ּ א . ּ ְעּתָ ּוְבַהִהיא ׁשַ
א ִדיֵליה י ַדְרּגָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ִעיר ַחד ְדִיְקְרבון ִיׂשְ ָּיַדע ַיֲעֹקב ִדְבִגין ׂשָ ּ ּ ּ ְַפך ְלַעְבָדא ִיְתַה, ּ ּ

ָחְכָמה. ִלְבנֹוי ְוָלא ְיַקְטֵרג לֹון ו ּבְ יה ְדֵעׂשָ ּוְבֹכָלא ֲאַזל ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ִגין ַההוא ַדְרָגא , ּ ּּבְ
ו ים ְדֵעׂשָ ַאב , ַּחּכִ ְפָיא ְוָלא ִאְסּתָ ְלָטָאה ְוִאְתּכַ יֵתיה ְוִאיהו ָיִגין )ביה(ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ ּבֵ ּ

 הלעיטני נא )בראשית כח(ל ויאמר עשו אל יעקב '' בספרא אחרינא וזומצאנו, חסר(. ֲּעֵליה
בגין דכל מה דאית ביה , אלא, אמאי כתיב תרי זמני האדום. מן האדם האדם הזה

ותבשילו אדום דכתיב מן .  ויצא הראשון אדמוני)בראשית כה(כמה דאת אמר , אדום
ארצה שעיר שדה  )בראשית לב(וארעא דיליה אדומה דכתיב , האדום האדום הזה

ומאן דזמין .  הוא עשו אבי אדום)בראשית לו(, וגוברין דיליה אדומין דכתיב, אדום
, ולבושיה אדום דכתיב, דודי צח ואדום) שיר השירים ה(לאתפרעא מניה אדום דכתיב 

  .)מי זה בא מאדום) ישעיה סג(וכתיב , מדוע אדום ללבושך) ישעיה סג(

י ְיהוָדה א ֲהָוה, ָלָבן ִאְתֲחֵזי ָהִכיְוֵכן ּבְ, ָּאַמר ִרּבִ ִגין ְדָהא ִאיהו ֳחָרׁשָ ּּבְ ָמה ִדְכִתיב , ּ ּכְ
ְגָלֶלך)בראשית ל( י ַוְיָבַרֵכִני ְיָי ּבִ ּתִ ִלים, ָ ִנַחׁשְ ַבר ׁשְ ב ְדַיֲעֹקב ִאְקֵרי ּגְ ך , ְּוַאף ַעל ּגַ ִגין ּכָ ְּבְ

ִלים ִעם ַמאן ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלֵמיַהך ִעּמֵ ְֲהָוה ׁשְ ְּ ַרֲחֵמי ֲהָוה ָאִזילּ ְוִעם ַמאן , ּיה ּבְ
ָיא וַבֲעִקימו ֲהָוה ָאִזיל ִדיָנא ַקׁשְ ְּדִאְצְטִריך ְלֵמיַהך ִעֵמיה ּבְ ּ ּ ְּ ִגין ִדְתֵרי , ְ  )א''ו ע''קמ(ּּבְ

יה ּחוָלֵקי ֲהוו ּבֵ ּ ִתיב, ּ ל)תהלים יח(, ְּוֲעֵליה ּכְ ְתַפּתָ ׁש ּתִ ד ְוִעם ִעּקֵ ְתַחּסָ ם ִע. ּ ִעם ָחִסיד ּתִ
ִסְטָרא ְדֶחֶס ָיא, ד''ָּחִסיד ּבְ ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ׁש ּבְ ְדָקא ְיאות, ְוִעם ִעּקֵ ּּכָֹלא ּכְ בראשית (. ּ

ָאֶרץ ִמְלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ְוגו)כו י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. 'ּ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ ַּרּבִ ְיָי  )תהלים יא(, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]511דף [ -ּ

ע ְואֹוֵהב ְנָאה ַנְפׁשֹו)ת נחש''ר( ַּצִדיק ִיְבָחן ְוָרׁשָ ִריך .  ָחָמס ׂשָ א ּבְ ה עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּמָ ְּכַ ּ ּ
ְקָנן ְּוָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ּכָֹלא ַעל ִדיָנא וְקׁשֹוט, ּהוא ִמְתּתַ ּ ּ ָמה ִדְכִתיב, ּּ  )דברים לכ(, ּכְ

ָפט ֵאל ֱאמוָנה ְוֵאין ָעֶו י ָכל ְדָרָכיו ִמׁשְ ִמים ָפֳעלֹו ּכִ ַּהּצור ּתָ ּ ּּ ר הואּ ּל ַצִדיק ְוָיׁשָ ּ.  

  ]א''דף קמ ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי יה, ּתָ יד ֵליה ְלתֹוַעְלּתֵ ִריך הוא ְלָאָדם ַקְדָמָאה ַעד ְדָפּקִ א ּבְ ָּלא ָדן קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ ,
ַאב ִגין ְדָלא ִיְסּתָ יה וְרעוֵתיה ְלֹאַרח ָאֳחָרא ּבְ ְּדָלא ִיְסֵטי ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ר. ּ ּמַ ְוֲעַבר , ְּוִאיהו ָלא ִאְסּתַ

ן ָדן ֵליה ִדיָנא ַּעל ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה וְלָבַתר ּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ   )א''דף קמ ע(. ּ

ל ָדא ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ְּוִעם ּכָ ָּלא ָדן ֵליה ּכְ יה רוְגֵזיה ְוִאְתְקַיים יֹוָמא ַחד , ּ ְּואֹוִריך ִעּמֵ ּ ּ ּ ְ

ִנין ְּדִאיהו ֶאֶלף ׁשְ ִנים ְדָמַס, ּ ְבִעים ׁשָ ר ִאינון ׁשִ ּּבַ א ְדָלא ֲהָוה ֵליה ּ ּר ֵליה ְלָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ
לום ְרֵמיה ּכְ ִּמּגַ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ִדיר, ּכְ ין ְדִאיהו ָעִביד ּתָ יׁשִ עֹוָבדֹוי ּבִ ר ָנׁש ּכְ ָּלא ָדן ֵליה ְלּבַ ּ ְּדִאי ָהִכי ָלא , ּ
ִריך הוא ָאִריך רוְגֵזיה , ָיִכיל ַעְלָמא ְלִאְתַקְייָמא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְ ְוִעם , ִּעם ַצִדיַקָיאּ
ִדיַקָיא יר ִמּצַ יַעָיא ַיּתִ ֵליָמָתא. ַּרּשִׁ א ׁשְ ְתיוְבּתָ ִגין ִדיתובון ּבִ יַעָיא ּבְ ִּעם ַרּשִׁ ּ ּ ְּדִיְתַקְיימון , ּ ּ

ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ָמה ִדְכִתיב. ּּבְ ִּאם ֶאְחפֹץ '  ַחי ָאִני ְנֻאם ְיָי ְוגו)יחזקאל לג(, ּכְ
ע ִמַדְרּכֹו ְוָחָיהּכִ' ְוגו ׁשוב ָרׁשָ ּי ִאם ּבְ ַעְלָמא ֵדין. ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוָחָיה ּבְ ְּוַעל ָדא , ְוָחָיה ּבְ

ִדיר ּאֹוִריך רוְגֵזיה לֹון ּתָ ּ ָמה ְדַאִפיק . ְ ַעְלָמא ּכְ ְזָעא ָטָבא ּבְ הֹון ּגִ ִגין ְדִיפוק ִמּנְ ּאֹו ּבְ ּּ ּ
ְזָעא  ַרח ְדִאיהו ּגִ ַּאְבָרָהם ִמּתֶ א ְוחוָלָקא ָטָבא ְלַעְלָמא, ָטָבאּ ָרׁשָ   .ְּוׁשָ

ִדיר ִריך הוא ְמַדְקֵדק ִעם ַצִדיַקָיא ּתָ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ּ ָכל עֹוָבִדין ְדִאינון ָעְבִדין, ְּ ּּבְ ּ .
ָמאָלא ִגין ְדָיַדע ְדָלא ִיְסטון ְלָיִמיָנא וׂשְ ּּבְ ּ ּ ך ַאְבִחין לֹון, ּ ְוְבִגין ּכָ ִגיֵניה. ּ ְּדָהא , ָּלאו ּבְ

ִּאיהו ָיַדע ִיְצָרא ְותוְקָפא ִדְמֵהיְמנוָתא ִדְלהֹון ּ ִגיַנְייהו, ּ יהֹון ּבְ ִגין ַלֲאָרָמא ִריׁשֵ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

  ]ב''דף קמ ע - ' זוהר חלק א[

ַגְווָנא ָדא ה ֶאת ַאְבָרָהם)בראשית כב(, ִּדְכִתיב, ֲּעַבד ֵליה ְלַאְבָרָהם, ּכְ .  ְוָהֱאלִהים ִנּסָ
ה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר .  ֲהָרַמת ֵנס,ַמאי ִנּסָ או ֵנס)ירמיה ד( ,ָּהִרימו ֵנס )ישעיה סב(ּכְ ָאִרים , ּ ׂשְ

ָכל ַעְלָמא ִּדְגָלא ִדיֵליה ּבְ ּ ָמר, ּ ב ְדָהא ִאּתְ ִריך הוא ָאִרים , ְּוַאף ַעל ּגַ א ּבְ ִגין ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא ִּדְגָלא ְדַאְבָרָהם ּבְ ּ ה ֶאת ַאְבָרָהםֲּהָדא הוא, ּ א ,  ִדְכִתיב ִנּסָ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ
ִחין לֹון ִגין ַלֲאָרָמא ִדְגָלא ְדַצִדיַקָיא ִאיהו ּבָ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ָכל ַעְלָמא, ְ ְייהו ּבְ . ַּלֲאָרָמא ֵריׁשַ

א ּבְ, ַמאי ַטְעָמא, ּ ַצִדיק ִיְבָחן)תהלים יא( ִגין ְדקוְדׁשָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ד ּ ִּריך הוא ּכַ ְ

ַצִדיַקָיא הו ּבְ ִּאְתָרֵעי ּבְ ִתיב, ּ אֹו ֶהחִלי)ישעיה נג(, ַמה ּכְ ְּואוְקמוָה. ּ ַוְיָי ָחֵפץ ַדּכְ ֲאָבל . ּ
ִריך הוא א ּבְ ִגין ִדְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ָמָתא, ְּ ִנׁשְ גוָפא ָלא, ָּלא ִאְתָרֵעי ֶאָלא ּבְ , ֲּאָבל ּבְ

ָמָתא ִאיִהי ַדְמ ָמָתא ִדְלֵעיָלאְּדָהא ִנׁשְ ְּוגוָפא ָלאו ִאיהו ָחֵזי ְלִאְתַאֲחָדא , ָיא ְלִנׁשְ ּ
ָרָזא ִעָלָאה , ְלֵעיָלא ב ְדִדיוְקָנא ְדגוָפא ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ   .ִּאיהו )ב''דף קמ ע(ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]512דף [ -ּ

א ֲחֵזי ר ָנׁש, ְוּתָ ָמֵתיה ְדּבַ ִנׁשְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָאה ְלִאְת, ְּ א ''נ(ַהּנָ

ָמָתא, ּ ָבה)לאתנהרא לֹוט ִנׁשְ ִגין ְדִתׁשְ ָּמֵחי ְלגוָפא ּבְ ָמָתא ִעם ּגוָפא. ּ עֹוד ְדִנׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,
ְלָטָאה ָמָתא ָלא ָיְכָלא ְלׁשַ ְלָטא, ּ ּגוָפא)א אתבר''נ(ְּדַכד ִאְתַרע . ִנׁשְ ָמָתא ׁשָ ַּצִדיק . ִנׁשְ

, ָּהִכי ָנֵמי ַצִדיק ִיְבָחן,  ֶאֶבן ּבַֹחן)ישעיה כח(, ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ, ַּמאי ַצִדיק ִיְבָחן, ִיְבָחן
ַהאי ֶאֶבן ּבַֹחן. ַּאְתִקיף ֵליה ת ִיְקַרת)ישעיה כח(ְּדִהיא , ּכְ   .ָּהִכי ָנֵמי ַצִדיק ִיְבָחן, ּ ִפּנַ

ְנָאה ַנְפׁשֹו ע ְואֹוֵהב ָחָמס ׂשָ ְנָאה ַנְפׁשֹו. ְוָרׁשָ ַּסְלָקא ַדְע, ַמאי ׂשָ ִריך ּ א ּבְ ך ְדקוְדׁשָ ְּתָ ְּ ּ
ע ְנָאה ְלַההוא ָרׁשָ ּהוא ֲהֵוי ְדַנְפׁשֹו ׂשָ ּ יה. ּ ְלָיין ּבֵ ָמִתין ּתַ ֶּאָלא ַההוא ַדְרָגא ְדָכל ִנׁשְ ּ ּ ּ ,

ע ְנָאה ַנְפׁשֹו ְדַההוא ָרׁשָ ּׂשָ ַלל, ּ ְעָיא ָלה ּכְ ְּדָלא ּבָ ַעְלָמא ֵדין ְוָלא . ּ ְעָיא ָלה ָלא ּבְ ָּלא ּבָ
ָעְלָמא ִתיב.  ְדָאֵתיּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְנָאה ַנְפׁשֹו)תהלים יא(, ּ ע ְואֹוֵהב ָחָמס ׂשָ . ַּוַדאי,  ְוָרׁשָ

ְנָאה ַנְפׁשֹו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָדָבר ַאֵחר ׂשָ ַנְפׁשֹו)עמוס ו(, ּכְ ִוה ּבְ ע ֲאֹדָני יֹהִ ּבַ ך ,  ִנׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ
  .ַּצִדיק ִיְבָחן

א ֲחֵזי ָרא קו, ּתָ ד ּבָ ִריך הוא ְלָאָדםּּכַ א ּבְ ְּדׁשָ יד ֵליה ְלאֹוָטָבא ֵליה, ְ ַּפּקִ ּ ָּיַהב ֵליה , ּ
ַדְרּגֹוי ְלֵעיָלא, ָחְכְמָתא ַלק ּבְ א. ִּאְסּתַ ד ָנַחת ְלַתּתָ א ְדֵיֶצר ָהָרע , ּכַ יאוְבּתָ ָּחָמא ּתִ

יה ק ּבֵ ְּוִאְתָדּבַ ַלק , ּ ל ַמה ְדִאְסּתַ י ּכָ ְּוִאְנׁשֵ יָקָר, )א דאסתכל''ס(ּ ּא ִעָלָאה ְדָמֵריהּבִ ֲאָתא . ּ
ִתיב, ֹנַח ַקְדִמיָתא ּכְ ִמים ָהָיה)בראשית ו(, ּבְ א, ּ ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ּתָ ְוָחָמא , ּוְלָבַתר ָנַחת ְלַתּתָ

יף ּקִ יה, ֵמַחד יֹוָמא, ְּדָלא ָצֵליל, ַחְמָרא ּתַ י ִמּנֵ ּתֵ ִלי, ְּוִאׁשְ ר ְוִאְתּגְ ּכַ ּתַ ָמה ִדְכִתיב, ְוִאׁשְ , ּכְ
תֹוך ָאֳהלה)שית טברא( ל ּבְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְ ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ָחְכְמָתא, ֲאָתא ַאְבָרָהם ַלק ּבְ יָקָרא ְדָמאֵריה, ִּאְסּתַ ל ּבִ ּכַ  )בראשית יב(ְלָבַתר , ְּוִאְסּתַ
י ָכֵבד ָהָרָעב ם ּכִ ָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם יִמְצָרְיָמה ָלגור ׁשָ ַּוְיִהי ָרָעב ּבָ ָאֶרץ ְוגוּ ְלָבַתר ַמה . ' ּבָ

ִתיב ה)בראשית יג(, ּכְ ְגּבָ ר לֹו ְולֹוט ִעּמֹו ַהּנֶ ּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ּ ַוַיַעל ַאְבָרם ִמִמְצַרִים הוא ְוִאׁשְ ּ ,
ַקְדִמיָתא יה ּבְ יה ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ּבֵ ַלק ְלַדְרּגֵ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ָלם, ּ ׁשְ ָלם ְוָנַפק ּבִ ׁשְ   .ְוָעאל ּבִ

ִתיב, קֲאָתא ִיְצָח ָאֶרץ ִמְלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ְוגו)בראשית כו(, ַמה ּכְ . 'ּ ַוְיִהי ָרָעב ּבָ
ָלם ׁשְ ן ְלָבַתר ּבִ ּמָ ַלק ִמּתַ ְּוֻכְלהו ַצִדיַקָייא. ְּוֲאַזל ִיְצָחק ְוִאְסּתַ ּ א , ּ ִחין לֹון קוְדׁשָ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַעְל, ְ ְייהו ּבְ ִגין ַלֲאָרָמא ֵריׁשַ ֲאלו )בראשית כו(. ָּמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתיּּבְ ּ ַוִיׁשְ ּ
ּתֹו ַויֹאֶמר ֲאחֹוִתי ִהיא קֹום ְלִאׁשְ י ַהּמָ א ֲהָוה , ַּאְנׁשֵ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ָמה ְדָאַמר ַאְבָרָהם ּבְ ּּכְ ּ

ֵתיה יה ְוִעם ִאּתְ ִּעּמֵ א ָקֲאַמר, ּ ִכיְנּתָ . ְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ ֱאמֹור ַלָח)משלי ז(, ִּדְכִתיב, ּוְבִגין ׁשְ
ף ְוָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא ּקַ ִגין ְקָרא , ָהִכי ִאְתֲחֵזי, ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּתו. ְּוַעל ָדא ִאְתּתַ ְּדַוַדאי ּבְ ּ

ִתי)שיר השירים ה(ִּדְכִתיב  ך ַוַדאי ִאְתֲחֵזי לֹון לֹוַמר,  ֲאחֹוִתי ַרֲעָיִתי יֹוָנִתי ַתּמָ ּוְבִגין ּכָ ְּ ,
ִריך הוא, יאֲאחֹוִתי ִה א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ פו ַצִדיַקָייא ּבֵ ּקָ ְּוַעל ָדא ִאְתּתַ ּ ּ ּ ּ י )בראשית כו(. ְּ  ַוְיִהי ּכִ

ם ַהָיִמים ְוגו ָּאְרכו לֹו ׁשָ ּתֹו ַדְייָקא. 'ּ כמה דעבודה זרה כתיב , ודא שכינתא(, ֶּאת ִרְבָקה ִאׁשְ

ִכי)ויקומו לצחק הכי נמי מצחק את) שמות לב(בה  ה ְדִרְבָקהּ ָדא ׁשְ א ְדֲהַות ִעּמָ ְּנּתָ ּ ָדָבר . ּ
יָמָמא, ַאֵחר ׁש ַעְרֵסיה ּבִ ּמֵ ך ְדִיְצָחק ֲהָוה ְמׁשַ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ְּ ָרֵאל , ּ ִניָנן ִיׂשְ ְּדָהא ּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]513דף [ -ּ

יָמָמא י ַעְרַסְייהו ּבִ ְמׁשֵ ין ִאינון ְוָלא ְמׁשַ ַּקִדיׁשִ ּ ְּוִיְצָחק ְדֲהָוה ַקִדיׁש, ּ ּמֵ, ּ ּׁש ַעְרֵסיה ֲהָוה ְמׁשַ
יָמָמא   .ּבִ

ים ֲהָוה, ֶּאָלא ְַוַדאי ֲאִביֶמֶלך ַחּכִ ִאְצַטְגִנינוָתא ִדיֵליה, ּ ל ּבְ ּכַ ְּוִאיהו ִאְסּתַ ּ ְּדִאיהו ַחלֹון, ּ ּ ּ .
ִתיב ָהָכא  ַעד ַהַחלֹון )בראשית כו(ּכְ ָקָפה )שופטים ה( ּוְכִתיב ָהָתם, ּּבְ ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ ּ ּבְ

ב ֵאם ִסי ַיּבֵ ִאְצַטְגִנינוָתא, ְסָראַוּתְ ַּמה ְלַהָלן ּבְ ּ ִאְצַטְגִנינוָתא, ּ ּאוף ָהִכי ָנֵמי ּבְ ְוָחָמא , ּ
ָמה ְדֲהָוה ָאַמר ִיְצָחק ה. ְּדָלא ֲהָוה ּכְ ֶּאָלא ַוַדאי ִאיהו ְמַצֵחק ִעּמָ ּ ּ ֵתיה, ּ ּוְכֵדין . ְּוִאיִהי ִאּתְ

ּ ַוִיְקָרא ֲאִביֶמֶלך ְלִיְצָחק ַויֹאֶמר)בראשית כו( י יֹוֵסי ָאַמר. ' ְוגוְּ ְָיאֹות ֲהָוה ֲאִביֶמֶלך , ִרּבִ

ָמה ְדֲעַבד ְלַאְבָרָהם ד ְלִיְצָחק ּכְ ִריך הוא , ְלֶמְעּבַ א ּבְ ר ְדָהא אֹוַכח ֵליה קוְדׁשָ ּּבַ ּ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא   .ּבְ

  ]א''דף קמא ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי י ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִהים , ּתָ י ָאַמְרּתִ ִתיב ּכִ קֹום ַהֶזהּכְ ּמָ א, ּּבַ י ַאּבָ ִגין , ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ך ָאַמר ֲאחֹוִתי ִהיא א, ְּכָ ִכיְנּתָ ׁשְ ָקא ּבִ ִגין ְלִאְתַדּבָ  ֱאמֹור ַלָחְכָמה )משלי ז(, ִּדְכִתיב, ּּבְ

הו ָלא ֲהָוה ְמֵהיְמנוָתא, ַמאי ַטְעָמא. ֲאחֹוִתי ָאּתְ ִגין ְדּבְ ּּבְ ּ ּכַ, ּ ּתַ ְּדִאי ְמֵהיְמנוָתא ִאׁשְ ח ּ
יַנְייהו יַנְייהו ְמֵהיְמנוָתא. ְָלא ֲהָוה ִאְצְטִריך, ּּבֵ ֲּאָבל ִמּגֹו ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ּוְבִגין . ָאַמר ָהִכי, ּ

ך ָאַמר  י ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִהים )בראשית כ(ְּכָ י ָאַמְרּתִ קֹום ַהֶזה )א''דף קמא ע( ּכִ ּמָ ֵאין . ּבַ
ָּדא ְמֵהיְמנוָתא, ִיְרַאת ֱאלִהים ּ.  

י ֶאְלָעָזרָא א ְוַעל ָדא ֵאין , ַמר ִרּבִ א ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ִגין ְדָלא ׁשַ ּּבְ ּ ּ
קֹום ַהֶזה ּמָ ְּדַלאו ַאְתֵריה הוא, ִּיְרַאת ֱאלִהים ּבַ ּ ְרָיא ָהָכא, ּ יה . ְוָלא ׁשַ ף ּבֵ ּקַ ְּוִיְצָחק ִאְתּתַ

ְמֵהיְמנוָתא ִכיְנּתָ, ּּבִ ְרָיאְּדָחָמא ְדָהא ׁשְ ֵתיה ׁשַ ְ ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלך ֶאת )בראשית כו(. ּא גֹו ִאּתְ

ּתֹו מֹות יוָמת ִאיׁש ַהֶזה וְבִאׁשְ ל ָהָעם ֵלאֹמר ַהּנֹוֵגַע ּבָ ּּכָ ּ א ֲחֵזי. ּ ה אֹוִריך ְלהו , ּתָ ּמָ ּּכַ ְ

יַעָייא ִריך הוא ְלַרּשִׁ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין ַההוא ִטיבו ְדֲעַבד ִעם ֲאָבָהן , ְּ ּּבְ ּ איּ ִגין ָדא . ַקּמָ ְּדָהא ּבְ ּ
ְתָרִאין ָרֵאל ַעד ְלָבַתר ָדִרין ּבַ הו ִיׂשְ ִליטו ּבְ ָּלא ׁשַ ּ ּ ְּדֲעַבד ִטיבו ִעם , ְָיאֹות ֲעַבד ֲאִביֶמֶלך. ּ ּ

ְּדָאַמר ֵליה , ִיְצָחק ב)בראשית כ(ּ ֵעיֶניך ׁשֵ טֹוב ּבְ ה ַאְרִצי ְלָפֶניך ּבַ ָ ִהּנֵ ָּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר יַעָייאֲחַבל, ִּרּבִ ּ ֲעַלְייהו ְדַרּשִׁ ּ ִלים, ּ ְּדִטיבוָתא ִדְלהֹון ָלאו ִאיהו ׁשְ ּ ּ א , ּ ּתָ
ַקְדִמיָתא ָאַמר, ֲחֵזי י ָלך ְוַהְמָעָרה )בראשית כג(, ֶעְפרֹון ּבְ ֶדה ָנַתּתִ ָמֵעִני ַהּשָׂ ְ ֲאדֹוִני ׁשְ

יָה ְוגו ר ּבֹו ְלך ְנַתּתִ ֶסף ְוגו ֶאֶרץ ַא)בראשית כג(, ּוְלָבַתר ָאַמר. 'ֲָאׁשֶ ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ ', ְרּבַ
קֹול ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹון ְוגו)בראשית כג(ּוְכִתיב  ִתיב , ּאוף ָהָכא. עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר', ּ ַוִיׁשְ ּכְ

ַקְדִמיָתא ה ַאְרִצי ְלָפֶניך ְוגו, ּבְ י ָעַצְמּתָ )בראשית כו(, ּוְלָבַתר ָאַמר לֹו. 'ִָהּנֵ נו ּכִ ּ ֵלך ֵמִעּמָ ְ

ּנו י ֶאְלָעָזר.  ְמֹאדִּמּמֶ יה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּדא הוא ִטיבו ְדֲעַבד ִעּמֵ ּ ּ ּ ְּדָלא ְנִסיב ִמִדיֵליה , ּ ּ ּ
לום ֲּאִביֶמֶלך ּכְ ָכל ָממֹוֵניה, ְ ְדֵריה ּבְ ְּוׁשַ ּ ְתֵריה, ּ ּוְלָבַתר ֲאַזל ּבַ יה ְקָיים, ּ   .ְּלִמְגַזר ִעּמֵ

י ֶאְלָעָזר ִגין ְדָיַדע ָרָזא ְדָחְכְמָתא,ָיאֹות ֲעַבד ִיְצָחק, ְוֲאַמר ִרּבִ ּ ְדָהא ּבְ ַדל , ּ ּתַ ִּאׁשְ
יָרא ְדַמִיין ְדָקא ְיאות, ְוָחַפר ּבֵ ְמֵהיְמנוָתא ּכְ ְקָפא ּבִ ִגין ְלִאְתּתַ ּּבְ ַדל . ּ ּתַ ְּוֵכן ַאְבָרָהם ִאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]514דף [ -ּ

יָרא ְדַמָיא  ן, )וכן יצחק(ְוָחַפר ּבֵ ּקַ ח ֵליה ִמְתּתַ ּכַ ּה ְוֻכְלהו ֲאְזלו ְוָיִתיב ֲעֵלי, ַּיֲעֹקב ַאׁשְ ּ ּּ
ְתֵריה ְדָקא ְיאות, ּּבַ ֵליָמָתא ּכְ ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ְקָפא ּבִ ִגין ְלִאְתּתַ ָדלו ּבְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ָרֵזי ְדִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא יה ּבְ פו ּבֵ ּקָ ָרֵאל ִאְתּתַ א ִיׂשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ גֹון ְדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ּ ּּכְ
ִצ ר ָנׁש ּבְ ף ּבַ ּקַ ּיִצית ְדִאיהו ִמְצָוהִאְתּתַ יה, ּ ּוַבר ָנׁש ִאְתַעַטף ּבֵ ּ ח . ּ ְתִפֵלי ְדַמּנַ ָּהִכי ָנֵמי ּבִ ּ
יה וִבְדרֹוֵעיה ֲּאֵריׁשֵ ּ ְדָקא ָחֵזי, ּ ְּדִאינון ָרָזא ִעָלָאה ּכְ ּ ח . ּ ּכַ ּתַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ְתִפל יה ּבִ ַבר ָנׁש ְדִאְתַעַטר ּבֵ יה ּבְ ּּבֵ ּ ּ ּ יִציתּ ּצִ ְּוֹכָלא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ֹּוי ְוִאְתַעַטף ּבַ ּּ ּ.  

ַהאי, ְּוַעל ָדא ַּמאן ְדָלא ִאְתַעַטף ּבְ ָכל יֹוָמא, ּ ְתִפֵלי ּבְ ָפא ּבִ ּקָ ְּוָלא ִאְתַעַטר ְלִאְתּתַ ּ .
יה ְמֵהיְמנוָתא ְרָיא ִעּמֵ ָּדֵמי ֵליה ְדָלא ׁשַ ּ ּ ּ יה ְדִח, ּ ְּוִאְתֲעֵדי ִמּנֵ ּילו ְדָמאֵריהּ ּ ּוְצלֹוֵתיה ָלאו , ּ ּ

ְדָקא ְיאות ְקֵפי ּגֹו ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה. ְּצלֹוָתא ּכְ ך ֲאָבָהן ֲהוו ִמְתּתַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִגין ְדֵביָרא , ְּ ּּבְ
יה ְרָיא ּבֵ ֵליָמָתא ׁשַ ִּעָלָאה ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ּ ּ ם ַוַיְחפֹ)בראשית כו(. ּ ק ִמּשָׁ ּ ַוַיְעּתֵ ּ ֵאר ּ ר ּבְ

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר', ַאֶחֶרת ְוגו ִּרּבִ ך )ישעיה נח(, ּ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ָ ְוָנֲחך ְיָי ּתָ ָ

ָמר. 'ְָוַעְצֹמֶתיך ַיֲחִליץ ְוגו ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ַהאי ְקָרא. ּ פו , ֲאָבל ּבְ ּקָ יה ִאְתּתַ ּּבֵ ּ
ָּמאֵרי ְמֵהיְמנוָתא ְד ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא . ַאְבַטח לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתיּ ִמיד ּבְ ְּוָנֲחך ְיָי ּתָ ָ

יָון ְדָאַמר ְוָנֲחך ְיָי, ְָוָנֲחך ְיָי. ְדָאֵתי ָּכֵ ִמיד, ּ אי ּתָ ִים. ַאּמַ ִמיד ְדֵבין ָהַעְרּבָ ֶּאָלא ָדא ּתָ ּ ּ ,
חֹות ְדרֹוֵעיה ְדִיְצָחק ף ּתְ ּקַ ְּדִאיהו ִאְתּתַ ּ ּ ּ ּ הוא חוָלָקא ְלַעְלָמא ְדָאֵתיְוָדא, ּ ְּמָנָלן ִמָדִוד , ּ

מֹו)תהלים כג(, ִּדְכִתיב ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ ַמְעּגְ ַצְחָצחֹות )ישעיה נח(.  ַיְנֵחִני ּבְ יַע ּבְ ּבִ  ְוִהׂשְ
ך ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא, ַָנְפׁשֶ ָלא וְלִאְת, ּּ ּכָ ן ְלִאְסּתַ ָמִתין ִאְתַהּנָ ְּדָכל ִנׁשְ ַגָווהּ . ֲּעָנָגא ּבְ

יה סֹוֵפיה, ְָוַעְצֹמֶתיך ַיֲחִליץ ַּהאי ְקָרא ָלאו ִריׁשֵ ָמֵתיה ְדַצִדיָקא. ּ ִּאי ִנׁשְ ּ , סלקא לעילא(, ּ

ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ָ ַמאי ְוַעְצֹמֶתיך ַיֲחִליץ)א אתהני בעדונא דא דלעילא''נ ּ ִחַיית . ּ ָּדא ּתְ ּ
ִתים א ּבְ, ַהּמֵ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ִּריך הוא ְלָאֲחָייא ֵמַתָיא וְלַאְתָקָנא לֹון ְלַגְרמֹוי ְדַבר ָנׁש ּ ּ ּ ְ

ִלים גוָפא ׁשְ ַקְדִמיָתא ּבְ ָמָתא ִאּתֹוְסַפת ְנהֹוָרא ּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא. ְּלֶמֱהֵוי ּכְ ְּוִנׁשְ ּ ,
ְדָקא ָחֵזי ִלים ּכְ   .ְּלִאְתַנֲהָרא ִעם ּגוָפא ְלָקְייָמא ׁשְ

  ]ב''דף קמא ע - ' אזוהר חלק [

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַגן ָרֶוה, ּ ַגן ָרֶוה. ְוָהִייָת ּכְ ְּדָלא ָפְסקו ֵמימֹוי ִעָלִאין, ַמאי ּכְ ּ ְלָעַלם , ּּ
יה, ּוְלָעְלֵמי ָעְלִמין י ִמּנֵ ּקֵ ִדיר, ְּוַהאי ִגיְנָתא ִאְתׁשַ יה ּתָ ְּוִאְתַרֵוי ִמּנֵ  )ב''דף קמא ע(. ּ

ַּההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ְוָלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמיןָּדא , ּוְכמֹוָצא ַמִים ּ ּ.  

א ֲחֵזי יָרא ְדַמִיין ָנְבִעין, ּתָ גֹו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּבֵ ַּהאי ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה ּבְ ּ יָרא . ּּ ּבֵ
יה מֹוָצא ַמִים ְּדִאית ּבֵ יָרא ְדִאְתַמְלָיא ֵמַההוא מֹו, ּ ְּוִאיהו ּבֵ ּ ין , ָצא ַמִיםּּ ֵרין ַדְרּגִ ְּוִאינון ּתְ ּ

ְּדִאינון ַחד ְדָקא ְיאות, ּ ֲחָדא ּכְ ְּדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יָרא ִאינון ַחד, ְוּתָ ַּההוא מֹוָצא ַמִים ְוַההוא ּבֵ ּ ֵאר, ּ ְּדָהא ַההוא . ְּוִאְקֵרי ּכָֹלא ּבְ ּ
ְּמקֹוָרא ְדֲעִייל ֵביָרא ָדא. ָרא ִאְתְמֵליּוֵבי, ְּוָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ּ ל ּבְ ּכַ ּוַמאן ְדִאְסּתַ ּ ,

ָרָזא ִעָלָאה ִדְמֵהיְמנוָתא ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתַ ְּוָדא הוא ִסיָמָנא ְדֲאָבָהן, ּ יָרא , ּ ְדֵלי ַלְחפֹור ּבֵ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]515דף [ -ּ

ין ְמקֹוָרא וֵביָרא ְוֹכָלא ַחד, ְּדַמָיא ּגֹו ָרָזא ִעָלָאה א ּבֵ ְּוֵלית ְלַאְפָרׁשָ ּ ַוִיְקָרא )ראשית כוב(. ּ
ָמה ְרחֹובֹות ְדָקא ָחֵזי. ּׁשְ יָרא ּכְ נֹוי ְלִמְפַלח וְלַאְתָקָנא ַהאי ּבֵ יִנין ּבְ ָּרִמיז ְדַזּמִ ָרָזא , ּ ּבְ

ִנין ְוִעַלָוון ְּדָקְרּבָ ַגְווָנא ָדא. ּּ ְמָרה)בראשית ב(, ּכְ ַגן ֵעֶדן ְלָעְבָדה וְלׁשָ יֵחהו ּבְ ּ ַוַיּנִ ּ ּ ּ ִּאֵלין , ּ
ִּנין ְוִעַלָוון וְבִגין ָדאָקְרּבָ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ טון ַמּבועֹוי ְלָכל ִסְטִרין ּכְ ִּיְתַפּשְׁ ּ  )משלי ה(, ּ

ְרֹחֹבת ַפְלֵגי ַמִים ְּוָיפוצו ַמְעְיֹנֶתיך חוָצה ּבָ ּ ּ ָמה ְרחֹובֹות, ָּ ך ַוִיְקָרא ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ן קֹוָלה ָחְכ)משלי א(, ִּרּבִ ּתֵ ְרחֹובֹות ּתִ רֹוָנה ּבָ חוץ ּתָ ּמֹות ּבַ ַהאי . ּ
ְּקָרא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה ִליַלת , ַמאי ָחְכמֹות. ּ ִּאֵלין ָחְכָמה ִעָלָאה ְוָחְכְמָתא ְזֵעיָרא ְדִאְתּכְ ּ ּ
ְרָיא ָבה ִעָלָאה ְוׁשַ ה ּבְ ּּבָ ּּ.  

רֹוָנה חוץ ּתָ א ֲחֵזי. ּּבַ ְוָלא ִאְתְייָדע ְוָלאו , ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמיןָּחְכָמה ִעָלָאה ִאיִהי , ּתָ
ְלָיא ִאְתּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּאיִהי ּבְ ה ְוגו)איוב כח(, ּכְ ַטת ', ּ ֹלא ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרּכָ ד ִאְתַפׁשְ ּּכַ

ָרָזא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ְלִאְתַנֲהָרא יה, ִאְתַנֲהָרא ּבְ ֵרי ִמּנֵ ִדְתַנן ַעְלָמא . ְּוַעְלָמא ְדָאֵתי ִאְתּבְ ּכְ
יו ֵרי ּבְ ן ְוִאינון ַחד, ד''ְּדָאֵתי ִאְתּבְ ּמָ ְסָיא ַהאי ָחְכָמה ּתַ ד . ְּוִאְתּכַ ִזְמָנא ְדִאְתַעּתַ א ''נ(ּּבְ

ְדָקֲאָמָרן)א דאתעבד''דאתעטר נ ָרָזא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי ּכִ ֵדין הוא ֶחְדָוה , ּ ּכָֹלא ּבְ ּּכְ
א, ְלִאְתַנֲהָרא ֲחׁשַ ַמע ְלַבר ְלָעְלִמיןְּוֹכָלא ּבַ ּתְ   .ּי ְדָלא ִאׁשְ

ָטא ְעָיא ְלִאְתַפּשְׁ ּתו ּבָ א וַמָיא ְורוָחא, ּ ְּוָנִפיק ֵמַהאי ֲאַתר ֶאׁשָ ָמר , ּ ָמה ְדִאּתְ ד ''ע(ּּכְ

ַמע. )א''ע ּתְ ָמר, ְּוִאְתֲעִביד ַחד ָקָלא ְדַנְפָקא ְלַבר ְוִאׁשְ ָמה ְדִאּתְ ן וְלַהָלן . ּכְ ּמָ ֵדין ִמּתַ ּּכְ ּ
ּו חוץִאיה ַמע ְלָעְלִמין, ּ ּתְ אי ִאיהו ְדָלא ִאׁשְ ֲחׁשַ ְּדָהא ְלגֹו ּבַ ּ ַמע ָרָזא, ּ ּתְ א ְדִאׁשְ ּתָ , ַהׁשְ

יה , ִּאְקֵרי חוץ ֲעִביְדּתֵ ר ָנׁש ְלַאְתָקָנא ּבַ ֵעי ּבַ אן ּבָ ֳאָלא)א''ו ע''פקודי רכ(ִּמּכָ   .ּ וְלׁשָ

ְרחֹובֹות ָּדא ַההוא ְרִקיָעא ְד, ַמאן ְרחֹובֹות, ּבָ ּ ל ּכָֹכַבָיא ְדָנֲהִריןּ ֵּביה ּכָ ְּוִאיהו ַמּבוָעא , ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדֵמימֹוי ָלא ָפְסִקין ן)בראשית ב(, ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ

ן קֹוָלה. ְּוִאיהו ְרחֹובֹות ּתֵ ן ּתִ ָאה ְוֹכָלא ַחד, ְּוַתּמָ ִּעָלָאה ְוַתּתָ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָא לֹמהּ ֶדה ָלך ְוגו)משלי כד(, ַמר ׁשְ ּשָׂ ָדה ּבַ ך ְוַעּתְ חוץ ְמַלאְכּתֶ ְ ָהֵכן ּבַ ָּ ָהֵכן . 'ּ
חוץ ָמר, ּּבַ ָמה ְדִאּתְ רֹוָנה. ּכְ חוץ ּתָ ִּדְכִתיב ּבַ ָנא , ּ ּקָ אן ָקְייָמא ֲעִביָדא ְלִאְתּתַ ְּדָהא ִמּכָ

ֲאָלה ּוִמָלה ְלׁשָ ַאל ָנא ְל)דברים ד(, ִּדְכִתיב, ּ י ׁשְ ַמִים ', ָיִמים ִראׁשֹוִנים ְוגו ּכִ ּוְלִמְקֵצה ַהּשָׁ
ָמִים   .ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ

ֶדה ָלך ּשָׂ ָדה ּבַ ְְוַעּתְ ַרכֹו ְיָי)בראשית כז(ָּדא , ּ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ר ָנׁש ָרָזא .  ׂשָ ּוָבַתר ְדִיְנַדע ּבַ ּ
ְרֵמיה ָבה ְּדָחְכְמָתא ְוַיְתִקין ּגַ ִתיב ַאַחר, ּ ָמָתא ְדַבר ָנׁש . ָיֶתךּוָבִניָת ֵב, ַמה ּכְ ָּדא ִנׁשְ ּ

גוֵפיה ּּבְ ִלים, ּ ַבר ׁשְ ן ְוִיְתֲעִביד ּגְ ּקַ ָלם. ְּדִיְתּתַ ׁשְ יָרא ּבִ ד ָחַפר ִיְצָחק ְוֲעַבד ּבֵ , ְּוַעל ָדא ּכַ
ָלם  ְדָקא ְיאות, ּ ָקֵרי ֵליה ְרחֹובֹות)א למהוי שלים''נ(ְּלַההוא ׁשְ ְּוֹכָלא ּכְ ִאין ִאינון . ּ ַּזּכָ

ִריך הוא ְלַקְייָמא ַעְלָמאַּצִד א ּבְ י קוְדׁשָ ּיַקָיא ְדעֹוָבֵדיהֹון ְלַגּבֵ ּ י )משלי ב(, ִּדְכִתיב. ְּ  ּכִ
נו ָאֶרץ ּכְ ִרים ִיׁשְ ינו ָאֶרץ, ְּיׁשָ ּכִ ְּוָהא אוְקמוָה. ַּיׁשְ י ָזֵקן ִיְצָחק)בראשית כז(. ּ ָאַמר .  ַוְיִהי ּכִ
ִתיב ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ך ָקָרא ָלְיָלהּ ַוִי)בראשית א(, ִרּבִ ַהאי ְקָרא , ְְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחׁשֶ
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ָמר ּאוְקמוָה ְוִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא, ֲאָבל ּתָ א ּבְ ל עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּּכָ ְלהו ִאינון ִמִלין , ְּ ּּכֻ ּּ ּ
ָרָזא ִעָלָאה ִּדְקׁשֹוט ְוֹכָלא ּבְ ּ ְלהו ִמֵלי, ְּוָכל ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּּכֻ ּ ְמֵהיְמנוָתא ְוָרִזין ִעָלִאין ּּ ּ

ְדָקא ְיאות   .ּּכְ

  ]א''דף קמב ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ַאְבָרָהם, ְוּתָ הו, ָלא ָזָכה ִיְצָחק ּכְ ְּדָלא ָסמו ֵעינֹוי ְוָלא ּכָ ּ ֲּאָבל ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו . ּ ּ
ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָהָכא ָמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ִּדְכִתיב ַוִיְקָר, ּכְ , ָּדא ַאְבָרָהם, א ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹוםּ

ְּדִאיהו ְנהֹוָרא ִדיָמָמא ִתּקוָנא . ּ ף ּבְ ּקַ ּוְנהֹוָרא ִדיֵליה ָאִזיל ְוָנִהיר ְוִאְתּתַ ּ  )א''דף קמב ע(ּ
  .ְדיֹוָמא

ך ְוְבִגין ּכָ ִתיב, ּ ָיִמים)בראשית כד(, ַמה ּכְ א ּבַ ִאינון ְנהֹוִרין ְד, ּ ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ ּּבְ . ָנֲהִריןּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר)ג ונהיר כדין אזיל ונהיר''א ל''ד(, ְּוִאיהו ִסיב ְ הֹוֵלך ְואֹור ַעד )משלי ד(,  ּכְ

ך, ְּנכֹון ַהיֹום ְוְבִגין ּכָ ך ָקָרא ָלְיָלה. ּ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום)בראשית א(, ּ ָּדא , ְְוַלחׁשֶ
ך ְִיְצָחק ְדִאיהו חׁשֶ ּ ַגִויהְּוִאיהו ָאִזי, ּ ָלא ֵליְלָיא ּבְ ּל ְלַקּבְ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ד ִסיב, ּ ַמה , ִּאיהו ּכַ

ִתיב ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות)בראשית כז(, ּכְ י ָזֵקן ִיְצָחק ַוּתִ ָּהִכי הוא ַוַדאי.  ַוְיִהי ּכִ ְּדָבָעא , ּ
ָקא  ָכא וְלִאְתַדּבְ ְּלִאְתַחּשְׁ ְדָקא ְיאות)בחשך(ּ יה ּכְ ַדְרּגֵ ּ ּבְ ּ.  

ֵריהֲאָת י ֶאְלָעָזר ּבְ יק ְידֹוי, ּא ִרּבִ ִפיר, ָּאַמר ֵליה. ְוָנׁשִ ְטָרא , ּׁשַ ַאְבָרָהם ָנִהיר ִמּסִ
א ִדיֵליה ְּדַדְרּגָ א ִדיֵליה, ּ ְטָרא ְדַדְרּגָ ך ִמּסִ ִּיְצָחק ִאְתֲחׁשָ ּ ּ אי, ְ בראשית (, ִּדְכִתיב, ַיֲעֹקב ַאּמַ

ְבדו ִמזֶֹקן)מח ָרֵאל ּכָ ּ ְוֵעיֵני ִיׂשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ַּמר ֵליהָא. ּ ִתיב, ּ ְבדו ּכְ הו, ּּכָ ִּמזֶֹקן . ְּוֹלא ּכָ
ִתיב ֶּאָלא ִמזֶֹקן. ְּוָלא ִמִזְקנֹו, ּכְ ִּמזֶֹקן ְדִיְצָחק, ּ ְבדו, ּ ֵּמַההוא ִסְטָרא ּכָ , ֹּלא יוַכל ִלְראֹות. ּ

ְדָקא ָחֵזי ָלא ּכְ ּכָ הו, ְלִאְסּתַ הו . ֲּאָבל ֹלא ּכָ ך, ַּוַדאי ִמּכֹל ָוֹכלֲּאָבל ִיְצָחק ּכָ , ְְוִאְתֲעִביד חׁשֶ
יה ַלְיָלה ֵדין ִאְתֲאִחיד ּבֵ ְּדָהא ּכְ ך ָקָרא ָלְיָלה, ּ ְְוִאְתַקָיים ְוַלחׁשֶ ּ ַוִיְקָרא ֶאת )בראשית כז(. ּ

דֹול נֹו ַהּגָ ו ּבְ ָיא , ֵעׂשָ ְטֵריה ְדִדיָנא ַקׁשְ ַלל ִמּסִ ְּדִאְתּכְ ּ ה ָנא ָזַקְנ)שם(ּּ י לא ּ ַויֹאֶמר ִהּנֵ ּתִ
י יֹום מֹוִתי י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר. ָיַדְעּתִ ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ְוגו)תהלים פד(, ִּרּבִ ', ְ ַאׁשְ

יה ֵוי תֹוְקֵפיה ּבֵ ִריך הוא ְוַיׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ר ָנׁש ְדִאְתּתַ ָאה ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְדִא ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ פו ְוָאְמרוָּיכֹול ּכַ ּקָ ְּתּתַ  ֵהן ִאיַתי ֱאָלָהָנא ִדי )דניאל ג(, ּ
ִזיב א ְיׁשֵ א וִמן ְיָדך ַמְלּכָ יָזבוַתָנא ִמּגֹו ַאּתון נוָרא ָיִקיְדּתָ ֲָאַנְחָנא ָפְלִחין ָיכֹול ְלׁשֵ ּ ּ ּ א . ּ ּתָ

ִריך הוא, ֲחֵזי א ּבְ ִזיב ְוָלא ִאְתְקַיים ֲעַלְייהו קוְדׁשָ ְּדִאי ָלא ְיׁשֵ ּ ּ ְּ א , ּ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָמה ְדָאְמרו, ְ ֵעיַנְייהו ְדֹכָלא ּכְ ְּדָלא ִיְתַקַדׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ יָון ְדָיְדעו ְדָלא ָאְמרו , ֶּאָלא. ּּ ּּכֵ ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ַּאֲהָדרו ְוָאְמרו, ּּכְ א ְוגו)דניאל ג(, ּ ין . 'ְ ְוֵהן ָלא ְיִדיַע ֶלֱהֵוי ָלך ַמְלּכָ ִזיבּבֵ , ְיׁשֵ
ִזיב ין ָלא ְיׁשֵ א ְוגו, ּבֵ ְּוָתִניָנן ְדִמָלה אֹוַדע ְלהו ְיֶחְזֵקאל. 'ְְיִדיַע ֶלהֵוי ָלך ַמְלּכָ ְמעו , ּּ ְּוׁשָ
יה ילו ִמּנֵ ְּוַקּבִ ִריך הוא ָלא ִאְתְקַיים ֲעַלְייהו, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ לון ַאְגָרא, ְ ִגין ִדיַקּבְ ּּבְ ּוְכֵדין . ּ

א ְוגו, ְּמרוַּאֲהָדרו ְוָא   .'ְְוֵהן ָלא ְיִדיַע ֶלֱהֵוי ָלך ַמְלּכָ
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ר ָנׁש ְדֵייָמא ף ּבַ ּקַ ֶּאָלא ָלא ִיְתּתַ ְזִביַנִני, ּ ִריך הוא ְיׁשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּאֹו ִאיהו ָעִביד ִלי , ְּ
ך ְוָכך ְּכָ ִריך הוא ִדיַסֵייַע ֵליה, ְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבֵ ֲּאָבל ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַדל ,ְ ּתַ ד ִאיהו ִאׁשְ ּ ּכַ ּ

ִאינון ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּּ ְוְלֵמיַהך ּבְ ָאה. ּ ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ְּדֵכיָון ְדָאֵתי ּבַ ּ ּ ,
ְּמַסְייִעין ֵליה ַוַדאי ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ּוְבָדא ִיְתּתַ ּ ּ ְּדִאיהו ְיַסֵייַע ֵליה, ְּ ּ ּּ ,

יהְוִיְת ף ּבֵ ּקַ ָאֳחָרא, ּּתַ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבְ ְּדָלא ַיׁשְ ּ ך עֹוז לֹו ָבך, ּ ְוְבִגין ּכָ ְ ְלָבָבם. ּ , ְּמִסלֹות ּבִ
ָלא ִהְרהוָרא ָאֳחָרא ְדָקא ְיאות ּבְ יה ּכְ ְּדַיֲעִביד ִלּבֵ ּ ּ ָבא , ּ ַהאי ְמִסָלה ְדִאיִהי ִמְתַייׁשְ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ

ָכל ֲאַתר ְדִאְצְטִר   .ָהִכי ָנֵמי, ְיךְּלַאֲעָבָרא ּבְ

 ] בשנה45יום [סדר הלימוד ליום טו חשון 

ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֹעז, ְָדָבר ַאֵחר ַאׁשְ  ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו )תהלים כט(, ּכְ
ן א, ִיּתֵ ֵמיה ְדקוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ק ּבְ ר ָנׁש ְדִיְתַעּסָ ִגין ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ִריך הואְּ ּ ּבְ ְ ,

ָמה ַדל ִלׁשְ ּתַ אֹוַרְייָתא ְוָלא ִאׁשְ ק ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתַעּסָ ּ ּ ֵרי, ּ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ ְּמִסלֹות . ּ
ְלָבָבם ְלָבָבם, ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּמאי ְמִסלֹות ּבִ ָיה )תהלים סח(, ּכְ ֲעָרבֹות ּבְ ּ סֹולו ָלרֹוֵכב ּבָ ּ

מֹו ִריך הוא , ַרְייָתאָּדא ַהִהיא אֹו. ׁשְ א ּבְ ה ְלֲאָרָמא ֵליה ְלקוְדׁשָ ַדל ּבָ ּתַ ְּדִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַעְלָמא ד ֵליה ֲחִטיָבא ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ל עֹוָבדֹוי ֲהוו ִלׁשְ ַּיֲעֹקב ּכָ ּ ִריך , ְּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ְוְבִגין ּכָ ְּ ּ
יה ּתָ ּהוא ֲהָוה ִעּמֵ א, ִדירּ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְּדָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ א ְדָקָרא ֵליה ִיְצָחק . ּ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

ֵריה ו ּבְ ן, ְּלֵעׂשָ א אֹוָדַעת ָלה ְלִרְבָקה, ַיֲעֹקב ָלא ֲהָוה ַתּמָ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ְּוִרְבָקה אֹוָדַעת ֵליה , ּ
  .ְלַיֲעֹקב

י יֹוֵסי ָאַמר א ֲחֵזי, ִרּבִ לֹו, ּתָ וִאי ַחס ְוׁשָ ַרך ֵעׂשָ ַההוא ִזְמָנא ִיְתּבָ ְם ּבְ לֹוט ַיֲעֹקב , ּ ָלא ׁשְ
ִריך הוא ֲהָוה. ְלָעְלִמין א ּבְ ֶּאָלא ֵמִעם קוְדׁשָ ְּ ְדָקא ָחֵזי, ּ ַאְתֵריה ֲאָתא ּכְ ְּוֹכָלא ּבְ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ

ִתיב)בראשית כה( ָמר,  ְוִרְבָקה אֹוֶהֶבת ֶאת ַיֲעֹקב ּכְ ך . ְוָהא ִאּתְ ְוְבִגין ּכָ ִגיֵניה ּ ְדַרת ּבְ ּׁשַ
ו ָאִחיך ֵלאֹמר)בראשית כז(, ְּדַיֲעֹקב ר ֶאל ֵעׂשָ י ֶאת ָאִביך ְמַדּבֵ ַמְעּתִ ה ׁשָ ָ ִהּנֵ ָ.  

  ]ב''דף קמב ע - ' זוהר חלק א[

קֹוִלי ְוגו ַמע ּבְ ִני ׁשְ ה ּבְ ַההוא ִזְמָנא. 'ְוַעּתָ ּוָבֵעי ֵיֶצר ָהָרע , ֶּעֶרב ֶפַסח ֲהָוה, ּּבְ
ֲעָרא ְלָטָאה ִסיֲהָראּו, ְלִאְתּבָ ִּדְמֵהיְמנוָתא )ב''דף קמב ע(ָרָזא , ְּלׁשַ ֵרי . ּ ְּוַעל ָדא ָעְבַדת ּתְ
יִלין ְבׁשִ   .ּתַ

י ְיהוָדה ָאַמר ִעיִרים, ִּרּבִ ֵני ׂשְ נֹוי ְדַיֲעֹקב ְלָקְרָבא ׁשְ יִנין ּבְ , ַחד ַלְיָי, ָּרַמז ָהָכא ְדַזּמִ
יֹוָמא ְדִכפוֵרי ְּוַחד ַלֲעָזאֵזל ּבְ ךּוְב. ּ ֵני ְגָדֵיי ִעִזים, ְִגין ּכָ ִגין )ב''ה ע''קמ(, ָּקִריַבת ׁשְ  ַחד ּבְ

א ִדְלֵעיָלא לֹוט ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב, ַּדְרּגָ ו ְדָלא ִיׁשְ יה ְדֵעׂשָ ִגין ְלַכְפָייא ַדְרּגֵ ְּוַחד ּבְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ִני ְגָדֵיי ִעִזים ְרַוְייהו ָטִעים ִיְצָחק ְוָאִכיל, ּׁשְ ּוִמּתַ ּתְ)אשית כזבר(. ּ ּ ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ ַּוָיֵבא , ּ

ֵּמֲאַתר ָרִחיק ָקִריב ֵליה ֵמַההוא ֲאַתר , ֶרֶמז ָרִמיז, לֹו ַיִין י ֶאְלָעָזר ָאַמר. )דעשו(ּ ֶרֶמז , ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]518דף [ -ּ

יה ַכח ּבֵ ּתְ ֵּמַההוא ַיִין ְדָכל ֲחדו ִאׁשְ ּ ּ א ֵליה ְלִיְצָחק, ּ ִגין ְלַחְדּתָ ְדָקא , ְּדָבֵעי ֶחְדָוה, ּּבְ ּכְ
א ִסְטָרא  ְעָיין ֶחְדָוה ְלַחְדּתָ ּתְ, ּ ִדיֵליה)דליואי(ּבָ ְּוַעל ָדא ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ ּ  )בראשית כז(. ּ

ו ְוגו ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ ְמרֹוד', ַוּתִ ו ִמּנִ ין ְדָרַווח ֵעׂשָ ִּאֵלין ִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ְּוִאֵלין , ּ
י ְיָקר ְדֲהו ְּלבוׁשֵ ְּוֲאתו ְלָיָדא ְדִנְמרֹוד, ּו ִמן ָאָדם ָהִראׁשֹוןּ ּוְבהו ֲהָוה ָצד ֵציָדה ִנְמרֹוד, ּ ּ ,

ּבֹור ַצִיד )בראשית י(, ִּדְכִתיב ו ',  ִלְפֵני ְיָי ְוגו)א''ד ע''ויקרא ס, ב''ז ע''קל(ּ הוא ָהָיה ּגִ ְוֵעׂשָ
ִנְמרֹוד ְוָקַטל, ָנַפק ְלַחְקָלא יה ְקָרָבא ּבְ ח ּבֵ יה, ּ ֵליהְּוַאּגַ ין ִמּנֵ ְּוָנַסב ִאֵלין ְלבוׁשִ ּ ֲהָדא , ּ
ֶדה ְוהוא ָעֵיף)בראשית כה(, ּהוא ִדְכִתיב ו ִמן ַהּשָׂ ּ ַוָיֹבא ֵעׂשָ ְּואוְקמוָה, ּ ִתיב ָהָכא ְוהוא . ּ ּּכְ

י ְלֹהְרִגים)ירמיה ד(ּוְכִתיב ָהָתם , ָעֵיף י ָעְיָפה ַנְפׁשִ   . ּכִ

ו ֲהָוה ָסִליק לֹון ְלִאינ ה ְדִרְבָקהְוֵעׂשָ ין ְלַגּבָ ּון ְלבוׁשִ ּ ּ ּוְבהו ֲהָוה ָנִפיק ְוָצד ֵציָדה, ּ ּ ,
ן, ְּוַההוא יֹוָמא ָלא ָנַטל לֹון ּמָ ב ּתַ ו. ְוָנַפק ְלַחְקָלא ְוִאְתַעּכַ ָלא , ְוַכד ֲהָוה ָלִביׁש לֹון ֵעׂשָ

ָלל יָון ְדָלִביׁש לֹון ַיֲעֹקב. ֲּהוו ָסְלִקין ֵריִחין ּכְ ֵדין ָתַב, ּּכֵ ּוְסִליקו , ּת ֲאֵבָדה ְלַאְתָרהּכְ ּ
ִגין ְדׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב. ֵריִחין ּּבְ ּ ּ ּׁשוְפֵריה ְדָאָדם ֲהָוה, ּ ּ א . ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ך ַאֲהָדרו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ּוְסִליקו ֵריִחין, ְּלַאְתַרְייהו ּ.  

י יֹוֵסי ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב , ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ְדִאיהו ׁשוְפֵרי)הוה(ּ ּ רּ ְה ְדָאָדם ֵאיך ֶאְפׁשָ ּ ְוָהא , ּ
ִניָנן פוַח ֲעֵקבֹו ְדָאָדם ָהִראׁשֹון, ּתָ ּּתַ ּ ה, ּ ל ַחּמָ ְלּגַ ֶהה ּגַ ְְוִאי ֵתיָמא ְדָכך ֲהָוה ַיֲעֹקב. ַמּכְ ּ .

י ֶאְלָעָזר ַקְדִמיָתא ַעד ָלא ָחב ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַּוַדאי ָהִכי ֲהָוה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּלא ֲהוו , ּבְ
ׁשוְפֵריהָיְכ ָלא ּבְ ּכָ ִרָיין ְלִאְסּתַ ל ּבְ ִּלין ּכָ יָון ְדָחָטא. ּ י ׁשוְפֵריה ְוִנְתָמָאך רוֵמיה , ּּכֵ ּנִ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ְּ

ין ר ְמָאה ַאּמִ א ֲחֵזי. ְוִאְתֲעִביד ּבַ ּׁשוְפֵריה ְדָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוּתָ ּ ִּדְמֵהיְמנוָתא , ָּרָזא ִאיהו, ּ ּ
ַההוא  ְלָיא ּבְ ִּעָלָאה ּתַ ך, ּׁשוְפָראּ ְוְבִגין ּכָ ּ ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֹלֵהינו ָעֵלינו)תהלים צ(, ּ , ּוְכִתיב. ּ

ֹנַעם ְיָי)תהלים כז( ְּוָדא הוא ׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ַוַדאי,  ַלֲחזֹות ּבְ ּ ּ ּ ְּוֹכָלא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ּ ּ ּ.  

ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו ַּוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ א ֲחֵזי. ּ ִתיבַּוָי, ּתָ ָגִדים ֹלא ּכְ ֶּאָלא ֵריַח , ַרח ֶאת ֵריַח ַהּבְ
ָגָדיו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ְיִריָעה)תהלים קד(, ּכְ ַמִים ּכַ ְלָמה נֹוֶטה ׁשָ ּשַׂ ָדָבר .  עֹוֶטה אֹור ּכַ
ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו)א דא הוא''נ(ַאֵחר  ּ ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ יׁש לֹון ַיֲעֹק. ּ ְּדֵכיָון ְדַאְלּבִ ְּסִליקו , בּ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ יה)דארח(ְּוַעד ְדָלא ָאַרח , ֵריִחין ּבְ ּ ֵריִחין ִדְלבוׁשֵ ּ ְרֵכיה, ּ ֵדין , ָּלא ּבָ ְּדָהא ּכְ
ְרָכא)לא( ּ ָיַדע ְדִאְתֲחֵזי הוא ְלִאְתּבָ ְרָכא, ּ י , ְּדִאי ָלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּבָ ל ַהּנִ ָּלא ְסִליקו ּכָ

ֲהֵד ין ּבַ ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו, ּיהֵּריִחין ַקִדיׁשִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ  )בראשית כז(. ּּ
ַרכֹו ְיָי ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ ִּמָלה ָסִתים הוא, ּ ַויֹאֶמר)ב''ב ע''ק(. ַּויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ ּ .

א ֲהַות ִכיְנּתָ ַרכֹו ְיָי. הְּוִאית ְדַאְמֵרי ִיְצָחק ֲהָו, ִּאית ְדַאְמֵרי ׁשְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ ַמאן , ּכְ
ֶדה ֶדה , ׂשָ ּ ְדַתפוִחים)ב''ט ע''רמ(ָּדא ׂשָ ֶדה ְדֲאָבָהן ִעָלִאין . ּּ ּׂשָ ּ ְסִמיכו ֵליה וְמַתְקִנין )חמידי(ּ ּ ּ
  .ֵּליה

י ָהָאֶרץ ְוֹרב ָדָגן ְוִתירֹוׁש ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ן ְלך ָהֱאלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ְּוִיּתֶ ּ ּ א. ָ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי )פתח רבי אבא ואמר(ֲאָבל , ּ ֲעלֹות ֶאל )תהלים קכ( ,ּתָ יר ַהּמַ  ׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]519דף [ -ּ

ָרָתה ִלי ָקָראִתי ַוַיֲעֵנִני ּצָ ִריך . ְּיָי ּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ א ַקּמֵ ָחן ָאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ה ׁשִ ּמָ ְּכַ ּ ּ ּ
ָמאְּוֹכָלא ּבְ, ּהוא ד ֵליה ׁשְ יה וְלֶמְעּבַ ִּגין ְלַאְתָקָנא ַדְרּגֵ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  )ח' שמואל ב(, ּכְ

ם ַּוַיַעׂש ָדִוד ׁשֵ יָרָתא ָדא ָאַמר , ּ ד ָחָמא עֹוָבָדא ָדא ְלַיֲעֹקב )ג ליה''א ל''ס(ְּוׁשִ א ''ס(ּ ּכַ

  .)דיעקב

  ]א''דף קמג ע - ' זוהר חלק א[

י ֶאְלָעָזר ָאַמר יָרָתא ָדא ַיֲע, ִרּבִ א ְדָאַמר ֵליה ֲאבֹוי, )דהא(ֹקב ָאַמר ׁשִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ, 
ו ִאם ֹלא)בראשית כז( ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִני ַהַאּתָ ך ּבְ ה ָנא ַוֲאֻמׁשְ ׁשָ ֵדין , ָ ּגְ  ְּדֲהָוה )א בגין''ד(ּכְ

י )א''דף קמג ע( )הוה( ָעאקו ַסּגִ ְּדָדִחיל ְדֲאבֹוי ְיַדע ֵליה ְו, ַּיֲעֹקב ּבְ ּ יהּ מֹוַדע ַקּמֵ ּתְ ַמה . ִּאׁשְ
ִתיב ִעירֹות ַוְיָבֲרֵכהו)בראשית כז(, ּכְ ו ָאִחיו ׂשְ יֵדי ֵעׂשָ י ָהיו ָיָדיו ּכִ ירֹו ּכִ ּ ְולא ִהּכִ ֵדין . ּ ּכְ
ָרָתה ִלי ָקָראִתי ַוַיֲעֵנִני)תהלים קכ(, ָאַמר ּצָ ֶקר )שם(. ּ ֶאל ְיָי ּבַ ַפת ׁשֶ י ִמּשְׂ יָלה ַנְפׁשִ  ְיָי ַהּצִ
יה, ׁשֹון ְרִמָיהִּמָל ְרָיא ּבֵ ו ׁשַ א ְדֵעׂשָ ָּדא הוא ַדְרּגָ ּ ּ ֶקר , ּ ַפת ׁשֶ ְּדִאיהו ׂשְ ַפת . )א מה הוא''ס(ּ ׂשְ

ֶקר א ְדַאְייֵתי ַההוא ִחְוָיא ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא, ׁשֶ ְעּתָ ׁשַ ימו וַבֲעִקימו ַאְייֵתי , ּּבְ ּוְבַחּכִ ּ ּ ּ
  .ְּדִאְתַלְטָיא ָעְלָמא, ְלָווִטין

א ֲחֵז ו, יּתָ א ְדָאַמר ִיְצָחק ְלֵעׂשָ ְעּתָ ׁשַ ֶדה ְוצוָדה ִלי ָצִידה)בראשית כז(, ּּבְ , ּ ְוֵצא ַהּשָׂ
ה ְּואוְקמוָה, א''ּבְ ֵרך ִמִיְצָחק. ּ ִגין ְדִיְתּבָ ו ּבְ ְּוָנַפק ֵעׂשָ ְ ְּדָקֲאַמר ֵליה, ּ  )בראשית כז(, ּ

ְּדִאלו ָאַמר ַוֲאָבֶרְכָכה ְו, ַוֲאָבֶרְכָכה ִלְפֵני ְיָי ירּּ יָון ְדָאַמר ִלְפֵני ְיָי. ָיאֹות, ָלא ַיּתִ , ּּכֵ
ִריך הוא א ּבְ ְרֵסי ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ א ִאְזַדְעַזע ּכָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּוַמה ְדִיפוק ִחְוָיא , ָאְמָרה, ְּ ּ ּּ

הו, ֵּמִאינון ְלָווִטין ַאר ַיֲעֹקב ּבְ ּתָ   .ְּוִיׁשְ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ן ִמיָכֵאל, ּבְ יה ְדַיֲעֹקבִּאְזַדּמַ ּ ְוָאָתא ַקּמֵ ֲהֵדיה, ּ א ּבַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ , ְוָיַדע ִיְצָחק, ּ
ֲהֵדיה ְדַיֲעֹקב ְּוָחָמא ְלַגן ֵעֶדן ּבַ יה, ּ ּוָבְרֵכיה ַקּמֵ ּ ו. ּ יִהּנֹם, ְוַכד ָעאל ֵעׂשָ ֲהֵדיה ּגֵ . ָּעאל ּבַ

ו ְּד, ּ ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמֹאד)בראשית כז(ְּוַעל ָדא  ב ְדָלא ֲהָוה ֵעׂשָ ָּחׁשַ
ַההוא ִסְטָרא רוך ִיְהֶיה)בראשית כז(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּּבְ ם ּבָ ְ ָוֲאֳבַרֵכהו ּגַ ּ ּ.  

ך ִגין ּכָ ְרָכאן ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו , ְּבְ ָחְכְמָתא וַבֲעִקימו ְדַאְייֵתי ּבִ ן ַיֲעֹקב ּבְ ִּאְזַדּמַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ַגְווָנא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ֶקר,ּכְ ַפת ׁשָ ּ ְוִאְתְנָטלו ֵמַההוא ִחְוָיא ְדִאיהו ׂשְ ּ ְקָרא . ּ ה ׁשִ ְּדַכּמָ

ְקָרא ֲעַבד, ָאַמר ה ִמֵלי ְדׁשִ ִגין ְלַאְטָעָאה וְלַאְייָתָאה ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא, ְּוַכּמָ ִגין . ּּבְ ּבְ
ך ָחְכָמה ְוַאְטֵעי ְלֲאבוי, ְּכָ ִגין ְלַאְייָתָאה ּבִ, ֲּאָתא ַיֲעֹקב ּבְ ּוְלָנְטָלא , ְרָכאן ַעל ַעְלָמאּבְ

יה ַמה ְדָמַנע ֵמַעְלָמא ִּמּנֵ ּוִמָדה ָלֳקֵבל ִמָדה ֲהָוה, ּ ּ ִתיב. ּ ּ ַוֶיֱאַהב )תהלים קט(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ּנו ְרַחק ִמּמֶ ְבָרָכה ַוּתִ בֹוֵאהו ְוֹלא ָחֵפץ ּבִ ְּקָלָלה ַוּתְ ִתיב. ּ ה )בראשית ג(, ֲּעֵליה ּכְ ּ ָארור ַאּתָ

ל  ֶדהִמּכָ ל ַחַית ַהּשָׂ ֵהָמה וִמּכָ ַּהּבְ יה ְלָדֵרי ָדִרין. ּ ַאר ּבֵ ּתָ יה , ְּוִאׁשְ ְּוָאָתא ַיֲעֹקב ְוָנִטיל ִמּנֵ
ְרָכאן   .ּבִ

ּוִמן יֹומֹוי ְדָאָדם ן ַיֲעֹקב ְלַנְטָלא ֵמַההוא ִחיְוָיא, ּ ִּאְזַדּמַ ְרָכאן, ּ י ּבִ ל ַהּנֵ ַאר , ּכָ ּתָ ְוִאׁשְ
ְלָווִטין ְוָלא  ְייהוִּאיהו ּבִ א. ָּנַפק ִמּנַ רוַח קוְדׁשָ ְּוָדִוד ָאַמר ּבְ ן ְלך וַמה )תהלים קכ(, ּ ּ ַמה ִיּתֵ ָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]520דף [ -ּ

נוִנים י ִגּבֹור ׁשְ ּיֹוִסיף ָלך ָלׁשֹון ְרִמָיה ִחּצֵ ּ א. ְּ ַּמה ִאיְכַפת ֵליה ְלַההוא ִחְוָיא ִביׁשָ ּ ְּדַאְייֵתי , ּ
ָמה ְדָאְמרו. ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא ּּכְ ּך וֵמִמיתָנָחׁש נֹוׁשֵ, ּ יה, ְ ְּוֵלית ֵליה ֲהָנָאה ִמּנֵ ּ.  

ֵתיה, ָּלׁשֹון ְרִמָיה ְּדָרֵמי ֵליה ְלָאָדם וְלִאּתְ ּ א ֲעֵליה ְוַעל ַעְלָמא, ּ יׁשָ ְלָבַתר . ְּוַאְייֵתי ּבִ
ְרָכאן, ֲאָתא ַיֲעֹקב ל ִאינון ּבִ ְּוָנִטיל ִמִדיֵליה ּכָ ּ נוִנים. ּ י ִגּבֹור ׁשְ ו ְדָנ, ִּחּצֵ ָּדא ֵעׂשָ ַּטר ְדָבבו ּ ּ

ְרָכאן)א דאגזים''נ( ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְלַיֲעֹקב ַעל ִאינון ּבִ ו ֶאת )בראשית כז(, ּכְ ֹטם ֵעׂשָ ּ ַוִיׂשְ
ָרָכה ְוגו   )ג תא חזי''א ל''ד(. 'ַיֲעֹקב ַעל ַהּבְ

י ָהָאֶרץ ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ְּוִיּתֶ ּ ָּהא ִמְלֵעיָלא וִמּתַ, ָ ִחּבוָרא ָחָדאּ א ּבְ . ּּתָ
ָּהא אוְקמוָה, ְּורֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש ִדְכִתיב. ּ ּ ְולא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב )תהלים לז(, ֲאָבל ּכְ
ׁש ָלֶחם א ֲחֵזי. ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ ְּואוְקמוָה'  ַנַער ָהִייִתי ְוגו)שם(, ּתָ ל עֹוָלם , ּ רֹו ׁשֶ ַהאי ְקָרא ׂשָ

ך ָאַמר ְורֹוב ָדָגן ְוִתרֹוׁשּוְב. 'ֲּאָמרֹו ְוכו ִּגין ּכָ ְ.  

ים ֲחוו ְלך ְלאוּמִ ּתַ ים ְוִיׁשְ ַּיַעְבדוך ַעּמִ ּ ָּ ַלם, ָ ְירוׁשָ א ּבִ לֹמה ַמְלּכָ ִליט ׁשְ ִזְמָנא ְדׁשַ ּּבְ ּ ,
 )בראשית כז(. 'ְמִביִאים ִאיׁש ִמְנָחתֹו ְוגו'  ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ְוגו)דברי הימים ב ט(, ִּדְכִתיב

יםְוִי ֲחוו ְלך ְלאוּמִ ּתַ ּׁשְ יָחא, ָּ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ֲחוו לֹו )תהלים עב(, ִּדְכִתיב, ּבְ ּתַ ּ ְוִיׁשְ
י ְיהוָדה ָאַמר. ָכל ְמָלִכים יָחא, ִּרּבִ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּּכָֹלא ּבְ ֲחוו לֹו , ּ ּתַ ִדְכִתיב ְוִיׁשְ ּּכְ

ל ּגֹוִים ַי ַּעְבדוהוָכל ְמָלִכים ּכָ ּ.  

ֶּאָלא ָדא ָרָזא ִעָלָאה . אֹו ִתְהֶיה, ְוָלא ָאַמר הֵיה, הֵוה, ָהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיך ּּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ְּדִאֵלין ַאְתָוון ִאּנון ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ֶאְמָצִעיָתא''וא, ְלֵעיָלא' ה. ּּ ' ה, ו ּבְ

ך ָאַמר. ְלָבַתר ְוְבִגין ּכָ ְלָטָאה ֲעַלְייהו וְלַרָדָאה לֹון, ֶָחיךֱהֵוה ְגִביר ְלַא, ּ ְּלׁשַ ּ ּ ִזְמָנא , ּ ּבְ
א י יֹוֵסי ָאַמר. ְּדֲאָתא ָדִוד ַמְלּכָ יָחא, ִרּבִ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ִגין , ּ ְּדָהא ּבְ

ֵמי אֹוַרְייָתא ָרֵאל ַעל ִפְתּגָ ְּדֲעְברו ִיׂשְ ּ ֵדין , ּ ָּתָ ֻעלֹו ֵמַעל ַצָואֶרךּ וָפַרְק)בראשית כז(ּכְ ּ ּ.  

  ]ב''דף קמג ע - ' זוהר חלק א[

י יֹוֵסי ָאַמר ן ְלך ָהֱאלִהים ִרּבִ י , ְָוִיּתֶ ל ַהּנֵ ְטָרא ְדחוָלֵקיה  )ב''דף קמג ע(ּכָ ְרָכאן ִמּסִ ּּבִ ּ ּ
ְּדַיֲעֹקב ֲהוו וִמִדיֵליה ָנַטל ּ ּ ּ ֵעי ִיְצָחק ְלָבְרָכא, ּ ְרָכאן ֲהָוה ָקא ּבָ וְּוִאֵלין ּבִ ּוְבִגין , ּ ֵליה ְלֵעׂשָ

ִריך הוא א ּבְ ך ֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ְּוָגַרם ֵליה ְלַיֲעֹקב ְלַנְטָלא ִמִדיֵליה, ְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א ְדַההוא ָנָחׁש ַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ַעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָעא, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ַמה , ּּבְ
ִתיב ַמְע)בראשית ג(, ּכְ י ׁשָ ך ְוגוּ וְלָאָדם ָאַמר ּכִ ּתְ ֲעבוֶרך ', ָּתָ ְלקֹול ִאׁשְ ֲָארוָרה ָהֲאָדָמה ּבַ ּ ּ

ְדָקא ְיאות', ְוגו ין ּכְ ֵהא ָעְבָדא ֵפיִרין ְוִאיּבִ ְּדָלא ּתְ י ָהָאֶרץ, ָּלֳקֵבל ָדא. ּּ ַמּנֵ  )שם(. ּוִמׁשְ
ה בֹון ּתֹאֲכֶלּנָ ִעּצָ ַמִים, ּבְ ָּלֳקֵבל ָדא ִמַטל ַהּשָׁ , ָּלֳקֵבל ָדא, ְְצִמיַח ָלךּ ְוקֹוץ ְוַדְרַדר ּתַ)שם(. ּ
ֵזַעת ַאֶפך ּתֹאַכל ֶלֶחם)שם(. ְּורֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש ָ ּבְ ים )בראשית כז(, ָּלֳקֵבל ָדא, ּ ָ ַיַעְבדוך ַעּמִ ּ

ים ֲחוו ְלך ְלאוּמִ ּתַ ְּוִיׁשְ ַחְקָלא, ָּ ְּדִאינון ַיַעְבדון ַאְרָעא ְוִיְפְלחון ּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ישעיה (, ּכְ

ֵריֶכם ְוכֹוְרֵמיֶכם)סא ָּדא ָלֳקֵבל ָדא, ְּוֹכָלא ָנַטל ַיֲעֹקב. ּ וְבִני ֵנָכר ִאּכָ ּוִמִדיֵליה ָנַטל, ּ ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]521דף [ -ּ

ְרָכאן י ּבִ ִרים ֵליה ְלַיֲעֹקב ְדִיטֹול ַהּנֵ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַאְתֵריה , ְּ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ
ְּוחוָלֵקיה ָקא ּבְ, ּ ו ְלִאְתַדּבְ ַּאְתֵריה ְוחוָלֵקיהְּוֵעׂשָ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ַמִים, ָּאַמר ַרּבִ י ָהָאֶרץ וִמַטל ַהּשָׁ ַמּנֵ ְּוָהא ָחִמיָנן ְדִמׁשְ ְרָכאן ָנַטל , ּ ִּאינון ּבִ
ו ְלָבַתר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵעׂשָ ַמִים ֵמָעל, ּכְ ֶבך וִמַטל ַהּשָׁ י ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוׁשָ ַמּנֵ ה ִמׁשְ ִּהּנֵ ָ.  

י ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ָדא,  ׁשִ ַהאי ְוָלא ָדא ּכְ ין, ָּלאו ַהאי ּכְ אן ַדְרּגִ ה ִאְתָפְרׁשָ ּמָ ּּכַ ַיֲעֹקב . ּ ּבְ
ִתיב ן ְלך ָהֱאלִהים, ּכְ ִתיב ִיְהֶיה, ְָוִיּתֶ ִתיב. ּוְבָדא ּכְ ַיֲעֹקב ּכְ י , ּבְ ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ִּמַטל ַהּשָׁ ּ
י ָהָאֶרץ ְו, ָהָאֶרץ ַמּנֵ ִתיב ִמׁשְ ו ּכְ ֵעׂשָ ַמִיםּבְ ָדא, ַטל ַהּשָׁ ְּדָהא ָלאו ָדא ִאיהו ּכְ ּ ּ.  

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ן ּכַ ין ִאְתָפְרׁשָ יה. ְּוַדְרּגִ ִתיב ּבֵ ִגין ִדְבָדא ְדַיֲעֹקב ּכְ ּּבְ ּ ן ְלך ָהֱאלִהים ִמַטל , ּ ְּוִיּתֶ ָ

ַמִים ַמִים, ַהּשָׁ יק יֹוִמין ְדִאְקֵרי ַטל ַהּשָׁ ָּדא ַטל ִעָלָאה ְדָנִגיד ֵמַעּתִ ּ ַמִים ִדְלֵעיָלאַה, ּּ , ּּשָׁ
ַמִים א ְדׁשָ ַדְרּגָ ין, ַּטל ְדָנִגיד ּבְ פוִחין ַקִדיׁשִ ן ַלֲחַקל ּתַ ּמָ ּוִמּתַ ּ י ָהָאֶרץ. ּּ ַמּנֵ דא (, ָהָאֶרץ, ּוִמׁשְ

י ָהָאֶרץ)ארץ דלעילא ארץ החיים ַמּנֵ ִתיב וִמׁשְ ו ּכְ ֵעׂשָ י ָהָאֶרץ ָדא ֶאֶרץ , ּ ּבְ ַמּנִ ַיֲעֹקב ִמׁשְ ּּבְ
ַמִים ִדְלֵעיָלא, ּם ִדְלֵעיָלאַּהַחִיי ַאְרָעא ִדְלֵעיָלא וַבּשָׁ ְּוָיִרית ָלה ּבְ ּ ַאְרָעא ְדָהָכא . ּ ו ּבְ ּוְלֵעׂשָ

א א, ְלַתּתָ ַמִים ְדָהָכא ְלַתּתָ ּוַבּשָׁ א. ַיֲעֹקב ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ּ א ְלַתּתָ ו ְלַתּתָ   .ֵעׂשָ

א, ּתו א, ַיֲעֹקב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ו ְלַתּתָ ב ִדְכִתיב ְו. ְוֵעׂשָ  ְוָהָיה )בראשית כז(ַּאף ַעל ּגַ
ִריד וָפַרְקּתָ ֻעלֹו ֵמַעל ַצָואֶרך ר ּתָ ֲאׁשֶ ָּכַ ּ א. ּּ , ֲּאָבל ְלֵעיָלא ָלא ְכלום, ֵמַהאי ְדָהָכא ְלַתּתָ

י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)תהלים לכ(, ִּדְכִתיב א ֲחֵזי.  ּכִ רו , ּתָ א ְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ
ְרָכאן ִדְלהֹון ו, ְּלָנְטָלא ּבִ ַּיֲעֹקב ָנַטל חוָלֵקיה ִדְלֵעיָלא. ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ ּ ו ָנִטיל חוָלֵקיה , ּ ְּוֵעׂשָ ּ

א   .ְלַתּתָ

י ֶאְלָעָזר ן ָלקוְנָיא ָאַמר ְלִרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ַמְעּתָ ֵמָאִביך, ִּרּבִ לום ׁשָ ָּכְ אי , ּ ַאּמַ
ְּרָכאן ְדָבְרֵכיה ִיְצָחק ְלַיֲעֹקבָּלא ִאְתָקְיימו ּבִ ו , ּ ְרָכאן ִדְבִריך ִיְצָחק ְלֵעׂשָ ְְוִאינון ּבִ ּ ּ
ְלהו ִּאְתַקְיימו ּכֻ ּּ.  

ְרָכאן ִמְתַקְייֵמי, ָּאַמר ֵליה ל ִאינון ּבִ ִריך הוא , ּּכָ א ּבְ ּוִבְרָכאן ָאֳחָרִנין ְדָבְרֵכיה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

א, ַטל ְלֵעיָלאַיֲעֹקב ָנ, ֲּאָבל ִמָיד. ְלַיֲעֹקב ו ָנִטיל ְלַתּתָ א . ְוֵעׂשָ ד ָיקום ַמְלּכָ ְּלָבַתר ּכַ
יָחא ו ִמּכָֹלא, ְמׁשִ א ְוִיְתֲאִביד ֵעׂשָ ִּיטֹול ַיֲעֹקב ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוְלָקא , ּ ּ

ַעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוַאְחָסָנא ְודוְכָרָנא ּבְ ית)עובדיה א(, ּכְ ּ ַיֲעֹקב ֵאׁש וֵבית  ְוָהָיה ּבֵ
ו ְלַקׁש ְוגו ו ִמּכָֹלא. 'ּיֹוֵסף ֶלָהָבה וֵבית ֵעׂשָ ִגין ְדִיְתֲאִביד ֵעׂשָ ּּבְ ֵרין , ּ ְוָיִרית ַיֲעֹקב ּתְ

  .ַעְלָמא ֵדין ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלִמין

  ]א''דף קמד ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב יִעים )עובדיה א(, ּוְבַהאי ִזְמָנא ּכְ ו ְוָהְיָתה ּ ְוָעלו מֹוׁשִ פֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִציֹון ִלׁשְ ּּבְ ּ
ו. ַּלְיָי ַהְמלוָכה ַּההוא ַמְלכו ְדֵעׂשָ ַהאי ַעְלָמא, ּ ִריך הוא , ְּדָנַטל ּבְ א ּבְ ָּיַהב ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ְלחֹודֹוי)א יהא ליה לקודשא בריך הוא''ס( ִריך.  ּבִ א ּבְ א ָלאו ִאיִהי ַמְלכו ִמקוְדׁשָ ּתָ ְְוִכי ַהׁשְ ּ ּ 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]522דף [ -ּ

א, ּהוא ִריך הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ִליט קוְדׁשָ ב ְדׁשַ ֶּאָלא ַאף ַעל ּגַ ּ ְּ ּ ָאר , ּ ָהא ָיַהב לֹון ִלׁשְ
ַהאי ַעְלָמא, ַעִמין א ּבְ יה, ְּלָכל ַחד ְוַחד חוַלק ְוַאְחַסְנּתָ א ּבֵ ׁשָ ּמָ ּתַ , ּוְבַהִהיא ִזְמָנא. ְּלִאׁשְ

ְלהו ַמְלכוָתא ִּיטֹול ִמּכֻ ּ ִּדיֵליה ּכָֹלאּוְתֵהא , ּּ ִּדְכִתיב ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלוָכה, ּ ְלחֹודֹוי, ּ , ֵּליה ּבִ
מֹו ֶאָחד)זכריה יד(, ִּדְכִתיב יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד וׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ ּ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלך ַעל ּכָ ּ ּ ְ .

ְמעֹו. 'ְ ַוְיִהי ַאך ָיֹצא ָיָצא ַיֲעֹקב ְוגו)בראשית כז( י ׁשִ ֵרי , ְַאך ָיֹצא ָיָצא, ן ָאַמרִרּבִ ּתְ
ה ְּיִציאֹות ַהָללו ָלּמָ א ְוַחד ְדַיֲעֹקב )א''דף קמד ע(ֶּאָלא . ּ ִכיְנּתָ ַּחד ִדׁשְ ד ָעאל , ּ ְּדָהא ּכַ

יה, ַיֲעֹקב א ָעאַלת ִעּמֵ ִכיְנּתָ ַרך, ּׁשְ א ִאְתּבְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְרָכאן. ְְוַקּמֵ , ְּדִיְצָחק ֲהָוה ָאַמר ּבִ
ִכיְנּתָ ּא אֹוֵדי ְלהו ֲעַלְייהוּוׁשְ יה, ְוַכד ָנַפק ַיֲעֹקב. ּ א ָנְפַקת ִעּמֵ ִכיְנּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּׁשְ

ַחד, ְַאך ָיֹצא ָיָצא ַיֲעֹקב ֵרי ְיִציאֹות ּכְ ידֹו)בראשית כז(. ּתְ א ִמּצֵ ו ָאִחיו ּבָ ִיד .  ְוֵעׂשָ ִמן ַהּצַ
ִתיב ידֹו, ָלא ּכְ ְּדִאיהו ֵציָדה, ֶּאָלא ִמּצֵ ָרָכה, ּ ִדיֵליהּ יה ּבְ ְּדָלא ֲהָוה ּבֵ ְּורוַח ַהּקֹוֶדׁש , ּ

ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ַעִין)משלי כג(, ָצְווָחה ְוָאְמָרה   . ַאל ּתִ

ים ְוגו ם הוא ַמְטַעּמִ ַּוַיַעׂש ּגַ ַעזות, ּ ָיקום ָאִבי)בראשית כז(. 'ּ ִּדּבוֵריה ֲהָוה ּבְ ּ ּ ְתִקיפו , ּּ ּּבִ
ִּמָלה ְדֵלית ּבָ, ּרוָחא א ֲחֵזי. ָּיקום ָאִבי, ּה ַטֲעָמאּ ו, ּתָ ין ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ַיֲעֹקב ָאַמר , ַמה ּבֵ

ְכִסיפו ְדֲאבֹוי ּּבִ ֲעָנָוה, ּ ִתיב, ּבַ ּ ַוָיֹבא ֶאל ָאִביו ַויֹאֶמר ָאִבי)בראשית כז(, ַמה ּכְ ין . ּ ַמה ּבֵ
ְּדָלא ָבָעא ְלִאְזַדְעְזָעא ֵליה, ֶּאָלא, ַהאי ְלַהאי ּ ֲחנוִניםַּמִליל ּבְ, ּ  )בראשית כז(, ָּלׁשֹון ּתַ

יִדי ָבה ְוָאְכָלה ִמּצֵ ו ָאַמר. ּקום ָנא ׁשְ יה, ָּיקום ָאִבי, ְוֵעׂשָ ַמאן ְדָלא ַמִליל ִעּמֵ ּּכְ ּּ.  

א ֲחֵזי ו, ּתָ א ְדָעאל ֵעׂשָ ְעּתָ ׁשַ יִהּנֹם, ּּבְ יה ּגֵ , ִּדְכִתיב. ְוָדִחיל, ִּאְזַדְעַזע ִיְצָחק, ָּעאל ִעּמֵ
יָון ִדְכִתיב ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה . ּ ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמֹאד)בראשית כז( ּּכֵ ּ

ְּדָלא ֲהָוה ְדִחילו ְוֵאיָמָתא, ֶאָלא.  ַעד ְמֹאד)גדולה(ַּמהו . ַּדי, ְגדֹוָלה ּ ְּדָנַפל ֲעֵליה . ּ ּ
ָתא, ְּדִיְצָחק ֵרי, ַרּבָ ַהִה. ִּמיֹוֵמי ְדִאְתּבְ אְּוֲאִפילו ּבְ ְעּתָ י , יא ׁשַ ּבֵ ְּדִאְתֲעַקד ִיְצָחק ַעל ּגַ

ָחא ְוָחָמא  יָנא ֲעֵליה)שכינתא(ַמְדּבְ ו. ָּלא ִאְזַדְעַזע, ּ ַסּכִ א ְדָעאל ֵעׂשָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְוָחָמא , ּּכְ
יה יִהּנֹם ְדָעאל ִעּמֵ ּּגֵ ֵדין ָאַמר, ּ ֹבא , ּכְ ֶטֶרם ּתָ רוך ִיְהֶיה )שם(ּבְ ם ּבָ ְַוֲאָבַרֵכהו ּגַ ּ ִגין, ּ  ּבְ

ְרָכאן)דחמאת( א ְדאֹוֵדי ַעל ִאינון ּבִ ִכיְנּתָ ּ ְדָחִמית ׁשְ ּ.  

רוך ִיְהֶיה, ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר, ִּיְצָחק ָאַמר ַוֲאָבַרֵכהו, ָּדָבר ַאֵחר ם ּבָ ְּגַ ָעא ִיְצָחק , ּ ּבָ
ִריך הוא, ְּלֵמיַלט ֵליה ְלַיֲעֹקב א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְרָמך, ִיְצָחק, ְּ , ַלייט )אנת( ֲאָנא ְּגַ

ָבר ֲאַמְרּתְ ֵליה ְּדָהא ּכְ רוך)שם( ,ּ ַרֶריך ָארור וְמָבַרֶכיך ּבָ ְ אֹוְ ָ ָּ ּ ּ.  

ְרָכאן א ֲחֵזי ּכָֹלא אֹודו ַעל ִאינון ּבִ ּּתָ ּ ֵאי, ּ ְּוֲאִפילו ִאיהו חוַלק ַעְדֵביה , ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ּ ּ ּ
ו ּאֹוִדי ֲעַלְייהו וָבְרֵכיה ִאיהו, ְּדֵעׂשָ ּ ּ יה ְו, ּ ְרָכאן ְוַסְלֵקיה ַעל ֵריׁשֵ ּאֹוֵדי ַעל ִאינון ּבִ ּ ּ

ֵלֲחך )בראשית לכ(, ִּדְכִתיב, ְמָנָלן. ְלֵעיָלא ַחר ַויֹאֶמר ֹלא ֲאׁשַ י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ָ ַויֹאֶמר ׁשַ ּ ּ ּ
ִני ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ְלֵחִני. ּכִ יה ַיֲעֹקב, ַּויֹאֶמר ׁשַ ִגין ְדַאְתִקיף ּבֵ ּּבְ ר ָנׁש ְדִאיהו ְוִכי ֵה. ּ ּיך ָיִכיל ּבַ ּ ְ

ָרא ּגוָפא וִבׂשְ ׁש, ּ ַמְלָאָכא ְדִאיהו רוַח ַמּמָ יה ּבְ ְקָפא ּבֵ ְּלִאְתּתַ ּ ּ ה )תהלים קד(, ִּדְכִתיב, ּ  עֹוׂשֶ
ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט   .ַּמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ
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ִריך הוא, ֶּאָלא א ּבְ ִליֵחי ְדקוְדׁשָ אן ְדַמְלָאֵכי ׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ד , ְּ ִּאינון ָנֲחִתין ְלַהאי ַעְלָמא ּכַ
ִליִמין ין , ּגְ ׁשִ ִלימו וִמְתַלּבְ ְּוִאְתּגְ ַגְווָנא ְדַהאי ַעְלָמא)א''א ע''ק(ּ גוָפא ּכְ ּ ּבְ ִגין ְדָהִכי , ּ ּּבְ
ן, ִאְתֲחֵזי ּמָ ְנָהָגא ְדַההוא ֲאַתר ְדָאִזיל ּתַ ָנָאה ִמּמִ ְּדָלא ְלַהׁשְ ּ ּ ּ.  

ָמר ד ָס, ְוָהא ִאּתְ ה ּכַ ִתיב, ִליק ְלֵעיָלאְּדמׁשֶ ם ִעם ְיָי )שמות לה(, ַמה ּכְ  ַוְיִהי ׁשָ
ָתה ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל וַמִים לא ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ִגין ִמְנָהָגא, ַּאְרּבָ ְּדָלא , ּבְ

ן ָנָאה ֵמַההוא ֲאַתר ְדָאִזיל ְלַתּמָ ְּלַהׁשְ ִת, ּ א ּכְ ד ָנֲחתו ְלַתּתָ ְּוִאינון ַמְלָאִכין ּכַ בראשית (, יבּ

ַחת ָהֵעץ ַויֹאֵכלו)יח ּ ְוהוא עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ּתַ א, ְוֵכן ָהָכא. ּּ ד ָנַחת ְלַתּתָ ָלא , ַהאי ַמְלָאָכא ּכַ
יה ְדַיֲעֹקב ִּאְתֲאַבק ִעּמֵ ַגְווָנא ְדַהאי ַעְלָמא, ּ גוָפא ּכְ ׁש ּבְ ֶּאָלא ִמּגֹו ְדֲהָוה ִאְתַלּבַ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ֲה ל ַההוא ֵליְלָיאִאְתֲאַבק ַיֲעֹקב ּבַ ֵּדיה ּכָ ּ.  

א ֲחֵזי י, ּתָ ְלָטנוָתא ְדַהּנֵ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ ֵליְלָיא ַוַדאי, ּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ָגלוָתא ו ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ְלָטנוָתא ְדֵעׂשָ ּׁשָ ּ ּ ְּדִאיהו ַלְיָלה, ּּ ף . ּ ּקַ ֵליְלָיא ִאְתּתַ ְּוַעל ָדא ּבְ

יה ְדַי ִּעּמֵ יה, ֲעֹקבּ ּוְכֵדין , ְוָלא ָיִכיל, ִּאְתֲחָלׁש ֵחיֵליה, ְוַכד ֲאָתא ַצְפָרא. ְּוִאְתֲאַבק ִעּמֵ
ף ַיֲעֹקב ּקַ ִגין ְדַיֲעֹקב, ִאְתּתַ יָמָמא, ּּבְ ְלָטנוֵתיה ּבִ ּׁשָ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ִתיב, ּ ַלְי)ישעיה כא(, ּכְ ִעיר ׁשֵֹמר ַמה ּמִ א דוָמה ֵאַלי ֹקֵרא ִמּשֵׂ ּ ַמּשָׂ ּ ָלה ׁשֵֹמר ּ
ֵליל ו. ַּמה ּמִ ְּדָהא ְכֵדין ׁשוְלָטנוֵתיה ִדיֵדיה ְדֵעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ַלְיָלה ִאיהו, ּ ִעיר ּבַ ְּדִאיִהי ׂשֵ ך , ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ד ֲאָתא ַצְפָרא ַחר)בראשית לב(ּוְכֵדין , ִאְתֲחָלׁש ּכַ י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ   .ּ ַויֹאֶמר ׁשַ

  ]ב''דף קמד ע - ' זוהר חלק א[

ִניַּויֹ ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ֵלֲחך ּכִ ָאֶמר לא ֲאׁשַ י ִאם . ּ ִני )ב''דף קמד ע(ּכִ ַרְכּתָ ָבְרֵכִני , ּבֵ י ִאם ּתְ ּכִ
ֵעי ֵליה ִני, ִּמּבָ ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ א ְוָלא ְתֵהא . ַמאי ּכִ ְרָכאן ְדָבְרַכִני ַאּבָ ִּאם אֹוֵדית ַעל ִאינון ּבִ ּ

ִגיַנְייהו י )בראשית לכ(, ִתיבַמה ּכְ, ְּמַקְטְרָגא ִלי ּבְ ְמך ּכִ ָ ַויֹאֶמר לא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ּ
ָרֵאל ְוגו ָרֵאל', ִאם ִיׂשְ אי ִיׂשְ א ָלך, ָּאַמר ֵליה, ַאּמַ ׁשָ ּמָ ְרִחין ִאית ָלן ְלׁשַ ַעל ּכָ ְּדָהא , ְּבַ

א ִעָלָאה ַדְרּגָ ֵחיָלך ְלֵעיָלא ּבְ ַּאְנּתְ ִאְתַעְטַרת ּבְ ְ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ, ּ ֶּמך ַוַדאיִיׂשְ ָ.  

ִריָת ִעם ֱאֹלִהים י ׂשָ ך ְדֲעֵליה ֲהָוה ָאַמר, ַמאי ִעם ֱאֹלִהים, ּכִ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ּ ְּ ֶּאָלא ָאַמר . ּ
ִחּבוָרא, ֵּליה ָרא וְלִאְזַדְווָגא ִעם ֱאֹלִהים ּבְ ִריָת ְלִאְתַחּבְ ּׂשָ ּ ּ א ְוִסיֲהָרא, ּ ְמׁשָ ִזווָגא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ,

ִתי ִחּבוָרא ְוִזווָגא ָחָדא, ֶּאָלא ִעם ֱאלִהים,  ֱאֹלִהים)א את''ס(ב ַעל ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּּבְ ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּויֹאֶמר, ָדָבר ַאֵחר ַמע ְלקֹול ְיָי )שמות טו(, ּכְ ׁשְ מֹוַע ּתִ ּ ַויֹאֶמר ִאם ׁשָ
ְמך ַיֲעֹקב ּכִ)בראשית לב(, ּאוף ָהָכא, ֱָאלֶהיך ָ ַויֹאֶמר לא ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ָרֵאלּ , י ִאם ִיׂשְ

יה ַדְרּגֵ ֵדין ִאְתַעַטר ַיֲעֹקב ּבְ ּּכְ ָלָלא ְדֲאָבָהן, ּ ִתיב. ְּלֶמֱהֵוי ּכְ ם)שם(, ַמה ּכְ . ְ ַוְיָבֶרך ֹאתֹו ׁשָ
ם ְרָכאן, ְַמאי ַוְיָבֶרך ֹאתֹו ׁשָ ְלהו ּבִ ְּדאֹוֵדי ֵליה ַעל ּכֻ ּ ְּדָבְרֵכיה ֲאבֹוי, ּּ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ִלים ִאּתֹו)משלי טז( ,ִּרּבִ ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ְרצֹות ְיָי ַדְרֵכי ִאיׁש ּגַ א . ּ ּבִ ּתָ
ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש, ֲחֵזי ּמָ ִריך הוא, ּּכַ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִבילֹוי ּבֵ ְקָנא ׁשְ ְּלִאְתּתַ ּ ִגין , ְּ ּבְ
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ד ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ְּלֶמְעּבַ מוָה. ּ ְּדָהא אֹוּקְ ְּדַוַדאי , ּ ֵרין )ב''ב ע''קס, ב''ו ע''מות קש(ּ  ּתְ
ֲהֵדיה ִליָחן ִאית ְלַבר ָנׁש ִמְלֵעיָלא ְלִאְזַדְווָגא ּבַ ַּמְלָאִכין ׁשְ ּ ָמאָלא, ּ , ַחד ִליִמיָנא ְוַחד ִלׂשְ

ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ַבר ָנׁש ּבְ יה ּבְ ְּוִאינון ָסֲהֵדין ּבֵ ּ ּ ן ְוָקִריָנן לֹו, ּ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ ן ֵיֶצר ִּאינון ִמׁשְ
  .טֹוב ְוֵיֶצר ָרע

ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ָאה וְלִאׁשְ ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ָּאֵתי ּבַ ּ ּ ַּההוא ֵיֶצר טֹוב ְדִאְזַדַווג , ּ ּ ּ ּ
יה ֲהֵדיה ְוִאְתַהִפיך ֵליה ְלַעְבָדא, ּּבֵ ִלים ּבַ ּתָ ף ַעל ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ְוִאׁשְ ּקַ ָבר ִאיהו ִאְתּתַ ּּכְ ּ ּ ְּ ּ .

ֲאָבאְו ר ָנׁש ָאִזיל ְלִאְסּתַ ר ַעל ַההוא ֵיֶצר טֹוב, ַכד ּבַ ּבַ ף ְוִאְתּגַ ּקַ ַּההוא ֵיֶצר ָהָרע ִאְתּתַ ּ ,
ָאה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ר ָנׁש ָאֵתי ְלִאְתַדּכָ ד ַההוא ּבַ ַּוַדאי ּכַ ּ ר ָנׁש, ּ ף ּבַ ּקַ ִקיפו ִאְתּתַ ה ּתְ ּמָ , ּּכַ

ָרא ַההוא ֵיֶצר טֹוב  ּבְ ד ִאְתּגַ ֵדין ּּכַ ִלים ִאּתֹו)משלי טז(ּכְ ְּדַההוא ֵיֶצר ָהָרע ,  אֹוְיָביו ַיׁשְ ּ
יה ְדֵיֶצר טֹוב ְפָיא ַקּמֵ ִּאְתּכַ ֹלֹמה. ּ ַמאי ,  טֹוב ִנְקֶלה ְוֶעֶבד לֹו)משלי יב(, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ

ִפּקוֵדי אֹוַרְיי. ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ְוֶעֶבד לֹו ר ָנׁש ּבְ ד ָאִזיל ּבַ ּוְכֵדין ּכַ ם אֹוְיָביו , ָתאּ ֵדין ּגַ ּכְ
ִלים ִאּתֹו ְטרֹוי, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ַיׁשְ   .ְוְדֲאָתא ִמּסִ

א ֲחֵזי ִגין ְדַיֲעֹקב, ּתָ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַּאְבַטח ּבֵ ּ ֵמיה, ְּ ְּוָכל ָאְרחֹוי ֲהוו ִלׁשְ ַעל , ּ
ִלים ִאּתֹו יה ֵח,  סמאל)א דא''ד(ְוָדא . ָּדא אֹוְיָביו ַיׁשְ ִלים ִעּמֵ ו ְדַאׁשְ ּיָלא ְותוְקָפא ְדֵעׂשָ ּ ּ

יה ְדַיֲעֹקב, ְּדַיֲעֹקב ִלים ִעּמֵ ּוְבִגין ְדַאׁשְ ּ ּ ְרָכאן, ּ ְּואֹוֵדי ֵליה ַעל ִאינון ּבִ ִלים , ּ ֵדין ַאׁשְ ּכְ
ו יה ֵעׂשָ דהא , א כדין אודי ליה עשו דכתיב יש לי רב אחי יהי לך אשר לך''נ(, ִּעּמֵ

י )רכאן דיליה בחרבאאודי ליה על אינון ב יה ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ִלים ִעּמֵ ּתְ ּ ְוַעד ְדָלא ִאׁשְ ּ
ד ֲעֵליה א ְדִאְתַפּקַ ַּההוא ְמַמּנָ ּ ו, ּּ יה ֵעׂשָ ִלים ִעּמֵ ך, ָּלא ַאׁשְ ִגין ּכָ ָכל ֲאַתר ּתוְקָפא , ְּבְ ּּבְ

תוְקָפא ִדְלֵעיָלא ְלָיא ּבְ א ּתַ   .ִּדְלַתּתָ

ִמי , ַמאי ִמי ֵאיֹפה, ִמי ֵאיֹפה. ּה ַעד ְמֹאד ַויֹאֶמר ִמי ֵאיֹפהַּוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָל
ֵעי ֵליה ּהוא ֶזה ִמּבָ ן, ֶּאָלא ִמי ֵאיֹפה. ּ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִריך ֵליה ִיְצָחק , ְּדַקְייָמא ׁשְ ד ּבְ ּּכַ ְ

ַּמאן הוא ְדָקִאים ָהָכא. ִמי ֵאיֹפה, ְּוַעל ָדא ָאַמר, ְלַיֲעֹקב ְרָכאן ְואֹוֵדי ַעל ִא, ּ ּינון ּבִ
ְּדָבְרִכית ֵליה רוך ִיְהֶיה)בראשית כז(ַּוַדאי , ּ ם ּבָ ְ ּגַ ם . ּ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְרָכאן ִאינון ּבִ   .ּּבְ

  ]א''דף קמה ע - ' זוהר חלק א[

י ְיהוָדה ָאַמר ִגין ַהִהיא ֲחָרָדה ְדַאֲחִריד ַיֲעֹקב ְלִיְצָחק ֲאבֹוי, ִּרּבִ ְתֲעַנׁש ַיֲעֹקב ִא, ּּבְ
א ְדיֹוֵסף עֹוָנׁשָ ַהאי, ּּבְ א ְדָאְמרו ֵליה, ְּדָחַרד ֲחָרָדה ּכְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ . ּ ֹזאת ָמָצאנו)בראשית לז(, ּ

ֵאיֹפה ִאְתֲעַנׁש ַיֲעֹקב. ִיְצָחק ָאַמר ִמי ֵאיֹפה ,  ֵאיֹפה ֵהם רֹוִעים)בראשית לז(, ִּדְכִתיב, ּבְ
ן יֹוֵסף ִאְתֲאִביד ְוִא ם ַעל . ְתֲעִניׁש ַיֲעֹקבְוַתּמָ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְּ

ְרָכאן ִאינון ּבִ ֵאיֹפה, ְּידֹוי ּבְ ן ִאְתֲאִביד . ִּדְכִתיב ֵאיֹפה ֵהם רֹוִעים, ִּאיהו ִאְתֲעַנׁש ּבְ ּמָ ּוִמּתַ
א ל ַההוא עֹוָנׁשָ יה ְוִאְתֲעַנׁש ּכָ ִּמּנֵ , ַמאי ְגדֹוָלה, ְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלהּ ַוֶיחַרד ִי)בראשית כז(. ּ

ִתיב ָהָכא ְגדֹוָלה דֹוָלה ַהֹזאת ְוגו)דברים יח(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ יה ', ּ ְוֶאת ָהֵאׁש ַהּגְ ְּדָעאל ִעּמֵ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]525דף [ -ּ

יִהּנֹם ִתיב ָהָכא ְמֹאד. ַמאי ַעד ְמֹאד. ַעד ְמֹאד. ּגֵ ה טֹוב )בראשית א(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ  ְוִהּנֵ
ְותָּד, ְמֹאד ֵדין ָאַמר ִמי ֵאיֹפה, ְא ַמְלַאך ַהּמָ ו )בראשית כז) (א''דף קמה ע(. ּכְ מֹוַע ֵעׂשָ ׁשְ  ּכִ

י ִחָייא. 'ֶּאת ִדְבֵרי ָאִביו ְוגו ין ָעְבדו ִאינון ִדְמִעין ְדָבָכה ְוַאִפיק , ָּאַמר ִרּבִ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ
י ֲאבֹוי ו ַקּמֵ י, ֵעׂשָ ֵרך ִמּנֵ ִגין ְדִיְתּבָ ְּבְ יר, ּהּ יב ִמָלה ְדֲאבֹוי ַיּתִ ִגין ְדֲהָוה ָחׁשִ ּּבְ ֲהִכי ָקָרא . ּּ

מֹו ַיֲעֹקב מֹו)ג ואוקמוה''א ל''ד(. ׁשְ מֹו ַההוא ְדָקָרא ֵליה,  ֲהִכי ָקָרא ׁשְ ָּקָרא ׁשְ ּ ַּאִפיק , ּ
ִגין ְקָלָנא ִתיב. ִציָצא ְדרֹוָקא ּבְ מֹו ָלא ּכְ מֹו, ֲהִכי ִנְקָרא ׁשְ  )בראשית כז(. ֶּאָלא ָקָרא ׁשְ

ַּוַיַעְקֵבִני ֶזה ַפֲעָמִים ֵעי ֵליה)אלא(, ַּמהו ֶזה. ֶזה. ּ ּ ַוַיַעְקֵבִני ַפֲעָמִים ִמּבָ ּ ִּמָלה ַחד , ֶּאָלא. ּ
ֵרי ִזְמֵני כֹוָרִתי, ֲהֵוי ּתְ ְרָכִתי)א''א ע''שמות קי, א''ס ע''ק(, ּבְ ֶזה , ּ ַאֲהַדר ֵליה ִזְמָנא ָאֳחָרא ּבִ

ֵרי ִזְמִנין ַגְווָנא ָדא.ּהוא ּתְ ְבנו ֶזה ַפֲעָמִים)בראשיתמג(,  ּכְ ה ׁשַ י ַעּתָ ּ ּכִ ֵרין , ִּמָלה ַחד, ּ ּתְ
ר ָנׁש. ִזְמִנין יה ְדַההוא ּבַ ִכּסוָפא ַקּמֵ ַּחד ְדָהא ַאֲהַדְרָנא ֵליה ְוָלא ֶנֱהֵוי ּבְ ּ ּ ּ ּ ְבנו. ּ נו, ּׁשַ . ּּבׁשְ

יה ִכּסוָפא ִמּנֵ ֲּאַנן ּבְ   .ּוְכָבר ַאֲהַדְרָנא, ּ

ַג ֵבִני ְלאֹוֵיב ָלך)איוב יג(, ָּאַמר ִאיֹוב, ְווָנא ָדאּכְ . אֹוֵיב, ַּאֲהַדר ִאיֹוב, ְ ְוַתְחׁשְ
ְּואוְקמוָה ִדְכִתיב ּ ְסָעָרה ְיׁשוֵפִני ְוגו)איוב ט(, ּ ר ּבִ ל עֹוָלם, ָאַמר ְלָפָניו. 'ּ ֲאׁשֶ , ִרּבֹונֹו ׁשֶ

א רוַח ְסָעָרה ָעְבָרה ְלָפֶניך ּמָ ָׁשֶ כֹו. ּ ה ַאֲהַדר ִמָלה ְוָנִטיל ְוָהָכא ּבְ ה ַעּתָ ָּרִתי ָלָקח ְוִהּנֵ
ְרָכִתי יו ָלך ְוגו)בראשית כז(. ּבִ ְמּתִ ִביר ׂשַ ִני', ְ ֵהן ּגְ ה ּבְ ָוְלך ֵאיֹפה ָמה ֶאֱעׂשֶ ָוְלך ֵאיֹפה. ּ ּ ,

ם ֲעָלך ּכַ ְֵלית ְקָייָמא ָהָכא ַמאן ְדִמְסּתַ ִני. ּ ה ּבְ ֵדין. ָמה ֶאֱעׂשֶ ַה, ּכְ ְרֵכיה ּבְ אי ַעְלָמא ּּבָ
יה ַדְרּגֵ ל ּבְ ּכַ ך ִתְחֶיה)בראשית כז(ְוָאַמר , ְּוִאְסּתַ ָדא , ָ ְוַעל ַחְרּבְ ְְדָהא ָהִכי ִאְתֲחֵזי ָלך ְלאֹוׁשָ ּ

ד ְקָרִבין ָּדִמין וְלֶמְעּבַ ִני, ּ ה ּבְ   .ְּוַעל ָדא ָאַמר ָמה ֶאֱעׂשֶ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ה, ִרּבִ ָוְלך ֵאיֹפה ָמה ֶאֱעׂשֶ יָון ְד, ּ ִני, ָאַמר ַהאיּּכֵ אי ּבְ ֶּאָלא ָאַמר . ַאּמַ
ה, ֵּליה ָוְלך ֵאיֹפה ָמה ֶאֱעׂשֶ א וְבָדָמא ָחִזיָנא ָלך, ּ ִדיָנא וְבַחְרּבָ ְְדַאְנּתְ ּבְ ּ ּ ֹאַרח , ּ ָוְלָאִחיך ּבְ ּ

ִלים ִני. ׁשְ ִני ַוַדאי, ֶּאָלא ּבְ ִריְמָנא ָלך, ּּבְ ִני, ְֲאָנא ּגָ ִגין ְדַאְנּתְ ּבְ ך ְּוַעל ָד. ּּבְ ָא ַעל ַחְרּבְ

ֲעֹבד ו ְלַיֲעֹקב, ְּוֲעַדִיין ָלא ִאְתַקָיים. ִָתְחֶיה ְוֶאת ָאִחיך ּתַ ְּדָהא ָלא ָפַלח ֵליה ֵעׂשָ ִגין . ּ ּבְ
א ּתָ ְּדַיֲעֹקב ָלא ָבָעא ֵליה ַהׁשְ ה ִזְמֵני, ּ ּמָ ְּוִאיהו ַאֲהַדר ְוָקָרא ֵליה ֲאֹדִני ּכַ ל , ּ ּכַ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ

ְדָקֲאָמָרן, ָּסִליק ֵליה ְלסֹוף יֹוַמָיאְו, ְלֵמָרחֹוק   .ּכִ

י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ּ י יֹוֵסי ָסָבא , ּ ָּחמו ֵליה ְלִרּבִ ּ
ְתַרְייהו ְּדֲהָוה ָאִזיל ּבַ ְייהו. ּ ָּיְתבו ַעד ְדָמָטא ְלַגּבַ ּ ְייהו. ּ יָון ְדָמָטא ְלַגּבַ ּּכֵ א , ּ ּתָ ָּאְמרו ַהׁשְ
ן ְקָנא ַקּמָ י ִחָייא . ֲּאְזלו, ָאְרָחא ִמְתּתַ י .  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי)תהלים קיט(ָּאַמר ִרּבִ ָּפַתח ִרּבִ

ּ ִפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ְותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה)משלי לא(, יֹוֵסי ְוָאַמר ּ ִּפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה. ּ ּ ,
ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל, ָרֵאלָּדא ּכְ ְּותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה ִאֵלין ִאינון ִיׂשְ ָנא , ּּ ְּדִאינון ִליׁשְ ּ

ֵעי ָבה יֹוֵמי ְוֵליֵלי ּתָ ְּדאֹוַרְייָתא ְדִמׁשְ ּ ִפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ָדא ב)משלי לא(. ּ ּ ית' ּ , ִּדְבֵראׁשִ
ְּואוְקמוָה ְּותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה ָדא ַאְבָרָהם. ּ ָרא ַעְלָמא, ּ ְּדֵביה ּבָ ִדיר, ּ ֵעי ּתָ ּתָ ּוֵביה ִמׁשְ ּ .

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְסִתיָמא ֵמַהאי ִגיָסא. ּוְפִתיָחא ֵמַהאי ִגיָסא, ָסִתים ֵמַהאי ִגיָסא' ב , ּכְ
ִגין ְלַאְנָהָרא , ְּפִתיָחא ֵמַהאי ִגיָסא.  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג( ּ ַאְנָפָהא )א להדרא''נ(ּבְ
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י ֵעיָלאְל ָלא ִמְלֵעיָלא, ּוְפִתיָחא ֵמַהאי ִגיָסא, ַגּבֵ ִגין ְלַקּבְ ָלא, ּּבְ ַסְדָרה ְלַקּבְ . ְּוִאיִהי ַאּכְ
א ְדאֹוַרְייָתא ְוִאְתַמְלָייא ְלָבַתר ֵריׁשָ ך ָקְייָמא ּבְ ְוְבִגין ּכָ ִּפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה, ּ ָחְכָמה , ּ ּבְ

ָרא, ַּוַדאי ית ּבָ ֵראׁשִ ַתְרּגומֹו,  ֱאֹלִהיםִּדְכִתיב ּבְ ְּדָהא ְלָבַתר , ְּותֹוַרת ֶחֶסד ַעל ְלׁשֹוָנה. ּּכְ
ֵעי ְוָאַמר  ּתָ   .ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(ִמׁשְ

ִּפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ה)קדמאה(' ָּדא ה, ּ א ְדֹכָלא ּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ִדׁשְ ּ ּ  ,ְּוִאיִהי ָסִתים ְוַגְלָיא, ּּ
א ִליָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ א, ּּכְ ּ ִפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה)משלי לא(. ָּרָזא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ְדִאיִהי , ּ ּּבְ

ַלל ַמִים )איוב כח(, ִּדְכִתיב, ְּסִתיָמא ְדָלא ִאְתְייַדע ּכְ ּ ְוֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל ָחי וֵמעֹוף ַהּשָׁ
ָרה אֵרי ְלִאְתַפּשְׁ. ִנְסּתָ הְּוַכד ׁשָ ק ּבָ ָחְכָמה ְדִאְתָדּבַ ָּטא ּבְ ּ ַגָווה, ּ ְּוִאיִהי ּבְ  ֲאִפיַקת )ואיהי(, ּ

  .ְּדִאיִהי ּתֹוַרת ֶחֶסד, ָקָלא
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ִּפיָה ָפְתָחה ְבָחְכָמה ְתָרָאה ְדִאיהו ''ָּדא ה, ּ ּא ּבַ ּ ִדּבור)דאיהי(ּ ָחְכָמה, ּ ּוִמָלה ַתְלָיא ּבְ ּ .
ָּדא קֹול ְדָקְייָמא ַעל ִדּבור ְלַאְנָהָגא ֵליה.  ַעל ְלׁשֹוָנהְותֹוַרת ֶחֶסד ּ ּ ּ ָּדא , ְותֹוַרת ֶחֶסד. ּ

ְּדִאיהו ַעל ְלׁשֹוָנה )ב''דף קמה ע(, ַיֲעֹקב ּ ְּלַאְנָהָגא ִמָלה וְלַאֲחָדא ָלה, ּ ּ ְּדָהא ֵלית ִדּבור , ּ ּ ּ
ָלא קֹול ְּואוְקמוָה, ּבְ ּ.  

י ִחָייא ֲאַבְתֵרי ָּפַתח ִרּבִ י ָעְרָמה ְוַדַעת ְמִזּמֹות )משלי ח(, ּה ְוָאַמרּ ַכְנּתִ  ֲאִני ָחְכָמה ׁשָ
ָרֵאל, ֲאִני ָחְכָמה. ֶאְמָצא ֶנֶסת ִיׂשְ י ָעְרָמה. ָּדא ּכְ ַכְנּתִ ים, ׁשָ ָּדא ַיֲעֹקב ְדִאיהו ַחּכִ ּ ְוַדַעת , ּ

ְּדֲהָוה ֵליה ַדַעת ְמִזּמֹות ְלָבְרָכ, ְּמִזּמֹות ֶאְמָצא ָדא ִיְצָחק ּ וּ ּוְבִגין ְדָחְכָמה . ּא ֵליה ְלֵעׂשָ ּ
ֲהֵדיה ְדַיֲעֹקב ְדִאיהו ָעְרָמה ף ּבַ ּתֵ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ַרך ַיֲעֹקב ֵמֲאבֹוי, ְוַדַעת ְמִזּמֹות ֶאְמָצא, ּ ְְדִאְתּבָ ּ ,

ְרָכאן ל ִאינון ּבִ רו ֲעֵליה ּכָ ְּוׁשָ ּ יה וִבְבנֹוי ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ּ ְּוִאְתַקְיימו ּבֵ ּ ּ ּ.  

ַהאי ָעְלָמא ֵּמִאינון ִאְתָקְיימו ּבְ יָחא, ּ א ְמׁשִ ְּוֻכְלהו ִיְתַקְיימון ְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּ ִּדְכֵדין , ּ
ִריך הוא א ּבְ ָאֶרץ ְוַעם ֶאָחד ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ְּיהֹון ִיׂשְ יחזקאל (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

ָאֶר)לז יִתי ֹאָתם ְלגֹוי ֶאָחד ּבָ א. ץ ְוָעׂשִ ְלטון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ַוֲארו )דניאל ז(, ִּדְכִתיב, ְּוִיׁשְ
ַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ַמָיא ּכְ יָחא, ִעם ֲעָנֵני ׁשְ א ְמׁשִ ּ וְביֹוֵמיהֹון ִדי )דניאל יב(, ִּדְכִתיב, ָּדא ַמְלּכָ ּ

ַמָיא ַמְלכו ְוגו ַּמְלַכָיא ִאּנון ְיִקים ֱאָלה ׁשְ ּ ּ ָעא ַיֲעֹקב. 'ּ ְרכֹוי , ְּוַעל ָדא ּבָ ְלקון ּבִ ְּדִיְסּתַ ּּ
ְּלַההוא ִזְמָנא ְדָאֵתי ר, ּ   .ְוָלא ָנַטל לֹון ְלַאְלּתָ

י ֵייָסא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ַחת , ּ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְנֻאם ְיָי ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ ְּוַאּתָ
ָרֵאל ְוגו ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. 'ִיׂשְ א. ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ י ֲאבֹויֲאָבל ּבְ ּמֵ ִאינון , ּ ְדָנַפק ַיֲעֹקב ִמּקַ ּּבְ

ְרָכאן יה, ּבִ ַנְפׁשֵ ל ּבְ ּכַ ְרָכאן, ָאַמר. ִּאְסּתַ ֵעיָנא ְלַסְלָקא לֹון ְלָבַתר ְלֲאִריכו , ָּהא ִאֵלין ּבִ ּּבָ
ֵפי, יֹוִמין ְּוֲהָוה ָדִחיל וִמְסּתָ יָרא ַעְבִד)ירמיה מו(, ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר, ּ ה ַאל ּתִ י ַיֲעֹקב ּ ְוַאּתָ

ך ָאִני י ִאּתְ ַהאי ַעְלָמא, ְָנֻאם ְיָי ּכִ ּבֹוק ָלך ּבְ ֲעך )ירמיה מו(. ְָלא ֶאׁשְ י ִהְנִני מֹוׁשִ ָ ּכִ

ְרָכאן, ֵמָרחֹוק ְּלַההוא ִזְמָנא ְדַאְנּתְ ָסִליק לֹון ְלִאינון ּבִ ּ ָ ְוֶאת ַזְרֲעך ֵמֶאֶרץ )ירמיה מו(. ּ

ְבָים ּתָ, ׁשִ ב ְדַהׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ ְבָנךּ דון ּבִ ְעּבְ ּתַ ו ְוִיׁשְ ְרכֹוי ֵעׂשָ ְא ָנִטיל ּבִ ֲּאָנא ַאִפיק לֹון , ּ
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יה, ִמידֹוי ֶניך ּבֵ דון ּבָ ְעּבְ ּוְכֵדין ְיׁשַ ּ ב ַיֲעֹקב. ָּ ְרָכאן, ְוׁשָ ב ַיֲעֹקב, ְּלִאינון ּבִ ָּדא , ְוׁשָ
א  ִכיְנּתָ ב ַיֲעֹקב ַוַדאי. )א דהיא עמיה דיעקב''נ(ׁשְ ַקט ְו. ְּוׁשָ ֲאָנןְוׁשָ ָמה ְדאוְקמוָה, ׁשַ ּּכְ ּ .

ָוון ַדי וִמָיָון, ֵּמִאינון ַמְלּכְ ֶבל ִמּמָ ִּמּבָ ָרֵאל. ּוֵמֱאדֹום, ּ ִיׂשְ הו ּבְ דו ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּדִאיְנהו ֲהוו ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ .
  .ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא,  ְוֵאין ַמֲחִריד)שם(

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי, ֲּאְזלו י יֹו, ּ ִריך הוא , ֵסיָאַמר ִרּבִ א ּבְ ל ַמה ְדֲעִביד קוְדׁשָ ַּוַדאי ּכָ ּ ּ ְּ

ַאְרָעא ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּבְ ִגין ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְלהו ִלְבֵני , ּּכָֹלא ֲהָוה ּבְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ
א ִגין ְדִיְלפון ֵמַההוא עֹוָבָדא ָרִזין ְדָחְכְמָתא, ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ְד, ּ ְּוֹכָלא ִאינון ּכְ ְועֹוָבדֹוי , ָּקא ְיאותּ

ְלהו אֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ּּכֻ ִגין ְדאֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּאינון ָאְרֵחי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ִביִלין ה אֹוְרִחין וׁשְ ּמָ ה ּכַ ְּוֵלית ִמָלה ְזֵעיָרא ְדֵלית ּבָ ּ ּ ְּוָרִזין ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ּ.  
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א ֲחֵזי ַלת ְמָאה ֲהָלכֹות ְפסוקֹות, ּתָ אי ֲהָוה ָאַמר ּתְ ן ַזּכַ י יֹוָחָנן ּבֶ ְּדָהא ִרּבִ ָרָזא , ּּ ּבְ
ָפסוק , ְּדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּּבַ ת ֵמי ָזָהב)בראשית לו(ּ ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ ,  ְוׁשֵ

יהֶּאָלא ְלִר, ְוָלא ָגֵלי לֹון י אִליֶעֶזר ְדֲהָוה ִעּמֵ ּּבִ ה ָרִזין ִעָלִאין ִאינון , ּ ִגין ְלִמְנַדע ְדַכּמָ ּּבְ ּּ
אֹוַרְייָתא ָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא ְדִאיִהי ּבְ ּוְבָכל ִמָלה וִמָלה ָחְכְמָתא ִאיִהי, ּּבְ ּּ ְואֹוַרְייָתא , ּ

ך ִאינון ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ִּדְקׁשֹוט ִגין ּכָ ּּבְ ּּ ין ִאינוןִמ, ְ ִּלין ַקִדיׁשִ ּ ְּלַאֲחָזָאה ִמיָנה , ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִנְפָלאֹות יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך)תהלים קיט(, ּכְ ל ֵעיַני ְוַאּבִ   .ָ ּגַ

א ֲחֵזי ֵתיה, ּתָ א ְדֲעִקים ַההוא ִחְוָיא ְלָאָדם וְלִאּתְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ה , ּ ָתא ְוַאִטיל ּבָ ְּדַאְקִריב ְלִאּתְ ּ ּ
ִגיֵניה, ּזוֲהָמא ַאב ַעְלָמא ְוִאְתַלְטָיא ַאְרָעא ּבְ ֵדין ִאְסּתָ יה ָאָדם ּכְ א ּבֵ ְּוִאְתַפּתָ ּ ְוָגִרים , ּ

יה, מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא ְּוַקְייָמא ַעְלָמא ְלִאְתָפְרָעא ִמּנֵ ַּעד ְדֲאָתא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ְוָכֵפי , ּ
ְּוַכְפָייא ֵליה ְלַההו,  ַעל ָאָדם)וכפר( לֹוט ְלָעְלִמין ַעל ַזְרָעא ְדַיֲעֹקבּ   .ּא ָנָחׁש ְדָלא ִיׁשְ

ִעיר ָרֵאל ׂשָ ִזְמָנא ְדַאְקִריבו ִיׂשְ ְּדָהא ּבְ ְפָיא ַההוא ָנָחׁש ְוִאְתַהַפך ְלַעְבָדא, ּ ְֲהָוה ִאְתּכַ ּ ּ ,
ָמר)ב''ד ע''קמ( ָמה ְדִאּתְ ִעיִרין.  ּכְ ֵרין ׂשְ ְפָיא , ַחד. ְּוַעל ָדא ַאְקִריב ַיֲעֹקב ְלֲאבֹוי ּתְ ְלַאּכְ

ִעיר ו ְדִאיהו ׂשָ ְּלֵעׂשָ יה , ְוַחד. ּ ק ּבֵ ו ְוִאְתָדּבַ יה ֵעׂשָ ֵלי ּבֵ א ְדֲהָוה ּתָ ִגין ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ  )ב''ב ע''קמ(ּ
ָמר   .ְוִאּתְ

  ]א''דף קמו ע - ' זוהר חלק א[

ך ָקְייָמא ַעְלָמא ְוְבִגין ּכָ ַגְווָנא ְדַחָוה, ּ ָתא ּכְ ַּעד ְדֵתיֵתי ִאּתְ ַגְווָנא ְדָאָדםּו, ּ , ַבר ָנׁש ּכְ
ימו  ְּוַיֲעִקימו ְוַיְחּכִ א ְוַההוא ְדָרִכיב ֲעֵליה ְוֹכָלא  )א''דף קמו ע(ּ יׁשָ ֵּליה ְלַההוא ִחְוָיא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ

ָמר   .ִאּתְ

ֶדה)בראשית כה(, ָּפַתח ְוָאַמר ָמר ְוַיֲעֹקב ,  ַוְיִהי ֵעָשו ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ְוָהא ִאּתְ
ב ֹאָהִליםִאיׁש ם יׁשֵ ם.  ּתָ ִלים, ִאיׁש ּתָ ַתְרּגומֹו, ְגַבר ׁשְ ב ֹאָהִלים. ּּכְ ם, יׁשֵ אי ִאיהו ּתָ , ַּאּמַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]528דף [ -ּ

ב ֹאָהִלים ִגין ְדִאיהו יׁשֵ ּּבְ ְוַעל . ְּלַאְבָרָהם וְלִיְצָחק,  ִלְתֵרין ִסְטִרין)ב''ט ע''קל(ְּדָאִחיד , ּ
ִסְטָרא ְדִיְצָחק ֲאָתא ְלַגּבֵ, ָּדא וַיֲעֹקב ּבְ ָמר, יה ְדֵעׂשָ ָמה ְדִאּתְ  )שמואל ב כה(, ִּדְכִתיב. ּּכְ

ָפל ּתַ ׁש ּתִ ד ְוִעם ִעּקֵ ְתַחּסָ ְרָכאן. ִּעם ָחִסיד ּתִ ִסיוָעא ִדְלֵעיָלא ָקא , ְוַכד ֲאָתא ִעם ּבִ ּּבְ ּ
ִסיוָעא ְדַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ֲאָתא ּּבְ ָחְכְמָתא ֲהָוה, ּ ך ּבְ ְוְבִגין ּכָ ָמ, ּ ָמה ְדִאּתְ   .רּכְ

א ֲחֵזי י סמאל, ּתָ ד ַיֲעֹקב ִאְתָער ְלַגּבֵ ו, ּכַ א ְדֵעׂשָ יל ֲעֵליה ְלַיֲעֹקב, ַּדְרּגָ ְוַיֲעֹקב , ְּוַקּבִ
ה ִסְטִרין ַכּמָ ָחְכְמָתא וַבֲעִקימו, ָּנַצח ֵליה ּבְ ָּנַצח ְלִחְוָיא ּבְ ִעיר, ְוָלא ִאְתָנַצח, ּ ׂשָ ר ּבְ ְוַאף . ּבַ

ב ְדֹכָלא ַחד ַּעל ּגַ ִנְצחֹוָנא ָאֳחָראָנַצח ּכְ, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוָנְצֵחיה, מֹו ֵכן ְלסמאל ּבְ
ַחר)בראשית לכ( י לא ָיכֹול לֹו.  ַוְיָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהּשָׁ   .ַּוַיְרא ּכִ

א ֲחֵזי ה ֲהָוה, ּתָ ּמָ ְּזכוֵתיה ְדַיֲעֹקב ּכַ ּ ְּדִאיהו ֲאָתא וָבָעא ְלַאֲעָבָרא ֵליה ֵמַעְל, ּ ּ ּ . ָמאּ
יה ִסיֲהָרא, ְּוַההוא ֵליְלָיא ֵרי ּבֵ ְלחֹודֹוי, ֲּהַות ֵליְלָיא ְדִאְתּבְ ַאר ּבִ ּתָ ְּדָלא ֲהָוה . ְוַיֲעֹקב ִאׁשְ
יה ָאֳחָרא ֵליְלָיא, ִּעּמֵ ר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ ִּדְתַנן ָלא ִיפוק ּבַ ן , ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ֵליְלָיא )ב''ט ע''קס(ְוּכָ  ּבְ

יה ְנה ִריאו ּבֵ ְּדִאְתּבְ ת '' ְיִהי ְמֹאֹר)בראשית א(, ִּדְכִתיב, ְּדָהא ִסיֲהָרא ִאיִהי ַחְסָרא, ֹוִריןּ
ְלחֹודֹוי, ְּוַההוא ֵליְלָיא. ָחֵסר ַאר ּבִ ּתָ ִגין ְדַכד ִסיֲהָרא , ִאׁשְ ִחְוָיא ,  ַחְסָרא)ב''ד ע''קי(ּּבְ

ְלָטא ף ְוׁשָ ּקַ א ִאְתּתַ ָּבָעא ְלאֹוָבָדא ֵליה ּו, ְּוַקְטִריג ֵליה, ּוְכֵדין ֲאָתא סמאל, ִביׁשָ
  .ֵמָעְלָמא

ָכל ִסְטִרין יף ּבְ ּקִ ִסְטָרא ְדִיְצָחק וְבִסְטָרא ְדַאְבָרָהם, ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ּתַ ְּדִאינון ֲהוו , ּּבְ ּ ּ
יפו ְדַיֲעֹקב ּקִ ּּתַ יף ִבְתִקיפו ְדיֹוָמא. ּ ּקִ ִסְטָרא ִדיִמיָנא , ֲּאָתא ִליִמיָנא ָחָמא ְלַאְבָרָהם ּתַ ּּבְ

ָמאָלא. ְדֶחֶסד ָיא, ֲאָתא ִלׂשְ ִדיָנא ַקׁשְ יף ּבְ ּקִ ֲּאָתא ְלגוָפא. ָחָמא ְלִיְצָחק ּתַ , ָחָמא ְלַיֲעֹקב, ּ
ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ְדַסֲחָרן ֵליה יף ִמּתְ ּקִ ּּתַ ּ אן, ּ אן, ַחד ִמּכָ ֵדין. ְוַחד ִמּכָ ּ ַוַיְרא )בראשית לב(, ּכְ

ַכף ְיֵרכֹו ע ּבְ י ֹלא ָיכֹול לֹו ַוִיּגַ ְּדִאיהו ֲאַתר ְלַבר ִמּגוָפא, ּּכִ ּ ְּוִאיהו ַחד ַעּמוָדא ְדגוָפא, ּ ּ ּ ,
ֵהָאְבקֹו ִעּמֹו ְוגו ף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ּבְ ַקע ּכַ ֵדין ַוּתֵ   .'ְּכְ

יָון ְדִאְתַער ַצְפָרא ְוֲעַבר ֵליְלָיא ף ַיֲעֹקב, ּּכֵ ּקַ ְּוִאְתַחַלׁש ֵחיֵליה ִדסמאל, ִאְתּתַ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ְלֵחִני יָרָתא ְדַצְפָרא, ָאַמר ׁשַ ְּואֹוֵדי ֵליה ַעל ִאינון , ּוָבֵעי ְלֵמיַזל. ְּדָמָטא ִזְמָנא לֹוַמר ׁשִ ּ

ְרָכאן ְרָכָתא ָאֳחָרא, ּבִ ם)בראשית לב(ִּדְכִתיב , ְּואֹוִסיף ֵליה ּבִ   .ְ ַוְיָבֶרך ֹאתֹו ׁשָ

א ֲחֵזי ֵרך ַיֲעֹקב, ּתָ ְרָכאן ִאְתּבָ ה ּבִ ּמָ ַההו, ַּחד ְדֲאבֹוי, ְּכַ ל ִאינון , ּא ֲעִקימוּּבְ ְּוָרַווח ּכָ
ְרָכאן ִריך הוא. ּבִ א ּבְ א ְדָבִריך ֵליה קוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְּוַחד ִדׁשְ ּ ּ ּ ְּ ד ֲהָוה ָאֵתי ִמָלָבן, ְ , ִּדְכִתיב, ּּכַ

ו, ְוַחד. ְ ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ַיֲעֹקב)בראשית לה( א ְדֵעׂשָ ְּדָבְרֵכיה ֵליה ַההוא ַמְלָאָכא ְמַמּנָ ּ ּ ּ .
ָרָכה ָאֳחָרא, ַחדְו ְּדָבְרֵכיה ֵליה ֲאבוָה, ּבְ ּ ּ ד ֲהָוה ָאִזיל ְלַפַדן ֲאָרם, ּ  )בראשית כח(ִּדְכִתיב , ּּכַ

ַדי ְיָבֵרך ֹאְתך ְוגו ְָוֵאל ׁשַ ְ ּ'.  

ְרָכאן י ּבִ ָכל ַהּנֵ ְרֵמיה ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדָחָמא ַיֲעֹקב ּגַ ּּבְ ּ ְייהו , ָאַמר, ּ ְרָכָתא ְדִמּנַ ַמאן ּבִ ּּבְ ּ
א ּתָ ׁש ַהׁשְ ּמֵ ּתַ א, ָאַמר. ֶאׁשְ ּתָ ׁש ַהׁשְ ּמֵ ּתַ ְייהו ֶאׁשְ א ִמּנַ ֲחָלׁשָ ּוַמאן ִאיהו, ּּבַ ְתַרְייָתא, ּ , ָּדא ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]529דף [ -ּ

ְּדָבְרֵכיה ֲאבוָה ּ יָפא, ּ ּקִ ב ְדִאיִהי ּתַ ְלָטנוָתא , ָאַמר, ְּוַאף ַעל ּגַ ׁשָ יָפא ּבְ ּקִ ָּלאו ִאיִהי ּתַ
ַקְדָמָאה   .ְדַהאי ַעְלָמא ּכְ

ה,  ַיֲעֹקבָאַמר ַמׁש ּבָ ּתַ א ָדא ְוֶאׁשְ ּתָ ֶּאטֹול ַהׁשְ ל )ב''ב ע''קע, ב''ו ע''קס(, ּ ּ ַוֲאַסֵלק ּכָ
ְתָראי ְִאינון ָאֳחָרִנין ְלִזְמָנא ְדִאְצְטִריך ִלי ְוִלְבָנאי ּבַ ּ ל , ֵאיָמַתי. ּ ׁשון ּכָ ּנְ ִזְמָנא ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ

ַני ֵמַעְלָמא ַמָיא ְלאֹוָבָדא ּבָ י )תהלים קיח(, יבִּדְכִת, ַעּמְ ם ְיָי ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבוִני ּבְ ּ ּכָ
ם ְסָבבוִני ְוגו. ֲאִמיַלם ַּסּבוִני ּגַ ָלָתא. 'ַּסּבוִני ִכְדבֹוִרים ְוגו. 'ּ ָלָתא , ָהא ָהָכא ּתְ י ּתְ ְלַגּבֵ

ֲארו ּתָ ְּדִאׁשְ ְרָכאן ַקְדָמאי ְדֲאבוָה, ַחד. ּ ִּאינון ּבִ ּ ֵרין. ּ ְרָכא, ּתְ א ִּאינון ּבִ ּן ְדָבְרֵכיה קוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַלת. ְ ְרָכאן ְדָבְרֵכיה ַההוא ַמְלָאָכא, ּתְ ִּאינון ּבִ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קמו ע - ' זוהר חלק א[

ין ְדָכל ַעְלָמא, ְּלָהָתם ִאְצְטִריכו, ָאַמר ַיֲעֹקב י ְמָלִכין ְוָכל ַעּמִ ְּוֲאְסִליק לֹון , ְּלַגּבֵ
י. ְלָהָתם א ְלַגּבֵ ּתָ וְוַהׁשְ א. ַּדי ִלי ְבַהאי,  ְדֵעׂשָ יִפין, ְלַמְלּכָ ּקִ ה ִלְגיֹוִנין ּתַ ּמָ ְּדֲהוו ֵליה ּכַ ּ ּ ,

יֵחי ְקָרָבא ַלֲאָגָחא ְקָרִבין ה ָמאֵרי ַמּגִ ּמָ יִפין , ּכַ ּקִ י ְמָלִכין ּתַ  )ב''דף קמו ע(ִּדְזִמיִנין ְלַגּבֵ
הו ְקָרָבא ַמע ַעל ִלְסִטים ַח. ְּלֲאָגָחא ּבְ ְרֵעי ְיֲהכון , ָאַמר, ּד ַקָפָחאַאְדָהִכי ׁשָ ֵני ּתַ י ּבְ ַּהּנֵ

ן ּמָ ל ִלְגיֹוִנין ִדיָלך, ָּאַמר ֵליה. ּתַ ְִמּכָ ֵדר ָהָתם ֶאָלא ִאֵלין, ּ ֵּלית ַאְנּתְ ְמׁשַ ּ י , ָאַמר. ּ ְלַגּבֵ
ִאֵלין, ַּההוא ִלְסִטים ַּדי ּבְ ל ִלְגיֹונֹוַתי וָמאֵרי ְקָרָבא. ּ ְּדָהא ּכָ ַלק ְלַג, ּ י ִאינון ְמָלִכין ֶּאְסּתַ ּּבֵ

יִפין ּקִ יֹוָמא ִדְקָרָבא, ּתַ ְּדִאְצְטִריכו ִלי, ּבְ   .ֵּליהוו, ּ

ו י ֵעׂשָ ְרָכאן, ּאוף ָהִכי ַיֲעֹקב ָאַמר ְלַגּבֵ ִאֵלין ּבִ א ּבְ ּתָ ַּדי ִלי ַהׁשְ , ֲּאָבל ְלַההוא ִזְמָנא. ּ
ִליִטין ְד ל ַמְלִכין ְוׁשַ י ּכָ ְּדִאְצְטִריכו ְלָבַני ְלַגּבֵ ּ ד ִיְמֵטי ַההוא . ֲּאַסֵלק לֹון, ָכל ַעְלָמאּּ ּּכַ

ל ִסְטִרין, ִזְמָנא ְרָכאן ִמּכָ ִּיְתָערון ִאינון ּבִ ְדָקא ְיאות, ּ ְּוִיְתַקַיים ַעְלָמא ַעל ִקיוֵמיה ּכְ ּ ּ ּ ּ ,
ּוֵמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה ּ ָאר ַמְלכו ָאֳחָרא, ּ ל ׁשְ ְּיקום ַמְלכוָתא ָדא ַעל ּכָ ּ ָמה ְדא, ּ ּוְקמוָהּכְ ּ ,

קום ְלָעְלַמָיא)דניאל ב(, ִּדְכִתיב ל ִאֵלין ַמְלְכָוָתא ְוִהיא ּתְ ִדק ְוָתֵסף ּכָ ּ ּתַ ּ ְּוַהְיינו ַהִהיא . ּּ
ָזַרת ִמן טוָרא ִדי ָלא ִביַדִין, ַאְבָנא ְּדִאְתּגְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ם רֹוֶעה )בראשית מט(ּכְ  ִמּשָׁ

ָרֵאל ָרֵאל.ַּמאן ֶאֶבן ָדא, ֶאֶבן ִיׂשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָדא ּכְ  ְוָהֶאֶבן )בראשית כח(, ּכְ
ָבה ְוגו י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ   .'ַּהֹזאת ֲאׁשֶ

י ִחָייא ָאַמר ָאר ַיֲעֹקב)ישעיה י(ֵמָהָכא , ַּרּבִ ָאר ָיׁשוב ׁשְ ְרָכאן ָאֳחָרִנין , ּ ׁשְ ִּאֵלין ּבִ
ֲארו ּתָ ְּדִאׁשְ ים  ְוָהָיה)מיכה ה(, ּוְכִתיב, ּ ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּגֹוִים ּבְ ֵאִרית ַיֲעֹקב ּבַ אלין ברכאן ( ׁשְ

ְלהו)והיה שארית יעקב) מיכה ה(, אחרנין כתיב ּגֹוִים ּכֻ ּ ּבַ ְלחֹוֵדיה, ּ ו ּבִ ּוְכִתיב , ְּוֹלא ְבֵעׂשָ
ֵאִרית ְוגו ַטל ֵמֵאת ְיָי', ְוָהָיה ׁשְ   .ּּכַ

י ֵייָסא ְוָאַמר  ן )מלאכי א(ָּפַתח ַרּבִ ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו ּבֵ ן, ְיַכּבֵ ו, ּבֵ ְּדָלא ֲהָוה . ָּדא ֵעׂשָ
ַעְלָמא ְדיֹוִקיר ְלֲאבֹוי ר ָנׁש ּבְ ו ְלֲאבֹוי, ּּבַ ָמה ְדאֹוִקיר ֵעׂשָ ירו ְדאֹוִקיר ֵליה . ּּכְ ְּוַההוא ַיּקִ ּ ּ ּ

ַהאי ַעְלָמא ִליט ֵליה ּבְ  )א''ז ע''פ(ַאְבָרָהם ָּדא ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ,  ְוֶעֶבד ֲאדֹוָניו)שם(. ַּאׁשְ
ְּואוְקמוָה ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי ְלָחָרן, ּ ְּדָהא ּבַ ה עוְתָרא, ּ ַכּמָ ִזין, ּּבְ ָנן וְנַבְזּבְ ה ַמּתְ ּוְגַמִלין , ְּוַכּמָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]530דף [ -ּ

ְּדָלא ָאַמר ִלְבתוֵאל ְוָלָבן. ְטִעיָנן ְּדִאיהו ְרִחימֹוי ְדַאְבָרָהם, ּ ּ ר ָנׁש ָאֳחָרא ְדָאֵתי , ּ ּאֹו ּבַ
ִפ ּיוָסא ְדַאְבָרָהםּבְ ּ ֶּאָלא ַעד ָלא ְיַמֵלל ִמלֹוי, ּ ּ ִתיב, ּ ּ ַויֹאֶמר ֶעֶבד )בראשית כד(, ַמה ּכְ

ִגין ְדיֹוִקיר ֵליה ְלַאְבָרָהם ַההוא ְיָקָרא ְוַההוא , ּוְלָבַתר ֲאֹדִני ֲאֹדִני, ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ּּבְ ּ ּ ּ
ה ִזְמִנין, ִּטיבו ּאֹוִריך ֵליה ְלַכּמָ ְ.  

ך ֵעׂשָ ַּההוא ְיָקָרא ְדאֹוִקיר ֵליה ְלֲאבֹוי, וָּכָ ּ לֹוט , ּ י ִזְמִנין ְדִיׁשְ ל ַהּנֵ ּאֹוִריך ֵליה ּכָ ּ ְ

ַעְלָמא ָדא ְּוִאינון ִדְמִעין. ּבְ ְעּבוָדא ִדיֵליה, ּ ׁשִ ָרֵאל ּבְ ּאֹוִרידו לֹון ְלִיׂשְ ּ ַּעד ִדיתובון , ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ִּיׂשְ ְבִכָיה וְבִד, ְּ ְבִכי ָיֹבאו ְוגו. ְמִעיןּּבִ ִּדְכִתיב ּבִ ִתיב', ּ , ּוְכֵדין ּכְ

לוָכה ו ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהּמְ פֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִציֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ְּוָעלו מֹוׁשִ ּּ רוך ְיָי ְלעֹוָלם . ּ ְּבָ ּ
  .ָאֵמן ְוָאֵמן

  פרשת ויצאזוהר 
ֶמׁש וָבא ַהׁשֶ)קהלת א(ִּסְתֵרי תֹוָרה  א. ֶמׁשּ וָזַרח ַהׁשֶ ֹלֹמה ַמְלּכָ , ַמאי ָקא ָחָמא ׁשְ

א ִדיֵליה ֵמָהָכא ִאיהו א ְדִסְפָרא ְדָחְכְמּתָ ירוּתָ ְּדׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ּּ א , ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ׁשְ
ַבע ֲהָבִלים, ַּהאי ִסְפָרא ְּוִאינון ַעּמוִדין. ְּוַעְלָמא ָקִאים ֲעַלְייהו, ּאֹוִקים ֵליה ַעל ׁשֶ ּ 

ִּקיוָמא ְדַעְלָמא, ְוָסְמִכין ך ִאְקרון ֲהָבִלים. ּ ִגין ּכָ ְּדּבְ א בהאי הבל דנפיק מפומיה ''ס(, ָּ
דבר נש ואתקיים ביה ואתערו חברייא אין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של 

דבר אחר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל . תינוקות של בית רבן
התורה דא יעקב העבודה דא יצחק גמילות חסדים דא . העבודה ועל גמילות חסדים

ַּמה ּגוָפא) שלשה דברים אלין אינון סמכין עלאין תלתא מן שבעה הבלים. אברהם ּ ,
ָלא ֶהֶבל ְקַיים ּבְ ֹלֹמה , ּאוף ָהִכי ַעְלָמא, ָּלא ִאּתְ ְקַיים ֶאָלא ַעל ֲהָבִלים ְדָאַמר ׁשְ ָּלא ִאּתְ ּ ּ

א ַבע. ַמְלּכָ יבִּד, ְּוִאינון ׁשֶ  ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלּת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכל )קהלת א(, ְכּתִ
ַבע, ָהֶבל   .ָהא ׁשֶ

יָמא ָלאן ָטָבאן ְדַעְלָמא ָקְייָמא ֲעַלְייהו, ְוִאי ּתֵ ִּאי ָהִכי ְדִאינון ַמְרּגְ ּ ּ ר , ּ ֲאּתַ ָהא ּבְ
ין יׁשִ יב ֲהָבִלים ּבִ ּתִ ירו ְדַעְלָמא, ָאֳחָרא ּכְ ְּוִאינון ְסּתִ גֹון , ּ ֶזה ֶהֶבל ָוֳחִלי ָרע ) קהלת ו(ּכְ

ֶּזה ֶהֶבל וְרעוּת רוַח) ד קהלת (.ּהוא ּ ֶּאָלא וַדאי. ּ ַבע ֲהָבִלים)אלין (ּ י ׁשֶ ב ְדַהּנֵ , ּ ַאף ַעל ּגַ
ין ִקיוָמא ְדַעְלָמא ְּדִאינון ַקִדיׁשִ ּ ּ י ז, ּּ ֲּהָבִלים ְדָכל ִדיִנין ְדַעְלָמא ' ִאיּת ָלֳקֵבל ַהּנֵ ּ  )מנייהו(ּ

ִטין, ָּנְפִקין ַפׁשְ ְייהו ִמּתְ ּוִמּנַ ּ בגין דאית  )א דעלמא''ס(הבלים אחרנין וכלא קיומא דגלותא (. ּ

, ּ וִאְקרון ֲהָבִלים ָאֳחָרִנין)בהני שבע הבלים דכל דינין דעלמא נפקי ומתפשטי מיניה
א ֵני ָנׁשָ ר, ְלַאְלָקָאה ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָקָנא לֹון ְדַיֲהכון ּבְ ּוְלַאּתְ ּ הו ,ּ ְרָיא ּבְ ּ ְוִאְקרון ֶהֶבל ְדׁשַ ּ ּ

ֶּהֶבל ְדִאיהו ְרעוּת רוַח, ֳחִלי ָרע ּ ּ ְּוִאינון ִקיוָמא . ּ א ָאְזִלין . )דעלמא(ּּ ֵני ָנׁשָ ְּדְבִגיֵניהֹון ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ר וְדִחילו ִמקוְדׁשָ ֹאַרח ֵמיׁשָ ּּבְ ּ ּ ֵטי, ָּ ַפׁשְ יִאין ִאינון ֲהָבִלים ְדִמּתְ ּועל ָדא ַסּגִ ּ ּ ּ 

ַבע י ׁשֶ   .ֵמַהּנֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]531דף [ -ּ

א ְדִאיהו ָאַמר ירוּתָ ְּוׁשֵ ּ א, ּ ְמׁשָ ְּדִאיהו ֶהֶבל, ָּרָזא ְדׁשִ ְּדִקֵיים ַעְלָמא, ּ ּוִאיהו ָרָזא , ּ
ִריך הוא א ּבְ א ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלגֹו ְמֵהיְמנוּתָ ְּלָאֳעָלא ּבַ ּ ּ ך. ָּ ָוְבִגין ּכָ חֹוּת , ּ ל ַמה ִדּתְ ּּכָ

א אָלאו ִא, ַהאי ַדְרּגָ ּיהו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוּתָ יב, ּ ּתִ ַחּת ) קהלת ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ רֹון ּתַ ְוֵאין ִיּתְ
ֶמׁש ֶמׁש)קהלת ט (ַהׁשֶ ַחּת ַהׁשֶ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ָכל ֲאׁשֶ ְטִריך ,  ּבְ חֹוּת ַהאי ָלא ִאּצְ ְָדָהא ּתְ ּ

ָקא ַדּבָ   .ְּלִאּתְ

  ]א''דף קמז ע - ' זוהר חלק א[

ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ ָלא ִפירוָדאָחָד, ׁשִ ּא ִאינון ּבְ חֹוּת , ּּ ב ְדִאיהו ּתְ ְּוִסיֲהָרא ַאף על ּגַ ּ
א ְמׁשָ א, ׁשִ ְמׁשָ ּּכָלא ִאיהו ׁשִ ָלא ִפירוָדא, ּ ּּבְ חֹוּת ַהאי. ּ ּּכָלא ִאיהו ְרעוּת רוַח, ּוּתְ ּ ּ ְוָאִסיר , ּ

יה ָקא ּבֵ ַדּבָ ְּלִאּתְ ּ.  

ַבע ַוֵי)בראשית כח( ֵאר ׁשָ ּ ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ְֶלך ָחָרָנהּ ַּרּבִ  )קהלת א(, ּ
ם ֶמׁש וֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הוא ׁשָ ֶמׁש וָבא ַהּשֶׁ ּוָזַרח ַהּשֶׁ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּ ֲאָבל . ּ

ֶמׁש ָדא ַיֲעֹקב ַבע, ְּוָזַרח ַהּשֶׁ ְבֵאר ׁשָ ד ֲהָוה ּבִ ֶמׁש. ּכַ ד ֲאַזל ְלָחָרן, ּוָבא ַהּשֶׁ , ִּדְכִתיב, ּכַ
ֶמׁש)בראשית כח( י ָבא ַהּשֶׁ ם ּכִ ִרַח )א''דף קמז ע(ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף . ּ ַוָיֶלן ׁשָ ִּדְכִתיב , זֹוִ

קֹום ַההוא ּמָ ב ּבַ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ב ְדָנִהיר ְלָכל ַעְלָמא, ְוּתָ א ַאף ַעל ּגַ ְמׁשָ ְתֵרין ִסְטִרין ִאינון, ּׁשִ ָמה, ַּמְטָלנֹוי ּבִ  ּכְ
ּ הֹוֵלך ֶאל ָדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון)קהלת א(, ְדַאּתְ ָאֵמר ָמאָלא, ְ ִגין ְדָדא ָיִמיָנא ְוָדא ׂשְ . ּּבְ

ְטָרא ְדִמְזָרח)ובגין( ל יֹוָמא ִמּסִ  )א דמערב''נ(, ְּוָאִזיל ְלִסְטָרא ְדָדרֹום, ּ ְוָנִגיד ְוָנִפיק ּכָ
ּוְלָבַתר ְלִסְטָרא ְדָצפֹון ְטָרא ְד, ּ ּוִמּסִ ִניׁש, ָּצפֹון ְלִסְטָרא ְדַמֲעָרבּ א ִאְתּכְ ְמׁשָ , ּוְכֵדין ׁשִ

י ַמֲעָרב ְזָרח ִדְכִתיב. ְוָאִזיל ְלַגּבֵ ַבע)בראשית כח(, ָּנִפיק ִמּמִ ֵאר ׁשָ ְוָאִזיל . ּ ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ
ְְלַמֲעָרב ִדְכִתיב ַוֵיֶלך ָחָרָנה ּ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָלָלא , ִרּבִ ָרֵאלָנִפיק ִמּכְ ַבע, ְּדַאְרָעא ְדִיׂשְ ֵאר ׁשָ ִּדְכִתיב ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ .
ְִדְכִתיב ַוֵיֶלך ָחָרָנה, ְּוֲאַזל ִלְרׁשו ָאֳחָרא ּ דכתיב ויצא יעקב מבאר , א נפיק ממזרח''ס(. ּ

דכתיב וילך , ואזיל למערב, נהירו דנהיר, דנטיל מעומקא עלאה. דא שמטה, שבע
  .תמןאתר דדינא ורוגזא , חרנה

בקדמיתא הוה נחית נהירו מעומקא עלאה , רבי יוסי מוקי האי קרא בגלותא
דהוה ,  באר דחפרוה שרים)במדבר כא(, ואזיל לגבי באר שבע, ויעקב הוה נטיל ליה

נטיל מהאי באר , וביומי דגלותא. ואשלים לההוא באר בכל שלימו, נהיר מתמן
ומאי היא חרון אפו , חרון אףכלומר , דכתיב וילך חרנה, ואזיל לגבי חרנה, שבע

ַּאְרָעא ִדְרׁשו ָאֳחָרא, )דרגא בישא, דקודשא בריך הוא ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]532דף [ -ּ

י ִחָייא א ְלַמֲעָרב, ָּאַמר ַרּבִ ְמׁשָ ד ָאִזיל ׁשִ א, ּכַ ְמׁשָ , ַּהאי ַמֲעָרב ִאְקֵרי ְמקֹומֹו ְדׁשִ
ְרְסָייא ִדיֵליה ְרָיא ֲעֵליה, ּּכֻ ֲּאַתר ְדׁשַ  ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף )ת אקהל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ם יה ְלַאְנָהָרא ֲעֵליה, ּזֹוֵרַח הוא ׁשָ ְּדָאִזיל ְלַגּבֵ ּ יה, ּ ל ְנהֹוִרין ְוָכִניׁש לֹון ְלַגּבֵ   .ְּוָנִטיל ּכָ

ּתֹוֶסְפָתא  ֵני ַעְלָמאּ ּהוְרָמָנא ְדבוַרְייֵרי, ְּרִחיֵמי ִעָלָאה, ּבְ ּ ָמעו, ּ ְּקִריבו ׁשְ יָמא . ּ ַמאן ַחּכִ
כו נו,ּּבָ סוְכְלּתָ ּ ָמאֵרי ְדַעְייִנין ּבְ י ְוִליְנַדע, ּ ַלּת . ֵליּתֵ א ִחָווָרא ָנִטיל ּתְ א ְדֵריׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ

ִגלוִפין ִגלוָפא ּבְ ָוון ְוָגִליף לֹון ּבְ ַּאּתְ ּּ ּּ ִליף אי', ְוַחד ן' ַחד י', ַחד א, ּ ּגְ א ' א, ן''וִאּתְ ֵריׁשָ
ִּעָלָאה ְדֹכָלא א ֲהִוי' י. יִריןְּטִמיָרא ְדָכל ְטִמ, ּּ ְּסִליקו ִדְרעוּתָ א ְלֵעיָלא , ּ ְכַלל ֵמֵריׁשָ ּתַ ִאׁשְ
א ּתָ ִביִלין, וָנַחּת ְלּתַ ֵרין ׁשְ ין וּתְ ָלּתִ ָּנַפק וַאִפיק ּתְ ּ ין ַאְבֵני ְיָקר , ּ ִליפו ּבֵ ּגְ ַּעד ְדִאּתְ ּּ

ַלֲהָטן אֹוּת נו. ְּדִמּתְ רו ּבְ ַקׁשָ ּן ְדִאיהו ְדַכר ונוְקָבא''ּוִאּתְ ּ ּ ֵרין ְרִחיִמין, ּ יָפא. ּתְ ּקִ ִּקׁשוָרא ּתַ ּ ,
ְכָללו ּתַ הו ִאׁשְ ּּבְ ר, ּ ַקׁשַ הו ִאּתְ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ ח ְמזֹוָנא ְלֹכָלא , ּ ּכַ ּתַ ְייהו ִאׁשְ ִּמּנַ , )בהו(ּ

ְכָללו ַעְלִמין ּתַ   .ִּאׁשְ

ִליף ן ּגְ ְּפׁשוָטה' ּוַעל ָדא ִאּתְ ֵרין, ּ ָלָלא ִדּתְ פוָפה' נ, ּכְ ּּכְ ְּדִאיִהי ' י, ּ נוְקָבא ָחָדאּּ
ִביִלין א ְדַאִפיק ׁשְ ְּרעוּתָ ּ ָוון, ּ ין ַאּתְ ַטׁש ּבֵ ֵרין רוִחין, ּבָ ין ּתְ , ְּוֲעַבד ְרִקיָעא ְדַיֲעֹקב ּבֵ

ְייֵפי ִמלוֵלי יִני ׁשַ ּוַאִטיל ּבֵ ּּ פוָפה' ַּעד ְדָנַחּת ְלַהאי נ, ּ ְּדִאיִהי ּכְ ּּ ֲחָדא, ּ ּוִחְברו ָלה ּכְ פֹון, ּ  ּּצָ
ֲחָדא, וָדרֹום רו ּכְ ַקׁשָ ר ִאּתְ פוָפה' ַהאי נ. ְּלָבּתַ ּּכְ ַבע ִאְקֵרי, ּּ ֵאר ׁשֶ ַמֵלי ִמַיֲעֹקב. ּבְ ְּוִאּתְ ּ ,

ל ֶעְדֵרי ָעָנא ָקָאה ּכָ ַבע וֵיֶלך ָחָרָנה. ְלַאׁשָ ֵאר ׁשָ א ַיֲעֹקב ִמּבְ ָוַעל ָדא וֵיּצֵ ּ ּ ֵאר , ּּתו. ּ ִמּבְ
ַבע ְלֵעיָלא ְּדָהא ִמיָנה ָנ, ׁשָ ָקָאה ְלָחָרָנה, ִּפיקּ ר ָאִזיל ְלַאׁשְ א, ְלָבּתַ ּתָ יָרא ִדְלּתַ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ,
י ִדיָנא, ִּדיָנא', ֶחְרב ה', ֲחרֹון ַאף ה או גֹוִים )תהלים עט(ּוַעל ָדא . ֱאלִהים, ּבֵ ּ ֱאֹלִהים ּבָ

ך ַנֲחָלּתֶ   )עד כאן תוספתא(. ָּבְ

ָמה ְדָתִניָנן ִרי, ְּוַהְיינו ּכְ א ּבְ ִפֵליּקוְדׁשָ ּך הוא ֲאַנח ּתְ ּ קודשא בריך הוא , א ותנינן''ס(, ְ

, ותנינן ימינו דא תורה.  נשבע יי בימינו ובזרוע עוזו)ישעיה סב(, דכתיב, אנח תפילין
ומכניש , וכלהו נטיל יעקב. ובזרוע עוזו אלין תפילין. דכתיב מימינו אש דת למו

דאיהו , נין דנטיל יעקבוסיהרא כניש לבתר כל אינון נהורין ובוצי, לגבי מערב
ל )והיינו דתנינן קודשא בריך הוא אנח תפילין, יהיב לה ואנהר לה ִגין ְדָנִטיל ּכָ ּ ּבְ

ְתִרין ִעָלִאין ּוַמאן ִניְנהו, ּּכִ א ִעָלָאה, ּ א ִעָלָאה, ָּרָזא ְדַאּבָ ְּוָרָזא ְדִאּמָ ִפִלין . ּ ְּוִאינון ּתְ ּ
ֹראׁש ּבָ ָמה ְדָתִניָנן ּכֵֹהן ּגָ, ׁשֶ ֹראׁשּכְ א. דֹול נֹוֵטל ּבָ א ְוִאּמָ ּוְלָבַתר ְדָנִטיל ַאּבָ ָנִטיל , ּ

ָמאָלא ח , ָּיִמיָנא וׂשְ ּכַ ּתַ ְּדָנִטיל ּכָֹלא )דקודשא בריך הוא(ְוִאׁשְ ּ. 

א ַיֲעֹקב)בראשית כח( ימו, ּ ַוִיּצֻ ִקְטָרא ִדְסּתִ ּּבְ יָמא ָנְפָקא, ּ ָרא ְסּתִ ֹזַהר , ִּמּגֹו ִסּתְ
ֲחָדא, ּ ְדָנֲהָראַּאְסַפְקַלְרָיאה ָרן ּכְ ַחּבְ ָווִנין ְדִמּתְ ֵרין ּגְ ִליָלא ִמּתְ ִלילו ָדא , ּּכְ ּכְ יָון ְדִאֵלין ִאּתְ ּּכֵ ּ ּּ

ָדא ווִנין, ּבְ ל ּגְ יה ּכָ ֲחזון ּבֵ ִּאּתְ ָמן. ּ ִליָלן. ַאְרּגָ יה ּכְ ל ֵחיזו ִדְנהֹוִרין ּבֵ ִּאיהו ּכָ ּ ּ , ָרּצֹוא ָוׁשֹוב. ּ
ָבן ְלֶמֱחֵמיִּאינון ְנהֹוִרין ָלא ִמ ַעּכְ ַההוא ֹזַהר, ּתְ ָרן ּבְ ַחּבְ ִּחּבוָרא ָחָדא ִאּתְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]533דף [ -ּ

ַהאי ֹזַה אִרי''ּבְ אֵרי ַמאן ְדׁשָ ָלל. ּר ׁשָ ים ְדָלא ְיִדיַע ּכְ ָמא ִאיהו ְלַההוא ְדָסּתִ ּׁשְ ּ ּ קֹול . ּ
א ְדֹכָלא, ַיֲעֹקב ִאְקֵרי ֲחֵזי ְמֵהיְמנוּתָ ַהאי ִאּתְ ּּבְ ּ ים ְוָל. ּ ַּההוא ְדָסּתִ ָללּ ַהאי , א ְיִדיַע ּכְ ּבְ

ְרָיא ידו ִלימו ְדָכל ִסְטִרין ִאיהו. ד''ׁשַ ּׁשְ ָאה, ּ ּתָ ִלימו . ִּעָלָאה ְוּתַ ח ַיֲעֹקב ׁשְ ּכַ ּתַ ָּהָכא ִאׁשְ
ל ִסְטִרין ְּדֲאָבָהן ְדָאִחיד ִמּכָ ָמא ָדא ִאְקֵרי, ּר ָדא''זה. ּ ִרירו ִדׁשְ ַּעל ּבְ יב, ּ ישעיה (, ִּדְכּתִ

יך ַיֲעֹקב ֲא)מא ַחְרּתִ ר ּבְ ָמָהן ִאְקֵרי. ָׁשֶ ֵרין ׁשְ ָרֵאל, ּתְ א ַיֲעֹקב. ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ַקְדִמיּתָ ר , ּבְ ּוְלָבּתַ
ָרֵאל   .ִיׂשְ

ָרא ָדא ָרא ְדִסּתְ ָבה, ִסּתְ ַהאי סֹוָפא ְדַמְחׁשָ א ּבְ ַקְדִמיּתָ ד ֲהָוה ּבְ א , ּּכַ ְּדִאיהו ֵפרוׁשָ ּ ּּ
ב א ְדִבְכּתַ ַעל ֶפהוִאיִהי ּתֹו, ְּדאֹוַרְייּתָ ּבְ ֵאר. ָּרה ׁשֶ ֱאַמר , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּבְ ּנֶ  )דברים א(ׁשֶ

ֵאר ֶאּת ַהּתֹוָרה ה ּבְ ֵא, הֹוִאיל מׁשֶ ַבע''ּבְ ֵרי ׁשֶ ּר ִאיהו ְלַההוא ְדִאּקְ יב, ּ  )מלכים א ו(, ִּדְכּתִ
ִנים ַבע ׁשָ ַּוִיְבֵנהו ׁשֶ דֹול. ּ   .ּוַהְיינו קֹול ּגָ

ָבה ְּוָדא סֹוָפא ְדַמְחׁשָ ֵא,ּ ַבע ִאיהו'' ּבְ א. ּר ׁשָ א ִלְמֵהיְמנוּתָ ַהאי ֵריׁשָ , ְּוַיֲעֹקב ָעאל ּבְ
א ָדא ְמֵהיְמנוּתָ ק ּבִ ָדּבַ יָון ְדִאּתְ ּּכֵ ּ ֲחָנא, ּ ּבָ ְטִריך ֵליה ְלִאּתְ ִּאּצְ ִחינו , ָ ּבְ ר ְדִאּתְ ַההוא ֲאּתַ ּּבְ ּ ּ

ָלם ׁשְ ָלם וְנָפקו ּבִ ׁשְ ֲּאָבָהן ִדיֵליה ְדָעאלו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

רָאָד ּמַ ָרה, ם ָעאל ְוָלא ִאְסּתַ א ֲאַבּתְ ַפּתָ ְּוִאּתְ ַהִהיא , ּ ּת ְזנוִנים)הושע א(ְוָחָטא ּבְ , ּ ֵאׁשֶ
ר, ֹנַח ָעאל. ָנָחׁש ַקְדָמָאה ּמַ ָרה, ולא ִאְסּתַ א ֲאַבּתְ ַפּתָ ְּוִאּתְ יב . ְוָחָטא, ּ  )בראשית ט(ִּדְכּתִ

ל  ּגָ ר ַוִיּתְ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ַּוֵיׁשְ ּ ּ ּתֹוך ָאֳהלהּ יב. ָּבְ ַּאְבָרָהם ָעאל ְוָנַפק ִדְכּתִ  )בראשית יב(, ּ
ַרְיָמה יב, ַּוִיֶרד ַאְבָרם ִמּצְ ָרִים)בראשית יג(, ּוְכּתִ ּצְ ָחק ָעאל ְוָנַפק. ּ ַוַיַעל ַאְבָרם ִמּמִ , ִּיּצְ

יב ים )בראשית כו(, ִּדְכּתִ ּתִ ָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלך ֶמֶלך ְפִלׁשְ ּ ַוֵיֶלך ִיּצְ ָ ָ ָ ָרָרהּ יב, ּגְ ּ וַיַעל )שם(, ּוְכּתִ
ַבע ֵאר ׁשָ   .משם ּבְ

א ְמֵהיְמנוּתָ יָון ְדָעאל ּבִ ַּיֲעֹקב ּכֵ א ְלַהִהיא ִסְטָרא, ּ ְטִריך ְלֵמיַעל ִמְנָחּתָ ִגין ְדַמאן , ִָאּצְ ּּבְ
ן ּמָ ִזיב ִמּתַ ּתְ ִריך הוא, ְּדִאׁשְ א ּבְ ִּאיהו ְרִחיָמא וְבִריָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יבּכְ) מה(ַמאי . ָּ בראשית  (,ּתִ

ַבע)כח ֵאר ׁשָ א ַיֲעֹקב ִמּבְ א, ּ ַוֵיּצֵ ַָוֵיֶלך ָחָרָנה. ִּדְמֵהיְמנוּתָ ּת )הושע א(ִסְטָרא , ּ  ְדֵאׁשֶ
ה ְמָנֶאֶפּת, ְּזנוִנים   .ִּאׁשָ

ִרין ָרא ְדִסּתְ ָחק , ִסּתְ ִּמּגֹו ְדּתוְקָפא ְדִטיֲהָרא ְדִיּצְ ִּמּגֹו דוְרַדָיא ְדַחְמָרא, )נפק(ּ ק ַחד ָּנַפ, ּ
ִליל ַחד ְדַכר ְונוְקָבא, ְּנִעיּצו ְקִטיָרא ּּכָ ַווְרָדא, ּ ה ִסְטִרין , ּסוְמָקא ּכְ ן ְלַכּמָ ָפְרׁשָ ִּמּתְ

ִביִלין ְּדכוָרא ִאְקֵרי סמאל. ּוׁשְ ִדיר, ּ ַגִויה ּתָ ִליָלא ּבְ ּנוְקֵביה ּכְ ּ ּ ְסַטר . ּ ָמה ְדִאיהו ּבִ ּּכְ
ה ִסְטָרא ָאֳח, ְּקדוׁשָ ָדא, ָראָהִכי ָנֵמי ּבְ ִליָלן ָדא ּבְ ְּדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּ ּנוְקָבא ִדסמאל. ּ ּ ,

ר)בראשית י(, ִּאְקֵרי אשּת ְזנוִנים, ָנָחׁש ׂשָ ל ּבָ   .ֵּקץ ַהָיִמים,  ֵקץ ּכָ

ֲחָדא ָקן ּכְ ַדּבְ ין ִמּתְ יׁשִ ֵרין רוִחין ּבִ ּּתְ יק, ּ ּרוָחא ִדְדכוָרא ַדּקִ ּ ּרוָחא ְדנוְקָבא. ּ ּ ה , ּ ַכּמָ ּבְ
אאֹוְרִח ַפְרׁשָ ִביִלין ִמּתְ ּין וׁשְ ַההוא רוחא ִדְדכוָרא, ּ ָקא ּבְ ַדּבְ ּוִמּתְ ּ ּ ּ ּ ה . ּ ַכּמָ ְרָמה ּבְ יַטּת ּגַ ַּקׁשִ

ָרא  יִטין ִסּתְ ְכׁשִ זֹוָנה)א סטרא''ס(ּתַ ִביִלין,  ְדָרָזא ּכְ ֵריׁש אֹוְרִחין וׁשְ , ְּמַרֲחָקא ָקְייַמּת ּבְ
א ֵני ָנׁשָ ָאה ּבְ   .ְּלַפּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]534דף [ -ּ

ְטָיא ְדָק ֲהָדהּׁשַ ַקּת ֵליה, ִּריב ּבַ יה ְוַנׁשְ ִקיַפּת ּבֵ ַּאּתְ ּ ָּמְסַכּת ֵליה ַחְמָרא ְדדוְרַדָיא, ּ ּ ּ ,
ִנים ִּדְמרֹוַרּת ְפּתָ י. ּ ּתֵ יָון ְדׁשָ ָרה, ּּכֵ ָרה ֵמאֹוְרָחא , ַּאְסֵטי ֲאַבּתְ ר ְדָחַמאּת ֵליה ָסֵטי ֲאַבּתְ ְּלָבּתַ ּ ּ

ְרָמה ִמּכָ, ִדְקׁשֹוט יַטּת ּגַ ַּאְפׁשִ ְטָיאּ י ְדַההוא ׁשַ ְקָנא ְלַגּבֵ ּתַ ּקוִנין ְדֲהַוּת ִמּתְ ּל ִאינון ּתִ ּ ּ ּ.  

ּקוִנין ִדיָלה ּּתִ ּ א, ּ ָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ַווְרָדא. ְּלַפּתָ ְקִנין סוְמָקן ּכְ ֲעָרָהא ְמּתַ ַּאְנָפָהא ִחְווִרין , ּׂשַ
ּקוִנין ַאטוָנא. ְּוסוְמִקין א ּתִ יּתָ ְלָיין ׁשִ אוְדָנָהא ּתַ ּּבְ ּ ַרִיםּ ל ֵחיֵלי ,  ְדִמּצְ ְלָיין ַעל ַקְדָלָהא ּכָ ּתַ

ּקונָהא. ְּדַאְרָעא ְדָקָדם ּתִ יק ָיֶאה ּבְ יחו ַדּקִ ְפּתִ ְקנא ּבִ ּתַ ִּפיָה ִמּתְ ּ ּ ּ א, ּ ַחְרּבָ ָנא ֲחִדיָדא ּכְ , ִליׁשָ
ָחא ִמׁשְ ִעיָען ִמָלָהא ּכְ ַווְרָדא. ּׁשְ ְפָווָהא ָיָאן סוְמִקין ּכְ ּׂשִ ָכ, ּ יקו ּבְ יקו ְדַעְלָמאְּמּתִ , ּל ְמּתִ

ּת ְווָנא ְלָבׁשַ ּקוִנין, ַאְרּגְ ִעין ּתִ ַאְרּבָ ַנּת ּבְ ּקָ ּתַ ְטָיא. ַחד) ב''ד ע''ויקרא קי(ָחֵסר , ִּאּתְ  )דא (ׁשַ
ָרָהא ָרה, ָסֵטי ֲאַבּתְ ה ִניאוִפין וַאְסֵטי ֲאַבּתְ א ְדַחְמָרא ְוֲעִביד ּבָ ּסָ י ִמּכַ ּתֵ ְּוׁשָ ּ , ָמה ָעְבַדּת. ּּ

ְבַק ַעְרָסאׁשַ יַנּת ֲעֵליה, ּּת ֵליה ָנִאים ּבְ א, ְּוָסְלַקּת ְלֵעיָלא ְוַאְלׁשִ . ְּוָנְטָלא רשו ְוַנֲחּתָ
א ַקְדִמיּתָ ֲהָדה ּכְ ב ְלַחְייָכא ּבַ ְטָיא ְוָחׁשַ ַער ַההוא ׁשַ ִּאּתְ ּקוָנָהא ִמיָנה, ּ ְּוִהיא ַאֲעִדיַאּת ּתִ ּ ,

יף ָקִאים ְל ּקִ ר ּתַ יּבַ ַהְדַרּת ּגִ א ְדנוָרא ְמַלֲהָטא, ֳּקְבֵליהְּוִאּתְ ָּלִביׁש ְלבוׁשָ ּ יף , ּ ּקִ ְדִחילו ּתַ ּּבִ
א  ְרָמא ְוַנְפׁשָ א ּגַ ּתָ ַּמְלָייא ְדַעְייִנין ַדֲחָלן. )ערומה(ְּמַרּתְ יֵדיה , ּ ָנָנא ּבִ א ׁשְ , )בידה(ַּחְרּבָ

א ְלָיין ֵמַההוא ַחְרּבָ ִּטיִפין ְמִריָרן ּתַ ְטָי, ּ ָּקִטיל ֵליה ְלַההוא ׁשַ יִהּנֹם, אּ   .ְּוַאְרֵמי ֵליה ְלגֹו ּגֵ

  ]ב''דף קמז ע - ' זוהר חלק א[

ה ָרה, ַּיֲעֹקב ָנַחּת ְלַגּבָ ֱאַמר ַוִיֶלך ָחָרָנה. ְּוֲאַזל ְלַאּתְ ּנֶ ָׁשֶ א, ּ יּתָ ּקון ּבֵ ל ּתִ , ְּוָחָמא ּכָ
ִזיב ִמיָנה ּתְ ְּדכוָרא ִדיָלה סמאל. ְּוִאׁשְ ּ יה, ּ יה ְקָרָבא ולא ְוָנַחּת ְלֲא, ַּאְבִאיׁש ַקּמֵ ָּגָחא ּבֵ

יב, ָּיִכיל ֵליה ִזיב ִמּכָלא. 'ּ ַוֵיָאֶבק ִאיׁש ִעּמֹו ְוגו)בראשית לב(, ִּדְכּתִ ּתְ ֵדין ִאׁשְ , ּּכְ
ָרֵאל ֵרי ִיׂשְ ּקְ ִלים ְוִאּתְ א ׁשְ ַדְרּגָ ַלק ּבְ ִלימו וִאְסּתַ ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ א ִעָלָאה . ּ ַדְרּגָ ֵדין ָסִליק ּבְ ּּכְ

כָלאְוִאׁשְ ִלים ּבְ א, ּּתְ ִעיּתָ יב, ְּוֲהָוה ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּתִ כֹון ) שמות כו(, ְּוֲעֵליה ּכְ ִריַח ַהּתִ וַהּבְ
ַכף ְיֵרכֹו)בראשית לכ (ַּמהו. 'ְוגו ע ּבְ ַכף ְיֵרכֹו, ֵּליה ָלא ָיִכיל, ּ וִיּגַ ְּדִאיְנהו , ֲאָבל ָנַגע ּבְ ּ

ְּדָנְפקו ִמן ַיְרכֹו, ָּנָדב ַוֲאִביהוא והא אתערו לשמרך . א בסיבת אש זרה''ס(,  ְדַאֲהֹרןּּ
ועל יעקב () מה כתיב ביעקב שלימא, תא חזי, ותפסה לון ברשותהא', מאשה זרה וגו

ה)כתיב ּצֶ ה ֶאל ַהּקָ ּצֶ ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ ּתֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ   .ָ ְוַהּבְ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָרֵא, ִרּבִ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ָרֵאל , ּל ָנִטיל ּכָֹלאּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָכא ּכְ ְוַכד ִאְתַמּשְׁ
ָּנְטָלא אוף ָהִכי ּכָֹלא, ְלֵעיָלא ִריך הוא, ּ א ּבְ ַּעְלָמא ִדְדכוָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ דף (ְוֵכן ַעְלָמא , ְּ

ִריך הוא )ב''קמז ע א ּבְ ְּדנוְקָבא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ל ְנהֹוִרין ֵמַהאי ַעְל, ְּ ָמה ְדָנְפֵקי ּכָ ָהִכי ָנֵמי , ָמאּּכְ
ַגְווָנא ָדא. ָּנִטיל ּכָֹלא ַהאי ַעְלָמא ְּדָהא ָדא ּכְ ַבע ָדא יֹוְבָלא, ּ ֵאר ׁשֶ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ֵאר , ְּ ּבְ

ִמָטה )שבע( ָּדא ִאיִהי ׁשְ א )כלא לקודשא בריך הוא( )דהא דא כגוונא דא( .ּ ְמׁשָ  ָלא )דא( ְוׁשִ
ָּנִהיר ֶאָלא ִמיֹוְבָלא ך ) נטיל כל נהורין ויהיב לגו שמטהא ואיהו''ס(, ּ ְ וְבִגין ּכָ  )בראשת כח(ּ

ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה ֵאר ׁשָ ְַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ ִמָטה, ּ ָּדא ַמֲעָרב ְדִאיִהי ׁשְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]535דף [ -ּ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ַבע, ִרּבִ ֵאר ׁשָ ִמָטה, ָּדא ַמֲעָרב, ַּוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ַנת ַהּשְׁ ְַוֵיֶלך ָחָרָנה. ּׁשְ ּ ,
ַנת ָעְרָלה א ִלְרׁשו ָאֳחָרא. ָּדא ׁשְ ִגין ְדָנַפק ֵמְרׁשו ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּדֲהָוה ָעִריק ֵמֲאחוי, ּ ָמה , ּ ּכְ

ָמר א, ְוַכד ָמָטא ְלֵבית ֵאל. ְדִאּתְ ְרׁשו ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ ִתיב, ּ ע )בראשת כח(, ַמה ּכְ ּ ַוִיְפּגַ
קֹום ּמָ   .ּבַ

  ]א''דף קמח ע - ' זוהר חלק א[

י ִחָייא ָאַמר. ן ָמקֹוםַמא ָּדא הוא ְמקֹומֹו ְדָקֲאָמָרן, ִּרּבִ ּ ְוֶאל ְמקֹומֹו  )קהלת א(ִּדְכִתיב , ּ
ֶמׁש)בראשית כח(. )זורח הוא שם( ׁשֹוֵאף י ָבא ַהּשָׁ ם ּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשֹוֵאף . ּ ַוָיֶלן ׁשָ ּכְ

ם ִרַח הוא ׁשָ ִגין ְלַאְנָהָרא ֵליה ָקַאְת, ּזֹוִ ְּדָהא ּבְ קֹום)בראשית כח(. ָיאּ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ . ּ ַוִיּקַ
ִתיב קֹום ָלא ּכְ קֹום, ַאְבֵני ַהּמָ ִּאֵלין ִאינון ַאְבֵני ְיָקר, ֶּאָלא ֵמַאְבֵני ַהּמָ ָלאן ָטָבאן, ּ , ַמְרּגְ

ֵריַסר ַאְבִנין ִעָלִאין ְּדִאינון ּתְ ּ ֵרה ֲאָבִנים, ּ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָמה ִדְכִתיב ׁשְ ּוְתחֹות ִאֵל, ּכְ ֵריַסר ּ ין ּתְ
ְּוֻכְלהו ִאְקרון ַאְבִנין, ַאְבֵני ְפִסיָלן, ְוִרְבָוון, )א''א ע''קנ(ֶאֶלף  ּ קֹום, ּ ך ֵמַאְבֵני ַהּמָ ִגין ּכָ , ְּבְ

ָּדא הוא ָמקֹום ְדָקֲאַמר )א המקום''ס(ְולא ַאְבֵני  ּ ם ֵמַרֲאׂשָֹתיו)בראשית כח( .ּ , ּ ַוָיׂשֶ
ֲּאׁשֹוָתיו ְדַההוא ָמקֹוםֶּאָלא ֵמַר. ֵּמַרֲאׁשֹוָתיו ְדַמאן ַמאן . ַמאי ֵמַרֲאׁשֹוָתיו. ּ ִאי ֵתיָמא ּכְ

יה חֹות ֵריׁשֵ ִוי ּתְ ְּדׁשַ ּ ע , ֶּאָלא ֵמַרֲאׁשֹוָתיו. ָלא, ּ ַלת , ּ ִסְטִרין ְדָעְלָמא)א רישין''ס(ְלַאְרּבַ ּתְ
ּוְתַלת ִלְסַטר , ַּטר ָדרֹוםּוְתַלת ִלְס, ּוְתַלת ִלְסַטר ַמֲעָרב, ָצפֹון )א''דף קמח ע(ַאְבִנין ִלְסַטר 

ְּוַההוא ָמקֹום ֲעַלְייהו, ִמְזָרח הו, ּ ָנא ּבְ ּקְ   .ְּלִאְתּתַ

קֹום ַההוא)בראשית כח(ּוְכֵדין  ּמָ ב ּבַ ּכַ ּ ַוִיׁשְ וכל , ב מרגלאן לתתא''י, א וישכב''ס(. ּ
ַקן ַעְרָסא, )ב''אינון דרגין דאינון על האי מקום הא אינון כ יָון ְדִאְתּתַ יה, ּּכֵ ִכיב ּבֵ . ּׁשָ

יה ִכיב ּבֵ א, ַּמאן ׁשָ ְמׁשָ ַיֲעֹקב. ׁשִ ִתיב ּבְ ָטה)בראשית מח(, ְּוַעל ָדא ּכְ ב ַעל ַהּמִ ּ ַוֵיׁשֶ ְּדָהא , ּ
קֹום ַההוא, ֵליה ִאְתֲחֵזי ְוָלא ְלָאֳחָרא ּמָ ב ּבַ ּכַ ְּוַעל ָדא ַוִיׁשְ ִתיב. ּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ  )קהלת א(, ּ

ֶמׁש וָבא  ֶמׁשְּוָזַרח ַהּשֶׁ   .ַהּשֶׁ

א ְדֲאִפיקוָתא י ְמַעְרּתָ י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ַקּמֵ ִּרּבִ ר ָנׁש וְתֵרין , ּ ַּאֲעַבר ַחד ּבַ
יה ִנין ִעּמֵ א, ְוֲהָוה ָאַמר ַחד ְלַחד. ּּבְ ְמׁשָ ָּדא ּתוְקָפא ְדׁשִ ּ ְטָרא ְדָדרֹום ִאיהו, ּ ִּמּסִ ְוַעְלָמא . ּ

ָּלא ִאְתְקַיים ֶאָלא ַעל רו ּ ִלימו ְדָכל ִסְטִרין, ַחּ ִגין ְדרוַח ִאיהו ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְוִאְלָמֵלא , ּּ
ִלימו ׁשְ ְּדִאיהו ָקְייָמא ּבִ ּ   .ָּלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִאְתַקָייָמא, ּ

ָּאַמר ֵליה ֲאחוָה ְזֵעיָרא א ֲחֵזי. ָּלא ִאְתְקַיים ַעְלָמא, ִאְלָמֵלא ַיֲעֹקב, ּ א , ּתָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ְּדִייֲחדו נֹוי ִיחוָדא ִדְלֵעיָלאּ ָרֵאל ְיָי אֹלֵהינו ְיָי ֶאָחד)דברים ו(ְּוָאְמרו , ּ ּבְ ַמע ִיׂשְ ָּדא , ּ ׁשְ

ִלימו ִעָלָאה ּהוא ׁשְ ּ ִיחוָדא ַחד, ּ יֵתיה. ְּלִאְתַיֲחָדא ּבְ ר ַיֲעֹקב ֲאבוהֹון ְוָנִטיל ּבֵ ֵדין ִאְתַחּבַ ּּכְ ּ ,
ִחּבוָרא ָחָדא ִעם ֲאָב יה ּבְ ְּוָיִתיב ּבֵ ֲחָדא, ָהןּ ָרא ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ְּלִאְתַחּבְ ּ.  

י ִיְצָחק ֲהַדְייהו, ָאַמר ִרּבִ ף ּבַ ּתַ ּתַ ַמע ַמאי ָקַאְמֵרי, ֶּאׁשְ ֲהַדְייהו. ְוֶאׁשְ ָּפַתח ַההוא . ֲּאַזל ּבַ ּ
ר ַנׁש ְוָאַמר ה ַוֲארֹון ֻעֶזך)תהלים קלב(, ּבַ ְ קוָמה ְיָי ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ָּ ּ ְָמנוָחֶתךּקוָמה ְיָי ִל. ּ ּ ,
ַמאן ְדָאַמר א, ּּכְ ֵניה, ְּיקום ַמְלּכָ ּכְ ְּלֵבי ַנְייָחא ְדַמׁשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]536דף [ -ּ

  ]ב''דף קמח ע - ' זוהר חלק א[

ֵרין ִאינון ֲהוו ְדָאְמרו קוָמה ְיָי ּּתְ ּ ּ ּ ה ְוָדִוד, ּ ה ָאַמר. מׁשֶ ּ קוָמה ְיָי ְוָיפוצו )במדבר י(, מׁשֶ ּ ּ
ִָלְמנוָחֶתךּקוָמה ְיָי , ְוָדִוד ָאַמר. ָאֹוְיֶביך יַנְייהו. ּ א ּבֵ יד . ַּמאי ִאיּכָ ַמאן ְדָפּקִ ה ּכְ ֶּאָלא מׁשֶ ּ ּ

יד ָלה, ְּלֵביֵתיה ָקֲאַמר ה ַפּקִ ּמׁשֶ ְנאֹוי, ּ ין ֵליה ְלַנְייָחא. ְלֲאָגָחא ְקָרָבא ָלֳקֵביל ׂשַ ָּדִוד ָזּמִ ּ ,
ָמה ְדַמְזִמין  א וְלַמְטרֹוִני, ּ ְלָמִריה)ליה(ּּכְ ין ְלַמְלּכָ יהַּזּמִ ּקוָמה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּתא ִעּמֵ

ה ַוֲארֹון ֻעֶזך ְָיָי ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ָּ א לֹון, ּ ִגין ְדָלא ְלַאְפָרׁשָ ׁשו )תהלים קלב(. ּּבְ ּ ּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ָ

נו ֶּצֶדק ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ אן אֹוִליְפָנא. ָ א, ִמּכָ ן ְלַמְלּכָ ְּדַמאן ִדְמַזּמֵ י , ּ ּנֵ  )ב'' עדף קמח(ְיׁשַ
א ִגין ְלֵמיַהב ֶחְדָוה ְלַמְלּכָ ִדיֵחי ֶהְדיֹוֵטי. עֹוָבדֹוי ּבְ א ְדָחָדאן ֵליה ּבְ ִּאי ָאְרֵחיה ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ,
ֵכי ִדיֵחי רֹוִפינוס וַפְרַדׁשְ יה ּבְ ְּיַסַדר ַקּמֵ ּ ּ ּ א)בגין(ָּלאו ִאיהו , ְוִאי ָלאו, ּ ִדיחוָתא ְדַמְלּכָ   .ּ ּבְ

א ֲחֵזי ין, ּתָ א וְלַמְטרֹוִניָתא ְלַנְייָחאָּדִוד ַזּמִ ּ ֵליה ְלַמְלּכָ ִדיֵחי , ָמה ֲעַבד, ּ ֵני ּבְ ׁשָ
א ִגין רֹוִפינוס, ְדַמְלּכָ ּוַמאן ִניְנהו. ּּבְ ׁשו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיך )תהלים קלב(, ִּדְכִתיב, ּ ָ ּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ָּ

נו נו)א''ד ע''רל, ב''ל ע''ר(. ְּיַרּנֵ ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ ֵעי ֵליהְּלִוֶי, ָ נו ִמּבָ ּיך ְיַרּנֵ ּ ְּדָהא ֵליָוֵאי ִאינון , ָ ּ
א ִדיֵחי ַמְלּכָ ין ֵליה ְלַנְייָחא. ּבְ א ָדִוד ְדַזּמִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ִדיֵחי , ּ ֲּעַבד ּכֲֹהֵני ַוֲחִסיֵדי ְדֶליהוו ִאינון ּבְ ּ ּ

א   .ַמְלּכָ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ א אמר ליה ''נ( )אלין(. ְָחא ֲעָלךָלא ָבֵעיָנא ְלַאְטָר, ָּדִוד, ְּ

ּ ָאַמר ֵליה ָדִוד)לאו הכי, דוד, קודשא בריך הוא ֵהיָכָלך, )לאו הכי אלא(ָמאִרי , ּ ד ַאְנּתְ ּבְ , ְּכַ
ְַאּתְ ָעִביד ְרעוָתך יְנָנא ָלך. ּ א ְדַזּמִ ּתָ ְַהׁשְ ְרעוִתי ַקְייָמא ִמָלה ְלַאְקָרָבא ִאֵלין, ּ ּּבִ ּ ְּדִאינון , ּ ּ

יֵבי ירֲחׁשִ ַהאי,  ַיּתִ ב ְדָלאו ָאְרַחְייהו ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ.  

אן אֹוִליְפָנא ֵביֵתיה, ִמּכָ ְּדַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ְרעוֵתיה, ּ ְּיַסֵדר אֹוְרֵחיה ְועֹוָבֵדיה ּכִ ּ ּ ּ ִאי . ּ
ִנין ֵליה ִפיֵזיה, ְּמַזּמְ ַּיֲעִביד ְרעוֵתיה ְדאוׁשְ ּ ּ ּ ָמה ִדְמַסַדר ֲעלֹוי, ּּ ְחַלף ֵליָוֵאי ְּדָהא ָדִוד ַא. ּּכְ
ֲהֵני ְרעוֵתיה, ְּוַסַדר ּכַ ִריך הוא אֹוִקים ִמָלה ּכִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ.  

יֶחך ִסדוָרא ְדָקא ַסַדְרָנא, ָּאַמר ָדִוד ב ְפֵני ְמׁשִ ׁשֵ ֲעבור ָדִוד ַעְבֶדך ַאל ּתָ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ָּ ָּלא ְיתוב , ָּ
ִריך הוא. ַלֲאחֹוָרא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַָחֶייך, דָּדִו, ְּ ׁש, ּ ּמֵ ּתַ ָמאִנין ִדיִלי ָלא ֶאׁשְ ֲּאִפילו ּבְ ּ ,

ָמאִנין ִדיָלך ְֶאָלא ּבְ ּ ן. ּ ּמָ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ְּוָלא ָזז קוְדׁשָ ָנן, ְּ ָזן וַמּתְ ַּעד ְדָיִהיב ֵליה ְנַבְזּבְ ּ ּ ,
ה ִמְפ)תהלים קלב(, ִּדְכִתיב ּנָ ע ְיָי ְלָדִוד ֱאֶמת לא ָיׁשוב ִמּמֶ ּבַ ּ ִנׁשְ ּ א ּ ית ְלִכּסֵ ִָרי ִבְטְנך ָאׁשִ

ֵקיה. ְָלך י ִיְצָחק וְנׁשָ ֲּאָתא ִרּבִ ַמע ָדא , ָאַמר ִאי ָלא ֲאֵתיָנא ְלַהאי ָאְרָחא, ּ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ
ַּדַיי ּ.  

ֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ַחד ּבְ ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה)בראשית כח(, ּ ֵאר ׁשָ ְ ַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ ַּהְיינו , ּ
ּתֹו)בראשית ב(, ִּדְכִתיב ִאׁשְ ן ַיֲעָזב ִאיׁש ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו ְוָדַבק ּבְ ָדָבר ַאֵחר .  ַעל ּכֵ

ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנה ֵאר ׁשָ ְַוֵיֵצא ַיֲעֹקב ִמּבְ ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ָרֵאל ִמּבֵ ד ָנְפקו ִיׂשְ ָּרַמז ּכַ לו , ּ ְּוִאְתּגָ
יֵני ַעְמַמָיא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבֵ ל ֲהָדָרה)איכה א(, ּכְ ת ִציֹון ּכָ ּ ַוֵיֵצא ִמן ּבַ ּ ְלָתה , ּ ּוְכִתיב ּגָ

  .'ְּיהוָדה ֵמעֹוִני ְוגו
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ֶמׁש ְוגו)בראשית כח(, ָּפַתח ָאֳחָרא ְזֵעיָרא ְוָאַמר י ָבא ַהּשֶׁ ם ּכִ קֹום ַוָיֶלן ׁשָ ּמָ ע ּבַ ּ ַוִיְפּגַ ּ ,'
קֹום)ב''ט ע''מ(ַמאי  ּמָ ע ּבַ א ְדָאִזיל , ּ ַוִיְפּגַ ֵעי ְלִמְפַגע ָלה , ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתאְּלַמְלּכָ ּּבָ

ִמִלין ָמא ָלה ּבְ ּוְלַבּסְ ּ ֶהְפֵקיָרא, ּ יה ּכְ ּבֵ ח ּגַ ּכַ ּתַ ִגין ְדָלא ִתׁשְ ּּבְ ֶּאָלא ְדָאִפילו ִאית , ְוָלא עֹוד. ּ ּּ ּ
ַאְפַלְטָייא, ֵּליה ַעְרָסא ְדַדֲהָבא ּוְכסותוֵתי ְמַרְקָמאן ּבְ ּ הו, ּ ָנא ְוִאיִהי . ְּלֵמיַבת ּבְ ְמַתּקְ

ַאְבִנין  ַאְרָעא)ב''ג ע''רמ, א''ג ע''פנחס רכ(ַּעְרֵסיה ּבְ ּוְבִקיְסְטָרא ְדִתיְבָנא,  ּבְ ּבֹוק . ּ ִיׁשְ
ִּדיֵדיה הו ְלֵמיַהב ָלה ַנְייָחא, ּ ְּוָיִבית ּבְ ֲחָדא, ּ ּוְבִגין ִדיֵהא ְרעוָתא ִדְלהֹון ּכְ ּ ְדָלא ֲאִניסו, ּ . ּּבִ

ָמה ְדאֹוִליְפָנא ָהָכא ִתיב,ּכְ ה ַמה ּכְ ּ ְדֵכיָון ְדֲאַזל ְלַגּבָ ּ וילן שם כי בא השמש לאחזאה (, ּ
ם )בראשית כח( )דאסיר ליה לבר נש לשמשא ערסיה ביומא קֹום ַוָיׂשֶ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּ ַוִיּקַ ּ

קֹום ַההוא)שם(ֵמַרֲאׁשֹוָתיו  ּמָ ב ּבַ ּכַ ּ ַוִיׁשְ ִגין ְלֵמיַהב ָלה ַנְייָחא, ּ ְּדָאִפילו ַא, ּּבְ , ְבֵני ֵביָתאּּ
יה הו, ְּרִחיִמין ַקּמֵ   )א דכתיב וישכב במקום ההוא''ס(. ְּלֵמיַבת ּבְ
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י ִיְצָחק ָכה ִרּבִ חֹות ְיַדְייכו,  ְוָחֵדי)ג וחייך''א ל''ד(, ּבָ ָלאן ִאֵלין ּתְ ָּאַמר ַמְרּגְ ְוָלא ֵאִזיל , ּ
ְתַרְייכו ָּאְמרו ֵליה ַאּתְ ּתֵ. ּּבַ ִרי, ְִזיל ְלאֹוְרָחךּ ְּוֲאַנן ֵניעול ְלָמָתא ְלִהלוָלא ְדַהאי ּבְ ָאַמר . ּּ

י ִיְצָחק א ִאית ִלי ְלֵמַהך ְלָאְרִחי, ִרּבִ ּתָ יה , ָּאִזיל ֵליה )א''דף קמט ע(. ְַהׁשְ ְּוִסֵדר ִמִלין ַקּמֵ ּּ
ְמעֹון י ׁשִ ִפיר ָקֲאְמרו. ְּדִרּבִ ְמעֹון ַוַדאי ׁשַ י ׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ָמר,ּּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ ּ ְוֹכָלא ּבְ ְּ ּ .

ִּמִלין ִאֵלין, ָאַמר א ִניְנהו, ּ י ָצדֹוק ֲחָלׁשָ נֹוי ְדִרּבִ ֵני ּבְ ִּמּבְ א. ּ ֵרי ֲחָלׁשָ , ַמאי ַטְעָמא ִאּקְ
ֵלם י ַעל ְירוׁשְ ִנין ִאְתַעּנֵ ִעין ׁשְ ִגין ְדַאְרּבָ ּּבְ יֹומֹוי, ּ ל ְּוֲהָוה ָפִר, ְּדָלא ִיְתְחַרב ּבְ יׁש ַעל ּכָ

ִּמָלה וִמָלה ְדאֹוַרְייָתא הו ָאְרָחא ִלְבֵני ָעְלָמא, ָּרִזין ִעָלִאין, ּּ הו, ְּוָיִהיב ּבְ   .ְּלִאְתַנֲהָגא ּבְ

 ] בשנה47יום [סדר הלימוד ליום יז חשון 

י ִיְצָחק ר ָנ,  יֹוִמין ְזִעיִרין)אלא(ָּלא ֲהוו , ָאַמר ִרּבִ ַההוא ּבַ ַּעד ְדָאַעְרָעָנא ּבְ ּׁש וְבֵריה ּ ּ
יה ָרך ָאֳחָרא, ֲּאִמיָנא ֵליה. ְּזֵעיָרא ִעּמֵ ְָאן הוא ּבְ ֲּעִביְדָנא ֵליה ִהלוָלא , ָאַמר ִלי. ּ ּּ

ְדִביְתהו ַאר ּבִ ּתָ י. ְּוִאׁשְ מֹוַדע ּבִ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ָָאַמר ֵליה ַחֶייך, ּּכֵ ּ ְּדָלא ְזִמיְנָנא ָלך ְלִהלוָלא , ּ ּּ ְ

ַלת ִמ, ִדְבִרי ִגין ּתְ מֹוָדְעָנא ָלך, ַחד. ִּליןּבְ ּתְ ך ְוָלא ִאׁשְ ְְדָלא ְיַדְעָנא ּבָ ְ ִנין ֵליה , ּ ְּדָהִכי ְמַזּמְ ּ
פום ְיָקֵריה ְּלַבר ָנׁש ּכְ א, ּ ְבָרא ַרּבָ ִּדיְלָמא ַאְנּתְ , ְוַחד. ְְוַאְפִגים ְיָקָרך, ְוִדיְלָמא ַאְנּתְ ּגַ
ְבִהילו ָאְרָחך ּבִ ָּאִזיל ּבְ י ְדֲחבוָרא, ְוַחד. ְךְוָלא ַאְטַרח ֲעָל, ְ י ֱאָנׁשֵ ְּדָלא ַתְכִסיף ַקּמֵ ּ ּ .

ְּדָכל ִאינון ְדָאְכֵלי ִלְפתֹוָרא ְדָחָתן ְוַכָלה, ְּדאֹוְרָחא ִדיָלן ּ ּ ָנן לֹון, ּ ָזן וַמּתְ ְלהו ַיֲהֵבי ְנַבְזּבְ ּּכֻ ּ ּ .
ִריך הוא ָיִדין ָלך ְלַטב, ֲּאִמיָנא ֵליה א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ָמךַמ, ֲּאִמיָנא ֵליה. ּ ָּאַמר ֵליה ָצדֹוק , ְה ּשְׁ

א. ּזוָטא ְעּתָ ַההוא ׁשַ יה, ּּבְ ֵליַסר , ּאֹוִליְפָנא ִמּנֵ אֹוַרְייָתא)א תריסר''נ(ּתְ ּוִמן , ּ ָרִזין ִעָלִאין ּבְ
ַלת ֵריה ּתְ ְנבוָאה, ּּבְ ֶחְלָמא)א ותרין''נ(ְוַחד , ַּחד ּבִ   . ּבְ

ין ְנבוָאה ְלֶחְלָמא ַעְלָמא ִדְדכוָרא ִאיהוְּנבוָאה . ְּוָאַמר ַמה ּבֵ ּּבְ ּ ַעְלָמא , ּ ְוֶחְלָמא ּבְ
ין ַנֲחָתא)עיין לקמן בסתרי תורה ומעבר לדף(, ּוֵמַהאי ְלַהאי, ְּדנוְקָבא א ַדְרּגִ יּתָ ׁשִ .  ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]538דף [ -ּ

ָמאָלא יִמיָנא וִבׂשְ ְּנבוָאה ּבִ ָמאָלא, ּ ׂשְ א. ְוֶחְלָמא ּבִ ין ְלַתּתָ ה ַדְרּגִ א ְלַכּמָ  ,ְּוֶחְלָמא ִמְתַפְרׁשָ
ָכל ַעְלָמא ך ֶחְלָמא ִאיהו ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ יה. ְ פום ַדְרּגֵ ֲּאָבל ּכְ ּ ר ָנׁש, ָהִכי ָחֵמי, ּ פום ּבַ ָהִכי , ּּכְ

יה ַּדְרּגֵ ַאְתֵריה, ּ ָטא ֶאָלא ּבְ ִּדְנבוָאה ָלא ִאְתַפּשְׁ ּ ּּ ּ.  

ה ְוֹראׁשֹו )בראשית כח(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ב ַאְרּצָ ה ֻסָלם ֻמּצָ ּ ַוַיֲחלם ְוִהּנֵ ַמְיָמהּ יַע ַהׁשָ . ַמּגִ
ֵרין ִדְנבוָאה, ֶחְלָמא ין ּתְ ָאה ֵמִאינון ַדְרּגִ יּתָ ּתִ ַּמְדֵרָגא ׁשְ ּ ּ א, ּ ין , ַּעד ַההוא ַדְרּגָ יּת ַדְרּגִ ּׁשִ
ין ִדְנבוָאה, ְּוַעל ָדא, ִּאינון ין ַדְרּגִ ּתִ ֶּחְלָמא ַחד ִמׁשִ ּ ָלא , ֻּסָלם. ּ יִנין ְלַקּבְ נֹוי ְדַזּמִ ָּחָמא ּבְ
אאֹוַר טוָרא ְדִסיַני, ְייּתָ ֻּסָלם ָדא ִסיַני. ּּבְ ַאְרָעא)א בגימטריא''ס(. ּ ִגין ְדִאיהו ָנִעיץ ּבְ ּ ּבְ ּ ,

ַמָיא ְסִליקו ִלׁשְ יב ּבִ יִכין . ְּוָחׁשִ ְרָיין ִעָלִאין) קדישין(ְוָכל ְרּתִ ּוַמׁשִ י, ּ ְלהו ָנֲחּתֵ ּּכֻ ן )נחתו (ּ ּמָ  ּתַ
ִריך הוא א ּבְ ֲהֵדי קוְדׁשָ ּּבַ א, ָּ ד ָיִהיב לֹון אֹוַרְייּתָ ָסָבא , ָחָמא ַמטטרון. ְּוכָלא ָחָמא. ּכַ

א ָכל ִדיֵליה, ְדֵביּתָ ִליט ּבְ ְּדׁשַ ּ ְלָטנו על . ּּ ׁשָ ְּדִאיהו ָקאי ּבְ ּ ם .  ַעְלָמא)האי(ּ ׁשֵ ְלָטנו ּבְ ׁשָ ּּבְ
ְסִליקו דשָמא ְדָמֵריה הוי, וָסִליק ְלֵעיָלא. י''שד ּּבִ ּ ר ְדַיֲעֹקב, ה''ּ יה ֲּאּתַ ִלים ּבֵ ּתַ ּ ִאׁשְ

ר ַדי, ְוֹראׁשֹו. ְלָבּתָ ּדשם ׁשַ ַמְיָמה', ִּאיהו י, ּ יַע ַהׁשָ יָון ְדָמֵטי ְוָסִליק ָאּת ָדא. ְוָדא ַמּגִ ּּכֵ ּ ,
ר ָמא ְדָמאֵריה הוי, ְּלַההוא ֲאּתַ ַההוא ׁשְ ְקֵרי ּבְ ִלים ְוִאּתְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ה )בראשית כח(. ה''ּ  וִהּנֵ

ין, ם ְוֹיְרִדים ּבֹוַמְלֲאֵכי ֱאלִהים ֹעִלי ִּאינון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ א ָסְלִקין, ּ ִּדְקֵרִבין ְלַמְלכוּתָ ּ ,
י ְּוִאינון ָאֳחָרִנין ְדָלא ְקֵרִבין ֵהם ָנֲחּתֵ י, ְּוּתו. ּ ד ִאיהו ָסִליק, ּבֹו ָסְלֵקי וָנֲחּתֵ ָסְלִקין , ּּכַ

ֲהֵדיה ד ָנִחיּת, ּּבַ ֲהֵדיה, ּכַ ין ּבַ ִליָטאן ָטָבאן,  ֱאלִהיםַמְלֲאֵכי. ָּנֲחּתִ ֵריַסר ַמְרּגְ , ּוִאינון, ּתְ
, ה''סטורי, רזיאל, ּרפאל, חסדיאל, ּצדקיאל, גבריאל, ּפדאל, קדמיאל, ִמיָכֵאל
ְנָאן, ענאל, ּיפיאל. נוריאל ְנָא, ַּאְלֵפי ׁשִ ִליל ' ן, ה''ַאְרֵי, ר''ְנׁשֶ, ר''ׁשֹו, ן''ׁשִ ָאָדם ּכָ

ְּדַכר ְונוְקָבא ד ִאיהו ָסִליק, ָסְלֵקיְּוִאינון . ּ י, ּּכַ ד ִאיהו ָנִחיּת, ְּוִאֵלין ַנֲחּתֵ   .ּּכַ

ְלָטנו ְדַהאי ַעְלָמא, ְּוּתו ׁשָ ְלֵטי ּבְ ל ִאינון ְדׁשָ ּּכָ ּ ּ י , ַּעל ְיֵדיה ָסְלִקין, ּ ְּוָכל ִאינון ְדָנֲחּתֵ ּ
י ַהאי ֻסָלם, ַּעל ְיֵדיה ָנֲחּתֵ ְלהו ּבְ ּּכֻ ְלָטא ַעל ּכָֹל''הוי. ּּ יב, אּה ׁשָ ה )בראשית כח(, ִּדְכּתִ  ְוִהּנֵ

ב ָעָליו' ה ַער. ִנּצָ ד ִאּתְ יב, ּכַ ּתִ ַער )בראשית כח(, ּכְ יּת ֱאלִהים וֶזה ׁשַ י ִאם ּבֵ  ֵאין ֶזה ּכִ
ָמִים יּת ֱאלִהים ַוַדאי. ַהׁשָ ְרָעא ְלָאֳעָלא ְלגֹו. ּּבֵ יב, ְּוִאיהו ּתַ חו ִלי )תהלים קיח(, ִּדְכּתִ ּ ִפּתְ ּ
ֲעֵרי ּצֶ ַער ַלה. ֶּדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיהׁשַ ַמִים ּכָלא ַחד. 'ֶזה ַהׁשַ ַער ַהׁשָ עד כאן (. ֶּזה ׁשַ

 )סתרי תורה

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ יַע )בראשית כח( ,ּתָ ה ֻסָלם מוָצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ּ ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּ ּ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים ֹעִלים ְויְרִדים  ַמְיָמה ְוִהּנֵ  ָהֹיה ָהָיה ְדַבר )יחזקאל א(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּבֹוַהּשָׁ

ם ַיד ה' ה ִהי ָעָליו ׁשָ ָבר ַוּתְ ִדים ַעל ְנַהר ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ֶּאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ָהֹיה . 'ּ
ֲעָתא ָהְיָתה , ָהָיה ִכ, )א הוות''ס(ְּנבוָאה ְלׁשַ ִגין ִדׁשְ לוָתא ּבְ ְּדִאְצְטִריך ַעל ּגָ ּ א ְנָחַתת ְּ יְנּתָ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ הו ּבְ ּּבְ א, ּ ְעּתָ ְּוָחָמא ְיֶחְזֵקאל ַמה ְדָחָמא ְלפום ׁשַ ב ְדָלא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ
ִגיֵני ָכך ָהיה ָהָיה, ִּאְתֲחֵזי ַההוא ֲאַתר ְלַהאי ָהָיה , ֶּאָלא ָהֹיה ְלֵעיָלא. ַמאי ָהיה ָהָיה. ְּבְ

א ִּדְכִתיב ֻסָלם מו. ְלַתּתָ ַמְיָמהּּ יַע ַהּשָׁ ְלֵעיָלא ְוָנִטיל  )ליה(ָנִטיל , ָצב ַאְרָצה ְוֹראׁשֹו ַמּגִ
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א)ליה( א, ַחד ְלֵעיָלא, ָהֹיה ָהָיה.  ְלַתּתָ עיין בסוף הספר מה שחסר כאן (. ְוַחד ְלַתּתָ
  ))א קחחו משם''וע''כלקמודף ק''והוא ג(', סימן נ

  ]ב''דף קמט ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ףַהאי , ּתָ ּקַ ְתֵרי ַעְלִמין ִאְתּתַ א, ֻּסָלם ּבִ ֵעיָלא ְוַתּתָ ִדים ַעל ְנַהר . ּבְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ּּבְ
ָבר ִדים. ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ יה, ּּבְ ְרָיא ּבֵ ֲאַתר ְדָגלוָתא ׁשַ ּּבְ ּ ָבר, ּ ל ָדא ַעל ְנַהר ּכְ ַמאי ְנַהר . ְּוִעם ּכָ
ָבר ָבר. ּכְ ֶּאָלא ְדֲהָוה ּכְ ְדַמת ְדָנא, ּ א ִּד, ִּמּקַ ִכיְנּתָ ְרָיא ֲעלֹוי) ב''דף קמט ע(ׁשְ  ִּדְכִתיב, ׁשַ

ן ְוגו)בראשית ב( קֹות ֶאת ַהּגָ ע . ' ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ְּוָדא הוא ַנֲהָרא ַחד ֵמִאינון ַאְרּבַ ּ
ְדַמת ְדָנא, ַנֲהִרין ְרָיא ֲעלֹוי ִמּקַ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ָבר, ּ יה , ְוֲהָוה ֲעלֹוי ּכְ ְרָיא ּבֵ אּׁשַ ּתָ ִלי , ַהׁשְ ְוִאְתּגְ

  .ֵּליה ִליֶחְזֵקאל

א ֲחֵזי ַוַיֲחלֹום א, ּּתָ ֵליָמא ְדֲאָבָהן, ְּוִכי ַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ִלי ֲעלֹוי, ּ ֶחְלָמא ִאְתּגְ , ּבְ
א ָלא ָחָמא  ּוַבֲאַתר ָדא ַקִדיׁשָ ּ ֶחְלָמא)ה''קס( ֶּאָלא )ליה(ּ ַההוא ִזְמָנא.  ּבְ ֶּאָלא ַיֲעֹקב ּבְ  ָלא ּ

ֲחלֹום. ְּוִיְצָחק ֲהָוה ַקָיים, ֲהָוה ָנִסיב ִתיב ָוֵאֶרא ּבַ ן . ְּוִאי ֵתיָמא ְוָהא ְלָבַתר ְדִאְתָנִסיב ּכְ ּמָ ּתַ
ִרים יה ֲחלֹום, ְּוִיְצָחק ֲהָוה ַקָיים, ֲאַתר ּגָ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

ְבִטין א ִעם ׁשִ ּוְלָבַתר ְדֲאָתא ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ִלים ְוִאׁשְ, ּ ִית)בהון(ּתְ ,  ְלהֹון ֲעֶקֶרת ַהּבַ
ֵמָחה ִנים ׂשְ ִתיב, ְוֵאם ַהּבָ בראשית (, ּוְכִתיב. 'ּ ַוֵיָרא ֱאלִהים ֶאל ַיֲעֹקב ְוגו)בראשית לה(, ּכְ

ַמְראֹות ַהַלְיָלה)מו ָרֵאל ּבְ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלִיׂשְ א , ּ יה ֲחלֹום ְדָהא ִמַדְרּגָ ִתיב ּבֵ ָּהָכא ָלא ּכְ ּ ּ
  .ָרא ִעָלָאה ֲהָוהָאֳח

א ֲחֵזי א)א''ו ע''קצ(, ּתָ ּ ֶחְלָמא ִאיהו ַעל ְיֵדי ְדַגְבִריֵאל ְדִאיהו ְלַתּתָ ּ ּ ִתיָתָאה , ּ א ׁשְ ַדְרּגָ ּבְ
בוָאה ֵליְלָיא, ַמְרֶאה. ִּמּנְ ְלָטא ּבְ א ְדַהִהיא ַחָיה ְדׁשָ ַּעל ְיָדא ְדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ָהא , ְוִאי ֵתיָמא. ּּ
ִתיב  ְרֶאה ּגַ)דניאלח(ּכְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ְּבִריֵאל ָהֵבן ְלַהָלז ֶאת ַהּמַ ְּדַמְרֶאה ִמלֹוי ְסִתיִמין , ּ ּ
יר יר, ַיּתִ ּוְבֶחְלָמא ָפִריׁש ַיּתִ ּוָפִריׁש ְסִתיִמין ְדַמְרֶאה, ּ ְבִריֵאל, ּ ד ּגַ ְּוַעל ָדא ִאְתַפּקַ ּ ,

יר ִּדְיָפֵרׁש ִמלֹוי ְדַמְרֶאה ְדִאיהו ָסִתים ַיּתִ ּ ּּ.  

ַמְרֶאהְו ִתיב ּבְ ִגין ְדַמְרֶאה ִאיהו, ַמאי ַטְעָמא, ָוֵאָרא, ַּוֵיָרא, ַּעל ָדא ּכְ ּּבְ ַהאי ַמְרֶאה , ּ ּכְ
ַגֵויה ל ִדיוְקִנין ּבְ ְּדִאְתֲחֵזי ּכָ ּ ּ ּ ִגיֵני ָכך ָוֵאָרא, ּ ַּאְחִמית ִדיוְקֵניה, ְּבְ ּ ַדי, ּ ֵאל ׁשַ ְּדִאיהו , ּּבְ ּ

ַגֵויהּ ְדִאְתֲחֵמי)א''א ע''צ(, ַמְרֶאה ּ ִדיוְקָנא ָאֳחָרא ּבְ ּ ּ יה ִאְתֲחזון, ּ ְּוָכל ִדיוְקִנין ִעָלִאין ּבֵ ּ ּ ּּ.  

ִגיֵני ָכך ַההוא ִזְמָנא, ְּבְ ִתיב, ַּיֲעֹקב ּבְ ב ַאְרָצה )בראשית כח(, ּכְ ה ֻסָלם ֻמּצָ ַּוַיֲחֹלם ְוִהּנֵ ּ 

ַּמהו ֻסָלם, )וראשו( ְלָי, ּ יה ּתַ ין ּבֵ ָאר ַדְרּגִ א ִדׁשְ ַּדְרּגָ ּ ּ ּין ְוהוא ְיסֹוד ְדָעְלָמאּ יַע . ּ ְוֹראׁשֹו ַמּגִ
ַמְיָמה ֲהֵדיה, ַהּשָׁ ָרא ּבַ ָּהִכי הוא ְלִאְתַקּשְׁ ַמְיָמה. ּ יַע ַהּשָׁ ֹראׁשֹו . ַמאן ֹראׁשֹו, ְוֹראׁשֹו ַמּגִ

ְּדַההוא ֻסָלם ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ יה , ּ ָּדא ִדְכִתיב ּבֵ ָטה)בראשית מז(ּ ִגין ְדִאיה, ּ ֹראׁש ַהּמִ ּו ֹראׁש ּּבְ
ה ָנִהיר ְּלַהאי ִמָטה וִמּנָ ּ ַמְיָמה. ּ יַע ַהּשָׁ ִגין ְדִאיהו ִסיוָמא ְדגוָפא, ַמּגִ ּּבְ ּ ּ ין ִעָלָאה , ּּ ְּוָקִאים ּבֵ

ָאה ָמה ִדְבִרית ִאיהו ִסיוָמא ְדגוָפא, ְוַתּתָ ּּכְ ּ ּ ין ַיְריִכין ְוגוָפא, ּּ יַע , ְּוָקִאים ּבֵ ְּוַעל ָדא ַמּגִ
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ַמְיָמה ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו)אשית כחבר(. ַהּשָׁ ין,  ְוִהּנֵ ן ְדָכל ַעּמִ ִּאֵלין ְמַמּנָ ּ ,
ַהאי ֻסָלם ְּדִאינון ָסְלִקין ְוָנֲחִתין ּבְ ּ ָרֵאל ָחָטאן. ּ ד ִיׂשְ ָּמִאיך ַהאי ֻסָלם ְוָסְלִקין ִאיְנהו , ּכַ ּ ְ

ן ָרן עֹוָבַדְי, ְמַמּנָ ׁשְ ָרֵאל ִמְתּכַ א, ּיהוְוַכד ִיׂשְ י ָנֲחֵתי ְלַתּתָ ַלק ַהאי ֻסָלם ְוֻכְלהו ְמַמּנֵ ִּאְסּתַ ּ ּ ּ ,
ְּוִאְתֲעַבר ׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ַהאי ֻסָלם ָקְייָמא, ּ ָלא ּבְ ּּכֻ ֶחְלֵמיה. ּ , ָּהָכא ָחָמא ַיֲעֹקב ּבְ

ָאר ַעִמין ְלָטנוָתא ִדׁשְ ו ְוׁשָ ְלָטנוָתא ְדֵעׂשָ ּׁשָ ּ ּ.  

ה ַמְלֲא ַמאן. ֵּכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹוָדָבר ַאֵחר ְוִהּנֵ ַההוא ֹראׁשֹו, ּבְ ְּדַההוא , ּּבְ ּ
יה. ֻּסָלם ַלק ֹראׁשֹו ִמּנֵ ְּדַכד ִאְסּתַ ן, ּּ ְלהו ְמַמּנָ ְפָיא ְוָסְלִקין ּכֻ ֻּסָלם ִאְתּכַ ּ ר . ּ ְוַכד ִאְתַחּבַ

ַההוא ֻסָלם ֹּראׁשֹו ּבְ ַלק, ּ ן ָנֲחִת, ִאְסּתַ ְּוֻכְלהו ְמַמּנָ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. יןּ ּ.  

  ]א''דף קז ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב ַאל ָמה '  ִנְרָאה ה)מלכים א ג(, ּכְ ֲחלֹום ַהָלְיָלה ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ׁשְ לֹמה ּבַ ֶּאל ׁשְ ּ
ן ָלך ֲחלֹום. ְֶאּתֶ ַהאי )א''דף קז ע(ְוִכי ָמה , ְוִאי ֵתיָמא ָהָכא ּבַ ְּרׁשו ִאית ֵליה ַלֲחלֹום ּבְ ּ .
אֶּאָלא  ַדְרּגָ א ּבְ ִליל ַדְרּגָ ָאה, ָּהָכא ִאְתּכְ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ א ִעָלָאה ּבְ ַּדְרּגָ ָען. ּ ִגין ְדַעד ּכְ , ּּבְ

ִלים לֹמה ָלא ֲהָוה ׁשְ ִלים, ׁשְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ִתיב, ּּכֵ ֹלֹמה'  ַוה)מלכים א ה(, ּכְ . ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ
ֹלֹמ)מלכים א ה(, ּוְכִתיב ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ָלמוָתא. ה ַוּתֵ ַאׁשְ ְּדָקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ א , ּ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ּ
ֵני ֹלֹמה, ּוְכֵדין. ִאְתּבְ ֵעיָנא ָחְכָמָתא, ֲהָוה ָחֵמי ׁשְ   .ְְוָלא ִאְצְטִריך ְלֶחְלָמא, ֵעיָנא ּבְ

ַקְדִמיָתא, ְּלָבַתר ְדָחָטא ִּאְצְטִריך ֵליה ְלֶחְלָמא ּכְ ִתיב, ְ  )מלכים א יא(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ְרֶאה ֵאָליו ַפֲעַמִיםַה יר, ּּנִ ֶּאָלא ִסְטָרא ְדֶחְלָמא ֲהָוה ֵליה . ְּוִכי ַפֲעַמִים ֲהָוה ְולא ַיּתִ ּ

ל יֹוָמא ֲהָוה, ַּפֲעַמִים   .ִסְטָרא ְדָחְכָמָתא ּכָ

ל ָדא א, ְּוִעם ּכָ ִני ָנׁשָ ָאר ּבְ ל ׁשְ יר ַעל ּכָ ִליל, ִסְטָרא ְדֶחְלָמא ֲהָוה ַיּתִ ִגין ְדִאְתּכְ  ּּבְ
א ַדְרּגָ א ּבְ ַמְרֶא''ַמְרֶא, ַּדְרּגָ יר. ה''ה ּבְ יך ַיּתִ סֹוף יֹומֹוי ָחׁשִ א ּבְ ּתָ ִגין , ְְוָהא ַהׁשְ ְוָדא ּבְ

א, ַמאי ַטְעָמא. ְּוִסיֲהָרא ָקְייָמא ְלִאְתָפְגָמא, ְּדָחָטא ִרית ַקִדיׁשָ ִגין ְדָלא ָנִטיר ּבְ ּּבְ ּ ,
ים ָנְכִריֹו ָנׁשִ ְדלוֵתיה ּבְ ּתַ ִאׁשְ ּּבְ ּ ִריך הוא ִעם ָדִוד. תּ א ּבְ ַנאי ְדֲעַבד קוְדׁשָ ְּוָדא הוא ּתְ ּ ּ ּ ְּ ,

ִריִתי ְוגו)תהלים קלב(, ִּדְכִתיב ְמרו ָבֶניך ּבְ ָ ִאם ִיׁשְ א ָלך. 'ּ בו ְלִכּסֵ ֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיׁשְ ם ּבְ ְּגַ ּ.  

ַּהְיינו ִדְכִתי ָהָאֶרץ. ַמאי ֲעֵדי ַעד ֹלֹמ ְיאות. ּ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ְר, ּ ְָיא ִסיֲהָרא ְלִא ִאְצְטִריך ׁשַ

ְד ב, ֶחְלָמא ְדָקא )דברים יא(, ְוֵכן ַיֲע ּכִ ִרית ּכְ ַמִים ַעל ה ָלא ָנַטר ַהאי ּבְ יֵמי ַהּשָׁ  ּכִ
סֹוָפא ֹקב ִאְצְטִריך ֵליה ְלֶחְלָמא ֲאָמָרן, ְּוַעל ָדא. ְּתָפְגָמא ּּבְ ְ.  

הַּוַיֲחלֹו )סימן ן(השלמה מההשמטות ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא  ב ַאְרּצָ ה סוָלם ֻמּצָ ְוִהּנֵה . ּם ְוִהּנֵ
לֹוָתא ה, ּסוָלם ָדא ּצְ ב ַאְרּצָ א וַמָטא , ֻמּצָ ִכיְנּתָ ַאְרָעא ְדִאיִהי ׁשְ א ֵליה ּבְ ֵני ָנׁשָ ָלאן ּבְ ְּדָמּצְ ּ ּ ּ

יה  ִריך הוא ְדִאְתָמר ּבֵ א ּבְ ַמָיא ְדִאיהו קוְדׁשָ ִּלׁשְ ּ ּ ְּ ַמע ַהׁשָ)'ח' מלכים א(ּ ׁשְ ה ּתִ ַמִים  ְוַאּתָ
ָכל ָהָאֶרץ וגֹו'' ְיהֹוָ)'תהלים ח(ְּוָרָזא ְדִמָלה  ְמך ּבְ ָה ֲאֹדֵנינו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּוְבִזְמָנא ְדמֹוָדע . 'ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]541דף [ -ּ

לֹוָתא ַההוא ּצְ יה ְדָסְלָקא ּבְ ִכְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים , ְּ ִמָיד ְוִהּנֵ
ר ָנׁש. עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ַההוא ּבַ   .ּּבֹו ּבְ

לֹוָתא ַהִהיא ּצְ א ּבְ ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ְלהו ַפְתִחין ַגְדַפְייהו ְלָקּבְ ּּכֻ ּּ יחזקאל (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

א ַעל ַגְדַפְייהו ְויֹוְרִדים ּבֹו)'א ִכיְנּתָ ּ ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה ְוַהאי ִאיהו עֹוִלים ׁשְ ּ ּ ּ .
ִריך הואּבְ, ָמאי ּבֹו א ּבְ ּקוְדׁשָ יה . ְּ ִכיְנּתֵ ָלא ׁשְ ִריך הוא ָנִחית ָעַלְייהו ְלָקּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ר ָנׁש ַההוא ּבַ יה ּבְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ּוְמַייֵחד קוְדׁשָ ּ ּ ִליָלא . ְּ ָוה ּכְ א ִאיִהי ִמּצְ ִכיְנּתָ לֹוֵתיה ִדׁשְ ּצְ ּּבִ
ם ְיהֹוָ ׁשֵ ּה ִאיִהי ַחָיה ִדיֵליה''ּבְ ָבה ֵלית ָלה ְסִליקו.ּ לא ַמֲחׁשָ ָוה ּבְ ּ וִמּצְ ּ ָבה ִאיהו . ּ ּוַמֲחׁשָ ּ

ע ֵחיָוון . ת''א ִתְפֶאְר''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ם יֹו''ָאָד ִליָלא ֵמַאְרּבַ ָוה ַמְלכוָתא ּכְ ִּמּצְ
א ְבּתָ ע ַאְתוון, ְדֶמְרּכַ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ִּאיִהי נוְקָבא ִדיֵליה. ּכְ ַּאְנִפין ִדיֵליה, ּ ַּאְנפֹוי ְדַרֲחֵמי, ּ ּ .

ִגיָנה ֲאֵמיָנא  ָ ִאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ְוגֹו)ג''שמות ל(ּּבְ ּ'.  

ִליָלא ָח ִדיק ִאְתַקְרָיא ֲאחֹורֹוי ַחָיה ּכְ ְטָרא ְדּצַ ּוִמּסִ ר ָנׁש''ּ ּי חוְלָיין ְדֲאחֹורֹוי ְדּבָ ּ ְּדָדֵמי , ּ
ְדָרה ְדֵביה ָח ְּלׁשִ ָבה ְדִאְתָמר ִאיִהי ָאחֹור. ּי חוְלָיין''ּ ית ְוֵקֶדם ְלַמֲחׁשָ ֵראׁשִ ּ ְלעֹוַבָדא ְדּבְ

ה ָבה, ּּבָ ַמֲחׁשָ ָאָדם. ֲּעָלה ּבְ ְּדֲאחֹור ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְדִאיהו ָאחֹור , ָּמה ְדָלאו ֲהִכי ּבַ ּ ּ ּ ּ
ית ִראׁשִ ה ּבְ ּוֵקֶדם ְלפוְרֲענות, ְלַמֲעׂשֶ ּ ּ.  

ִאין ְוֱאמֹוָרִאין ְוָאְמרו ּנָ ָּקמו ּתַ ִריך ֲאְנְת ֵלֱאָלָהא ִעָלָאהּ ּ ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבְ ּהוא ְיָקם , ְ
ֹכָלא עוָתך ּבְ ָּלך ּבַ ְ ך ִאְתָקָיים ַהאי . ְּ יֵניהֹון ְוָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּבָ ָּקם ָסָבא ִעָלָאה ּבְ ְ ּ

ִא)ב''ישעיה ס(ְקָרא ְדִאְתָמר  ְתנו דִֹמי לֹו ְדָהא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ְוַאל ּתִ ּ ּ ּצוְלָמא ּ ּין ֵמַקְנֵני ּבְ
יְרָיין ְדַמְטרֹוִניָתא  א ִעָלָאה וַמּשִׁ ִריך הוא ְדִאינון ְמִתיְבּתָ א ּבְ יְרָיין ְדקוְדׁשָ ִּדיָדך ַמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ

ך  ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו ּבָ ָאה ֲעָלך ִאְתָמר ְוִהּנֵ יְבָתא ַתּתָ ְְדִאינון ִמְמּתִ ְ ּ ּ
י ָסְלִקין ַמ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ יְרָיין ְדקוְדׁשָ לֹוָתא ְוָנֲחִתין ַמׁשִ ּצְ א ּבִ ִכיְנּתָ יְרָיין ִדׁשְ ּׁשִ ְּ

לֹוָתא יִרין ְוִנּגוִנין ִדּצְ ה ׁשִ ַכּמָ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ּׁשְ ּ ּ.  

לֹוָתא ִדיָלך ּצְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְֲאְנְת הוא ְקִריָבא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ָנא ְדקו, ּ ְּדִאיהו ָקְרּבָ ּ א ּ ְדׁשָ
ָרֵאל ְוכו ֵני ִיׂשְ ו ֶאת ּבְ ּצַ ֵאיְזהו ְמקֹוָמן ּבְ יה ּבְ ִכְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ' ְ ְּדַתּקִ ּ

ן ּכֵֹהן ִאיׁש ֶחֶס ְטָרא ִדְיִמיָנא ְדַתּמָ לֹוָתא ִמּסִ ִנין ִדּצְ ָּקְרּבָ יר ''ּ ִקינו ְזִמירֹות ְדִאינון ׁשִ ּד ְוּתַ ּ ּּ
ְטָרא ִדְגבוָרִּדְלִוִים  ְתַרְייהו ִמּסִ ַּאּבַ ּ ָמאָלא ִדְגבוָר''ְוהֹו. ה''ּ ׂשְ ר ּבִ א ְדָדִוד ִאְתַקׁשַ ּד ַדְרּגָ ּ . ה''ּ

הֹו ֶחֶס''ְּוַאֲהֹרן ְדַדְרָגא ִדיֵליה ּבְ ר ּבְ  ְנִעימֹות )ז''תהלים י(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ד''ד ִאְתַקׁשַ
ח יִמיְנך ֶנּצַ   .ָּבִ

ָרֵאל ְדִי ַמע ִיׂשְ הּׁשְ ְרכו וְקדוׁשָ ִליל ּבָ ּחוָדא ּכָ ּ ּ ְּדִאיהו ָקדֹוׁש. ּ ּוְבָרָכה . ָקדֹוׁש. ָקדֹוׁש. ּ
ְטָרא ִדְיִמיָנא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב  ָניו ֵלאֹמר ּכֹה )'במדבר ו(ִּמּסִ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּ ַדּבֵ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְטָרא ִדְלִוִים ַעּמו. ְּתָבְרכו ֶאת ּבְ ה ִמּסִ ּוְקדוׁשָ ּ ִעיָתא ִקׁשוָרא ִדְיִמיָנא ּּ ָּדא ְדֶאְמּצָ
א ְדִאיהו ִאיָמא ִעָלָאה ָמאָלא ְוִאיהו ִקׁשוָרא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּוׂשְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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יה ִפיִלין ַעל ֵריׁשֵ ָמה ְדאוְקמוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּּתְ ּּכְ ּ ִתיב , ְּתִפִלין ְדָמאֵרי ָעְלָמא. ּ ָמה ּכְ
הו ְּוִאיהו ִקׁשוָרא . ּּבְ ָאה, ִּדְתִפִלין ְדַידּ א ַתּתָ ִכיְנּתָ ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוַה ָמאֵרי . ְּדִאיִהי ׁשְ ּ ּ ּ

ה ָכִליל ְתָלת ַאְנֵפי ֲאָבָהן ְלֵעיָלא  ל ְתִפִלין ש ִדיָלך ֹמׁשֶ ר ׁשֶ ה ֶקׁשֶ ַּמְתִניִתין ֵהְרָאהו ְלֹמׁשֶ ְ ּ ּּ
ינו ג ְּדַתּקִ ֲחִרית ִמְנ' ּ לֹוִתין ְדִאיהו ִסיָמָנם ׁשַ ּּצְ לֹוָתא . ָחה ַעְרִביתּ ְִמׁשום ֲהִכי ִדיָדך ּצְ ּ ּ

יה  ת ְדִאְתָמר ּבֵ ּבָ ְּדׁשַ ֵהָמה וְבָכל )'בראשית א) (בה(ּ ַמִים וַבּבְ ְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהׁשָ ּ וְרדו ּבִ ּ ּ ּ ּּ
ֹלֹמה וָאָדם ַקְדָמָאה ְלֵעיָלא ו ָאה ְדֲאַהֹרן ָדוד וׁשְ ְבָתא ַתּתָ ִליל ֵמְרּכָ ָּהָאֶרץ ְוִאְתּכְ ַּבת זוִגיה ּ ּ

ִדיק ָח ל ָחי ְדִאיהו ּצַ א ֵאם ּכָ ְּלַתּתָ ּ   .י ָעְלִמין''ּ

יה ָנן ּבֵ ב ְדִאיהו ְיִמיָנא אוְקמוָה ָרּבַ ּוְבִגין ָדא ַאֲהֹרן ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ִביָנא , ּ ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ
ִליל ְתָלת ֲאָבָהן ְד, ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא. ְּדַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה יה ָרִכיב ָאָדם ַּיֲעֹקב ִאיהו ּכָ ּּבֵ

ׁשוְפָרא ְדָאָדם  ָנא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ּכְ ַּקְדָמָאה ְוָלאו ְלַמּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמך . ַקְדָמָאה ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ָפל קוְדׁשָ א ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָחֵזיָנא ְדּכַ יָנא ַקִדיׁשָ ְָאַמר ּבֹוּצִ ְּ ּ ּ ּ

ה ְל ה ֹמׁשֶ ָאהְוָאַמר ֹמׁשֶ א ִעָלָאה ַתּתָ ְבּתָ ֶמְרּכַ ַּאְכָלָלא ָלך ּבְ ך . ְ א ְלַאְכָלָלא ּבָ ְבּתָ ֶמְרּכַ ְוּבְ ּ
ֹלֹמה ְטָרא ְדֲאַהֹרן ָדִוד וׁשְ ך ַחָוה ִמּסִ ְטָרא ְדַאְבָרָהם וְלַאְכָלָלא ּבָ ָּאָדם ַקְדָמָאה ִמּסִ ּ ּ ְּ.  

ֵמיה ְדַיֲעֹקב ֲהִכי ָאַמר ֵליה ּבֹוּצִ ָפל ׁשְ ָּלָמה ֹלא ּכָ ּ ִגין ְדָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב ּ א ּבְ ּיָנא ַקִדיׁשָ ּ
ָרֵאל ָנא ְדעוְקָבא ְדַהְיינו נוְקָבא. ְּוָקָרא ֵליה ִיׂשְ ַּיֲעֹקב ִליׁשָ ּ ּ ּ ל ָאָדם , ּ ְדִאְתָמר ֲעֵקבֹו ׁשֶ

ה ל ַחּמָ ָרֵאל. ָהִראׁשֹון ַמְכֵהה ַגְלּגַ ן ֹראׁש ְדכוָרא, ְוִאְקֵרי ִיׂשְ ְּדַתּמָ א ְלנוְקָבא, ּ , ֵּריׁשָ
ְּדַהְיינו ָעֵקב ִריך הוא ְלִחְוָייא . ּ א ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָ הוא ְיׁשוְפך )'בראשית ג(ְּ ּ ּ

ׁשוֶפנו ָעֵקב ה ּתְ ֹּראׁש ְוַאּתָ יה . ּ ָגלוָתא ְדִאְתָמר ּבֵ א ּבְ ִכיְנּתָ  ֵעֶקב )ב''משלי כ(ְּוָדא ָגַרם ׁשְ
  .ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי

ְמעֹו י ׁשִ יהָחָדא ַרּבִ א וָאְמרו ַקּמֵ ּן ְוַחדו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ ּ א ִסיַני. ּ ִכיְנּתָ ּפוָמא ִדׁשְ ָמאן , ּ
א )קמיה(ָיִכיל ְלֵמיָקם  ין ִרְבָבן ִדְמִתיְבּתָ ּתִ יה ְוׁשִ יה ְמַמְלָלן ּבֵ ִכְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ין ִרּבֹוא ִד ּתִ יה ְואוף ׁשִ ָאה ְמַמְלִלין ּבֵ ַּתּתָ יהּ א ִעָלָאה ֲהִכי ְמַמְלִלין ּבֵ ְַעל פוָמך . ְּמִתיְבּתָ ּ ּ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים עֹוִלים וגֹו ה ֻסָלם. 'ִאְתַמר וִהּנֵ ָּדָבר ַאֵחר ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר ִסיָנ י ׁשִ ה ְי)ט''ישעיה י(ל ְוָרָזא ְדִמָלה ''ּם ְוִאיהו ַק''ּי ָדא ֻסָל''ָּפַתח ַרּבִ ָי  ִהּנֵ
א ''ד ֵה''יֹו. א''ד ֵה''יֹו. ד''י ְועֹוד יֹו''ו ֵה''י ָוי''ד ֵה''ב ָדא יֹו''ע. ל''ב ַק''רֹוֵכב ַעל ע

ּב ַאְתוון ְדִאינון ''ַאְתוון ַקְדָמַאן ָסְלִקין ְלע. ל''ָדא ַק, א''ו ֵה''א וא''ד ֵה''יֹו. ו''וא ּ
ן בל ָמאַתן ''ב ַק''ע. ל''ּּתֹוָלִדין ִדיְלהֹון ָסְלִקין ַק ּבָ ֻחׁשְ ר. ר''ּוְתֵרין ּכְ ַרְעָיא , ֲּאְנְת הוא ּבָ
ר)'תהלים ב(ְְמֵהיְמָנא ֲעַלך ִאְתַמר  קו ּבָ ן , ּ ַנׁשְ א ַרּבָ ָרֵאל ָרב ְלַתּתָ ן ְדִיׂשְ ֲּאְנְת הוא ַרּבָ ּ

ֵרת ב יה ''ְּדַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ִכְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָרא ְדקוְדׁשָ ּר ְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ ּ  לאשלמא ם''ר ג''חס(ְּ

ן יֹוֵסף )ה''רמ יַח ּבֶ י ָמׁשִ ם ְיהֹוָ)ב''י' שמואל ב(ּ ָעַלְייהו ִאְתַמר ְלַגּבֵ ָה ֶהְעִביר ֲחָטאְתך ֹלא '' ּגַ

מות ַהאי ּגָ. ּּתָ יעוָרא ְדַחָלה מ''ּבְ ָפר ָדִוד וָהאי ִאיהו ׁשִ ּם ִאְתּכַ ּ ּ ּ ים ְותֹוֶסֶפת חֹוֵמׁש ''ּ יּצִ ג ּבֵ
ה ָרִמיז  יּצָ יתֹו יֹוֵסף ַעָליו ו)'ויקרא ה(ּבֵ   .ֲּחִמיׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]543דף [ -ּ

ִריך הוא ְדָנִחית ַעל טוָרא ְדִסיָני  א ּבְ ָנא ְדקוְדׁשָ גוֹוָ לֹוָתא ְדָנִפיק ִמפוָמך ּכְ ָאה ּצְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ
יה  ַמר ּבֵ ר ֵאיֶנּנו פֹה )ט''דברים כ(ְוִאּתְ נו עֹוֵמד ַהיֹום ְוֶאת ֲאׁשֶ נֹו פֹה ִעּמָ ר ֶיׁשְ י ֶאת ֲאׁשֶ ּ ּכִ ּּ ּּ

נו לֹוָתא, ּ ַהיֹוםִּעּמָ אֹוַרְייָתא וִבּצְ ֵדל ּבְ ּתַ ד ַאּתְ ִמׁשְ ֲּהִכי ּכַ ִניׁש , ּ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִאין ָמִתין ַדֲהוו וְדֲעִתִדין ְלֶמֱהִוי. ִּעָלִאין ְוַתּתָ ְּוָכל ִאֵלין ִנׁשְ ּ ּ יְרָיין ְדַמְלָאִכין, ּ . ְּוָכל ַמׁשִ
ּצוְלָמא ִדיָלך ְְוָנִחית ּבְ ּ לֹוָתא ִדיָלךְלָק, ּ ָלא ּצְ ְּבְ ְאֹוַרְייָתא ִדיָלך, ּ ְבָתא ִדיָלך . ּ ִגין ְדַמֲחׁשָ ְּבְ ּ ּ

אֹוָרְייָתך  א ּבְ יְרָיין ִדיֵליה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָכל ַמׁשִ יה ּבְ ִכְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְְלַיֲחָדא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָבה ֵרף ַמֲחׁשָ ִריך הוא ְמּצָ א ּבְ לֹוָתך קוְדׁשָ ּוִבּצְ ּ ְּ הְ ּוְכַגְווָנא ְדִאיהו ָאַמר .  טֹוָבה ְלַמֲעׂשֶ ּ ּ

ָמע)ד''שמות כ(ְּוִאיְנהו ַאְמִרי , ָאֹנִכי ה ְוִנׁשְ   . ַנֲעׂשֶ

ִגין  ְמִעין ְלִמלוָלך ּבְ ְתִקין וׁשָ יְרָיין ְוִאיְנהו ׁשָ ִריך הוא ֲעִביד ְלֻכְלהו ַמׁשִ א ּבְ ְֲהִכי קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּּ
הֹון ְלַיֲחָדא קו ִּדְרעוָתך ּבְ ּ יְרָיין ִדיֵליה ְוָכל ָמה ְּ ָכל ַמׁשִ יה ּבְ ִכְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְ

ְלהו  ה ָטִבין ְדֵלית לֹון סֹוף ּכֻ ּמָ ד ָלך ָחְכָמה ִמּכַ ִריך הוא ַאְבַטח ְואֹוֵדי ְלֶמְעּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ ְ

ָמע ה ְוִנׁשְ   .ָאְמִרין ַנֲעׂשֶ

ּוְבִגין ָדא ֲאְמרו  ּבֹוֵרי ּכַֹח ְוגֹו ּבָ)ג''תהלים ק(ּ ף ָבך ְדָהא ' ְּרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ּגִ ּקַ ְּוִאְתּתַ ְ

ל  ד ּכָ מו ְלֶמְעּבָ ּכְ יה ִאְסּתַ ִכְנּתֵ יְרָיין ִדיֵליה וְדׁשְ יה ְוָכל ַמׁשִ ִכְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְְרעוָתך ִתיב ַעל ְיָדך ולא ָנַפל ִמ, ּ יר ִמָדאי הוא ּכְ ְְוַיּתִ ּ ִתיָבת ְיָדך ְדָלא ּ ְָלה ְזִעיָרא ִמּכְ ּ
ִדיוְקֵניה ְלֶמֱהִוי . ִּאְתָקָיים גוֵפיה ְוָעִביד ֵליה ְיָקָרא ּכְ יב ֵליה ּכְ ר ָנׁש ְדָמֵריה ָחׁשִ ָאה ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

טוָרא ְדִסיָני ִלימוד ּבְ לֹוָתא ּבְ ּצְ אֹוַרְייָתא ּבִ ִקיל ִמלוִלין ְדפומֹוי ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּ ּּ ַּחד ְדָפָתח ְוֵלית . ּ ּ
ּפוֵמיה ְלַקְטְרָגא ּ ְרעוָתא ֲחָדא, ּ מוָתא ֲחָדא ּבִ ַאְסּכָ ִאין ּבְ ֶּאָלא ִעָלִאין וַתּתָ ּ ּ עד כאן (: כ''ע. ּ

 )רעיא מהימנא מההשמטות

ַחד'  ְוִהּנֵה ה)בראשית כח( ב ָעָליו ִדְמֵהיְמנוָתא ּכְ ִּנּצָ ֶאדֹום. ּ ְִנ וֶמֶלך ֵאין ּבְ ב ֶמֶל , ּ ִנּצָ
ָראָקְייִמין  ַחד ַעל ַההוא ִקּשְׁ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ִגין ְדִאְתְיִהיב ַההו הוא ִדְכִתיב . ּ ּּבְ ּ  )א''ד ע''ויקרא פ(ּ

  בר אביך ואלהי יצחק הארץ ו בימינא(

וכנסת ישר הוא , נצב למהוי כלא רתיכא ויעקב בגוייהו' דבר אחר והנה ה
. ך) מלכים א כב(וכתיב , הכא חמא יעקב קשורא צב עליו. 'אלהי וגו' דכתיב אני ה

, לאתקשרא כלא בחד א סלם בין תרין סטרין, דכל דרגין סלם,  חמא)נצב עליו(
ֵרין ִסְטִרין', ֱאלֵהי ַאְבָרָהם גו'  ֲאִני ה)הדא אשית כח ִּאֵלין ִאּנון ּתְ ָמאָלא, ּ ָעָליו . ּוׂשְ

ֲּעֵליה ְדַיֲעֹקב, )ויאמר( א, ּ ָמאָלא, ַּקִדיׁשָ יַנְייהוֵאל ְלִאְת, ָּיִמיָנא וׂשְ ָרא ּבֵ ֲהָדא , ַּקּשְׁ
ֶאְמָצִעיָתא. ַָאְבָרָהם ָאִביך ִואלֵהי ִיְצָחק ַמע ִדְכִתיב, ְּמָנָלן ְדַיֲעֹקב ּבְ ֱאלֵהי ַאְבָרָהם , ַּמׁשְ

ִתיב ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ָאִביך, )הארץ(ָָאִביך ֵואֹלֵהי ִיְצָחק  יה . ְָוָלא ּכְ ר ּבֵ ְּדֵכיָון ְדִאְתַקּשַׁ ּ ּ
ַאְבָרָהם ֶאְמָצִעיָתא, ּבְ ח ְדִאיהו ּבְ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה. ּ ר ַאּתָ ָהא , ּוְלָבַתר ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

א ּּכָֹלא ְרִתיָכא ָחָדא ַקִדיׁשָ ִלימו ְדֲאָבָהן. ּ ְּוָהָכא ָחָמא ְדֶיהֵוי ׁשְ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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א ֲחֵזי ְָדֵכיָון ְדָאַמר ַאְבָרָהם ָאִביך, ֱָאלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך, ּתָ ּ ֶאְמָצִעיָתאַּוַדא, ּ , ּי ִאיהו ּבְ
יר ִלְתֵרין ִסְטִרין ְוָאִחיד לֹון, ֵואֹלֵהי ִיְצָחק יר ְלִסְטָרא ָחד. ָּהָכא ִאְתְרִמיז ְדָקׁשִ , ָקׁשִ

ִָדְכִתיב ַאְבָרָהם ָאִביך יר ְלִסְטָרא ָאֳחָרא. ּ י ''ּתֹוֶסֶפת וא, ִּדְכִתיב ִואֹלֵהי ִיְצָחק, ְוָקׁשִ ו ְלַגּבֵ
  .ָאה ְדַיֲעֹקב ָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִריןְלַאֲחָז, ִיְצָחק

יר, ְּוַעד ְדַיֲעֹקב ָלא ִאְתָנִסיב ְלָיא ַיּתִ ִאְתּגַ ָמר ּבְ ְלָיא, ָּלא ִאּתְ ִאְתּגַ ָמר ּבְ ְלַמאן , ְּוִאּתְ
ְלָיא, ְּלָבַתר ְדִאְתָנִסיב ְואֹוִליד. ְּדָיַדע אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ִאְתּגַ ָמר ֵליה ּבְ ִּאּתְ א ֲּהָדא הו, ּ

ַח )בראשית לג(, ִדְכִתיב ם ִמְזּבֵ ב ׁשָ ָרֵאל)בראשית יט( ַּוַיּצֶ ֵמָהָכא . ּ ַוִיְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵהי ִיׂשְ
א, אֹוִליְפָנא ִלים ְלַתּתָ ּתְ ִלים ְלֵעיָלא, ַּמאן ְדָלא ִאׁשְ ּתְ אֵני ַיֲעֹקב. ָלא ִאׁשְ ִלים , ׁשָ ּתְ ְּדִאׁשְ

א ְל, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִאְתּגַ   .ָיאֲּאָבל ָלא ּבְ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִלים ּבְ ּתְ ִלים ְלָבַתר ִזְמָנא. ָלא, ְּוִאי ֵתיָמא ְדִאׁשְ ּתְ ֶּאָלא ָחָמא ְדִיׁשְ ְוִאי . ּ
ִתיב ֵלך)בראשית כח(, ֵתיָמא ָהא ּכְ ר ּתֵ ָכל ֲאׁשֶ יך ּבְ ַמְרּתִ ך וׁשְ ה ָאֹנִכי ִעּמָ ְ ְוִהּנֵ ָ , ֶּאָלא. ְּ

ִריך ה א ּבְ חוָתא ְדקוְדׁשָ ּגָ ְַאׁשְ ּ ּ ּוא וְנִטירו ִדיֵליהּ ּ ּ יה ְדַיֲעֹקב ְלָעְלִמין, ּ ִביק ִמּנֵ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ,
ַהאי ַעְלָמא ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ֵליה ּבְ ּּבְ ִלים, ְּ ּתְ ַעְלָמא ִעָלָאה ַעד ְדִאׁשְ ֲּאָבל ּבְ ּ ַוִייַקץ )שם(. ּ

ָנתֹו ַויֹאֶמר ָאֵכן ֵיׁש ה קֹום ַהֶזה ְוָאֹנִכי' ַּיֲעֹקב ִמּשְׁ ּמָ יּּבַ ָווָהא הוא ְדָלא .  לא ָיַדְעּתִ ְּוִכי ּתְ ּ
י. ָיַדע ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא ַמאי ְוָאֹנִכי לא ָיָדְעּתִ . ּלא ִחִליִתי' ּ וְפִני ה)שמואל א יג(, ּכְ
ְלָנא ְלִמְנַדע ָאֹנִכי, ָאַמר ּכַ ִלי ִלי ְוָלא ִאְסּתַ ל ַהאי ִאְתּגְ ְדֵפי , ְוִכי ּכָ חֹות ּגַ ּוְלֵמיַעל ּתְ

ִליםִד א ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ִכיְנּתָ   .ׁשְ

  ]ב''דף קז ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ה ֶזה ָאֹנִכי)בראשית כה(, ּכְ ן ָלּמָ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ָחַמאת ,  ַוּתֹאֶמר ִאם ּכֵ ּכָ
א ִכיְנּתָ ָנָהא ְוַצִליַא )ב''דף קז ע(, ִרְבָקה ְנהֹוָרא ִדׁשְ ּכְ ִמׁשְ א ּבְ ִכיְנּתָ ְּדַהְוָיא ׁשְ ןּ ּמָ יָון . ת ּתַ ּכֵ

ְמָעָהא ְּדָחַמאת ָעאקו ִדיָלה ּבִ ּ ּ ֶלך ִלְדרׁש ֶאת ה, ּ ִתיב ַוּתֵ א ָדא ', ְַמה ּכְ ָּנְפַקת ִמַדְרּגָ
א ָאֳחָרא ְדִאיהו הוי ְּלַדְרּגָ ִגיֵני ָכך ָאַמר ַיֲעֹקב. ה''ּ ך ָחֵמיָנא, ְּבְ ל ּכָ ְוָאֹנִכי ֹלא , ְְוִכי ּכָ

י ִגין ְדֲהָוה, ָיַדְעּתִ אּּבְ ִכיְנּתָ ְדֵפי ִדׁשְ חֹות ּגַ ְלחֹודֹוי ְוָלא ָעאל ּתְ   . ּבִ

קֹום ַהֶזה)בראשית כח(ִּמָיד  ּ ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ּ ִּמָלה ָדא ִלְתֵרין ִסְטִרין ִאיהו. ּ ּ .
קֹום ַהֶזה ַקְדִמיָתא, ַּמה ּנֹוָרא ַהּמָ ַּחד ַעל ַההוא ָמקֹום ְדָקֲאַמר ּבְ ַּקָייָמא ְוַחד ַעל ָאת . ּ

ָטָלא ְעָיא ְלִאְתּבַ א ְדָלא ּבַ ַּקִדיׁשָ ּ ּ.  

ֵרי ִסְטֵרי ב ְדִאיְנהו ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ית )בראשית כח(ָאַמר . ַּחד הוא, ּ י ִאם ּבֵ  ֵאין ֶזה ּכִ
ִטיל, ֵאין ֶזה, ֱאֹלִהים ְלחֹודֹוי, ֵאין ֶזה. ְלֶמֱהֵוי ּבָ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ּו ְּקָייָמא ִדיֵליה ָלאו ִאיה, ְלִאׁשְ

ית ֱאֹלִהים יה ֵפיִרין, ֶּאָלא ּבֵ ד ּבֵ יה וְלֶמְעּבַ א ּבֵ ׁשָ ּמְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ל , ּ ְרָכאן ִמּכָ יה ּבִ ְּוַלֲאָרָקא ּבֵ
ְייֵפי גוָפא ְרָעא ְדָכל ּגוָפא. ּׁשָ ְּדַהאי הוא ּתַ ּ ּ ַער )בראשית כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ְוֶזה ׁשַ

ָמִים ְרָעא ְדגוָפא ַו, ַהּשָׁ ָּדא ּתַ א, ַּדאיּ ְרָכאן ְלַתּתָ ְרָעא ִאיהו ַלֲאָרָקא ּבִ ָאִחיד ְלֵעיָלא , ּּתַ
א ָמִים, ָאִחיד ְלֵעיָלא. ְוָאִחיד ְלַתּתָ ַער ַהּשָׁ א)אחיד(. ִּדְכִתיב ְוֶזה ׁשַ ִּדְכִתיב ֵאין ֶזה ,  ְלַתּתָ
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ית ֱאֹלִהים י ִאם ּבֵ קֹום . ּכִ ְּוַעל ָדא ַוִייָרא ַויֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ ּ א ָלא , ַּהֶזהּ ּוְבֵני ָנׁשָ
ִלים יה ׁשְ יָקָרא ְדֵביה ְלֶמֱהֵוי ּבֵ ָחן ּבִ ּגְ ַּמׁשְ ּ א, ּ ֵקיה. ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ֲּאָתא ֲאבֹוי וְנׁשָ ּ.  

י ִיְצָחק ֵכיָנא, ָאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ִמפוֵמיה ּבָ ד ִמִלין ִאינון ׁשְ ּּכַ ּ ּּ ִריך ַרֲחָמָנא , ּ ְְוֲאֵמיָנא ּבְ

ִטיל ֵמַע ַלת ַפְרֵסי. ְּלָמא ָחְכְמָתא ִעָלָאהְּדָלא ּבָ הֹון ַעד ּתְ ַּעד ְדָעֳאָלָנא , ָּאְזִליָנא ִעּמְ
הֹון ְלָמָתא ר ַנׁש ִלְבֵריה, ָּלא ְסִפיקו ְלֵמיַעל. ִעּמְ ֵדך ַההוא ּבַ ַּעד ְדׁשִ ּ ּ ְִמָליך , ְּוָאְמֵרי ֵליה, ְּ ּ

  .ָּלא ְיהֹון ְלַבָטָלה

ְמע, ֲאִמיָנא י ׁשִ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִניְנהו, ֹוןָּהא ְדָאַמר ִרּבִ ְלהו ּבְ ְּדִמִלין ִאֵלין ּכֻ ּ ּּ ּ ּוְלַאֲחָזָאה , ּ
ְמעֹון. ִּמִלין ָאֳחָרִנין י ׁשִ יה ְדַרּבִ ד ַסַדְרָנא ִמִלין ַקּמֵ ּּכַ ּ ָּלא ֵתיָמא ְדִמִלין ִאֵלין , ָאַמר ִלי. ּּ ּ ּ
ִּדינוָקא ִניְנהו ּ ֶּאָלא ִמִלין ְדָרִזין ִעָלִאין ִניְנה, ּ ּ יִמין, ּוּּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְרׁשִ ְּוֹכָלא ּבְ בראשית (. ּ

ִדי ְוגו)כח ּ ַוִיַדר ַיֲעֹקב ְנֶדר ֵלאֹמר ִאם ִיְהֶיה ֱאלִהים ִעּמָ יָון ְדָכל ', ּ י ְיהוָדה ּכֵ ָּאַמר ִרּבִ ּ
ִריך הוא א ּבְ ַּהאי ַאְבַטח ֵליה קוְדׁשָ ּ אי ָלא ֶהֱאִמין, ְּ ְהֶיה  ִאם ִי)בראשית כח(ְּדָאַמר , ַאּמַ

ִדי ְוגו ְייהו , ֶחְלָמא ָחַלְמָנא, ָאַמר ַיֲעֹקב, ֶּאָלא. 'ֱאֹלִהים ִעּמָ ְייהו ְקׁשֹוט וִמּנַ ְּוֶחְלִמין ִמּנַ ּ ּ
ְּוִאם ִיְתַקֵיים ָהא ְיַדְעָנא ְדֶחְלָמא ְקׁשֹוט הוא, ָלא ְקׁשֹוט ּ ְּוַעל ָדא ָאַמר ִאם ִיְהֶיה , ּ
ָמה ְדָחַלְמָנא', ֱאלִהים ְוגו ּבוָעא , ָיה ְיָי ִלי ֵלאֹלִהיםְוָה, ּכְ ְרָכאן ִמּמַ יך ּבִ ֲּאָנא ֱאֵהא ָמׁשִ ְ

ְּדַנֲחָלא ְדֹכָלא ּ ְּלֲאַתר ָדא ְדִאְקֵרי ֱאלִהים, ּ ּ.  

ֶאְמָצִעיָתא ָרֵאל ְדִאיהו ּבְ א ֲחֵזי ִיׂשְ ּּתָ קֹוָרא ְדֹכָלא, ּ ַקְדִמיָתא ִמּמְ ּּכָֹלא ָנִטיל הוא ּבְ ּּ ּ ,
ּוְלָבַתר ְדִיְמֵטי ֵליה ּ יה,ּ יך ְלַהאי ֲאַתר, ּ ִמּנֵ ַמע ִדְכִתיב, ְָנִגיד ְוַאְמׁשִ ְוָהָיה ְיָי ִלי , ַּמׁשְ

ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ּכָֹלא ֵלאלִהים, ּבְ ָמה ְדֱאֹלִהים. ּ ל ִאֵלין , ְיֵהא ָנִטיר ְוָעִביד ִלי, ּּכְ ּּכָ
ל ִאינון ּבִ, ָטָבאן יך ֵליה ֵמֲאַתר ִדיִלי ּכָ ּאוף ֲאָנא ֱאֵהא ָמׁשִ ּ ּ ָרא , ְרָכאןְּ ר ִקׁשְ ְוִיְתַחּבַ

יה ְּדֹכָלא ּבֵ ית ָאִבי)בראשית כח(, ֵאיָמַתי. ּּ לֹום ֶאל ּבֵ ׁשָ י ּבְ ְבּתִ א ,  ְוׁשַ ַדְרּגָ ד ֱאֵהא ָיִתיב ּבְ ּכַ
ית ָאִבי, ִדיִלי ָנא ּבֵ לֹום ְלַתּקְ א ְדׁשָ ַדְרּגָ לֹום ַדְייָקא, ְּוֱאֵהא ָיִתיב ּבְ י ְבׁשָ ְבּתִ ֵדין ְוָה, ְּוׁשַ ָיה ּכְ

  .ְיָי ִלי ֵלאלִהים

ית ָאִבי לֹום ֶאל ּבֵ י ְבׁשָ ְבּתִ א, ָדָבר ַאֵחר ְוׁשַ ן הוא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדַתּמָ ּ ִלים, ּ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ . ּתַ
ֲאַתר ָדא. ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִהים ְדָקא )אסתלק(ֲּאַסֵלק , ּּבְ א ָאֳחָרא ּכְ א ָדא ְלַדְרּגָ ּ ִמַדְרּגָ

ן ֶאְפַל, ְּיאות ּח פוְלָחֵניהְוַתּמָ ּ ּ.  

  ]א''דף קנא ע - ' זוהר חלק א[

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ה ְתַכְפֵרם)תהלים סה(, ּ ֵעינו ַאּתָ י ְפׁשָ ְברו ֶמּנִ ּ ִדְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ּּ ּ ַהא . ּ
ָיא יה, ְקָרא ַקׁשְ ְּדָלאו סֹוֵפיה ֵריׁשֵ ּ יה סֹוֵפיה, ּ ְּוָלאו ֵריׁשֵ ָעא ַעל ּגַ. ּ ֶּאָלא ָדִוד ּבָ , ְּרֵמיהּ

ְעָיא ַעל ּכָֹלא ּוְלָבַתר ּבַ י. ּ ְברו ֶמּנִ ִּדְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ַגְרַמי ְדַחְבָנא, ָּאַמר ָדִוד. ּ , ֲּאָנא ַיָדְעָנא ּבְ
ַעְלָמא ה ַחָייִבין ִאינון ּבְ ּמָ ֲּאָבל ּכַ י, ּ יר ִמּנִ רו חֹוַבְייהו ֲעַלְייהו ַיּתִ ּבְ ְּדִאְתּגַ ּ ּ ִלי , הֹוִאיל ְוֵכן. ּ

ה ְתַכְפֵרם, ּוְלהֹון )א''א עדף קנ( ֵעינו ַאּתָ ְּפׁשָ ּּ.  
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א ֲחֵזי ַעְלָמא, ּתָ יִאין ּבְ א ְדַחָייִבין ַסּגִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְדִסְפֵרי , ִּאינון ָסְלִקין, ּ ּ
חו ְּדַחָייַבָיא ִאְתַפּתְ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּ ִדיָנא ָיִתיב ְוִסְפִרין ְפִתיחו)דניאל ז(, ּכְ ּ ְוַההוא ֵסֶפר ,ּּ

ך)א לעילא מרישיה דדוד איהו''נ(, )דינא עלה קיימא( ִגיֵני ּכָ י, ְ ּבְ ְברו ֶמּנִ ִּדְבֵרי ֲעֹונֹות ּגָ ּ ,
ה ְתַכְפֵרם ֵעינו ַאּתָ ְּוַעל ָדא ְפׁשָ ּּ ּ.  

ך ָלא ֵהיִמין, ַיֲעֹקב ִגין ּכָ ַגְווָנא ָדא ּבְ ִרי, ְּכְ א ּבְ קוְדׁשָ ִּאי ֵתיָמא ְדָלא ֵהיִמין ּבְ ּך הואּ ְ ,
ַגְרֵמיה, ֶּאָלא. ָלא יה ּבְ ְּדָלא ֵהיִמין ּבֵ ּ ִּדיְלָמא ֵיחוב, ּ ְּדָלא , ִּיְמַנע ֵליה, ְּוַההוא חֹוָבא, ּ

יה ַלק ְנִטירו ִמּנֵ ָלם ְוִיְסּתַ ׁשְ ְּיתוב ּבִ ּ ך, ּּ ְוְבִגין ּכָ ַגְרֵמיה, ּ , ְוָהָיה ְיָי ִלי ֵלאלִהים. ָּלא ֵהיִמין ּבְ
ֲּאִפילו ַרֲחֵמי ָלםּכַ, ּ ׁשְ ֵוי ְלֳקְבִלי ְלִדיָנא, ּד ִאיתוב ּבִ ִגין , ֲּאׁשַ ּ ְדֲאָנא ָפַלח )א דהא''ס(ּבְ ּ
ִדיר יה ּתָ   .ַּקּמֵ

י ַאָחא א ָלא ִאְצְטִריְכָנא ְלִדיָנא, ָאַמר ַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ ּתָ ד ִאיתוב ְלֵבית , ַהׁשְ ּּכַ
א יה, ַאּבָ ר ּבֵ ִדיָנא ְוֶאְתַקּשַׁ ִליְלָנא ּבְ י יֹוֵסיָא. ִּאְתּכְ א , ֶּאָלא ָאַמר, ָלאו ָהִכי, ַמר ִרּבִ ּתָ ַהׁשְ

ִדי א, ִּדיָנא ִאְצְטִריְכָנא ְלַנְטָרא ִלי, ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעּמָ ָלם ְלֵבית ַאּבָ ׁשְ ַּעד ְדִאיתוב ּבִ ּ ,
ָלם ׁשְ יָון ְדִאיתוב ּבִ ֲּאָבל ּכֵ ִדיָנא, ּ ִליְלָנא ַרֲחֵמי ּבְ ִקּשׁ, ִאְתּכְ ר ּבְ , ּוָרא ְמֵהיְמָנאְוֶאְתַקּשַׁ

ַחד ית ֱאלִהים)בראשית כח(. ְּלַאְכָלָלא ּכָֹלא ּכְ ָבה ִיְהֶיה ּבֵ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ . ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ
וָרא ָחָדא ֵדין ְיֵהא ּכָֹלא ִקּשׁ ְּדָהא ּכְ ָמאָלא, ּּ ְרָכא ִמיִמיָנא וִמׂשְ ְרָכא , ְּוַהאי ֶאֶבן ִאְתּבָ ִאְתּבָ

ּתָ ִגין , אֵּמֵעיָלא וִמּתַ ָרא ִמּכָֹלא)דא(ּבְ ן ַמַעׂשְ ּ ְדֶאּתֵ ּ.  

א י ַאּבָ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ קֹום)בראשית כח(, ָהא ּכְ ח ֵמַאְבִני ַהּמָ ְוִאי ֵתיָמא ְדַאְבָנא . ּ ַוִיּקַ
ה )על(ִּעָלָאה , ָדא ּמָ ֵרי ֲעַלְייהו, ּ ַאְבִנין ְלֲאַתר מֹוָתֵביה)ב''ז ע''קמ( ּכַ א האי ''נ(, ְּלִמׁשְ

ָבה)דכתיב י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ִתיב ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ ִגין. )א עליונה מבעי ליה''נ(, ּ ְוָהא ּכְ א ''נ( ּבְ

ית ֱאלִהים)בראשית כח( ְּדָאַמר )כיון י ִאם ּבֵ א ִעָלָאה,  ֵאין ֶזה ּכִ ָּהָכא ָאִרים ָלה ַקּמָ ִגין , ּ ּבְ
ה ָבָחא ְדֶזה ּבָ ל ׁשְ ְּדָתָלא ּכָ ּ ְּדֵאין ֶזה ְלַקָי, ּ ית ֱאֹלִהים)לתתא(יָמא ּ י ִאם ּבֵ ִפיר.  ּכִ ְוַעל . ְּוׁשַ

ִתיב ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ   .ָּדא ֲאׁשֶ

ית ֱאֹלִהים ְלָעְלִמין ית ֱאֹלִהים, ִיְהֶיה ּבֵ ֵעי ֵליה, ּבֵ ית ְיָי ִמיּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבֵ עזרא (, ּכְ

ית ְיָי )א ית ְי)תהלים קכב( ְוֵכן. ְלכֹוֵנן ֶאת ּבֵ ֵרין , ֶּאָלא. ְָי ֵנֵלך ּבֵ ֲּאַתר ְדֵבי ִדיָנא ִאיהו ִמּתְ ּ
ְטָרא ְדיֹוְבָלא, ִּסְטִרין ִעָלִאין ְּדִאיהו ֱאֹלִהים ַחִיים, ִמּסִ ּ ְטָרא ְדִיְצָחק ֱאלִהים. ּ   .ּוִמּסִ

י ֶאְלָעָזר ב ְדִדיִנין , יֹוְבָלא, ָאַמר ִרּבִ ְּוֻכְלהו, ִּמְתָעִרין ִמיָנה )נפקין(ַּאף ַעל ּגַ   ַרֲחֵמיּ

ל ֵחידו ִמיָנה ָנְפִקין, )ודינין( ּּכָ ית . ּ ְדֹכָלא)א והוא חירותא''ס(ְּוהוא ֶחְדָווָתא , ּ ֶּאָלא ּבֵ
ָיא, ֱאלִהים ִסְטָרא , ִאי ְלַטב, ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָמאָלא)דיובלא(ּבְ יה ,  ִדׂשְ ִּאְתַער ּבֵ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּרִחימוָתא י ׂשְ)שיר השירים ב(, ּכְ ַחת ְלֹראׁשִ ִסְטָרא , ִאי ְלִביׁש. ֹמאלֹו ּתַ ּבְ
ָמאָלא ָיא, ִדׂשְ יה ִדיָנא ַקׁשְ ִּאְתַער ּבֵ ָמה ְדַאְת ָאֵמר, ּ ָפַתח ָהָרָעה )ירמיה א(, ּכְ פֹון ּתִ ּ ִמּצָ

ֵבי ָהָאֶרץ ל יֹוׁשְ ית ֱאלִהים, ַעל ּכָ ְמעֹון ָאַמר. ַּוַדאי ּבֵ י ׁשִ ית ֱאלִהים ַהְיינו ִדְכ, ִרּבִ , ִתיבּּבֵ
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ַּוַדאי ַעְלָמא ִעָלָאה, ְְוִאית ֶמֶלך ָרב, ְִאית ֶמֶלך ְסָתם. ְ ִקְרַית ֶמֶלך ָרב)תהלים מח( ְֶמֶלך , ּ

  .ְ ִקְרַית ֶמֶלך ָרב)שם(ְּוָדא הוא , ָּרב ִאיהו

י ִחְזִקָיה י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ חֹות ִאיָלֵני ַדֲחַקל אֹונֹו, ּ ֲּהוו ַיְתֵבי ּתְ ְִאְדמוך ִרּבִ, ּ ָחָמא , ּי ִחָייאּ
ֵּליה ְלֵאִלָיהו א ָאֵתיָנא ְלאֹוָדָעא, ָאַמר. ַחְקָלא ָנִהיר, ָּאַמר ַמְקְסִטיטוָרא ְדַמר, ּּ ּתָ , ַהׁשְ

ַל ם ָקִריב ִאיהו ְלִאְתָחְרָבא ִּדְירוׁשָ ּ ין ַדֲחִכיַמָיא, ּ ְּוָכל ִאינון ַקְרּתִ ַל ם ִדיָנא . ּ ִגין ִדְירוׁשָ ּּבְ ּ ּ
ְוַעל , ּל ֲעָלה''ְּוָהא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלסמא, ְּוַעל ִדיָנא ִאְתָחַרב, א ָקְייָמאְּוַעל ִדיָנ, ִּאיהו

יֵפי ַעְלָמא ּקִ ַל ם, ּתַ ִני ִדְירוׁשָ ְּוָאֵתיָנא ְלאֹוָדָעא ַלֲחִכיַמָיא ִדיְלָמא יֹוְרכון ׁשְ ּ ּ ל , ּ ְּדָהא ּכָ
ה ח ּבָ ּכַ ּתַ ִּזְמָנא ְדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ ִּגין ְדאֹוַרְייָתא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדָקְייֵמי ֲעָלהּבְ. ִהיא ָקְייָמא, ּ ּ ּּ ,

א ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָלא ַאֲעֵדי ְלֵעיָלא)תרי נוסחי אינון( ל ִזְמָנא ְדאֹוַרְייָתא ִאְתַער ְלַתּתָ ּ ּכָ ּ ,
ַלק  א ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְסּתַ ָּפַסק אֹוַרְייָתא ְלַתּתָ ּ   . ֵמָעְלָמא)מינה(ּ
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אֹוַרְייָתא, ְּוַעל ָדא ה ּבְ ל ִזְמָנא ְדֲחִכיַמָיא ֶיחדון ּבָ ּּכָ ּ הו''ָלא ָיִכיל סמא, ּ ְּדָהא , ּל ּבְ
ִתיב ו)בראשית כז(, ּכְ ָּדא הוא אֹוַרְייָתא ִעָלָאה, ּ ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ּ ּ ,

עֹוד ְדַההוא ק, ְּדִאְקֵרי קֹול ַיֲעֹקב ּּבְ ְלָטא ְוָיְכָלא, ֹּול ָלא ָפַסקּ ִּדּבור ׁשָ ְּוַעל ָדא ָלא , ּ
י ִחָייא )ב''דף קנא ע( ְוִאְתַער )א''ג ע''ל(. ְִאְצְטִריך אֹוַרְייָתא ְלִמְפַסק ְּוֲאְזלו ְוָאְמרו , ִּרּבִ ּ

  .ִּמָלה ָדא ַלֲחִכיַמָיא

י ֵייָסא ּּכָֹלא ָיְדִעין ָדא, ָאַמר ִרּבִ ָמר '  ִאם ה)תהלים קכז(, יבִּדְכִת, ְּוָהִכי הוא, ּ ֹלא ִיׁשְ
ַקד ׁשֹוֵמר ְוא ׁשָ אֹוַרְייָתא, ִעיר ׁשָ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאּנון ְדִמׁשְ ּ ּ א ָקְייָמא , ּ א ַקִדיׁשָ ַּקְרּתָ

יִפין ְדָעְלָמא, ֲּעַלְייהו ּקִ ְבִרין ּתַ ָמר ִעיר ְוגו' ַּהְיינו ִדְכִתיב ִאם ה, ְּוָלא ַעל ּגַ . 'לא ִיׁשְ
ֶדה ְוגו)ת כטבראשי( ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. 'ּ ַוַיְרא ְוִהּנֵ ַּרּבִ  ִמְזמֹור )תהלים ג(, ּ

נֹו לֹום ּבְ ָבְרחֹו ִמְפֵני ַאְבׁשָ יה ַחְבַרָיא. ְּלָדִוד ּבְ ַּהאי ְקָרא ִאְתָערו ּבֵ , ֲאָבל ִמְזמֹור ְלָדִוד. ּ
יָרה אי ָקֲאַמר ׁשִ ִגין ִדְבֵריה, ַאּמַ ִּאי ּבְ ּ ִאיהו ְדָקם ֲעֵליהּ ֵעי ֵליה, ּ יר ִמּבָ ְּדָהא , ִּקיָנה ַיּתִ

ִריבֹוי י, ַּאְבִאיׁש ֲעלֹוי ְדַבר ַנׁש ְזֵעיר ִמּקְ יָרה, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ֶּאָלא. ִּמְדָאֳחָרא ַסּגִ , ָאַמר ׁשִ
ִריך הוא ָסִליק ֵליה חֹובֹוי ְל, ְוָהִכי ָבֵעי ָדִוד א ּבְ יב ְדקוְדׁשָ ְּדֲחׁשִ ּ ּ ּ יָון . ַּההוא ַעְלָמאְּ ּכֵ

יה, ְּדָחָמא ֵעי ְלִמְגֵביה ִמּנֵ ַהאי ַעְלָמא ּבָ ְּדָהָכא ּבְ ּ   .ָחֵדי, ּ
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ֶדה)ט''בראשית כ(תוספתא  ׂשָ ה ְבֵאר ּבַ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ ַוַיְרא וִהּנֵ יב , ִרּבִ ּתִ  )ישעיה נא(ּכְ
ְמעו ֵאַלי רֹוְדֵפי ּׁשִ ֶדקּ א,  ּצֶ ְבֵעי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוּתָ ִּאינון ְדּתָ ּ ּ ִקׁשוָרא , ּ קו ּבְ ַדּבְ ִּאינון ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ

א ִּדְמֵהיְמנוּתָ א ִעָלָאה, ּ ִּאינון ְדָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]548דף [ -ּ

ֵרין ד ְסִליקו ּתְ ּוָנְפקו ָלֳקָדמוּת ַחד, ּּכַ ּ ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ין ּתְ ִלין ֵליה ּבֵ ְּמַקּבְ י . ּ ֵרי ָנֲחּתֵ ּתְ
א ּתָ ֵרין ִאינון, ְלּתַ יַנְייהו, ּּתְ ָבא ִדְנִביֵאי. ַּחד ּבֵ ֵרין ִאֵלין מֹוּתָ יה, ּּתְ ר ְדַיְנֵקי ּבֵ ֲּאּתַ ַחד , ּ
יַנְייהו ֹכָלא, ּּבֵ ר ּבְ ַחּבַ ְּדִאיהו ִאּתְ ּ ּהוא ָנִטיל ּכָֹלא, ּ ְייהו. ּ חֹוּתַ א ָקִאים ּתְ יָרא ַקִדיׁשָ ַּההוא ּבֵ ּ ּ ,
ין ִאיהוַחְקָלא  פוִחין ַקִדיׁשִ ְּדּתַ ּ ּ ְקָיין ֲעָדַרָיא. ּ ׁשַ יָרא ִמּתְ יִכין, ֵמַהאי ּבֵ ל ִאינון ְרּתִ ל , ּּכָ ּכָ

ִּאינון ָמאֵרי ַגְדִפין יָרא)קיימין(ָקְייִמין ְרִביִעין ' ג. ּ ְייהו ,  ַעל ַהאי ּבֵ יָרא ִמּנַ ַּהאי ּבֵ
ְמֵלי יב, ִאּתְ י)בראשית כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ קו ָהֲעָדִרים ְוגו ּכִ ֵאר ַהִהיא ַיׁשְ ָּדא . 'ּ ִמן ַהּבְ

ְקֵרי''אדנ יב, י ִאּתְ ּתִ ה ַהִחילֹוּתָ)דברים ג(, ַּעל ָדא ּכְ יב,  ֲאֹדָני ֱאלִהים ַאּתָ  )דניאל ז(, ּוְכּתִ
ֵמם ְלַמַען ֲאֹדָני ך ַהׁשָ ָוָהֵאר ָפְניך ַעל ִמְקָדׁשְ ָּ ל ָהָאֶרץ. ּ , יבֲּהָדא הוא ִדְכּתִ, ֲאדֹון ּכָ

ל ָהָאֶרץ)יהושע ג( ִריּת ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ   )כ תוספתא''ע(.  ִהּנִ

ַעְלָמא, ּתו יה ֲהוו ּבְ ְּדָחָמא ְדִעָלֵאי ִמּנֵ ּ ּ ְרחו, ּּ ְּדָקא ּבָ ְלחֹוַדְייהו, ּ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ , ַיֲעֹקב ָעַרק. ּ
ֵדה ֲאָרם)הושע יב(, ִּדְכִתיב ְלח, ּ ַוִיְבַרח ַיֲעֹקב ׂשְ ה ָעַרק. ֹודֹויְוָעַרק ּבִ שמות (, ִּדְכִתיב, מׁשֶ

ה ִמְפֵני ַפְרֹעה)ב ּ ַוִיְבַרח מׁשֶ ְלחֹודֹוי, ּ ַרח. ְוָעַרק ּבִ ל ִאינון ׁשוְלָטֵני ַאְרָעא, ְוָדִוד ּבָ ּּכָ ְוָכל , ּ
ֵרי ַאְרָעא יּבָ ָרֵאל, ִּאינון ּגִ יהֹון ְדִיׂשְ יה ְוָסֲחִרין ֵליה, ְּוֵריׁשֵ ְלהו ָעְרִקין ִעּמֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ִמיִמיֵניה ,ּ

ָמאֵליה ּוִמׂשְ ל ִסְטִרין, ּ ָבָחא ָדא, ְּלַנְטָרא ֵליה ִמּכָ יָון ְדָחָמא ׁשְ יָרָתא, ּּכֵ   .ָאַמר ׁשִ

י ְיהוָדה ֵאר, ְּוָאַמר ִרּבִ ַהאי ּבְ ְלהו ִאָעְרעו ּבְ ּּכֻ ּ יה. ּ אי ָלא ַאֲעַרע ּבֵ ָּדִוד , ֶּאָלא. ְּוָדִוד ַאּמַ
ַההוא ִזְמָנא)דבירא(, ֲּהָוה ְלֳקְבֵליה, ָּמאֵרי ְדָבבו ך, ּ ּבְ ְוְבִגין ּכָ יה, ּ ְלַיֲעֹקב . ָּלא ַאֲעַרע ּבֵ

ה ֵאר, ּומׁשֶ יל לֹון ַהאי ּבְ ֶחְדָוה ַקּבִ ֲהַדְייהו, ּבְ ּוָבָעא ְלִאְתָקְרָבא ּבַ יָון ְדָחָמא , ּ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ
ְייהו ֵאר ְסִליקו ַמָיא ְלַגּבַ ּלֹון ַהאי ּבְ ָתא ְדֲחִדיַאת, ּ ִאּתְ ֲעָלהּּכְ   .ּ ִעם ּבַ

יה ַרח ְוָלא ַאֲעַרע ּבֵ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ֵאִלָיהו ּבָ ּ אי, ּ ֵאר , ֶּאָלא. ַאּמַ א ִמן ּבְ ֵּאִלָיהו ְלַתּתָ ּ
ה ְוַיֲעֹקב, ְוָלא ְלֵעיָלא, ּהוא ָמה ְדֲהוו מׁשֶ ּּכְ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ַּמְלָאך ִאיהו, )ב''ז ע''מ(ּ ְוֲעִביד , ְ

ִליחוָתא ּוְבִגין ְד, ּׁשְ הּ ֵאר, ַּיֲעֹקב ומׁשֶ ְייהו, ְּלֵעיָלא ִאינון ִמן ַהּבְ ֵאר ָחֵדי ְלַגּבַ ְוָסִליק , ּּבְ
ָלא לֹון ֲעָלה, ְלַקּבְ י ּבַ ָתא ְדָחַדאת ְלַגּבֵ ִאּתְ ָלא ֵליה, ּּכְ ּוְמַקּבְ ּ.  
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ֶדה ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ ַגְווָנא ָדא, ֵאר ְלֵעיָלאְּדָחָמא ַהאי ּבְ, ָּרָזא ִאיהו, ַּוַיְרא ְוִהּנֵ , ָּדא ּכְ
ִתיב ה ֶעְדִרי ֹצאן רֹוְבִצים ָעֶליָה)בראשית כט(, ּכְ לׁשָ ה) א''דף קנב ע(ִּאי ִאינון ,  ׁשְ לׁשָ , ׁשְ

ִתיב אי ּכְ ל ָהֲעָדִרים)בראשית כט( ,ַאּמַ ה ּכָ ּמָ ה, ֶּאָלא. ּ ְוֶנֶאְספו ׁשָ לׁשָ , ָּדרֹום, ִּאינון ׁשְ
יַנְייהו, ְוָצפֹון ֵמַהאי ִסְטָרא, רֹום ֵמַהאי ִסְטָראָּד. ָצפֹון, ִמְזָרח ּוִמְזָרח ּבֵ ְּוִאֵלין ָקְייִמין , ּ

ֵאר ְוֲאִחיָדן ֵליה ּוַמְלָיין ֵליה, ַּעל ַהאי ּבְ ִגין, ַמאי ַטְעָמא. ּ ֵאר )בראשית כט(, ּבְ י ִמן ַהּבְ  ּכִ
קו ָהֲעָדִרים ָדי ַי)תהלים קד(, ַּהְיינו ִדְכִתיב. ַּהִהיא ַיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ   .ּׁשְ

ל ְוְנֶאְספו ָהֲעָדִריםִּסְתֵרי תֹוָרה  ה ּכָ ּמָ ּׁשָ ה ָהֲעָדִרים, ּ ּמָ ְּוֶנֶאְספו ׁשָ יב, ּ ּתִ ֶּאָלא , ָלא ּכְ
ל ָהֲעָדִרים ין ְלֵעיָלא, ּכָ ְרָיין ַקִדיׁשִ א, ַּמׁשִ ּתָ ין ְלּתַ ְרָיין ַקִדיׁשִ ּוַמׁשִ ּבְ, ּ יִרין ְוּתוׁשְ ׁשִ ִּאֵלין ּבְ ָחן ּ

א, ְלֵעיָלא ּתָ ין ְלּתַ ין וָבעוּתִ לֹוּתִ ּצְ ּוִאֵלין ּבִ ּ ִּאֵלין ְוִאֵלין ִמָיד , ּ ּ ּ ְוָגֲללו ֶאּת )בראשית כט(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]549דף [ -ּ

ֵאר ְּמַגְנְדִרין ָלה, ָּהֶאֶבן ֵמַעל ִפי ַהּבְ ִליק ִמן ִדיָנא, ּ א ְוִאְסּתַ ּוַמַעְבִרין ָלה ִמן קוְדׁשָ ּ ּ ִּמָיד . ּּ
קו ֶאּת ַהּצֹאן ְּטלו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלֵעיָלאָנ, ְּוִהׁשְ א, ּ ּתָ ָרֵאל ְלּתַ   .ְוָנְטֵלי ִיׂשְ

יבו ֶאּת ָהֶאֶבן ר ְוֵהׁשִ אר, על ֵמיְמָרא, ְּלָבּתַ ַעְטָרא , ְּדַהאי ּבְ  )א לאתעתדא''ס(ְלִאּתְ
יה ע ִדיָנא ְדַעְלָמא, ַּקּמֵ ּבַ ּוְלִמּתְ ִדיָנא, ּ ַנֲהָגא ַעְלָמא ּבְ ְטִרי, ְלִאּתְ ּך ְדָהא ָלא ְוָהִכי ִאּצְ ָ

ָּיִכיל ַעְלָמא ְלֵמיַקם ֶאָלא ַעל ִדיָנא ְקׁשֹוט וְזכו, ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ּ ּ.  

ִלים ַיֲעֹקב ּתְ יָון ְדִאׁשְ ְטִריך ְלַהאי ֶאֶבן ִסיוָעא ָאֳחָרא, ּּכֵ ָּלא ִאּצְ ּ יב , ָ ּתִ בראשית (ַמה ּכְ

יב ַוָיַסר ְוֵהִסירו, ּלוַוְיַגל ְוָגֲל. ּ ַוִיַגׁש ַיֲעֹקב ַוְיַגל ֶאּת ָהֶאֶבן)כט ּתִ ּולא ּכְ ּאלא ְוָגֲללו. ּ ּ ,
ָטן ַּהְיינו ִעְרּבוָבא ְדׂשָ ִבין ֵליה, ּ ִּדְמַעְרּבְ ְלחֹוֵדיה. ְּדָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא, ּ ָלא , ְּוַיֲעֹקב ּבִ

ְטִריך ְלִסיוָעא ָאֳחָרא ִּאּצְ ּ ּאלא ִאיהו ִבְלחֹוֵדיה, ָ ּ ִלימו ְדֲאָבָהּתָ, ּ ְּדָהא ׁשְ ּ , א ֲהָוה ַיֲעֹקבּ
ַהאי ַעְלָמא ָיִכיל ְלֵעיָלא ו ּבְ ֵעׂשָ יה ּבְ ְּדֵכיָון ְדָיִכיל ּבֵ ּ ְטִריך עֹוָבָדא. ּ ָוְבכָלא ִאּצְ ּ ּ.  

ֵרין ַעְלִמין ַאְחִסין ַיֲעֹקב ְלָיא, ּתְ ּגַ ַגְווָנא , ַּחד ַעְלָמא ְדִאּתְ ָיא ּכְ ּסְ ּכַ ְוַחד ַעְלָמא ְדִאּתְ
ׁש ְבִטיןֵּמַחד ָנְפ, ִדְלהֹון ַמּמָ יּת ׁשִ ְבִטין, ּקו ׁשִ ֵרין ׁשִ ּוֵמָחד ָנְפקו ּתְ ָיא . ּּ ּסְ ּכַ ַעְלָמא ְדִאּתְ

יּת ִסְטִרין ֵרין, ַּאִפיק ׁשִ ְלָיא ַאִפיק ּתְ ּגַ ַּעְלָמא ְדִאּתְ ה, ּ חֹוּתָ רוִבין ִדּתְ ֵרין ּכְ ְּוִאינון ּתְ ּ ּ וַיֲעֹקב , ּ
ח ּכַ ּתַ ֵרין ָעְלִמין ִאׁשְ ין ּתְ ִדיוְקנא ִד, ּבֵ ּּבְ ׁשּ ל ִמלֹוי ְדֵלָאה ֲהוו , ְּלהֹון ַמּמָ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ָ

ָיא ּסְ ּכַ ִאּתְ ְלָיא, ּבְ ּגַ ִאּתְ ּוְדָרֵחל ּבְ ּ.  

ל ָהֲעָדִרים ה ּכָ ּמָ ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים )קהלת א(, ַּהְיינו ִדְכִתיב, ְּוֶנֶאְספו ׁשָ ל ַהּנְ  .ּּכָ
ָיאַמֲעִבי, ּ ְוָגֲללו ֶאת ָהֶאֶבן)בראשית כט( ִקיפו ְדִדיָנא ַקׁשְ ִּרין ִמיָנה ּתְ ַּההוא ְדָגִליד , ּ ּ

ְּוַכד ִאינון . ְּוָלא ָנְפֵקי ִמיָנה ַמָייא ְלַבר, ּ ִדְכֵדין ִאְקֵרי ֶאֶבן)א מיין דיכרין''ס(, ְוָקִריׁש
ף ָדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא, ַנֲחִלין ַאְתָיין ּקַ ִּאְתּתַ ּ ַהאי , ִייןְוָלא ָיְכָלא ָצפֹון ְלִמְקַרׁש ַמ, ּ ּכְ

יִאין, ַנֲהָרא ד ֵמימֹוי ַסּגִ י ַמָיא, ּכַ ַנֲהָרא ְדֵמימֹוי ְזִעיִרין, ָלא ְגִליִדין ְוָקֵרׁשֵ   .ּכְ

ד ִאינון ַנֲחִלין ַאְתָיין, ְּוַעל ָדא ף , ּּכַ ּקַ ּ ָדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא)ב''ט ע''כ(ִאְתּתַ ּ ּוַמִיין , ּ
ְרָיין ּתַ ְקָי, ִאׁשְ ָדי, ין ֲעָדַרָייאְוָנְגִדין ְוַאׁשְ ל ַחְייתֹו ׂשָ קו ּכָ ָמה ְדֲאְמָרן ִדְכִתיב ַיׁשְ ּּכְ ּ ּ .

ֵאר)בראשית כט( יבו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ִפי ַהּבְ ּ ְוֵהׁשִ ִגין ְדַעְלָמא ִאְצְטִריך ִדיָנא , ִּלְמקֹוָמה, ּ ּּבְ ְּ

יה ַחָייַבָיא, ִּדיָלה ִדיָנא ְלאֹוָכָחא ּבֵ ְּדֶתֱהֵוי ּבְ ּ ּ.  

  ]ב''דף קנב ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי יָרא, ּתָ ד ֲהָוה ָיִתיב ַעל ּבֵ יה, ַיֲעֹקב ּכַ ן , ְּוָחָמא ַמָיא ְדָסְלִקין ְלַגּבֵ ָּיַדע ְדַתּמָ
ֵתיה ן ֵליה ִאּתְ ְזַדּמֵ ּּתִ ּ ה. ּ מׁשֶ יָרא, ְוֵכן ּבְ ד ָיִתיב ַעל ּבֵ יה, ּכַ יָון ְדָחָמא ְדַמָיא ַסְלִקין ְלַגּבֵ ּּכֵ ּ ,

ֵתיה  ָּיַדע ְדִאּתְ ןּ ּמָ ַנת ֵליה ּתַ ִּאְזַדּמְ ֵתיה, ְּוָהִכי ֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב, ּ יַנת ֵליה ִאּתְ ן ִאְזַדּמֵ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ,
ָמה ִדְכִתיב ָאה ִעם ַהּצֹאן)בראשית כט(, ּכְ ם ְוָרֵחל ּבָ ר ִעּמָ ר ָרָאה , ּ עֹוֶדנו ְמַדּבֵ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

ה. 'ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ְוגו ּ ַוָיֹבאו ָהרֹוִעים ַוְיָגְרׁשום ְוגו)ת ושמו(, ִּדְכִתיב, מׁשֶ ּ ן ', ּ ְוַתּמָ
ַנת ֵליה ִצפֹוָרה ִּאְזַדּמְ ּ ְרָמא לֹון )ב''דף קנב ע(, ּ ֵאר ּגָ ִגין ְדַההוא ּבְ ּּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]550דף [ -ּ

ֵאר א ֲחֵזי ַהאי ּבְ ָתא ָדא, ּתָ ָפְרׁשָ ִתיב ּבְ ַבע ִזְמִנין ּכְ ַבע, ׁשֶ ִגין ְדִאיהו ֶרֶמז ְלׁשֶ ּּבְ ְוָהִכי . ּ
ַבעִאְקֵר ֵאר ׁשֶ ֵאר ָדא)ובגין(, י ּבְ ָתא ָדא, ּ ּבְ ָפְרׁשָ ַבע ִזְמִנין ּבְ ר ׁשֶ בראשית (, ִּדְכִתיב. ִאְדּכַ

ֶדה)כט ּשָׂ ֵאר ּבַ ה ּבְ ֵאר ַהִהיא. ּ ַוַיְרא ְוִהּנִ י ִמן ַהּבְ ֵאר. ּכִ דֹוָלה ַעל ִפי ַהּבְ ְּוֶנֶאְספו . ְּוָהֶאֶבן ּגְ
ל ָהֲעָדִרים ְוגו ה ּכָ ּמָ ֵארֵּמַעל ִפ' ׁשָ יבו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ִפי . י ַהּבְ קו ֶאת ַהּצֹאן ְוֵהׁשִ ְּוִהׁשְ ּ ּ

ֵאר ֵאר. ַהּבְ ְּוָגֲללו ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִפי ַהּבְ ֵאר. ּ ְבָעה. ַּוְיַגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִפי ַהּבְ . ָהא ׁשִ
ּוְבַוַדאי ְדָהִכי הוא ּ ּ ּ.  

ִתיב ֶאָלא ִזְמָנא ָחָדא ה ָלא ּכְ מׁשֶ ב ַעל )שמות ב(, בִּדְכִתי, ּּבְ ֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵיׁשֶ ב ּבְ ּ ַוֵיׁשֶ ּ
ֵאר ה. ַהּבְ ִגין ְדמׁשֶ א)א''ד ע''כ(, ּּבְ יָתא ִדְלַתּתָ ְּוַיֲעֹקב ָלא ִאְתָפַרׁש , ּ ִאְתָפַרׁש ִמּכֹל ָוֹכל ִמּבֵ
ָלל ה ַחד. ּכְ מׁשֶ ָמה ִדְכִתיב, ּבְ ִתי)שיר השירים ו(, ּכְ ִהיא ַאַחת .  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ

ה ה ָמאֵריה ְדֵביָתא ֲהָוה. ְּלִאּמָ ך מׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ּ ַלק ְלֵעיָלא, ְּ ִתיב, ְּוִאְסּתַ ה ּכְ מׁשֶ  )שמות ב(, ּבְ
ֵאר ב ַעל ַהּבְ ֶדה, ַּוֵיׁשֶ ּשָׂ ה ְבֵאר ּבַ ַיֲעֹקב ַוַיְרא ְוִהּנֵ ֵאר, ּּבְ ב ַעל ַהּבְ ִתיב ַוֵיׁשֶ   .ְּוָלא ּכְ

ַבע ַוֵיֶלך ָחָרָנהּ ַוֵיֵצא)בראשית כח(ָּדָבר ַאֵחר  ֵאר ׁשָ ְ ַיֲעֹקב ִמּבְ א ָפַתח ְוָאַמר, ּ י ַאּבָ , ִּרּבִ
ָפט )תהלים קו( ֵרי ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ָכל ֵעת)שם( ַּאׁשְ ה ְצָדָקה ּבְ ָפט.  ֹעׂשֵ ֵרי ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ , ַּאׁשְ

ָרֵאל ִאין ִאינון ִיׂשְ ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ִד, ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָדָלא ָבה ְּ ּתַ ְּקׁשֹוט ְלִאׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא. ְיָמָמא ְוֵליֵלי ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ְּדָהא ּכָ ּ ִּאית ֵליה ֵחירו ִמּכָֹלא, ּ ּ ֵּחירו ִמן , ּ

ְלָטָאה ֲעֵליה ּמֹוָתא ְדָלא ָיְכָלא ְלׁשַ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּ אֹוַרְייָתא . ּ ַדל ּבְ ּתַ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ
הְוִא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְּתֲאִחיד ּבָ ְּוִאי ַאְרֵפי ַגְרֵמיה ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי. ִּאְתֲאִחיד ּבְ ּ ָהא ִאיָלָנא , ּ

ְרָיא ֲעלֹוי יה, ְדמֹוָתא ׁשַ יֹום ָצָרה )משלי כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאְתֲאִחיד ּבֵ ּ ִהְתַרִפיָת ּבְ
  .דֹוי ֵמאֹוַרְייָתאִּאי ַאְרֵפי ְי, ִּהְתַרִפיָת. ַצר ּכֶֹחָכה

יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה ִדיר ִליִמיָנא, ַצר ּכַֹח ּכֹה. ַמאי ַצר ּכֶֹחָכה, ּבְ ּוְנִטירו . ְּדָהא ִאיִהי ּתָ ּ
אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ד ָאִזיל ּבְ ר ָנׁש ּכַ ִדיר ַעל ּבַ ּוְכֵדין ָדֵחי ֵליה ָלַרע ְלַבר ְדָלא , ִּדיָלה ּתָ ּ ּ ּ

יה ר ָנׁשִּיְקַרב ְלַגּבֵ ר ָנׁש ַאְסֵטי ֵמָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא . ְּוָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא ֵליה, ּ ְדּבַ ְוַכד ּבַ
ה ְּוִאְתַרֵפי ִמּנָ ֵדין ַצר ּכַֹח ּכֹה, ּ ִגין ְדַההוא ַרע, ּכְ ּּבְ ִליט ֲעֵליה ְדַבר , ּ ָמאָלא ׁשַ ְּדִאיהו ׂשְ ּ ּ ּּ

ָעקוַּעד ְדָד, ְּוָדֵחי ֵליה ְלַהאי ּכֹה ְלַבר, ָנׁש ִּחיק ֵליה ֲאַתר ּבְ ּ.  

ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ָדָבר ַאֵחר ַצר ּכֶֹחָכה ר ָנׁש ָאִחיד ּבְ ִאְתָרִחים ְלֵעיָלא , ְּדַכד ּבַ
א ִריך הוא ֲהִוי, ְוִאְתָרִחים ְלַתּתָ א ּבְ ּוְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּ  ַוְיָי )שמואל ב יב(, ּכְ

ִריך הואְּדֲהָוה ְרִחי, ַאֲהבֹו א ּבְ ּמֹוי ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ַאְסֵטי ֵמָאְרֵחי . ְּוָרִחים ֵליה, ְּ ְוַכד ּבַ
ֵדין ַצר ּכַֹח ּכֹה, ְדאֹוַרְייָתא ַּצר ִדיֵליה, ּכְ יה, ּ ּוָמאֵרי ְדָבבו ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ּ ִליט ֲעלֹוי ַההוא , ּ ְּוׁשַ ּ
ַהאי ַעְלָמא. ְדִאְקֵרי ַרע יה ּבְ ַּעד ִדְמַקְטֵרג ּבֵ   .ַעְלָמא ְדָאֵתיּוְב, ּ

א ֲחֵזי ַּהאי ַרע ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ּתָ ה ִסְטִרין, ּ ַכּמָ ִליט ַעל ַעְלָמא ּבְ ְלָטנו . ּׁשַ ה ׁשָ ְּוַכּמָ
ַעְלָמא יה ָאָדם, ִּאית ֵליה ּבְ יָפא ְדָחב ּבֵ ּקִ ְּוִאיהו ִחְוָיא ּתַ ּ ֵני ַעְלָמא, ּ יה ּבְ ִלין ּבֵ , ְּוָכׁשְ
ֵכי ֵליה ֲעַלְייהו ּוָמׁשְ ּ ָמַתְייהו, ּ ַּעד ְדַאִפיק לֹון ִנׁשְ ּּ.  
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א ֲחֵזי ִליט, ְוּתָ ד ִאיהו ׁשַ ּּכַ ִליט ַעל ּגוָפא, ּ ּׁשַ ּ ְוֵכיָון ְדַעל ּגוָפא )ב''ב ע''שלח לך קע(. ּ ּ
ִליט יה, ּׁשַ ָמָתא ָנְפָקא ִמּנֵ ַאב, ִּנׁשְ ִגין ְדגוָפא ִאְסּתָ ּּבְ ָמָתא ָסְלָקא, ּ ִליט ֲעֵליה . ְוִנׁשְ ְּוָלא ׁשַ ּ

ַּעד ְדָנִטיל ְרׁשו ְטֵריה. ּ ה ִאינון ְדַאְתָיין ִמּסִ ְּוַכּמָ ּ ְלִטין ַעל ָעְלָמא, ּ ִניָנן ְדָכל . ְוׁשָ ְּוָהא ּתָ
ּעֹוָבִדין ְדַעְלָמא ְדִאְתֲעִבידו ּ הו, ּ ְלֵטי ּבְ ין, ְּוׁשָ ׁשִ ּמָ ן ְוׁשַ ין , ְּוִאית ֵליה ְמַמּנָ ׁשִ ּמָ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ

עֹוָבִדין ְדָעְלָמא   .ּּבְ

ָמאָלאְו ַּעל ָדא ִאיהו ֵקץ ִדׂשְ ּ ּ אוְקמוָה)ב''ב ע''ס(ְוָהא , ּ ְוִאית ֵקץ , ְּדִאית ֵקץ ִליִמיָנא, ּ
ָמאָלא ָמאָלא, ִלׂשְ ר, ְּוַהאי ֵקץ ִדׂשְ ׂשָ ל ּבָ ר ִאְקֵרי. ִּאיהו ֵקץ ּכָ ׂשָ ל ּבָ ל רוָחא , ֵקץ ּכָ ֵּקץ ּכָ
ָּדא ִאיהו ֵקץ , ְּוָרָזא ְדִמָלה, ָלא ִאְקֵרי  )ב''ב ע''ס( ָּדא ֵקץ ַעל, ְּוָדא ִאיהו ֵקץ )רכל בש(ּ

ָרא ְוָדא ַעל רוָחא ׂשְ ך. ּּבִ ִגין ּכָ ָּדא ְפִניִמי ְוָדא ִחיצֹון, ְּבְ ָמאָלא, ָּדא ְיִמיָנא. ּ ָּדא . ְוָדא ׂשְ
א ְּוָהא אוְקמוָה. ְוָדא ְמָסֲאָבא, ַּקִדיׁשָ ּ.  

  ]א''דף קנג ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי א ִדְמֵהיְמנוָתאָּרָזא ִעָל, ְוּתָ ָּאה ַקִדיׁשָ ּ ָּרָזא ְדַעְלָמא ִדְדכוָרא ְוַעְלָמא ְדנוְקָבא, ּ ּ ,
יה ין ּבֵ א ְדַקִדיׁשִ ְּוָכל ִקדוׁשָ ּ ּ ְּוָכל ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתא ֵמָהָכא ָנְפקו, ּ ְּוָכל ַחִיין ְוָכל ֵחירו ְוָכל . ּ ּ

ְרָכאן ְוַטֵלי ִנְדָבאן ְוָכל ְרִחימו ְוָכ, ְּנהֹוִרין ֵמָהָכא ִאינון )א''דף קנג ע(ָטִבין ְוָכל  ּל ּבִ ּ
ְטָרא ָדא ִּדְרִחימוָתא ּכָֹלא ִמּסִ   .ָּרָזא ְדָדרֹום, ּ

ין ֵטי ַדְרּגִ ְטָרא ְדָצפֹון ִמְתַפׁשְ א ַקְסטוָפא ְדַדֲהָבא, ִּמּסִ ַּעד ְדָמָטא ְלַתּתָ ּ ִסְטָרא , ּ ּבְ
אְוָאִחיד ְלַהאי ְלֵעי, ִּלְכלוָכא ִדְמָסַאב, ְמָסֲאָבא ְּוָהָכא ִמְזַדְווֵגי , ָלא ְוָאִחיד ְלַהאי ְלַתּתָ

ֲחָדא ְּדַכר ְונוְקָבא ּכְ ָּרָזא ִדְדַכר ְונוְקָבא, ְּוִאינון רֹוֵכב ָנָחׁש, ּ   .ל''ְוָרָזא ָדא ֲעָזאֵז, ּ

ין ין ַדְרּגִ ּוֵמָהָכא ִמְתָפְרׁשִ ה ִסְטִרין ְלַעְלָמא, ּּ ּמָ ִטין ֵמָהָכ, ְוָנְפִקין ּכַ ְּדִמְתַפׁשְ ְלִטין , אּ ְוׁשָ
ְּוֻכְלהו ִסְטֵרי ְמָסֲאָבא, ַעל ַעְלָמא ן ּגֹו ַעְלָמא, ּ א ֲחֵזי. ְוַרְבְרִבין ְמַמּנָ ד ָנַפק , ּתָ ו ּכַ ֵעׂשָ

ַוְרָדא, ְלַעְלָמא ּּכוֵליה סוְמָקא ּכְ ּ ִעיר, ּ ַגְווָנא ְדׂשָ ֲעָרא ּכְ ׂשַ ֵריִסין , ּּבְ ן ּתְ ן ַאלוִפין ְמַמּנָ ּמָ ּוִמּתַ ּּ
ַעְלָמא)א תריסר''ס( ְלִטין ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ְדׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ָפט)תהלים קו(, ּתָ ֵרי ׁשְֹמֵרי ִמׁשְ ִריך הוא, ּ ַאׁשְ א ּבְ ְּדָנְטֵרי ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ִריך הוא א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ָפט, ְּ ִּאיהו ִמׁשְ ּוָבֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַנְטָרא ְדָלא ִיְסֵטי . ּ ּ ּ

ָפט, אֹוְרָחא ָאֳחָראְל ֶּאָלא ִדיֵהא ָנִטיר ִמׁשְ ּ ָפט, ּ ִריך הוא ִאיהו ִמׁשְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ ,
ָפט ְּדָכל ָאְרחֹוי ִמׁשְ ָכל ֵעת)תהלים קו(. ּ ה ְצָדָקה ּבְ ר ָנׁש ,  עֹוׂשֵ ָכל ֵעת ָיִכיל ּבַ ְוִכי ּבְ

ד ְצָדָקה א, ֶּאָלא. ְלֶמְעּבַ ַדל ּבְ ּתָ ַּמאן ְדִיׁשְ ְּוָעִביד ְצָדָקה ִעם ִאינון , ֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתאּ
ְּדִאְצְטִריכו ָלה ּ ָנא, ּ ְּדָכל ַמאן ְדָעִביד ְצָדָקה ִעם ִמְסּכֵ ַאְסֵגי ַהִהיא ְצָדָקה ְלֵעיָלא , ּ

א   .ְוַתּתָ

א ֲחֵזי ְצָדָקה, ּתָ ַדל ּבִ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ א ְלֵעיָלא ּוָמָט, ָסִליק ְלֵעיָלא, ַּהִהיא ְצָדָקה ְדָעִביד, ּ
ְּדִאיהו ְרִתיָכא ִעָלָאה, ְּלַההוא ַאְתָרא ְדַיֲעֹקב ּ ְרָכאן ְלַההוא ֲאַתר. ּ יך ּבִ ְּוַאְמׁשִ ּבוָעא , ְ ִּמּמַ
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ֵאי, ּוֵמַהִהיא ְצָדָקה. ְּדָכל ַמּבוִעין ּתָ ְרָכאן ְלָכל ִאינון ּתַ י ּבִ יך ְוַאְרּבֵ ַּאְמׁשִ ּוְלָכל ְרִתיִכין , ְ
ְרָכאן ְוִאּתֹוְסָפן ְנהֹוִריןְּוֻכְל, ּוְלָכל ֵחיִלין ְדָקא ְיאות, ּהו ִאְתּבָ ִגין ְדֻכְלהו ִאְקרו ֵעת. ּּכְ ּּבְ ּ ּּ ,

ָכל ֵעת, ְּוָדא הוא ִדְכִתיב ה ְצָדָקה ּבְ   .עֹוׂשֵ

א ֲחֵזי א, ּתָ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדֲהוו ִיׂשְ ּּבְ ּ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא , ּ ֵכי ּבִ ִּאינון ֲהוו ָמׁשְ ּ ּ
אְל א, ַתּתָ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוַכד ָנְפקו ִיׂשְ חֹות ְרׁשו ָאֳחָרא, ּ ָּעאלו ּתְ ּוִבְרָכאן ִאְתְמָנעו , ּ ּ

  .ֵמָעְלָמא

א ֲחֵזי א, ּתָ חֹות ְרׁשו ַקִדיׁשָ ַּיֲעֹקב ֲהָוה ּתְ יָון ְדָנַפק ֵמַאְרָעא, ּ ְרׁשו ָאֳחָרא, ּכֵ , ָּעאל ּבִ
חֹות ְרׁשו ָא ֶחְלָמא, ֳחָראְּוַעד ָלא ָעאל ּתְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִלי ֲעֵליה קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ל , ְּ ְוָחָמא ּכָ

ין, ַּמה ְדָחָמא יה ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ְּוֲאְזלו ִעּמֵ ּ יָרא, ּ ְּוֵכיָון ְדָיִתיב ַעל . ַּעד ְדָיִתיב ַעל ּבֵ
יָרא יה, ּבֵ ְּסִליקו ַמָיא ְלַגּבֵ ה, ּ ן ִאְזַד, ְוֵכן ֲהָוה מׁשֶ ּמָ ְּדִמּתַ ֵתיהּ ַנת ֵליה ִאּתְ ּּמְ , ָּרָזא ְדִמָלה. ּ

יָרא ָלא ָסְלָקא ֲהֵדיה, ּבֵ ָרא ּבַ ָרא ִדיֵליה ְלִאְתַחּבְ ד ָחָמא ִקׁשְ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ָיין ַאֲהָדֵדי, ְוָאַמר ִרּבִ ל ָהֵני ְקָרֵאי ַקׁשְ ִתיב, ּכָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּ ַוֵיֵצא )בראשית כח(, ּבְ
ַב ֵאר ׁשָ ְע ַוֵיֶלך ָחָרָנהַיֲעֹקב ִמּבְ ָחָרן ֲהָוה ָיִתיב, ּ ן, ְוָלָבן ּבְ ּמָ אי ָנִטיל ִמּתַ ִּדְכִתיב , ַאּמַ

ֵני ֶקֶדם)בראשית כט( א ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוֵיֶלך ַאְרָצה ּבְ ְ ַוִיּשָׂ ּ ָלן ִדְבָחָרן ֲהָוה ִדיוֵריה . ּ ּוִמּנָ ּ ּ ּּ
ם ַויֹאְמרו ֵמָחָרן ֲאָנְחנוּ ַויֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעֹקב)בראשית כט(, ִּדְכִתיב, ְּדָלָבן ּ ַאַחי ֵמַאִין ַאּתֶ ּ ּ .

ן ָנחֹור ַויֹאְמרו ָיָדְענו ם ֶאת ָלָבן ּבֶ ַּויֹאֶמר ַהְיַדְעּתֶ ּ ּ ַמע ְדִדיוֵריה ְדָלָבן. ּ ַּמׁשְ ּ ּ ָחָרן ֲהָוה, ּּ   .ּבְ

א, ַיֲעֹקב ָאַמר, ֶּאָלא ִכיְנּתָ ׁשְ ִעיָנא ְלֵמיַעל ּבִ ִגין ִדְבִעיָנא , ֲאָנא ּבָ ְּלִאְזַדְווָגאּּבְ א . ּ ַאּבָ
ַדר ְלַעְבָדא ד ִאְתָנִסיב ְוׁשָ ח ֵעיָנא ְדַמָיא, ּכַ ּכַ ָתא, ַאׁשְ א ִאּתְ ַנת ֵליה ְלַאּבָ ּוְכֵדין ִאְזַדּמְ ּ ּ .

ֲאַתר ָדא יָרא ְוָלא ַמָיא, ְּוָהא ּבְ ְחָנא ָלא ֵעיָנא ְוָלא ּבֵ ּכַ א ַיֲעֹקב ַרְגָליו , ָּלא ַאׁשְ ּוִמָיד ַוִיּשָׂ ּ ּ
ִני ֶקֶדםַּוֵיֶל יָרא, ְך ַאְרָצה ּבְ ַנת ֵליה ּבֵ ן ִאְזַדּמְ ְּוַתּמָ ְדָקֲאָמָרן, ּ ֵתיה, ּכִ ַנת ֵליה ִאּתְ ְּוִאְזַדּמְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ן ֲהָוה ַוַדאי, ִרּבִ ּמָ ַחְקָלא ֲהָוה, ָּחָרן ּתַ יָרא ּבְ , ְּדִאי ָלאו ָהִכי. ְוַהאי ּבֵ
ִתיב אי ּכְ ָרץ)בראשית כט(, ַאּמַ ד ְלָאִביָה ַוּתָ ּגֵ ִגין ְדֲהָוה ָסִמיך ְלָמָתא,  ַוּתַ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָתא, ְוָאַמר ִרּבִ יָרא ִאּתְ ַנת ֵליה ַעל ּבֵ ַּיֲעֹקב ְדִאְזַדּמְ ּ ַנת ֵליה , ּ אי ָלא ִאְזַדּמְ ַּאּמַ ּ
ְבִטין, ֵלָאה ל ִאינון ׁשִ ְּדָהא ָקְייָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּכָ ּ ִריך ָלא ָב, ֶּאָלא ֵלָאה. ּ א ּבְ ְָעא קוְדׁשָ ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ּהוא ְלַזְווָגא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבְ ּ ה ִהיא ֵלָאה )בראשית כט(, ִּדְכִתיב, ּ  ,ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ
ְלָיא ִמָלה)מכלל( ּ ְדָהא קֹוֶדם ָלֵכן ָלא ִאְתּגַ ּ ּ.  

  ]ב''דף קנג ע - ' זוהר חלק א[

ָכא ֵעיָנא ְוִלּבָ, ְּותו ִגין ְלַאְמׁשָ ִפירו ְדָרֵחלּבְ ׁשַ ּא ְדַיֲעֹקב ּבְ ּ ן, ּ ּמָ ד ִדיוֵריה ּתַ ְּלֶמְעּבַ ּ ּּ ,
ּוְבִגיָנה  ִּאְזַדְווַגת ֵליה ֵלָאה )ב''דף קנג ע(ּ ּ ְבִטין, ּ ל ִאינון ׁשִ ה ָיַדע ַיֲעֹקב . ְּואֹוִקיַמת ּכָ ּמֶ ּבַ

ֶּאָלא ְדִאינון ַרְעָיין ָאְמרו ֵליה. ַמאן ִהיא ָרֵחל ּ ּ ּ ּתֹו )אשית כטבר(, ִּדְכִתיב, ּ ה ָרֵחל ּבִ  ְוִהּנֵ
ָאה ִעם ַהּצֹאן   .ּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]553דף [ -ּ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ה)בראשית כט(ַּויֹאֶמר , ּתָ ַטּנָ ך ַהּקְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ָ ֶאֱעָבְדך ׁשֶ ְוִכי , ָ
א ָחָדא ּתָ ר ַיְרִחין אֹו ׁשַ יה ְדַיֲעֹקב ְדָלא ָקֲאַמר ֶעׂשֶ ַּמה ַדְעּתֵ ּ ּ ִנ, ּ ַבע ׁשָ איֶּאָלא ׁשֶ . ים ַאּמַ

ָחְכָמָתא ֲעַבד ִגין ְדָלא ֵייְמרון. ֶּאָלא ַיֲעֹקב ּבְ ּּבְ ִפירו ְדָרֵחל ֲעַבד, ּ א ְדׁשַ יאוְבּתָ ִּדְבִגין ּתִ ּ ּ ּּ ,
ִגין ָחְכְמָתא ִנין ִהיא, ֶּאָלא ּבְ ַבע ׁשְ ת ׁשֶ ִנין ִעָלִאין. ְּדִסיֲהָרא ּבַ ַבע ׁשְ ְּוֻכְלהו ׁשֶ רו , ּּ ּׁשָ

ֲּעֵליה ְדַיֲעֹקב ַע ְדָקא ְיאותּ ה ּכְ ּבָ ּד ָלא ָנִסיב ָלה ְלָרֵחל ְלֵמיַתב ּגַ ּ ְלהו . ּ ְּדָהא ַיֲעֹקב ָנַטל ּכֻ ּּ
ַקְדִמיָתא ה, ּבְ ּוְלָבַתר ֲאָתא ְלַגּבָ ַמִים, ּ ָחא ִאיהו ׁשָ ּכָ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ   .ְוִאיִהי ָאֶרץ, ּּבְ

ָיִמים ֲאָחִדים, ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵעיָניו ּכְ ַּוִיְהיו ּבְ ָיִמים ֲאָחִדיםַמאי, ּ ַבע , ֶּאָלא,  ּכְ ְלהו ׁשֶ ּּכֻ ּ
ֵעינֹוי ִקיל לֹון ּבְ ִנין ׁשָ ִאינון ִעָלִאין, ׁשְ ּּכְ אן. ּ ְּדִאינון ֲאָחִדין ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ  )ב''ה ע''צ(, ּ

ְּוֻכְלהו ַחד ָדא, ּ ָרן ָדא ּבְ ְּדִמְתַקּשְׁ ַאֲהָבתֹו אֹוָתה. ּ ַגְווָנא ִעָל, ּּבְ ָחא ּכְ ּכָ ּתַ   .ָאהְּלִאׁשְ

א ֲחֵזי ַבע, ּתָ ִאינון ׁשֶ ְּדָאִפילו ָלָבן ָרַמז ֵליה ּבְ ּ ּ ְּדָפַתח ְוָאַמר , ְוָלא ָיַדע ַמאי ָקֲאַמר, ּּ
י ְוגו)בראשית כט(, ִּדְכִתיב, טֹוב ּתִ א. ' טֹוב ּתִ י ַאּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ַבע , ּ ָּפַלח ׁשֶ
ִנין ִמָטה, ׁשְ ׁשְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבִ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ָכל ֲאַתר יֹוְבָלא ָסִתים ְדָלא , ּתָ ּּבְ

ְלָיא ִמָטה ִאְתּגַ ְלָיא וׁשְ ִּאְתּגַ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ִנין ַקְדָמִאין, ּתָ ַבע ׁשְ א ְדַיֲעֹקב ָפַלח ׁשֶ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ , ַיֲעֹקב, ָנְפָקא ָקָלא ְוָאַמר, ּ
ירוָתא, ִתיב ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּכְ)תהלים קו( ן ׁשֵ ּמָ ּעֹוָלם ָסִתים ִדְלֵעיָלא יֹוְבָלא ִמּתַ ּ .

ְּדִאֵלין ְדִאינון ְסִתיִמין ּ ְלָיא לֹון ִמן יֹוְבָלא ִאינון, ּּ ְּדָלא ִאְתּגַ ימו ִמַיֲעֹקב. ּּ ך ִאְסּתִ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ ,
ִמָטה ִאינון, ְּדָלא ָיַדע ב ְדָהא ִמן ׁשְ ְּדָחׁשַ ּ ּ ּוְבִגין ְדַיֲעִבי. ּ ירוָתא ֵמעֹוָלם ִדְלֵעיָלאּ ּד ׁשֵ ּ ,

יה ְסָיין ִמּנֵ ִגין ְדיֹוְבָלא ִאיהו ָסִתים, ִּאְתּכַ ּּבְ ְסָייא, ּ ֵני יֹוְבָלא ְדִאְתּכַ ּוְלָבַתר ַדֲעָברו ׁשְ ּ ּ ֲעַבד , ּ
ְלָיין ִמָטה ְדִאְתּגַ ֵני ׁשְ ְתֵרין ָעְלִמין ְוָאִחיד לֹון)ב''ו ע''פקודי רנ(, ּׁשְ   .ּ ְוִאְתַעַטר ּבִ

א ָחָדא, א ֲחֵזיּתָ ִנין וְבַרּתָ ית ּבְ ית ִסְטִרין , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ֵּלָאה אֹוִליַדת ׁשִ ְּדָהא ׁשִ
ית ָּקְייִמין ֲעָלה ְוִאֵלין ׁשִ א ָחָדא, ּ ָרָזא ִעָלָאה ָנְפָקא, ּוְבַרּתָ ֵרין . ּּבְ ָרֵחל אֹוִליַדת ּתְ

ִמָטה, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ַּצִדיִקים ֵרי ַצִדיֵקי ָיְתָבא ְלָעְלִמיןְּדֵבין, ָּהא ׁשְ תהלים (, ִּדְכִתיב, ּ ּתְ

ּ ַצִדיִקים ִייְרׁשו ָאֶרץ)לז א, ּ ַּצִדיק ְלֵעיָלא ְוַצִדיק ְלַתּתָ יה ָנְגָדן ַמִיין , ַּצִדיק ְלֵעיָלא. ּ ִּמּנֵ
א. ִּעָלִאין י ְדכוָרא, ַּצִדיק ְלַתּתָ יה ָנְבָעא נוְקָבא ַמָיא ְלַגּבֵ ִּמּנֵ ּ ִתיאו, ּ ִליםּּבְ א ׁשְ ַּצִדיק . ְבּתָ

ְטָרא ָדא ְטָרא ָדא, ִמּסִ ֵרי נוְקֵבי, ְּוַצִדיק ִמּסִ ין ּתְ ָמא ִדְדכוָרא ְלֵעיָלא ָיִתיב ּבֵ ּּכְ ּ ָהִכי ָנֵמי , ּ
ֵרי ַצִדיִקי ין ּתְ א ָיְתָבא ּבֵ ּנוְקָבא ְלַתּתָ ּ.  

ֵרין ַצִדיִקין ִניְנהו, ְּוַעל ָדא ּיֹוֵסף וִבְנָיִמין ּתְ ּ ִגין , ָּכה ְלֶמהֵוי ַצִדיק ְלֵעיָלאיֹוֵסף ָז. ּ ּבְ
ְּדָנַטר ָאת ַקָייָמא א. ּ ְנָיִמין ִאיהו ַצִדיק ְלַתּתָ ּּבִ ֵרי ַצִדיֵקי, ּ ין ּתְ ִמָטה ּבֵ ְּלִאְתַעְטָרא ׁשְ ּ יֹוֵסף , ּ

ִדיק ִדיק, ַּהּצַ ּוִבְנָיִמין ַהּצַ ּ.  

ְנָיִמין ַצִדיק ֲהָוה ַהאי ָאת ַקָייָמאְּדָכל יֹומֹוי ָלא ָחָטא. ִאין, ְּוִכי ּבִ ב , ּ ּבְ ְוַאף ַעל ּגַ
יֹוֵסף ן ֵליה עֹוָבָדא ּכְ ְּדָלא ִאְזַדּמַ ּ אי ִאְקֵרי ַצִדיק, ִאי ָהִכי. ּ ל יֹומֹוי ְדַיֲעֹקב . ַּאּמַ ֶּאָלא ּכָ

ֶאְבָלא ְדיֹוֵסף ׁש ַעְרֵסיה, ֲהָוה ּבְ ּמֵ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַכד ִאְתְנִטיל יֹוֵסף ִמַיֲעֹקב. ָּלא ׁשִ א ַרְבָי, ּ
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ׁש ַעְרֵסיה. ֲהָוה ְוָלא ְנִסיב ּמֵ ְּוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ְדָלא ׁשִ ב ְדִאְזַדַווג ְלָבַתר ָלא , ּ ֶּאָלא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
א ַעְרֵסיה ׁשָ ּמְ   .ָּבָעא ְלׁשַ

ַנן ִאיל יֹוֵסף ְלִבְנָיִמין, ְוֲאַנן ָהִכי ּתְ ָעה ְדׁשָ ׁשָ ָּאַמר ֵליה ִאית ָלך ִאיְנּתו, ּּבְ , ָּאַמר ֵליה. ְּ
ִנין. ִאין ְָאַמר ֵליה ִאית ָלך ּבְ ְּוֵהיך ִאְקרון. ָּאַמר ֵליה ִאין, ּ ָּאַמר ֵליה ַעל ׁשום ָאִחי ְוכו, ְ ּ ּ '

אמר ליה על , ואיך יתקרון לך. אמר ליה זמינין לי, א אמר ליה אית לך בנין''נ(
ַלע ָוֶבֶכר ְוגוּ וְבֵני ִבְנָיִמי)בראשית מו(ִּדְכִתיב '  ֵגָרא ְוַנֲעָמן ְוגו)'שום אחי וגו ְוַאּתְ ', ן ּבֶ

ׁש ּמֵ   .)א אלא בההיא שעתא''ס(. ֲּאַמְרּתְ ְדָלא ׁשִ

  ]א''דף קנד ע - ' זוהר חלק א[

א ָלא ֲהוו ֵליה, ָּאַמר ֵליה ִאין ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ א לבתר דיצא מבית האסורין הוו ''ס(. ּ

ַלע ָוֶבֶכר)ליה ד ָעאלו ְלִמְצַרִים.ּ ְוִאי ֵתיָמא וְבֵני ִבְנָיִמן ּבֶ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּכַ ְּדָכל ִזְמָנא , ּ
ִנין ׁש ַעְרֵסיה ְואֹוִליד ּבְ ּמֵ ל ַיֲעֹקב ַעל יֹוֵסף ָלא ׁשִ ְנָיִמן. ְּדִאְתַאּבַ , ָהא יֹוֵסף ָאִחי, ְוָאַמר ּבִ

א ֲהָוה ִרית ִסיוָמא ְדגוָפא ִאיהו. ַּאּתְ ְקָייָמא ְדַאּבָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ יָון ְד, ּּ ֲאָנא , ִּאיהו ִאְתֲאִבידּּכֵ
ַּאְתֵריה ְדָאִחי )א''דף קנד ע(ֱאֵהא ָנִטיר  ּ.  

ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתֲאִביד, ְוִאי ֵתיָמא ָּהא ּבְ ְּדַצִדיק ָלא ֲהָוה ַעד . ָּלא ֲהָוה ַצִדיק, ּ ּ
יה ְּדָאֲעַרע עֹוָבָדא ּבֵ ְלהו ֲהוו ָיְדֵעי ִמַיֲעֹקב, ֶּאָלא. ּ ּּכֻ ּ ּ ּה ְיַדע ְדֲאַתר ָדא ָיִרית ְּדַיֲעֹקב ֲהָו. ּ ּ

ֵיים ּגוָפא, יֹוֵסף ך ַעד ְדִיְסּתַ ל ּכָ ָלָבן ּכָ ּוְבִגיֵני ָכך אֹוִריך ּבְ ּ ּּ ְ ְ ּוַמאן הוא ִסיוָמא ְדגוָפא, ְ ּ ּ ּּ ,
ִרית ִתיב. ּבְ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו)בראשית ל(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֲאׁשֶ ְּדָהא ַוַדאי ',  ַוְיִהי ּכַ ּ
ּתָ ִלים ּגוָפאַהׁשְ ּתְ ִלים, ּא ִאׁשְ ּתְ יָון ְדגוָפא ִאׁשְ ּּכֵ ִעיָנא ְלֵמיַזל, ּ ְנָיִמן ָיַדע . ּבְ ך ּבִ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ

ְּוָנַטר אֹוְרֵחיה ַדֲאחוי ּ ּ.  

יָון ְדֲאָתא ְליֹוֵסף ח, ּּכֵ ּכַ ּתַ ְנָיִמין ָהַדר ְלֵביֵתיה. ְוִאׁשְ ׁש ַעְרֵסיה , ּּבִ ּמֵ  )אזלי ועאלו(ְּוׁשִ
ִניןְואֹוִליד א.  ּבְ ִריך הוא ָעִביד ֵליה ַצִדיק ְלַתּתָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ . ְּויֹוֵסף ַצִדיק ְלֵעיָלא, ְּ

ך ְוְבִגיֵני ּכָ ִנין אֹוִליַדת, ּ ֵרין ּבְ א, ָרֵחל ּתְ ִנין וְבַרּתָ ית ּבְ   .ְּוֵלָאה ׁשִ

ָיין, ְּוַעל ָדא ּסְ ִנין ַקְדָמֵאי ִאְתּכַ ַבע ׁשְ ִגין ְדֲהוו ְּדָלא , ִּאינון ׁשֶ הו ַיֲעֹקב ּבְ ָּיַדע ּבְ ּ ּ
ְלָיין, ְּדיֹוְבָלא ִמָטה ִאְתּגַ ְּוִאינון ִדׁשְ ּ ְסָיא, ּ ְלָיא ָפַלח ְליֹוְבָלא ְדִאְתּכַ ִמָטה ְדִאְתּגַ ּוִבׁשְ ּ ּ ּּ ּ ,
ִנים)בראשית כט(ִּדְכִתיב  ַבע ׁשָ ָרֵחל ׁשֶ ִנים ְסָתם. ּ ַוַיֲעֹבד ַיֲעֹקב ּבְ ַבע ׁשָ ָרֵחל ָפַל. ׁשֶ ח ּּבְ

ִנין ִעָלִאין ַבע ׁשְ ְתֵרי ָעְלִמין, ּׁשֶ הו ּבִ אן אֹוִליְפָנא. ְּוִאְתֲאִחיד ּבְ ְלָיא, ִמּכָ ִּמּגֹו ְדִאְתּגַ ָאֵתי , ּ
ר ָנׁש ִלְסִתיָמָאה   .ּבַ

ִנין ַקְדָמֵאי ִמיֹוְבָלא ִאינון, ְוִאי ֵתיָמא ִּאי ָהִכי ִדׁשְ ִתיב , ּּ יֹוְבָלא ּכְ  )ויקרא כה(ָהא ּבְ
ִנ ַבע ׁשָ ַבע ְפָעִמים, יםׁשֶ ִכיֵחי. ּׁשֶ ִנים ׁשְ ַבע ׁשָ ַבע ְפָעִמים , ׁשֶ . ּ ָאן ִאינון)לא שכיחי(ּׁשֶ

ָנא, ֶּאָלא ּבְ ִלימו חוׁשְ ִהלוָלא ְדֵלָאה ַאׁשְ ְבָעה יֹוִמין ְדָנַטר ּבְ ִּאינון ׁשִ ּ ּ ּ ל יֹוָמא , ּּ א ''ס(ְּדָהא ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]555דף [ -ּ

יך ַעל )הלים קיטת( ,ִּדְכִתיב, ַאַחת ִאְקֵרי )שבע( )פעם אחת ושבע אחת יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ ּ
ְפֵטי ִצְדֶקך ִָמׁשְ ְבָעה יֹוִמין. ּ ׁשִ ִלים ּבְ ּתְ ְבָעה ִאׁשְ ָכל יֹוָמא' ז, ְוָכל ׁשִ ְּדִאְקֵרי ַפַעם ַאַחת, ּבְ ּ.  

ִנין ְדָפַלח ְלָבַתר, יֹוִמין' ְּדָלא ָנַטר ז, ּוְבָרֵחל ָלא ֲהָוה ֵכן ַבע ׁשְ ֶּאָלא ׁשֶ , יָמאְוִאי ֵת. ּ
ִמָטה ֲהָוה ֵליה ְלִמְפַלח קֹוֶדם, ִאי ָהִכי ִנין ִדׁשְ ּׁשְ ּ ִמָטה, ּ ׁשְ ּוְלָבַתר ְלִאְזַדְווָגא ּבִ ּ ּ יָון . ּ ֶּאָלא ּכֵ

יל ֲעֵליה ְלִמְפַלח ְּדַקּבִ ִאילו ָפַלח לֹון, ּ ּּכְ ּ ֵקיה. ּ א וְנׁשָ י ַאּבָ ֲּאָתא ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא . ּ ְָאַמר ּבְ

ִתיב , ְקָראְּדָזִכיָנא ְלַהאי  ָּחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגִדיל ּתֹוָרה '  ה)ישעיה מב(ַּעל ַההוא ֲאַתר ּכְ
  .ְּוַיְאִדיר

י ֶאְלָעָזר א ָחָדא, ּתו ָאַמר ִרּבִ ִנין וְבַרּתָ ית ּבְ ָמר ֵלָאה אֹוִליַדת ׁשִ ָּהא ְדִאּתְ ָּהִכי הוא , ּ
ִנין ַוַדאי, ַּוַדאי ֵרי ּבְ ָפחֹו, ָּרֵחל ּתְ ִני ׁשְ ָעהּבְ ּקוָנא ִדְלהֹון ֵהיך ָקְייֵמי, ת ַאְרּבָ ְּתִ ֶּאָלא . ּ

ע  ִרים ְדִאְקרון ֲאחֹוַרִים)א''ח ע''קנ(ִּאינון ַאְרּבַ ּ ְקׁשָ  ְוָכל ֲאחֹוֵריֶהם )מלכים א ז(ִּדְכִתיב , ּ
ְיָתה   .ּבָ

ַלת  ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ּתְ ִרין)א''א ע''רמ(ְּדָהא ּבִ ֶאְמ.  ִקׁשְ ָרא ַחד ּבְ ָּצִעיָתא ְדִאיהו ֲאָבל ִקׁשְ ּ
ַאר ְלַבר, ַּרב ְוִאיהו ָאחֹור ּתָ ָמאָלא. ְּדִאׁשְ ְדרֹוָעא ׂשְ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ְוֵכן ַחד ּבִ ְוֵכן , ְוֵכן ַחד ּבְ

ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ ן ּכָֹלא. ַחד ּבְ ּקַ ְיָתה, ְּוַכד ִאְתּתַ ְלהו ּבָ חו ּכֻ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ְּלַקְייָמא ְקָרא ִדְכִתיב , ּּ
ְיָתהְוָכל ֲאח   .ֹוֵריֶהם ּבָ

וִרין ָאר ִקּשׁ ל ׁשְ ר ְוִאֵלין ָנְפִקין, ּּכָ ֵמיׁשַ ְלהו ִאְתַחְזָיין ּבְ ּּכֻ ּּ ְּלַבר ִמְדרֹוִעין וְלַבר ִמַיְרִכין, ּ ּ ּ ,
ָפחֹות ְבִני ַהּשְׁ ִמְנָייָנא, ְלִאְתֲחָזָאה ּבִ ב ְדִאינון ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ְבִני ָרֵחל ְוֵלָאה, ּ יֵבי ּכִ . ָלא ֲחׁשִ

ְוְבִגיֵני ָכך ָנְפֵקי ְלַבר ּ.  

ע ָּדָבר ַאֵחר ִאֵלין ִאינון ַאְרּבַ ִגיַנְייהו, ּ ִרין ָנְטֵלי ּבְ ָאר ִקׁשְ ְּדָכל ׁשְ . ְּוִאֵלין ָנְטֵלי לֹון, ּ
א י ַאּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ן )א אמר רבי אבא דא לאו דא''נ(, ּ ּקַ ּ ְוַעל ָדא ּכָֹלא ִמְתּתַ ּ

ֲחָדא נוָאה ֵלָאה ְוגו' ּ ַוַיְרא ה)שית כטברא(. ּכְ י ׂשְ י ֶאְלָעָזר ָפַתח. 'ּּכִ יִבי ֲעֶקֶרת , ַּרּבִ מֹוׁשִ
ִית  ֵמָחה ַהְללוָיה)תהלים קיג(ַהּבַ ִנים ׂשְ ִית. ּ ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ָּדא ָרֵחל ְדִאיִהי , מֹוׁשִ ּ

ֵמָחה. ִעְקָרא ְדֵביָתא ִנים ׂשְ   .ָּדא ֵלָאה, ֵאם ַהּבָ

ִמָטה, ר ַאֵחרָּדָב ִית ָדא ׁשְ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ּמֹוׁשִ ָרא, ּ ֲּעֵליה , ְּדַהאי ַעְלָמא, ְּדִאיִהי ִעּקָ
ר ֵמָחה. ִּאְתַדּבַ ִנים ׂשְ ְלָיין. ָּדא יֹוְבָלא, ֵאם ַהּבָ יה ּתַ ְּדָכל ֵחידו ְוָכל ֶחְדָוה ְדֻכְלהו ַעְלִמין ּבֵ ּ ּ ּ ּּ .

ָלָלא ְדֹכָלא הוא, ְוַהאי ְקָרא ּּכְ ִליל ּכָֹלא. ּ ִגין ְדַהאי ּכָ ּּבְ א, ּ ָרָזא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ִסיוָמא , ּּבְ ּּ
  .ַּהְללוָיה, ִדְקָרא

  ]ב''דף קנד ע - ' זוהר חלק א[

נוָאה ֵלָאה' ַּוַיְרא ה י ׂשְ נוָאה, ּּכִ אי ִהיא ׂשְ ִני ַמַעְלָיא , ְּוִכי ַאּמַ נוָאה ָלאו ּבְ ֵני ׂשְ ְּוָהא ּבְ
ִני ַמֲעֵלי ִמֵלָאה ָנְפקוַּוֲחִזיָנן ְד. ִּניְנהו ָּכל ִאינון ּבְ נוָאה ֵלָאה, ּּ י ׂשְ , ֶּאָלא. ְּוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]556דף [ -ּ

ָיא ּסְ ִדיר ַעְלָמא ְדִאְתּכַ ַּוַדאי יֹוְבָלא ִאיהו ּתָ  )ב''דף קנד ע( )בני(ְּוָכל ִמילֹוי ָלאו , ּ
ְלָיא ִניְנהו ִאְתּגַ ּּבְ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ָיין, ּ ּסְ ל עֹוָבדֹויַיֲעֹקב ִאְתּכַ יה ּכָ   .ּ ִמּנֵ

א ֲחֵזי ְלָיא ִאיהו, ּתָ ִאְתּגַ ָאה ּבְ ּתָ ַּעְלָמא ּתַ ירוָתא ְדֹכָלא, ּ ְּוהוא ׁשֵ ּ ּ ַדְרּגֹוי, ּ . ְּלַסְלָקא ּבְ
ירוָתא ְדֹכָלא ָמה ְדָחְכָמה ִעָלָאה הוא ׁשֵ ּּכְ ּּ ּ ָאה, ּ ּתָ ְוִהיא , ָּחְכָמה ִאיהו, ָהִכי ָנֵמי ַעְלָמא ּתַ

ירוָתא ְדֹכ ך. ָּלאּׁשֵ ְוְבִגין ּכָ ה, ּ ִמָטה)ב''ח ע''שמות קל(, ָקֵריָנן ַאּתָ ִגין ְדִאיהו ׁשְ ּ ּבְ ּ ּ ,
ְלָיא   .ְּוִאְתּגַ

ְּוַעְלָמא ִעָלָאה ְדִאיהו יֹוְבָלא ּ ָיא ִאינון, ָּקֵריָנא הוא, ּ ּסְ ִאְתּכַ ְּדָכל ִמלֹוי ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה . ּּ
ּכַ)בראשית ל(, ִּדְכִתיב, ְדֵלָאה ַלְיָלה הואּ ַוִיׁשְ ה ּבַ ּב ִעּמָ ִתיב. ּּ  ְוָעַבד )במדבר יח(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ַּהֵלִוי הוא ְרָכאן ְלֹכָלא. ּ יה ּבִ ָכא ִמּנֵ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ִדיר, ּהוא. ּ ָיא ּתָ ּסְ ַּעְלָמא ִעָלָאה ְדִאְתּכַ ּ ,
ְרעוֵתיה ק ּבִ ָיא ָלא ִאְתָדּבַ ּסְ ה ְדִאְתּכַ ּמָ ְּוַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ ְלָיאֶּאָלא , ּ ה ְדִאְתּגַ ּמָ ּּבְ , ְּוָרָזא ָדא ִדְכִתיב, ּ

ּתֹו )בראשית ב( ִאׁשְ נוָאה ֵלָאה' ּ ַוַיְרא ה)בראשית כט( .ְוָדַבק ּבְ י ׂשְ ר , ֵמָהָכא. ּּכִ ְּדָסאֵני ּבַ
יה ָּנׁש ֶעְרָיין ְדִאּמֵ ׁש)ואחותיה(, ּ ָכל ֲאַתר ְוָלא ִיְתֲחׁשָ יה ּבְ ר ָנׁש ִעם ִאּמֵ ְוָהא . ּ ְוִיְתַיֵחד ּבַ

ן ִמְתַיֵחד ִעם ִאּמֹו, ִּאְתָערו י ִמַיֲעֹקב. ּבֵ ּסֵ ְּוֹכָלא ִאְתּכַ ָלל, ּ ְלָיא ּכְ ְּדַעְלָמא ִעָלָאה ָלא ִאְתּגַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב ִאְתְקַיים ַעְלָמא, ּתָ ּּבְ ּ ְּוִאי ֵתיָמא ָהא ְבִגיֵניה ְדַאְבָרָהם, ּ ָמה , ּ ּכְ
ְרָאם ּבְ)בראשית ב(, ְדַאּתְ ָאֵמר ַאְבָרָהם, ִהּבָ ְרָאם ֶאָלא ּבְ ִהּבָ ְקֵרי ּבְ ִגיֵניה . ַּאל ּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ

ְּדַיֲעֹקב ִאְתְקַיים ַאְבָרָהם ר ָפָדה '  ּכֹה ָאַמר ה)ישעיה כט(, ִּדְכִתיב, ּ ית ַיֲעֹקב ֲאׁשֶ ֶּאל ּבֵ
ֵני ָע. ֶאת ַאְבָרָהם ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְדַמת ְדָנא ֲהָוה קוְדׁשָ ּוִמּקַ ּ ּ ּ יָון ְדֲאָתא , ְלִמין ְוָחִריב לֹוןְּ ּּכֵ

ְכָללו ָעְלִמין ּתַ יה ִאׁשְ ַּיֲעֹקב ִמּנֵ ַקְדִמיָתא, ּ  )ישעיה מג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוָלא ִאְתָחָרבו ּכְ
ָרֵאל ְוגו' ּכֹה ָאַמר ה ָּבַֹרֲאך ַיֲעֹקב ְוֹיֶצְרך ִיׂשְ ָ'.  

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ כֹוִר )שמות ד(, ּתָ ִני ּבְ ָרֵאלּבְ ִני )שם( ּוְכִתיב, י ִיׂשְ ַלח ֶאת ּבְ ּ ׁשַ
ִריך הוא, ְוַיַעְבֵדִני א ּבְ ן ְלקוְדׁשָ ָרֵאל ִאְקֵרי ּבֵ ִּיׂשְ יה, ְּ ק ּבֵ ִגין ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּכְ

י ֵתָדע)משלי ל( נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֵׁ   .ּ ַמה ּשְׁ

ד אֹוִליַדת ִלְראוֵבן ַמה , ֵלָאה ִתיבּּכַ מֹו ְראוֵבן)בראשית כט(, ּכְ ְקָרא ֶאת ׁשְ ְּראוֵבן . ּ ַוּתִ
ֲחָדא, ְסָתם ָרן ּכְ ְתַלת ִסְטִרין ִמְתַחּבְ ִליל ּבִ ִגין ְדִאְתּכְ ְמעֹון ְוֵלִוי, ּּבְ , ַמאי ַטְעָמא ֵלִוי. ׁשִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר   .ִּחּבוָרא ְדָכל ִסְטִרין,  ֹליֹות)מלכים א ז(, ּכְ

י ְיה ֵאת ְוֶיֶתר ָעז)בראשית מט(, ִּדְכִתיב, ֵמָהָכא, ּוָדהָאַמר ִרּבִ ַתְרּגומֹו ,  ֶיֶתר ׂשְ ּּכְ
ֵכירוָתא א, ּּבְ הוְנּתָ ּוַמְלכוָתא, ּּכְ ִסְטָרא ִדְגבוָרה ִאיהו. ּ ּוַמְלכו ּבְ ּ ּ ְּוַעל ָדא ְראוֵבן ְסָתם, ּ ּ.  

יןִּסְתֵרי תֹוָרה  ִניּתִ ֵני ֶעְליֹון. ַמּתְ י ֶעְליֹוִנ, ּבְ ִריָכן , יןַּקִדיׁשֵ , ּ ְדָעְלָמא)א ברירן''ס(ּבְ
ָנׁשו ְלִמְנַדע. ּמֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא ָכל יֹוָמא, ּּכְ ֳפָרא ָנִחיּת ּבְ א, ָּהא ּצִ ִגְנּתָ ַער ּבְ ְלהֹוָבא . ִאּתְ ׁשַ

ַגְדָפָהא ְּדנוָרא ּבְ ּ א. ּ ַחְרּבָ ִניָנן ּכְ א ַמְגרֹוְפָיין ׁשְ ָלּתָ יָדָהא ּתְ ִניִזי. ּּבִ ָחן ּגְ יָדא ְיִמיָנאַּמְפּתְ   .ן ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]557דף [ -ּ

כֹון ִדי ְנִהירו ַאְנפֹוי, ָקֵרי ְבָחִיל ְוָאַמר ַּמאן ִמּנְ ּ ִאיָלָנא , ּ יף ּבְ ּקִ ּתַ ִּדי ָעאל ְוָנַפק ְוִאּתְ ּ
ַעְנפֹוי, ְּדַחֵיי ְרׁשֹוי, ָּמָטא ּבְ ׁשָ א, ָאִחיד ּבְ יק ִמדוְבׁשָ יה ָמּתִ ָּאִכיל ֵמִאיּבֵ ּ ָּיִהיב ַחִיין , ּ

א א ְלַגְרֵמיהַאְסָו, ְּלַנְפׁשָ   .ּוּתָ

א יׁשָ ר ֵמִהְרהוָרא ּבִ ּמַ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִּאְסּתַ ר ּבְ ּקֵ ֵּמִהְרהוָרא ִדְמׁשַ ּ ַמְסִאיב ַנֲהָרא ְוַנֲחָלא , ּ
ָרֵאל א, ְמקֹוָרא ְדִיׂשְ א ְלַנְפׁשָ ִּדיֵהיב מֹוּתָ ָלל, ּ ִבירו ְלַגְרֵמיה ֵליּת ֵליה ִקיוָמא ּכְ ּוּתְ ּ ּ ּ ּּ.  

ִּהְרהוָרא ְדַמְסִא ּיב ַההוא ְמקֹוָרא ִדיֵליהּ ְקָרא, ּ ִגין ְדַההוא , ָעִביד ִאיָלָנא ְדׁשִ ּּבְ ּ
א, ִּהְרהוָרא ָסְלָקא חֹוּת ַנְפׁשָ א ּתְ ְּוַאְחַלף ַנְפׁשָ ַלק. ּ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְסּתַ א , ּ ְוִאיָלָנא ְדמֹוּתָ

יה יף ּבֵ ּקִ ּתַ יך, ִּאּתְ ן ָמׁשִ ּמָ א ִמּתַ ַָנְפׁשָ ּ.  

ַההוא ִהְרהוָראְּדִא, ַּווי ֵליה ר ּבְ ַעּקַ ּּתְ א, ִּמּגֹו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ִאיָלָנא ְדמֹוּתָ ק ּבְ ָדּבַ . ְּוִאּתְ
יה ַּעְנִפין ֵליּת ּבֵ ָלל, ָלא ָחָמא ָטָבא ְלָעְלִמין, ּ א ּכְ ָלא ַלחוּתָ א ִאיהו ּבְ ְּיֵבׁשָ יה ָמִריר . ּ ִּאְנּבֵ

ַלֲעָנה ָמר , ּכְ ֲעָרָבה ולא ִיְרֶאה ִכי ָיֹבא טֹוב ְוגו ְוָהָיה )ירמיה יז(ֲּעֵליה ִאּתְ ַעְרָער ּבָ   .'ּכְ

ִגין ְדִהְרהוָרא ָטָבא ָסִליק ְלֵעיָלא ּּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ַעְנפֹוי, ָּאִחיד ּבְ ִקיף ּבְ ָאִכיל , ַּאּתְ
יה יה, ֵּמִאְנּבֵ ְרָכאן ָנְפִקין ִמּנֵ ין ְוָכל ּבִ ּּכל ִקדוׁשִ ּ יה. ּּ ַּאְחִסין ַחִיין ְלַנְפׁשֵ ּ א ְלַגְרֵמיהּ , ּ ְוַאְסָווּתָ

ָמר  יו ְולא ִיְרֶאה )ירמיה יז(ֲּעֵליה ִאּתְ ָרׁשָ ַלח ׁשָ ּתול ַעל ַמִים ְוַעל יוַבל ְיׁשַ ֵעץ ׁשָ ּ ְוָהָיה ּכְ ּ ּ
י ָיֹבא חֹום וגו   .'ּכִ

ל ִמִלין ְדַעְלָמא ּּכָ ָבה ְוִהְרהוָרא, ּ ר ַמְחׁשָ ּתַ ם  ְוִהּתְ)ויקרא יא(ְּוַעל ָדא , ָּאְזִלין ּבָ ּתֶ ַּקִדׁשְ
ים ם ְקדֹוׁשִ ִהְרהוָרא ָטָבא, ִוְהִייּתֶ יך ּבְ ין ְדַעְלָמא ַאִפיק וָמׁשִ ִגין ְדָכל ִקדוׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָּ ּ.  

ִהְרהוָרא  ַאב ּבְ ַּמאן ְדִאְסּתָ א)א''ו ע''שם נ, א''ד ע''ויקרא פ(ּ יׁשָ י ְלִאְזַדְווָגא ,  ּבִ ד ָאּתֵ ּּכַ ּ
יה ְו י ְרעוּתֵ יה ושֹוִ ּתֵ ִאּתְ ּּבְ ּ ּ א ָאֳחָראּ ּתָ ִאּתְ ִּהְרהוֵריה ּבְ ִהְרהוָרא ָאֳחָרא, ּ ָּדא , ּוָזַרע ַזְרָעא ּבְ

ין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא ּהוא ְדַאְחַלף ַדְרּגִ ּ ּ א ִדְמָסֲאָבא, ּּ ִגין ַדְרּגָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּדְרּגָ ּ ּ ָמה . ּ ּכְ
א ּתָ ְּדִהְרהוָרא ִדיֵליה ָעִביד ִחלוִפין ְלּתַ ּ ּ ּ ּד ִחלוִפין ְלֵעיָלאּאוף ָהִכי ֲעַב, ּּ ּ ָמה ְדגוָפא . ּ ּּכְ ּ

ָרא ְדיֹוִליד ְּדַההוא ּבְ ּ מוָרה, ּ ן ּתְ מוָרה ִאְקֵרי. ִּאְקֵרי ּבֶ ן ּתְ א ּבֶ ַנְפׁשָ ּאוף ָהִכי ּבְ ְּדָהא ָלא . ּּ
ַההוא ִהְרהוָרא א ּבְ יכו ַקִדיׁשָ יך ְמׁשִ ָּמׁשִ ּ ּ ּ א ָאֳחָר, ָ ַדְרּגָ ַחַלף ּבְ א ִדיֵליה ִאּתְ ְּוַנְפׁשָ ּ ַיֲעֹקב . אּ

ֵליָמא ְדכָלא ְקׁשֹוט ֲהוו, ּׁשְ ִריך הוא ְדָכל ָאְרחֹוי ּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ ּּגַ ּ ּ ָּ ְּוִהְרהוָרא ִדְקׁשֹוט , ּ
כָלא ִדיר ּבְ ֵלָאה. ִּהְרֵהר ּתָ יה ּבְ ּתֵ ִאּתְ ׁש ּבְ ּמֵ ַההוא ֵליְלָיא ִדְמׁשַ ּּבְ ּ ויקרא , ב''ו ע''קע(ִּהְרהוָרא , ּ

ָרֵחל ֲהַוּת ִדי)א''ב ע''רצ ָרֵחל. ֵּליה ּבְ יב ּבְ ֵלָאה ְוָחׁשִ ׁש ּבְ ַההוא , משּמֵ ּוְמקֹוָרא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ
ִּהְרהוָרא ִדיֵליה ָאְזָלא ּ.  

 ] בשנה49יום [סדר הלימוד ליום יט חשון 

א ך. ְּדָהא ָלא ֲהָוה ָיַדע, ְוָלאו ְלַדְעּתָ ִגין ּכָ ָמא, ָּבְ ׁשְ א . ָּלא ָסִליק ְראוֵבן ּבִ ִריך ּקוְדׁשָ ָּבְ

ּהוא ְדֲהָוה ָיַדע ַעְלָמא, ַּאְחֵמי ֵליה ְוָאַמר, ּ ְיִליד ּבְ ְּראו ֵבן ְדִאּתְ יב. ּ ּתִ ירמיה (, ּוַעל ָדא ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]558דף [ -ּ

ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנו)כג ְסּתָ ּמִ ר ִאיׁש ּבַ ּתֵ ְקֵרי ֶאְרֶאּנו ֶאָלא ַאְרֶאּנו, ּ ִאם ִיּסָ ַּאל ּתִ ּּ ,
יה לון ּבֵ ּכְ ְּדִיְסּתַ ּ ִריך הואּוְבִג. ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ ּגְ ּין ְדִאּתְ ּ ּ ּ א ֲהָוה , ָּ ְּדָהא ָלאו ְלַדְעּתָ

יה ַיֲעֹקב ְרעוּתֵ ּוְבֹאַרח ְקׁשֹוט ִהְרֵהר ּבִ ּ ין, ּ ְבִטין ַקִדיׁשִ ָּלא ִאיְפַסל ִמּגֹו ׁשִ ְּדִאי ָלאו ָהִכי , ּ
  .ֲּהוה ִאיְפַסל

ָרא ִאיהו ְוָעִב ּוְבִגין ְדִהְרהוָרא ִעּקָ ּ ּ ִריך הוא ְדֲהָוה ָיַדע ַההוא , יד עֹוָבָדאּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָּ

ָקא, ִּהְרהוָרא ַדּבְ ר ְדִאּתְ ֲאּתַ ּּבְ ַהִהיא ִטָפה ַקְדָמָאה. ּ א, ּּבְ ִכירוּתָ ר ֵליה ּבְ ּמַ ִּאְסּתַ יב, ּ , ִּדְכּתִ
כֹור ְוגו)דברי הימים א ה( י הוא ַהּבְ כֹוָרּתֹו ְליֹוֵסף', ּ ּכִ ָנה ּבְ ַהה. ִנּתְ ר ְדִהְרהוָרא ּבְ ּוא ֲאּתַ ּ ּ

ַהִהיא ִטָפה ק ּבְ ָדּבַ ָּאְזָלא ְוִאּתְ כֹוָרה, ּ ָמַסר ַההוא ּבְ ק ְוִאּתְ ָדּבַ ן ִאּתְ ּמָ ּּתַ כֹוָרה . ּ ְנִטיַלּת ּבְ ְוִאּתְ
ה, ֵּמְראוֵבן ק ּבָ ָדּבַ ר ְדִהְרהוָרא ִאּתְ ֲאּתַ ָמַסר ּבְ ְּוִאּתְ ּ ּ א. ּ ק ְרעוּתָ ָדּבַ ָרֵחל ִהְרֵהר ְוִאּתְ ּּבְ ָרֵחל ,ּ  ּבְ

א ִכירוּתָ ק ּבְ ָדּבַ ִּאּתְ ָבה, ּ ר ִהְרהוָרא וַמֲחׁשָ ּתַ ַהַדר ּבָ ְּוכָלא ִאּתְ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ָבה, ּכְ ִּהְרהוָרא וַמֲחׁשָ יכו, ּ ך ְמׁשִ ְמׁשַ ָּעִביד עֹוָבָדא ְוִאּתְ ק , ָ ָדּבַ ָכל ַמה ְדִאּתְ ּּבְ ּ
ָרא ִסּתְ ר ָנׁש ּבְ יב, ּבַ ְה)דברים כה(, ִּדְכּתִ ה ְלִאיׁש ָזר ֹלא ּתִ ּת ַהחוּצָ ְּיָבָמה , ֶּיה אשּת ַהּמֵ

ָקא, ָיֹבא ָעֶליָה ַדּבְ א ְלִאּתְ ְטִריך ִהְרהוָרא וְרעוּתָ ְּוָהָכא ִאּצְ ּ ּ ּ ָבה. ָ א וַמֲחׁשָ ּוְבַההוא ְרעוּתָ ּ ּ ּ ,
ְטִריך יכו ְוָעִביד עֹוָבָדא ְדִאּצְ יך ְמׁשִ ָָמׁשִ א ֵמָעְל, ָּ ָמא ְדִמיּתָ י ׁשְ ּצֵ ּתְ   .ָמאְוָלא ִיׁשְ

ָרא ָדא  ָמּתֹו ֵאָליו ֶיֱאֹסף)איוב לה(ְוִסּתְ ים ֵאָליו ִלּבֹו רוחֹו ְוִנׁשְ ְּדָהא ַוַדאי , ּ ִאם ָיׂשִ ּ
ָבה א וַמֲחׁשָ ְּרעוּתָ יכו, ּ יך ְמׁשִ ָּמׁשִ ְטִריך, ָ ָכל ַמה ְדִאּצְ ְָוָעִביד עֹוָבָדא ּבְ , ְּוַעל ָדא. ּ

א ְוִהְרהו ְטִריך ְרעוּתָ א ִאּצְ לֹוּתָ ּצְ ּּבִ ּ ִריך , ָּרא ְלַכְווָנאָ א ּבְ ָכל ִאינון פוְלָחִנין ְדקוְדׁשָ ָוֵכן ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ָבה ָעִביד עֹוָבָדא, ּהוא ִּהְרהוָרא וַמֲחׁשָ ְטִריך, ּ ָכל ַמה ְדִאּצְ יכו ּבְ יך ְמׁשִ ָוָמׁשִ ָּ ּ כ סתרי ''ע(. ּ

  )תורה

א ְראו ֵבן ְסָתם י ַאּבָ ְמעֹון ְוֵלִו, ָּאַמר ִרּבִ ׁשִ ִליל ּבְ ה. יְּדִאְתּכְ א ''ס(. ֵּלָאה ָהִכי ֲהָוה ַדְעּתָ

ה ָבִנים)בראשית כט( ,ִּדְכִתיב )רעותא לׁשָ י לֹו ׁשְ י ָיַלְדּתִ י ֵאַלי ּכִ ּ ַהַפַעם ִיָלֶוה ִאיׁשִ ִגין . ּ ּבְ
ֲחָדא ָרן ּכְ ָלָתא ְדִמְתַחּבְ ְּדֲהָוה ּתְ ּ.  

  ]א''דף קנה ע - ' זוהר חלק א[

ְּדָהָכא הוא, ְוָתא ֲחֵזי הו, ּיָכא ִעָלָאהְּדָהא ְרִת. ּ ר ּבְ א ְדִאְתַחּבַ ֲּאָבָהן ְוָדִוד ַמְלּכָ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ע ִאינון ְרִתיִכין ִעָלִאין ַּאְרּבַ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְמעֹון ֵלִוי, ְּוַעל ָדא. ָּרָזא ִדׁשְ ְלָבַתר , ְּראוֵבן ׁשִ

ְּיהוָדה ְדָיִרית ַמְלכו ּ ֲאַתר ָדא, ְּוַעל ָדא, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ  )א דא בתר דא דכתיב''ס(יב ּוְכִת. ּ

ֲעֹמד ִמֶלֶדת)בראשית כט( 'ְוגו' ַּהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה )בראשית כט( ִגין ְדָהָכא , ּ ַוּתַ ּּבְ
ע ָסְמִכין ְכָללו ַאְרּבַ ּתַ ַהאי' ַמאי ַטֲעָמא ָאְמָרה אֹוֶדה ֶאת ה', ַּהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה. ִּאׁשְ , ּבְ

ֻכְלהו ְּוָלאו ּבְ ל ִזְמָנא , ֶּאָלא ֵמָהָכא. ּ ָגלוָתא )א''דף קנה ע(ּכָ ָרֵאל ּבְ ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ ָמא , ּ ׁשְ
ִלים הוא א ָלאו ׁשְ ַּקִדיׁשָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]559דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִנין ֲהוו ַעד ְדאֹוִליַדת ִליהוָדה, ּתָ ב ִדְתַלת ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ְרְסָייא, ּ ִלים ּכֻ . ָלא ׁשְ
ך ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה ּוְבִגיֵני ּכָ ְ ֻכְלה', ּ ֲעֹמד ִמֶלֶדת, ּוְּוָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ַוּתַ  )א''ו ע''קפ(ַמאי . ּ

ֲעֹמד ְרְסָייא ַעל ַסְמכֹוִהי, ַוּתַ ֲעֹמד)ותעמד עד הכא(. ְּדָקְייָמא ּכֻ , ְּדָהא ַעד ָהָכא,  ַוּתַ
ִיחוָדא ַחד ֲעֹמד ּבְ א ַעְלָמא ְדִפירוָדא ִאיהו, ַּוּתַ אן וְלַתּתָ ִּמּכָ ּ ֵרין ּבְ. ּ ִנין ְּוִאי ֵתיָמא ִאינון ּתְ

ַגְווָנא ָדא, ְּדאֹוִליַדת ְלָבַתר רו, ָלא. ּּכְ ִאֵלין ִאְתַחּבְ ִרין ּבְ ְּדָהא ִאינון ּתְ ּ ית , ּּ ִגין ְדׁשִ ּּבְ
ֲחָדא ִאינון ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ּכְ ּ.  

ְבִטין, ְוָתא ֲחֵזי ֵריַסר ׁשִ ְלהו ּתְ ּּכֻ ַהאי ַעְלָמא ִניְנהו, ּ ָרֵאל ּבְ ּקוֵני ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּתִ ּ, 
ָנא ְנהֹוָרא ִעָלָאה  ּקְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי)א''ז ע''ע(ְּלִאְתּתַ ָרא ְדֹכָלא , ּ אוְכָמא ּכְ ְּוְלֲאָתָבא ִעּקְ

ַגְווָנא ַחד ָקְייֵמי. ְּלַאְתֵריה ְלהו ָעְלִמין ּכְ ּּכֻ ַגְווָנא , ּ ָאה ּכְ ּתָ ְכַלל ַעְלָמא ּתַ ּתַ ּוְבַהאי ִאׁשְ
  .ְּדַעְלָמא ִדְלֵעיָלא

ׂשָכר ְזבו ִנין, ּלוןִּיּשָׂ ית ּבְ ְכָללו ׁשִ ּתַ ית ִסְטִרין ְדַעְלָמא, ָּהָכא ִאׁשְ ַגְווָנא ָדא. ּׁשִ ֵני , ּכְ ּבְ
ע ָפחֹות ִאינון ַאְרּבַ ִאֵלין, ַּהּשְׁ רו ּבְ ְּוִאְתַחּבְ הו. ּ ָרן ּבְ ִרין ְדִמְתַחּבְ ע ִקׁשְ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ ּ ּ ,

ְּואוְקמוָה ִתיב, ּ ְיָתה ְוָכ)מלכים א ז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָפחֹות , ל ֲאֹחִריֶהם ּבָ ב ִדְבֵני ׁשְ ַּאף ַעל ּגַ
ְיָתה, ִּניְנהו   .ּבָ

י ִחְזִקָיה ָאַמר ָאה, ִאי ָהִכי, ִרּבִ ּתָ ל ַמה ְדאֹוִליד ַעְלָמא ּתַ ָמר ּכָ ִּפירוָדא ִאיהו, ָּהא ִאּתְ ּ ּ ,
ִתיב ם ִיָפֶרד)בראשית ב(, ְּדָהא ּכְ ּ וִמּשָׁ יֹוֵסף וִבְנ, ּ יָמא ּבְ ִּאי ֵתיָמא ְדַעְלָמא ַחד , ָיִמיןַּמה ּתֵ

י ַהּנֵ ְּדָהא ָלא ָנְפקו ֵמַעְלָמא ִעָלָאה. ָּלאו ִאיהו, ּבְ ּ ָאה ַמה ְדאֹוִליַדת אֹוִליַדת , ּ ּתָ ְּוַעְלָמא ּתַ
א ְוָלא ְלֵעיָלא ְּוִאי ָהִכי ִפירוָדא ִאיהו, ְלַתּתָ ּ ּ.  

  ]ב''דף קנה ע - ' זוהר חלק א[

ֵק א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ִמָלה ָדא ָסִתים ִאיהו. ּיהֲּאָתא ִרּבִ ְּדָהא ַעְלָמא ִעָלָאה , ּּ ּ
ְתֵריַסר ְדִאינון ִמִדיֵליה ן ּבִ ּקַ ִּאְתּתַ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ָכל ִזְמָנא ַצִדיק ֵמַעְלָמא , ָּרָזא ְדִמָלה, ֲאָבל ּתָ ּּבְ

ָאה ָנִפיק ְוָעִייל ּתָ יה ָנִפיק, ּתַ יה ָעִייל וִמּנֵ ּּבֵ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֲאַתר ָדא, ּ ֵני ּבְ ָרא הוא , ִּאְתּבְ ְּוִעּקָ
א ָרא הוא ְלַתּתָ ָאה )א צדיק ביה עייל ביה נפיק''ס(, ְּלֵעיָלא ְוִעּקָ ּתָ דף קנה (ּ וְבַעְלָמא ּתַ

ִדיר ְלעֹוָלם) ב''ע ִתיב, ִּאיהו ּתָ י ֵמָתה)בראשית לה( ,ּכְ ה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ   .ּ ַוְיִהי ּבְ

ַהאי ַעְלָמא א ֲחֵזי ּבְ ָאהּתָ ּתָ יה ָנִפיק)א''ט ע''שמות רנ(ַּצִדיק ,  ּתַ יה ָעִייל וִמּנֵ ּ ּבֵ ּ ד , ּ ּכַ
ִדיק, ֲּעִייל ָרָזא ְדיֹוֵסף ַהּצַ ִּאיהו ּבְ ָרָזא ְדִבְנָיִמין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ד ָנִפיק ּבְ ּּכַ בראשית (, ּ

י ֵמָתה)לה ה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ה, ּ ַוְיִהי ּבְ ָּדא ַצִדיק, ַּמאן ַנְפׁשָ הּ ּ ְדָנִפיק ִמּנָ ּ.  

ְנָיִמין ן אֹוִני, ְוָדא ּבִ ַעְלָמא ְדִפירוָדא, ִנְקָרא ּבֶ א ּבְ יַבת ְדאֹוִליַדת ְלַתּתָ ְּדֲחׁשִ ּ ּ ּ ,
ִאינון ְלֵעיָלא ֲארו ַחד ָסֵרי ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ן ָיִמין. ּ ְנָיִמין ּבֶ ִתיב ְוָאִביו ָקָרא לֹו ּבִ ְּדָהא , ַמה ּכְ

ַע ַלק ְלֵעיָלא ּבְ ְנָיִמין , ְּדַכד ִאְתֲאִביד יֹוֵסף. ְּלָמא ִעָלָאהִּאְסּתַ ִלים )ב''ג ע''קנ(ּבִ  ַאׁשְ
ָאה ָעִייל ְוָנַפק. ַּאְתִריה ּתָ ַעְלָמא ּתַ ְּוַעל ָדא ַצִדיק ּבְ ך יֹוֵסף וִבְנָיִמין ְוֻכְלהו , ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּּ ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]560דף [ -ּ

ִריַסר ִיחוָדא ַחד, ּתְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּבְ ',  אֹוֶדה ֶאת ה)ב''ח ע''קע(ַעם ַּהַפ )בראשית כט(. ּּכְ
ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ִרים ְוֵעָדה'  אֹוֶדה ה)תהלים קיא(, ִּרּבִ סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ ָכל , ּבְ ּבְ

ֵעי ֵליה, ֵלָבב ָכל ֵלב ִמּבָ א, ֶּאָלא. ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִעָלָאה ִדׁשְ ָּדִוד ּבְ ֵעי ֵליה , ּּ ָּקא ּבָ
ִריך הואְּלאֹוָדָאה ֵליה א ּבְ ּ ְלקוְדׁשָ ֵיֶצר טֹוב וְבֵיֶצר ָרע' אֹוֶדה ה, ְּ ָכל ֵלָבב ּבְ ְּוִאֵלין , ּּבְ
ֵרין ִסְטִרין ָמאָלא, ּתְ   .ַחד ָיִמיָנא ְוַחד ׂשְ

ִרים ְוֵעָדה סֹוד ְיׁשָ ָאר ִסְטִרין ְדַהאי ַעְלָמא, ּבְ ִּאֵלין ִאינון ׁשְ ּ ַגְווָנא , ְּדָהא ֵלָבב, ּ ּכְ
ִרים. ןְדָדרֹום ְוָצפֹו סֹוד ְיׁשָ ָאר ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּבְ ִּאֵלין ִאינון ׁשְ ַגְווָנא , ּ ית ּכְ ְּדִאינון ׁשִ ּ

ָּדא הוא ֲאַתר ִדיהוָדה, ְוֵעָדה. ִדְלֵעיָלא ּ ּ ֵדם )תהלים קלב(, ּוְכִתיב, ּ . ְוֵעדֹוִתי זֹו ֲאַלּמְ
ִתיב . 'ּ ִויהוָדה עֹוד ָרד ִעם ֵאל ְוגו)הושע יב( ,ּוְכִתיב י ֶנֶגד )ם קלחתהלי(ּכְ ָכל ִלּבִ ָ אֹוְדך ּבְ

ֶרָך ֲאַתר ַחד ָקֲאַמר, ֱּאלִהים ֲאַזּמְ ֶרָך, ָהָכא ּבְ ִּדְכִתיב ֶנֶגד ֱאלִהים ֲאַזּמְ י ַהאי . ּ ְּדָהא ְלַגּבֵ
יָרָתא א ָקֲאַמר ׁשִ יִמיָנא, ַדְרּגָ ָרא ֵליה ּבִ   .ְּלַחּבְ

א ֲחֵזי ָכל ִסְטִרין, ּתָ ִמְזָרחָאִחיד ּבְ, ְּיהוָדה ָאִחיד ּבְ ַטר . ָדרֹום ְוָאִחיד ּבְ ְּדָהא ִאיהו ִמּסְ ּ
ָמאָלא ָקא ַאְתָיא ָדרֹום)א''ג ע''שמות רכ(, ׂשְ פֹון ְוָאִחיד ּבְ ּצָ ירוֵתיה ּבַ ּ ְוׁשֵ ִגין ְדִאיהו , ּ ּּבְ ּ

גוָפא ך , ָּאִזיל ִליִמיָנא ְוִאְתֲאִחיד ּבְ ִגין ּכָ ֲעֹמ. 'ּ ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה)בראשית כט(ְּבְ ד ַוּתַ
ֲעֹמד, ִּמֶלֶדת ְדָקא ָיאֹות, ַוּתַ ִקיוָמא ְדָקְייָמא ּכְ ְּדָקְייָמא ּבְ ּ ן ּכָֹלא ְרִתיָכא , ּּ ּקַ ְּדָהא ִאְתּתַ ּ

א   .ַּקִדיׁשָ

ְמעֹון ָנַפק ְלִקְרָייָתא י ׁשִ י יֹוֵסי, ַרּבִ י ִחָייא ְוַרּבִ א ְוַרּבִ י ַאּבָ ן ֵליה ַרּבִ ִּאְזַדּמַ ּ יָון ְדָחָמא , ּ ּּכֵ
ְר ַחְדתוֵתי ְדאֹוַרְייָתא ִאְצְטִריך ָהָכאָאַמ, לֹון ּ ָלָתא ִאֵלין, ּ ָּיְתבו ּתְ ָעא )א יומין''ס(, ּ ד ּבָ  ּכַ

ל ַחד ְוַחד ְקָרא, ְלֵמיַזל   .ָּפַתח ּכָ

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ', ָּאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ְוגו'  ַוה)בראשיתיג(, ִּרּבִ
א ָנא ֵעיֶניך יר. 'ּ וְרֵאה ְוגוָׂשָ ְּוִכי ְלפום ֵחיזו ְדַאְבָרָהם ָיִרית ַאְרָעא ְוָלא ַיּתִ ה . ּ ּמָ ַעד ּכַ

ר ָנׁש ע אֹו ָחֵמׁש ַפְרֵסי, ָחֵמי ּבַ ַלת ַפְרֵסי אֹו ַאְרּבַ ּּתְ ל )בראשית יג(ְּוִאיהו ָאַמר , ּ י ֶאת ּכָ  ּכִ
ה רֹוֶאה ְוגו ר ַאּתָ   .'ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

  ]א''עדף קנו  - ' זוהר חלק א[

ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא ָחֵמי, ֶּאָלא יָון ְדַאְרּבַ ּּכֵ ל ַאְרָעא ָחֵמי, ּ ע ִסְטֵרי . ּכָ ְּדָהא ַאְרּבַ
ָלָלא ְדָכל ָעְלָמא, ְדָעְלָמא ָרֵאל, ּתו. ּכְ ִריך הוא ַעל ַאְרָעא ְדִיׂשְ א ּבְ ְּזַקף ֵליה קוְדׁשָ ּ דף (, ְּ

יָרא )א''קנו ע ְּוַאְחֵמי ֵליה ְדִאיִהי ְקׁשִ ִסְטֵרי ְדַעְלָמאּ ַגְווָנא ָדא. ְּוֲהָוה ָחֵמי ּכָֹלא,  ּבְ ַמאן , ּכְ
ְמעֹון י ׁשִ ְּדָחֵמי ֵליה ְלַרּבִ ל ַעְלָמא ָחֵמי, ּ א, ּכָ   .ֶּחְדָווָתא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ

י ִחָייא ְוָאַמר  ָּפַתח ִרּבִ ה )בראשית כח(ּ ְנּנָ ה ׁשֹוֵכב ָעֶליָה ְלך ֶאּתְ ר ַאּתָ ָ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ִריך הוא, ְָרֶעךּוְלַז א ּבְ ְלחֹודֹוי ַאְבַטח ֵליה קוְדׁשָ ְּוִכי ַההוא ֲאַתר ּבִ ּ ּ ין אֹו , ְּ ע ַאּמִ ְּדָהא ַאְרּבַ
יר א ֲהוו ְוָלא ַיּתִ ִזְמָנא ַההוא, ֶּאָלא. ַּחְמׁשָ ין, ּּבְ ע ַאּמִ ִאינון ַאְרּבַ א , ּּבְ ִפיל ֵליה קוְדׁשָ ּּכָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]561דף [ -ּ

ָרֵא ל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ִריך הוא ּכָ ּּבְ ָלָלא ְדָכל ַאְרָעא. לְ ח ַההוא ֲאַתר ּכְ ּכַ ּתַ ּוַמה ַההוא , ִּאׁשְ ּ
ָלָלא ְדָכל ַאְרָעא ְמעֹון ְדִאיהו ּבוִציָנא ְדָכל ַאְרָעא, ֲּאַתר ִאיהו ּכְ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ה , ּ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ

ָכל ַעְלָמא ִקיל ּכְ ה ְדׁשָ   .ְּוַכּמָ

י יֹוֵסי ְוָאַמר ֻכְלהו ְדאֹוִליַדת', ֶאת הַּהַפַעם אֹוֶדה , ָּפַתח ִרּבִ ְּוִכי ּבְ ּ ָלא ִאְתֲחֵזי , ּ
ַהאי ִריך הוא ֶאָלא ּבְ א ּבְ ְּלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ָרא ְרִביָעָאה . ְּ ֶּאָלא ְיהוָדה ִאיהו ּבְ ּ ּ

ְרְסָייא ְרְסָייא, ְלּכֻ ִלים ְלּכֻ ך. ְּוִאיהו ַאׁשְ ְוְבִגין ּכָ ְלחֹודֹוי, ּ ּקוָנא ְדּכֻ, ְּיהוָדה ּבִ ְרְסָייא ּּתִ
ּוְסָמָכא ְדֻכְלהו ְסָמִכין ּ אברהם ויצחק ויעקב וכדין אתא דוד , א דהוו תלת''נ(. ּּ

א ''ס(ת ''ועל כך אקרי יהודה דאיהו שמא קדישא והדל, מיהודה ואשלים לכרסייא

ה ּב)מרגלוהי דכורסייא) רגלוהי' ד אֹוַרְייָתא ְוַכּמָ ל ַעְלָמא ּבְ ְמעֹון ְדָנִהיר ּכָ י ׁשִ ּוִציִנין ּ ִרּבִ
ִגיֵניה ה, ָּנֲהִרין ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ֶדה ְוגו)שם(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ׂשָ א דוָדִאים ּבַ יר ִחִטים ַוִיְמּצָ יֵמי ְקּצִ ּ ַוֵיֶלך ְראוֵבן ּבִ ּּ ַנן. 'ָּ , ּתְ
ְרָכא ּבָ ָרָכה ָלא ִאּתְ ל ּבְ ך. ֶּאָלא ִבְסַטר ְיִמיָנא, ּכֹוס ׁשֶ ָוְבִגין ּכָ עֹו, ּ ַער ְיִמיָנא ּבְ ּד ְדִאּתְ

ָרָכה ל ּבְ י ּכֹוס ׁשֶ ן, ְלַגּבֵ ּמָ ַסֵייַע ּתַ ָמאָלא ָלא ּתְ ַההוא ּכֹוס. ּׂשְ ח ִעיָלה ּבְ ּכַ ְּדָהא ְיִמיָנא ַאׁשְ ּּ ,
י ַעְלָמא ִעָלָאה ָעָרא ְלַגּבֵ ָרא ָדא. ְּלִאּתְ ַּוֵיֶלך ְראוֵבן, ְוִסּתְ ָ ך . ָּדא ִסְטָרא ְדָדרֹום, ּ ִגין ּכָ ָּבְ

ָדרֹוםִּד ְּגֵליה ּבַ חוִמין, ּ ֵריַסר ּתְ א ִלּתְ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ יה ִדְסַטר ָדרֹום, ּ יאוְבּתֵ ְּוּתִ ּ ּ ָחא , ּ ּכָ ְלַאׁשְ
א ְלָבְרָכא ָלה ְקרֹוָבא ְלַמְטרֹוִניּתָ ִּעיָלה ְוּתִ ּ.  

יב ּתִ ֶדה, ַמה ּכְ ׂשָ א דוָדִאים ּבַ ַּוִיְמּצָ ִניִזי, ּ ָכל ִאינון ּגְ א ּבְ ֲּאַזל ְלַחְפׂשָ ּן ִדיָלהּ ח , ּ ּכַ ְוַאׁשְ
ֶדה ִאינון דוָדִאים ַהאי ׂשָ ּּבְ ּ ָמר , ּ נו ֵריַח)שיר השירים ז(ְּוֲעַלְייהו ִאּתְ ּ ַהדוָדִאים ָנּתְ ּ ְּוִאינון , ּ

ֵרין  רוִבים)א''ב ע''קנ(ּתְ ּקוִנין ִדיָלה, ּ ּכְ ְּדִאינון ּתִ ּ ּ ּ ָערו ְלֵעיָלא, ּ ָעָרא ִאּתְ ָכל , ְּלִאּתְ ְּדָהא ּבְ
ֶדהִּאינון ּקוִנין ְדַהאי ׂשָ ּ ּתִ י ֵעיָלא, ּ ַער ְלַגּבֵ ּקוָנא ְדִיּתְ ֵּליּת ּתִ רוִבים, ּ ר ּכְ   .ּּבַ

ה ַער ְלַגּבָ י ִאּתְ ְּסַטר ָדרֹום ֵאיָמּתַ ָחא ִעיָלה ְלָבְרָכה ָלה, ּ ּכָ ְּלַאׁשְ יר ִחִטים. ּ יֵמי ְקּצִ , ּבִ
ָלָלא ְלאוְכלוָסָהא ִזְמָנא ִדְפִליַגּת חוַלק ׁשְ ּּבְ ּ ּ ֵדי ַחְקָלא, ּּ ְּוֻכְלהו ַחּצְ ם אל . ּ ִּמָיד ַוָיֵבא אֹוּתָ ּ

ָערו ִדְלהֹון ְלַגֵבי ַעְלָמא ִעָלָאה, ָסִליק ֵריָחא, ֵלָאה ִאּמֹו ְּוִאּתְ ּ ָיא, ּ ּסְ ּכַ ִגין , ַעְלָמא ְדִאּתְ ּבְ
ַער  ָאה)א דיתער''נ(ְּדִאּתְ ּתָ ְרָכאן ְלַעְלָמא ּתַ   . ּבִ

ְרָכא ּבָ ִּאינון דו, ְוַכד ִאּתְ ּ יב, ָדִאים ָנְקִטין ְוָיֲהִבין ְלָכל ַעְלִמיןּ  )שיר השירים ז(, ִּדְכּתִ
ל ְמָגִדים ֵחינו ּכָ נו ֵריַח ְוַעל ְפּתָ ַּהדוָדִאים ָנּתְ ּ ּ נו ֵריַח. ּּ ד ִאינון ָנּתְ ּּכַ ַּההוא ֵריָחא ָנִקיט , ּ
י ַעְלָמא ִעָלָאה ָעָרא ְלַגּבֵ ֵּליה ְסַטר ָדרֹום ְלִאּתְ ּ ִּמָיד על ְפ, ּ ל ְמָגִדיםּ ֵחינו ּכָ ְּוָכל טוָבא , ּּתָ

  . ֵמַעְלָמא)א מכלא''ס(ָלא ָחִסיר 

י ַעְלָמא ִעָלָאה ַער ְלַגּבֵ ָאה ָלא ִאּתְ ּתָ ד ִאינון דוָדִאים ַיֲהִבין ֵריָחא , ַּעְלָמא ּתַ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ ּ
יָון ְדִאינון ָיֲהִבין ֵריָחא ִליִמיָנא, ִליִמיָנא ּּכֵ ַער ְלַג, ּ י ַעְלָמא ִעָלָאהִויִמיָנא ִאּתְ ִּמָיד , ּּבֵ

ְטִריך ֲאָלא ַמה ְדִאּצְ ַער ְלׁשָ ָאה ִאּתְ ּתָ ַָעְלָמא ּתַ יב. ּ ּתִ  ַוּתֹאֶמר ָרֵחל אל )בראשית ל(, ַמה ּכְ
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ִנך ִני ָנא ִלי ִמדוָדֵאי ּבְ ֵָלָאה ּתְ ּ ָערו, ּ ְרָכאן ֵמַההוא ִאּתְ ַּהב ִלי ּבִ ַער , ּ ְּדִאינון דוָדִאים ְדִאּתְ ּ ּ ּ ּ
  .י ְסַטר ְיִמיָנאְלַגּבֵ

ֶחְדָוה ֵדין ַעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ֲעׁשוע, ּּכְ ׁשִ ה, ּּבְ יב ְלַגּבָ ך ֶאּת , ָּאּתִ ְָוֲאְמַרּת ַהְמַעט ַקְחּתֵ

י א, ִאיׁשִ ַרּתָ י ּבְ א ְלַגּבֵ ִאּמָ ֲעָלה ְדַעְלָמא ִעָלָאה ַיֲעֹקב ִאיהו. ּכְ ּוִאי ָהִכי ּבַ ֶּאָלא , ָלאו ָהִכי. ּּ
א ְדַאּבָ יאוְבּתָ ִדירּּתִ א ְדָנא, ָּלאו ִאיהו, א ּתָ ַרּתָ י ּבְ ּת)דאיהי(, ֶּאָלא ְלַגּבֵ ְּרִחימו , ּ ְדַהאי ּבַ

ִדיר ה ּתָ ִּדיֵליה ְלַגּבָ ִנין, ּ יּת ּבְ ין ׁשִ ּת ְיִחיָדָאה ּבֵ ִגין ְדִאיִהי ּבַ ִנין, ּּבְ יּת ּבְ ּוְלָכל ִאינון ׁשִ ּ ,
ָנן ָזן וַמּתְ ָּפִליג לֹון חוָלִקין וְנַבְזּבְ ּ ּ ְּוָלה ָלא ָפִליג, ּ לום, ּ א ּכְ ְּוֵליּת ָלה ְירוּתָ ּ ל ָדא, ּ , ְּוַעל ּכָ

יר ִמּכָֹלא א וְרִחימו ַיּתִ יאוְבּתָ ּתִ ה ּבְ ח ּבָ ּגַ ִּאיהו ַאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ּת ְרִחימו ִדיֵליה ָקָרא ָלה ּבַ ּּבִ ּ ָּלא ָסִפיק ֵליה ָדא, ּ ּ ָּלא ָסִפיק ֵליה , ְּוָקָרא ָלה ָאחֹוּת, ּ ּ
יהָקָרא , ָּדא ׁשום ִאּמֵ ָּלה ֵאם ּבְ ּ ָּלא ָסִפיק ֵליה ָדא, ּ ּ ֵמיה, ּ ׁשְ ָּקָרא ָלה ּבִ יב, ּ איוב (, ִּדְכּתִ

א)כח ּצֵ ּמָ ה, ְּוַעל ָדא. ָּחְכָמה וַדאי,  ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ּתִ ַּעְלָמא ִעָלָאה ֲאְמַרּת ְלַגּבָ ַהְמַעט , ּ
י ך ֶאּת ִאיׁשִ ְּדָכל ְרִחימו ִדיֵליה ִאּתְ, ַָקְחּתֵ ּ ך ועל ָדאּ ך ָלך ְלַגּבָ ְּמׁשַ ָ ָ ֲעׁשועא וְרִחימו . ָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

א ַרּתָ י ּבְ א ְלַגּבֵ   .ִאיּמָ

יַבּת ִאיִהי ך ַהַלְיָלה)בראשית ל(, ָמה ֲאּתִ ב ִעּמָ ּכַ ּ ָלֵכן ִיׁשְ ר. ָ ָכל ֲאּתַ בוָעה , ָלֵכן, ּבְ ּׁשְ
ב. ִאיִהי ּכַ ב, ִיׁשְ ּכַ ר. ַּמהו ִיׁשְ ָכל ֲאּתַ ִכיָבה ּבְ י ְדכוָראֶּאָלא ׁשְ ּקוָנא ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ ּ ּתִ ּ ּ ,

ְלהו ָוון ּכֻ יוָרא ְדַאּתְ ְּלָאֳעָלא ָבה ּצִ ּ ּ ּּ ב, ּ ּכַ ּׁש ָדא ִאיהו ַעְלָמא ''י. ב''ׁש ּכַ''ִי, ְּוָדא ִאיהו ִיׁשְ ּ
א ְנקוָדה ְטִמיָרא)ב רזא''א כ''ס(, ִּעָלָאה ה כ, ּ ָרָזא ְדאֹוַרְייּתָ ַער ְלַגּבָ ְּדִאּתְ ָו''ּ ְוָדא , וןב ַאּתְ

ב ּכַ י''י, ּהוא ִיׁשְ יב, ש ַעְלָמא ְדָאּתֵ ּב ְנקוָדה ''כ.  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש)משלי ח(, ִּדְכּתִ
ל כ ִּעָלָאה ְדָאִעיל ּכָ וון''ּ א. ב ַאּתְ ב. ָּרָזא ְדָכל אֹוַרְייּתָ ּכַ ך ַיֲעֹקב , ְּוָדא הוא ִיׁשְ ב ִעּמָ ּכַ ִָיׁשְ

יב ּתִ ב , ָלא ּכְ ּכַ ךֶּאָלא ִיׁשְ ך. ִָעּמָ ָעָרא ְלַגּבָ ֲחֵזי ְלִאּתְ ַָההוא ְטִמיָרא ְדִאּתְ ּ ָערו , ּ ִאּתְ ְּוכָלא ּבְ ּ
ְּדִאינון  ּדוָדִאים) דכולהו(ּ ְרִחימו, ּ יב ּבִ ּתִ ּוֹכָלא ּכְ ּ. 

ֶדה)בראשית ל( ּשָׂ יֵמי ְקִציר ִחִטים ַוִיְמָצא דוָדִאים ּבַ ּ ַוֵיֶלך ְראוֵבן ּבִ ּ ּּ י ִיְצָחק ָפַתח . ְּ ִּרּבִ
יך ה)תהלים קד(, ָאַמרְו ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנך' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ָּכֻ ַהאי . ּ

ְּקָרא אוְקמוָה ה ֲאַתר, ּ ַכּמָ ִריך הוא, ֶּאָלא. ּבְ א ּבְ ַּמאן ָיִכיל ְלִמְמֵני עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדָהא . ְּ
ְרָיין ה ֵחיִלין וַמּשִׁ ּמָ ְנָיי, ּּכַ ּן ָדא ִמן ָדאְמׁשַ ָנא, ּ ּבְ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ִזְמָנא ָחָדא. ּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ,

ִזְמָנא ָחָדא ַמְרְזָפא ְדַאִפיק ִזיִקין ְלָכל ִסְטִרין ּבְ ּּכְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ה , ְ ּמָ ַּאִפיק ּכַ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא ְרָיין ְמׁשַ ִּזיִנין וַמּשִׁ ּ ּבְ, ּ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ִזְמָנא ָחָדאּ ָּנא ְוֻכְלהו ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ֲחָדא, ּתָ ִדּבוָרא וְברוָחא ּכְ ּּבְ ּ ְדַבר ה)תהלים לג(ִּדְכִתיב , ִאְתֲעִביד ַעְלָמא, ּ '  ּבִ
ל ְצָבָאם ַמִים ַנֲעׂשו וְברוַח ִפיו ּכָ ּׁשָ ּ ּ ְדַבר ה. ּ ָּדא ִדּבוָרא', ּבִ ּוְברוַח ִפיו. ּ ּ ָּדא רוָחא, ּ ָּדא . ּ

ָדא, א ָאִזילְבָלא ָדא ָל ִליל ָדא ּבְ ה ֵחיִלין ְלֵחיִלין, ְּוִאְתּכְ ּמָ ְרָיין , ְּוָנִפיק ִמַנְייהו ּכַ ּוַמּשִׁ
ְרָיין ִזְמָנא ָחָדא, ְלַמּשִׁ   .ְּוֹכָלא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]563דף [ -ּ

ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלִמין א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ א ֲחֵזי ּכַ ּּתָ ְּדִמן . ַּאִפיק ַחד ְנהֹוָרא ְסִתיָמָאה, ְּ
ְלָיין,  ְנהֹוָראַּההוא ל ִאינון ְנהֹוִרין ְדִאְתּגַ ָּנְפִקין ְוָנֲהִרין ּכָ ּ ּוֵמַההוא ְנהֹוָרא. ּ ָנְפִקין , ּ

ָאר ְנהֹוִרין ְוִאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה טו ְוִאְתֲעִבידו ׁשְ ְּוִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קנו ע - ' זוהר חלק א[

ט ַהאי ְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּתו ִּאְתַפּשַׁ ְוָעִביד ַעְלָמא , ְּנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר, ּד אוָמָנאְוָעִבי, ּ
ָאה ּתָ ּוְבִגין ְדִאיהו ְנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר. ּתַ ּ ּ ָרא ְלֵעיָלא, ּ ֵעי ְלִאְתַקּשְׁ ֵעי  )ב''דף קנו ע(, ּבָ ּבָ

א ָרא ְלַתּתָ א, ְלִאְתַקּשְׁ וָרא ִדְלַתּתָ ּוְבִקּשׁ וָרא ִד, ּ ִקּשׁ ר ְלִאְתְנָהָרא ּבְ ְוַהאי . ְלֵעיָלאִּאְתַקּשַׁ
וָרא ִדְלֵעיָלא, ְּנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר ִקּשׁ יִאין, ּּבְ ְרָיין ְלִזיִנין ַסּגִ ל ֵחיִלין וַמּשִׁ ַּאִפיק ּכָ ֲהָדא , ּ

יך ה ָהוא ִדְכִתיב ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ּ יָת ְוגו' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ   .'ּּכֻ

ַהאי ָעְלָמאְוֵל. ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ְּוָכל ַמה ִדי ְבַאְרָעא ּית ָלך ִמָלה ְזֵעיָרא ּבְ ְּדָלא , ְ
ָדא ֲעֵליה ְלֵעיָלא ִמָלה ָאֳחָרא ִעָלָאה ְדִאְתַפּקְ ַּתְלָייא ּבְ ּּ ּ א, ּ ִגין ְדַכד ִאְתַער ַהאי ְלַתּתָ , ּּבְ

ָדא ֲעֵליה ְלֵעיָלא ִּאְתַער ַההוא ְדִאְתַפּקְ ּ ָדא, ּּ ְּדֹכָלא ִאְתֲאַחד ָדא ּבְ ּּ.  

ִת א ֲחֵזי ּכְ ֵנך)בראשית ל(, יבּתָ ִני ָנא ִלי ִמדוָדֵאי ּבְ ְ ּתְ ּ ָּלאו דוָדִאים אֹוִלידו ָלה . ּ ּ ּ ּ
ל ִמָלה ַעל ְיֵדי ְדִאינון דוָדִאים, ְלָרֵחל ְלּגֵ ִריך הוא ָקא ּגִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִגין ְדִיפוק . ְּ ּּבְ ּּ

שָכר ְלהו ׁשִ, ִיּשָׂ יר ִמּכֻ אֹוַרְייָתא ַיּתִ ְּדָאִחיד ּבְ ַיֲעֹקב. ְבִטיןּּ יה ּבְ ִגין ְדָהא ָרֵחל ֲאִחיָדא ּבֵ ּּבְ ּ ,
י ֵלָאה ְבַקת ֵליה ְלַגּבֵ י)בראשית ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ָּלא ׁשַ ך ֶאת ִאיׁשִ , ְ ַהְמַעט ַקְחּתֵ

ִנך ַחת דוָדֵאי ּבְ ך ַהַלְיָלה ּתַ ב ִעּמָ ּכַ ְוְכִתיב ָלֵכן ִיׁשְ ְּ ּ ּּ.  

ְרמו ְדִיפוק ִיּשָׂ ִּאינון ּגָ ּ ּ ִגין ְדָסִליק ֵריָחא ְדאֹוַרְייָתא, שָכר ְלַעְלָמאּּ א , ּּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ
ִריך הוא ּּבְ ּ ַהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח ְוגו)שיר השירים ז(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְ ּ בראשית (, ּוְכִתיב. 'ּ

ַלְיָלה הוא)ל ה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ּ ַוִיׁשְ ּּ ְּדַעְלָמא ִעָלָאה, ּמוָהְּוָהא אוְק, ּ ַוַדאי)ב''ד ע''קכ(ּהוא . ּ ּ .
ִגין ְדָהא אֹוַרְייָתא ֵמַעְלָמא , ְּדָסִתים ְוָלא ַגְלָיא, ּהוא   .ּ ִעָלָאה ָנְפַקת)ב''ו ע''פ(ּּבְ

ְלָיא, ּהוא. ַּעְלָמא ִעָלָאה, ּוְבָכל ֲאַתר ְּדָלא ִאְתּגַ ָמר, ּ ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי )במדבר יח(, ְוָהא ִאּתְ
ָכ, ּהוא ִגין ְלַאְמׁשָ ְרָכאן ְלֹכָלאּבְ יה ּבִ ּא ִמּנֵ יה ִאְתֲאִחיד, ּ שָכר ּבֵ ְּוַעל ָדא ָקִריָנן ֵעץ , ְּוִיּשָׂ

ִּאיָלָנא ְדִאינון ַחִיין ִעָלִאין, ַּהַחִיים ּ ה, ּ ְּדִאְקֵרי הוא ְולא ַאּתָ ּ.  

  ]א''דף קנז ע - ' זוהר חלק א[

ְּוִאי ֵתיָמא ְדִאֵלין דוָדִאים ָפְתחו ְמָעָהא ְדָרֵחל ּ ּּ ִתיב, אוָל. ּ ַמע )בראשית ל(, ְּדָהא ּכְ ּ ַוִיׁשְ
ח ֶאת ַרֲחָמה ֵּאֶליָה ֱאלִהים ַוִיְפּתַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִגין ְדִאינון . ְּוָלא ִמָלה ָאֳחָרא, ְּ ּּבְ ּ

ּדוָדִאים ב ְדֵחיָלא ִדְלהֹון ְלֵעיָלא, ּ ַההוא ֵחיָלא ִדְלהֹון. ַּאף ַעל ּגַ י ְפִקיָדא, ּּבְ  ָּלא ִאְתַמּנֵ
ְלָיין, ִדְבִנין ַמָזָלא ּתַ ִנין ּבְ ְּדָהא ּבְ ִמָלה ָאֳחָרא, ּ ָנא . ְּוָלאו ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ִאינון ְלַמּגָ ּ

ִריאו ְּדָהא ֲאִפילו , ָלאו, ִּאְתּבְ ֵבי, ְּלִמָלה ָדא )א''דף קנז ע(ּּ ִּסיוָעא ִאינון ְלִאינון ְדִמְתַעּכְ ּ ּ ּ ּ ,
ַמָזָלאְוָלא , ְּוָלאו ִאינון ֲעָקָראן ַזר ֲעַלְייהו ֶאָלא ּבְ ִּאְתּגְ ּ ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו )בראשיתל(. ּ  ַוּתֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]564דף [ -ּ

ַּהאי ִמָלה ֲחִציפוָתא ִאיהו. 'ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ָתבֹוא ְוגו ּ ֶאָלא ֵמָהָכא , ָּלאו ִאיהו ָהִכי. ּ
י ֲאָחָתה ִמיִדי, ִּעְנְווָתנוָתא ְדֵלָאה, אֹוִליְפָנא ְּדָלא ָאְמָרה ַקּמֵ ּ , ִהי ַאְקִדיַמת ְלאֹוְרָחאְוִאי, ּ

אי ֲחׁשַ ְּדָהא ִבְרׁשוָתא ְדָרֵחל ֲהָוה. ְּואֹוְדָעא ֵליה, ְּוָאְמָרה ֵליה ּבַ כֹור )שם(, ִּדְכִתיב, ּ י ׂשָ  ּכִ
יך ַכְרּתִ ֵעיָנָאה ְדָרֵחל, ֵּמָרֵחל ְנִטיַלת ְרׁשו, ָׂשְ ּוְבִגין ְדָלא ַיְבִאיׁש ּבְ ָּאְמָרה ֵליה ְלַבר ְוָלא , ּ

ֵביָת   .אּבְ

ָנא ְדֵלָאה  ּכְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ִפְתָחא ִמׁשְ ְּוַעְייַלת ֵליה ְלַיֲעֹקב , ָנְפַקת ְלַבר, )לבר(ּ
ִפְתָחא ִדְלַבר ָנא ְדָרֵחל, ּבְ ּכְ ִגין ְדָלא ֵתיָמא ִמָלה , ַמאי ַטְעָמא. ַּעד ָלא ֵייעול ְלִמׁשְ ּּבְ ּ

י ְדָרֵחל י ֲאָחָתָהא, ַקּמֵ ִּאי ֵייעול ַיֲעֹקב , ֶּאָלא ָאְמָרה ֵלָאה,  עֹודְוָלא. ְוָלא ַתְחִציף ַקּמֵ
ָנא ְדָרֵחל ּכְ ִמׁשְ ן, ּבְ ּמָ ָּלאו ִדין הוא ְלַאְפֵקיה ִמּתַ ּ ך ַאְקִדיַמת ֵליה ְלַבר, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

ה ה, ְוָכל ַהאי ָלּמָ א ִאְתָעַרת ּבָ ֶּאָלא ֵלָאה רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְבִטין , ּ י ׁשִ ְּוָיְדַעת ְדָכל ַהּנֵ
ין, ִאיןִּעָל ְלהו ַקִדיׁשִ ּּכֻ ּ ה, ּ ִּיְפקון ִמּנָ א, ּ ְעּתָ ִריך הוא, ְוָדְחַקת ׁשַ א ּבְ ֲחִביבוָתא ְלקוְדׁשָ ּּבַ ּ ְּ ,

ָמָהן ך ִהיא ָקָראת לֹון ׁשְ ְוְבִגין ּכָ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ   .ּבְ

י יֹוֵסי י ִחָייא ְוַרּבִ אֹוְרָחא, ַּרּבִ י יֹוֵסי ְל, ֲּהוו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייאָאַמר ִרּבִ ָכל ִזְמָנא , ַּרּבִ ּבְ
אֹוְרָחא)דאנן( אֹוַרְייָתא, ּ ְדָאְזִליָנן ּבְ ין, ְוָלֵעיָנן ּבְ ִריך הוא ַמְרִחיׁש ָלן ִנּסִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,

א אֹוְרָחא ָדא ָאִריך ָלן ּתָ אֹוַרְייָתא, ְְוַהׁשְ ק ּבְ ֲהָדן, ִנְתַעּסַ ִריך הוא ִיְזַדֵווג ּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

י ִחָייא ְוָאַמרָּפ ֶעֶרב ּתֹאְכלו )שמות יב(, ַּתח ִרּבִ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ּ ּבָ
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני)דבהם טז(, ּוְכִתיב, ַמּצֹות ִתיב,  ׁשִ , ֶלֶחם ָעִני ּכְ

ה ַחְבַרָייא ַּהאי ִמָלה ִאְתָערו ּבָ ּ א. ּ ִמְצַרִים,  ֲחֵזיֲאָבל ּתָ ָרֵאל ּבְ ד ֲהוו ִיׂשְ ְרׁשוָתא , ּּכַ ֲּהוו ּבִ ּ
יה. ָאֳחָרא ִריך הוא ְלָקְרָבא לֹון ְלַגּבֵ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ּ . ָּיַהב לֹון ֲאַתר ְדֶלֶחם ֹעִני, ְּ

א. ַמאן ָעִני, ֶלֶחם ָעִני ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ יה , ּ ִּדְכִתיב ּבֵ י ָעִני ְו)תהלים מו(ּ   .ֶאְביֹון ָאִני ּכִ

ה ָלא ְדכוָרא, ְוַהאי ֶלֶחם ֹעִני ִאְקֵרי ַמּצָ ּנוְקָבא ּבְ נוָתא ֲהֵוי, ּ י , ִּמְסּכְ ִּאְתְקִריבו ְלַגּבֵ
ַקְדִמיָתא ה ּבְ יר, ַמּצָ יָון ְדָקִריבו לֹון ַיּתִ ּּכֵ ין ָאֳחָרִנין, ּ ַדְרּגִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֲּעִייל לֹון קוְדׁשָ ְּ ּ ,

ר ְדכו ְּוִאְתַחּבַ נוְקָבאּ תֹוֶסֶפת , ּוְכֵדין. ָּרא ּבְ ְדכוָרא ִאְקֵרי ִמְצָוה ּבְ ַרת ּבִ ד ִאְתַחּבְ ה ּכַ ַּמּצָ
ְצָוה ַהזֹאת)דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ו''וא י ַהּמִ ך. ּ ּכִ ִגיִני ּכָ ַקְדִמיָתא, ְּבְ ה ּבְ , ַמּצָ

  .ּוְלָבַתר ִמְצָוה

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ָמעו ַחד ָקָלא ְד, ּ ּׁשְ ּטוְפְסָרא ְדַקְטּנון, ָאַמרּ ּ אֹוְרָחא, ּ ְּסטו , ֲעִקיָמן ּבְ
א, ְלֵעיָלא קוְסְטָרא ְדִקְטָרא ִדְלַתּתָ ָּלא ֶתחתון ּבְ ּ י יֹוֵסי. ּ ַמע ִמיָנה, ָאַמר ִרּבִ א , ּׁשְ ְּדקוְדׁשָ ּ

ֵעי ְלַנְטָרא אֹוְרִחין ִריך הוא ּבָ ּּבְ ַחד טוָרא, ְּסִליקו ְלֵעיָלא. ְ ְּוָעאלו ּבְ יִפין, ּ ּקִ ִרין ּתַ ין ִטּנָ , ּבֵ
אֹוְרָחא ָדא, ָּאְמרו ָעא ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּהֹוִאיל ְוקוְדׁשָ א , ְּ  )תרחיש(ִּמָלה ְנחֵמי אֹו ִניּסָ

  .ִאְתְרִחיׁש ָלן
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ָרא, ָאְזֵלי ִקיֵעי ְדִטּנָ י ּבְ ּבֵ ר ָנׁש. ָּיְתֵבי ּגַ ָווהו, ָסִליק לֹון ַחד ּבַ י יֹוֵסי ַמא, ּּתְ ן ָאַמר ִרּבִ
י ַאְרָקא ֲאָנא. ַאְנּתְ א, ָּאַמר ֵליה, ָאַמר ֵמַאְנׁשֵ ֵני ָנׁשָ ן ִאית ּבְ ְוָזְרִעין , ָאַמר ִאין, ְוַתּמָ

אי, ְוַחְצִדין ְנָיין ִמּנָ ֵחיזו ָאֳחָרא ְמׁשַ ְייהו ּבְ ִּמּנַ ְייכו, ּ ְייכו, ְּוָסִליְקָנא ַגּבַ ַמה , ְּלִמְנַדע ִמּנַ
ֵמיה ְדַאְרָעא ְדַאּתון  ּּשְׁ ּ ּ הּ   .ּּבָ

ְרָיא, ֶאֶרץ, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדָהָכא ֶאֶרץ ַהַחִיים ׁשַ ּּבְ ה ֵיֵצא )איוב כח(, ִּדְכִתיב, ּ ּנָ  ֶאֶרץ ִמּמֶ
ָאר ַאְרָעא ָלא ֵיֵצא ָלֶחם, ֵמַהאי ֵיֵצא ֶלֶחם, ָלֶחם ׁשְ יִנין, ְוִאי ָנִפיק, ּבִ ְבַעת ַהּמִ . ָלאו ִמּשִׁ

ַּאְדָהִכי ָעאל ְלַאְתֵריה ָווהו. ּ ִמָלה, ּּתְ ֵעי ְלִאְתָעָרא ָלן ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ָּאְמרו וַדאי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

י ִחָייא ַּוָדאי ַעל ַהאי ְקָרא ְדֲאַמְרּתָ, ָּאַמר ִרּבִ ָבאי, ּ ָּדִכיְרָנא ְדאֹוִליְפָנא ִמּסָ ַּחד ִמָלה , ּ
ֶפַסח. ִּעָלָאה ָרֵאל ֶל, ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּדָיַהב לֹון קוְדׁשָ ּ ּוְלָבַתר , ֵּמַאְרָעא ְדַחֵיי, ֶּחם ָדאְּ

ַמִים   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה, ֶּלֶחם ָדא, ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ

  ]ב''דף קנז ע - ' זוהר חלק א[

ד ָנִפיק ְלַהאי ַעְלָמא, ָנׁש )ב''דף קנז ע(ְּדַבר , ּתו ֲהָוה ָאַמר ַעד , ָּלא ָיַדע ִמיִדי, ּכַ
יָון ְדָא. ְּדַאְטִעים ַנֲהָמא מֹוְדָעא, ִכיל ַנֲהָמאּכֵ ּתְ ד ָנְפקו . ִּאְתַער ְלִמְנַדע וְלִאׁשְ ך ּכַ ּּכָ ְ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ָּלא ֲהוו ָיְדֵעי ִמֵדי, ִיׂשְ ִריך הוא ֶלֶחם ֵמַהאי , ּ א ּבְ ַּעד ְדַאְטִעים לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ

ה ֵיֵצא ָלֶחם, ֶאֶרץ ּנָ ָרֵאל, ִּדְכִתיב ֶאֶרץ ִמּמֶ ּוְכֵדין ָעאלו ִיׂשְ מֹוְדָעא ֵליה ,ּ ּתְ ּ ְלִמְנַדע וְלִאׁשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ מֹוְדָעא, ִּוינוָקא ָלא ָיַדע. ְּ ּתְ ַּעד ְדָטִעים ַנֲהָמא ְדַהאי , ְוָלא ִאׁשְ ּ

  .ַעְלָמא

ָרֵאל ָלא ָיְדעו ִמִלין ִדְלֵעיָלא, ִּיׂשְ מֹוְדעו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ַּעד ְדָאְכלו ֶלֶחם ִעָלָאה, ּּ ּ ין ּוְכֵד, ּ
יר ָרֵאל ַיּתִ ִריך הוא ְדִיְנְדעון ִיׂשְ א ּבְ ַההוא ֲאַתר וָבָעא קוְדׁשָ מֹוְדעו ּבְ ּתְ ָּיְדעו ְוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ַההוא ֲאַתר ְדִאְתֲחֵזי ְלַהאי ֶאֶרץ ּּבְ ַּעד ְדָטֲעמו ֶלֶחם, ְּוָלא ָיִכילו. ּ ּוַמאן , ֵּמַההוא ֲאַתר, ּ
ַמִים, ִּאיהו ַמִים)שמות טז(, ִּדְכִתיב. ׁשָ ּוְכֵדין ָיְדעו ,  ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ּ

ַההוא ֲאַתר לו ּבְ ּכָ ְּוִאְסּתַ ְּוַעד ְדָאְכלו ֶלֶחם ֵמַההוא ֲאַתר, ּ ּ א ועד דלא אכלו לחם מאלין ''ס(, ּ

מֹוְדעו)אתרי ּתְ ּ ָלא ָיְדעו ִמיִדי ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

ֵקיה י יֹוֵסי וְנׁשָ ֲּאָתא ַרּבִ ַהאי, ָאַמר. ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּוַדאי ַעל ָדא ִאְתַער לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ָרֵאל ְלִמְנַדע ירוָתא ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא ׁשֵ ָּקמו ְוֲאְזלו. ֶלֶחם ֲהָוה, ּ ַּעד ְדֲהוו ָאְזלו, ּ ּ ֵרי , ּ ָּחמו ּתְ

ַּדְרמוְסִקין ַּחד ְדַכר ְוַחד נוְקָבא, ּ י יֹוֵסי. ּ ְּדָלא ֲהֵוי ְדַכר , ָעְלָמאֵּלית ָלן ִמָלה ּבְ, ָאַמר ִרּבִ ּ
א, ְּוָכל ַמה ִדי ְבַאְרָעא, ְּונוְקָבא ַיּמָ   .ָהִכי ָנֵמי ּבְ

ֶעֶרב)בראשית ל(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ֶדה ּבָ ְפֶאֶרּת , ַּוָיֹבא ַיֲעֹקב. ּ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהׂשָ ָּדא ּתִ ּ
א ְרָכאן, ַּקִדיׁשָ ל ּבִ ֶדה ְדָנִקיט ּכָ ֵּמַההוא ׂשָ יה ִּדְכּתִ, ּ ֲרכֹו ְיָי)בראשית כז(ּיב ּבֵ ר ּבֵ .  ֲאׁשֶ
ֶעֶרב ֶעֶרב, ּבָ אי ּבָ ֶעֶרב, ַאּמַ יב, ֶאָלא ּבָ ֶדה )בראשית כד(, ִּדְכּתִ ׂשָ ָחק ָלׂשוַח ּבַ א ִיּצְ ּ ַוֵיּצֵ ּ

ֶדה. ִּלְפנֹוּת ֶעֶרב י ַהאי ׂשָ ָחק ֲאבֹוי ְלַגּבֵ ַער ִיּצְ ִזְמָנא ְדִאּתְ ָחק ָלא ְּדָהא ִיּצְ, ְּוָנִקיט ֵליה, ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]566דף [ -ּ

ֶדה י ַהאי ׂשָ ַער ְלַגּבֵ ֶעֶרב, ִאּתְ ן ּבָ ּמָ ַלק ַיֲעֹקב ִמּתַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ָחק , ּ ֶדה ְלִיּצְ ִביק ַהאי ׂשָ ׁשָ
י ֵעיָלא, ֲאבֹוי ַההוא ִזְמָנא ְלַגּבֵ ְּוִאיהו ָסִליק ּבְ ּ.  

יב ּתִ א ֵלָאה ִלְקָראּתֹו)בראשית ל(, ַמה ּכְ ּצֵ א ִעָלָאה ְלַגּבֵ.  ַוּתֵ ָרא ְיִחיָדאִּאּמָ ַוּתֹאֶמר . י ּבְ
בֹוא ְדָפאי ְלָבְרָכא ָלך, ֵאַלי ּתָ חֹוּת ּגַ ָּתְ ְפנוִקין ְוִעדוִנין ִעָלִאין, ּ ּתַ ּוְלַרָווָאה ָלך ּבְ ּ ּ ּ ּּ ָהא . ָ

ִּעיַדן ַרֲעָוא ְוִעּנוָגא ְלֵמיַהב ָלך ַנְייָחא ְדרוָחא ִעָלָאה ּ ֶדה, ָּ י ַההוא ׂשָ ד , ְּלַגּבֵ ַעד ָלא ִיּתֹוּקַ
ָחק ּתוְקָפא ְדִיּצְ ּּבְ ּ.  

ְדָפָאה חֹוּת ּגַ יָון ְדָנְקָטא ְלַיֲעֹקב ּתְ ּּכֵ ֵדין , ּ ַלְיָלה הוא)שם(ּכְ ה ּבַ ב ִעּמָ ּכַ ּ ַוִיׁשְ ּּ . ּהוא. ּ
ים ִמּכָֹלא ְּדָסּתִ ן. ּהוא. ּ ּמָ ין ָנְפֵקי ִמּתַ ְרָכאן ְוָכל ִקדוׁשִ ְּדָכל ּבִ ּ ּ יב ֶאָלא הוא. ּ ּתִ ַּיֲעֹקב ָלא ּכְ ּ .

הַמאן ָעָרא ְלַגּבָ ֲחֵזי ְלִאּתְ ּ ְדִאּתְ ּ.  

ְדָפָהא חֹוּת ּגַ ה ּתְ ין ְלַגּבָ ְּוַעד ְדָלא ַזּמִ ּ אן , ּ ַּמאן ְדָנִקיט ִאינון ַקִדיׁשָ ּ ּ וִבְרָכאן )קדושאן(ּ
קוָדה ְטִמיָרא ְמֵלי ִמּנְ ַּההוא ַעְלָמא ִעָלָאה, ָּלא ִאּתְ ָעֵרי ּכָלא. ּ ְּוַעל ָדא דוָדִאים ִמּתְ ּ ּ ּ ,

ַגְווָנא ְדָרָזא ִעָלָאהְּוֹכָל ּא ּכְ ְּראוֵבן ַמאי ְראוֵבן. ּ ָמָהן , ּ ִוי ׁשְ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָּ

ַאְרָעא יב , ּבְ ָאְרץ)תהלים מו(ִּדְכּתִ ּמֹוּת ּבָ ם ׁשַ ר ׂשָ ּ ְלכו ֲחזו ִמְפֲעלֹוּת ְיָי ֲאׁשֶ ּ עד כאן סתרי (. ּ

 ).תורה

י יֹוֵסי ְוָאַמר ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו  )בראשית ל( ,ָּפַתח ִרּבִ ֶעֶרב ַוּתֵ ֶדה ּבָ ַּוָיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהּשָׂ
ֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו', ְוגו ָּהא ָאְמרו ְדָגָעא ֲחָמָרא. ְמָנא ָיְדַעת, ַוּתֵ ְוָנְפַקת , ְוֵלָאה ָיְדַעת, ּ
שָכר, ֵּליה ה ִיּשָׂ ְּוָגִרים ֵליה ְדָנַפק ִמּנָ ּ שָכר ֲח. ּ ְרםֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִיּשָׂ ְקֵרי , מֹור ּגָ ַאל ּתִ
ְרָמא ֵליה, ָגְרם ַרם ְדֲחָמָרא ּגָ ֶּאָלא ּגָ ּ ַּוַדאי ָיַדְעָנא ְדִאי ֵייעול ַיֲעֹקב , ֲאְמַרת ֵלָאה. ּ ּ ּ

ָנא ְדָרֵחל ּכְ ִמׁשְ ֶּאָלא אֹוִריך ֵליה ָהָכא, ֵּלית ִלי ְלֲאָפָקא ֵליה, ּבְ ְ ִני, ּ ּכָ ִמׁשְ . ְּוֵייעול ּבְ
ֹכ)בראשית ל( י ׂשָ ִני ּכִ דוָדֵאי ּבְ יך ּבְ ַכְרּתִ ּר ׂשְ ִני, ָ דוָדֵאי ּבְ ִגין ְדִניָחא ֵליה ְלַיֲעֹקב , ַּמאי ּבְ ּּבְ ּ

ְּדִאֵלין ְמַסְייִעין ְלאֹוָלָדא, ַּעל ָדא דוָדִאים, ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ָיַדע. ּ ְּדִמָלה ָלא ָקְייָמא ּבַ ּ ֶּאָלא , ּּ
  .ְלֵעיָלא

יִבי)תהלים קיג(, ָּפַתח ְוָאַמר ֵמָחה ַהְללוָיה מֹוׁשִ ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ ּ ֲעֶקֶרת ַהּבַ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
א ָקֲאַמר ִּחָייא רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ יִבי , ּ ִית)א''ד ע''קנ(מֹוׁשִ ִנים . ָּדא ָרֵחל,  ֲעֶקֶרת ַהּבַ ֵאם ַהּבָ

ֵמָחה ִית. ָּדא ֵלָאה, ׂשְ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ָאה, מֹוׁשִ ּתָ ִנ. ָּדא ַעְלָמא ּתַ ֵמָחה ֵאם ַהּבָ , )הללויה(ים ׂשְ

ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה ִגיֵני, ּ ך ַהְללוָיה)א''ד ע''קנ( ּבְ ּ ּכָ ּ ְ.  

  ]א''דף קנח ע - ' זוהר חלק א[

י ְיהוָדה ְבִטין, ָּאַמר ִרּבִ ל ִאֵלין ׁשִ א ִאינון, ּּכָ ּקוִנין ִדְלַתּתָ ּּתִ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ .
א ֲחֵזי ֹכר ׂשְ, ּתָ י ׂשָ יךּכִ יה ּגוָפא וַמאן ִאיהו ּתֹוָרה, ַָכְרּתִ ְּלַנְסָבא ִמּנֵ ּ ּ יך. ּ ַכְרּתִ ֹכר ׂשְ , ְָלך, ָׂשָ

ׁש ְְלגוָפך ַמּמָ ֹכר . ּ יך )א''דף קנח ע(ׂשָ ַכְרּתִ ְְלאֹוָלָדא ְדיוְקָנך, ָׂשְ ּ ּ.  
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אֹוַרְייָתא, ֵמָהָכא ַאְחִסין . א ְדַיֲעֹקבַאְחִסין ַעְלָמא ְדָאֵתי ְוַאְחִסין ַאְחַסְנּתָ, ַּמאן ְדָלֵעי ּבְ
ָכר, ַעְלָמא ְדָאֵתי שָכר ֵיׁש ׂשָ ָכר ִלְפֻעָלֵתך )ירמיה לא(, ִּדְכִתיב ִיּשָׂ י ֵיׁש ׂשָ ְּכִ  ,ּוְכִתיב. ּ

ה ָבִנים)בראשית ל(. ּ ְלַהְנִחיל ֹאֲהַבי ֵיׁש ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵלא)משלי ח( ּשָׁ י לֹו ׁשִ י ָיַלְדּתִ .  ּכִ
י ִחְזִקָי ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא, ּהָאַמר ִרּבִ א ְוַאְרּבַ ִּאֵלין ֵעיָלא ְוַתּתָ ֶאָחד. ּ ְוַמאן ְדָאִריך ּבְ ּ ֵעי , ּ ּבָ

א ִריך הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ֵּליה ְלַאְמָלָכא ְלקוְדׁשָ ּ ע ִסְטֵרי ְדַעְלָמא, ְּ ְּוַהְיינו , ּוְלַאְרּבַ
  .ֶאָחד

י ִחְזִקָיה ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ  ַעל )שיר השירים ח( ,ּוְכִתיב, ַעל ָהֵרי ָבֶתר )שיר השירים ב(, ּכְ
ִמים ִמים, ָהֵרי ְבׂשָ ִנין ְדֵלָאה. ַּמאן ִאינון ָהֵרי ְבׂשָ ית ּבְ ִּאֵלין ׁשִ ית ָאֳחָרִנין, ּ , ְּדַאְכָלָלן ׁשִ

ֵריַסר ית, ְּוִאינון ּתְ ִגין . ְּוִאינון ׁשִ ַחְבֵריה)א''א ע''רמ(ּבְ ִליל ּבְ ּ ְדָכל ַחד ּכָ , ֲּעַלְייהוְוֵלָאה , ּ
ֵמָחה ַהְללוָיה)תהלים קיג(ְלַקְייָמא  ִנים ׂשְ ּ ֵאם ַהּבָ ּ.  

ִתיב ִנים)דברים כב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ִגין ְדִאיהו ַעְלָמא ,  ֹלא ִתּקַ ּּבְ ּ
ָיא ּסְ ְלָיא, ְדִאְתּכַ ִנ)שם(ְּוַעל ָדא , ְּוָלא ִאְתּגַ ַלח ֶאת ָהֵאם ְוֶאת ַהּבָ ׁשַ ַלח ּתְ ּ ׁשַ ח ָלךּ ּקַ . ְים ּתִ

ָיא ּסְ ִגין ְדִאיהו ַעְלָמא ְדִאְתּכַ ּּבְ ָלל, ּ ְלָיא ּכְ   .ְּוָלא ִאְתּגַ

ח ָלך ּקַ ִנים ּתִ ַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשֹוִנים ְוגו )דברים ד(, ַּהְיינו ִדְכִתיב, ְְוֶאת ַהּבָ י ׁשְ  'ּכִ
ָמִים)שם( ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ י. ּ וְלִמְקֵצה ַהּשָׁ ִמים, ְוָכל ַהּנֵ א , ִּאְקרון ָהֵרי ְבׂשָ אן וְלַתּתָ ִּמּכָ

ם ִיָפֶרד)בראשית ב( ,ִּדְכִתיב )ב''ט ע''כ(, ִּאְקרון ָהֵרי ָבֶתר ּ וִמּשָׁ ים, ּ ָעה ָראׁשִ , ְוָהָיה ְלַאְרּבָ
ּטוֵרי ְדִפירוָדא ּ.  

י ֵייָסא ִרין, ָאַמר ִרּבִ ירו ִקׁשְ ָפחֹות ְקׁשִ ֵני ַהּשְׁ ִרין ְדִאְצְטִריכו  ַאְרּבַ)א''ד ע''קנ(, ּּבְ ּע ִקׁשְ ּ
י ֶאְלָעָזר. ְּלִתּקוָנא ִרין, ְוָאַמר ִרּבִ ך ָנְפֵקי ְלַבר ִאינון ִקׁשְ ִּדְבִגין ּכָ ב ְדֻכְלהו , ְּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ

ְלהו ַחד, ַחד אן וְלָהְלָאה ּכֻ ּוִמּכָ ּ ר, ּּ אֹוַרח ֵמיׁשָ ַסֲהדוָת, ְּוַעל ָדא. ּבְ ְבִטין ָסְלִקין ּבְ ְלהו ׁשִ ּּכֻ ּ א ּ
ָרֵאל )תהלים קכב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִדְלֵעיָלא ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּ ׁשֶ ּ ּ

ם ה   .'ְלהֹודֹות ְלׁשֵ

י ֶאְלָעָזר ִתיב, ְוָאַמר ִרּבִ ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו)בראשית ל(, ּכְ ֲאׁשֶ ַמה ',  ַוְיִהי ּכַ
ד ִאְתְיִליד יֹוֵסף, ְּרֵחיהְָחָמא ַיֲעֹקב ְלֵמיַהך ְלאֹו ְוַעד ָלא ִאְתְיִליד יֹוֵסף ָלא ָבָעא , ּכָ

ְּלֵמיַהך ְלאֹוְרֵחיה ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה. ְ ּ ו, ּ ְטָנא ְדֵעׂשָ   .ְּדָחָמא ְדִאְתְיִליד ׂשִ

ְתֵריה ְויֹוֵסף ָזֵכי ֵליה, ְוָתא ֲחֵזי יה ּבַ ִלים דוְכּתֵ ּיֹוֵסף ַאׁשְ ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ְּוָהָכא ִסיוָמא , ּ ּ
יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב. ְּדגוָפא ִלים ּגוָפא, ּּכֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ָעא ּגוָפא ְלֵמַהך ְלאֹוְרֵחיה, ּ ּּבָ ְּוִסיוָמא , ְּ ּ

ִרית ְּדגוָפא הוא ּבְ ָנא. ּ ּבְ ִלים חוׁשְ ְנָיִמן ַאׁשְ ל ָדא ּבִ ְּוִעם ּכָ ֵריַסר, ּ ִלימו ּתְ ּתְ ְּדֵביה ִאׁשְ ּ ּ.  

ְבִטין, י ָלא ֲהָוה ָיַדע ַיֲעֹקבְוִכ, ְוִאי ֵתיָמא ִלימו ׁשִ ּתַ ָען ָלא ִאׁשְ ְּדַעד ּכְ ב , ּּ ַאף ַעל ּגַ
ְבִטין, ְּדִאְתְיִליד יֹוֵסף ִלימו ׁשִ ּתַ ְנָיִמין ְוִיׁשְ ַּמאי ַטְעָמא ָלא אֹוִריך ַעד ְדִיְתְיִליד ּבִ ּּ , ֶּאָלא. ְ

ָחְכְמָתא ֲעַבד ּוִמָלה ָיַדע, ַיֲעֹקב ּבְ ְבִטיןַּוַד, ָאַמר. ּ ְלהו ׁשִ ִלימו ָהָכא ּכֻ ּתַ ּאי ִאי ִאׁשְ ּּ ָהא , ּ
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ְדָקא ְיאות ְרָיא ֲעַלְייהו ּכְ ְּיַדְעָנא ְדִתּקוָנא ִדְלֵעיָלא ׁשַ ּ ּ ּ ֵעי , ּוְבַאְרָעא ָדא. ּ ָלא ִליּבָ
ִלימו ּתְ ְּדִיׁשְ א, ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא ּּתָ ֵריַסר ׁשִ, ּ ְּדֻכְלהו ּתְ ָאה ִניְנהו, ְבִטיןּּ ּתָ ּקוָנא ְדַעְלָמא ּתַ ּּתִ ְוֵכיָון , ּ
ְנָיִמין ָאה, ִמיַתת ָרֵחל, ְּדִאְתְיִליד ּבִ ּתָ א ַהאי ַעְלָמא ּתַ הו, ְּוָנְטָלא דוְכּתָ ָנא ּבְ ּקָ . ְּלִאְתּתַ

ְנָיִמין א, ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתְיִליד ּבִ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּבְ  )בראשית מח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ֶדֶרך ַנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ בֹוִאי ִמַפָדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל ּבְ ְַוֲאִני ּבְ ּ ּ א, ּ ן ִמיַתת ָרֵחל ְוָנְטָלא דוְכּתָ , ְּוַתּמָ

ָאה ּתָ ֵליָמָתא, ַהאי ַעְלָמא ּתַ ֵביָתא ׁשְ ָבא ּבְ ַעְלָמא , ְוָכל ִזְמָנא ְדָרֵחל ָקְייָמא, ְלִאְתַיּשְׁ
ָאה ָלא ִאְתּתַ ּתָ הוּתַ ָנא ּבְ ִלימו)ג לעילא''א ל''ד(ָנְטָלא , ִמיַתת ָרֵחל, ּּקְ ׁשְ יָתא ּבִ   .ּ ּבֵ
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ַההוא ִזְמָנא, ְוִאי ֵתיָמא אי ָלא ִמיַתת ּבְ ָאה . ֵּלָאה ַאּמַ ּתָ ַעְלָמא ּתַ ִגין ְדֵביָתא ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ
יה, ּ ִאיהו)א עלאה''נ( ְּוֹכָלא ִמּנֵ ָנאּ ּקְ ּוְבִגין , )א תתאה''נ(ְּוָלאו ֵמָעְלָמא ִעָלָאה , ּ ֲהוו ְלִאְתּתַ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ך ָלא ִמיַתת ּבְ ָיא ִאינון. ְּכָ ּסְ ִאְתּכַ ְּוָכל עֹוָבדֹוי ְדֵלָאה ּבְ ִגין ְדַעְלָמא , ּ ּּבְ
ָיא ּסְ ִאְתּכַ ְלָיא, ִּעָלָאה ִאיהו ּבְ ִאְתּגַ ך ָלא, ְּוָלאו ּבְ ְוְבִגין ּכָ ר ִמיָתָתה ְדֵלָאהּ ִמיָתָתה , ּ ִאְדּכַ ּּכְ

  .ְּדָרֵחל
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ְּדָהִכי הוא ַוַדאי, ְוָתא ֲחֵזי ּ ִגין ְדַעְלָמא ִעָלָאה. ּ ּּבְ ָיא, ּ ּסְ ִאְתּכַ ל ִמלֹוי ּבְ ְוַעְלָמא , ּּכָ
ְלָיא ִאְתּגַ ל ִמלֹוי ּבְ ָאה ּכָ ּתָ ּּתַ ך. ּ ִגין ּכָ ָיא , ְּבְ ּסְ אִאְתּכַ א ְדָכֶפְלּתָ ְמַעְרּתָ ְוָרֵחל , ֵּלָאה ּבִ

ִגלוָייא ְדאֹוְרָחא ּּבְ ּ ִסְתָרא, ּ ְלָיא, ָּדא ּבְ ִאְתּגַ ים. ְּוָדא ּבְ ָיא ַעְלָמא ִעָלָאה ִאְתְרׁשִ ּסְ ּוְבִאְתּכַ ּ ,
רוִני ָבנֹות)בראשית ל(, ִּדְכִתיב י ִאׁשְ ִרי ּכִ ָאׁשְ ך ָקְרָאה, ּ ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ּבְ ְוְבִגין ּכָ ֵמיה ּ ּ ׁשְ
ר   .)דתרין עלמין באתגליא ובאתכסיא ועם כל דא) ב''דף קנח ע(בגין כך כל ברכאן (. ָאׁשֵ

ּוְבִגין ָדא ְּדָהא ּכָֹלא ֲהֵוי ֵמַעְלָמא ִעָלָאה, ּּכָֹלא ַחד, ּ ּ ֵרין , ָּהִכי ָנֵמי וְבָכל ֲאַתר. ּ ּתְ
ָיא, ָעְלִמין ּסְ ִאְתּכַ ְלָיא ְוָדא ּבְ ִאְתּגַ ָּדא ּבְ ִריך הואְוֲאַנ. ּ א ּבְ ּן ָלא ְמָבְרִכיָנן ְלקוְדׁשָ ֶּאָלא , ְּ

ְתֵרין ָעְלִמין רוך ה )תהלים קו(, ִּדְכִתיב, ּבִ ְּבָ ָרֵאל' ּ  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד )ב''ג ע''קנ( ֱאלֵהי ִיׂשְ
ך. ָהעֹוָלם ִגיֵני ּכָ ָאה )ב''ח ע''שמות קל(ְוָקֵריָנן ְלַעְלָמא , א''ַּעְלָמא ִעָלָאה ָקֵריָנן הו, ְּבְ ּתָ  ּתַ

רוך ֵמַעְלָמא ִעָלָאה, ה''ַאּתָ ִגין ְדִאיהו ּבָ ּּבְ ְ ּ ּ תהלים (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַּעל ְיָדא ְדַצִדיק, ּ

רוך ה)קלה ְ ּבָ ָלם ְוגו' ּ יֹון ׁשֹוֵכן ְירוׁשָ ִּמּצִ רוך. 'ּ יֹון ִאיהו ּבָ ְַוַדאי ִמּצִ ּ ּ א ֲחֵזי. ּּ ַגְווָנא ָדא , ּתָ ּכְ
ֵר' ה' ה )שמות לה( ָיא, ּ ִניְנהו)א''ח ע''נשא קל( ין ָעְלִמיןּתְ ּסְ ִאְתּכַ ְלָיא ְוָדא ּבְ ִאְתּגַ ָּדא ּבְ ּ ,

ַגַוְוְייהו ְּוַעל ָדא ָפִסיק ַטְעָמא ּבְ ּ  )בראשית לא(. ּּכָֹלא ָחד, ּוֵמַעְלָמא ָדא ַעד ַעְלָמא ָדא, ּּ
ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוגו ֲאׁשֶ י )א בסתרי תורה''ה ע''נדפס דף קס(ָאַמר ', ַוְיִהי ּכַ  ִרּבִ

א ֲחֵזי, ְּיהוָדה ְרׁשוֵתיה ְדָלָבן, ּתָ ֵלימוָתא ְדַיֲעֹקב ְדָלא ָבָעא ְלֵמיַזל ֶאָלא ּבִ ּׁשְ ּ ּ ּ ְוִאי . ּּ
ְרׁשוֵתיה, ֵתיָמא אי ָלא ָאִזיל ּבִ ִּזְמָנא ַאֲחִריָנא ַאּמַ ִגין ְדָדִחיל ַיֲעֹקב. ּ ְּדָלא , ֶּאָלא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]569דף [ -ּ

ּבֹוק ֵליה ַאְרָעא ָאֳחָראְוִי, ִּיׁשְ ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימו ּתְ ּתְ יָון ְדָחָמא ְדָמָטא . ּׁשְ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ ּ
א ְדִבְנָיִמין ְעּתָ ַרח, ׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבָ ר לֹו, ּכְ ַּוִיְבַרח הוא ְוָכל ֲאׁשֶ ּ.  

ְנָיִמין ְּדֵכיָון ְדִאְתְיִליד ּבִ ֻכְלהו ׁשִ, ּ א ּבְ ִכיְנּתָ ַרת ׁשְ ִּאְתַקׁשְ ֻכְלהו, ְבִטיןּ יָתא ּבְ ְּוָנְטָלא ּבֵ ּ .
ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְבִטין, ְּוַיֲעֹקב ֲהָוה ָיַדע ּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימו ּתְ ּתַ ְּדַכד ִיׁשְ ט , ּּ ְתַקּשֵׁ א ּתִ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ

הו ר ּבְ מות, ְּוִתְתַקּשֵׁ יָתא, ְּוָרֵחל ּתָ   .ְוִאיִהי ָנְטָלא ּבֵ

א ֲחֵזי הַעְל, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּתָ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ְלמׁשֶ ָאה ִאְתֲחֵזי ֵליה ְלַיֲעֹקב ּכְ ּתָ , ָּמא ּתַ
ֶּאָלא ְדָלא ְיִכיַלת הו, ּ ָרא ּבְ ֵביָתא ְלִאְתַקּשְׁ ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ַּעד ְדֲהוו ּתְ ּ יַאת , ּ ּוְכֵדין ִאְתַדּכִ ּ

ְבִטין,  ָרֵחל)א אתדחיית''נ( ֻכְלהו ׁשִ ְּוָנְטָלא ִאיִהי ֵביָתא ּבְ ָרא ְדֵביָתאַוֲה, ּ ּוְכֵדין , ַות ִעּקְ
ִית ַוַדאי)תהלים קיג( יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ   .ּ מֹוׁשִ

ְבִטין, ָהא ָמָטא ִזְמָנא, ָאַמר ַיֲעֹקב ֵריַסר ׁשִ ִלימו ּתְ ּתְ ְּדִאׁשְ ַּוַדאי ַעְלָמא ִדְלֵעיָלא , ּ ּ
הו ָרא ּבְ ֵּיחֹות הוא ְלֵביָתא ְלִאְתַקּשְׁ נוָתא ָדא ִאְתַדְח, ּ ּוִמְסּכְ ּ יהּ מות ָהָכא. ָּייא ַקּמֵ , ִּאי ּתָ

ָּלא ִאפוק ֵמָהָכא ְלָעְלִמין ָלָמא ֵביָתא, ֶּאָלא ְבַאְרָעא ָדא, ְוָלא עֹוד. ּ . ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאׁשְ
ר ָיְלָדה ְוגו ֲאׁשֶ ך ַוְיִהי ּכַ ִגין ּכָ ְבִטין', ְּבְ ִלימו ׁשִ ּתַ ַּעד ָלא ִאׁשְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמע ִרּבִ ִפירַּוַדא, ָאַמר, ׁשָ י ְיהוָדה ׁשַ ל ִמלֹוי ְדַרּבִ ּי ּכָ ּ ּ . ְּוָדא ָסִליק ַעל ּכָֹלא, ּ
אי ָלא ֲאַזל ֵליה ְלאֹוְרֵחיה ִמָיד ְּוִאי ֵתיָמא ַאּמַ ּ ָרא , ֶּאָלא. ּ ל ְזַמן ְדָרֵחל ָלא ִמְתַעּבְ ּּכָ

ְנָיִמין ן, ִמּבִ ּמָ ב ּתַ יָון ְדָמָטא ִזְמָנא ְדִבְנָיִמין. ִאְתַעּכַ ּּכֵ ִגין , ָּלא ָבָעא ְרׁשוָתאָעַרק ְו, ּ ּבְ
ְבִטין כוְלהו ׁשִ ר ַיֲעֹקב ּבְ ן ְוִיְתַחּבֵ ּמָ ב ּתַ ְּדָלא ִיְתַעּכֵ ּ ַאְתָרא , ּ  .ְְדִאְצְטִריך )דלא(ּבְ

א ָפַתח י ַאּבָ ב ֶאל ֶיֶתר חֹוְתנֹו ְוגו)שמות ד( ,ִּרּבִ ה ַוָיׁשָ ּ ַוֵיֶלך מׁשֶ א ֲחֵזי. 'ְּ ה ָרֵעי , ּתָ מׁשֶ
יה, ּמוי ֲהָוהָעָנא ְדִיְתרֹו ָח ְּוִדיוֵריה ֲהָוה ּבֵ ּ ּ ֵעי ְלֵמיַזל. ּ ְרׁשוָתא , ְוַכד ּבָ ָּלא ֲאַזל ֶאָלא ּבִ ּ

יה ְדָלָבן. ִּדיֵדיה ִדיר ִעּמֵ ִלים ְוִדיוֵריה ֲהָוה ּתָ ְּוַיֲעֹקב ְדֲהָוה ׁשְ ּ ּ ּ אי ָלא ָבָעא ְרׁשוָתא , ּּ ַּאּמַ
יה ל ָלָב. ִּמּנֵ ָמר ְדָלא ְיַגְלּגֵ ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ןּ ּמָ ַאר ּתַ ּתָ ְלּגוִלין ְוִיׁשְ יה ּגִ ּן ִעּמֵ ַקְדִמיָתא . ּ ְּדָהא ּבְ

ן, ָּאַמר ֵליה ּמָ ַאר ּתַ ּתָ ְלּגוִלין ְוִאׁשְ ל ֲעֵליה ּגִ ְלּגֵ ּוִמָיד ּגִ ּ יה, ּּ א ָדִחיל ִמּנֵ ּתָ   .ְּוַהׁשְ

ה, ֲאָבל ִיְתרֹו י מׁשֶ א ֲהָוה. ָלא ֲהָוה ָהִכי ְלַגּבֵ ִגין ְדָלָבן ָחָרׁשָ ל , ּּבְ א ֲהָוה ּכָ ּוְבָחָרׁשָ
י ְדַיֲעֹקב ן, עֹוָבדֹוי ְלַגּבֵ ּמָ ָבא ּתַ א ָלא ָבָעא ַיֲעֹקב ְלִאְתַעּכְ ּתָ ִריך , ְוַהׁשְ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ

ּהוא ָאַמר ֵליה  ָ ׁשוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיך ְוגו)בראשית לא(ּ ָבא . 'ּ ְּוַעל ָדא ָלא ָבָעא ְלִאְתַעּכְ
ק ִפּקוָד ּבַ ּוְלִמיׁשְ   .ּא ְדָמֵריהּּ

ִתיב א ֲחֵזי ּכְ  )תהלים מו(, ָּפַתח ְוָאַמר', ּ ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל ְוגו)בראשית ל(, ּתָ
יר ַח ִלְבֵני ֹקַרח ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ יה, ַהאי ְקָרא. ַלְמַנּצֵ ָלא ּבֵ ּכָ ְּדָרָזא ְדָחְכְמָתא , ִּאית ְלִאְסּתַ ּ

יִרין ְותוׁשְ. ִּאיהו י ׁשִ ָחןְּוָכל ַהּנֵ ֵני ֹקַרח, ּבְ ְּדֲהוו ָאְמֵרי ּבְ יִרין , ּ ין ִאינון ׁשִ ְלהו ֵמַחְדּתִ ּּכֻ ּ ּ
ָחן ְדֲהוו ִמְלַקְדִמין ּבְ ְּותוׁשְ ּ ּ ָחן ְדָאַמר ָדִוד ְוָכל ִאינון ְדֲהוו , ּּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ל ִאינון ׁשִ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

יה ָרָזא ִעָלָאה, ִּעּמֵ ְלהו ֲהוו ּבְ ּּכֻ ּּ ָרָזא ְד, ּ   .ָחְכְמָתאּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]570דף [ -ּ
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א ֲחֵזי ַגְווָנא ְדַעְלָמא ִעָלָאה, ּתָ ָאה ּכְ ּתָ ִריך הוא ַעְלָמא ּתַ א ּבְ ֲּעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ְּוָכל ִאינון , ְּ
ֵריה ֹלֹמה ּבְ ִּסְדִרין ְדִסְדרו ָדִוד וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ְּוָכל ִאינון ְנִביֵאי ְקׁשֹוט ּכֻ ּרו ִּסְד )א''דף קנט ע(ּּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא   .ּכְ

א ֲחֵזי ַאְרָעא, ּתָ ָמרֹות ּבְ א ִמׁשְ ַגְווָנא ְדִאיּכָ ְרִקיָעא, ּכְ ֵרי ְלָמַרְייהו. ָהִכי ָנֵמי ּבִ ִּדְמַזּמְ ּ ,
ִדיר יָרָתא ּתָ ְּוֻכְלהו ָקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין. ְוָאְמֵרי ׁשִ ּ יִרין ְותוׁשְ, ּּ ִסְדָרן ְדׁשִ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ָחןּ , ּבְ
ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ.  

יר יר, ֲעָלמֹות ׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ֲעָלמֹות ׁשִ ה )שיר השירים ו(, ֶאָלא ּכְ ים ֵהּמָ ּשִׁ  ׁשִ
ים ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר מֹוִנים ִפַלְגׁשִ ְּמָלכֹות וׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ . ַּמאי ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר. ּ ּכְ

ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו)איוב כה(ָאֵמר  ָנא. ּ ּבְ ּוְבִגין ְדֵלית לֹון חוׁשְ ּ ִתיב ַוֲעָלמֹות ֵאין , ּ ּכְ
  .ִּמְסָפר

ְּוֻכְלהו ׁשוִרין ׁשוִרין ּ ּ ִּאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין, ְמַסֲחָרן ְסָדִרין, ּ ָחא ְלָמֵריהֹון, ּ ּבָ ָרא וְלׁשַ , ְּלַזּמְ
יר ְּוִאֵלין ִאינון ֲעָלמֹות ׁשִ ִאֵליןּוְבִגין. ּ ִרין ּכְ ּ ְדִאית ֲעָלמֹות ְדָלא ְמַזּמְ ּ ִּאֵלין ִאְקרון , ּ ּ

יר   .ֲעָלמֹות ׁשִ

ַלת  ן ְלָכל ְסַטר ְלד)א''ח ע''נדפס פקודי רכ(ּתְ ּ ִסְדִרין ִמְתָפְרׁשָ ּוְבָכל , ִסְטֵרי ַעְלָמא' ּ
ִּסְדָרא ְוִסְדָרא ְדִאיִהי ְלָכל ְסַטר ּ ַלת ִסְדִרין ָאֳחָרִנין, ּ , ָרא ַקְדָמָאה ְדִלְסַטר ִמְזָרחִּסְד. ּּתְ

ַלת ִסְדִרין ִאינון ָעה ִסְדִרין. ּּתְ ׁשְ ְּוִאינון ּתִ ַלת, ּ ִגין ְדָכל ִסְדָרא ֵמִאינון ּתְ ּּבְ ּ ַלת , ּ ִּאית ֵליה ּתְ
ָעה, ִּסְדִרין ׁשְ חו ְדִאינון ּתִ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ חֹוַתְייהו, ּ ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן ּתְ   .ְּוַכּמָ

י ִסְדִרין ָעהַּהּנֵ ׁשְ יָמן,  ּתִ ַאְתָוון ְרׁשִ ּּכוְלהו ִמְתַנֲהֵגי ּבְ ֵכי ְלִאינון ַאְתָוון , ּ ְּוָכל ִסְדָרא ִאְסּתְ ּ
יָמן וכלהו נטלי באתוון רשימין , א והא אוקמוה וכן לכל סדרא וסדרא''ס(, ְרׁשִ

ְלהו)ואלין עלאי מאלין וקיימאן אלין על אלין ָרן ּכֻ ּ וִמְתַחּבְ יָר, ּּ ְוַכד . ָתאְוָאְמֵרי ׁשִ
ִּאינון ַאְתָוון ָפְרֵחי ּגֹו ֲאִויָרא ְדרוָחא  ּ א ַעל ּכָֹלא)ההוא(ּּ ּ ִדְמַמּנָ ֵדין ִאינון ָנְטֵלי, ּ , ּּכְ

ם ּסַ יָרָתא ִאְתּבַ א, ְוׁשִ ּתָ ַטׁש ִמּתַ ְּוַההוא ָאת ָסְלָקא ְוָנֲחָתא וְתֵרין ַאְתָוון . ְּוַחד ָאת ִאְתּבַ ּ
ָּפְרֵחי ֲעַלְייהו אְוַהאי ָא, ּ ּתָ הו, ת ִמּתַ ר ּבְ א ְלֵעיָלא ְוִאְתַחּבַ ּתָ ָּסְלָקא ִסְדָרא ִמּתַ ְּוִאְתֲעִבידו , ּ
ַלת ַאְתָוון ְלהו ְלפום ַאְתָוון יה, ּתְ ּּכֻ ּ ַלת ּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ַהְמִאיָרה, ו''ּ ְּדִאינון ּתְ ּ ֵּמִאיֵלין . ּ

ֵרין ָאְתָוון ַלת ִסְדִרין ְוִאינון ּתְ ִּאְתָפְרׁשו ּתְ ּ ּ ּ ְוַההוא ָאת ְדָסְלָקא,ּ הֹון ְוִאינון , ּ ָרא ִעּמְ ִּמְתַחּבְ
ַלת   .ּתְ

א ֲחֵזי ֵרין ָאְתָוון ִעָלִאין, ּתָ ִּאינון ּתְ ֲאִויָרא, ּ ָדא, ְּדָסְלִקין ּבַ ִליָלן ָדא ּבְ ִּאינון ּכְ ַרֲחֲמי , ּ
ִדיָנא ֵרין. ּבְ ך ִאינון ּתְ ּוְבִגין ּכָ ָר, ְּ ְּוִאינון ֵמַעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ְוַהאי ְדַסְלָקא , ָּזא ִדְדכוָראּ

הֹון ִאיִהי נוְקָבא ָרא ִעּמְ ַתְרַווְייהו, ְּוִאְתַחּבְ ִליַלת ּבְ ִליַלת . ְּוִאְתּכְ ַגְווָנא ְדנוְקָבא ִאְתּכְ ּּכְ ּ
ְתֵרי ִסְטֵרי ָמאָלא, ּבִ יִמיָנא וִבׂשְ הו, ּּבִ ַרת ּבְ , ָּהִכי ָנֵמי ַהאי ָאת נוְקָבא, ְּוִאְתַחּבְ
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ְתֵרי ַאְתָוון ָאֳחָרִניןְּדִאְתַחּבְ ְתֵרין ִסְטִרין, ַרת ּבִ ִּאֵלין ִעָלִאין, ְּוִאינון ּבִ א, ּ , ְוָדא ְלַתּתָ
ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד ְּדַכר ְונוְקָבא, ּ ֵרי ַעְלָמא)בר(. ּ ְּדִאינון ַאְתָוון ֵמַעְלָמא ִעָלָאה , ּ ְדַכד ִאְתּבְ ּ ּ

ל עֹוָבִדין, ִּניְנהו ְּדִאינון אֹוִלידו ּכָ ּ אּ ׁש,  ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלהֹון ַמּמָ ּּכְ ך ַמאן ְדָיַדע , ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

הו ּלֹון ְוִאְזְדַהר ּבְ א, ּ   .ָּרִחים ְלֵעיָלא וָרִחים ְלַתּתָ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ְלהו, ִרּבִ ִּאֵלין ַאְתָוון ּכֻ ּ ְּדַכר ְונוְקָבא, ּ ָרָזא ְדַמִיין , ּ ֲחָדא ּבְ ָלָלא ּכְ ְּלִאְתּכְ
ִאיןִּעָלִאין ּתָ ִלים, ְּוֹכָלא ַחד, ּ וַמִיין ּתַ ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ׁשְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ַּמאן ְדָיַדע ְלהו, ּ ּ ,

הו ְּוִאְזְדַהר ּבְ ַהאי ָעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָאה ִאיהו חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ָרא , ּ ִגין ְדִאיהו ִעּקָ ּּבְ ּ
ְדָקא ְיאות ִלים ּכְ ְּדִיחוָדא ׁשְ ּ ְטָרא ָדאּתְ. ּ ְטָרא ָדא וִמּסִ ַלת ִמּסִ ִיחוָדא ָחָדא , ַּלת ּתְ ּּבְ

ִלימו ְדֹכָלא ׁשְ ּּבִ ּ ְדָקא ָחֵזי. ּ ְּוֻכְלהו ָרָזא ְדִסְדָרא ִעָלָאה ּכְ ּּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּדַההוא ִסְדָרא , ּכְ ּ ּ
ָרָזא ָחָדא ַלת ּבְ ַלת ּתְ   .ּתְ

ְנָייָנא ְדִלְסַטר ָדרֹום ִּסְדָרא ּתִ ּ ַּלת ִסְדִרין ִאינון ְלַההוא ִסְטָראּתְ, ּ ּ ְּוָכל ִסְדָרא ְוִסְדָרא . ּ ּ
ַלת ַלת ּתְ ָעה, ּתְ ׁשְ ָמר, ְּוִאינון ּתִ ָמה ְדִאּתְ ְּוַאְתָוון ִאְתְפָלגו ָהִכי. ּכְ ָרא , ְלָכל ִסְטֵרי. ּ ְלִאְתַחּבְ
ַחד ָרָזא ְדנוְקָבא, ּּכָֹלא ּכְ ִגין ְדִאית ַאְתָוון ּבְ ּּבְ ְלהו , ָּרָזא ִדְדכוָראְוַאְתָוון ּבְ, ּ רו ּכֻ ְּוִאְתַחּבָ ּּ

ֲחָדא ִלים, ּכְ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ְּוֲהוו ַחד ּבְ ַלת. ּ ַלת ּתְ ן ּתְ ְייהו ִסְדִרין ְמַמּנָ ּוְלַגּבַ ּ ָמה , ּ ּכְ
ָמר ְדָרא ְדֲאָבָהן ִדְלֵעיָלא. ְדִאּתְ ְּוֹכָלא ַנְפָקא ִמּסִ ּ ּ ָנא , ּ ּקְ ִסְדָרא ְדִאְתּתַ ּּכְ ָמא ּ ַּאְתָוון ִדׁשְ

א יה ָמר, ו''ַּקִדיׁשָ ָמה ְדִאּתְ ְלהו. ּכְ י ִסְדִרין ּכֻ ַּהּנֵ ִאֵלין ַאְתָוון ְיִדיָען, ּּ ְוַנְטֵלי , ִּמְתַנֲהֵגי ּבְ
הו א, ּּבְ ְלהו ְלַתּתָ ה ֵחיִלין ְוִרְבָוון ּכֻ ְּוַכּמָ ִסְדָרא ָדא, ּ ְּדָנְטֵלי ְוִאְתַנֲהֵגי ּבְ ּ.  

  ]ב''עדף קנט  - ' זוהר חלק א[

ִליָתָאה ְדִלְסַטר ָצפֹון ִּסְדָרא ּתְ ְתַלת ִסְדִרין ִאינון ְלַההוא ִסְטָרא, ּ ּּבִ ּ ָעה, ּ ׁשְ . ְּוִאינון ּתִ
ָעה ׁשְ ַלת ְלָכל ְסַטר ִאינון ּתִ ַלת ּתְ ּוִבְתַלת ִסְטִרין ּתְ ָמה , ּ ַלת ִסְטִרין ּכְ ְּוִאינון ִסְדִרין ִמּתְ

ָמר ִרים. ְדִאּתְ ְבָעה ְוֶעׂשְ ִרין )ב''ף קנט עד(, ׁשִ ְבָעה ְוֶעׂשְ ָרָזא ְדַאְתָוון ְדִאינון ׁשִ ּּבְ ְוַאף ַעל . ּ
ִרין ֵרין ְוֶעׂשְ ב ְדִאינון ּתְ ּּגַ ִרין, ּ ְבָעה ְוֶעׂשְ ִלימו ְדַאְתָוון ִאינון ׁשִ ּׁשְ ּ ְּוָהִכי ִסדוָרא ְדִסְדִרין . ּ ּ ּ ּ

  .ִּאֵלין

ַלת ִסְדִרין ְלָכל  ִרין ִלְתַלת ּתְ ְבָעה ְוֶעׂשְ חו ִאֵלין ג. ְסַטרּׁשִ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ֵמַהאי ִסְטָרא ' ּ
ְּדִאינון ט ָעה', ּ ׁשְ ַלת ֵמַהאי ִסְטָרא ְדִאינון ּתִ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ַלת ְדַהאי ִסְטָרא ְדִאינון , ּ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ ּ

ָעה ׁשְ ִרין. ּתִ ְבָעה ְוֶעׂשְ ְלהו ׁשִ חו ּכֻ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּּ.  

ִר ְבָעה ְוֶעׂשְ ָעה ַאְתָוון , יןְּוָרָזא ְדִאֵלין ׁשִ ׁשְ ָרָזא ְדנוְקֵבי)אינון(ִּאינון ּתִ ּ ְדִאינון ּבְ ּ ּ ,
הו נוְקָבא ָרא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ַמֵני ָסֵרי ִסְטֵרי ָאֳחָרִנין, ּ ַמר , ִּעם ִאינון ּתְ ָרָזא ְדִאּתָ , )א דדכר''נ(ּּבְ
ְדָקא ָחֵזי ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ.  
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א ֲחֵזי ַגְווָנא ְדִאינון ַאְת, ּתָ ּּכְ ָּוון ִעָלִאין ְדַעְלָמא ִעָלָאהּ ָהִכי ָנֵמי ַאְתָוון ָאֳחָרִנין , ּּ
א ִאין ְזִעיִרין, ַאְתָוון ִעָלִאין ַרְבְרִבין. ְלַתּתָ ּתָ ַגְווָנא ָדא, ְוַאְתָוון ּתַ י , ְּוֹכָלא ָדא ּכְ ְוָכל ַהּנֵ

ָרָזא ִדְדַכר ְונוְקָבא, ָרִזין ּּבְ ִלימו, ּ ׁשְ ּּכָֹלא ַחד ּבִ ּ.  

  )א''סימן נ(השמטות השלמה מה

ִתיב ְפִקיָדה, ַּוִיְזּכֹור ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל ָרה ּכְ ׂשָ ִתיב ְזִכיָרה, ּּבְ ָרֵחל ּכְ אי. ּוּבְ ִגין , ַאּמָ ּבְ
ד ִאְתֲעִביד יֹוֵסף לֹום ּכָ ִרית ׁשָ ַיֲעֹקב ְדִאיהו ּבְ ים ּבְ ְּדָזכֹור ִאְתְרׁשִ ּ ד ָנַטל ׁשֹור , ּ ּוְבָמה ּכַ

ֲהֵדיה ְדָלא ַיְתִק כֹור. יף ְלִסְטָרא ַאֲחָראּּבַ ך ִאְתְקֵרי יֹוֵסף ּבְ ְוְבִגין ּכָ ְּדַההוא ׁשֹור ְדָנַטל, ּ ּ ,
כֹור ׁשֹורֹו ַוָדאי ם, ְּוַההוא ׁשֹור, ּּבְ ם ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתַ ִליט ָמאִריה ְדֵביָתא. ׁשֹור ּתַ ִּרּבֹון ְוׁשָ ּ ,

ַגִויה אֵרי ּבְ ם ׁשָ ְּדַההוא ׁשֹור ּתַ ּ ּ , ּ ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל)בראשית ל) (טותעד כאן מההשמ(: ּ
ְלָיא ַמָזָלא ּתַ ְּדָהא ּבְ ה ְזִכיָרה, ּ ִתיב ּבָ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ָרה'  ַוה)בראשית כא(. ְּ ָלאו , ָּפַקד ֶאת ׂשָ

ָזָלא ֲהָוה א. ִּמּמַ ְלָיין ְוָלא ְלַתּתָ ַמָזָלא ּתַ ִנין ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ּבְ ָר, ּ ׂשָ ַמָזָלא ָהָכא ּבְ ּה ָלאו ּבְ
ִתיב' ֶּאָלא ַוה. ֲהָוה ֲחָדא, ּכְ   .ּּכָֹלא ּכְ

ִתיב ְפִקיָדה אי ּכְ ֶּאָלא ַוַדאי ְזִכיָרה, ִּאי ָהִכי ַאּמַ ְדַמת ְדָנא)דא(, ּ ְוִאְתָמַסר , ּ ֲהַות ִמּקַ
א ָחא ָדא ְלַתּתָ ָמה ִדְכִתיב, ַּמְפּתְ ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָח)בראשית יז(, ּכְ ֵלד  ְוֶאת ּבְ ר ּתֵ ק ֲאׁשֶ

ָרה ַלּמֹוֵעד ַהֶזה ְוגו ְּלך ׂשָ ַגְווָנא ָדא. 'ָ ר, ּוְלָבַתר ּכְ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ְּוֵכיָון ְדִאְדּכַ ְלָבַתר , ּּבְ
ָרָזא ְדנוְקָבא ְפִקיָדה ָמר ּבְ ִּאּתְ ֲחָדא, ּ ָלָלא ְדֹכָלא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ּכְ ּ.  

י ִחָייא. ַּוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל י ֶאת ַנֲאַקת )שמות ו(, ּ ָפַתח ְוָאַמרַּרּבִ ַמְעּתִ  ְוַגם ֲאִני ׁשָ
ִריִתי ר ִמְצַרִים ַמֲעִביִדים ֹאָתם ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ִגין , ָוֶאְזּכֹר ָהא ְזִכיָרה. ּבְ ּבְ

ְּדִאיהו ְלֵעיָלא ְדכוָרא. ּ ְּדַהאי ַמָזָלא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ּבִ ּ ּ ָגלוָתא ֲּאָתא ַעל ְפ, ּּ ִּקיָדה ְדִאיִהי ּבְ ּ
א ְבנוְקָבא ַגְווָנא ָדא ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל. ְּלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָוֶאְזּכֹר ֶאת , ּּכְ ּכְ

ִריִתי   .ּבְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י ֶאְתֶכם)שמות ג(, ּכְ ּ ָפֹקד ָפַקְדּתִ י, ּ ְּוִכי ָפֹקד ָפַקְדּתִ ְּוָהא ְפִקיָדה , ּ
נוְקָבא ָגלוָתא ֲהַותּּבְ ּ ַקְייָמא וְבַההוא ִזְמָנא ּבְ ּ י, ּ ְּוִאיִהי ֲאְמַרת ָפֹקד ָפַקְדּתִ ֶּאָלא ָהָכא . ּ

ָלא ּכָ ה ָהָכא, ִאית ְלִאְסּתַ ָגלוָתא ֵהיך ִאְתֲחֵזי ְלמׁשֶ ְְוָרָזא ְדָחְכְמָתא ָהָכא ְוִאיִהי ּבְ ּ ְְוֵהיך , ּ

י ֲּאְמַרת ָפֹקד ָפַקְדּתִ ּ.  

ד ָנִהירֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפ א ּכַ ְמׁשָ ַמָיא, ָנא ׁשִ ׁשְ ְלָטא ַעל , ִּאיהו ּבִ ְּותוְקֵפיה ְוֵחיֵליה ׁשָ ּ ּּ
ָכל ֲאַתר ַגְווָנא ָדא . ַאְרָעא ּבְ בֹודֹו)ישעיה ו(ּכְ א ,  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ִזְמָנא ְדַמְקְדׁשָ ּּבְ ּ

בֹודֹו, ָקִאים א, ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָגלוָתאְוַהׁשְ. ּ ָרֵאל ּבְ א ְדִיׂשְ ִאיִהי , ּּתָ
ָרֵאל ְלֲאָגָנא ֲעַלְייהו, ְלֵעיָלא ְּותוְקָפא ַסֲחָרא ְלהו ְלִיׂשְ ּ ַאְרָעא , ּּ ב ְדִאינון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
  .ָאֳחָרא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]573דף [ -ּ

א ְלֵעיָלא, ְוָתא ֲחֵזי ִכיְנּתָ א וׁשְ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ חוֵמ. ּׁשְ ְתֵריַסר ּתְ א ְלֵעיָלא ּבִ ִכיְנּתָ י ּׁשְ
ין ּוְתֵריַסר ֵחיָוון ִעָלִאין, ְּרִתיִכין ַקִדיׁשִ ין. ּ ְבִטין ַקִדיׁשִ ְתֵריַסר ׁשִ א ּבִ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ ּוְכֵדין , ּׁשְ

א א ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ִליַלת ׁשְ ֲחָדא, ִאְתּכְ ַחד ִזְמָנא ּכְ ִזְמָנא . ְּוֹכָלא ּבְ ב ְדּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ אּ ַנת ְלֵעיָלא,  ְלַתּתָ ּקָ ַנת, ָלא ִאְתּתַ ּקָ א , ָהִכי ָנֵמי ָלא ִאְתּתַ ִגין ִדְלַתּתָ ּּבְ

ַנת ּקָ ָרֵאל, ָלא ִאְתּתַ הֹון ְדִיׂשְ ָגלוָתא ִעּמְ ְּוָדא הוא ּבְ ּ הֹון, ּ ָגלוָתא ִעּמְ ְּדִאיִהי ּבְ ּ.  

ַנת ּקָ ה ִאְתּתַ ּמָ ֵריה, ּבְ א ְדִמית ּבְ ְּלַמְלּכָ ָפ, ּ ּא ֵליה ְלַעְרֵסיה ַעל ֶאְבָלא ָמה ֲעַבד ּכָ ּ
ְּוָלא ַאְתִקין ֵליה ְלַעְרֵסיה, ִּדְבֵריה ֶּאָלא ָנַטל ּכוִבין ְוַדְרַדִרין, ּ ּ חֹות ַעְרֵסיה, ּ ְּוַאִטיל ּתְ ּ ,

ִכיב ֲעֵליה ִריך הוא, ְּוׁשָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ְּ ָרֵאל, ְ לו ִיׂשְ יָון ְדִאְתּגָ ּּכֵ א, ּ ל ָנַט, ְּוִאְתָחֵרב ַמְקְדׁשָ
חֹוֵתיה ֵוי ּתְ ּּכוִבין ְוַדְרַדִרין ְוׁשַ ּ ּ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ה)שמות ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ת ' ּ ַלּבַ ֵאָליו ּבְ

ֶנה ָגלוָתא. ְֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ָרֵאל ֲהוו ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ.  

  ]א''דף קס ע - ' זוהר חלק א[

י ֶאְתֶכם ָּפֹקד ָפַקְדּתִ ְרׁשוֵתיהַּמאן ְדָלא ָקְייָמ, ּ ּא ּבִ יד, ּ ֶּאָלא ָפֹקד . ּוַמה ֲעִביד, ַּמה ַפּקִ ּ
א, ִּמְלֵעיָלא י ִמְלַתּתָ ָּפַקְדּתִ ְדַמת ְדָנא, ַמאי ַטְעָמא, ּ ִגין ְדַהאי ְזִכיָרה ֲהַות ֲעָלה ִמּקַ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ִריִתי יָון ִדְכִתיב ָוֶאְזּכֹר. ִּדְכִתיב ָוֶאְזּכֹר ֶאת ּבְ ך , א ֲעָלהָהא ְזִכיָרה ִאְתְמָנ, ּּכֵ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
י ֲּאְמַרת ְלָבַתר ָפֹקד ָפַקְדּתִ ְדַמת ְדָנא )א''דף קס ע(. ּ ְּדָהא ִסיָמָנא ָנְקַטת ִמּקַ ּ ַגְווָנא ָדא . ּ ּּכְ

ָרה ִדְכִתיב ָרה'  ַוה)בראשית כא(, ּׂשָ ְדַמת . ָּפַקד ֶאת ׂשָ ַרת ִמּקַ ֲּאָבל ָהָכא ָרֵחל ְדָלא ִאְדּכָ
ָמ, ְּדָנא ה ְפִקיָדה ֶאָלא ְזִכיָרהָלא ִאּתְ ּר ּבָ ּ ְזִכיָרה ִאיהו, ּ ְּוֹכָלא ּבִ ָרָזא ְדַמָזָלא, ּ ּּבְ ּ.  

י ִחְזִקָיה י ְיהוָדה ְוִרּבִ ִּרּבִ פֹוְטִקָיא ְללֹוד, ּ ֲּהוו ָאְזֵלי ִמּקַ י ְיהוָדה ָרִכיב, ּ י , ְּוֲהָוה ִרּבִ ְוִרּבִ
י ְיהו, ִּחְזִקָיה ַעל ַרְגלֹוי ַּאְדָהִכי ָנַחת ִרּבִ אֹוַרְייָתא, ָדהּ ק ּבְ אן וְלָהְלָאה ִנְתַעּסֵ , ָּאַמר ִמּכָ

ָמה ִדְכִתיב ּ ָהבו ּגֶֹדל ֵלאֹלֵהינו)דברים לב(, ּכְ ּ.  

ָלָתא ָּאַמר ֵליה ִאלו ֲהֵויָנא ּתְ ָּיאֹות הוא ְדַחד ֵייָמא, ּּ ּוְתֵרין ָיִתיבו ֵליה, ּ ּ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ִבְרָכאן י ִמֵלי ּבְ ִגין ְדִא. ַּהּנֵ ִריך הואּּבְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ר ַחד ׁשְ ְּדּכַ ּ ּוְתֵרין ָיִתיבו ֵליה, ְּ ּ ֲהָדא . ּ

ם ה)דברים לב(, ּהוא ִדְכִתיב י ׁשֵ ֶּאְקָרא ָהבו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינו'  ּכִ ם ה. ּ י ׁשֵ ָּדא , ֶאְקָרא' ּכִ
ְַחד ִדְמָבֵרך ָּהבו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינו, ּ ֵרין ָאֳחָרִנין, ּ א. ִּאֵלין ּתְ ֵרי ַיְתֵבי ֲאָבל ּבְ ֹּוַרְייָתא ֲאִפילו ּתְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְבָחא ְדאֹוַרְייָתא ְלקוְדׁשָ ְּוַיֲהֵבי ְרבו ְותוְקָפא ְדׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַלת, ּ אי ּתְ ְרָכאן ַאּמַ י ּבִ ָמר, ָּאַמר ֵליה. ְלַגּבֵ ָּהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ּ ,
ִּדְכִתיב ָהבו ּגֶֹדל ֵלאלֵהינו ּ ל ָרִזין ְדִבְרָכאן ָהִכי ִאיהו, ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה ָהָכא. ּ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ,
ִגין ִדיַסַלק , ַּחד ְלָבְרָכא וְתֵרין ְלֲאָתָבא ּּבְ ָרָזא )דיסתלק(ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ּ ׁשְ ְּ

ַּחד ְמָבֵרך וְתֵרין . ִדְתָלָתא ּ ְדאֹודו)אמרי אמן(ְ ְּוָדא הוא ִקיוָמ, ּ ּוְבָרָזא ִעָלָאה , ּא ְדִבְרָכאןּּ ּ
ְדָקא ְיאות ָמה ְדאוְקמוָה, ּּכְ ּוְבָרָזא ִדְתַלת ּכְ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]574דף [ -ּ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי י ְיהוָדה, ּ ִניָנן, ָּאַמר ִרּבִ ִאית , ְוִאית ְזִכיָרה ְלִביׁש, ִאית ְזִכיָרה ְלַטב, ּתָ
ָמה ְדאוְקמוָה, ַטבִאית ְזִכיָרה ְל. ְּוִאית ְפִקיָדה ְלִביׁש, ְּפִקיָדה ְלַטב ּּכְ  )ויקרא כו(ִּדְכִתיב , ּ

ִרית ִראׁשֹוִנים ְוגו י ָלֶהם ּבְ ּ ַוִיְזּכֹר )שמות ב( .ַּוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ֹנַח )בראשית ח(. 'ְוָזַכְרּתִ
ִריתֹו ר ֵהּמָ)תהלים עח(, ִּדְכִתיב, ְוִאית ְזִכיָרה ְלִביׁש. ֱאֹלִהים ֶאת ּבְ י ָבׂשָ ּה רוַח ּ ַוִיְזּכֹר ּכִ

ּהֹוֵלך ְולא ָיׁשוב י ֶאְתֶכם)שמות ג(, ִּדְכִתיב, ְּפִקיָדה ְלַטב. ְ ּ ָפֹקד ָפַקְדּתִ , ְּפִקיָדה ְלִביׁש. ּ
ָעם וִבְנָגִעים ֲעֹוָנם)תהלים פט(, ִּדְכִתיב ֶבט ִפׁשְ ׁשֵ י ּבְ ּ וָפַקְדּתִ ְּוֻכְלהו ָרִזין ִעָלִאין. ּּ ּּ.  

י ְזִכיָרה וְפִקיָדה ְלַט ל ַהּנֵ ין ְיִדיָען, בּּכָ ִּאֵלין ִאינון ַדְרּגִ ּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדַכר . ּ ּ ּ
ְּוִאֵלין ִאינון ְלַטב, ְּזִכיָרה וְפִקיָדה, ְּונוְקָבא ָרָזא ָחָדא ִּאֵלין , ְּזִכיָרה וְפִקיָדה ְלִביׁש. ּ

ָרָזא ְדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ִּאינון ָרָזא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ְּדָקְייָמא ּבְ ֲחָדאְּד, ּ ְזִכיָרה , ַּכר ְונוְקָבא ּכְ
ַהאי ַהאי, ּבְ ִדיר ְלִביׁש, ּוְפִקיָדה ּבְ ְּוִאֵלין ִאינון ְדָקְייִמין ּתָ ּ ְּוִאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין. ּ ֵמָהָכא . ּ

ין ִעָלִאין ל ָרֵזי ִדְמֵהיְמנוָתא ְוָכל ִקדוׁשִ ָּנְפֵקי ּכָ ּ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ל . ּ ִזיִנין ּוֵמָהָכא ָנְפֵקי ּכָ
ין ְוָכל מֹוָתא יׁשִ ַעְלָמא ְואוְקמוָה, ּבִ ין ּבְ יׁשִ ְּוָכל ִסְטִרין ְוִזיִנין ּבִ ִהפוָכא ִמן ָדא. ּ ְּוָדא ּבְ ּ ּ.  

י ִחְזִקָיה ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ִרּבִ ָאה ִאיהו, ּ ִסְטָרא , ַּזּכָ ַּמאן ְדחוָלֵקיה ִאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ּ
ְרֵמיה, ָטָבא ִזיב ִמְנהֹון,  ְלִסְטָרא ָאֳחָראְּוָלא ַיְרִכין ּגַ ּתְ י ְיהוָדה. ְוִיׁשְ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָהִכי , ּ

ּהוא ַוַדאי יה ֵמַההוא ִסְטָרא, ּ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ָאה ַמאן ְדָיִכיל ְלִאׁשְ ְּוַזּכָ ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא, ּ ְּוַזּכָ ּ ּ ,
ְייהו ָזָבא ִמּנַ ּתְ ְּדָיְכֵלי ְלִאׁשְ ַההוא ִסְטָראְוַלֲאָגָחא ְקָרָב, ּ   .ּא ּבְ

ה ּמָ י ִחְזִקָיה ּבְ ה ְלך ִמְלָחָמה )משלי כד(, ָּפַתח ְוָאַמר. ָּאַמר ִרּבִ ֲעׂשֶ ַתְחּבולֹות ּתַ י ּבְ ָ ּכִ ּ
א, ַמאן ִמְלָחָמה. 'ְוגו יׁשָ ָּדא ִמְלָחָמה ְדַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ יה , ּ ר ָנׁש ַלֲאָגָחא ּבֵ ְּדִאְצְטִריך ּבַ ְּ

ְלָטָא, ְקָרָבא יהּוְלׁשַ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ּה ֲעלֹוי וְלִאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ו, ּתָ י ֵעׂשָ ַדל ְלַגּבֵ ּתָ ְּדַיֲעֹקב ָהִכי ִאׁשְ ִגין ַההוא ִסְטָרא ִדיֵליה, ּ ּּבְ ָמא . ּ ְלִאְתַחּכְ
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ֲעִקימו ּבְ יה ּבְ ְֲעלֹוי וְלֵמיַזל ִעּמֵ ּ ּ ּ א ְוסֹוָפ, ּ ֵריׁשָ ְלָטָאה ֲעלֹוי ּבְ ִגין ְלׁשַ , אּבְ

ְדָקא ְיאות ְּוֹכָלא ּכְ ַגְווָנא ָדא. ּ ֲחָדא ָדא ּכְ א ְוסֹוָפא ּכְ ָמה ִדְכִתיב, ְּוֵריׁשָ  )בראשית כה(, ּכְ
ֹכָרִתי ְרָכִתי, ּבְ ֲחָדא, ּוְלָבַתר ּבִ ירוָתא ְוסֹוָפא ּכְ ַגְווָנא ָדא, ּׁשֵ ְלָטָאה ֲעלֹוי . ָּדא ּכְ ִגין ְלׁשַ ּּבְ

ְדָקא ָחֵזי  ר ּכְ אֹוַרח ֵמיׁשַ ְייהו. ֵּליהּבְ ִזיב ִמּנַ ּתְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאׁשְ ך ַזּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְוָיִכיל , ְּ
ְלָטָאה ֲעַלְייהו ְּלׁשַ ּ.  

א ֲחֵזי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּתָ ֲחָדא ּבְ ְּזִכיָרה וְפִקיָדה ְלַטב ִאינון ּכְ ּ ָאה ִאיהו ַמאן , ּ ְּוַזּכָ
ַתר ְמֵהיְמנוָתא ַדל ּבָ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ָמה , ּ ָאג '  ַאֲחֵרי ה)הושע יא(, ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ ַאְרֵיה ִיׁשְ ֵּיְלכו ּכְ

י ִחְזִקָיה ָהִכי הוא ַוַדאי. 'ְוגו ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ.  

  ]ב''דף קס ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ד ַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ְוּתָ ר ָנׁש ּכַ ּּבַ ָּלא ֵייָמא ֲעֵליה ָזְכֵרִני וָפְקֵדִני, ּ א . ּ ִגין ְדִאיּכָ ּּבְ
ּוְזִכיָרה וְפִקיָדה , ָּרה וְפִקיָדה ְלַטבְזִכי יִנין ְלַנְטָלא ִמָלה ִמן , ְלִביׁש )ב''דף קס ע(ּ ְּוַזּמִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]575דף [ -ּ

ּפוָמא א ֵליה, ּ ָרא חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ְוַלֲעָנׁשָ ְּוַאְתָיין ְלַאְדּכָ ִלים. ּ ָאה ׁשְ ר ִאי ִאיהו ַזּכָ ְּדַכד , ּּבַ
ְדֵקי חֹובֹוי חון לֹוןַּהִהיא ְזִכיָרה וְפִקיָד, ּבַ ּכְ גֹון ֶעְזָרא ְדָאַמר , ּה ְלִביׁש ָלא ִיׁשְ  )נחמיה יג(ּּכְ

  .ָזְכָרה ִלי ֱאלַהי ְלטֹוָבה

ָכל ֲאַתר ְּדַבר ָנׁש ַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ְּדָהא ּבְ יִאין, ּּ ְכָלָלא ְדַסּגִ יִאין ּבִ ין ַסּגִ ְרֵמיה ּבֵ . ַּיְכִליל ּגַ
ית ד ָאַמר ָלה ֱא, ְּוָתא ֲחֵזי ׁשוַנּמִ עּּכַ ֶלך אֹו ֶאל )מלכים ב ד(, ִליׁשָ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ ְ ֲהֵיׁש ְלַדּבֵ ְ

ָבא ר ַהּצָ ֶלך. ׂשַ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ ְֲהֵיׁש ְלַדּבֵ ָנה ֲהָוה, ַּההוא יֹוָמא, ְ , ּיֹום טֹוב ְדֹראׁש ַהּשָׁ
ְלָטא ְלֵמיַדן ַעְלָמא ְּוַההוא יֹוָמא ְדַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא ׁשָ ִריך הו, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְא ִאְקֵרי ֶמֶלך ְּ

ַההוא ִזְמָנא ָפט ּבְ ׁשְ ַּהּמִ ך ָאַמר ָלה. ּ ּוְבִגין ּכָ ֶלך, ְּ ר ָלך ֶאל ַהּמֶ ְֲהֵיׁש ְלַדּבֵ ְ.  

ִתיב ֶבת)מלכים ב ד(, ַמה ּכְ י ָאֹנִכי יֹוׁשֶ תֹוך ַעּמִ , ָלא ָבֵעיָנא. ַמאי ָקָאְמָרה. ְ ַוּתֹאֶמר ּבְ
יָמָאה ְלֵעיָלא יִאיןֶּאָלא ְלַא, ְלֶמֱהֵוי ְרׁשִ ין ַסּגִ אי ּבֵ ָלָלא , ֲעָלָאה ֵריׁשָ ְוָלא ְלֲאָפָקא ִמּכְ

ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש. ִדְלהֹון ְּוָכך ּבָ ְלחֹודֹוי, ְ יִאין ְוָלא ְלִאְתַייֲחָדא ּבִ ְכָלָלא ְדַסּגִ ָלָלא ּבִ , ְלִאְתּכְ
חון ֲעֵליה ּגְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְדָקֲאָמָרן, ּ ָרא חֹובֹוי ּכִ   .ְלַאְדּכָ

י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַת ְרֶאה)איוב לח(ּח ִרּבִ ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ָמֶות ְוׁשַ ָ ֲהִנְגלו ְלך ׁשַ ַהאי . ּ
ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְלִאיֹוב, ְקָרא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ד ָחָמא ְדִאיֹוב ָדִחיק ַגְרֵמיה ַעל ִדינֹוי , ְּ ּּכַ ּ ּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי אל,  ֵהן ִיְקְטֵלִני לֹו ֲאַיֵחל)איוב יג(ב ָאַמר ִּאיֹו, ּתָ ִתיב לא ּבְ ף ְוָקֵרי לֹו ''ּכְ
וא ְּוֹכָלא ִאיהו, ו''ּבְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ א, ְּ ֵני ָנׁשָ ֲּהִנְגלו , ְוִכי ֲאָנא ָקִטיל ּבְ

ְרֶאה ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ָמְות ְוׁשַ ְרִעין , ְָלך ׁשַ ה ּתַ ּמָ ַההוא ִסְטָראּכַ ִּאינון ְפִתיָחן ּבְ ּומֹוָתא . ּּ
ְלָטא ֲעַלְייהו א, ּׁשָ ֵני ָנׁשָ ְּוֻכְלהו ְסִתיִמין ִמּבְ א ולא יכלין לאסתמרא מנייהו בגין דאינון ''ס(, ּ

ָעִרים)סתימין מבני נשא   .ּ ְוָלא ָיְדִעין ִאינון ׁשְ

ְרֶאה ֲעֵרי ַצְלָמֶות ּתִ ֲעֵרי ָמֶו. ְוׁשַ ֲעֵרי ַצְלָמֶותַּמאן ִאינון ׁשַ ֶּאָלא ָמֶות . ּת וַמאן ִאינון ׁשַ
ֲחָדא ִאינון ְּוִזווָגא ָחָדא ִאינון, ְּוַצְלָמֶות ּכְ ּ ָמר. ּ ְות, ָמֶות ָהא ִאּתְ ְָדא ַמְלַאך ַהּמָ ְוָהא , ּ

ּאוְקמוָה ַּהאי ִאיהו ַמאן ְדָרִכיב ֲעֵליה. ֵצל ָמֶות, ַצְלָמֶות. ּ ּ ְּוִאיהו ִצָלא ִדיֵליה, ּ ְקָפא ְּותו, ּּ
ֲחָדא, ִּדיֵליה ְּלִאְזַדְווָגא ּכְ וָרא ַחד ְוִאינון ַחד, ּ ִקּשׁ ּּבְ ּ.  

ָמה ִדְלֵעיָלא ָעִרים ִדְלהֹון ּכְ הו ִאינון ׁשְ ָרן ּבְ ְייהו וִמְתַקּשְׁ ין ְדָנְפֵקי ִמּנַ ְּוָכל ִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יֶכם )תהלים כד(, ּכְ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ רו )אינון שערים(ְּוִאֵלין . 'ְוגוּ ׂשְ ּ ִאיּקְ

ית ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ַנֲהִרין ְוַנֲחִלין ֲעֵרי ָמֶות. ּׁשִ ּאוף ָהִכי ִאינון ׁשַ ֲעֵרי ַצְלָמֶות , ּ ְוׁשַ
ְטָרא ָאֳחָרא ַעְלָמא, ִמּסִ ְלִטין ּבְ ין ְיִדיָען ְדׁשָ ַּדְרּגִ ֲעֵרי ַצְלָמֶות. ּ ֲעֵרי ָמְות ְוׁשַ ָּדא נוְק, ׁשַ ָבא ּ

ֲחָדא, ְּוָדא ְדכוָרא   .ְּוַתְרַווְייהו ּכְ

ִריך הוא ֵליה ְלִאיֹוב, ְּוַעל ָדא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ל ִאינון ִמִלין, ְּ ִגין ּכָ ּּבְ ְּדִאיהו ָאַמר , ּ ּ
אֹול ֹלא ַיֲעֶלה)איוב ז( ן יֹוֵרד ׁשְ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך ּכֵ ְ ּכָ ָאר ִמִלין, ּ ְּוָכל ִאינון ׁשְ א ָּאַמר קוְד. ּ ׁשָ
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ֲעֵרי ָמֶות ִריך הוא ֲהִנְגלו ְלך ׁשַ ָּבְ ְּ ְרׁשוִתי, ּ ְלהו ּבִ ְּלִמְנַדע ְדָהא ּכֻ ּ ְּוֻכְלהו ְזִמיִנין , ּּ ּ
ֲעָרא ֵמַעְלָמא ְות ָלֶנַצח ְוגו)ישעיה כה(, ִּדְכִתיב, ְלִאְתּבַ ַלע ַהּמָ   .'ּ ּבִ

א ֲחֵזי ַמ)בראשית ל(, ּתָ ּ ַוִיְזּכֹר ֱאלִהים ֶאת ָרֵחל ַוִיׁשְ ח ֶאת ַרֲחָמהּ . ּע ֵאֶליָה ֱאלִהים ַוִיְפּתַ
ֵרי ִזְמִנין אי, ֱאֹלִהים ֱאלִהים, ּתְ ַּחד ֵמַעְלָמא ִדְדכוָרא, ֶּאָלא. ַאּמַ ְוַחד ֵמַעְלָמא , ּ

ְלָייא ִמְלָתא, ְּדנוְקָבא ִגין ִדְבַמָזָלא ּתַ ּּבְ ּ ּ.  

ָמא ָדא ׁשְ ן ַאֵחר' ף ה יֹוֵס)בראשית ל(, ִּדְכִתיב, ְוַכד ִאְתָעַרת ָרֵחל ּבִ ָיַדע ַיֲעֹקב , ִלי ּבֵ
ַעְלָמא ְבִטין ְוָלא ִתְתַקֵיים ּבְ ְלהו ׁשִ ָלָמא ּכֻ ְּדִאיִהי ִאְתַחְזָייא ְלַאׁשְ ּ ּּ ָעא ְלֵמיַזל , ּ ך ּבָ ִגין ּכָ ְּבְ

ִגין ְדְבַאְרָעא ָאֳחָרא ָלא , ָּעַרק ְוֲאַזל ֵליה, ְּוַכד ָמָטא ִזְמָנא ְדִבְנָיִמין. ְוָלא ָיִכיל ּּבְ
יָתאִי ַלם ּבֵ ּתְ יה, ׁשְ א ּבֵ ָרא ַעְלָמא ַקִדיׁשָ ְּלִאְתַקּשְׁ ּ.  

  ]א''דף קסא ע - ' זוהר חלק א[

ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ך ' ּ ַויֹאֶמר ה)בראשית לא(, ּ ֶָאל ַיֲעֹקב ׁשוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיך וְלמֹוַלְדּתֶ ָּ ּ
ך ך. ְְוֶאְהֶיה ִעּמָ ֶּאָלא ָאַמר ֵליה. ְַמאי ְוֶאְהֶיה ִעּמָ ָרא ,  ַעד ָהָכא,ּ ך ִעּקְ ְָרֵחל ֲהַות ִעּמָ

אן וְלָהְלָאה. ְדֵביָתא ְבִטין, ִּמּכָ ְתֵריַסר ׁשִ ֲהָדך ּבִ יָתא ּבַ ך ֶוֱאטֹול ּבֵ ְֲאָנא ֱאֵהא ִעּמָ ְּוַהְיינו . ְ
ֹבִאי ִמַפָדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל, ִדְכִתיב ַּוֲאִני ּבְ ּוְבִגיִני ֲהָוה ִמָלה ְדִאְתַד, ָעַלי ֲהָוה. ּ ּ ְחָיא ִאיִהי ּּ

ְּוַאְתָיא ִדיוָרא ָאֳחָרא י, ּ ִגיִני ְלָדְייָרא ִעּמִ ּ ַויֹאֶמר ָנְקָבה )בראשית ל(. ְוָנְטָלא ֵביָתא ּבְ
ָנה ָכְרך ָעַלי ְוֶאּתֵ י ִיְצָחק. ַמאי ָנְקָבה, ָׂשְ ע ָאַמר, ָאַמר ִרּבִ ְּדַיֲעֹקב , ֲאָנא ָחֵמי, ַּההוא ָרׁשָ

נוְק ל ֶאָלא ּבְ ּכֵ ָּלא ִאְסּתַ ך ִיְפַלח ִלי )א''דף קסא ע(, ֵביּ ְוְבִגין ּכָ ָכְרך. ּ ָהא , ָָאַמר ָנְקָבה ׂשְ
ַקְדִמיָתא ד ּבְ ָכְרך ּכַ ְָנֵקָבה ְדִאיהו ׂשְ ּ ָנה. ּ ה, ְוֶאּתֵ ְלּתְ ּבָ ּכַ ָנה, ֵּאיָמא ַמאן ְנֵקָבה ִאְסּתַ , ְוֶאּתֵ

ִגיָנה ּוְפַלח ִלי ּבְ ן ִלי ְמא)שם(. ּ ְּדָהא ֲאָנא , ָאַמר ַיֲעֹקב ָחִליָלה, ּוָמהּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב לא ִתּתֵ
ל ַמה ְדֲעִביְדָנא א ֲעִביְדָנא, ּּכָ א ַקִדיׁשָ ם ְיָקָרא ְדַמְלּכָ  )א ולאו לכסופא דגרמאי''ס(, ְּלׁשֵ

ן ִלי ְמאוָמה ּתֵ ְּוַעל ָדא לא ּתִ ַהאי, ּ אי ּבְ ְּדָהא ַלאו ַדְעּתָ ה ִלי , ּ ֲעׂשֶ ַּהָדָבר  )את(ֶּאָלא ִאם ּתַ
ים)שם( .' ְוגוַּהֶזה ָיׁשִ יֹום ַההוא ֶאת ַהּתְ ּ ַוָיַסר ּבַ ּ י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר. ּ  ְיָי )תהלים טו(, ִּרּבִ

ָאֳהֶלך ְוגו ִָמי ָיגור ּבְ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָהא אֹוִקיְמָנא', ּ ִמים)שם(, ּ ָּדא , ְ הֹוֵלך ּתָ
ִמים ִאְקֵרי, ַאְבָרָהם ַזר ּתָ . ָּדא ַיֲעֹקב, ְודֹוֵבר ֱאֶמת. ָּדא ִיְצָחק, ל ֶצֶדקּופֹוֵע. ְּדַכד ִאְתּגְ

ק ֱאֶמת ִאְתָדּבַ ַּוַדאי ַיֲעֹקב ּבֶ ק, ּ ֱאֶמת ִאְתָדּבַ ִּאי הוא ּבֶ ַגְווָנא , ּ ַמאי ַטֲעָמא ֲעַבד ִעם ָלָבן ּכְ
  .ָדא

א ְדַמְזֵליה ֲהָוה, ֶאָלא ְעּתָ ִחין ׁשַ ַּיֲעֹקב ּבָ ֵרי ֵליה ְלֵאיַנׁש. ּ ְּדׁשָ יהְלִמְבַח, ּ ְעּתֵ ַעד ָלא , ּן ׁשַ
ָּיתוב ְלַאְרֵעיה ִפיר, ּ ה ְדֲעִביד ׁשַ ּמָ ְּוִאי ַמָזֵליה ָקִאים ּבְ ּ ּ יט ַרְגלֹוי ַעד , ּ ְוִאי ָלאו ָלא יֹוׁשִ

יה)א דקאים במה דעביד''ס(ְּדִיְסַלק    .ּ ְלַגּבֵ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ יֹום ָמָחר ְוגו)בראשית ל(, ּכְ י ִצְדָקִתי ּבְ ּ ְדָהא ִאיהו ָלא ֲעַבד ', ְוָעְנָתה ּבִ ּ
ָנא ִגין ְדִיטֹול ִמִדיֵליה ְלַמּגָ ּּבְ ּ ּ ִלימו ִדְרעוָתא, ּ ָטא וׁשְ קוׁשְ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא , ּ

ְּדִאיהו ָנִטיל ְרׁשו ִמָלָבן ּ ּ ִתיב, ּ ְגָלֶלך)בראשית ל(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ַוְיָבַרֵכִני ְיָי ּבִ ּתִ ה . ָ ִנַחׁשְ ּמָ ּכַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ין ְוִזיִנין ֲעַבד ָלָבן ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, ֳחָרׁשִ ּוָבִחין ַמָזֵליה ּבְ ּ ּ ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, ּּ ח ּבְ ּכַ ְּוֲהָוה ַאׁשְ ּ ,
ל ַיְרָחא יר ַעל ָעאֵניה, ְמָאה ָעאָנא ּכָ ּוְמָאה ִאְמִרין וְמָאה ִעִזין ַיּתִ ּ ּּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ יר , ֶּאֶלף ִעִזיןְו, ְוֶאֶלף ִאְמִרין, ֶאֶלף ָעאִנין, ַרּבִ ֲּהָוה ַמְייֵתי ֵליה ַיֲעֹקב ַיּתִ
ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא ר ָהָיה ְלך ְלָפַני ַוִיְפֹרץ )בראשית ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ י ְמַעט ֲאׁשֶ ּ ּכִ ָ

ָָלֹרב ַוְיָבֶרך ְיָי אֹוְתך ְלַרְגִלי ּוִבְרְכָתא ִדְלֵעיָלא ָלאו ִאיהו ָפחֹות ֵמֶאֶלף ִמּכָ, ְ ּ ל ִזיָנא ּ
ח, ְוִזיָנא ּכַ ּתַ ח, ֵמָעאִנין ֶאֶלף ִאׁשְ ּכַ ּתַ ח, ֵמִאְמִרין ֶאֶלף ִאׁשְ ּכַ ּתַ ל . ֵּמִעִזין ֶאֶלף ִאׁשְ ַעל ּכָ

ְרְכָתא ִדְלֵעיָלא ְרָיא ּבִ ַלק ָלָבן . ָּלא ָפחֹות ֵמֶאֶלף, ַּמה ְדׁשַ ַּעד ִדְבִגיֵניה ְדַיֲעֹקב ִאְסּתַ ּ ּ ּ
ה עוְתָרא   .ְּלַכּמָ

ּ ַיֲעֹקב ְלַנְטֵליה ַאְגֵריהְוַכד ָבָעא ל ִזיָנא ְוִזיָנא, ּ ָרה ִמּכָ ח ֶאָלא ֲעׂשָ ּכַ ְוַיֲעֹקב , ָּלא ַאׁשְ
י יב ֵליה ְלעוְתָרא ַסּגִ ָּחׁשִ ה ָנִטיל ִמִדיֵליה. ּ ּמָ ָּחֵמי ּכַ ְזכוֵתיה , ּ ה ְדֲהָוה ָיִהיב ִאיהו ּבִ ִּמּמַ ּ ּ ּ

יה ַיֲעֹקב. ְלָלָבן ְּוָכל ָדא ְדָסִליק ּבֵ ּ ְזרֹוַע ְדִאינון ַמְקלֹותָלא, ּ ּ ֲהָוה ֶאָלא ּבִ ּ י , ּ ֵוי ְלַגּבֵ ְּדׁשַ ּ
  .ָעָנא

א ֲחֵזי ֵליָמא ְדַיֲעֹקב, ּתָ ה ָטַרח ַההוא ׁשְ ּמָ ֲּאַבְתֵריה ְדָלָבן, ּּכַ ִתיב. ּ ם )בראשית ל(, ּכְ ּ ַוָיׂשֶ
ת ָיִמים ְוגו לׁשֶ ְֶדֶרך ׁשְ ל ַהאי עוְתָרא', ּ ְּוֲהָוה ַאְייֵתי ֵליה ּכָ ל ָדאְוִע. ּ ָלא ָבָעא ָלָבן , ּם ּכָ

ִּדיֵהא ַאְגֵריה ְדַיֲעֹקב ָהִכי ּ ָרה ִמן ָדא ְוָיַהב , ּ ָרה ִמן ָדא ַוֲעׂשָ ֶּאָלא ְנַטל ֲעׂשָ ּ  )בידא דבני(ּ
י. ֵּליה ָמה ַדֲאַמְרּתְ. ְּוָאַמר ֵליה טֹול ַהּנֵ ַהאי ַגְווָנא ְיֵהא ַאְגָרך, ְּוִאי יֹוִלידו ּכְ ֲּהָדא הוא . ְּבְ
ֶרת מֹוִנים)בראשית ל(, יבִדְכִת י ֲעׂשֶ ּכוְרּתִ ְחֵלף ֶאת ַמׂשְ ָרה )ובהני(, ּ ַוּתַ ָרה ִמן ָדא ַוֲעׂשָ ּ ֲעׂשָ

ֶרת מֹוִנים)בראשית ל(, ּוְכִתיב, ִּמן ָדא י ֲעׂשֶ ּכוְרּתִ י ְוֶהֱחִליף ֶאת ַמׂשְ . ּ ַוֲאִביֶכן ֵהֶתל ּבִ
ִריך )ובהני עשרה( א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ַדל ּבָ ּתַ ְ ִאׁשְ ּ ּוָבְרֵכיה, ּהואּ יה . ּ ֵוי ָלָבן ִעּמֵ ל ַמה ְדׁשַ ּוִמּכָ ּ ּ ּ

ִמלוֵליה, ְּדַיֲעֹקב ַּאֲהַדר ּבְ ּ ְּוָנִטיל ִמַיֲעֹקב ּכָֹלא, ּ ִריך הוא ָחס ֲעֵליה, ּ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ְזרֹוַע ְּוָנַטל ִמִדיֵליה ּבִ ּ.  

י ְקָרֵאי ל ַהּנֵ י ֶאְלָעָזר ּכָ ְּדָתִניָנן ִמִלין . ְכָמָתא ָקא ַאְתָייןְלַאֲחָזָאה ָח, ָאַמר ִרּבִ ּ
עֹוָבָדא, ִּדְלֵעיָלא ְלָיין ּבְ הֹון ּתַ א, ִמּנְ ְרעוָתא ְדִלּבָ הֹון ּבִ ִמלוָלא וִמּנְ ּוִמְנהֹון ּבְ ּ ּ ּוַמאן ְדָבֵעי . ּּ ּ

ְרָכאן ָכא ּבִ ְצלֹוָתא, ְלַאְמׁשָ ִמלוָלא, ּבִ ּּבְ ּוְרעוָתא, ּ ְצלֹוָתא. ּ הֹון ְדָלא ּבִ ּוִמּנְ עֹוָבָדא , ּ ֶּאָלא ּבְ
ְלָיין   .ּתַ

א ֲחֵזי ִלים, ּתָ ל ַמה ְדֲעַבד, ַיֲעֹקב ׁשְ ָחְכְמָתא ָעִביד, ּּכָ ִתיב , ּבְ ג ֶאת )בראשיתל(ּכְ ּ ַוַיּצֵ
ִים תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ל ּבָ ר ִפּצֵ ְקלֹות ֲאׁשֶ ָחְכְמָתא, ַּהּמַ ְרָכאן , ּּכָֹלא ּבְ ָכא ּבִ ְלַאְמׁשָ

ּבוָעא ְד ין ִעָלִאין ְדִאינון חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה, ֹּכָלאִּמּמַ ְּלֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ְקלֹות י ִדיָנא, ַמאן ַמְקלֹות. ֶאת ַהּמַ ין ְדִאינון ּבֵ ִּאֵלין ַדְרּגִ ּ ּ ל. ּ ר ִפּצֵ הֹון , ֲּאׁשֶ ְּדַאֲעַבר ִמּנְ
ְרָהִטים. ִּדיָנא ּ ֶמֶלך ָאסור)שיר השירים ז(, ַּהְיינו ִדְכִתיב, ּבָ ְרָהִטיםְ ְְדָהא ֵמַההוא ֶמֶלך,  ּבָ ּ ּ ,

ְרָכאן ְלֻכְלהו ָעְלִמין ַּאְתָיין ּבִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]578דף [ -ּ

  ]ב''דף קסא ע - ' זוהר חלק א[

ְרָהִטים )ב''דף קסא ע(ָדָבר ַאֵחר  ֶּמֶלך ָאסור ּבָ ֶּמֶלך ָדא, ְ ִאינון ְרָהִטין , ְ ָּאסור ְוָקׁשור ּבְ ּ ּ
ְקָיין ּכָֹל, ִּעָלִאין ּתַ ְייהו ִאׁשְ ְּדִמּנַ ּ ֶלך ִעָלָאה)א אתמשכן ברכאן לכולא''נ(, אּ ּ ִמּמֶ תֹות . ְ ּקַ ׁשִ ּבְ
ִים ִּאֵלין ִאינון ַנֲחִלין ְדָנְפִקין ְוַאְתָיין, )א ומתמן אשתקיין כלא שקתות המים''ס(, ַהּמַ ּ ַעד , ּ

ן ּמָ י ּתַ ְנׁשֵ ְּדָמטו ְלֲאַתר ְדִמְתּכַ ּ ּתֹות. ּ ֹבאָנה ַהּצֹאן ִלׁשְ ר ּתָ ָמה ְדַאּתְ, ֲאׁשֶ תהלים (,  ָאֵמרּכְ

רו ְפָרִאים ְצָמָאם)קד ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ּ ַיׁשְ ּוְבַההוא ֲאַתר. ּ ן ַמָיא, ּ ּמָ י ּתַ ְנׁשֵ , ְּדִמְתּכַ
יה ָקָאה ִמּנֵ ְלהו ַאְתָיין ְלַאׁשְ ּּכֻ ּ א ֲחֵזי. ַּמאי ַוֵיַחְמָנה, ּ ַוֵיַחְמָנה)בראשית ל(. ּ א , ּתָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

יבְּדרוַח ָצפֹון ָנ ְקָיין, ׁשִ ּתַ ִליִדין ְוָלא ָנְגִדין ְלַבר ְוָלא ִאׁשְ ְלָיא, ַמִיין ּגְ ִגין ְדִדיָנא ּתַ , ּּבְ
ִליד ַמָיא ּוְקִרירו ְדָצפֹון ּגָ ּ ְּוַכד ִאְתַער רוַח ָדרֹום. ּ ִלידו ִדְלהֹון , ִמְתַחְמֵמי ַמָיא, ּ ְּוִאְתֲעַבר ּגְ ּ

ְקָיין ּכָֹלא, ְוָנְגִדין ֵדין ִאְתׁשַ ָראן ַמָיא. ּּכְ ִגין ְדֲחִמימו ְדָדרֹום ׁשָ ּּבְ ּ ְּוֻכְלהו ִמְתַחְמֵמי ְוָחָדאן , ּ ּ
י ֵמַההוא ְקִרירו ְדָצפֹון ּתֵ ְּלִמׁשְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיַחְמָנה, ְּדֲהָוה לֹון ּבְ ּ .

ִתיב ַוֶיֱחמו)ולא(ְוָהא , ַּוֵיַחְמָנה ּ ּכְ ְלהו נ. ּ ֶּאָלא ְדִאינון ּכֻ ּ ּּ   .ּוְקֵביּ

ַוון ַיֲעֹקב ְּוַעל ָדא ִאְתּכַ ָחְכְמָתא, ּ ד עֹוָבָדא ּבְ  )בראשית ל(ְּוָדא הוא ִדְכִתיב , ְלֶמְעּבַ
ח לֹו ַיֲעֹקב ַמַקל ִלְבֶנה ַלח ְוגו י ַיֲעֹקב )תהלים קלה( ְוָאַמר )א רבי אלעזר''נ(ָּפַתח . 'ַּוִיּקַ  ּכִ

ָרֵאל ִלְסֻגָלתֹו ַחר לֹו ָיה ִיׂשְ ּּבָ א, ּ ַחר לֹו ָיהּתָ י ַיֲעֹקב ּבָ אן ָלא ָיַדְעָנא ַמאן , ּ ֲחֵזי ּכִ ַעד ּכָ
ִריר ְלַמאן ִריר ֵליה ְלַיֲעֹקב, ּבָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ּ א , ְּ ִריר ֵליה ְלקוְדׁשָ ִּאי ַיֲעֹקב ּבָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ה ְדָגֵלי ְקָרא. ְ ֶּאָלא ִמּמַ ִריך הוא ָנ, ּ א ּבְ ָּיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּ ִּטיל ֵליה ְלַיֲעֹקב ְּ

י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)דברים לב(, ִּדְכִתיב, ְּלַעְדֵביה   . ּכִ

 ] בשנה51יום [סדר הלימוד ליום כא חשון 

ל ִלְבְנה ְוגו)בראשית ל(ִּסְתֵרי תֹוָרה  ח לֹו ַיֲעֹקב ַמּקַ ין', ּ ַוִיּקַ ִניּתִ א , ַמּתְ ְּרעוּתָ
אִקְטֵר, ְדעֹוָבָדא א, ּי ִדְמֵהיְמנוּתָ ּתָ ַער ֵמֵעיָלא ְלּתַ יִחין , ָּקל ָקָלא ְדָקְלָיא ִאּתְ ֲּאַנן ְפּתִ

ה ִסְטִרין. ַעְייִנין ֲהִויָנן ָלא ַאְסַחר ֵמֵעיָלא ְלַכּמָ ְלּגְ ָער, ּגַ א ִאּתְ ָערו ַנְייִמין . ָּקל ְנִעימוּתָ ִּאּתְ
חֹוֵריהֹון א ּבְ יְנּתָ ְּדִמיִכין ְדׁשִ ָלןְוָלא ָיְדֵע, ּ ּכְ , ֲּאִטיִמין אוְדִנין. ְוָלא ָחָמאן, י ְוָלא ִמְסּתַ

א ֵבִדין ְדִלּבָ ְייהו. ַנְייִמין ְוָלא ָיְדִעין, ּכְ א ָקְייָמא ַקּמַ יִחין ְוָלא ָיְדֵעי , ּאֹוַרְייּתָ ּגִ ְוָלא ַמׁשְ
ָלן ּכְ ה ִמְסּתַ ּמָ ּכָ. ָחָמאן ְוָלא ָחָמאן, ּבְ א ָרַמאּת ָקִלין ִאְסּתְ יןאֹוַרְייּתָ ּלו ִטְפׁשִ חו ַעְייִנין, ּ ִּפּתְ ּ ,

ְנְדעון ּוּתִ ח. ּ ּגַ ְּוֵליּת ַמאן ְדַיְרִכין אוְדֵניה, ֵּליּת ַמאן ְדִיׁשְ ּ גֹו חשֹוָכא , ּ ֱהוון ּבְ ַּעד ָמה ּתֶ
ְייכו ִּדְרעוּתַ ּ לו ְלִמְנַדע. ּ ּכָ ִלי ְלכֹון ְנהֹוָרא ְדנִהיר, ִּאְסּתַ ּגְ   .ְּוִאּתְ

ֵל ִזְמָנא ְדַיֲעֹקב ׁשְ ִּמּגֹו ָעאקו ְדַאְרָעא וְרׁשו ָאֳחָרא, יָמאּבְ ּ ּ ין נוְכָרִאין ָדָחה , ּ גֹו ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ
ְּלֻכְלהו יה, ּ ּוָבִריר חוַלק ַעְדֵביה ְוַאְחַסְנּתֵ ּ ּ א, ְנהֹוָרא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא. ּ א ִמּגֹו ִטְפׁשוּתָ ָּחְכְמּתָ ּ ,

גֹו ְר ד ֲהָוה ָקִאים ּבְ ְּואֹוִקיר ֵליה ְלָמאֵריה ּכַ א ְדאל ָזרּ ּׁשוּתָ יב. ּ ּתִ  )ישעיה כט(, ַּעל ָדא ּכְ
ה ָפָניו ֶיֱחורו ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ולא ַעּתָ ֹּלא ַעּתָ   )כ סתרי תורה''ע(. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]579דף [ -ּ

א ֲחֵזי יה ְוַעְדֵביה ְלחוָלֵקיה, ָהִכי ָנֵמי ַיֲעֹקב, ּתָ יֵרר ַאְחַסְנּתֵ ּּבִ ּ ּ ל , ּ ְוָסִליק ְלֵעיָלא ִמּכָ
ין ל ִלְבֶנה ַלח. ּ ְלַעְדֵביהְּוָנִטיל ֵליה, ַּדְרּגִ א ִחָווָרא ִדְסַטר ְיִמיָנא, ַמּקַ ַּהְיינו ַדְרּגָ ּ ּ ְּולוז . ּ

ָמאָלא, ְוַעְרמֹון א סוְמָקא ִדְסַטר ׂשְ ַּהְיינו ַדְרּגָ ּ ּ.  

ֶהן ְפָצלֹות ְלָבנֹות ל ּבָ ְּדַאֲעַבר ִדיָנא ִמן ָדא, ַּוְיַפּצֵ ּ יִמיָנא, ּ ר ֵליה ּבִ אל ְּוהוא ָע, ְּוִאְתַחּבַ
ְתִרי ַגְווֵני ֲחָדא ְוִאְתֲעִביד ּכָֹלא ַחד ּבִ יַנְייהו ְוָנִטיל לֹון ּכְ ּּבֵ ל ָדא. ּ , ַּמְחׂשף ַהָלָבן, ְּוִעם ּכָ

ֵלי ִחָווָרא ַעל סוְמָקא ְּדִיְתּגַ ּ ְרָכאן , ְּוָכל ָדא ְלַמאי. ּּ ָכא ְלַדְרָגא ָדא ְדַעְדֵביה ּבִ ְּלַאְמׁשָ
ּבוָעא ְדֹכָלא  ִּמּמַ ֲחָדא, )לאא דנח''נ(ּ ָלָתא ּכְ ָוָאה ְלַדְרָגא ָדא ְדִאיהו ּתְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ.  

ּקוְטָרא ְדקוְטָרא ַדְכָיאתוספתא  יּת , ֲהָוה ָסִליק ְלגֹו ְלגֹו, ּ ר ּבֵ ח ֲאּתַ ּכַ ַעד ָלא ַאׁשְ
ָבא ר. מֹוּתָ ר ָלאו ֲאּתַ א, ַּההוא ֲאּתַ ּתָ ח ְלֵעיָלא וּתַ ּכַ ּתַ ֲאִביד. ָלאו ִאׁשְ ּדֹון ֲאַב, ִּמּכָלא ִאּתְ

ֲּאַבדֹון ְדכוָרא, ֲּהִוי ִמּכָֹלא ּ ָחק''סמא, ּ ּל ְדָנַפק ֵמִהּתוָכא ְדּתוְקָפא ְדִיּצְ ּּ ּ ּ ֲּאַבדֹון וָמְוּת . ּ ּ
ּנוְקָבא ִדיֵליה ּת ְזנוִנים, ָנָחׁש ַקְדָמָאה, ּ יב , ֵּאׁשֶ . ּ ַרְגֶליָה יֹוְרדֹוּת ָמְוּת)משלי ה(ִּדְכּתִ

ֵרין ֲּאַבדֹון וָמ, ּוִאֵלין ּתְ א, ְוּתּ ָמעו ּתוְקָפא ְדהוְרָמנו ְדַמְלּכָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּּ.  

יָמא  ָרא ְסּתִ ֲאִביד) א טמירא''נ(ָרָזא וִסּתְ ֲאִביד, ִּמּכָֹלא) א טמיר''נ (ִּעָלָאה ִאּתְ א ''נ (ִאּתְ

א מאן דאתמשך בתר אילין אתאביד ''ס. (ּ וִהְרהוִרין)א מעיינין''נ (ֵמַרֲעיֹוִנין) טמיר
א מן דא טבוהי דגבר שלים כיעקב דסליק ולא אתחשכו כולא בהפוכא ד. מכלא

טמירא , תא חזי. עיינין בהאי תננא וזכה לאתקרבא באמת חותמא דמלכא קדישא
יה ָנַפק ָאּת י) עלאה מכלא ִּמּנֵ ְּנקוָדה ִעָלָאה', ּ ֵּמַהאי ְנקוָדה ִעָלָאה ָנַפק ּכָֹלא. ּ ּּ ּ .

יך וַאִפיק ה ַּאְמׁשִ א ִעָלָאה ְדַא', ָ ִּאּמָ ֵקי ְלֹכָלאּ יּת ְדָאִחיד ', ֵּמַהאי נִפיק ו. ּׁשְ ָרָזא ְדׁשִ
ְּדִאיהו, ְלָכל ִסְטִרין ל ִלְבְנה ַלח, ּ   .ְוַעְרמֹון, ולּת, ַמּקַ
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יה ֵרין ְדרֹוִעין ְדֲאִחיָדן ּבֵ ּּתְ ּ ה, ּ ִּאֵלין ָנְפֵקי וֲאִחידו ּבְ ּ ָאה''ּ ּתָ ּכְ, א ּתַ ָרא ַמׁשְ ַחד ְלַחּבְ ָנא ּכְ
ֵדין. ּוְלֶמֱהִוי ַחד ֵליַסר ְמִכיָלן ֲהוו ַחד, ּכְ ָוון . ּּתְ ָווִנין וָסִליק ַעל ּגַ ִליף ַעל ּגְ ּגְ ּוִחָווָרא ִאּתְ ּ

ְלהו ּּכֻ יב . ּ מֹו ) זכריה יד (ּוְכֵדין ִאְקֵרי, ַּמְחׂשף ַהָלָבן) בראשית ל(ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ְּיָי ֶאָחד וׁשְ
ִני על ֵמי .  ְיָי רֹוִעי ֹלא ֶאְחָסר)ים כגתהל (ּוְכֵדין. ֶאָחד יּצֵ א ַיְרּבִ ְנאֹוּת ֶדׁשֶ יב ּבִ ּוְכּתִ ּ

י ְיׁשֹוֵבב וגו ְּמנוחֹוּת ְיַנֲהֵלִני ַנְפׁשִ   )כ תוספתא''ע(. 'ּ

ִים תֹות ַהּמַ ּקַ ׁשִ ְרָהִטים ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבָ עֹוָבָדא ָדא ְדָחְכְמָתא ָנְגִדין . ּכְ ּוְכֵדין ּבְ ּ
ְר אּבִ ְקָיין , ָכאן ְלַתּתָ ְרָכאן)א ומתברכאן''נ(ּוִמְתׁשַ ְרָיין ֲעֵליה ּבִ ְלהו ָעְלִמין ְוׁשַ ּ ּכֻ ּ ָמה , ּ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ּ ּבֶֹקר יאַכל ַעד ְוגו)בראשית מט(, ִּדְכִתיב. ּ אן',  ּבַ ְוָלֶעֶרב  )שם(, ּוְלָבַתר ִמּכָ
ָלל ְלה )א''דף קסב ע( ,ְּיַחֵלק ׁשָ ְרָכא ּכֻ אְּלִאְתּבָ ְּוַיֲעֹקב ָנַטל חוָלֵקיה. ּו ַעְלִמין ְלַתּתָ ּ ,

ְרָכאן א, ֵּמִאינון ּבִ ְרָיין ֲעֵליה ְלַתּתָ ְּדׁשַ ִריך , ּ א ּבְ ִגין ְדִאיהו חוָלֵקיה ְוַעְדָבא ְדקוְדׁשָ ְּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
  .ּהוא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]580דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י ֵייָסא זוָטא ֲהָוה ׁשְ ִּרּבִ ּ  )משלי י(ִתיב ַהאי ִדְכ. ָּאַמר ֵליה, ּ
ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק ֵעי ֵליה, ּּבְ ַּלַצִדיק ִמּבָ ֹּראׁש ַצִדיק , ָּאַמר ֵליה. ַּמאי ְלֹראׁש ַצִדיק, ּ

א ָּדא ִהיא ֲעָטָרה ַקִדיׁשָ ְּואוְקמוָה, ּ ְרָכאן, ָּדא ַיֲעֹקב, ֹּראׁש ַצִדיק, ּתו. ּ ְּדִאיהו ָנִטיל ּבִ ּ ,
ּמָ, ְּוָנִגיד לֹון ַלַצִדיק ּן ִאְזְדִריקו ְלָכל ֵעיָברּוִמּתַ ְלהו ַעְלִמין, ּ ְרָכן ּכֻ ּוִמְתּבָ ּּ.  

ָרכֹות ְלֹראׁש ַצִדיק, ֲאָבל ָהא אֹוִקיְמָנא ג ''א ל''ס( ַּההוא ֲאַתר, ַּצִדיק ִאְקֵרי )ראש(, ּּבְ

יה ָנְפִקין ַמּבוִעין ְלַבר, ּ ִדְבִרית)רישא ְּדִמּנֵ ּ ּנוְקָבא ְדִקיְסָטא ְדַחְמָרא ָנִפ, ּ ּ יהּ ִּאיהו , ּיק ִמּנֵ
א ך ֹראׁש ַצִדיק. ֵריׁשָ ּּכָ ד ָזִריק ַמּבוִעין ְלנוְקָבא, ַּההוא ֲאַתר, ְ ּּכַ . ִּאְקֵרי ֹראׁש ַצִדיק, ּ

ַּצִדיק ִאיהו ֹראׁש  ְרָיין)א רישא לכל ברכאן''נ(ּ יה ׁשָ ְרָכאן ּבֵ ִגין ְדָכל ּבִ ּ ּבְ ּ.  

ר ָנׁש, ּתו אְּדָזֵכי ְלִמְנַטר ָאת ַק, ַּההוא ּבַ ָּייָמא ַקִדיׁשָ ְּוֲעִביד ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ,
יה ְוַעד ַרְגלֹוי ָהִכי ִאְקֵרי, ַּצִדיק ִאְקֵרי ּוֵמִריׁשֵ ְרָכאן ָנְגִדין ְלָעְלָמא. ּ ְרָיין ַעל , ְוַכד ּבִ ׁשַ

יה ְרָכאן ְלַעְלָמא, ֵּריׁשֵ יה ָקְייֵמי ּבִ ּוִמּנֵ ִאין ְדאֹו, ּ ין ַזּכָ ְבִנין ַקִדיׁשִ ּּבִ   .ִקיםּ

ִאיל ְוָאַמר י ֵייָסא תו ׁשָ י ְוגו)תהלים לז(, ִּרּבִ ם ָזַקְנּתִ ִתיב ַנַער ָהִייִתי ּגַ ַהאי ְקָרא . ' ּכְ
רֹו ְדַעְלָמא ֲאָמרֹו ּאוְקמוָה ְדׂשָ ּ ָחְכְמָתא, ּ א, ִּאיהו ֲאָמרֹו ּבְ ֵני ָנׁשָ ִבין ּבְ ה ְדָחׁשְ יר ִמּמַ . ַּיּתִ

ִרי ָיאֹות הוא, ָּאַמר ֵליה י ְוָהִכי ְּד, ּּבְ ם ָזַקְנּתִ ָמר ַנַער ָהִייִתי ּגַ א ִאּתְ ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ָּהא ּבְ ּ
ָבָחא ְדִיחוָדא, ּ ְולא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב)תהלים לז(. ּהוא ָּדא הוא ׁשְ ּ ּ ח יֹום , ּ ּכַ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ

ָלא ַלְיָלה ִדיָרא. ּבְ ח ּתְ ּכַ ּתַ יה ִאׁשְ ְּדָהא ַלְיָלה ּבֵ אְּוַצִדיק ָאִח, ּ   .יד ְלֵעיָלא ְוָאִחיד ְלַתּתָ

  ]ב''דף קסב ע - ' זוהר חלק א[

ׁש ָלֶחם א ְדָזִריק ְוִאְתְנִגיד ַזְרָעא, ֶּאָלא. ַּמאי הוא, ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ ְעּתָ ׁשַ ַבע , ּּבְ ָלא ּתָ
ְרָיא. ְּלנוְקָבא ֲהֵדיה ׁשַ ְּדָהא ּבַ יה ְלָעְלִמין, ּ א ִמּנֵ ְּדָלא ִאְתָפְרׁשָ יָנא , ּּ יהְוַזּמִ ְּדָהא . ִּהיא ְלַגּבֵ

א ְדנוְקָבא ְזִמיָנא, ַזְרָעא ָלא ָנִגיד ְעּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ א ְדַתְרַווְייהו  )ב''דף קסב ע(, ּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ
ן ִדּבוָקא ַחד ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ֲחָדא ּבְ ּּכְ ּ ע ֲעָלה, ּ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְצְטִריך ְלִמְתּבַ ְּ.  

ִתיב. ּוָתא ָלאו ָהִכיּוְבִזְמָנא ְדָגל, ָּאַמר ֵליה ֵאיָמַתי . ְּוָלאו ִאיהו, ָּאַמר ֵליה ַזְרעֹו ּכְ
ִדּבוָקא ַחד ִעם ְדכוָרא, ָנִפיק ד נוְקָבא ּבְ ּּכַ ּ ּ ִזְמָנא , ְּוִאי ֵתיָמא לא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב. ּ ּבְ

  .ְּדָגלוָתא ַמאי ִהיא

, ּלא ֶנֱעָזב ִמּנוְקָבא, ִזְמָנא ָאֳחָראּבְ, ְוָלא ֶנֱעָזב ְלָעְלִמין. ָהא ָאִחיד ְלֵעיָלא, ֶּאָלא
א, ָאִחיד ְלֵעיָלא ִזְמָנא ְדָגלוָתא, ָאִחיד ְלֵעיָלא. ְוָאִחיד ְלַתּתָ ִזְמָנא ָאֳחָרא. ּּבְ ָאִחיד , ּבְ
א, ִלְתֵרין ִסְטִרין   .ּוְלעֹוָלם ֵאינֹו ְנֱעָזב, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ִתיב ן ֹאָתם ֱאלִהים ּבִ)בראשית א(, ּכְ ָמִיםּ ַוִיּתֵ ָּדא ַצִדיק, ְרִקיַע ַהּשָׁ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ַמִים ְרִקיַע ַהּשָׁ ָמר ּבִ ַמִים ַוַדאי, ְּדִאּתְ ְרִקיַע ַהּשָׁ ֶּאָלא ּבִ ְּדִאיהו ִסיוָמא ְדגוָפא, ּ ּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִרין ְרִקיִעין ִאינון, ּתָ ירוָתא ְוִסיוָמא, ּּתְ ְּוִאינון ׁשֵ ּ ַגְווָנא ָדא, ּּ י. ָּדא ּכְ ּרוָתא ׁשֵ
ִמיָנָאה ל ּכְֹכַבָיא, ְרִקיָעא ּתְ ִקיָען ּכָ יה ׁשְ ְּוָדא הוא ְרִקיָעא ִעָלָאה . ְזִעיִרין ְוַרְבְרִבין, ּּבֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]581דף [ -ּ

יה ָנִפיק ּכָֹלא, ְסִתיָמָאה ְּדָקִאים ּכָֹלא וִמּנֵ ּּ ּ ִמיָנָאה. ּ א ְלֵעיָלא, ְּוִאיהו ּתְ ּתָ ְּוהוא , ִמּתַ
יה ּכָֹל ירוָתא ְלֲאָפָקא ִמּנֵ ּׁשֵ ּ   .אּ

א ִמיָנָאה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ך ִאיהו ְרִקיָעא ּתְ ּּכָ ל ּכְֹכַבָיא, ָ ִקיִעין ּכָ ְּדֵביה ׁשְ ל ְנהֹוִרין , ּ ּכָ
ְּוהוא ָנִטיל ּכָֹלא ְוָדא ִסיוָמא ְדֹכָלא. ּובֹוִציִנין ּּ ִמיָנָאה. ּּ ָמה ְדַההוא ְרִקיָעא ּתְ ְּדִאיהו , ּּכְ ּ

ירוָתא ְדֹכָלא ּׁשֵ ּ י. ּ ְלָיין ּבֵ ל ְנהֹוִרין ְוָנִטיל לֹוןּתַ יה ָנְפֵקי, ּה ּכָ ּוִמּנֵ ִּאיהו , ָהִכי ָנֵמי ַהאי. ּ
ִמיָנָאה ל ְנהֹוִרין ְוָנִטיל לֹון, ְרִקיָעא ּתְ יה ּכָ ְלָיין ּבֵ יה ָנְפקו ְלֻכְלהו ָעְלִמין, ּּתַ ּוִמּנֵ ּ ּ ּּ.  

ַגְווָנא ַחד ָקְייֵמי ירוָתא ְוִסיוָמא ּכְ ּׁשֵ ְּוַעל ָדא ִאיהו ָנ, ּּ ְּוָלא ָפְסֵקי , ָּהר ְדָנִגיד ְוָנִפיקּ
ירוָתא. ֵמימֹוי ְלָעְלִמין ׁשֵ ּּכָֹלא ְלֶמהֵוי ִסיוָמא ּכְ ּ ּ ְרִקיַע , ּ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים ּבִ ך ַוִיּתֵ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

ָמִים ה, ַהּשָׁ   .ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ, ְוָלּמָ

ַגְווָנא ָחָדא ָקְייֵמ ָמר ּכָֹלא ּכְ ב ְדִאּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ִריָרא ְדִמָלה, יּ ְּוָדא הוא ּבְ ין ַהאי , ּ ַמה ּבֵ
יה וְלָכל ִאינון ִסְטִרין ִעָלִאין, ֶּאָלא. ְלַהאי ָּדא אֹוִקים ְוָזן ְלַעְלָמא ִעָלָאה ְדִאיהו ּבֵ ּּ ּ ּ ּ ּ ְוָדא , ּ

ִאין ּתָ ָאה וְלָכל ִאינון ִסְטִרין ּתַ ּתָ ּאֹוִקים ְוָזן ְלַעְלָמא ּתַ ּ.  

ִמיָנָאה ִעָלָאה )איהו(ְוָהא , ִּדְלֵעיָלא ַמאן ִאיהוַעְלָמא , ְוִאי ֵתיָמא ּ ַההוא ְרִקיָעא ּתְ ּ
ָמר, ַּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ִאיהו ְוָהִכי ִאְקֵרי, ְסִתיָמָאה ָמה ְדִאּתְ ֵרין ָעְלִמין ִניְנהו ּכְ ְּדָהא ּתְ ּ .

ִּאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה, ֶּאָלא יה, ּ ְּוָכל ִאינון ְדָנְפֵקי ִמּנֵ ּ ֵּמיה ִאְקרוןַעל ׁשְ, ּ ְּוִאינון ְדָנְפֵקי . ּ ּ
ָאה ּתָ ֵמיה ִאְקרון, ֵמַעְלָמא ּתַ ַּעל ׁשְ ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי , ְּוָכל ַהאי ְוַהאי ּכָֹלא ַחד. ּ ּּבְ ּ ְ

  .ָעְלִמין

  ]א''דף קסג ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי  עו ֲעֵצי ה)תהלים קד(ּתָ ּבְ ר ָנָטע' ּ ִיׂשְ ָּהא אוְקמוָה . ַמאן ְלָבנֹון. ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ ּ
ָמר יָתה)תהלים קד(ַהאי ְקָרא , ְוִאּתְ ים ּבֵ רֹוׁשִ נו ֲחִסיָדה ּבְ ם ִצֳפִרים ְיַקּנֵ ר ׁשָ ּ ֲאׁשֶ ּ ר . ּ ֲאׁשֶ

נו ם ִצֳפִרים ְיַקּנֵ ּׁשָ ָאן ֲאַתר, ּ ְלָבנֹון, ּבְ ה ֲאַתר. ּּבַ ַכּמָ ֵרין ִצֳפִרים ְדָקֲאָמָרן ּבְ ְּוִאֵלין ִאינון ּתְ ּּ ּ ,
ה ִצֳפִרין ָאֳחָרִנין )א''דף קסג ע( ּמָ ן ּכַ ּוֵמִאֵלין ִאְתָפְרׁשָ ּ ּ ֲּאָבל ִאֵלין ִעָלִאין ְוָנְפִקין ִמְלָבנֹון , ּ ּ ּ

ְּדִאיהו  י ָבנֹות ְוגו)בראשית כט( ,ְּוָרָזא ְדִמָלה, ְלֵעיָלא )א סתימאה''ס(ּ ּתֵ   .'ּ וְלָלָבן ׁשְ

יָתה ים ּבֵ רֹוׁשִ ִנין ִעָלִאין)אהא דא ל''ס(, ֲּחִסיָדה ּבְ ית ּבְ ִאינון ׁשִ ּ ּבְ ית ִסְטִרין , ּ ׁשִ
ָמר, ְּדָעְלָמא ָמה ְדִאּתְ אי ִאְקֵרי ֲחִסיָדה. ּכְ ב , ֶּאָלא. ַאּמַ ַּהאי ַעְלָמא ִעָלָאה ַאף ַעל ּגַ

ְּדנוְקָבא ִאיִהי ָּקִריָנן ָלה ָדָכר, ּ ט, ּ ְּדַכד ִאְתַפּשַׁ יה ָנ, ּ ל ִטיבו ְוָכל ְנִהירו ִמּנֵ ּּכָ ּ   .ִפיקּ

ך ְדִאיִהי ֲחִסיָדה ּוְבִגין ּכָ ְּדִאיהו ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה, ד''ּ ִמיָנה ֶחֶס)מתמן(ָנִפיק , ְּ , ִּדְכִתיב, ּ
יָתה. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור)בראשית א( ים ּבֵ רֹוׁשִ ְּוַעל ָדא ּבְ ים. ּ רֹוׁשִ ְקֵרי , ּבְ ַאל ּתִ

ים רֹוׁשִ ים, ּבְ ָראׁשִ יָתה, ְלָמא ָאֳחָראְּדָהא ַע. ֶּאָלא ּבְ ִאין ּבֵ ַתּתָ י ִדיָנא ְדַעְלָמא, ּּבְ . ְוִאיִהי ּבֵ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָמָהן, ּוְלִזְמִנין ִאְקֵרי ּכְ ָכל ִאינון ׁשְ   .ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]582דף [ -ּ

ִתיב ב ֶאל ִלּבֹו)בראשית ו(, ְּוַעל ֲאַתר ָדא ּכְ ֶחם ְיָי ַוִיְתַעּצֵ ּ ַוִיּנָ ֲאַתר . ֲחרֹון ַאף ְיָי. ּ ְּדָהא ּבְ
ְלָיאָּד ל ַמה ִדְלֵעיָלא. א ּתַ ְנִהירו, ְּדָהא ּכָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ ְּוַעל ָדא . ַּחִיין ְלָכל ִסְטִרין, ּ

ִניָנן קֹום, ּתָ ִתיב. ִלְפֵני ַדְייָקא, ֵּאין ַעְצבות ִלְפֵני ַהּמָ ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי )תהלים ק(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ
ְרָנָנה ְמָחה ּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ ְמָחהִעְב. ּּבְ ׂשִ ּדו ֶאת ְיָי ּבְ ּּבֹאו ְלָפָניו , ָּלֳקֵביל ַעְלָמא ִעָלָאה, ּ

ָאה ּתָ ְרָנָנה ָלֳקֵביל ַעְלָמא ּתַ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ּבִ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ִגין . ּ ּבְ
ִתיב ך ּכְ ע )דברים לג(, ְּכָ ָרֵאל ִמי ָכמֹוך ַעם נֹוׁשַ ֶריך ִיׂשְ ָ ַאׁשְ ר ֶחֶרב ָ ְיָי ָמֵגן ֶעְזְרך ַוֲאׁשֶ ָּבַ

ֲחׁשו ְוגו ֲאָוֶתך ְוִיּכָ ּּגַ ְרָהִטים ְוגו)בראשית ל(. 'ָ ל ּבָ ר ִפּצֵ ְקלֹות ֲאׁשֶ ג ֶאת ַהּמַ ּ ַוַיּצֵ י . 'ּ ָּפַתח ַרּבִ
א)משלי ט(, ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ָ ִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ָלך ְוַלְצּתָ ְלַבְדך ִתׂשָ ַכְמּתָ ִאם ָחַכְמּתָ ָח. ְּ

א ֲחֵזי, ְָלך ַּווי ְלִאינון ַחָייֵבי ַעְלָמא, ּתָ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ יִחין ּבְ ּגִ ְּדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ּ .
ה יִחין ּבָ ּגִ ְּוַכד ִאינון ַמׁשְ ִגין ְדֵלית לֹון ֻסְכְלָתנו, ּ ּּבְ ֵעיַנְייהו , ּ ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ַדְמָיין ּבְ ּ ּ

ְלה ִאילו ּכֻ ּּכְ א, ּו ָמֵלי ֵריַקְנָיאּּ הו ּתֹוַעְלּתָ א . ְּוֵלית ּבְ ִגין ְדִאינון ֵרָקִנין ִמַדְעּתָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ
ל ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ְּוֻסְכְלָתנו יִרין, ְּדָהא ּכָ ְלהו ִמִלין ִעָלִאין ְוַיּקִ ּּכֻ ּ ִתיב . ּּ ְּוָכל ִמָלה וִמָלה ּכְ ּּ

ה  וו ָבה ּ ְיָקָרה ִהיא ִמְפִניִנ)משלי ג(ּּבָ ּים ְוָכל ֲחָפִצים לא ִיׁשְ   .)באורייתא(ּ

ין ְּוָכל ִאינון ִטְפׁשִ א, ּ ד ָחָמאן ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ֲּאִטיִמין ְדִלּבָ ָּלא ַדי לֹון ְדָלא , ּּכַ
ֶּאָלא ְדִאינון ָאְמֵרי, ָיְדֵעי ּ ְּדִאיְנהו ִמִלין ְפִגיִמין, ּ ּ ּ א, ּ הו ּתֹוַעְלּתָ ִּמֵלי ְדֵלית ּבְ ּ ד , י לֹוןַוו. ּ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ע לֹון קוְדׁשָ ִּיְתּבַ א ְדָמְרֵדי , ֶעְלּבֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְּ ׁשון עֹוָנׁשָ ְּוִיְתַעּנְ ּ
ָמאֵריהֹון   .ּבְ

אֹוַרְייָתא ִתיב ּבְ ם)דברים לב(, ַמה ּכְ י לא ָדָבר ֵרק הוא ִמּכֶ ם , ּ ּכִ ְּוִאי ִאיהו ֵרק ִמּכֶ
יִרין, ָּלאְּדָהא אֹוַרְייָתא ּכֹ, ִּאיהו ָלאן ַיּקִ ל ֲאָבִנין ָטִבין וַמְרּגְ ל ָטִבין , ַּמְלָייא ִמּכָ ִמּכָ

וו ָבה. ְּדַעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָכל ֲחָפִצים ֹלא ִיׁשְ ּּכְ ְּוֵהיך ֵייְמרון ְדִאיִהי ֵריַקְנָיא, ּ ּ ְ.  

א ָאַמר לֹמה ַמְלּכָ אֹוַרְייָתאְּדַכד ִיְתַחּכַ, ְִאם ָחַכְמּתָ ָחַכְמּתָ ָלך, ּוׁשְ ר ָנׁש ּבְ , ם ּבַ
א ִדיֵליה ִאיהו ּּתֹוַעְלּתָ ּ אֹוַרְייָתא ָלא ָיִכיל ְלאֹוָסָפא ֲאִפילו ָאת ַאַחת. ּ ְּדָהא ּבְ ְוַלְצּתָ . ּּ

א ְָלַבְדך ִתּשָׂ לום, ְּדָהא אֹוַרְייָתא, ּ ְבָחָהא ּכְ ַרע ִמּשִׁ ִּדיֵליה ִאיהו, ְּוֵליָצנוָתא, ָּלא ִיּגָ ּ ּ ,
ַאר ּתָ יה ְלאֹוָבָדא ֵליה ֵמַהאי ַעְלָמא וֵמַעְלָמא ְדָאֵתיְוִאׁשְ ּ ּבֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ד ַאְתָוון ִעָלִאין, ּתָ ַהאי ַדְרָגא, ּּכַ ְלהו ּבְ ָרן ּכֻ ִּמְתַחּבְ ין , ּ ין ַקִדיׁשִ ּסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ
ְייהו, ִּעָלִאין ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנַ ְרָכא ֵמַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ֵדין. ְּוִאְתּבָ א ָקְייָמא , ּכְ ַהאי ַדְרּגָ

ָקָאה ְלֻכְלהו ֲעָדִרין ְּלַאׁשְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ֵקי ִמן ִדיָנא , ּּכָ ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאְתׁשָ
  .ְוַרֲחֵמי

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְרָהִטים ְוגו, ַמה ּכְ ל ּבָ ר ִפּצֵ ְקלֹות ֲאׁשֶ ג ֶאת ַהּמַ ָעא ', ַּוַיּצֵ ְּדַיֲעֹקב ּבָ
ל ַעְרִביתְלַאְתָק ִפָלה ׁשֶ ל ִסְטִרין, ּוְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ָּנא ּתְ ָקָאה וְלָבְרָכא ָלה ִמּכָ ּוְלַאׁשְ ּ ּ ,

ְקלֹות ג ֶאת ַהּמַ ִּדְכִתיב ַוַיּצֵ בוָרה ִדְלֵעיָלא. ּ ִּאֵלין ִדיִנין וְגבוָרן ְדָנְפֵקי ִמּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קסג ע - ' זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]583דף [ -ּ

ָעא ְל ד ּבָ אְוַיֲעֹקב ּכַ ָּסִליק ְלָכל ִאינון ִדיִנין וְגבוָרן ִמיָנה, ַאְתָקָנא ְלַהאי ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ,
ְרָהִטים ע, ְואֹוִקים לֹון ּבָ ִאינון ְרָהִטים ַאְרּבַ חֹות ַהאי , ּּבְ ֵאר )במדבר כא(ְּדָקְייֵמי ּתְ  ּבְ

ִרים ְּדִאְתַמְלָייא ֵמִאינון ַנֲחִלין וַמּבוִעין ִעָלִאין, ֲּחָפרוָה ׂשָ ּ ּ ּ ִגין ְדַכד ָנְפִקין ַמִיין ֵמַהאי .ּ ּ ּבְ
א ֵאר ַקִדיׁשָ ע ָנְטֵלי ּכָֹלא, ּּבְ ִּאֵלין ַאְרּבַ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְרָהִטים. ּ ן , ּ ּמָ  )ב''דף קסג ע(ּוִמּתַ

י ּתֵ ְּוִאינון ִדיִנין וְגבוָרן. ַּאְתָיין ּכָֹלא ְלִמׁשְ ּ ּ ן, ּ ּמָ ְלהו ָקְייֵמי ּתַ ּּכֻ  ְוַחד ְלַנְטָלא ְלָכל ַחד, ּ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה   .ּּכְ

ּתֹות ְלֹנַכח ַהּצֹאן ֹבאָנה ַהּצֹאן ִלׁשְ ר ּתָ ִּאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין, ֲאׁשֶ . ַּמאי ַוֵיַחְמָנה, ַּוֵיַחְמָנה. ּ
ִדיָנא ְּדַכד ִמְתַעְטָרן ּבְ ַההוא ִדיָנא, ּ ִמין ּבְ ַעְלָמא, ִּמְתַחּמְ אִטין ּבְ ּוְמַעְייֵני , ְוָאְזִלין ְוׁשָ

ָא אּבְ   .ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש, ְּרֵחיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ

א ֲחֵזי ְתֵריה, ּתָ ִתיב ּבַ ְקלֹות)בראשית ל(, ַּמה ּכְ ּ ַוֶיחמו ַהּצֹאן ֶאל ַהּמַ ִגין ְדִאינון , ּ ּּבְ ּ
ָמן ִדיִני ַעְלָמא, ַּמְקלֹות ֲהוו ִמְתַחּמְ יִחין ּבְ ּגִ ָדן ֲעֵליה, ּוַמׁשְ ְּוִאְתַפּקְ ְּוִאְתָדנו ּבְ, ּ א ּ ִני ָנׁשָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲּעַלְייהו ֵאְלָתא ְוגו)דניאל ד(ּכְ ין ׁשְ ָמא וֵמאַמר ַקִדיׁשִ ְגֵזַרת ִעיִרין ִפְתּגָ ּ ּבִ ּ ּ'.  

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ְמָכה ְיִמיֶנך)תהלים סג(, ּ י ּתָ י ַאֲחֶריך ּבִ ָ ָדְבָקה ַנְפׁשִ ָ ַהאי ְקָרא , ּ
יה ָלא ּבֵ ּכָ י ַאֲחֶריך, ִּאית ְלִאְסּתַ ָָדְבָקה ַנְפׁשִ א, ּ ִגין ְדָדִוד ַמְלּכָ יה , ּּבְ ק ַנְפׁשֵ ֲּהָוה ִמְתְדּבַ ּ

ִדיר ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ֲּאַבְתֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָלא ָחִייׁש ְלִמִלין ָאֳחָרִנין ְדַעְלָמא. ְּ ֶּאָלא , ּ
יה יה וְרעוֵתיה ּבֵ ָקא ַנְפׁשֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ ְּוֵכיָון ְדִאיהו, ּ ִריך הואּ א ּבְ קוְדׁשָ ק ּבְ ּ ֲהָוה ִמְתְדּבַ ּ ְּ ,

ְבֵקיה)קודשא בריך הוא( יה ְוָלא ׁשַ ִמיך ּבֵ ּ ֲהָוה ּתָ ּ אן. ְ ָקא , ִמּכָ ד ֲאָתא ְלִאְתַדּבְ ְּלַבר ָנׁש ּכַ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ יה, ְּ ִריך הוא ָאִחיד ּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִביק ֵליה, ְּ   .ְּוָלא ׁשָ

י ַאֲחֶריךָּדָבר ַאֵחר ָדְב יה ְלֵעיָלא, ָָקה ַנְפׁשִ ְּלִאְתַעְטָרא ַדְרּגֵ ּ ק ַההוא , ּ ד ִאְתָדּבַ ְּדָהא ּכַ ּ ּ
א  ְתַרְייהו)א דיליה אתברכא וכד אתגלייא''ס(ַדְרּגָ ין ִעָלִאין ְלַסְלָקא ּבַ ַדְרּגִ ּ ּבְ ֵדין ְיִמיָנא , ּ ּכְ

יה ְלַסְלָקא ֵליה ָּאִחיד ּבֵ ָרא ֵליה, ּ ּוְלַחּבְ ִחּב, ּ ְדָקא ְיאותּבְ ּוָרא ַחד ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּכְ
ֵקִני)שיר השירים ב( ּוְכִתיב, ְָוֹתאֲחֵזִני ְיִמיֶנך )תהלים קלט( י ,  ִויִמינֹו ְתַחּבְ ְּוַעל ָדא ּבִ

ְמָכה ְיִמיֶנך   .ָּתָ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּוַכד ָאִחיד ּבֵ ּ ִתיב, ְּ ֵדין ּכְ ַחת)שם(, ּכְ ֹמאלֹו ּתַ י ִויִמינֹו  ׂשְ  ְלֹראׁשִ
ֵקִני ְּוִאיהו ִיחוָדא ַחד ְוִחּבוָרא ַחד. ְתַחּבְ ּ ְּוַכד ִאיהו ִחּבוָרא ַחד, ּ ֵדין ִאְתַמְלָיא ַההוא , ּ ּּכְ ּ

ְרָכא א ִדיֵליה ְוִאְתּבָ ַּדְרּגָ ּ ּ.  

ל ִאינון ְרָהִטין ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא, ְּוַכד ִאְתַמְלָיין ּכָ ְּלהו ֲעָדַרָייא ְוֻכ, ִּאְתַמְלָיין ְלַאְרּבַ ּ
ָיין ּקְ ּתַ ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריה, ִאׁשְ א. ּּכָ ִריר ֵליה , ְוַכד ֲאָתא ַיֲעֹקב ְלַאְתָקָנא ַהאי ַדְרּגָ ּּבָ

ְּדִאְתֲחֵזי ֵליה, ִסְטָרא ִדיִמיָנא ת ִמיֵניה, ּ ְּוִסְטָרא ָאֳחָרא ְדָלא ִאְתֲחֵזי ֵליה ִאְתָפְרׁשַ ָמה . ּּ ּכְ
ָתם ַעל ֹצאן ָלָבן )בראשית ל(, ִדְכִתיב ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבדֹו ְוֹלא ׁשָ ַּוָיׁשֶ ֲהָוה , ְּלַבדֹו. ּ

ְלחֹודֹוי ַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ִדְבִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ּבִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ָרֵאל. ּ ָאה חוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ ,
ִתיב ְּדֲעַלְייהו ּכְ ה ַל)דברים יד(, ּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ַחר ְיָי ְוגו ּכִ ְָיָי ֱאֹלֶהיך וְבך ּבָ ָּ'.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]584דף [ -ּ

ָחא ְדֲאָבָהן, ְוָתא ֲחֵזי ּבְ ַּיֲעֹקב ִאיהו ּתוׁשְ ּ ָלָלא ְדֻכְלהו, ּ ְּוִאיהו ּכְ ּ ָלָלא , ּּ ּוְבִגין ְדִאיהו ּכְ ּ ּ
ְּדֹכָלא ך ִאיהו ָקִאים ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְּדַיֲעֹקב ִאיהו ָקִאים ְלַאְתָקָנא ִל, ְ ְּתִפַלת ּ
  .ַעְרִבית

ּקוָנא ְּוָכל ַההוא ּתִ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּ ִּאיהו ּכְ ְלהו )כדין(, ּ ין ּכֻ ל ִאינון ִסְטִרין ַקִדיׁשִ ּ ּכָ ּ ּּ
ִסְטרֹוי ִתּקוָנא ַאְתִקין ּבְ ְּוַאְפִריׁש חוָלֵקיה, ּּבְ ָאר ַעִמין, ּ ֵּמחוָלָקא ִדׁשְ ִּאֵלין ִסְטִרין ִעָלִאין . ּ ּ

ְק ין ּבִ ה ִעָלָאהַּקִדיׁשִ ּדוּשָׁ ְמָסֲאָבן ִדְמָסֲאבוָתא, ְּוִאֵלין ִסְטִרין ְמָסֲאִבין. ּ ּּבִ ּ.  

ת לֹו ֲעָדִרים ְלַבדֹו, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִּדְכִתיב ַוָיׁשֶ ת לֹו. ּּ ּקוִנין )ליה(ְּדַאְתִקין , ַּוָיׁשֶ ּ ּתִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּלַבדֹו. ִּלְמֵהיְמנוָתא ָ וְבך ָבַחר ְי)שם(, ּכְ ל ּ ָּי ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָלה ִמּכָ

ים ָתם ַעל ֹצאן ָלָבן. ָהַעּמִ הֹון, ְוֹלא ׁשָ ֵוי חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ִעּמְ ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

ִלימו ְדֲאָבָהן ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ׁשְ ּ ַּאְתִקין ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּוַאְפִריׁש חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה, ּ ּ ּ ,
יןֵּמחוָלָקא ְוַעְדָב ָאר ַעּמִ ִתיב. ּא ִדׁשְ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם )דבהם ד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהיֹום ַּחִיים ּכֻ ּּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ָרֵאל, ִרּבִ ָאה חוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ּ ְּדִאינון ִעָלִאין ַעל ַעּמִ ּ ּ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִגי, ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּן ְדַדְרָגא ִדְלהֹון ְלֵעיָלאּבְ ין ְדַעּמִ ְּוַדְרּגִ
א ּוַמָזלֹות ְלַתּתָ ה, ּ ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ִּאֵלין ּבְ ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ , ִּאֵלין ִליִמיָנא, ְּוִאֵלין ּבְ

ָמאָלא   .ְּוִאֵלין ִלׂשְ

  ]א''דף קסד ע - ' זוהר חלק א[

יָון ְדִאְת אּּכֵ י ַמְקְדׁשָ ִתיב, ָּחַרב ּבֵ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכהב(, ַמה ּכְ ּוְבִגין , ּ ֵהׁשִ
ִתיב ך ּכְ יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס(, ְּכָ ף. ָ הֹוׁשִ ּקַ ר וְמָסֲאָבא ִאְתּתַ ּבַ ָמאָלא ִאְתּגַ ּוׂשְ ַעד , ּ

י ַמְקְדׁשָ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְּדִיְבִני קוְדׁשָ ּ ּ ּקונֹוי, אְּ ְדָקא , ְּוַיְתִקין ַעְלָמא ַעל ּתִ ִּויַהְדרון ִמֵליה ּכְ ּ ּּ
ָמר. ְּיאות ְוִיְתֲעַבר ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ִמן ָעְלָמא ּ ְוֶאת רוַח )זכריה ג(ִּדְכִתיב , ְוָהא ִאּתְ

ֶו)ישעיה כה( ,ּוְכִתיב) א''דף קסד ע(', ַּהֻטְמָאה ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ ְוגו ַלע ַהּמָ ת ָלֶנַצח ּ ּבִ
  .'ְוגו

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ַאר קוְדׁשָ ּתָ ְּוִיׁשְ ָמה ִדְכִתיב, ְּ ִליל  )ישעיה ב(, ּכְ ְוָהֱאִליִלים ּכָ
יֹום ַההוא)שם(, ּוְכִתיב, ַיֲחלף ב ְיָי ְלַבדֹו ּבַ ּגָ ּ ְוִנׂשְ ְלחֹודֹוי. ּּ ָמה ִדְכִתיב, ּהוא ּבִ דברים (, ּכְ

ֵצי ֵחיָלא ְמָסֲאָבא ֵמַעלָמא, ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר)לכ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ַאר ְלֵעיָלא , ּ ּבְ ּתָ ְוָלא ִיׁשְ
א ְלחֹודֹוי. ְוַתּתָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ָרֵאל ְלפוְלָחֵניה, ּ ְּוִיׂשְ ְוִיְתְקֵרי , ַּעם ַקִדיׁש, ּ
ִציֹון ְוַהּנ)ישעיה ד(, ִּדְכִתיב, ַּקִדיׁש ָאר ּבְ ׁשְ ל ּ ְוָהָיה ַהּנִ ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ּכָ ירוׁשָ ֹּוָתר ּבִ

תוב ַלַחִיים  ַּהּכָ ָלםּ ירוׁשָ א ְיִחיָדאי.ּּבִ א, ּ וְכֵדין ְיֵהא ַמְלּכָ א ְיִחיָדָאה , ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְוַעּמָ
ְּלפוְלָחֵניה ָמה ִדְכִתיב, ּ ָאֶרץ)דברי הימים א יז(, ּכְ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ַעְמך ִיׂשְ ָ וִמי ּכְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]585דף [ -ּ

י ֵייָסאִר י ִיְצָחק ְוַרּבִ ָאְרָחא, ּבִ י ֵייָסא, ֲּהוו ָאְזֵלי ּבְ ן , ָאַמר ִרּבִ א ְלַגּבָ ִכיְנּתָ ָהא ׁשְ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ק ּבְ ה, ִּנְתַעּסַ ַדל ּבָ ּתַ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְוִיׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדָעִסיק ּבְ ּ ּ ָזֵכי , ּּ

ֲהֵדיה ָכא ֵליה ּבַ ְּלַאְמׁשָ ּ.  

ִעי)תהלים יח(, י ִיְצָחק ְוָאַמרָּפַתח ִרּבִ ּ ַחי ְיָי וָברוך צוִרי ְוָירום ֱאֹלֵהי ִיׁשְ ּ ּ ַהאי ְקָרא , ְּ
ִריך הוא ִאְקֵרי ַחי, ַחי ְיָי. ִּאיהו ָרָזא א ּבְ ְּוִכי ָלא ְיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּ ֶּאָלא ֲאִפילו ַצִדיק, ְּ ּ ּ ּ ,

ַּצִדיק ִאיהו ְלֵעי, ְּדָהא ַחי, ִּאיהו ִאְקֵרי ַחי אּ ָּלא ְוַצִדיק ִאיהו ְלַתּתָ א . ּ ְּלֵעיָלא קוְדׁשָ
ִריך הוא ִאְקֵרי ַחי ּּבְ א ַצִדיק ִאְקֵרי ַחי. ְ ן ְיהֹוָיָדע )שמואל ב כג(, ִּדְכִתיב, ְּלַתּתָ ּ וְבָנָיהו ּבֶ ּ

ן ִאיׁש ַחי ִגין ְדִאיהו ַצִדיק, ּבֶ אי ִאְקֵרי ַחי ּבְ ַּאּמַ ּ ְּדָהא ַצִדיק ַחי ִאְקֵרי, ּ . עֹוָלִמיםַחי ָה, ּ
ּוָברוך צוִרי ּ ְַחי וָברוך, ּּכָֹלא ַחד, ְּ ּ י ֵמַהָדֵדי, ּ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשֵ ֲחָדא, ּּ ִרין ּכְ ִאְקֵרי . ְּדַכד ִמְתַחּבְ

ֵאר ַמִים ַחִיים)שיר השירים ד( יה, ָּדא ְנִביַע ְלגֹו. ּ ּבְ   .ְּוָדא ִאְתַמְלָייא ִמּנֵ

ִעי א, ָּלָאהָּדא ַעְלָמא ִע, ְּוָירום ֱאלֵהי ִיׁשְ ְּדִאיהו ָרם ְוִנּשָׂ ְּדָהא ִמיֵניה . ָּרם ַעל ּכָֹלא, ּ ּ
ּ ְוָכל ְנִביעו ִדְנִביַע)מקורא דלא פסיק(, ָּנִפיק ּכָֹלא ְדָקא ְיאות, ּ יָרא ּכְ . ְּלִאְתַמְלָייא ּבֵ

ְרָכא ן ִאְתּבָ ּמָ א, ּוִמּתַ ְּלַאְנָהָרא ְלָכל ִאינון ִדְלַתּתָ ְדָקא , ִאְתַמְלָייא)האי(ְוַכד , ּ ּ ּכָֹלא ּכְ
ִעי, ְּיאות ֵדין ְוָירום ֱאלֵהי ִיׁשְ   .ּּכְ

י ֵייָסא ְוָאַמר יֵבם )איוב לו(, ָּפַתח ִרּבִ א ַויׁשִ ּסֵ ִדיק ֵעיָניו ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ּ לא ִיְגַרע ִמּצַ ּ
הו ָּלֶנַצח ַוִיְגּבָ א ֲחֵזי, ּ ַעְלָמא ְוִאְתֲאִביד, ּתָ ְלִטין ּבְ ד ַחָייַבָיא ָלא ׁשָ ּו ִמיֵניהּּכַ  )בעלמא(, ּ

ַעְלָמא)מעלמא( ִליט ּבְ ִדיק ִאיהו ׁשַ ֵדין ּצַ ּ ּכְ ּ ע )שם(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ לא ְיַחֶיה ָרׁשָ
ן ַפט ֲעִנִיים ִיּתֵ ּוִמׁשְ ּ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ ִדיק ֵעיָניו, ַּמה ּכְ ַרע ִמּצַ ָמה ְדַאּתְ , ַּמהו ֵעיָניו, ּלא ִיּגְ ּכְ

  .ּי ְיָי ֶאל ַצִדיִקים ֵעיֵנ)תהלים לה(ָאֵמר 

א ּסֵ ִליִטין, ְוֶאת ְמָלִכים ַלּכִ ִּאֵלין ִאינון ְמָלִכין ׁשַ א, ּּ ּסֵ יֵבם ָלֶנַצח. ְּדִאְתַאֲחָדן ַלּכִ , ַּויׁשִ
ְרְסָייא ּכֻ ְּדִאְתַקְיימו ּבְ ִלים, ּ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ הו. ּ ַּוִיְגּבָ הו, ּ אי ַוִיְגּבָ ַּאּמַ ַעְלָמא, ּ ְלָטָאה ּבְ , ְלׁשַ

ְרְסָייא ַעל ַסְמכֹוִהיְוִי הו. ְּתַקֵיים ּכֻ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיְגּבָ ְרְסָייא, ּּ , ְּוָזְקִפין ָלה ְלֵעיָלא, ְּדָנְטֵלי ּכֻ
ְדָקא ְיאות ַאְתֵריה ּכְ ְּלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִיחוָדא ָחָדא, ּ ּּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ר ָנׁש, ּ יהְּדֲהָוה ָאֵתי ְוַחד, ָּחמו ַחד ּבַ ּ ְינוָקא ִעּמֵ ְתֵפיה, ּ . ָּרִכיב ַעל ּכִ
י ִיְצָחק ר ָנׁש יוָדאי ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ ַּוַדאי ַהאי ּבַ ּ א ָקא ָאֵתי, ּ ָאה ִלְבֵני ָנׁשָ . ּוְבִגין ְלַזּכָ
י ֵייָסא יה, ָאַמר ִרּבִ ַקְדִמיָתא ּבֵ ה ֲאַנן ּבְ   .ִּנְזּכֶ

ְייהו ד ָמָטא ְלַגּבַ י ֵייָסא ָא, ּּכַ  )א קיסטא דעמירא''ס(ּן ִקיְסָתא ִדְטִריָמא ָאַמר ִרּבִ
ִקיְרטֹוי ְדאֹוְרָחא ִגין ְדִיְזּכון , ּּבְ ָּאַמר ּבְ א)ג בי''א ל''ד(ּ ֵני ְנׁשָ ִנין ִאית ִלי,  ּבְ ֵרין ּבְ , ְּדָהא ּתְ

ּבו, ְּוָאָתא טוָרָנא ְלָמָתא ּתַ הו ּבְ, ְוָהִאיְדָנא ָאִזיְלָנא. ְּוִאׁשְ ִגין ְדִיְזּכון ּבְ ּּבְ ּ אּ ָּזכו . ִני ָנׁשָ
ֲהֵדיה ְּוַיֲהבו ֵליה ְלֵמיַכל, ּּבַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]586דף [ -ּ

ַּאְדָהִכי ָפַתח ַההוא יוָדאי ְוָאַמר ּ י ְוגו)במדבר כח(, ּ ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ָנא . ' ֶאת ָקְרּבָ ָקְרּבָ
ָכל יֹוָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִגין ְלֵמיַזן ַעְלָמא וְלֵמיַהב ִספוָקא ְלֵעיָלא , ְּ ּּבְ אּּ . ְוַתּתָ

א ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ְּדָהא ּבְ ְדָקא ְיאות. ִאְתַער ְלֵעיָלא, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ְפִקין ּכָ ּוְבָדא ִמְסּתַ ּּ.  

ִני ַלְחִמי ִתיִתי )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶאת ָקְרּבָ י ׁשָ י ַיֲעִרי ִעם ִדְבׁשִ ּ ָאַכְלּתִ
י. ִיִיִני ִעם ֲחָלִבי ּוַמה ', ּ ִאְכלו ֵרִעים ְוגו)שיר השירים ה(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד, ְלִאּשַׁ

יד ְלִאְתָעָרא ְמזֹוָנא ְלֵעיָלא  ִריך הוא ַפּקִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין ְלִאְתָעָרא ְמזֹוָנא )לתתא(ְּ  ּבְ

א ֵמַההוא ְמזֹוָנא)לעילא( א. ּ ְלַתּתָ ּמָ, ַמאן ְדָיִהיב ְמזֹוָנא ְלַקְייָמא ַנְפׁשָ ה ַעל ַאַחת ּכַ ה ְוַכּמָ
ִריך ֵליה ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִגיֵניה, ְּוִיְתַער ֵליה ְמזֹוָנא ִדְלֵעיָלא, ְ ַרך ַעְלָמא ּבְ ְּוִיְתּבָ ְ.  

י ִיְצָחק ְדָקא ָחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִפיר ָקֲאַמר, ַּוַדאי ָרָזא ָדא ּכְ י ֵייָסא. ְּוׁשַ ַּוַדאי , ָאַמר ִרּבִ
ַּעל ָדא ֲאְמרו ר ָנׁשְּדָלא , ּ ַעְלָמא, ְיַזְלֵזל ּבַ ר ָנׁש ָאֳחָרא ּבְ ְתֵרי ַגְווִני ָזִכיָנא , ְּלׁשום ּבַ ּבִ
ר ָנׁש   .ְלַהאי ּבַ
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י ֶאְלָעָזר) ב''דף קסד ע(ַהאי ְקָרא ָאַמר , ָּפַתח ְוָאַמר ִני ַלְחִמי )במדבר כח( ִרּבִ  ֶאת ָקְרּבָ
י ִני, ְלִאּשַׁ ָרֵאל,ֶאת ָקְרּבָ ִני. ֶּאת ַדְייָקא, ִּדְכִתיב ֶאת.  ָרָזא ִדְכְנֶסת ִיׂשְ ָּדא ִאיהו , ָקְרּבָ ּ

ָנא ָרא, ָקְרּבָ וָרא ְלִאְתַקּשְׁ ָּדא ְמזֹוָנא ְדָאֵתי ִמְלֵעיָלא, ַלְחִמי. ְּוִקּשׁ א, ּ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ . ּּבְ
י ָאר ֵחיִלין ָאֳחָרִנין ְדִאְצ, ְלִאּשַׁ ָלָלא ׁשְ ָזָנאְּלִאְתּכְ ְדָקא ָחֵזי , ְּטִריכו ְלִאּתְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּכָ

וָרא, ֵריַח ִניֹחִחי. ֵּליה ָּדא ְרעוָתא ְוִקּשׁ ּ ָרָזא ְדַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ְּדִאְתַאֲחָדא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ.  

מֹוֲעדֹו ְמרו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ד ְרעו, ַמאן מֹוֲעדֹו, ּּתִ ְזַמן ְדִאְתַער ַאְבָרָהם ְלֶמְעּבַ ּּבִ , ֵּתיהּ
ּבֶֹקר)בראשית כב(, ִּדְכִתיב ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ָחא. ּ ַוַיׁשְ י ַמְדּבְ ּבֵ , ּוְבִזְמָנא ְדִאְתֲעַקד ִיְצָחק ַעל ּגַ

א ְעּתָ ִים ֲהָוה, ְּדַהִהיא ׁשַ ין ָהַעְרּבַ י . ּבֵ ַהאי ִדְכִתיב , ִאי ָהִכי,  ֵייָסא)חייא(ְוָאַמר ִרּבִ
מֹוֲעדֹו ֵע, ּבְ מֹוֲעִדים ִמּבָ א, ָּאַמר ֵליה. ּי ֵליהּבְ ְעּתָ ַמָיא וַמָיא , ַהִהיא ׁשַ א ּבְ ִליל ֶאׁשָ ִּאְתּכְ
א ֶאׁשָ מֹוֲעדֹו, ּבְ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ָמה ִדְכִתיב ָהָכא, ּתָ ִתיב ּכְ ִנין ָלא ּכְ ָכל ָקְרּבָ ְמרו ְלַהְקִריב ִלי, ּבְ ׁשְ ְמרו. ּּתִ ׁשְ , ּּתִ
מֹור ְּדִאיהו, ָרָזא ְדׁשָ י ֵעיָלאּ מֹוֲעדֹו,  ְצִריָכא ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ְמרו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ ִּדְכִתיב ּתִ ּ .

ָמאָלא יִמיָנא וׂשְ ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּּבִ ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ָרָזא ִעָלָאה, ּכְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ.  

י ֵייָסא ִאְלָמֵלא ָלא ָאֵתיָנא ָהָכא ַמע ִמִלין, ָאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ַּדַיי, ּ ִאֵליןּ ִאין . ּ ַזּכָ
ָרֵאל ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ִּאינון ִיׂשְ ִתיב. ּּבְ ָלם )ישעיה ס(, ַּעל ָדא ּכְ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ְ

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר ַּצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ ּ ְ ְוָלָבן ָהַלך )בראשית לא(. ּ

ָרִפים. ' ְוגוִלְגֹזז ֶאת ֹצאנֹו י יֹוֵסי ַמאן ּתְ ֶּאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהוו, ָאַמר ִרּבִ אי ִאְקֵרי , ּ ְוַאּמַ
ָרִפים ָמקֹום ַהּתֹוֶרף, ִלְגַנאי ֲהָוה, ּתְ ָמה ְדָתִניָנן ּבְ ּוְמָנָלן ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהוו. ּכְ ּ , ִּדְכִתיב, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]587דף [ -ּ

ה ָגַנְבּתָ ֶאת ֱאֹלָהי )שם( ְמָצא ֶאת ֱאֹלֶהיך ְוגו ִע)שם( ,ּוְכִתיב. ָלּמָ ר ּתִ ְוָלָבן . 'ָם ֲאׁשֶ
ין ְדַעְלָמא ֲהָוה א ְדָכל ֳחָרׁשִ ָּחָרׁשָ ָכל ַמאן ְדָבֵעי ְלִמְנַדע, ּ ּוְבַהאי ֲהָוה ָיַדע ּבְ ּ.  

י ִחָייא ֶקֶסם ִאְתֲעִביד, ָּאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי אֹוֵמר. ּבְ ַנַחׁש, ִרּבִ י ְיהוָדה. ּבְ ָלא , ָּאַמר ִרּבִ
י ְיִדיָעןִאְתֲעִבי ְעּתֵ ׁשַ ּדו ֶאָלא ּבְ ָרִפים. ּ אי ִאְקֵרי ּתְ א. ְוַאּמַ ְעּתָ י ַהאי ׁשַ ִגין ְדַבְטׁשֵ ְוַהאי , ּּבְ

א ַאְרֵפי ְיָדא ְעּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּׁשַ ה ֶהֶרף ָיֶדך)שמואל ב כד(, ּכְ   .ָ ַרב ַעּתָ

ד ָעִביד ֵליה ּאוָמָנא ּכַ י ָק, ּ ְעּתֵ א ַאְרֵפי, ְוָאַמר, ִּאים ֲעֵליהַּההוא ְדָיַדע ִרְגֵעי ְוׁשַ ּתָ , ַּהׁשְ
א ָעִביד ּתָ א ְדִאְצְטִריך ְדִיְרפון ִמיָנה ֶאָלא ַהאי. ְוַהׁשְ ח ֲעִביְדּתָ ּכַ ְּוָלא ִתׁשְ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו ַמִליל . ְ ּ

ִדיר יה ְדַבר ָנׁש, ּתָ א ְלַנְפׁשֵ ין ְלַאְבָאׁשָ יׁשִ ְּוָיִהיב ֵעיִטין ּבִ ּ.  

ִג, ְּוָרֵחל ְדִחיַלת א ֵליה ְלַיֲעֹקבּבְ ּין ְדָיַהב ֵעיָטא ְלַאְבָאׁשָ ְזיֹוָנא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ּוְבִגין ּבִ ּ ,
חֹוָתה ֵוי לֹון ּתְ ּׁשַ ַּעד ְדָלא ָיִכיל ְלַמָלָלא, ּ ן ְלַמָלָלא. ּ ּקַ ד ִאיהו ִמְתּתַ ְּדָהא ּכַ ִדין , ּ ְמַכּבְ
יה יִצין ַקּמֵ ּוַמְרּבִ ִתיב, ּ א ַמה ּכְ ּתָ ב ֲעֵליֶהם) לאבראשית(, ְוַהׁשְ ׁשֶ ְּדַכר ְונוְקָבא ֲהוו.  ַוּתֵ ּ ּ ,

יִאין ָקא ָעְבִדין ַעד ָלא ְמַמְלָלן ּופוְלָחִנין ַסּגִ ּ ַלת יֹוִמין. ּ ב ָלָבן ּתְ ך ִאְתַעּכַ ְוְבִגיִני ּכָ ְּדָלא , ּ
י ָבַרח)שם(, ִּדְכִתיב, ָּיַדע ְדָעַרק ַיֲעֹקב י ּכִ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ד ְלָלָבן ּבַ ּ ַויֻּגַ   . ַיֲעֹקבּ

י ְיהוָדה ְתֵרין ִמִלין, ְּוָאַמר ִרּבִ ְרֵמיה ּבִ ין ּגַ ַּזּמִ ין ְדֲהָוה ֵליה ְוִאְזָדַרז , ּ ָכל ֳחָרׁשִ ִּאְזָדַרז ּבְ ּ ּ ּ
ַזְייִנין ִגין ְלאֹוָבָדא ֵליה ִמן ָעְלָמא, ּבְ י ֹאֵבד ָאִבי)דברים כו(ִּדְכִתיב , ּּבְ יָון ְדָחָמא .  ֲאַרּמִ ּּכֵ

ִר א ּבְ ּיך הואּקוְדׁשָ ִתיב. ְּדָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב, ְ ֶמר ְלך ֶפן )בראשית לא(, ַמה ּכְ ּ ִהּשָׁ ָ

ר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד ָרע ַדּבֵ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּּתְ ֶכם ָרע)שם(, ּ .  ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות ִעּמָ
ה ִאְתְרִחיץ ּמֶ יֵדיה, ּבַ ין ְדֲהוו ּבִ ֳחָרׁשִ ּּבָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יֹוָמא ַחד, ּתָ ְבָעה ָיִמים ְדֲאַזל ַיֲעֹקב, ָלָבן ֲאַזל ּבְ ִגין ְלַאֲעָקָרא ֵליה , ֹּאַרח ׁשִ ּּבְ
ָרִפים, ְוַחד. ַּעל ְדֲאַזל, ַחד. ִמן ָעְלָמא ב ְדָרֵחל ִאיִהי ָעְבַדת . ַּעל ִאינון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ

ַתר ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּלַאֲעָקָרא ֵליה ַלֲאבוָה ִמּבָ תִאְתֲעָנ, ּ ְּדָלא ְרִביַאת ֵליה ְלִבְנָיִמן. ׁשַ ְוָלא , ּ
א ָחָדא ְעּתָ ֲהֵדיה ׁשַ ִגין ַצֲעָרא ְדֲאבוָה, ָּקְייָמא ּבַ ּּבְ ְווַנת ְלַטב, ּ ב ְדִאְתּכַ ַּאף ַעל ּגַ ּ.  

  ]א''דף קסה ע - ' זוהר חלק א[

י ִיְצָחק ָאַמר ָל, ִרּבִ א ְדֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבְ ל ַהִהיא ּתֹוַכְחּתָ ּּכָ , ַּאֲהַדר ֵליה ְלָלָבן. ָבןּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ יִני וֵביֶניך)בראשית לא(ִּדְכִתיב , ְּ ָ ְרֵאה ֱאֹלִהים ֵעד ּבֵ ּ .

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ יֵנינו)בראשית לא(, ּכְ ְפטו ּבֵ ּ ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ִואלֵהי ָנחֹור ִיׁשְ ּ ַּאֲהַדר ַההוא , ּ
ע ְלַתְקֵליה יָון ְדָאַמר ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם,ָּרׁשָ ) א''דף קסה ע(. ַאֲהַדר ְוָאַמר ִואלֵהי ָנחֹור, ּ ּכֵ

ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק)בראשית לא( ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ַפַחד ִיְצָחק, ּ ַוִיּשָׁ אֹלֵהי , ַמאי ַטְעָמא ּבְ ְוָלא ּבֵ
ִגיֵניה ְד, ֶּאָלא. ַאְבָרָהם ְּדָלא ָבָעא ְלַאְטָרָחא ִליִמיָנא ּבְ ּ ֵעי , ְוָלא עֹוד. ָלָבןּ ֶּאָלא ְדָלא ִלּבָ

ָטא, ֵּליה ְלִאיִניׁש קוׁשְ ב ְדאֹוֵמי ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ֲאַתר ִעָלָאה ְדֹכָלא, ּ ְּלאֹוָמָאה ּבְ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]588דף [ -ּ

י יֹוֵסי ַּוַדאי ְלִקיוָמא , ָאַמר ִרּבִ ְדָקא ְיאות)א לאומאה''ס(ּּ ך, ּ ּכְ ְוָהִכי , ְאֹוֵמי ַיֲעֹקב ּכָ
ִמָלהְוַיֲע, ִאְתֲחֵזי ח ּבְ ּגַ א, ָּהא ִאיהו ָאַמר ֱאלֵהי ַאְבָרָהם, ָאַמר, ֹּקב ַאׁשְ ַבק ְלַאּבָ ֲאָנא , ְוׁשָ

ִלים ּכָֹלא ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק, ַּאׁשְ ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ִּמָיד ַוִיּשָׁ ִדיָנא, ָדָבר ַאֵחר. ּ ָלָלא ּבְ , ְלִאְתּכְ
ְּלֵמיַקם ֲעֵליה ְדָלָבן ּ.  

  )א נבבין סימן נ(השלמה מההשמטות 

א אצל וַיֲעֹקב הלך תמצא ''ה ע''רעיא מהימנא פתח רבי שמעון השייך לדף קס
 )עד כאן מההשמטות(ב ''ה ע''דף רכ' בחלק ג

עו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים)בראשית לב( ִסְתֵרי ּתֹוָרה ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ ּ ין. ָ ִניּתִ , ַמּתְ
ּּתֹוְקֵפי ְדהוְרְמֵני ל , ּין ִמְלֵעיָלאְּזִקיִפ, ּ א על ּכָ א ִדְמַלֲהָטא ְמַמּנָ ָנא ְדַחְרּבָ ּנְ  )א כמה''ס(ְוׁשִ
יְרָיין   .ֵּחיִלין וַמׁשִ

א ְמַלֲהָטא א סוְמָקא, ַּההוא ַחְרּבָ יב. ִּהיא ַחְרּבָ .  ֶחֶרב ַלְיָי ָמְלָאה ָדם)ישעיה לה(, ִּדְכּתִ
יה ִהפוָכא ְלָיא ּבֵ א ְדּתַ ַּההוא ַחְרּבָ ּ ּ ה ְגָווִניןִּאינו, ּּ ּן ִדְמַהְפֵכי ְלַכּמָ ָיין. ּ ּהוא , ּהוא ַנׁשְ

יִאין, ּגוְבִרין ִסְטִרין ַסּגִ ין, ּבְ ה ַדְרּגִ ָווִנין ָאֳחָרִנין ְלַכּמָ ין ּגְ ָפְרׁשִ   .ִּמּתְ

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ָּנְפֵקי ִאינון, ִּמּסִ ִקׁשוָרא. ּ ִיחוָדא ּבְ ַיֲחֵדי ּבְ ְּדִמּתְ ּ ין ִא. ּ , ֵּליןַּקִדיׁשִ
ַמִים ִדיר ִמַטל ַהׁשָ ֲאָבן ּתָ ּתָ ֵמיה ֵדאלִקים, ִאׁשְ ּׁשְ הו, ּ ין ּבְ ּקִ ּתַ א ועל דא אמר משמני ''ס(. ִּאּתְ

ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא)הארץ ואתתקן ַאְרּבַ ְרְסָייא, ּ ּבְ ֲעִבידו ַסְמִכין ְדּכֻ ִּאּתְ ִליִטין. ּ ְלהו ַמְרּגְ ּּכֻ ּ ,
ְייִפין ְוַסְמִכין ין ְלַעְלָמאָלא ִמּתְ, ּׁשַ ָמא. ָּפְרׁשִ ִּאינון ִקׁשוִרין ְדַיֲעֹקב, ִמּגֹו ָדא ׁשְ ּ ְּדָבִריר , ּ

ְּלחוָלֵקיה ָמא ָדא. ּ ׁשְ ָרן ּבִ ַקׁשְ ְלהו ָנְפקו , ּוִמּתְ ּּכֻ ּּ   .)ביעקב) (בערב(ּ

ד ָנַפק ְלֵמיַזל ְלָאְרֵחיה ְּוַיֲעֹקב ּכַ ע ִסְטִרין ֲאִקיפו ֵליה, ּ ְּלַאְרּבַ ּ ע ָז, ּ ְּווָיין ְדַעְלָמא ְלַאְרּבַ
ָּנְטרו ֵליה ְרִגיׁש ֵמִאיָלָנא , ּ א ַקָלה ִאּתְ ְעּתָ ׁשַ ְלִמיַטר ִאיָלָנא ,  ְלֵעיָלא)א מאתר''ס(ּּבְ

א ּתָ ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאֹלִהים ֶזה)בראשית ל(ּוְכֵדין , ִדְלּתַ ֲאׁשֶ ֵדין . ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ בראשית (ּכְ

קֹום ַההו)ל ם ַהּמָ ּ ַוִיְקָרא ׁשֵ   )ב ושם מפורש''ח ע''נדפס דף קנ(. א ַמֲחָנִיםּ

י ְיהוָדה א ֲחֵזי, ָּאַמר ַרּבִ יה ְדַיֲעֹקב, ּתָ ֵלמוּתֵ ּׁשְ ּ ֵעי , ּ ּ ְלֵמיַזל ֶאָלא )בעא(ְּדָלא ּבָ
יה ְדָלָבן ְרׁשוּתֵ ּּבִ ּ יָמא, ּ אי ָלא, ְוִאי ּתֵ ִגין ְדָדִחיל ַיֲעֹקב ְדָלא . ִזְמָנא ָאֳחָרא ַאּמַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ַאְרָעא ָאֳחָרא, ּּבֹוק ֵליהִיׁשְ ְבִטין ּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימו ּתְ ּתְ יָון ְדָחָמא ְדָמָטא . ְּוִיׁשְ ְּוַעל ָדא ּכֵ ּ ּ
א ְדִבְנָיִמן ְעּתָ ַרח, ׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבָ ר לֹו)בראשית לא(, ּכְ ּ ַוִיְבַרח הוא ְוָכל ֲאׁשֶ ְּדֵכיָון . ּ
ְנָיִמן ָיִליד ּבִ ר, ְּדִאּתְ ַקׁשַ ְבִטיןִאּתְ ֻכְלהו ׁשִ א ּבְ ִכיְנּתָ ּ ׁשְ הו, ּ א ּבְ יּתָ ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ָיַדע . ְּוָנַטל ּבֵ

א רוָחא ְדָחְכְמּתָ ְבִטין, ּּבְ ֵריַסר ׁשִ ִלימו ּתְ ּתַ ְּדַכד ִיׁשְ הו, ּּ ר ּבְ ַקׁשַ ּתְ א ּתִ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ְוָרֵחל , ּ
מוּת א, ּּתָ יּתָ   .ְוִאיִהי ָנְטָלא ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]589דף [ -ּ
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א ֲחֵזי ָאה, ָּהִכי אֹוִליְפָנא, ְוּתָ ּתָ ֲחֵזי ֵליה ְלַיֲעֹקב, ַעְלָמא ּתַ ֲחֵזי ֵליה , ִּאּתְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ
ה ֶּאָלא ְדָלא ְיִכיַלּת, ְלמׁשֶ ַּעד ְדֲהוו י, ּ א''ּ ֵביּתָ ְבִטין ּבְ הו, ב ׁשִ ָרא ּבְ ַקׁשְ , ּוְכֵדין. ְּלִאּתְ

ַדְחַייּת ָרֵחל ְבִטיןּו, ִּאּתְ ֻכְלהו ׁשִ א ּבְ יּתָ ְּנָטַלּת ִאיִהי ּבֵ א, ּ תהלים (ּוְכֵדין . ְּוֲהַוּת ִעְקָרא ְדֵביּתָ

ִיּת)קיג יִבי ֲעֶקֶרּת ַהּבַ ִלימו י, ָאַמר ַיֲעֹקב.  מֹוׁשִ ּתַ ָּהא ָמָטא ִזְמָנא ְדִיׁשְ ְבִטין''ּּ ּוַוַדאי , ב ׁשִ ּ
א ַּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ֵייחוּת ֵליה ְלֵביּתָ ָרא וִא, ּ ַקׁשְ , א עלמא דלעילא ייחות ליה בביתיה''נ(ּתְ

הו)ואתקשרא יה, ּ ּבְ ַדְחָייא ַקּמֵ א ָדא ִאּתְ ָנּתָ ּוִמְסּכְ ּ ימוּת ָהָכא. ּ אן , ִּאי ּתִ ָּלא ֶאפֹוק ִמּכָ
ַאְרָעא ָדא, ולא עֹוד. ְלָעְלִמין א, ֶּאָלא ּבְ יּתָ ָלָמא ּבֵ ֲחֵזי ְלַאׁשְ ך. ָלא ִאּתְ ִגין ּכָ  בראשית(, ָּבְ

ר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאּת יֹוֵסף)ל ֲאׁשֶ ְבִטין,  ַוְיִהי ּכַ ִלימו ׁשִ ּתַ ַּעד ָלא ִיׁשְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמע ִרּבִ ִפיר, ָאַמר, ׁשָ י ְיהוָדה ׁשַ ל ִמלֹוי ְדִרּבִ ּוַדאי ּכָ ּ ּ . ּודא ָסִליק ַעל ּכָֹלא, ּּ
יָמא אי ָלא ָאַזל ֵליה ְלָאְרֵחיה ִמָיד, ְוִאי ּתֵ ַּאּמַ ּ ָרא , ֶּאָלא. ּ ַעּבְ ל ִזְמָנא ְדָרֵחל ָלא ִמּתְ ּכָ

ְנָיִמן ן, ִמּבִ ּמָ ב ּתַ ַעּכַ יָון ְדָמָטא ִזְמָנא ְדִבְנָיִמן. ִאּתְ ּּכֵ א, ָעַרק, ּ ִגין ְדָלא . ּולא ָבָעא ְרׁשוּתָ ּּבְ
ן ּמָ ב ּתַ ַעּכַ ְבִטין, ִיּתְ ֻכְלהו ׁשִ ר ַיֲעֹקב ּבְ ַחּבַ ּוִאּתְ ְטִריך, ּ ר ְדִאּצְ ֲאּתַ ָּבְ  )שת ויצאפר'' ע(. ּ

עו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהים)בראשית לב( ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ א ָפַתח ְוָאַמר. ְ י ַאּבָ , ִּרּבִ
ָרָאם ְוגו)בראשית ה( ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא', ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ָלא ּבְ ּכָ ה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּמָ ַווי לֹון . ּּכַ

א וְס ְּלִאינון ֲאִטיֵמי ִלּבָ ְייהו, ִתיִמין ַעְייִניןּ ּ ְלכו ַלֲחמו )משלי ט(, ָּהא אֹוַרְייָתא ָקאֵרי ַקּמַ ּ
י ַיִין ָמָסְכּתִ תו ּבְ ְּבַלְחִמי וׁשְ ה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לֹו)שם(. ּ ּ ִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ְוֵלית ַמאן , ּ

ח ּגַ   .ְּדַיׁשְ

א ֲחֵזי יה ָרִזין ִעָלִאין, ַהאי ְקָרא, ּתָ ָּזָכר וְנֵקָבה . ְּוִאיהו ְלַבר,  ְלגֹוִּאיהו, ִּאית ּבֵ
ָרָאם ַמע ְלַהאי ַגְווָנא, ּבְ ּתְ ַמע ְלַהאי ַגְווָנא, ִאׁשְ ּתְ א ְוִסיֲהָרא . ְוִאׁשְ ְמׁשָ ַמע ְדׁשִ ּתְ ְּוִאׁשְ

ִחּבוָרא ָחָדא ִאינון ּּבְ ָרָאם, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּדְכִתיב ּבְ ֶמׁש ָיֵרַח ָעַמד )חבקוק ג(, ּכְ  ׁשֶ
ַמע. הְּזבוָל ּתְ ִריאו, ְוִאׁשְ ֲחָדא ִאְתּבְ ְּדָאָדם ְוַחָוה ּכְ ּ ִזווָגא ַחד, ּ ּּבְ ִזווָגא . ּ חו ּבְ ּכָ ּתַ ְּוֵכיָון ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
ְִמָיד ַוְיָבֶרך ֹאָתם, ַחד ְרָיא. ּ ְרָכָתא ׁשַ חו ְדַכר ְונוְקָבא, ְּדֵלית ּבִ ּכָ ּתַ ֲאַתר ְדִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ד ָנַפק ַי, ּתָ ְלחֹודֹוי ֲהָוה, ְֲעֹקב ְלֵמיַהך ְלָחָרןּכַ ִתיב. ְּדָלא ִאיְנִסיב, ּבִ , ַמה ּכְ
קֹום ְוגו)בראשית כח( ּמָ ע ּבַ ֶחְלָמא', ּ ַוִיְפּגַ ְּוָלא ָאִתיבו ֵליה ֶאָלא ּבְ ּ א ְדִאְנִסיב ְוֲהָוה , ּ ּתָ ַהׁשְ

ְבִטין ֻכְלהו ׁשִ ָּאֵתי ּבְ ְרָיין ִעָלִאין. ּ ְבָיכֹול ַמּשִׁ יהָּפְג, ּּכִ נו ֵליה, ִּעין ּבֵ ְּוִאְתַחּנְ עו . ּ ִּדְכִתיב ַוִיְפּגְ ּּ
יה, בֹו ע ּבֵ ִּאינון ַאֲהָדרו ְלִמְפּגַ ּ קֹום. ּ ּמָ ע ּבַ ַקְדִמיָתא ִאיהו ַוִיְפּגַ ּּבְ עו , ּ א ִאינון ַוִיְפּגְ ּתָ ַּהׁשְ ּּ
  .בֹו

ְבִטין ִגין ִדְבִגיֵניה ְדַיֲעֹקב וְבִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ְקָיין ִא, ּ אִאְתׁשַ א ַרּבָ ָיא ְדַיּמָ , ְוָלא עֹוד. ּינון ִמּמַ
ֶחְלָמא ַלְיָלה ּבְ ַקְדִמיָתא ּבַ ֶּאָלא ּבְ ֵחיזו ְדֵעיָנא. ּ א ּבְ ּתָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוִביָמָמא, ַּהׁשְ

ר ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִהים ֶזה ְוגו)בראשית לכ( ֲאׁשֶ   .'ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ
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  ]ב''דף קסה ע - ' זוהר חלק א[

ה ּבְ מֹוַדע לֹון )ב''דף קסה ע(ּמָ ּתְ ְּדִאינון ֲהוו, ֶאָלא ָחָמא, ִאׁשְ ּ ֶחְלָמא, ּ ִּאינון ְדָחָמא ּבְ ּ ,
ך ָקָרא לֹון ַמֲחָנִים ִגיֵני ּכָ ְרָיין ְדִאְתֲחזו ְלֵעיָלא, ְּבְ ַּמּשִׁ א, ּ ְרָיין ְדִאְתֲחזו ְלַתּתָ ּוַמּשִׁ ּ אי . ּ ַאּמַ

ִליאו ְלִמְפַגע ֵליה ִּאְתּגַ ּ יהֶאָל. ּ א ָאְזָלא ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ א ֵליה . ְּלַנְטָלא ְלֵביֵתיה, ּא ׁשְ ּוְמַחּכָ ּ
ְדָקא ְיאות, ְלִבְנָיִמן יה ְדַיֲעֹקב ּכְ יָתא ִעּמֵ ְּלַנְטָלא ּבֵ ּ ִתיב. ּ ב ַיֲעֹקב )ירמיה מו(, ּוְכֵדין ּכְ  ְוׁשָ

ֲאָנן וֵאין ַמֲחִריד ַקט ְוׁשַ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן. וׁשָ ְּבָ   )פרשת ויצא'' ע(. ּ

  פרשת וישלחזוהר 
ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים וגו י ְיהוָדה ָפַתח . 'ַּוִיׁשְ ִּרּבִ י ַמְלָאָכיו ְיַצְוה ָלך )תהלים צא(ּ ְ ּכִ ּ

ָכל ְדָרֶכיך ָמְרך ּבְ ִָלׁשְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָ א ְדַבר ָנׁש ָאֵתי , ּ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ִּמָיד ִא, ְלַעְלָמא ִדיר ּכְ ֲהֵדיה ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ְמַקְטֵרג ֵליה ְלַבר ָנׁש ּתָ ן ּבַ ְּזַדּמַ ּ ּ ּ ּ

ּ ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ)בראשית ד(, ָאֵמר   .ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ַּמאי ַחָטאת רֹוֵבץ. ּ

ְּוָדִוד ָהִכי ָנֵמי ָקְרֵייה ַחָטאת ִדְכִתיב ּ ִגין ְדִאיהו , ִמידּ ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָת)תהלים נא(, ּ ּּבְ ּ
י ָמאֵריה ל יֹוָמא ְלֶמחֵטי ַקּמֵ ָּעִביד ֵליה ְלַבר ָנׁש ּכָ ר ָנׁש , ּ ְּוֵיֶצר ָהָרע ָדא ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּבַ

ר ָנׁש ְלָעְלִמין ָאה. ִּמיֹוָמא ְדִאְתְיִליד ּבַ ְּוֵיֶצר ַהטֹוב ָאֵתי ְלַבר ָנׁש ִמיֹוָמא ְדָאֵתי ְלִאְתַדּכָ ּּ.  

ִניןְוֵאיָמַתי  ֵליַסר ׁשְ ר ּתְ ד ִאיהו ּבַ ָאה ּכַ ר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ ָּאֵתי ּבַ ר ָנׁש , ּ ֵדין ִאְזַדַווג ּבַ ּּכְ ּ
ָמאָלא ַתְרַווְייהו ַחד ִמיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ָמאָלא, ּּבְ ְּוִאֵלין . ֵיֶצר טֹוב ִליִמיָנא ְוֵיֶצר ַרע ִלׂשְ

ן ׁש ְמַמּנָ ֵרין ַמְלָאִכין ַמּמָ ֲהֵדיה ְדַבר ָנׁשְוִאי, ִּאינון ּתְ ִדיר ּבַ ִחין ּתָ ּכְ ּתַ ּנון ִמׁשְ ּ ּ.  

ָאה ִליט ְיִמיָנא ַעל , ָּאֵתי ַבר ָנׁש ְלִאְתַדּכָ יה ְוׁשַ ְפָיא ַקּמֵ ַּההוא ֵיֶצר ָהָרע ִאְתּכַ ּ ּ
ָמאָלא ָכל ָאְרחֹוי ְדהוא ָעִביד. ׂשְ ְּוַתְרַווְייהו ִמְזַדְווִגין ְלַנְטָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ ּא הוא ֲהָד. ּ

ָכל ְדָרֶכיך ָמְרך ּבְ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ִָדְכִתיב ּכִ ָ ְּ ּ.  

  ]א''דף קסו ע - ' זוהר חלק א[

ַיֲעֹקב י ֶאְלָעָזר מֹוִקים ֵליה ְלַהאי ְקָרא ּבְ ֲהֵדיה , ִּרּבִ ִריך הוא ַאְזִמין ּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ן ְרָיין ְמַמּנָ ִגין ְדָהא . ַמְלָאִכין ַמּשִׁ ֵלִמין ּבְ ְלהו ׁשְ ְבִטין ִעָלִאין ּכֻ ׁשִ ִלים ּבְ ִּאיהו ָאֵתי ׁשְ ּּ ּ
ְדָקא ְיאות ָמר , ּּכְ ָמה ְדִאּתְ עו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים )דכתיב(ּכְ ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפּגְ ּ ְ

ָמר יה ְדָלָבן ְוָהא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ. ְוִאּתְ ִזיב ִמּנֵ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ְּוָהָכא ּכֵ ּ ּ יה ּ ֵדין ִאְזַדְווַגת ִעּמֵ ּיה ּכְ ּ ּ ּ
ין ְלַסֲחָרא ֵליה ְרָיין ַקִדיׁשִ א ְוֲאתו ַמּשִׁ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ר  )א''דף קסו ע(ּוְכֵדין , ּ ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ

ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָא. 'ָרָאם ְוגו ו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיׁשְ ַדר ֵליה ְלֵעׂשָ ּוֵמִאינון ַמְלָאִכין ׁשַ ּ ּ ּ ּ , ִכיםּ
ׁש ֲהוו ַוַדאי ַּמְלָאִכים ַמּמָ ּ.  

ִתיב י ִיְצָחק ְוָאַמר ּכְ ּ חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצם)תהלים לה(, ָּפַתח ִרּבִ ָהא , ְ
ּאוְקמוָה י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך. ּ ִתיב ּכִ ֲאַתר ַחד ּכְ ְֲאָבל ּבְ יִאין, ּ ְוָהָכא ַחד , ַמְלָאָכיו ַסּגִ
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ִּתיב חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצםִּדְכ י ַמְלָאָכיו ְיַצֶוה ָלך. ְ ְֶאָלא ּכִ ּ ָאר , ּ ִּאֵלין ׁשְ
א. ַמְלָאִכין ִכיְנּתָ ַּמְלַאך ְיָי ָסִביב ָדא ׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי ֵאָליו )שמות ג(, ּכְ ּ

ֶנה ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ ך חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו.ְּבְ ְ וְבִגין ּכָ ְ ָכל , ּ ַּלֲאָקָפא ֵליה ּבְ
ָזָבא ֵליה ִגין ְלׁשֵ ַגֵויה ְדַבר ָנׁש. ִּסְטִרין ּבְ ְרָיא ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ְּוַכד ׁשְ ּ ין , ּ ְרָיין ַקִדיׁשִ ה ַמּשִׁ ּמָ ּּכַ

ן נו ְלַתּמָ ְלהו ִאְזַדּמְ ּּכֻ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ד ָדִוד, ּתָ ֵדין ָאַמר ַהאיּּכַ ִזיב ֵמָאִכיׁש ֶמֶלך ַגת ּכְ ּתְ א ִאׁשְ א , ְ ַמְלּכָ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ
ל ִאינון ְדַאְתִקיפו  יה ּכָ ְייהו ֵמָאִכיׁש וֵמַעּמֵ ִזיב ִמּנַ ּתְ ַּסֲחָרא ֵליה ְוִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ יה )א דאקיפו''נ(ּ , ּּבֵ

ִתיב ָיָדם)שמואל א כא( ,ַמה ּכְ ֵעי ֵליה, ּאי ַוִיְתהֹוֵללַאּמַ, ּ ַוִיְתהֹוֵלל ּבְ ַע ִמּבָ ּגֵ ּתַ ַּוִיׁשְ ָמה , ּ ּכְ
ַע ָעַלי)שם(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּגֵ ּתַ י ֵהֵבאֶתם ֶאת ֶזה ְלִהׁשְ   . ּכִ

ַקְדִמיָתא ִדְכִתיב ֶּאָלא ַאֲהַדר ַעל ַההוא ִמָלה ְדֲאַמר ָדִוד ּבְ ּ ּּ אִתי )תהלים עג(, ּ י ִקּנֵ  ּכִ
הֹוְלִלים ְוגו ָּאַמר ֵליה קו. 'ּבַ ִריך הוא ַחֶייך ֲעַדִיין ַאְנּתְ ִאְצְטִריך ְלַהאיּ א ּבְ ְְדׁשָ ָ ְּ יָון , ּ ּכֵ

יה ְּדָעאל ְלֵבי ָאִכיׁש ְוַאְתִקיפו ּבֵ ּ ָיָדם, ּ ִתיב ַוִיְתהֹוֵלל ּבְ י , ַּמה ּכְ ִאינון הֹוְלִלים ְדַקּנֵ ּּכְ ּ
ַקְדִמיָתא ְרָיא ַסֲחָרֵניה ְד, ּבְ א ְוׁשַ ִכיְנּתָ ּוְכֵדין ַאְתָיא ׁשְ ּ   .ָדִודּ

ְרָיא ֶאָלא  א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ יה)באחסנתה(ְּוִאי ֵתיָמא ׁשְ ַאְחַסְנּתֵ א, ּ ּבְ ְּדִאיִהי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ .
ִגין  ְרָיא ּבְ ה)דינקין(ַּוַדאי ָלא ׁשַ ְרָיא, ּ ִליָנָקא ִמּנָ ד ֲאָתא ַיֲעֹקב . ֲאָבל ַלֲאָגָנא ׁשַ ְוָהָכא ּכַ
ְרָיי ְלהו ַמּשִׁ י ָלָבן ּכֻ ִּמּבֵ ְלחֹודֹויּ ַאר ּבִ ּתָ ין ַסֲחָרן ֵליה ְוָלא ִאׁשְ ּן ַקִדיׁשִ ּ.  

י ִחְזִקָיה ִאי ָהִכי  אי , )א דכלהו משריין קדישין אתו בההה ושכינתא בהדיה''ס(ָאַמר ִרּבִ ַאּמַ
ִתיב ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ְוגו ּּכְ ּ ָנ. 'ּ ְרֵמיה ְלַסּכָ ִגין ְדָאִעיל ּגַ י ְיהוָדה ּבְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְוֲהָוה ָחֵמי , הּ

ֵעינֹוי ָנה ּבְ יה, ְלַהִהיא ַסּכָ ִּאינון ִאְתָפְרׁשו ִמּנֵ ּ ל , ּּ י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים וִמּכָ ּוְכֵדין ָאַמר ָקֹטְנּתִ ּ
יה, ָהֱאֶמת ין ְדִאְתָפְרׁשו ִמּנֵ ְרָיין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ִאינון ַמּשִׁ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ְבָקא ֵליה ִע ִגין ְלׁשַ י ִיְצָחק ָאַמר ּבְ ו ְדִבְרׁשוָתא ִעָלָאה ֲהָוה ִּרּבִ א ְדֵעׂשָ ּם ַההוא ְמַמּנָ ּ ּ ּ
ִריך הוא . ָאֵתי א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבָ יָרָתא ְדָמָטא ִזְמַנְייהו ְלׁשַ ְּוִאֵלין ָאְזֵלי ְלֵמיַמר ׁשִ ּ ּ ּ ְּ ּ

א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּוְלָבַתר ַאֲהָדרו, ּבְ י ִמּכֹל ַהֲחָסִד, ּ ל ָהֱאֶמת ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָקֹטְנּתִ ּים וִמּכָ
יָת ֶאת ַעְבֶדך ְוגו ר ָעׂשִ ֲָאׁשֶ ֵני ַמֲחנֹות', ּ ה ָהִייִתי ִלׁשְ א. ְוַעּתָ ִכיְנּתָ יֵתיה, ַמֲחֶנה ׁשְ , ְּוָכל ּבֵ

ִני ַמֲחנֹות, )א מחנה חד הוה דכתיב מחנה אלהים זה''ס( ִלים ִמָכל ִסְטִרין , ִלׁשְ ְדֲהָוה ׁשְ
ֵרין חוָלִקין ִחַוור ְוסו ִּמּתְ ּ   .ָמקּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָמר, ִרּבִ ו ֲהָוה, ָהא ִאּתְ ַּההוא ֵליְלָיא ׁשוְלָטנוָתא ְדִסְטָרא ְדֵעׂשָ ּ ַהִהיא . ּ ּבְ
ִתיב  א ְדָהא ּכְ ְעּתָ ך ַוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו,  ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר)בראשית א(ּׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ ,

א ּבִ ְמׁשָ ַאר ַיֲעֹקב ְדִאיהו ׁשִ ּתָ ְּדִאׁשְ א, ְלחֹודֹויּ ְמׁשָ ְסָיא ִסיֲהָרא ִמן ׁשִ ב . ְּדִאְתּכַ ְוַאף ַעל ּגַ
ִּדְנִטירו  יה ִמּכֹל ָוֹכל)א ועם כל דא נטירו''ס(ּ ִריך הוא ָלא ִאְתֲעֵדי ִמּנֵ א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְוַעל , ְּ

י לא ָיכֹול לֹו, ָּדא לא ָיכֹול לֹו ִּדְכִתיב ַוַיְרא ּכִ ּ.  
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ל ִליִמיָנא ְוָח ּכַ ָמאָלא ְוָחָמא ְלִיְצָחק. ָמא ְלַאְבָרָהםִאְסּתַ ל ִלׂשְ ּכַ גוָפא . ִאְסּתַ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתַ
ְטָרא ָדא ִליל ִמּסִ ְטָרא ָדא ְוִאְתּכְ ִליל ִמּסִ ַכף ְיֵרכֹו, ְוָחָמא ְדִאְתּכְ ֵדין ַוִיַגע ּבְ ַחד . ּּכְ ּבְ

ַּעּמוָדא ְדָסִמיך ְלגוָפא ְדִאיהו ְלַבר ִמן ּגוָפא ּ ּ ּ ּ ְּ.  

ך חֹוֶנה ַמְלַאך ְיָי ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלֵצםּוְבִגי ּן ּכָ ְ ָזָבא , ְ ִגין ְלׁשֵ ָכל ִסְטרֹוי ּבְ יף ֵליה ּבְ ַּאּקִ
ַגֵויה , ֵּליה א ּבְ ִכיְנּתָ ָרא ׁשְ ְּוַכד ׁשָ ֲהֵדיה)א לגביה''ס(ּ ְרָיין ָאתו ּבַ ה ֵחיִלין וַמּשִׁ ּמָ ּ ּכַ ּ ּוֵמִאינון , ּ ּ

יה ַדר ְלַגּבֵ ַּמְלָאִכין ׁשַ וּ   :ּ ְדֵעׂשָ

ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ו, ַּוִיׁשְ יה ְדֵעׂשָ אי ִאְתַער ִאיהו ְלַגּבֵ א ְוִכי ַאּמַ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְוַטב , ּ
יה ּתוֵקי ִמּנֵ ֲּהָוה ֵליה ְלִאׁשְ ּ א . ּ ו ַחִייׁש ֵליה ִליָקָרא ְדַאּבָ ֶּאָלא ָאַמר ַיֲעֹקב ְיַדְעָנא ְדֵעׂשָ ּּ ּ

יז יהּוְלָעַלם ָלא ַאְרּגִ יה, ּ ַקּמֵ ִפיָנא ִמּנֵ א ַקָיים ָלא ִמְסּתָ ְּוָהא ְיַדְעָנא הֹוִאיל ְוַאּבָ ֲאָבל , ּ
א  ּתָ יה))לאתפייסא(הואיל דאבא קאים בעינא לאתפייס (ַהׁשְ ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים , ּ ִעּמֵ ִּמָיד ַוִיׁשְ ּ
  .ְלָפָניו

  ]ב''דף קסו ע - ' זוהר חלק א[

ַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר.ַּוִיׁשְ י ׁשִ  טֹוב ִנְקָלה ְוֶעֶבד לֹו )משלי יב(, ּ ִרּבִ
ד ַוֲחַסר ֶלֶחם ּבֵ ְתּכַ ָמר )ב''דף קסו ע(ַהאי ְקָרא ַעל ֵיֶצר , ִמּמִ ִגין ְדִאיהו , ָהָרע ִאּתְ ּּבְ ּ

א ֵני ָנׁשָ י ּבְ ִדיר ְלַגּבֵ יה וְרעו, ְמַקְטְרָגא ּתָ ְּוֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ָאִרים ִלּבֵ ּ ּ ֵּתיה ְדַבר ָנׁש ּ ּ
יך ֵליה  ֵאי ֲעֵליה וָמׁשִ יה ַעד ְדִאיהו ִאְתּגָ ֲעֵריה וְבֵריׁשֵ ַגֲאָוָתא ְוָאִזיל ֲאַבְתֵריה ְמַסְלֵסל ׂשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

יִהּנֹם   .ַלּגֵ

ָלל וָמִאיך , ֲאָבל טֹוב ִנְקָלה ֵאי ּכְ ְַההוא ְדָלא ָאִזיל ֲאַבְתֵריה ְדֵיֶצר ָהָרע ְוָלא ִאְתּגָ ּ ּ ּ ּ ּ
ִריך הואּרו א ּבְ י קוְדׁשָ יה וְרעוֵתיה ְלַגּבֵ ֵּחיה ְוִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ְוְכֵדין ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ִמְתַהֵפך ְלֶעֶבד , ְּ ּ ּ ּ
ְלָטָאה ֲעלֹוי, לֹו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ִליט ֲעלֹוי ּכְ ר ָנׁש ׁשַ ְּוַההוא ּבַ בראשית (, ּ

ל ּבֹו)ד ְמׁשָ ה ּתִ   . ְוַאּתָ

ּבֵ ְתּכַ רוֵחיה, דִמּמִ ֵאי ּבְ ֲעֵריה ִאְתּגָ ׂשַ ְרֵמיה ְמַסְלֵסל ּבְ ָמה ְדֲאָמָרן ְדִאיהו אֹוִקיר ּגַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוִאיהו ֲחַסר ֶלֶחם ויקרא ( 'ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ְוגו )ויקרא כא(, ֲּחַסר ְמֵהיְמנוָתא ּכְ

  .' ֶלֶחם ֱאֹלֵהיֶהם ֵהם ַמְקִריִבים ְוגו)כא

ו, )ועבד לו(ר טֹוב ִנְקָלה ָּדָבר ַאֵח יה ְדֵעׂשָ ָּדא ַיֲעֹקב ְדָמִאיך רוֵחיה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ִגין . ְּ ּבְ
יה  לֹוט ֲעלֹוי ְוִיְתַקַיים ּבֵ ִּדְלָבַתר ֶליֱהֵוי ֶעֶבד לֹו ְוִיׁשְ ֲחוו )בראשית כז(ּּ ּתַ ים ְוִיׁשְ ּ ַיַעְבדוך ַעּמִ ָּ

ְּלך ְלאוִמים ְוגו ַללַוֲעַדִין ָלא ֲהָוה ִזְמֵנ', ָ ִגין ְדָסִליק ֵליה ַיֲעֹקב ְלָבַתר . ּיה ּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ְּוַעל ָדא ֲהָוה ִמָיד ִנְקָלה, יֹוַמָיא ד ְיֵהא ֶעֶבד לֹו. ּ ּבֵ ּוְלָבַתר ַההוא ְדִאיהו ִמְתּכַ ּ ּ ַּההוא , ּ

ְּדִאיהו ֲחַסר ֶלֶחם ְיֵהא ַעְבָדא ְלַההוא ְדַיֲהבו ֵליה רֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ִגין ְדָיַדע ַיֲעֹקב ְדִאְצְטִריך ֵליה,  ֲחֵזיּתָ ַּעל ָדא ּבְ ּ ּ א ִאְתַהַפך ֵליה ִנְקָלה, ְּ ּתָ ַּהׁשְ ְ ּ .
ָדא ו, ְּויֹוֵתר ָחְכָמה ַוֲעִקימו ֲעַבד ּבְ י ְדֵעׂשָ ל ַמה ְדֲעַבד ְלַגּבֵ ו . ִּמּכָ ְּדִאילו ֲהָוה ָיַדע ֵעׂשָ ּ
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ָּחְכָמה ָדא ִיְקִטיל ֵליה ְלַגְרֵמיה ְוָלא  ָחְכְמָתא, ֵייֵתי ְלָדאּ ְּוֲעֵליה , ֲּאָבל ּכָֹלא ֲעַבד ּבְ
ה  ן ֹעז ְלַמְלּכֹו ְוגו' ּ ְיָי ֵיַחּתו ְמִריָביו ְוגו)שמואל א ב(ָאְמָרה ַחּנָ   :'ְוִיּתֵ

י  ְרּתִ ו ּכֹה ָאַמר ַעְבְדך ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ּגַ ַָוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ּכֹה ֹתאְמרון ַלאֹדִני ְלֵעׂשָ ּ ּ
הָוֵאַחר ִּמָיד ָפַתח ַיֲעֹקב ְלִאְתַהָפָכא ֵליה ְלַעְבָדא.  ַעד ָעּתָ ּ ּ ּ ו , ּ ל ֵעׂשָ ּכַ ִגין ְדָלא ִיְסּתַ ּּבְ

ְרָכאן ְדָבְרֵכיה ֲאבֹוי ִאינון ּבִ ּּבְ ּ ְדָקא ֲאָמָרן, ּ   .ְּדָהא ַיֲעֹקב ָסִליק לֹון ְלָבַתר ּכְ

ַדר ֵליה ְל י ְיהוָדה ַמאי ָחָמא ַיֲעֹקב ְדׁשַ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ יּ ְרּתִ ו ְוָאַמר ִעם ָלָבן ּגַ ְוִכי ַמה , ֵעׂשָ
ו  ִליחוֵתיה ְדֵעׂשָ ׁשְ ָּעִביד ּבִ ּ ַעְלָמא ְדָלא . ּ ִמָלה ָדא)דאמר(ּ י ָקֵליה ָאִזיל ּבְ ֶּאָלא ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּ

יה ִזיב ִמּנֵ ּתְ ֲּהָוה ַבר ָנׁש ְדִיׁשְ קֹוְסִמין, ּ ין ְוַרב ּבְ ֳחָרׁשִ ְּדהוא ֲהָוה ָחָרׁש ּבֶ בֹוי ִדְבעֹור ַוֲא, ּ
עֹור ַהּקֹוֵסם)יהושע יג(ִּדְכִתיב , ּוְבעֹור ֲאבֹוי ְדִבְלָעם, ֲהָוה ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ְוָלָבן ָחָכם ,  ּבִ

ְלהו יר ִמּכֻ ין ְוקֹוְסִמין ַיּתִ ֳחָרׁשִ ּּבֶ ַיֲעֹקב, ּ ל ָדא ָלא ָיִכיל ּבְ ּוָבָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב . ְּוִעם ּכָ
ה ַזְייִנין ֲהָדא  ַכּמָ י אֹוֵבד ָאִבי)דברים כו(, ּהוא ִדְכִתיבּבְ   . ֲאַרּמִ

ין ְוקֹוְסִמין יִמין ָוֳחָרׁשִ א ּכוֵלי ַעְלָמא ֲהֵוי ָיְדֵעי ְדָלָבן ֲהָוה ַרב ַחּכִ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ּוַמאן , ּ
יה ִזיב ִמּנֵ ּתְ ֳחָרׁשֹוי ָלא ִאׁשְ ְּדָבֵעי ְלאֹוָבָדא ּבֶ יה, ּ ְלָעם ִמּנֵ ְּוָכל ַמה ְדָיַדע ּבִ ּוְכִתיב .  ֲהָוהּ

ִבְלָעם  יה ּבְ ֹאר יוָאר)במדבר כב(ּּבֵ ר ּתָ ָבֵרך ְמֹבָרך ַוֲאׁשֶ ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ּ ּכִ ְ ְּוכוֵלי . ְ
ֵפי ִמָלָבן וֵמֳחָרׁשֹוי ַּעְלָמא ֲהוו ִמְסּתָ ו ָאַמר ִעם ָלָבן , ּּ ַדר ַיֲעֹקב ְלֵעׂשָ ּוִמָלה ַקְדָמָאה ְדׁשַ ּ ּּ

י ְרּתִ   .ּגַ

אְוִאי ֵת ּתָ ה, ָלאו ָהִכי. ּיָמא ִדְזֵעיר ֲהָוה ֶיַרח אֹו ׁשַ ִנין , ֶּאָלא ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ִרין ׁשְ ֶעׂשְ
יה לום. ִּאְתֲאָחִרית ִעּמֵ ָיִדי ּכְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָלא ָסִליק ּבְ ֵרין , ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור. ּ ִּאינון ּתְ

ְזֵרי ִדיִנין ְרַוו, ּגִ ָרן ּתַ ֲחָדאְּדַכד ִמְתַחּבְ א ַעְלָמא, ְּייהו ּכְ ָרן ֶאָלא ְלַאְבָאׁשָ ּוְבִגין . ָלא ִמְתַחּבְ
ִתיב ך ּכְ ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדו)דברים כב(, ְּכָ ּ ֹלא ַתֲחרׁש ּבְ ּ.  

ְפָחה ִמְצַרִים , ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵאי ְדָקַטל קוְדׁשָ ּתָ ְתֵרי ּתַ ִּאֵלין ִאינון ּכִ ּ ּ ְּ

ֵהָמהּבְ )שמות יב( ִבי )שמות יב( כֹור ּבְ כֹור ַהּשְׁ ְפָחה)שמות יא( ּבְ כֹור ַהּשִׁ ֲּהָדא הוא ,  ּבְ
ְפָחה ו ְוָנַפק ָלֳקָדמוֵתיה. ִדְכִתיב ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ ֵפי ֲהָוה ֵעׂשָ ִּמָיד ִמְסּתָ ּ ּוְדִחילו ֲהָוה ֵליה , ּ ּ ּ

ו ָמה ְדֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב ֵמֵעׂשָ ִּמַיֲעֹקב ּכְ ּ ּ.  

  ]א''דף קסז ע - ' חלק אזוהר [

ָאְרָחא ַמן , ְּלַבר ָנׁש ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ ַמע ַעל ַחד ִלְסִטים ְדֲהָוה ּכָ ַּעד ְדֲהָוה ָאִזיל ׁשָ ּ
ָאְרָחא יה ַבר ָנׁש ָאֳחָרא, ּבְ ָּפַגע ּבֵ אן ַאְנּתְ. ּ ָּאַמר ֵליה ִמְפלֹוִני ִלְגיֹון , ָּאַמר ֵליה ִמּמָ ּ

ְָאַמר ֵליה ְסֵטי ָלך, ֲאָנא ֲהָדאי ַחד ִחְוָיא ֲאָנא ַמְייֵתי ְוָקִטיל ּ אי ְדָכל ַמאן ְדָקִריב ּבַ ּבָ ּ ִמּגַ ּ
ֲּאַזל ַההוא ַבר ָנׁש ְלַההוא ִלְגיֹון. ֵּליה ָּאַמר ֵליה ַחד ַבר ָנׁש ָאֵתי ְוָכל ַמאן ִדי ָקִריב , ּ ּ

ֵכיה ַחד ִחְוָיא ְדהוא ַמְייֵתי  ֲהֵדיה ָנׁשְ ּּבַ ּ ּ   .ּוַמֵיית )א''דף קסז ע(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]594דף [ -ּ

ַמע ַההוא ִלְגיֹון ְוָדִחיל ֲהֵדיה, ּׁשָ ָּאַמר ָיאֹות ְדֵאִזיל ְלֳקְבֵליה ְוִאְתַפֵייס ּבַ ּ ַּעד ְדָחָמא . ּּ
ֵּליה ַההוא ַבר ָנׁש א ִיְקְטֵליֵניה ַההוא ִלְגיֹון, ָאַמר, ּ ּתָ ַּווי ְדַהׁשְ ּ אֵרי ָסִגיד ְוָכַרע . ּ ׁשָ

יֵדיה ִחְוָיא ְלָקְטָלאִאְלָמֵלא, ָּאַמר ַההוא ִלְגיֹון. ְּלֳקְבֵליה ּ ֲהָוה ֵליה ּבִ ָּלא ְסִגיד ּכוַלי , ּ
ָאה. ַהאי ְלֳקְבִלי אֵרי ִלְגיֹוָנָאה ְלִאְתּגָ ַרע ְלִקְבִלי ָלא , ָאַמר, ׁשָ ך ּכָ ְהֹוִאיל ְוָכל ּכָ

  .ֶּאְקְטִליֵניה

ה י ָוֵאַחר ַעד ָעּתָ ְרּתִ ך ָאַמר ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן ּגַ ִנין ִא, ָּכָ ִרין ׁשְ יה ְוֲאָנא ֶעׂשְ ְּתֲאָחִרית ִעּמֵ
א ִני ָנׁשָ ו. ַמְייֵתי ִחְוָיא ְלָקְטָלא ּבְ ַמע ֵעׂשָ יה, ָאַמר, ׁשְ ַּווי ַמאן ָיקום ַקּמֵ א . ּ ּתָ ְּדַהׁשְ

פוֵמיה ִּיְקְטִליֵניה ַיֲעֹקב ּבְ ּ יה, ּ אֵרי ָנִפיק ָלֳקָדמוֵתיה ְלִאְתַפְייָסא ִעּמֵ ּׁשָ ּ ּּ.  

ִת יָון ְדָחָמא ֵליה ַמה ּכְ ּּכֵ ּיב ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיֶצר לֹוּ אֵרי , ּ ֲהֵדיה ׁשָ יָון ְדָקִריב ּבַ ּּכֵ ּ
ַרע ְוָסִגיד ְלֳקְבֵליה ּתֹו ַעד . ּּכָ ׁשְ ַבע ְפָעִמים ַעד ּגִ חו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיׁשְ ּ ּ ּּ

יה. ָאִחיו ך ֲהָוה ִעּמֵ ל ּכָ ו ִאְלָמֵלא ּכָ ָּאַמר ֵעׂשָ ָאה, ְלִקְבִליָלא ְסִגיד , ְ אֵרי ְלִאְתּגָ   .ׁשָ

א ֲחֵזי ִבְלָעם , ּתָ ִתיב ּבְ ְלָעם ַלְיָלה)במדבר כב(ַמה ּכְ ִתיב . ּ ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ָלָבן ּכְ ּבְ
ֶמר ְלך ֶפן )בראשית לא( ֲחלֹום ַהַלְיָלה ַויֹאֶמר לֹו ִהּשָׁ י ּבַ ּ ַוָיֹבא ֱאלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרּמִ ָ ּ ּּ

ר ִעם ַי ַדּבֵ ר. 'ֲּעֹקב ִמטֹוב ְוגוּתְ ַדּבֵ ֵעי ֵליה, ֶּפן ּתְ ה ְלַיֲעֹקב ָרָעה ִמּבָ ֲעׂשֶ ֶּפן ּתַ ֶּאָלא ָלָבן . ּ
יה ְקָרָבא ֵחיָלא ְדגוְבִרין ַלֲאָגָחא ּבֵ ָּלא ָרַדף ֲאַבְתֵריה ְדַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ ְּדָהא ֵחיָלא ְדַיֲעֹקב . ּ ּ

יה ּוְבנֹוי ַרב ִמּנֵ פוֵמ, ּ ֶּאָלא ְלִמְקְטֵליה ּבְ ּ יָצָאה ּכָֹלאּ ּיה וְלׁשֵ ּ י . ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאַרּמִ ּ
ר. אֹוֵבד ָאִבי ַדּבֵ ך ֶפן ּתְ ּוְבִגין ּכָ ְ ה, ּ ֲעׂשֶ ִתיב ֶפן ּתַ . ּוְכִתיב ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי ַלֲעׂשֹות. ְּוָלא ּכְ

יֵדיה א ֲהָוה ּבִ ִין ֲהָוה ָיַדע ִדְיֹכְלּתָ ִּמּנַ ָמר ֱאֹלֵהי ֲא. ּ ָמה ְדִאּתְ ִביֶכם ֱאֶמׁש ָאַמר ֵאַלי ֶּאָלא ּכְ
  .'ְוגו

ְּוָדא הוא ַסֲהדוָתא ִריך הוא ְלַאְסָהָדא, ּ א ּבְ יד קוְדׁשָ ְּדָפּקִ ּ ְּ  ְוָעִניָת )דברים כו(ִּדְכִתיב . ּ
י אֹוֵבד ָאִבי ְוגו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוָעִניָת. 'ְָוָאַמְרּתָ ִלְפֵני ְיָי ֱאֹלֶהיך ֲאַרּמִ ֹלא  )שמות כ(, ּכְ

  . ָעָנה ְבָאִחיו)דברים יט( .ֵָרֲעךַתֲעֶנה ְב

ִבְלָעם  יה ּבְ ִתיב ּבֵ ים)במדבר כד(ּּכְ ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ְּדָהִכי הוא , ְ ְולא ָהַלך ְכַפַעם ּבְ ּ
ָּאְרֵחיה ְדִאיהו ֲהָוה ְמַנֵחׁש ּ ִתיב. ּ ָלָבן ּכְ י)בראשית ל(, ּבְ ּתִ ֲחָרׁשֹוי וִבְקָסמֹוי ,  ִנַחׁשְ ח ּבַ ּגַ ְּדַאׁשְ ּ

ִע ָעא ְלאֹוָבֵדיה, ְסָקא ְדַיֲעֹקבּבְ א ִדיֵליה ּבָ א וַבֲחָרׁשָ ְנָחׁשָ ָעא ְלאֹוָבָדא ְלַיֲעֹקב ּבִ ְּוַכד ּבָ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְבֵקיה קוְדׁשָ ְּוָלא ׁשַ ּ ְּ.  

ֵריה  ר ּבְ ְלָעם ּבַ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ּבִ ּ ָרֵאל)במדבר כג(ּ ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ,  ּכִ
ים וִבְקָסִמים ִדיֵליה ְוָלא , ַמאן ָיִכיל ְלהֹון ְנָחׁשִ ָעא ְלאֹוָבָדא ַלֲאבוהֹון ּבִ ְּדָהא ָסָבאי ּבָ ּ ּ ּ ּ

ידֹוי ְבֵקיה ְלַלְטָיא. ְסִליָקא ּבִ ְּדָלא ׁשַ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם . ּ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ
ָרֵאל ִיׂשְ   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]595דף [ -ּ

ָרה ִזיֵנ ּוְבֻכְלהו ֲעׂשָ ִאין ֲעַבד ָלָבן ְלֳקְבֵליה ּּ ּתָ ין ְוקֹוְסִמין ְדקוְזְטֵפי ְדִכְתִרין ּתַ ּי ֳחָרׁשִ ּ ּ ּ
ֶרת מֹוִנים)בראשית לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַיֲעֹקב ְוָלא ָיִכיל י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ ְחֵלף ֶאת ַמׂשְ .  ַוּתַ

ידֹוי ְלַא ְּדֻכְלהו ֲעַבד ָלָבן ְלֳקְבֵליה ְוָלא ְסִליקו ּבִ ּ ּ א ֵליהּּ  )בראשית לא(, ִּדְכִתיב, ְּבָאׁשָ
ִדי ֶרת מֹוִנים ְוֹלא ְנָתנֹו ֱאלִהים ְלָהַרע ִעּמָ י ֲעׂשֶ ְרּתִ ּכֻ , ַמאי מֹוִנים. ְוֶהחִליף ֶאת ַמׂשְ

ַתְרּגום ִזיִנין ר ֵהם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם)ויקרא יז(ּוְכִתיב , ּּכְ ִעיִרים ֲאׁשֶ ִמיִנים , מֹוִנים.  ַלּשְׂ
ָמעֹו ַמׁשְ ִאין ְוֻכְלהו ֲעַבד ְלֳקְבֵליה. ּכְ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ין ְוקֹוְסִמין ּבְ ָרה ִזיִנין ִאינון ְדֲחָרׁשִ ַּוֲעׂשָ ּ ּ ּּ.  

ָרה ִזיִנין ִאינון ף ְוחֹוֵבר )דברים יח(, ִּדְכִתיב, ֲּעׂשָ ּ קֹוֵסם ְקָסִמים ְמעֹוִנן וְמַנֵחׁש וְמַכּשֵׁ ּ
ִרׁש ִתיםָחֶבר ְוׁשֹוֵאל אֹוב ְוִיְדעֹוִני ְודֹוִ ָרה ִאינון,  ֶאל ַהּמֵ   .ָּהא ֲעׂשָ

י יֹוֵסי ַנַחׁש ְוֶקֶסם ֵרי ִזיֵני ִאינון, ָאַמר ִרּבִ א ַחד ָסְלִקין, ּּתְ ְלָעם . ּוְבַדְרּגָ ְוַכד ֲאָתא ּבִ
ָרֵאל ֶקֶסם ֲעַבד ְלִקְבֵליהֹון ְדִיׂשְ ָיָדם)במדבר כב(, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּּבְ ּוְלֳקְבֵליה . ּ וְקָסִמים ּבְ ּ

ַנַחׁש יַדְייהו ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדַיֲעֹקב ֲאָתא ָלָבן ּבְ ַּהאי ְוַהאי ָלא ְסִליקו ּבִ ּ ּ י )שם כג(, ּ  ּכִ
ָרֵאל ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְולא ֶקֶסם ּבְ יֹומֹוי ְדָלָבן. לא ַנַחׁש ּבְ ַקְדִמיָתא ּבְ ַיֲעֹקב ּבְ י לא ַנַחׁש ּבְ ְולא . ּכִ

יֹומֹו ָרֵאל ְלָבַתר ּבְ ִיׂשְ   .י ְדִבְלָעםֶקֶסם ּבְ

ְלָעם ְלָבָלק א ֲחֵזי, ָאַמר ּבִ ין ִדְבִכְתִרין ִדיָלן. ַמאן ָיִכיל ְלהֹון, ּתָ ְּדָכל ְקָסִמין ַוֲחָרׁשִ ּ ּ ,
יְזָפא ְדַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא  ִּמּקִ הו, )דהא( ִּמְתַעְטָרן )ותתא(ּ ר ּבְ ְּוהוא ִאְתַקּשַׁ ִּדְכִתיב ְיָי , ּ

ֱּאלָהיו ִעּמֹו וְתרוַעת ֶמֶל   .ְך ּבֹוּ

  ]ב''דף קסז ע - ' זוהר חלק א[

ה ִדְלֵעיָלא  ְקדוׁשָ ְלָעם ּבִ לֹום ְדֲהָוה ָיַדע ּבִ י ְיהוָדה ַחס ְוׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ָלל )ב''דף קסז ע(ּ . ּכְ
יָקֵריה ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ן ָאֳחָרא ְדִיׁשְ ַעם ְוִליׁשָ ִריך הוא ָלא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ נֹוי, ְּ  ֶּאָלא ּבְ

ין ים)ויקרא יא(ְוָאַמר . ַּקִדיׁשִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ְמׁשון , ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ּתַ ין ִיׁשְ ַּמאן ְדִאינון ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ
ה ְקדוּשָׁ ין ִדְכִתיב, ּּבִ ָרֵאל ִאינון ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ ּ ה)דברים יד(, ּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ה ָקדֹוׁש .  ּכִ ַאּתָ

  .ְוָלא ַעם ָאֳחָרא

ֲאָבא ֲעֵליה, ּינון ְמָסֲאִביןַּמאן ְדִא ן לֹון ְלִאְסּתָ ְּמָסֲאבו ִאְזַדּמַ ּ ִתיב. ּ  ָטֵמא )ויקרא יג(, ּכְ
בֹו ֲחֶנה מֹוׁשָ ב ִמחוץ ַלּמַ ָדד ֵיׁשֵ ּהוא ּבָ ּוְמָסֲאָבא ִלְמָסֲאָבא ָקֵרי ִדְכִתיב. ּ  ְוָטֵמא ָטֵמא )שם(, ּ

ַּמאן ְדִאיהו ָטֵמא, ִיְקָרא ַתר ִזיֵניהּכָֹל, ְלָטֵמא ִיְקָרא, ּ   .ּא ָאִזיל ּבָ

י ִיְצָחק ָלָבן וַבֲחָרׁשֹוי, ָאַמר ִרּבִ ַאב ּבְ א לֹוַמר ְדִאְסּתָ ָּיאֹות הוא ְלַיֲעֹקב ְדֲהָוה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
ָבָחא הוא ִדיֵליה ּאֹו ׁשְ י יֹוֵסי. ּ י ְיהוָדה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ב ְדָקֲאַמר ַרּבִ ַּאף ַעל ּגַ ֲאָנא , ּ

ְְמַסֵייַע ָלך ִתיבְּד. ּ כֹוֶרך)בראשית כז(, ָהא ּכְ ו ּבְ ַיֲעֹקב . ָ ָאֹנִכי ֵעׂשָ ְּוִכי ָיאֹות הוא ְלַצִדיָקא ּכְ ּ
ָמא ִדְמָסֲאָבא ׁשְ ֵמיה ּבִ ְּלִמְחַלף ׁשְ , ְּוָאַמר ָאֹנִכי ַמאן ְדֲאָנא. ָּפְסָקא ַטְעָמא, ֶּאָלא ָאֹנִכי, ּ
כֹוֶרך ְוָהא אוְקמוָה ו ּבְ ֲּאָבל ֵעׂשָ ּ ָ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]596דף [ -ּ

ְרָכָתא , ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור, ּאוף ָהָכא ך וְרעוָתך ְלַהִהיא ּבִ ֵוי ִלּבָ ְלֹוַמר ָלא ְתׁשַ ְּ ּ ּ
י א ְדִאְתְקַיים ּבִ ְּדָבִריך ִלי ַאּבָ ּ ך. ְּ ֵני ִאּמֶ ֲחוו ְלך ּבְ ּתַ ִריך ִלי ֱהִוה ְגִביר ְלַאֶחיך ְוִיׁשְ ָהוא ּבָ ָ ָ ְּ ּ ,

ך ַעְבְדך ַיֲעֹקב ִגין ּכָ ָּבְ וַלאֹדִני ְלֵע. ְּ רֹוב ָדָגן ְוִתירֹוׁש. ׂשָ ִריך ִלי ּבְ ּהוא ּבָ ָהא ָלא . ְּ
י ָרֵעי ָעָנא , ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ֹצאן ְוֶעֶבד, ֶּאָלא. ְדָלא אֹוַצְרָנא לֹון, ִּאְתְקַיים ּבִ

ַחְקָלא ִריך ִלי. ּבְ ְהוא ּבָ י ָהָאֶרץ, ּ ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ִּמַטל ַהּשָׁ ִגין ְדָהא , יָּהא ָלא ִאְתְקַיים ּבִ. ּ ּּבְ
י ְרּתִ ִגיֹוָרא, ִעם ָלָבן ּגַ י ָהָאֶרץ. ּּכְ ַמּנֵ ן ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ יָתא ָחָדא ּכָ ִגין . ְּדָלא ֲהָוה ִלי ּבֵ ְּוָכל ָדא ּבְ

יה ְרָכאן ִויַקְטֵרג ִעּמֵ ַיֲעֹקב ַעל ִאינון ּבִ יה ּבְ ל ּבֵ ּכַ ְּדָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ.  

יה ּבְ ִתיב ּבֵ א ָאַמר ּכְ י ַאּבָ ב ֹאָהִלים)בראשית כה(ַיֲעֹקב ִּרּבִ ם יֹוׁשֵ ִלים,  ִאיׁש ּתָ ַבר ׁשְ . ּגְ
ִנין ִעָלִאין ּכָ ְתֵרין ִמׁשְ ִגין ְדִאיהו ְיִתיב ּבִ ּּבְ ּ ִלים ְלַהאי ִגיָסא וְלַהאי ִגיָסא. ּ ְּוִאיהו ָלא , ְּוַאׁשְ

ֲחָרׁשֹוי ַאב ּבַ י ְיהוָדה. ָּאַמר ְדִאְסּתָ ֲּאָבל ַעל ַמה ְדָקֲאַמר ִרּבִ ִלים ַעל ִטיבו , ּ ִגין ְדִלּבֹוי ׁשְ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּוְקׁשֹוט ְדֲעִביד ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדָכל ַעְלָמא ָיְדֵעי עֹוָבדֹוי ְדָלָבן ַמאן ִאינון. ְּ ּ ,

ָזָבא  ּתְ ְטרוָגא ִדיֵליה ְדָבֵעי )כל עשרין שנין דהויתי עמיה, א מניה''ס(ּוַמאן ָיִכיל ְלִאׁשְ ּ ִמּקִ ּ ּ
ְזַבִני )א ואנא יתיבנא ועבדנא עמיה עשרין שנין''ס(. ִליְלאֹוָבָדא  ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ְּ

יה ְרָכאן. ִּמּנֵ יה ִאינון ּבִ ו ְדִאְתַקְיימו ּבֵ יה ֵעׂשָ ל ּבֵ ּכַ ִגין ְדָלא ִיְסּתַ ְּוֹכָלא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְוָלא ִיְנַטר , ּ
ֵּליה ְדָבבו ּ ִתיב. ּ ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוגו ּכִ)הושע יד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ִמים )דברים יח(, ּוְכִתיב', ּי ְיׁשָ  ּתָ

ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך   :ָּתִ

ו ְוַגם הֹוֵלך ִלְקָראְתך  אנו ֶאל ָאִחיך ֶאל ֵעׂשָ ְלָאִכים ֶאל ַיֲעֹקב ֵלאֹמר ּבָ ַָוָיׁשובו ַהּמַ ְ ָ ּ ּ ּ ּ
ע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו אנו ֶאל ָא. ְוַאְרּבַ יָון ְדָאַמר ּבָ ּּכֵ ו, ִָחיךּ ָּלא ְיַדְעָנא ְדִאיהו ֵעׂשָ ְוִכי , ּ

אנו ֶאל ָאִחיך. ַּאִחין ָאֳחָרִנין ֲהוו ְלַיֲעֹקב ֶָאָלא ּבָ ּ ְתׁשוָבה ְוָאִזיל , ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְדֲהַדר ּבִ ּ
ָנא ֹאַרח ְמַתּקְ ָרא, ָלאו ָהִכי, ּבְ ְדְמִעיּקָ ע ּכִ ו ָהָרׁשָ ְָוַגם הֹוֵלך ִלְקָראְתך. ֶּאָלא ֵעׂשָ ִאי ְו, ְ

ְלחֹודֹוי ָאִזיל ֵּתיָמא ְדִאיהו ּבִ ע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו, ָלאו. ּ   .ֶאָלא ַאְרּבַ

ה ך ָלּמָ ּ ָאְמרו ֵליה)אלא אינון(, ְְוָכל ּכָ ִדיר , ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּתָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ְצלֹוְתהֹון ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָיא וִמְתַעֵטר ּבִ ּּבִ ּ ּ ְדַאְמִריָנ. ּ א ַעל , ןּכִ ְּדַההוא ַמְלָאָכא ִדְמַמּנָ ּ ּ
ָרֵאל ֵמיה''ַּסְנַד, ְּצלֹוְתהֹון ְדִיׂשְ ְייהו ֲעָטָרה , ְּלפֹון ׁשְ ל ִאינון ְצלֹוִתין ְוָעִביד ִמּנַ ָּנִטיל ּכָ ּ

ְּלֲחֵיי ָהעֹוָלִמים ְואוְקמוָה ִריך הוא ִא. ּ א ּבְ ן ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ְדקוְדׁשָ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ ּ ְּ הו ּ ְּתָרֵעי ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ִאינון ְצלֹוִתין ְלקוְדׁשָ ְּוִאְתַעְבָדן ֲעָטָרה ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ְרָיין . ְּ ְוִאי ֵתיָמא ַמּשִׁ

יה ין ֲהוו ַאְתָיין ִעּמֵ ַּקִדיׁשִ ּ אי ָדִחיל, ּ ֶּאָלא ַצִדיַקָייא ָלא ַסְמִכין ַעל ְזכוַתְייהו. ַּאּמַ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
י ָמאֵריהֹוןַעל ְצלֹוְתהֹון  ּוָבעוְתהֹון ְלַגּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי ְמעֹון, ְוּתָ י ׁשִ ִריך הוא , ְּדָאַמר ִרּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ יִאין ָסִליק ַקּמֵ ְּצלֹוָתא ְדַסּגִ ְּ

ַההוא ְצלֹוָתא ּוִמְתַעֵטר ּבְ ּ ה ִסְטִרין. ּ ּמָ ִליַלת ִמּכַ יִאין ְוִאְתּכְ ְגָווִנין ַסּגִ ִגין ְדַסְלָקא ּבִ  ּוְבִגין. ּּבְ
א ְדַצִדיק ַחי ָהעֹוָלִמים ה ְגָווִנין ִאְתֲעִביַדת ֲעָטָרה וַמְנָחא ַעל ֵריׁשָ ּמָ ִליַלת ִמּכַ ְּדִאְתּכְ ּ ּ .

ִליָלא ַגָוון ַחד, ּוְצלֹוָתא ְדָיִחיד ָלאו ִאיִהי ּכְ ְּוָלאו ִאיִהי ֶאָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְדָיִחיד . ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]597דף [ -ּ

ָלא ְקָנא ְלִאְתַקּבְ יִאין)אלא בצלותא( ָּלאו ִאיהו ִמְתּתַ ְצלֹוָתא ְדַסּגִ א ֲחֵזי.  ּכִ ִליל , ְוּתָ ַיֲעֹקב ּכָ
ִריך הוא, ֲהָוה א ּבְ ִאיב ָלה קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ְצלֹוֵתיה ּתָ ּ ּ ּ ִתיב ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵיֶצר . ְּ ַּמה ּכְ ּ
  .לֹו

  ]א''דף קסח ע - ' זוהר חלק א[

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר  ִּרּבִ ָרָעה )משלי כח(ּ ה ִלּבֹו ִיפֹול ּבְ ִמיד וַמְקׁשֶ ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ ַּאׁשְ ּ .
הו )א''דף קסח ע( ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ְוָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא , ְּ

י ָבה ְלַחֵיי ַעְלָמא ִגין ְלִמְזּכֵ ִּדְקׁשֹוט ּבְ ַד, ּ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ִריך ּ א ּבְ אֹוַרְייָתא קוְדׁשָ ְל ּבְ ּ
יך ֲעֵליה ַחִיין ִעָלִאין ּהוא ָמׁשִ ּ ּ ְּוָאִעיל ֵליה ְלַחֵיי ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּ י )דברים ל(, ִּדְכִתיב, ּ  ּכִ

ִָהיא ַחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך ְ ָ ֲאִריכו ָיִמים)שם לב(, ּוְכִתיב. ּ ּ וַבָדָבר ַהֶזה ּתַ ּ ַהאי ַעְלָמ. ּּ א ַּחִיין ּבְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי   .ְוַחִיין ּבְ

ָמה אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּכָ ִּרּבִ ּ ָּלאו ִמיָתֵתיה ַעל ְיָדא ְדֵיֶצר , ּ
ִגין , ָהָרע אלא מיתתהון בנשיקה דכתיב . גליון דהוא נחש והוא מלאכא דמותא(ּבְ

והיא הנשיקה דהיא , ל פי ייכלומר ע,  ישקני מנשיקות פיהו)שיר השירים א(
ִאיָלָנא ְדַחֵיי )וההיא דאשתדל באורייתא, דביקותא דנפשא בעיקרא יף ּבְ ּקִ ּ ְדִאְתּתַ ּ

יה ְּוָלא ַאְרֵפי ִמּנֵ ֲאֵבי גוָפא ִדְלהֹון , ּ אֹוַרְייָתא ָלא ִמְסּתָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ך ַצִדיַקָיא ְדִמׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ

ושאילו ליה ולאו כהן ,  בבי קברי דאשכחוהו רבנןכגון אליהו, גליון אלא הוא דכי(
כמה דתנינן ביום שמת רבי בטלה , אמר לון צדיקיא לא מסאבי במיתתהון, הוא מר
ָרא ֲעַלְייהו רוַח ְמָסֲאָבא)כלומר דאתעסקו ביה, כהונה ּ ְדָלא ׁשָ ּ ּ.  

אי ָדִחיל, ַּיֲעֹקב ִאיָלָנא ְדַחֵיי ֲהָוה ְּועֹוד ְדָהא . ְלָטָאה ֲעלֹויְּדָהא ָלא ָיכֹול ְלׁשַ, ַּאּמַ
ך ְוגו ה ָאֹנִכי ִעּמָ ִתיב ְוִהּנֵ אי ֲהָוה ָדִחיל', ְּכְ עו בֹו ַמְלֲאֵכי . ַאּמַ ִתיב ַוִיְפּגְ ְּותו ְדָהא ּכְ ּ ּּ

אי ֲהָוה ָדִחיל. ֱאלִהים יה ַאּמַ ין ֲהוו ִעּמֵ ְרָיין ַקִדיׁשִ ִּאי ַמּשִׁ ּ ּ.  

ֶּאָלא ּכָֹלא ָיאֹות ֲהָוה ִריך הואְוַיֲעֹקב , ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ֵעי ְלִמְסַמך ַעל ִניּסָ ָּלא ֲהָוה ּבָ ְּ ְ ,
א ִריך הוא ַיֲעִביד ֵליה ִניּסָ א ּבְ ַדאי ְדקוְדׁשָ יב ְדָלאו ִאיהו ּכְ ִגין ְדָחׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ , ַמאי ַטְעָמא. ְּ

ְדָקא ְיאות יה ּכְ ִגין ְדָלא ָפַלח ְלֲאבֹוי וְלִאּמֵ ּּבְ ּ ּ ַדל ּבְ, ּ ּתַ ֵרי ְּוָלא ִאׁשְ אֹוַרְייָתא ְוָנַטל ּתְ
ָמר. ֲאָחיֹות ב ְדֹכָלא ִאּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ִדיר , ּ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמְדַחל ּתָ ל ָדא ּבָ ְּוִעם ּכָ

ְצלֹוָתא ִריך הוא ּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ּוְלַצָלָאה ַקּמֵ ּ ְּ ִמיד . ּ ֵרי ָאָדם ְמַפֵחד ּתָ ולמדחל (ִּדְכִתיב ַאׁשְ

ּ ְוָהא אוְקמוָה)ואתדיר קמי קודשא בריך ה ּ.  

א ֲחֵזי ְּצלֹוָתא ְדֲאָבָהן ָקְיימו ָעְלָמא, ּתָ ֵני ָעְלָמא ֲעַלְייהו ָקְייֵמי ְוָסְמִכין, ּ . ְּוָכל ּבְ
י ְזכוָתא ְדֲאָבָהן, ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ָּלא ִאְתְנׁשֵ ִגין ִדְזכוָתא ְדֲאָבָהן ִאיהו ִקיוָמא , ּ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ

א ְלהו, ְדֵעיָלא ְוַתּתָ יר ִמּכֻ ִלים ַיּתִ ְּוִקיוָמא ְדַיֲעֹקב ִאיהו ִקיוָמא ׁשְ ּ ּ ּּ ּ א . ּ ְעּתָ ׁשַ ך ּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ
יה ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ְוָחִייס ַעל , ְּדָעאקו ִלְבנֹוי ְדַיֲעֹקב ִריך הוא ַאְחֵמי ַקּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]598דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר י)ויקרא כו(, ַעְלָמא ּכְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוָזַכְרּתִ וא''ַיֲעקֹו.  ֶאת ּבְ אי , ו''ב ּבְ ַאּמַ
וא ׁש, ו''ּבְ ִגין ְדִאיהו ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ַמּמָ ּּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַאְסַפְקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ּתָ ל ּבְ ּכֵ ַמאן ְדִאְסּתַ ל ַמאן ְדָחֵמי ֵליה ְלַיֲעֹקב ּכְ ּּכָ ּ ּ ְוָהא , ּּ
ָמר ְדׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ּכְ ִּאּתְ ּ ּ ּׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאהּ ּ י ֵייָסא. ּ ַמְעָנא ְדָכל , ָאַמר ִרּבִ ֲּאָנא ׁשְ

קוְספֹוי ֶחְלֵמיה ְוָחָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְמֻקְסָטר ּבְ ל ּבְ ּכַ ַּמאן ְדִאְסּתַ ּ ּ ַּחִיין ִאּתֹוְסָפן ֵליה, ּ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ַעד ָלא ֲהָוה, ִרּבִ ָמר ְדָדִוד ַמְלּכָ ַלל,ָּהא ִאּתְ ּ ָלא ֲהוו ֵליה ַחִיים ּכְ ּ ר . ּ ּבַ
ִנין ִמִדיֵליה ְבִעין ׁשְ ְּדָאָדם ַקְדָמָאה ָיַהב ֵליה ׁשִ ּ ּ ְבִעין , ּ א ׁשִ ְּוָכך ֲהָוה ִקיוֵמיה ְדָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ּ ְ

ִנין ֲהוו ְבִעין. ּׁשְ ִנין ֲחַסר ׁשִ ְּוִקיוָמא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ֶאֶלף ׁשְ י ֶא. ּ ַהּנֵ חו ּבְ ּכָ ּתַ ִנין ִּאׁשְ ֶלף ׁשְ
א, ַקְדָמֵאי   .ָאָדם ָהִראׁשֹון ְוָדִוד ַמְלּכָ

ה לֹו ֹאֶרך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד)תהלים כא(ָּפַתח ְוָאַמר  ַאל ִמְמך ָנַתּתָ ְ ַחִיים ׁשָ ָ ַאל . ּ ַּחִיים ׁשָ
א, ִָמְמך ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ְנָתא ְדֵעֶדן ַאִט. ּ ִריך הוא ּגִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּדָהא ּכַ ּ יה ְּ ּיל ּבֵ

א ָמָתא ְדָדִוד ַמְלּכָ לום, ִנׁשְ יה ְוָחֵמי ְדֵלית ֵליה ַחִיים ִמִדיֵליה ּכְ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ְוָקְייָמא . ּּ
ל יֹוָמא יה ּכָ יָון ְדָבָרא ָאָדם ָהִראׁשֹון ָאַמר ָהא ַוַדאי ִקיוֵמיה. ַּקּמֵ ּּכֵ ּ ּ ּוֵמָאָדם ַקְדָמָאה ֲהוו , ּּ ּ
ִנין ְד ְבִעין ׁשְ ַעְלָמאּׁשִ א ּבְ ִּאְתְקַיים ָדִוד ַמְלּכָ ּ.  

ל ַחד ְוַחד ְבקו ֵליה ֵמַחֵייהֹון ּכָ ּתו ֲאָבָהן ׁשָ ּ ּ ַבק ֵליה, ּ . ְוֵכן ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף, ַּאְבָרָהם ׁשָ
לום ַבק ֵליה ּכְ ִּיְצָחק ָלא ׁשָ ְטֵריה ָקא ֲאָתא, ּ א ִמּסִ ִגין ְדָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ ּ.  

  ]ב''דף קסח ע - ' זוהר חלק א[

ִנין ַבק ֵליה ָחֵמׁש ׁשְ ַּוַדאי ַאְבָרָהם ׁשָ ִנין, ּ ְּדֲהָוה ֵליה ְלִאְתַקְייָמא ֵמָאה וְתָמִנין ׁשְ ּ ּּ ,
ִנין ְבִעין ְוָחֵמׁש ׁשְ ַעְלָמא . ֲחֵסִרין ָחֵמׁש, ְּוִאְתְקַיים ֵמָאה ְוׁשִ ַּיֲעֹקב ֲהָוה ֵליה ְלִאְתָקְייָמא ּבְ

יֹוֵמי ְדַאְבָרָהם ִנין )ב''דף קסח ע(ם ְּוָלא ִאְתְקַיי, ּכְ ַבע ׁשְ ִעין ְוׁשֶ ֲחֵסִרים , ֶּאָלא ֵמָאה ְוַאְרּבָ
ִרין ַמְנָיא ְוֶעׂשְ ִנין. ּתְ ָלִתין וְתַלת ׁשְ ָבקו ֵליה ֵמַחֵייהֹון ּתְ חו ְדַאְבָרָהם ְוַיֲעֹקב ׁשְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ּּ .

ִנין ר ׁשְ ּיֹוֵסף ְדִאְתְקַיים ְמָאה ְוֶעׂשֶ ֲּהָוה ֵליה ְלִאְתַקָי, ּ ִנין ּ ַבע ׁשְ ִעין ְוׁשֶ יָמא ְמָאה ְוַאְרּבָ
יֹוֵמי ְדַיֲעֹקב ִנין, ּכְ ַבע ׁשְ ָלִתין ְוׁשֶ הֹון ּתְ ָבקו ֵליה ְלָדִוד . ְוָחֵסר ִמּנְ ִנין ִדׁשְ ְבִעין ׁשְ ָּהא ׁשִ ּ ּ

הֹון א ְלִאְתָקְייָמא ּבְ ָבקו ֵליה, ַמְלּכָ ִנין ִדׁשְ ָכל ִאינון ׁשְ ּוְבהו ִאְתַקַיים ָדִוד ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ   . ֲאָבָהןּ

י ַהּנֵ לום ּכְ ַבק ֵליה ּכְ אי ָלא ׁשָ ְּוִאי ֵתיָמא ִיְצָחק ַאּמַ ְטָרא , ּ ך ְוָדִוד ִמּסִ ִגין ְדִאיהו חׁשֶ ְּבְ ּ ּ
ך ָקא ֲאָתא ַלל ְוֵלית ֵליה ַחִיים, ְְדחׁשֶ ך ֵלית ֵליה ְנהֹוָרא ּכְ חׁשֶ ּוַמאן ְדִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ּ ך . ְּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָּלא ֲהוו ְלָדִוד ַחִיים  ַללּ ֲּאָבל ִאֵלין ְדֲהוו ְלהֹון ְנהֹוָרא. ּכְ ּ א, ּ ְּנִהירו ֵליה ְלָדִוד ַמְלּכָ ּ ,
ְייהו ִאְצְטִריך ְלַאְנָהָרא וְלֶמהֵוי ֵליה ַחִיים ּוִמּנַ ּ ּ ּ ך ֵלית ֵליה ַחִיים , ְּ ְטָרא ְדחׁשֶ ְּדָהא ִמּסִ ּ ְּ

ַלל ָנא, ּכְ ּבְ חוׁשְ ְּוַעל ָדא ָלא ֲאָתא ִיְצָחק ּבְ ּ.  

ְלהוְוִאי ֵתיָמ יר ִמּכֻ אי ַיּתִ ּא יֹוֵסף ַאּמַ ְלחֹודֹוי. ּ ֶּאָלא ַוַדאי יֹוֵסף ּבִ ִגין ְדִאְקֵרי , ּ ֻכְלהו ּבְ ּּכְ ּ ּ
ְלהו, ַּצִדיק יר ִמּכֻ ְּוָדא הוא ְדַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא ַיּתִ א . ּּ ַבק ֵליה ְלָדִוד ַמְלּכָ ך ַהאי ׁשָ ּוְבִגין ּכָ ְּ
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ְלהו ַחִיין ַּיִתיר ִמּכֻ ּ ַמִים ְלָהִאיר ַעל )בראשית א( ,ִּדְכִתיב, ּ ְרִקיַע ַהּשָׁ ן ֹאָתם ֱאלִהים ּבִ ּ ַוִיּתֵ
  .ָהָאֶרץ

ו א ֲחֵזי ַיֲעֹקב ְצלֹוֵתיה ָאִגין ֵליה ֵמֵעׂשָ ּּתָ ִגין ְדָבָעא ְלַסְלָקא ְזכוֵתיה ִלְבנֹוי ֲאַבְתֵריה , ּ ּּבְ ּ ּ ּ
ו יה ְדֵעׂשָ א ְלַגּבֵ ּתָ ְּוָלא ְלֲאָפָקא ֵליה ַהׁשְ ּ ִריך הואְּוַעל ָד. ּ א ּבְ ּא ַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ,

ִמיך ַעל ְזכוֵתיה ְּוָלא ִאְסּתְ ּ ִגיִניה, ְ יָזָבא ֵליה ּבְ ְּלׁשֵ ּ:  

ָאר ִלְפֵליָטה ׁשְ ֲחְנה ַהּנִ הו ְוָהָיה ַהּמַ ֲחְנה ָהַאַחת ְוִהּכָ ו ֶאל ַהּמַ ַּויֹאֶמר ִאם ָיֹבא ֵעׂשָ א . ּ ּתָ
ִתיב ַוַיַחץ ֶאת ָהָע, ֲחֵזי ֵני ַּמה ּכְ ַמִלים ִלׁשְ ָקר ְוַהּגְ ר ִאּתֹו ְוֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהּבָ ּם ֲאׁשֶ

ֵני ַמֲחנֹות. ַמֲחנֹות אי ִלׁשְ הו ְוָהָיה . ַאּמַ ֲחְנה ָהַאַחת ְוִהּכָ ו ֶאל ַהּמַ ִגין ְדָאַמר ִאם ָיֹבא ֵעׂשָ ּּבְ ּ
ָאר ִלְפֵליָטה ׁשְ ֲחֶנה ַהּנִ   .ַהּמַ
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א ֲחֵזי א ָלא ֲעִדיַאת ֵמֹאֶהל ֵלָאה וֵמֹאֶהל ָרֵחל, ּתָ ִכיְנּתָ ָּאַמר ַיֲעֹקב ָיַדְעָנא ְדָהא . ּׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּנִטירו לֹון ְלִאֵלין ִמן קוְדׁשָ ּ ְּ ָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן . ּ ם ֶאת ַהּשְׁ ָּמה ֲעַבד ַוָיׂשֶ

ו, ִראׁשֹוָנה ְייהו. ַיְקֵטילְּלִאֵלין , ָאַמר ִאם ַיְקִטיל ֵעׂשָ ִפיָנא ִמּנַ ֲּאָבל ִאֵלין ָלא ִמְסּתָ ִגין , ּ ּבְ
הֹון א ִעּמְ ִכיְנּתָ ָאר ִלְפֵליָטה. ִּדׁשְ ׁשְ ֲחֶנה ַהּנִ יָון ְדָעִביד ַהאי ַאְתִקין . ְּוַעל ָדא ְוָהָיה ַהּמַ ּּכֵ
ְּצלֹוֵתיה ֲעַלְייהו ִתיב ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱאלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ִואֹל, ּ ֵהי ָאִבי ִיְצָחק ְיָי ָּמה ּכְ

ך ך ְוֵאִטיָבה ִעּמָ ְָהאֹוֵמר ֵאַלי ׁשוב ְלַאְרְצך וְלמֹוַלְדּתְ ָ ָּ ּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר  יחֹו)תהלים קב(ִּרּבִ פֹך ׂשִ ִפָלה ֶלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפִני ְיָי ִיׁשְ ְ ּתְ ּ ַהאי . ּ
ה ֲאַתר ַכּמָ ְּקָרא אוְקמוָה ּבְ ֶּאָלא ָדִוד ַמְלּכָ. ּ ִמֵלי ּ ל ְוָחָמא ּבְ ּכַ ד ִאְסּתַ ּא ָאַמר ָדא ּכַ ּ

ָנא י ָחמֹוי ָאַמר ָדא, ְדִמְסּכְ ּמֵ ד ֲהָוה ָאִזיל ְוָעַרק ִמּקַ יה ּכַ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתַ ִפָלה ֶלָעִני. ּ ָּדא , ּּתְ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָנא ַקּמֵ ּהוא ְצלֹוָתא ְדָבֵעי ִמְסּכְ ּ ּ ת ְלָכל ְּוָדא ְצלֹוָתא ְדַאְקִדיַמ, ְּ

  .ְּצלֹוְתהֹון ְדַעְלָמא

ִפָלה ֶלָעִני וְכִתיב ָהָתם  ִתיב ָהָכא ּתְ ּּכְ ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים)תהלים צ(ּ ִפָלה ְלמׁשֶ ין , ּ ּתְ ַמה ּבֵ
ל ֹראׁש. ַהאי ְלַהאי ִפָלה ׁשֶ ל ַיד ְוָדא ּתְ ִפָלה ׁשֶ ֶּאָלא ָדא ּתְ ּ ין ַהאי , ּּ א ּבֵ ְוֵלית ְלַאְפָרׁשָ

ִפָלה ְלָעִני ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהיםּּתְ ִפָלה ְלמׁשֶ ּ וֵבין ּתְ ַחד, ּ ִקיִלין ּכְ   .ְּוַתְרַווְייהו ׁשְ

ל ְצלֹוִתין ְדַעְלָמא ִריך הוא ִמּכָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ְדָעִני ַאְקִדיַמת ַקּמֵ ּ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ץ ֱענות ָעִני ְוגו)תהלים כב(, ִּדְכִתיב ּקַ י לא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ א ֲחֵזי. 'ּ ּכִ ִפָלה ְלָעִני, ּתָ ָּדא , ּּתְ

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ נוֵתיה. ּּתְ ִמְסּכְ ק ּבְ ְּדָעִני ִאְתָדּבַ ּ ּ לום, ּ ְרֵמיה ּכְ ַמאן ְדֵלית ֵליה ִמּגַ ּּכְ ּ ּ ּ.  

ה ִפָלה ָדא מׁשֶ ָּדָבר ַאֵחר ּתְ י ַיֲעֹטף. ְּלָעִני ָדא ָדִוד. ּּ י , ּכִ ּסֵ ָיא ִסיֲהָרא ְוִאְתּכַ ּסְ ד ִאְתּכַ ּכַ
ְמ א ִמיָנהׁשִ יחֹו. ּׁשָ פֹך ׂשִ ְְוִלְפֵני ְיָי ִיׁשְ א, ּ ְמׁשָ ֲהֵדי ׁשִ ָרא ּבַ ִגין ְלִאְתַחּבְ   .ּבְ
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א ֲחֵזי א ְצלֹוָתא, ּתָ ֵני ָנׁשָ ָנא ִאיִהי ְצלֹוָתא ְדָקְייָמא . ְצלֹוָתא ְדָכל ּבְ ּוְצלֹוָתא ְדִמְסּכְ
ְרִעין וִפְתִח ִריך הוא ְוָתַבר ּתַ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ יה ֲהָדא הוא ְּ ָלא ַקּמֵ ּין ְוָעאַלת ְלִאְתַקּבָ ּ

י ַחּנון ָאִני)שמות כב(, ִדְכִתיב י ּכִ ַמְעּתִ ַמע , ּ ְוָהָיה ִכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוׁשָ ֹמַע ֶאׁשְ ּוְכִתיב ׁשָ
יחֹו. ַצֲעָקתֹו פֹך ׂשִ ְְוִלְפֵני ְיָי ִיׁשְ ִריך ה, ּ א ּבְ ַמאן ְדִמְתַרֵעם ַעל ִדינֹוי ְדקוְדׁשָ ְּכְ ּ ּ ּ   .ּואּ
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ָרֵאל  י ֶאְלָעָזר ְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ֶחְדָווָתא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ָּאַמר ִרּבִ  )א''דף קסט ע(ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלִאְתַעָטָרא ַקֵמיה קוְדׁשָ ּ ּ ִריך , ְּ א ּבְ יה קוְדׁשָ יר ַקּמֵ ך ֲחִביָבא הוא ַיּתִ ְְבִגין ּכָ ְּ ּ ּ

א ְדִאְצְטִריך לֹוןּוְבִגין . ּהוא ְעּתָ ׁשַ ִאיב ִלְצלֹוְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ְּכָ ְ ְּ ּ ּ ּ ּּ ,
ִגין ְדָיְדֵעי ְלַרּצוֵיי ְלָמאֵריהֹון ּּבְ ּ.  

ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ְיָי ָהאֹוֵמר ֵאַלי ׁשוב  יה ּבְ ִתיב ּבֵ ַּמה ּכְ ּ
ְדָקא ָחֵזי, 'ְוגו וָרא ַחד ּכְ ִקּשׁ וָרא ּבְ ר ִקּשׁ ִּאֲעַטר ְוִאְקׁשַ , ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ִליִמיָנא. ּ

ָמאָלא ֵלי ִמָלה ְלִאְתַעְטָרא ְלַאְתֵריה , ָהאֹוֵמר ֵאַלי. ִואלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ִלׂשְ ָּהָכא ּתָ ּ ּ
יַנְייהו ך ְוֵאיִטיָב. ּּבֵ ָׁשוב ְלַאְרְצך וְלמֹוַלְדּתְ ָּ ךּ   :ְה ִעּמָ

י ִמּכֹל ַהֲחָסִדים אי ֲהָוה ִאְצְטִריך ַהאי ִעם ַהאי, ָקֹטְנּתִ ֶּאָלא ָאַמר ַיֲעֹקב ַאּתְ . ְַאּמַ
י ַנאי, ַאְבַטְחּתְ ִלי ְלאֹוָטָבא ִעּמִ ְלהו ַעל ּתְ ְּוֲאָנא ְיַדְעָנא ְדָכל עֹוָבָדך ּכֻ ּּ י . ְ ָהא ֲאָנא ֵלית ּבִ

י ִמּכֹל ְּזכוָתא ְדָהא ָקֹטְנּתִ יָת ֶאת ַעְבֶדךּ ר ָעׂשִ ל ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ָ ַהֲחָסִדים וִמּכָ ּ ְוָכל ַמה , ּ
ִגיָנך הוא ַדֲעָבַדת ִלי ִגין ְזכוָתאי ֲהָוה ֶאָלא ּבְ ַּדֲעָבַדת ִלי ַעד יֹוָמא ָלאו ּבְ ּ ּ ְּ ְּוַההוא ִטיבו , ּ ּ

ִגיָנך ֲהָוה ְוְקׁשֹוט ּבְ ַקְדִמיָתא ְדֲהֵויָנא . ּ ד ָעַבְרָנא ּבְ ְּדָהא ּכַ וּ י ְדֵעׂשָ ּמֵ ְיִחיָדאי , ָאִזיל ִמּקַ
ֲּעַבְרָנא ֵליה ְלַההוא ַנֲהָרא י ִטיבו וְקׁשֹוט, ּ ְּוַאְנּתְ ָעְבִדית ִעּמִ א ַמֲעַבר . ּ ּתָ ְוָהא ֲאָנא ַהׁשְ

יְרָיין ְתֵרי ַמּשִׁ יְרָיין ְדָפִליג, ֵּליה ּבִ ֵרין ַמּשִׁ ִּאינון ּתְ ּ.  

ְבָחא ְדָמאֵרי ַּעד ָהָכא ִסדוָרא ְדׁשִ ּ ָעא ַמה ְדִאְצְטִריך ֵליה, ּהּ אן וְלָהְלָאה ּבָ ִּמּכָ ּ ְּ .
ִני ַעְלָמא ַקְדִמיָתא, ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ּבְ ָבָחא ְדָמאֵריה ּבְ ְּדִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַסְדָרא ׁשְ ּ ּ ְּ ,

עוֵתיה ֵעי ּבָ ּוְלָבַתר ִיּבָ ּ ָבָחא ְד, ְּדָהִכי ֲעַבד ַיֲעֹקב. ּ ַקְדִמיָתא ִסֵדר ׁשְ ּוְלָבַתר ְדִסֵדר , ָּמֵריהּּבְ ּ ּ
עוֵתיה ְדִאְצְטִריך ֵליה ָבָחא ָאַמר ּבָ ּׁשְ ּ ּ ְּ.  

י  ּנִ י ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶפן ָיֹבא ְוִהּכַ ו ּכִ יֵלִני ָנא ִמָיד ָאִחי ִמַיד ֵעׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַהּצִ ּ ּ ּ
ִנים אן. ֵאם ַעל ּבָ ַּמאן ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְדָבֵעי ְלָפְר, ִמּכָ ּ ְדָקא ְיאותּּ א ִמלֹוי ּכְ ּׁשָ יֵלִני . ּ ַהּצִ

ַזְבּתְ ִלי ִמָלָבן, ָנא ַאִחין , ְוִאי ֵתיָמא ְקִריִבין אֹוֲחָרִנין ְסָתם. ִּמַיד ָאִחי. ְּוִאי ֵתיָמא ְדָהא ׁשֵ
ו. ִּאְקרון ְדָקא ְיאות, ַמאי ַטֲעָמא. ִּמַיד ֵעׂשָ א ִמָלה ּכְ ִגין ְלָפְרׁשָ ּּבְ אי ְוִאי ֵתיָמא ֲאָנא . ּ ַאּמַ

ִני, ְִאְצְטִריך י ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶפן ָיֹבא ְוִהּכַ א . ּּכִ מֹוְדָעא ִמָלה ְלֵעיָלא וְלָפְרׁשָ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ּ
ְדָקא ְיאות ָּלה ּכְ ים ִמָלה, ּ   :ְּוָלא ַיְסּתִ
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ך ְוגו ה ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב ִעּמָ ה ָאַמְרּתָ ֵהיֵטב ֵאיִטיב. 'ְְוַאּתָ הַמ, ְוַאּתָ ָמה . אי ְוַאּתָ ּכְ
ָלם)נחמיה ט(ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ ּ ְוַאּתָ ה ָאַמְרּתָ, ּ   .ּאוף ָהָכא ְוַאּתָ

א ֲחֵזי א ָאַמר , ּתָ ן, ּ ִיְהיו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי)תהלים יט(ָּדִוד ַמְלּכָ ִּאֵלין ִמִלין ְדִאְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ .
י ִּאֵלין ִמִלין ִדְס, ְוֶהְגיֹון ִלּבִ ּ פוֵמיהּ א לֹון ּבְ ר ָנׁש ְלָפְרׁשָ ִּתיָמן ְדָלא ָיִכיל ּבַ ּ ָּדא הוא ֶהְגיֹון , ּ ּ

א א ְדָלא ָיִכיל ְלִאְתָפְרׁשָ ִלּבָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  

פוָמא א ּבְ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ִמָלה ְלִאְתָפְרׁשָ ּּ ּ א, ְ ִלּבָ ּוִמָלה ְדַתְלָיא ּבְ ְּוֹכָלא ָרָזא ִאיהו, ּ ּ .
ָאהַּחד ָלֳקֵבל ַדְר ּתָ א ּתַ א ִעָלָאה, ּגָ ְּוַחד ָלֳקֵבל ַדְרּגָ א . ּ א ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ִּמָלה ְדִאְתָפְרׁשָ ּ ּ

א ָאה ְדִאְצְטִריך ְלִאְתָפְרׁשָ ּתָ ּּתַ ְ יר. ּ א ְפִניָמָאה ַיּתִ א ִאיהו ָלֳקֵבל ַדְרּגָ ִלּבָ ַּההוא ְדַתְלָיא ּבְ ּ ּ ּ ,
ֲחָדא ִאיהו ְּוֹכָלא ּכְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ִיְהיו. ּ י ְלָפֶניך ְוגוּ   .'ָ ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלּבִ

ַגְווָנא ָדא ָאַמר ַיֲעֹקב ְדָקא ְיאות, ּכְ ַקְדִמיָתא ָפִריׁש ִמָלה ּכְ ּּבְ ּ ּוְלָבַתר ָסִתים ִמָלה , ּ ּ
א א ְדָלא ִאְצְטִריך ְלָפְרׁשָ ֶהְגיֹוָנא ְדִלּבָ ְלָיא ּבְ ְְדִאיִהי ּתַ ּ י ֶאת  )בראשית לב(, ִּדְכִתיב. ּ ְמּתִ ְוׂשַ

ֵפר ֵמֹרב ר לא ִיּסָ חֹול ַהָים ֲאׁשֶ ַּזְרֲעך ּכְ א ְדָלא ִאְצְטִריך . ָ ִלּבָ ְָהָכא ִאיהו ִמָלה ְדַתְלָיא ּבְ ּ ּ ּּ
א ְדָקֲאָמָרן. ְלָפְרׁשָ ְדָקא ְיאות, ְְוֵכן ִאְצְטִריך ּכִ ִלים ּכְ ִגין ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ׁשְ ּּבְ ִאין ִאינון . ּ ַּזּכָ

ַּצִדיַקָיא ְד עוְתהֹוןּ ְדָקא ְיאות וְלִמְבֵעי ּבָ ָבָחא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ָּיְדֵעי ְלַסְדָרא ׁשְ ּ ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִתיב  ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ָ ּ א כתיב גם את ''ס(. ּ

 ראשי תיבות גואל ם''ג, גליון(רמז , השלש פעמים גם', השני גם את השלישי וגו

 לשלש גאולות על ידי שלשה צדיקים משה מרדכי )משרז גואל מרדכי גואל משיח
  :)משיח שעתיד לגאלנו בקרוב

  ]ב''דף קסט ע - ' זוהר חלק א[

ַּוִיָוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבדֹו ְוגו ּ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. 'ּ ה ֵאֶליך ָרָעה )תהלים צא(, ִּרּבִ ָ ֹלא ְתֻאּנְ

ָאֳהֶלךְוֶנַגע ֹלא ִי א ֲחֵזי. ְָקַרב ּבְ ָכל יֹוָמא , ּתָ ִריך הוא ַעְלָמא ֲעַבד ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

יה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ְוָהא אוְקמוָה )ב''דף קסט ע(ְויֹוָמא  ֲּעִביְדּתֵ ּ ּ ּ ָמר. ּ  )ג ואי תימא''א ל''ד(, ְוִאּתְ
יֹוָמא ְרִביָעָאה ֲעַבד ְנהֹוִרין ְרָמה, ֵרי ִסיֲהָרא ָחֵסרּוְכֵדין ִאְתּבְ. ּבְ ְּנהֹוָרא ְדַאְזִעיַרת ּגַ ּ ,
ּוְבִגין ְדִאיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר וא ִדין ְוִעְלעוִלין , ו''ּ ל רוִחין ְוׁשֵ ְלָטָאה ּכָ א ְלׁשַ ִּאְתְיִהיב דוְכּתָ ּ ּ ּּ

ּוַמִזיִקין ְוָכל רוֵחי ְמָסֲאֵבי ּּ.  

ַעְלָמא ְלַאְסָטָא אִטין ּבְ ְלהו ָסְלִקין ְוׁשָ ּּכֻ י ְדִאְתֲחִריבו, הּ דוְכּתֵ ְּוִאְתַמּנון ּבְ ּ ּ ּוְבַחְקִלין , ּ
ִרין ֲחִריִבין יִפין וְבַמְדּבְ ּקִ ְטֵרי רוַח ְמָסֲאָבא. ּּתַ ְּוֻכְלהו ִמּסִ ּ ָמר ְדָהא רוַח ְמָסֲאָבא . ּ ְּוָהא ִאּתְ ּ

ׁש ָחׁש ֲעִקיָמָאה ִאיהו רוַח ְמָסֲאָבא ַמּמָ ְּדַאְתָיא ִמּנָ ר ְּוִאיהו ִאְתַמּנָ. ּ ַעְלָמא ְלַאְסָטָאה ּבַ א ּבְ
יה ַעְלָמא, ָּנׁש ְלַגּבֵ ִליט ּבְ ְּוַעל ָדא ֵיֶצר ָהָרע ׁשַ ּ.  
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הֹון ח ִעּמְ ּכַ ּתַ א ְוִאׁשְ ְייהו ִדְבִני ָנׁשָ י ְלַגּבַ ְּוִאיהו ִאְתַמּנֵ ּוַבֲעִקימו וְבַתְסקוִפין ָאֵתי . ּ ּ ּ ּ
א ּבְ ְייהו ְלַאְסָטָאה לֹון ֵמָאְרחֹוי קוְדׁשָ ְּלַגּבַ ִּריך הואּ ָמה ְדַאְסֵטי ְלָאָדם ַקְדָמָאה ְוָגִרים , ְ ּכְ

ֲאָבא, מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא א ְוָגִרים לֹון ְלִאְסּתָ   .ָּהִכי ָנֵמי ַאְסֵטי ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ

ֲהֵדיה יק ּבַ יך ֲעֵליה ַההוא רוַח ְמָסֲאָבא ְוִאְתַדּבֵ ֲאָבא ִאיהו ָמׁשִ ּוַמאן ְדָאֵתי ְלִאְסּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ה ִאינון ִדְזִמיִנין ְלָסֲאָבא ֵליה וְמָסֲאִבין ֵליהְו ַּכּמָ ּ ּ ּ ַהאי , ְּוִאיהו ְמָסָאב, ּ ְּוָסֳאִבין ֵליה ּבְ

ָמר ַּעְלָמא וְבַההוא ַעְלָמא ְוָהא ִאּתְ ּ.  

ר ָנׁש ְלִאְתַדָכָאה ֲעָתא ְדָאֵתי ּבַ ּוְבׁשַ ּ יה ְוָלא ָיִכי, ּ ְפָייא ַקּמֵ ַּההוא רוַח ְמָסֲאָבא ִאְתּכַ ּ ל ּ
ְלָטָאה ֲעלֹוי ִתיב, ְלׁשַ ה ֵאֶליך ָרָעה ְוֶנַגע לא ִיּק)תהלים צא(, ּוְכֵדין ּכְ ְ◌רב 1ָ לא ְתֻאּנֶ

ָאֳהֶלך ה ֵאֶליך ָרָעה)א כדאמר''ס(ָאַמר . ָּבְ י יֹוֵסי לא ְתֻאּנֶ ְוְנַגע ֹלא ִיְקַרב , ָּדא ִליִלית, ָ ַרּבִ
ָאר ַמִזיִקין, ְָבָאֳהֶלך ִּאֵלין ׁשְ ָמרְּוָהא אוְקמ, ּ   .ּוָה ְוִאּתְ

ֵליְלָיא ר ָנׁש ְיִחיָדָאה ּבְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָהא ֲאָמָרן ְדָלא ִיפוק ּבַ ִּרּבִ ִזְמָנא , ּּ ן ּבְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ִריַאת ְוֲהָוה  ְּואוְקמוָה,  ֲחֵסָרה)והיא(ְדִסיֲהָרא ִאְתּבְ ְלָטא. ּ ֵדין רוָחא ְמָסֲאָבא ׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ,

ְּוָדא הוא רוַח ָרָעה א, אן ָרָעהַמ, ּ ָּדא הוא ַמאן ְדָרִכיב ַעל ִחְוָיא, ְוְנַגע. ָּדא ִחְוָיא ִביׁשָ ּ ּ .
ֲחָדא ִאינון   .ָּרָעה ְוֶנַגע ּכְ

ב ְדָתִניָנן ֵני ָאָדם ְדַנְפקו ֵמָאָדם, ְּדְנַגע, ְּוַאף ַעל ּגַ ִּאֵלין ִנְגֵעי ּבְ ּ ל ִאינון . ּ ְּדָהא ּכָ ּ
ִנין ְדָלא ָקִריב ָאָדם ִעם ִאּתְ יה , ֵּתיהּׁשְ ּרוֵחי ְמָסֲאֵבי ֲהוו ָקא ַאְתָיין וִמְתַחְמָמן ִמּנֵ ּ ּ ּ

ֵני ָאָדם י ִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ יה ְוַהּנֵ ְּואֹוִליָדן ִמּנֵ ּ.  

ָמר ך, ְוָהא ִאּתְ ּכַ ּתַ גוֵפיה ְוגוָפא ִאׁשְ ִליט ּבְ ֶחְלֵמיה ְוָלא ׁשַ ר ָנׁש ּבְ ְְדַכד ּבַ ּ ּ ּ ּ ּרוַח ְמָסֲאָבא , ּּ
ְר ֲהֵדיה. ָּיא ֲעֵליהַאְתָייא ְוׁשַ ְּוִאית ִזְמִנין ְדרוֵחי נוְקִבין ְמָסֲאִבין ַאְתָיין ְוָקְרָבן ּבַ ּ ּ ִכין , ּ ּוָמׁשְ

יה ֲהַדְייהו וִמְתַחְמָמן ִמּנֵ ֵּליה ּבַ ּ ּ ְּואֹוִלידו ְלָבַתר רוִחין וַמִזיִקין , ּ ּ ּ א כגוונא ''נגעי בני אדם נ(ּ

ֵחי. )בני נשא אּוְלִזְמִנין ִאְתַחְזָיין ּכְ ֵריׁשָ ֲעֵרי ּבְ ר ְדֵלית לֹון ׂשַ א ּבַ ֵני ָנׁשָ ּזו ּבְ ּ.  

ְייהו ּמַ ָרא ִמּקַ ּמְ ּוְבֹכָלא ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּ ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ְוָלא , ּּ ִגין ִדיַהך ּבְ ְּבְ ּ
ֲהַדְייהו ַאב ּבַ ַעְרֵסיה. ִּיְסּתָ ֵליְלָיא ּבְ ְּדָהא ֵלית ָלך ַמאן ְדָנִאים ּבְ ּ ָלא ָטִעים ַטְעָמא ְּד, ְּ

יה ָמֵתיה ִמּנֵ ְּדמֹוָתא ְוָנְפַקת ִנׁשְ א. ּ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָלא ִנׁשְ ַאר ּגוָפא ּבְ ּתָ ְּוֵכיָון ְדִאׁשְ ּ ּרוַח , ּ
ַאב ְרָיא ֲעֵליה ְוִאְסּתָ ין ְוׁשַ ְּדֵלית ֵליה ְלַבר ָנׁש , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה. ְּמָסֲאָבא ַזּמִ ּ

ַצְפָראְלַאֲעָבָרא ְידֹוי ַעל ֵע ְרָיא ֲעַלְייהו ְוכו. ינֹוי ּבְ ִגין ְדָהא רוָחא ְמָסֲאָבא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְוָהא ' ּ
ָמר   .ִאּתְ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ יה קוְדׁשָ ב ְדִאְתָרִחים ַקּמֵ ְּדָהא ַיֲעֹקב ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ְלחֹודֹוי ַאר ּבִ ּתָ ּרוָחא ָאֳחָרא ֲהָוה ַזִמין ְלִאְזַד, ְּדִאׁשְ ֲהֵדיהּ ְּווָגא ּבַ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ִרּבִ ע ְדִבְלָעם, ּתָ ַההוא ָרׁשָ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ַּמה ּכְ ּ ִפי, ּ ְַוֵיֶלך ׁשֶ ַּמהו , ּ
ִפי ִפיפֹון ֲעֵלי ֹאַרח. ְיִחיָדאי, ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשְ ַהאי ִחְוָיא ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ְוָכִמין , ּכְ ּּכְ
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ְלָעם ֲהָוה ָאִזיל ְיִחיָדאי. ִביִליןֲּעֵלי ָאְרִחין וׁשְ ָכא . ָהִכי ָנֵמי ּבִ ִגין ְלַאְמׁשָ ַמאי ַטְעָמא ּבְ
ֲּעֵליה רוָחא ְמָסֲאָבא ין ְיִדיָען. ּ ְזַמּנִ ְּדָכל ַמאן ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ּבִ ָמָתא, ּ ֲּאִפילו ּבְ ַאְתִרין , ּ ּבְ

יך ֲעֵליה רוָחא ְמָסֲאָבא. ְיִדיָען ָּמׁשִ ּ ְ.  

  ]א''דף קע ע - '  אזוהר חלק[

ך ֲאַתר ִדְבֵני , ְְבִגין ּכָ ָאְרָחא ְבָמָתא ֶאָלא ּבְ ר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ ָכל ִזְמָנא ָלא ְיַהך ּבַ ּּבְ ּ ְ

ן ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ א ָאְזִלין ְוָתִבין וִמׁשְ ֵליְלָיא הֹוִאיל , ָּנׁשָ ר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבְ ְְוַעל ָדא ָלא ְיַהך ּבַ ּ
א ָלא ִמ ֵחיּוְבֵני ָנׁשָ ּכְ ּתַ ְּוַהְיינו ַטְעָמא ְדָלא ָתִלין ִנְבָלתֹו, ׁשְ ְּדָלא ְלַקְייָמא  )א''דף קע ע(. ּ

ֵליְלָיא ָלא רוָחא ַעל ַאְרָעא ּבְ ּּגוָפא ִמיָתא ּבְ ע ְדִבְלָעם ֲהָוה ָאִזיל . ּ ך ַההוא ָרׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ָמה ְדאוְקמוָה ַהאי ָנָחׁש ּכְ ְּיִחיָדאי ּכְ ּ.  

מלמד דסליקו , גליון דאמר רבי יהושע בן לוי(. ַּמאי ַוֵיָאֵבק, ׁש ִעּמֹוַּוֵיָאֵבק ִאי
 אבק )נחום א(וכתיב , כתיב הכא בהאבקו עמו. אבק ברגליהון עד כורסי יקרא

דינו הוא שיעלה , בגין כך. ואיהו סמאל, וההוא מלאך שרו של עשו היה, רגליו
ְמעֹון ָאַמר ִמן ָאָבקִרּבִ. )שהוא מקום המשפט, אבק דרגליו עד כסא הכבוד ָאָבק . י ׁשִ

ין ָעָפר ְלָאָבק, ָטֵפל ֶלָעָפר ין . ַמה ּבֵ ַאר ִמן נוָרא ְוָלא ֲעַבד ִאיּבִ ּתָ ָּדא ָאָבק ְדִאׁשְ ּ ּ
א.  ְלָעְלִמין)בעלמא( ֵעיָלא ְוַתּתָ ָלָלא ּבְ יה ְוִאיהו ּכְ ין ָנְפֵקי ִמּנֵ ָּעָפר ְדָכל ִאיּבִ ּ.  

י ְיהוָדה ִאי ָה ָמעֹו. ּ ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל)שמואל א ב(ִכי ַמאי ָּאַמר ִרּבִ ַמׁשְ , ָּאַמר ֵליה ּכְ
ַהאי ַגְווָנא ֵמִקים ֵמָעָפר ָדל לום, ֲּאָבל ּבְ ְרֵמיה ּכְ ִגין ְדֵלית ֵליה ִמּגַ ּּבְ ּ ּ ּוֵמַההוא ַעְפָרא , ּ ּ

לום ָּנַפק ַדל ְדֵלית ֵליה ּכְ ּ ּ ין ְוָכל ִטיבו ְד, ּ ל ִאיּבִ ּוֵמַההוא ָעָפר ּכָ ּ יהּ ּוֵביה . ַּעְלָמא ָנְפֵקי ִמּנֵ ּ
ָמה ִדְכִתיב ל עֹוָבִדין ְדַעְלָמא ּכְ ִּאְתֲעִבידו ּכָ ב ֶאל )קהלת ג(, ּ  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ

ה. ֶהָעָפר ל ַחּמָ ְלּגַ ְּוָתִניָנן ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוֲאִפילו ּגַ ֲּאָבל ָאָבק ָלא ָעִביד ֵפיִרין . ּ
ך ַוֵיָאֵבק ִאיׁש,  ְלָעְלִמין)לעלמא(ין ְוִאיּבִ ּוְבִגין ּכָ ְ ַההוא ָאָבק וְרִכיב ֲעֵליה, ּ ְּדַאְתָיא ּבְ ּ ּ ּ ,

ִגין ְלַקְטְרָגא ֵליה ְלַיֲעֹקב   .ּּבְ

ַחר ְּדִאְתֲעַבר ׁשוְלָטנוֵתיה ְוִאְתַחַלף, ַעד ֲעלֹות ַהּשָׁ ּ ּ ּ ְּוָכך הוא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ִגין , ְ ּבְ
ְּדָגלוָתא ֵליְלָיא ַדְמָיאּ א ּכְ ּתָ ָרֵאל ְוִאינון . ְּוִאיהו ֵליְלָיא,  ַהׁשְ ְלָטא ַההוא ָאָבק ַעל ִיׂשְ ְּוׁשָ ּ

ִכיֵבי ְלַעְפָרא  ַלק ְנהֹוָרא ְוִיְתְנַהר ְיָמָמא, )אוחרא(ׁשְ ַּעד ְדִיְסּתַ ָרֵאל . ּ ְלטון ִיׂשְ ּוְכֵדין ִיׁשְ ּ
ּוְלהֹון ִיְתָיִהיב ַמְלכוָתא ְדִאינון ַקִד ּ ּ ּ י ֶעְליֹוִניןּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. יׁשֵ ּ וַמְלכוָתא )דניאל ז(, ּכְ ּ

י ֶעְליֹוִנין ַמְלכוֵתה  ַמָיא ְיִהיַבת ְלַעם ַקִדיׁשֵ ל ׁשְ חֹות ּכָ ְלָטָנא וְרבוָתא ִדי ַמְלְכָות ּתְ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ּ
עון ּמְ ּתַ ְלָטַנָיא ֵלה ִיְפְלחון ְוִיׁשְ ַּמְלכות ָעַלם ְוֹכל ׁשָ ּ ּ ּ:  

ִניַּויֹאֶמר ׁשַ ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ֵלֲחך ּכִ ַחר ַויֹאֶמר ֹלא ֲאׁשַ י ָעָלה ַהּשָׁ ְָלֵחִני ּכִ ּ י ְיהוָדה ָפַתח . ּ ִּרּבִ ּ
ה )שיר השירים ו(, ְוָאַמר ה ֲאיֻּמָ ַחּמָ ָרה ּכַ ַחר ָיָפה ַכְלָבָנה ּבָ מֹו ׁשָ ָקָפה ּכְ ׁשְ ּ ִמי ֹזאת ַהּנִ

ְדָגלֹות ּנִ ָמר. ּכַ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ָקָפה, ּ ׁשְ ָרֵאל , ֲאָבל ִמי ֹזאת ַהּנִ ִּאֵלין ִאינון ִיׂשְ ּ
לוָתא ִריך הוא יֹוִקים לֹון ְוָיִפיק לֹון ִמן ּגָ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ח לֹון ִפְתָחא . ְּ ֵדין ִיְפּתַ ּּכְ
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יק ְזֵעיר)דהיא(ִּדְנהֹוָרא  ּוְלָבַתר ִפְתָחא ַאֲחִריָנא ְדִאיהו ַרב ִמיֵניה. ּ ַדּקִ ּ ּ א , ּּ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ
ע רוֵחי ָעְלָמא ְרִעין ִעָלִאין ְפִתיִחין ְלַאְרּבַ ח לֹון ּתַ ִריך הוא ִיְפּתַ ּּבְ ּּ ּ ְ.  

הו ָרֵאל וְלַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ל ַמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְלהו ְוָלאו , ְּ ָּהִכי ּכֻ ּ
ִזְמָנא ָחָדא ִדירְּלַבר ָנׁש ְדִאְת. ּבְ ֲחׁשֹוָכא ּתָ ֲחׁשֹוָכא ְוִדיוֵריה ֲהָוה ּבַ ְּיִהיב ּבַ ּ ד ִיְבעון , ּ ּּכַ
ֵעיָנא ְדַמֲחָטא, ְּלַאְנָהָרא ֵליה א ּכְ ָחא ֵליה ְנהֹוָרא ְזֵעיְרּתָ ְעָיין ְלִאְפּתְ ּּבַ יה, ּ ּוְלָבַתר ַרב ִמּנֵ ּ ,

ל ְנהֹוָרא ּכְ ָכל ִזְמָנא ַעד ְדִיְנֲהרון ֵליה ּכָ ּוְכֵדין ּבְ ּ ּ   .ְּדָקא ְיאותּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָרֵאל ּכְ ך ִאינון ִיׂשְ ּּכָ ר )שמות כג(, ָ ּנו ִמָפֶניך ַעד ֲאׁשֶ ָ ְמַעט ְמַעט ֲא גַרׁשֶ ּ ּ
ְפֶרה ְוגו א ָחָדא. 'ּתִ ְעּתָ ׁשַ ְּוֵכן ְלַמאן ְדָאֵתי ַאְסָווָתא ָלאו ִאיהו ּבְ ֶּאָלא ְזֵעיר ְזֵעיר ַעד , ּ
ף ּקַ ו. ְּדִיְתּתַ יה ְזֵעיר ,  ָלאו ָהִכיֲאָבל ְלֵעׂשָ ִזְמָנא ָחָדא ָנִהיר ֵליה ְוִאְתֲאִביד ִמּנֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

 ַעד )יי כגבור יצא) ישעיה מב(ולזמנא דאתי לאומות עובדי עבודת כוכבים ומזלות (. ְזֵעיר
יצון  ָרֵאל ִויׁשֵ ְקפון ִיׂשְ ְּדִיְתּתַ ּ ּ ֵליה ִמּכָֹלא)וישבון(ּ ּוְבִגין . ָאֵתיֵּמַעְלָמא ֵדין וֵמַעְלָמא ְד, ּ

א ָחָדא ְעּתָ ׁשַ ִציאו ִמּכָֹלא, ְּדָנִהיר ּבְ ֲּהָוה ֵליה ׁשֵ ּ ָרֵאל ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ְזֵעיר ְזֵעיר. ּ , ֲאָבל ִיׂשְ
ִריך הוא ְלָעְלִמין א ּבְ ְקפון ְוַיְנִהיר לֹון קוְדׁשָ ַּעד ְדִיְתּתַ ּ ּ ְּ.  

ָקָפ ׁשְ ֲאֵלי לֹון ְוָאְמֵרי ִמי ֹזאת ַהּנִ ַחרְּוֹכָלא ׁשָ מֹו ׁשָ ִּאיהו ַקְדרוָתא ְדַצְפָרא, ה ּכְ ְוָדא , ּ
ִּאיהו ְנהֹוָרא ָדִקיק ּוְלָבַתר ָיָפה ַכְלָבָנה. ּ ַחר, ּ יר ִמּשַׁ ִגין ְדִסיֲהָרא ְנהֹוָרא ִדיָלה ָנִהיר ַיּתִ ּּבְ ּ .
ה ַחּמָ ָרה ּכַ יֲהָרא, ּוְלָבַתר ּבָ יר ִמּסִ יף ְוָנִהיר ַיּתִ ּקִ ִגין ִדְנהֹוֵריה ּתַ ּּבְ ְדָגלֹות. ּ ּנִ ה ּכַ , ּוְלָבַתר ֲאיֻּמָ

ְדָקא ְיאות יף ּכְ ּקִ ְנהֹוָרא ּתַ יָפא ּבִ ּקִ   .ּּתַ

  ]ב''דף קע ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְסָיא ְנהֹוָרא ְוָאֵתי ַצְפָרא, ּתָ ך ְיָמָמא ְוִאְתּכַ עֹוד ְדִאְתֲחׁשַ ְּבְ ַקְדִמיָתא , ּ ִיְתְנִהיר ּבְ
י ְנ ְדָקא ְיאותְּזֵעיר ְזֵעיר ַעד ְדִיְתַרּבֵ ִריך הוא ִיְתַער . ּהֹוָרא ּכְ א ּבְ יָון ְדקוְדׁשָ ְּדָהא ּכֵ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ַחר ְדִאיִהי אוְכָמא, ְּלַאְנָהָרא ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ מֹו ׁשָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּוְלָבַתר ָיָפה . ִּיְתְנִהיר ּבְ
ה, ַּכְלָבָנה ַחּמָ ָרה ּכַ ְדּגָ. ּוְלָבַתר ּבָ ּנִ ה ּכַ ָמרּוְלָבַתר ֲאיֻּמָ ָמה ְדִאּתְ   )ב''דף קע ע(. לֹות ּכְ

א ֲחֵזי ִליק ַצְפָרא, ְוּתָ יָון ְדִאְסּתַ י ָעָלה, ּּכֵ ַחר ֶאָלא ּכִ י ָבא ַהּשָׁ ִתיב ּכִ ְּדָהא ָלא ּכְ ְּדָהא , ּ
ַחר י ָבא ַהּשָׁ ִזְמָנא ּכִ יׁש ֵליה ְלַיֲעֹקב, ּבְ א ְוַאּכִ ף ַההוא ְמַמּנָ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ּּכְ ִגין ְדַה. ּ ּהוא ּּבְ

ו ָפא ְלֵעׂשָ ּקָ יפו ְלִאַתּתַ ּקִ יׁש ְלַיֲעֹקב ְלֵמיַהב ּתַ א ַאּכִ   .ְּמַמּנָ

ף ַיֲעֹקב ּקַ ַחר ְוִאְתֲחֵזי ֲאָתא ְנהֹוָרא ְוִאְתּתַ ְּוַכד ָסִליק ַההוא אוְכָמא ְדׁשָ ּ ְּדָהא ְכֵדין , ּ
ֲא, ָּמָטא ִזְמֵניה ְלִאְתְנָהָרא ֶמׁש ּכַ ִתיב ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ ר ָעַבר ֶאת ְפנוֵאל ְוהוא צֹוֵלַע ַּמה ּכְ ּׁשֶ ּ ּ

ֶמׁש. ַעל ְיֵרכֹו ֵדין ִזְמָנא ְלִאְתָנָהָרא, ַּוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ   .ְּדָהא ּכְ

ֵאִבין . ְּוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו ָגלוָתא ְוָסְבִלין ּכְ ָרֵאל ּבְ עֹוד ְדִיׂשְ ֵדין ִאיהו ֶרֶמז ְדָהא ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ
יׁשִ ה ּבִ ד ִאְתְנִהיר לֹון ְיָמָמא ְוֵייֵתי לֹון ַנְייָחא, יןְוַצֲעִרין ְוַכּמָ לון ְוִיְכֲאבון , ּכַ ּכְ ֵדין ִיְסּתַ ּּכְ ּ

ין ְוַצֲעִרין ְדָסְבלו ְוִיְתְמהו ֲעַלְייהו יׁשִ ה ּבִ ּמָ ַגְרַמְייהו ִמּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ֶמׁש. ּ ך ַוִיְזַרח לֹו ַהּשֶׁ ִגין ּכָ ּּבְ ְ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]605דף [ -ּ

ְּדַההוא ִזְמָנא ְדַנְייָחא ְרֵמיה ַעל ַמה ּוְכֵדין ְו, ּ ַאב ְוָצֵעיר ּגַ ּהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו ִאְתּכָ ּ
  .ְּדֲעַבר

יה ְדַכד ִאְתַחַלׁש  ף ְוִאְתֲאִחיד ּבֵ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ֲחָרא ּכְ ַלק ַקְדרוָתא ְדׁשַ ד ִאְסּתַ ְּוִאיהו ּכַ ּּ ּ ּ ּ ּ
ֵליְלָיא, ֵּחיֵליה ְּדֵלית ֵליה ׁשוְלָטנוָתא ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְל, ּ יָמָמאְוַיֲעֹקב ׁשָ ָּטנוֵתיה ּבִ ְּוַעל ָדא ָאַמר . ּ

ַחר י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ְרׁשוְתך ָקִאיְמָנא, ַּויֹאֶמר ׁשַ ְָדָהא ֲאָנא ּבִ ּ ָמר ְואוְקמוָה, ּ ְּוָהא ִאּתְ ּ:  

בגיד , כי נגע בכף ירך יעקב', על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וגו(
. ואמאי אקרי גיד הנשה. יה לכלבאדאפילו בהנאה אסיר ואפילו ליהב, הנשה

  .ותמן הוא יצר הרע רביע, כלומר גיד דאיהו מנשה לבני נשא לפולחנא דמאריהון

בגין , וכיון דאתדבק עם יעקב לא אשכח אתר דיכיל לאתגברא עליה דיעקב
, מה עבד, וכלהו הוו תקיפין ולא הוו בהון חולשא, דכל שייפי גופא סייעי ליעקב

ומתמן אתי יצר , בזיניה ביצר הרע דאיהו זיניה ואתריה, ד הנשהויגע בכף ירכו בגי
  .הרע על בני נשא

כמה דאמרו . ובגין כך אמרה אורייתא לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה
ובגין כך כל . ביש, ואי ביש. טב, בשייפין דבר נש דרמיז לעילא אי טב, חברייא

  .שייפא מתקיף שייפא

, ובני ישראל לא יאכלו ליה, ע דהוא זיניהודאי גיד הנשה מתקיף ליצר הר
דאיהו , יאכלו ליה, אבל עמין עובדי עבודה זרה. דלאו אינון מסטריה ומזיניה

בגין דאית בבר . ל בגין לתקפא לבהון''מסטרא ומזינא דמלאכא דלהון דאיהו סמא
ולקבל , ח פקודין דאורייתא דאינון למעבד אתיהבו''ח שייפין לקבל רמ''נש רמ

  .מלאכין דאתלבשת בהון שכינתא ושמא דלהון כשמא דמאריהוןח ''רמ

ה פקודין דלאו אינון אתיהבו למעבד ''ה גידין ולקבלהון שס''ואית בבר נש שס
ל דאיהו חד ''והא תשעה באב חד מנהון דאיהו לקבל סמא, ה יומי שתא''ולקבל שס
לו בני ישראל ובגין כך אמרה אורייתא לא יאכ, )א יומין''נ(ה מלאכין ''מאינון שס

ובגין כך . לאסגאה תשעה באב דלא אכלין ביה ולא שתין, ת''א. את גיד הנשה
בכל יומי , ויאבק איש עמו, חזא קודשא בריך הוא כלא ונרמז בהון רמז ליעקב

מיד תשש חיליה , שתא ובכל שייפין דיעקב ולא אשכח בר ההוא גיד הנשה
תקף ואתגזר דינא עלנא וביומי שתא אשכח יום תשעה באב דביה את, דיעקב

י . )וכל מאן דאכיל בתשעה באב כאילו אכיל גיד הנשה, ואתחרב בי מקדשא ַרּבִ
ִּאְלָמֵלא ָלא ִאְתַחַלׁש ֵחיָלא , ִּחָייא ָאַמר יה , ּ ָדא ְדַיֲעֹקב)א דאתר''נ(ּ ִּאְתְקַיים ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ּ

א ו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ר ֵחיָלא ְדֵעׂשָ   .ְוִאְתּבַ

  ]א''דף קעא ע - ' זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]606דף [ -ּ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ן )יחזקאל א(, ִּרּבִ ם ּכֵ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ָעָנן ּבְ ר ִיְהֶיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ  ּכְ
בֹוד ְיָי ָוֶאְרֶאה ָוֶאפֹל ַעל ָפַני ְוגו ַּמְרֵאה ַהּנַֹגה ָסִביב הוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ּ ּ ּ ּ ַהאי ְקָרא . 'ּ

ָמר א. ִאּתְ ִתיב,  ֲחֵזיֲאָבל ּתָ ה)דברים לה(, ְּדָהא ּכְ מׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ַמה .  ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ
ָאר ְנִביֵאי ָעְלָמא ה ִלׁשְ ין מׁשֶ ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָנֲהָרא. ּבֵ ל ּבְ ּכַ ה ִאְסּתַ ָאר ְנִביֵאי ָלא , ּמׁשֶ ׁשְ

ַאְסַפְקַלְרָיא  ֵלי ֶאָלא ּבְ ּכְ ֲּהוו ִמְסּתַ ּ ַמע ְוָקִאים ַעל . ָלא ָנֲהָראְּד )א''דף קעא ע(ּ ה ֲהָוה ׁשָ מׁשֶ
ף, ַרְגלֹוי ּקַ ְּוֲהָוה ָיַדע ִמָלה ַעל ּבוְרֵייה, ְּוֵחיֵליה ִאְתּתַ ּ ָמה ִדְכִתיב, ּ ּ וַמְרֶאה )במדבר יב(, ּכְ

ָאר ְנִביֵאי ֲהוו ָנְפֵלי ַעל ַאְנַפְייהו ְוִאְתַחַלׁש ֵחיָלא ִדְלהֹון ְוָלא. ְוֹלא ְבִחידֹות ּׁשְ ּ ּ ֲהוו ָיְכֵלי ּּ
ְּלָקְייָמא ַעל ּבוְרֵייה ְדִמָלה ּ ּ ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב . ּ י ָנַגע ּבְ ִגין ִדְכִתיב ּכִ ַרם לֹון ָדא ּבְ ְַמאן ּגָ ּ ּ

  .ְּוהוא צֹוֵלַע ַעל ְיֵרכֹו

ד  ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוָכל ִאינון ְנִביִאין ָלא ָיִכילו ְלָקְייָמא ַעל ַמה ְדַזּמִ ּ ּ ּ ֵּליה ְּ
ו ו, ְלֵעׂשָ ְטָרא ְדֵעׂשָ ר עֹוַבְדָיה ְנִביָאה ְדֲהָוה ִגיֹוָרא ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבַ ִקיוֵמיה , ּּ ָּדא ָקִאים ּבְ ּ ּּ

ו ְוָלא ִאְתַחַלׁש ֵחיֵליה ֲּעֵליה ְדֵעׂשָ ּ ּּ.  

ָאר ְנִביֵאי ִאְתַחַלׁש ּתוְקַפְייהו ְוָלא ֲהוו ָיְכִלין ְלִאְתָקְייָמ ל ׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ ָלא ִמָלה ּּ ּא ְלַקּבְ
ְדָקא ְיאות ַּעל ּבוְרֵייה ּכְ ּ ה, ַמאי ַטְעָמא, ּ ׁשֶ ִגין ַהּנָ ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ּבְ י ָנַגע ּבְ ִגין ּכִ , ְּבְ

ל ֵחיָלא ְדַיְרָכא ִאיב ּכָ יב ְוׁשָ ְּדָנּסִ ַאר צֹוֵלַע ַעל , ּ ּתָ ר ֵחיָלא ְדַיְרָכא ְוִאׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְתּבַ
ל . ְיֵרכֹו יהְּדָהא ּכָ ָקא וְלָקְייָמא ּבֵ ְּנִביִאין ְדַעְלָמא ָלא ָיִכילו ְלִאַדּבְ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְדָקא ָחֵזי, ּתָ תוְקַפְייהו ּכְ ה ָלא ָקְיימו ּבְ ר מׁשֶ ְלהו ּבַ ְּנִביִאין ּכֻ ּ ּ ּ ּוַמאן ְדָלֵעי . ּ ּ
ַכח ַמאן ְדַאִטיל ְמַל ּתְ אֹוַרְייָתא ְוֵלית ַמאן ְדָסִמיך ֵליה ְוָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ְקָפאְּ . ּאי ְלִכיֵסיה ְלִאְתּתַ

ל יֹוָמא  ָכל ָדָרא ְוָדָרא ְוִאְתַחַלׁש ּתוְקָפא ְדאֹוַרְייָתא ּכָ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ַּעל ָדא אֹוַרְייָתא ָקא ִמׁשְ ּ ּּ
ה ַעל ַמה ְדָסְמִכין, ְויֹוָמא ִגין ְדֵלית לֹון ְלִאינון ְדָלָעאן ּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ָכ, ּ ף ּבְ ּקַ ּוַמְלכו ַחָייָבא ִאְתּתַ ּ ל ּ

א ֲחֵזי. יֹוָמא ְויֹוָמא ִרים חֹוָבא ָדא, ּתָ ה ּגָ ּמָ ּוְבִגין ְדֵלית , ּכַ ְ ַמאן ְדַאְסִמיך ְלאֹוַרְייָתא )לון(ּ ּ
ין ְדָקא ְיאות ִאינון ָסְמִכין ַחָלׁשִ ּּכְ ּ ְקָפא ְלַההוא ְדֵלית ֵליה ׁשֹוִקין ְוַרְגִלין , ּ ְּוָגְרִמין ְלִאְתּתַ ּ ּ

  .ְּלָקְייָמא ֲעַלְייהו

ל )בראשית ג(, ח ְוָאַמרָּפַת ה ִמּכָ יָת ֹזאת ָארור ַאּתָ י ָעׂשִ ָחׁש ּכִ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאל ַהּנָ ּ
ֵהָמה ְוגו ֵלך' ַהּבְ חֹוְנך ּתֵ ְַעל ּגְ ֵלך. ָ חֹוְנך ּתֵ ְַמאי ַעל ּגְ ְברו ָסְמִכין ִדיֵליה וְקִציצו . ָ ְּדִאּתָ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּרְגלֹוי ְוֵלית ֵליה ַעל ַמה ְדָקִאים ָעאן ְלָסְמָכא ֵליה ְלאֹוַרְייָתא. ּ ָרֵאל ָלא ּבָ ד ִיׂשְ ִּאינון , ּּכַ
הו ָפא ּבְ ּקְ ָּיֲהִבין ֵליה ָסְמִכין ְוׁשֹוִקין ְלָקְייָמא וְלִאְתּתַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַההוא ֵליְלָיא ַההוא ְדָרִכיב ָנָחׁש ְלֳקְבֵליה , ּתָ ם ּבְ ימו ִאְתַחּכַ ה ֲעִקימו ְוַחּכִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ
ּ ְדָהא ִאיהו ֲהָוה ָיַדע ִדְכִתיב,ְּדַיֲעֹקב ּ ו)בראשית כז(, ּ . ּ ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ

ו ֵדין ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ְּוִאי ָפִסיק ָקָלא ְדַיֲעֹקב ּכְ א . ּ ל ְלָכל ִסְטִרין ְלַאְבָאׁשָ ּכַ ך ִאְסּתַ ִגין ּכָ ְּבְ

ֵּליה ְלַיֲעֹקב וְלַאְפָסָקא ָקֵליה ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]607דף [ -ּ

ֹכָלא יף ּבְ ּקִ ְּוָחָמא ֵליה ּתַ ִקִפין ּגוָפא . ּ ְטָרא ָדא ְדִאינון ּתָ ְטָרא ָדא וִמּסִ ְּדרֹוִעין ִמּסִ ּ ּ ּ ּ
יַנְייהו ף ּבֵ ּקַ ְּדִאְתּתַ ֹכָלא, ּ ף ּבְ ּקַ ְּוָחָמא ּתוְקָפא ְדאֹוַרְייָתא ְוִאְתּתַ י לא ָיכֹול , ּ ֵדי ַוַיְרא ּכִ ּּכְ

ע , ָמה ֲעַבד. לֹו ִּמָיד ַוִיּגַ ַכף ְיֵרכֹוּ ם ְלֳקְבֵליה, ּבְ ְּדִאְתַחּכַ ָברו ָסְמִכין . ּ יָון ְדִאּתְ ָּאַמר ּכֵ ּ
ף, ְּדאֹוַרְייָתא ּקַ ּוְכֵדין ִיְתַקַיים ַמה ְדָאַמר ֲאבוהֹון. ִּמָיד אֹוַרְייָתא ָלא ִאְתּתַ ּ ַהּקֹול קֹול , ּּ

ו ר ּתָ)בראשית כז(. ַּיֲעֹקב ְוַהָיַדִים ְיֵדי ֵעׂשָ ֲאׁשֶ ִָריד וָפַרְקּתָ ֻעלֹו ֵמַעל ַצָואֶרך ְוָהָיה ּכַ ּ ּּ.  

ף  ּקַ ַבר ֵחיָלא ְדאֹוַרְייָתא ָאִזיל ְוִאְתּתַ ִגין ְדִיּתָ ם ְלֳקְבֵליה ְדַיֲעֹקב ְדָהא ּבְ ּוְבָדא ִאְתַחּכַ ּ ּ ּ ּ
ו ֵדין ָחִליׁש ּתוְקָפא ְדִאינון ְדָסְמִכין, ְּוַכד ָחָמא ְדָלא ָיִכיל ָלה ְלאֹוַרְייָתא. ֵעׂשָ ּּכְ ּ ּ ְוַכד , ּ ָלהּ

ח ַמאן ְדָסִמיך ְלאֹוַרְייָתא ּכַ ּתַ ְָלא ִיׁשְ ֵדין ָלא ְיֵהא קֹול קֹול ַיֲעֹקב ִויהֹון ָיַדִים ְיֵדי , ּ ּכְ
ו   .ֵעׂשָ

ד ָסִליק ַצְפָרא ר ֲעֵליה ַעד ְדִאיהו )יעקב(ַאְתִקיף , ְוַכד ָחָמא ַיֲעֹקב ָהִכי ּכַ ּבַ יה ְוִאְתּגַ ּ ּבֵ ּ ּ ּ
ִריך ֵליה ְואֹוֵדי ּּבְ ְרָכאןְ ּ ֵליה ַעל ִאינון ּבִ י ִאם , ּ ְמך ּכִ ְָוָאַמר ֵליה לא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ּ

ָרֵאל ְגאוָתא ְותוְקָפא ְדֵלית ַמאן ְדָיִכיל ָלך, ִיׂשְ ֲעִקימו ֶאָלא ּבְ ְָלאו ַיֲעֹקב ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ן ְלָכל ְסַטר ְוִאׁשְ, ְוּתָ ה ֵחיִלין ִמְתָפְרׁשָ ּמָ ֵני ֵּמַהאי ָנָחׁש ּכַ י ּבְ ַעְלָמא ְלַגּבֵ חו ּבְ ּכָ ּּתַ
א ה. ָנׁשָ ׁשֶ יד ַהּנָ ּוְבִעיָנן ְלָקְייָמא ְלַההוא ּגִ יה ַההוא ְדָרִכיב ַעל , ּ ב ְדָקִריב ּבֵ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ

ִּחְוָיא ַקָיים ִאיהו ר, ּ ּבַ ַגָוון ְוָלא ִאּתְ ְּוִאְתְקַיים ּבְ ּ.  

  ]ב''דף קעא ע - ' זוהר חלק א[

ִע ים ְוֵחיָלא ּבְ ִריָת ִעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנׁשִ י ׂשָ ַעְלָמא וְלַאֲחָזָאה ּכִ ָפא ּבְ ּקָ ּיָנן ְלִאְתּתַ
ר ְוָלא ִאְתֲאִכיל ַההוא ֲאַתר. ַּוּתוָכל ּבַ ְּוַכד ָחֵמי ְדָהא ָלא ִאּתְ ר ֵחיֵליה , ּ ֵדין ִאְתּבַ ּּכְ

ְּותוְקֵפיה  א ִלְבנֹוי ְדַי )ב''דף קעא ע(ּ ִעיָנן ְלֵמיַהב . ֲעֹקבְוָלא ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ְּוַעל ָדא ָלא ּבְ
ָלל א ִלְבִרָייָתא ְדַעְלָמא ְלֵמיַכל ֵליה ְוָלא ְלִאְתֲאָכָלא ּכְ ּדוְכּתָ ּ ּּ.  

י ֵייָסא ָסָבא ָדַרׁש ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב, ַּרּבִ י ָנַגע ּבְ ַכף. ְּכִ י ָנַגע ּבְ ִתיב ָהָכא ּכִ ּוְכִתיב , ּכְ
ל ַהּנֹוֵגַע )במדבר יט(ָהָתם  ֶנֶפׁש ָהָאָדםּכָ ֵמת ּבְ ַּמה ְלַהָלן ְמָסֲאָבא אוף . ' ְוגו)יטמא(  ּבְ ּ ּ

ְּדָסִאיב ַההוא ֲאַתר, ָהָכא ָנֵמי ְמָסֲאָבא  ְלִאְתֲהָנָאה )לאתתקנא(ּוֵמֲאַתר ְמָסֲאָבא ֵלית ָלן , ּ
ַלל יה ּכְ ֲאַתר ְדָקִריב ַההוא ְסַטר ְמָסֲאָבא, ִּמּנֵ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ י ְואֹוַרְייָתא, ּ ּ ָלא ָקֲאַמר ֶאָלא ּכִ

ַכף ְיֵרכֹו, ָנַגע ע ּבְ ּוְכִתיב ַוִיּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ע ּבֹו ַהָטֵמא )במדבר יט(, ּכְ ר ִיּגַ ּ ְוֹכל ֲאׁשֶ
ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי , ִיְטָמא י ָבה ּבְ ָרֵאל ְלִמְזּכֵ ִריך ַרֲחָמָנא ְדָיִהיב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ְ

ָמה  ר ְוָכבֹוד)משלי ג(, ִדְכִתיבּכְ ֹמאָלה עׁשֶ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ּ ֹאֶרך ָיִמים ּבִ ּ ְ:  

ּתֹו ַעד ָאִחיו ׁשְ ַבע ְפָעִמים ַעד ּגִ חו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ְּוהוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוִיׁשְ ּ י ֶאְלָעָזר . ּּ ַרּבִ
י ְיָי ַק)שמות לה(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ּכִ ּתַ י ֹלא ִתׁשְ מֹו ּכִ א ׁשְ ְּוִכי ַיֲעֹקב ְדִאיהו . ּנָ ּ

יה  ִריך הוא ְוִאיהו ִאְתְקִריב ְלַגּבֵ א ּבְ ֵליָמָתא ְלקוְדׁשָ ִריר חוָלָקא ׁשְ ֵליָמא ְדֲאָבָהן ְדִאְתּבְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

יר ִסְטָרא )א ואשתלים לעילא ולתתא''ס(, ַיּתִ ו ְדִאיהו ּבְ ע ְדֵעׂשָ ּ ֵהיך ָסִגיד ֵליה ְלַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּ ּ ְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]608דף [ -ּ

ּוַמאן ְדָסִגיד ֵליה ָסִגיד ְלֵאל ַאֵחר, ל ַאֵחרְדֵא ּ ִעָדֵניה . ּ ְעָלא ּבְ ִגין ְדָאְמרו ּתַ ִּאי ֵתיָמא ּבְ ּ ּ
ֵאל ַאֵחר ֲהָוה. ָלאו ָהִכי, ָּסִגיד ֵליה ו ּכְ ְּוַיֲעֹקב לא ִיְסגֹוד ְלַההוא ִסְטָרא , ְּדָהא ֵעׂשָ

ַלל ּוְלַההוא חוָלָקא ּכְ ּ ִתיבֶאָלא )פתח רבי אבא ואמר(. ּ ם ּכֹה ֶלָחי )שמואל א כה( , ּכְ  ַוֲאַמְרּתֶ
לֹום ר ְלך ׁשָ לֹום ְוָכל ֲאׁשֶ לֹום וֵביְתך ׁשָ ה ׁשָ ְָוַאּתָ ָ ָמר ְדָאִסיר . ּ  )ג ליה''א ל''ד(ְּוָהא ִאּתְ

יַעָיא ָלם ְלַרּשִׁ ְּלַאְקדוֵמי ְלהו ׁשְ ְחָנא ְדָדִוד ָאַמר ַהאי ְקָר, ּ ּכַ ְּוֵכיָון ְדָאִסיר ֵהיִכי ַאׁשְ א ּ
ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה , ְלָנָבל ּ ִריך הוא ָקֲאַמר)שמות כג ב(ּ א ּבְ ּ ִדְלקוְדׁשָ ּ ָרא ֵליה , ְּ ִגין ְלָקׁשְ ּּבְ
יב ָנָבל ְדֲעֵליה ָקֲאַמר. ְלַחי ְּוָחׁשִ ּ.  

ַגְווָנא ָדא  ָטה)בראשית יב(ּכְ ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ּ ַוִיׁשְ ּ י ִדְבֵריה ְסִגי, ּ . דְּוִכי ְלַגּבֵ
ַרע ְוָסִגיד א ָקא ּכָ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ְלַאְתֵריה ִדׁשְ ּ , ַּמאי ְוהוא. ְּוהוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם, ּאוף ָהָכא, ּ
יה  א ִעָלָאה ְדֲהָוה ָאְזָלא ַקּמֵ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ ְּוָדא הוא ְנִטירו ִעָלָאה, )כרע(ּּ ּ יָון ְדָחָמא . ּ ּּכֵ

יהָהא ִעיָדן ְלָסְגָדא ְלַג, ָאַמר, ַיֲעֹקב ִריך הוא ְדֲהָוה ָאִזיל ַקּמֵ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

ּתֹו ַעד ָאִחיו ׁשְ ַבע ִזְמִנין ַעד ּגִ ַרע ְוָסִגיד ׁשְ ו, ּכָ חו ְלֵעׂשָ ּתַ ִתיב ַוִיׁשְ ְּוָלא ּכְ יָון . ּ ֶּאָלא ּכֵ
יה ִריך הוא ָאַזל ַקּמֵ א ּבְ ְּדָחָמא ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ֵדין ָסִגיד ְלֳקְבֵליה, ְּ ִגין ְדָלא ְלֵמיַהב ְיָקר . ּּכְ ּּבְ

יה ר ִמּנִ ְדָקא ְיאות, ְּלִמְסַגד ְלָאֳחָרא ּבַ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא ְדָכל . ּ ַּזּכָ ּ ּ
ִגין ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון ִאיהו ּעֹוָבֵדיהֹון ְדָקא ָעְבֵדי ּבְ ּוְבִגין ְדָלא ִיְסטון ִליִמיָנא , ּ ּ ּ

ָמאָלא   :ְוִלׂשְ

ֵקהו ַוִיֹפל ַעל ַצָואָרוַּוָי ו ִלְקָראתֹו ַוְיַחּבְ ָּרץ ֵעׂשָ ּּ ִתיב ָחֵסר. ּ ֵקהו ַוִיְבּכו. ַּצָוארֹו ּכְ ַּוִיּשָׁ ּּ י . ּ ַרּבִ
ֵקט ֹלא יוַכל ַוִיְגְרׁשו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש )ישעיה נז(ִיְצָחק ָאַמר  י ַהׁשְ ָים ִנְגָרׁש ּכִ ִעים ּכַ ּ ְוָהְרׁשָ ּּ ּ

ּוִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ָמרַהאי ְקָרא ִאּתְ, ָוִטיט ְנָיין ָדא ִמן , ּ הו ְמׁשַ ה ָרִזין ִעָלִאין ִאית ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ
  .ְּוֹכָלא ַחד, ָּדא

ֵקט לא יוָכל י ַהׁשְ ָים ִנְגָרׁש ּכִ ִעים ּכַ ְּוָהְרׁשָ יעו וְבִחיוָבא, ּ ְרׁשִ ו ְדָכל עֹוָבדֹוי ּבִ ָּדא ֵעׂשָ ּ ּ ּ ּּ ,
יה ְדַיֲע ד ֲאָתא ְלַגּבֵ ְּדָהא ּכַ ָלם, ֹקבּ ׁשְ ַּוִיפֹול ַעל ַצָואָרו, ּעֹוָבדֹוי ָלא ֲהוו ּבִ ּ ַּצָוארֹו . ַחד, ּ

ַל ם ְדִאיהו ַצָוארֹו ְדָכל ָעְלָמא ָּדא ְירוׁשָ ּ ּ ּ ּ ַּוִיפֹל ַעל ַצָוארֹו. ּ ּ ִגין . ְּולא ַעל ַצָואָריו, ּ ּבְ
א י ַמְקְדׁשָ ִּדְתֵרין ִזְמִנין ִאְתָחִריב ּבֵ ֶבל. ּ וְוַחד ִמ, ַחד ִמּבָ ַּזְרֵעיה ְדֵעׂשָ ּ ְרֵמיה , ּ ְּדַאִפיל ּגַ ּּ

ֲּעֵליה ִזְמָנא ָחָדא ְוָחִריב ֵליה ְּוַעל ָדא ַוִיפֹל ַעל ַצָוארֹו ַחד. ּ ּּ ּ.  

ְרעוֵתיה, ָּנקוד ְלֵעיל, ֵּקהו''ַּוִיּשָׁ ֵקיה ּבִ ְּדָלא ָנׁשְ ּ ּ  )משלי כז(, ּוְתַנן ַמאי ִדְכִתיב. ּ
יקֹות ׂשֹוֵנא רֹות ְנׁשִ ָרֵאלָּד, ְוְנְעּתָ ִריך לֹון ְלִיׂשְ ד ּבָ ְלָעם ּכַ ִריך לֹון . ְא ּבִ ְְדָהא ָלא ּבָ

א ְרעוָתא ְדִלּבָ יקֹות ׂשֹוֵנא. ּּבִ רֹות ְנׁשִ ו, ּאוף ָהָכא ֶנְעּתָ   .ָּדא ֵעׂשָ

י יֹוֵסי ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ל אֹוְיַבי ֶלִח)תהלים ג(ּכְ יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ יֵעִני ֱאֹלַהי ּכִ י ּ קוָמה ְיָי הֹוׁשִ
ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ְבּתָ. ׁשִ ְרּבַ ְרּתָ ֶאָלא ׁשִ ּבַ ְקֵרי ׁשִ ּוְתַנן ַאל ּתִ יב . ּ ינֹוי ְוָחׁשִ יאו ׁשִ ְּדָהא ַאְסּגִ ּ

ָכא ֵליה ְוכו ְּלָנׁשְ ּ'.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ְּוַעל ָדא ַוִיְבּכו ֵכי, ּּ ֵכי ְוָדא ּבָ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָּדא ּבָ ּ.  

  ]א''דף קעב ע - ' זוהר חלק א[

ה ֲהָוה , א ֲחֵזיּתָ ּמָ י ְדַיֲעֹקב )א''דף קעב ע(ּכַ ו ְלַגּבֵ יה וְרעוֵתיה ְדֵעׂשָ ִּלּבֵ ּ ּ ּ ְּדָהא ֲאִפילו , ּ ּּ
יב ְלֹאֶרך ִזְמִנין  א ָחׁשִ ְעּתָ ַההוא ׁשַ ְּבְ ין וְלַקְטְרָגא )א לאורכא דיומין''ס(ּ יׁשִ ד ֵליה ּבִ ּ ְלֶמְעּבַ ּ

ְּוַעל ָדא ַוִיְבּכו, ֵּליה ֵכיָּדא ֲהָוה. ּּ ָזָבא ִמן ְידֹוי,  ּבָ ּתְ יב ְלִאׁשְ ֵכי. ְּדָלא ֲהָוה ָחׁשִ , ְוָדא ֲהָוה ּבָ
ִגין ְדֲאבֹוי ֲהָוה ַקָיים ְוָלא ָיִכיל ֵליה ּּבְ ּּ.  

א ְדָחָמא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְעּתָ ׁשַ ו ּבְ א ַוַדאי ִאְתַחַלׁש רוְגֵזיה ְדֵעׂשָ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ַמאי . ּּ
ִגין ְדָה, ַטְעָמא וּּבְ א ְדֵעׂשָ ֲהֵדיה ַההוא ְמַמּנָ ם ּבַ ּכַ ּא ִאְסּתַ ו . ּ ְוַעל ָדא ָלא ָיִכיל ֵעׂשָ

רוְגֵזיה ְלָטָאה ּבְ ְּלׁשַ ְלָיין ְלֵעיָלא, ּ ל ִמִלין ְדַהאי ַעְלָמא ּתַ ְּדָהִכי ּכָ מו ְלֵעיָלא . ּּ ּכְ ְּוַכד ִאְסּתַ
א מו ְלַתּתָ ּכְ ַקְדִמיָתא ִאְסּתַ ְלָטנוָתא ָלאו ִאיהו. ּּבְ ּׁשָ ְלָטנוָתא ּ א ַעד ְדִאיְתָיִהיב ׁשָ ּ ְלַתּתָ ּ

ָדא ַתְלָיא, ְלֵעיָלא ְּוֹכָלא ָדא ּבְ ּ:  

ַּיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבדֹו ַוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִטי ְוגו י ֶאְלָעָזר. 'ּ ַּהְיינו , ָאַמר ִרּבִ
א ִאינו ּתָ ָעא ַהׁשְ ַקְדִמיָתא ְדַיֲעֹקב ָלא ּבָ ְּדָקַאְמִריָנן ּבְ ְרָכאן ַקְדָמאי ְדָבְרֵכיה ֲאבֹויּ ּן ּבִ ּ .

ותשחק ליום ) משלי לא(וכתיב . טוב לגבר כי ישא על בנעוריו) איכה ג(, א בגין דכתיב''ס(
ְייהו)אחרון יה ֲאִפילו ַחד ִמּנַ ּ ַוֲעַדִיין ָלא ִאְתַקְיימו ּבֵ ּ ּ ִגין ְדָסִליק לֹון ְלסֹוף יֹוַמָיא . ּּ ּּבְ

א ְדִאְצְטִר ְעּתָ ׁשַ ין ְדַעְלָמאּּבְ ל ַעּמִ י ּכָ ּיכו ִלְבנֹוי ְלַגּבֵ ּ.  

ו ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה א ְדָאַמר ֵעׂשָ ְעּתָ ׁשַ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ לֹוט , ְּ ֲחָדא ְוִנׁשְ ְּוִנְפלוג ַהאי ַעְלָמא ּכְ
ֲחָדא א . ַּיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבדֹו, ַמה ָאַמר. ּכְ ּתָ ְלָטֵניה ַהׁשְ ו ׁשָ ַּיְקִדים ֵעׂשָ ַהאי ּ ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַיֲעָבר ָנא. ַעְלָמא ם)מיכה ב(, ּכְ ֹראׁשָ ם ִלְפֵניֶהם ַוְיָי ּבְ , ּ ַוַיֲעבֹור ַמְלּכָ

ַהאי ַעְלָמא ַקְדִמיָתא ּבְ ְַאְקִדים ַאְנּתְ ׁשוְלָטנוָתך ּבְ ּ ּ ֲּאָנא ֲאַסֵלק . ַּוֲאִני ֶאְתַנֲהָלה ְלִאִטי, ּ
ְרִמי ְלַההוא ַעְלָמא ְדָאֵתי  ּוְלסֹוף יֹוַמָיא ְלִאינון יֹוַמָיא ְדָאְזִלין ְלַאטּּגַ ּ.  

 ] בשנה54יום [סדר הלימוד ליום כד חשון 

א . ַמאן ְמָלאָכה, ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא ְדָבה ִאְתֲעִביד ֲעִביְדּתָ ּ ּּ
ר ִלְפֵני. ְדָעְלָמא ָכל ֲא, ֲאׁשֶ ָּדא הוא ָרָזא , ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים. ַתרָּדא ִהיא ִמן ֳקָדם ְיָי ּבְ

הו, ִּדְכרוִבים ק ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדִאיהו ִאְתָדּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ִעיָרה ר ָאֹבא ֶאל ֲאֹדִני ׂשֵ לוָתא ִדיָלך ַעד ְדֵייֵתי ְוִיְמֵטי ִזְמָנא , ַעד ֲאׁשֶ ֲּאָנא ֶאְסּבֹול ּגָ ְּ

ְלָטָאה ַעל ַהר ֵעׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, וִדיִלי ְלׁשַ ַהר ִציֹון )עובדיה א(, ּכְ יִעים ּבְ ּ ְוָעלו מֹוׁשִ ּ
ו פֹט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ּוְכֵדין ְוָהְיָתה ַלְיָי ַהְמלוָכה, ִּלׁשְ ּ:  

קֹום ֻסּכֹות ם ַהּמָ ן ָקָרא ׁשֵ ה ֻסּכֹת ַעל ּכֵ ִית וְלִמְקֵנהו ָעׂשָ ְּוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִיֶבן לֹו ּבָ ּ ּ .
י  ִּחָייא ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ ִית ְוגו)תהלים קכז(, ּ ֹלֹמה ִאם ְיָי ֹלא ִיְבֶנה ּבַ ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ ',  ׁשִ
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ָמר ִעיר ְוגו א ֲחֵזי. 'ִאם ְיָי לא ִיׁשְ ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ א ְדָסִליק ּבִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ

ְּרִדינוָתא ַחד ִקטוָראּ ִמּבוִציָנא ְדַק)טו א(ַּאִפיק , ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ּ , ְוִאְתְלִהיט ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ
ְסִליקו ַאר ּבִ ּתָ א. ְּוִאׁשְ ָכה ָלִהיט , ְוָנֲחָתא ְלַתּתָ ִביִלין אֹוְרִחין )ואתלהיט(ַהִהיא ֲחׁשֵ ֵמָאה ׁשְ  ּבְ

יָתא ְדַעְלָמא, ְּדִקיִקין ַרְבְרָבן   .ְוִאְתֲעִביד ּבֵ

יָתא ִאיהו גֹו ֶאְמָצִעי ה ִפְתִחין ְוִאְדִרין ֵליה ְסחֹור ְסחֹור, ָּתא ְדֹכָלאַּהאי ּבֵ ּמָ ּּכַ ין , ּ ּדוְכּתִ ּ
ין ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ַמָיא, ּ ן ְמַקְנֵני ִצֳפֵרי ׁשְ ּמָ ל ַחד ְוַחד ְלִזיֵניה, ּּתַ ַגֵוויה ָנִפיק ַחד ִאיָלָנא . ּּכָ ּּבְ ּ

י יה ַסּגֵ יף ָעְפֵייה ְוִאְנּבֵ ַּרְבְרָבא ְוַתּקִ יהְמזֹוָנא , ּ ְּלֹכָלא ּבֵ ַּההוא ִאיָלָנא ָסִליק ַלֲעָנֵני . ּ
ַלת טוִרין ין ּתְ ר ּבֵ ַמָיא ְוִאְתַטּמַ ַלת טוִרין ָנִפיק, ּׁשְ חֹות ִאיֵלין ּתְ ִּמּתְ ָסִליק ְלֵעיָלא ָנִחית , ּ

א   .ְלַתּתָ

יה ְקָייא ִמּנֵ יָתא ִאְתׁשַ ְנִזין ִעָלִאין , ַּהאי ּבֵ ה ּגִ ּמָ ַגֵוויה ּכַ ְּוָגִניז ּבְ ּ ְּדָלא ִאְתְיָדעוּ ָדא , ּ ּבְ
יָמָמא ְלָייא ּבִ ְכַלל ַההוא ִאיָלָנא ִאְתּגַ ּתַ יָתא ְוִאׁשְ ֵני ַהאי ּבֵ ִּאְתּבְ ֵליְלָיא, ּ ָיא ּבְ ּסְ , ְוִאְתּכַ

יָמָמא ָיא ּבִ ּסְ ֵליְלָיא ְוִאְתּכַ ְלָטא ּבְ יָתא ׁשָ   .ְוַהאי ּבֵ

יה ׁשָ א ְדָעאל ֲחׁשֹוָכא ְוִאְתַקִטיר ּבֵ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ל ִסְטִרין, ְלָטאּ , ְּוָכל ִפְתִחין ְסִתיִמין ִמּכָ
ֲאִויָרא ה רוִחין ָפְרִחין ּבַ ּמָ ֵדין ּכַ ּּכְ יה, ּ ִאיִבין ְלִמְנַדע וְלֵמיַעל ּבֵ ּּתְ ין ִאינון , ּ ְּוָעאִלין ּבֵ

ְטָיין ְוָחָמאן ַמה ְדָחָמאן, ְּוָנְטִלין ָסֲהדוָתא, ִּצפֹוִרין   .ְּוׁשָ

ַּעד ְדִאְתַער ַההוא ֲח יהּ ּׁשֹוָכא ְדִאְתַקִטיר ּבֵ ּ ין , ּ ָכל ַפִטיׁשִ ְלהֹוָבא וָבַטׁש ּבְ ְּוַאִפיק ַחד ׁשַ ּּ ּ
יִפין ּקִ ּוְפַתח ִפְתִחין, ּתַ ִרין, ּ ְלהֹוָבא. ּוָבַקע ִטּנָ ַעְלָמא, ַּסְלָקא ְוָנֲחָתא ַההוא ׁשַ , ּוָבַטׁש ּבְ

א   .ְוִאְתַער ָקִלין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

  ]ב''דף קעב ע - ' זוהר חלק א[

ֵדין ַחד  רֹוָזא ָסִליק )ב''דף קעב ע(ּכְ ֲאִויָרא, ּכָ ַּההוא ֲאִויָרא ָנְפָקא , ְוָקֵרי, ְּוִאְתַקִטיר ּבַ
ָחא ְפִניָמָאה ִּמּגֹו ַעּמוָדא ַדֲעָנָנא ְדַמְדּבְ ּ ּ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ ַאְרּבַ ט ּבְ . ְּוַכד ַנְפָקא ִאְתַפּשַׁ

ְטָרא ְד ָמאָלאֶאֶלף ַאְלִפין ָקְייִמין ִמּסִ ְטָרא ְדִאיהו , ִּאיהו ׂשְ ְּוִרּבֹוא ִרְבָוון ָקְייִמין ִמּסִ
ִקיוֵמיה, ָיִמיָנא ְּוָכרֹוָזא ָקִאים ּבְ ּ יָרָתא , ָקֵרא ְבָחִיל ְוַאְכִריז. ּ ִני ׁשִ ה ִאינון ִדְמַתּקְ ּמָ ֵדין ּכַ ּּכְ ּ

ּוָפְלִחין פוְלָחָנא ּוְתֵרין ִפְתִחין ְפִתיחו, ּּ ּּ   .ְוַחד ִלְסַטר ָצפֹון, ֹוָמאַּחד ִלְסַטר ָדר. ּ

ֵרין ִסְטִרין ין ּתְ ָחן , ָּסְלָקא ַהאי ֵביָתא ְוִאְתְיִהיַבת ְוִאְתַקְטַרת ּבֵ ּבְ ָרן ְותוׁשְ יִרין ְמַזּמְ ְּוׁשִ
א. ָסְלִקין ְלִחיׁשָ ֵדין ָעאל ַמאן ְדָעאל ּבִ ית ְנהֹוִרין, ּּכְ ׁשִ ָנֲהִרין ִזיָוא , ּוֵביָתא ִמְתַלֲהָטא ּבְ

ְּוַנֲהִרין ְדבוְסָמא ָנְפִקין, רְלָכל ְסַט ָרא. ּ ל ֵחיַות ּבְ ְקָיין ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוִאְתׁשַ תהלים (ּכְ

רו ְפָרִאים ְצָמָאם ְוגו)קד ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ּ ַיׁשְ ְוַכד . ְּוָזְמִרין ַעד ְדָסְלָקא ַצְפָרא. 'ּ
ֵדין ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי ָּסְלָקא ַצְפָרא ּכְ יָרָתאּ ָחן ְוָאְמֵרי ׁשִ ּבְ ְלהֹון ְמׁשַ ַמָיא ְוֵחיֵליהֹון ּכֻ ָמה , ּ ׁשְ ּכְ

ֵני ֱאלִהים)איוב לח(, ְדַאּתְ ָאֵמר ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]611דף [ -ּ

א ֲחֵזי  ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו'  ִאם ה)תהלים קכז(ּתָ ָמ. ּלא ִיְבְנה ַבִית ׁשָ ר ִאם ְיָי ֹלא ִיׁשְ
ַקד ׁשֹוֵמר ְוא ׁשָ א ִעָלָאה' ִאם ְיָי ְוגו. ִעיר ׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ִדיר , ּ יָתא ּתָ ְּדִאיהו ּבֹוֶנה ְלַהאי ּבֵ ּ

ְדָקא ְיאות, ֵאיָמַתי, ְּוַאְתִקין ֵליה א ּכְ ּתָ ד ָסְלִקין ְרעוִתין פוְלָחִנין ִמּתַ ּּכַ ּ ּּ.  

ָמר ִעיר א ְד, ֵאיָמַתי, ִאם ְיָי ֹלא ִיׁשְ ְעּתָ ׁשַ ָכא ֵליְלָיאּּבְ ָראן , ִאְתַחׁשְ ְוִסְטִרין ְמַזְייִנין ׁשָ
ַעְלָמא ָטאן ּבְ יה ָעֵרל וְמָסֲאָבא, ּוִפְתִחין ְסִתיִמין, ְוׁשָ ל ִסְטִרין ְדָלא ִיְקַרב ּבֵ ְּוִאְתְנִטיר ִמּכָ ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ין קו, ְ ֹלא יֹוִסיף ָיֹבא ָבך עֹוד ָעֵרל ְוָטֵמא)ישעיה נב(ּכְ ְּדַזּמִ ִריך ּ א ּבְ ְְדׁשָ

  .ּהוא ְלַאֲעָבָרא לֹון ֵמַעְלָמא

יה ְוָאִזיל . ָעֵרל ְוָטֵמא, ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד. ַּמאן ָעֵרל וַמאן ָטֵמא א ּבֵ ָּדא הוא ְדִאְתַפּתָ ּ ּ ּּ
ֵתיה ֲּאַבְתֵריה ָאָדם ְוִאְנּתְ יָתא. ְּוָגִרימו מֹוָתא ְלָכל ַעְלָמא, ּ ְּוִאיהו ְדַמְסִאיב ַהאי ּבֵ ַעד , ּ

ִריך הוא ֵמַעְלָמא א ּבְ ַּההוא ִזְמָנא ְדַיֲעַבר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמר ִעיר. ְּ ך ִאם ְיָי ֹלא ִיׁשְ , ְְבִגין ּכָ
ְוא ַוַדאי   .ּׁשָ

א ֲחֵזי ִּאְתְנִטיל ְלֳקְבָלא חוָלֵקיה ִדְמֵהיְמנוָתא, ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה, ּתָ ּ ּ ִתיב . ּ ַמה ּכְ
יֹום ַהה, ְלֵעיָלא ב ּבַ ַּוָיׁשָ ִעיָרהּ ו ְלַדְרּכֹו ׂשֵ ל ַחד . ּוְכִתיב ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה, ּוא ֵעׂשָ ֶּאָלא ּכָ

ִּאְתְפַרׁש ְלִסְטָרא ִדיֵליה ִעיר, ּ ו ְלִסְטָרא ְדׂשֵ ִעיר. ֵעׂשָ ה ָזָרה ֵאל , ַמאן ׂשֵ ָּדא ִהיא ִאּשָׁ
ָּדא ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה, ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה. ִנָכר ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,  לֹו ָבִיתַּוִיֶבן ית ַיֲעֹקב)ישעיה ב(, ּכְ י ֶאְלָעָזר.  ּבֵ ְּדַאְתִקין , ָאַמר ִרּבִ
ְדָקא ְיאות ִפַלת ַעְרִבית ּכְ ּּתְ ה ֻסּכֹת. ּ ּוְלִמְקִנהו ָעׂשָ ָאר ֻסּכֹת ְלַנְטָרא לֹון ְוָדא הוא , ּ ּׁשְ

ּחוָלֵקיה ֵלם. ּ ּוְכֵדין ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ֵלם ִמּכֹ. ּ ָּלא ְואוְקמוָהׁשָ ּ ֵלם )תהלים עו(, ּוְכִתיב. ּ  ַוְיִהי ְבׁשָ
ְּואוְקמוָה' ֻסּכֹו ְוגו ד . ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא, ּ ִלים ּכַ ד ֲהָוה ׁשְ יה ְמֵהיְמנוָתא ּכַ ר ִעּמֵ ֵדין ִאְתַחּבֵ ּּכְ ּ

יה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה דוְכּתֵ ִּאְתֲעַטר ּבְ ּ ּ ה ִאְתַעְטַרת ּבַ. ּ ּוְכֵדין ַהאי ֻסּכָ ִלים , ֲּהֵדיהּ ְּדֲהָוה ׁשְ
נֹוי, ֵמֲאָבָהן ִלים ִמּבְ ֵלם, ְּדֲהָוה ׁשְ א. ְּוָדא הוא ׁשָ ֵלם ְלַתּתָ ֵלם ְלֵעיָלא ׁשָ ַמָיא , ׁשָ ׁשְ ֵלם ּבִ ׁשָ

ַאְרָעא ֵלם ּבְ ָלָלא ְדֲאָבָהן. ׁשָ ֵלם ְלֵעיָלא ְדִאיהו ּכְ ּׁשָ ּ ָרֵאל, ּ ְפֶאֶרת ִיׂשְ א . ּתִ ֵלם ְלַתּתָ ׁשָ
ְבנֹוי ַקִד יןּּבִ ַמָיא. יׁשִ ׁשְ ִלים ּבִ ַאְרָעא, ׁשְ ִלים ּבְ ֵלם ֻסּכֹו ְואוְקמוָה, ׁשְ ּוְכֵדין ַוְיִהי ְבׁשָ ּ ִּמָיד . ּ

ִתיב ַוֵתֵצא ִדיָנה ַבת ֵלָאה ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ַמה ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ְנָיין ָדא, ּתָ ן ְלֵעיָלא ְוֻכְלהו ְמׁשַ ה ַדְרִגין ְוִסְטִרין ִמְתָפְרׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ֵחיָוון . ּ ִמן ָדאּ
ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין ְּמׁשַ ל ַחד ְוַחד , ּ ְלָטָאה ַעל ִאֵלין וְלִמְטַרף ַטְרִפין ּכָ ִּאֵלין ְמַקְטְרִגין ְלׁשַ ּ ּ ּ

ין. ְּלִזיֵניה ין ִמְתָפְרׁשִ ה ַדְרּגִ ּמָ ְטָרא ְדרוָחא ְמָסֲאָבא ּכַ ִּמּסִ ַמן ְלַקְטְרָגא ִאֵלין , ּ ְּוֻכְלהו ּכָ ּּ
ִתיב , ִּאֵליןָלֳקֵביל  ׁשֹור וַבֲחֹמר ַיְחָדו)דברים כב(ְּדָהא ּכְ ּ ֹלא ַתֲחרׁש ּבְ ָרן , ּ ְּדַכד ָקא ִמְתַחּבְ

  .ְמַקְטְרֵגי ַעְלָמא

א ֲחֵזי ין, ְוּתָ ִסְטִרין ַקִדיׁשִ א ְדַדְרִגין ְמָסֲאִבין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ְלַקְטְרָגא ּבְ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ּּ .
א ַּיֲעֹקב ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ֲהֵדיה,ּ ַמן ֵליה ְוִקְטְרגו ּבַ ְלהו ּכָ ּ ּכֻ ּ ּ ּ ֵכיה ִחְוָיא. ּ ַקְדִמיָתא ָנׁשְ ָמה , ּּבְ ּכְ

ַכף יִֻרכֹו ע ּבְ ֵכיה ֲחמֹור, ְּדַאּתְ ָאֵמר ַוִיּגַ א ָנׁשְ ּתָ   .ַּהׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]612דף [ -ּ
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י ִחְוָיא ן ִאיהו ָקִאים ְלַגּבֵ ּמָ ְמעֹון ְוֵלִוי ְד, ּּתַ א ׁשִ ּתָ ְטָרא ַהׁשְ  )א''דף קעג ע(ָּאתו ִמּסִ
ְייהו ְפָיא ַקּמַ ָכל ִסְטִרין ְוִאְתּכַ ִליטו ֲעלֹוי ּבְ יה ְדֲחמֹור ְוׁשַ ָיא ָקְיימו ְלַגּבֵ ְּדִדיָנא ַקׁשְ ּ ּ ּ ּ ָמה . ּּ ּכְ

נֹו ָהְרגו ְלִפי ָחֶרב ֶכם ּבְ ְמעֹון ְדֲהָוה . ְּדַאּתְ ָאֵמר ְוֶאת ֲחמֹור ְוֶאת ׁשְ ַּמָזֵליה )שור(ְּוׁשִ  )איהו( ּ
יה, ׁשֹור ֲחָדא, ֲּאָתא ַעל ֲחמֹור ְוִקְטֵרג ּבֵ רון ּכְ ִגין ְדָלא ִיְתַחּבְ ּּבְ ח ִאיהו ְמַקְטְרָגא , ּ ּכַ ּתַ ְּוִאׁשְ

  .ִּדיֵליה

ִזיב ּתְ ְּוֻכְלהו ָאֵתי ְלַקְטְרָגא ֵליה ְלַיֲעֹקב ְוִאׁשְ ּ ִליט ֲעַלְייהו, ּ ּוְלָבַתר ִאיהו ׁשַ ּ ְלָבַתר . ּּ
ְטָרא ְדֲחמֹורֲאָתא ׁשֹור ְוִא ֲחמֹוִרים ְדֻכְלהו ִמּסִ ִלים ּבַ ּתַ ּׁשְ ּ ּיֹוֵסף ְדִאיהו ׁשֹור. ּּ ּוִמְצַרִים , ּ

הו  ְּדִאינון ֲחמֹוִרים ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ָרם)יחזקאל כג(ּ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   . ֲאׁשֶ

ין ִאינון ֲחמֹוִרים ֵני ַיֲעֹקב ָנְפלו ּבֵ ְּוַעל ָדא ְלָבַתר ּבְ ּ ִגין ְד, ּ ֲהַדְייהוּּבְ ִּאְזַדַווג ׁשֹור ּבַ ּ ּ ,
ָרא ְרַמָייא וִבׂשְ כו לֹון ּגַ ְּוָנׁשְ ִמְלַקְדִמין וַבַדר ְלִאינון ֲחמֹוִרים . ּ ַּעד ְדִאְתַער ֵלִוי ּכְ ּ ּ ּ א ''ס(ּ

ן, ּ ְלַכְפָיא לֹון ְוָתַבר ּתוְקֵפהֹון ֵמַעְלָמא)דאזדווגו ּמָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוַאִפיק ְלׁשֹור ִמּתַ
ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו)שמות יג( ח מׁשֶ   .ּ ַוִיּקַ

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא ַעל ַההוא ֲחמֹור, ּתָ ְמעֹון ּבְ ד ֲאָתא ׁשִ ָזרו, ּּכַ ִּאְתַער ֲעֵליהֹון ַדם ְדִאְתּגַ ּ ּּ ,
ל ָזָכר ּוְלָבַתר ַוַיַהְרגו ּכָ ִריך הוא ַעל ְיָדא ְדֵל. ּּ א ּבְ ַגְווָנא ָדא ֲעַבד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ה, ִויְּ . ָּדא מׁשֶ

ִמְצַרִים ִאינון ֲחמֹוִרים ּבְ ַקְדִמיָתא ַדם. ּּבְ ֶאֶרץ )שמות יג(ּוְלָבַתר , ּּבְ כֹור ּבְ ל ּבְ ּ ַוַיֲהֹרג ְיָי ּכָ
ִתיב. 'ִמְצַרִים ְוגו ַהאי ֲחמֹור ּכְ ם , ָהָכא ּבְ ֶהְמּתָ ל ּבְ ל ַטָפם ְוֶאת ּכָ ל ֵחיָלם ְוֶאת ּכָ ְּוֶאת ּכָ

ִאי. 'ְוגו ִתיבָהָתם ּבְ ָמלֹות)שמות יב(, ּנון ֲחמֹוִרים ּכְ ֵלי ֶכֶסף וְכֵלי ָזָהב וׂשְ ּ ּכְ , ּוְכִתיב, ּ
ם ְוֹצאן וָבָקר ְוגו)שמות יב(   .'ּ ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ

ְמעֹון ְוֵלִוי י ַהאי ֲחמֹור, ְוׁשִ ל ִאינון ֲחמֹוִרים, ָּדא ָקִאים ְלַגּבֵ י ּכָ ְלהו , ְּוָדא ָקִאים ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ
ָכא ֵליה נו ְלַנׁשְ ּקְ א ְוִאְתּתַ ֲהֵדיה ְדַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ עו ְלִאׁשְ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ְבנֹוי ָקִאים , ּ ְּוִאיהו ּבִ

חֹוֵתיה ְייהו ְוַכִייף לֹון ּתְ ְּלַגּבַ יך ֵליה ְוִלְבנֹוי. ּּ ו ָנׁשִ א ְדֵעׂשָ ּתָ ַּהׁשְ יה, ְ ַּמאן ָיקום ְלַגּבֵ ַיֲעֹקב , ּ
ְטָרא ָדאָּדא ִמּסִ. ְויֹוֵסף ית ַיֲעֹקב ֵאׁש וֵבית )עובדיה א(, ִּדְכִתיב. ְטָרא ָדא ְוָדא ִמּסִ ּ ְוָהָיה ּבֵ

ו ְלַקׁש ְוגו   :'ּיֹוֵסף ֶלָהָבה וֵבית ֵעׂשָ

ֵני ַיֲעֹקב ר ְסִביבֹוֵתיֶהם ְוֹלא ָרְדפו ַאֲחֵרי ּבְ ת ֱאלִהים ַעל ֶהָעִרים ֲאׁשֶ עו ַוְיִהי ִחּתַ ַּוִיּסָ ּ ּ .
י יֹו יָאַמר ִרּבִ ׁשֵ ּנְ ְלהו ֲהוו ִמְתּכַ ֵּסי ּכֻ ּ ְבִקין לֹון, ּ ֵתי ְוׁשַ ְּוַכד ֲהוו ַחְגֵרי ַזְייֵני ְקָרָבא ֲהוו ְמַרּתְ ּ ,

ֵני ַיֲעֹקב ך ְולא ָרְדפו ַאֲחִרי ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְּ:  

ָכר ְוגו ָכר. 'ָּהִסירו ֶאת ֱאלֵהי ַהּנֵ ִּאֵלין ִאינון ְדָנְטלו ִמּשְׁ, ָּהִסירו ֶאת ֱאלֵהי ַהּנֵ ּ ּ ֶכם ּ
ְסָפא ְוַדֲהָבא ְדֲהָוה ָחִקיק ֲעַלְייהו ַטֲעָוא ִדְלהֹון ָּמאֵני ּכַ ּ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ַּטֲעָוון ֲהוו , ִּרּבִ

ְסָפא ְוַדֲהָבא ן. ִּמּכַ ּמָ ְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה, ְוַיֲעֹקב ַאְטִמין לֹון ּתַ ִגין ְדָלא ִיְתַהּנון ִמּסִ ּּבְ ּ ּ ,
ְּדָאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש יה ְלָעְלִמיןּ י ִמּנֵ   .ּ ְלִאְתַהּנֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]613דף [ -ּ

ָאְרָחא י ִחְזִקָיה ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוִרּבִ ִּרּבִ י ְיהוָדה, ּּ י ִחְזִקָיה ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ ַמאי , ּ
ר ָזָהב ְוֶאֶבן )שמואל ב יב(, ִדְכִתיב ּכַ ָקָלה ּכִ ם ֵמַעל ֹראׁשֹו וִמׁשְ ח ֶאת ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ּ ַוִיּקַ ּ ּ
ִהי ַעל ֹראׁש ָדִודְיָקָרה ֵמיה, ְוָתִניָנן. ּ ַוּתְ ֵני ַעּמֹון ִמְלּכֹם ׁשְ ּקוץ ּבְ ּׁשִ ְּוָדא הוא ֲעֶטֶרת . ּ
ם ִהי ַעל ֹראׁש ָדִוד. ַמְלּכָ ּקוץ. ַּמאי ַטֲעָמא ַוּתְ ִתיב ׁשִ ּוַמאי ַטְעָמא ּכְ ָאר ַטֲעָוון . ּ ׁשְ ְּדָהא ּבִ

ִתיב ֱא ַמָיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ יםַעּמְ , ֵאל ַאֵחר, ֵאל ֵנָכר, ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ֹלֵהי ָהַעּמִ
ּקוץ ַחד ּוְבַהאי ָאַמר ׁשִ ּ.  

ִריך , ָּאַמר ֵליה א ּבְ ַמָייא עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהִכי ָקָרא לֹון קוְדׁשָ ְוְבָכל ַטֲעָוון ַעּמְ ּ ּ
ל)דברים כג(, ִּדְכִתיב, ּהוא ּקוֵציֶהם ְוֶאת ּגִ ְראו ֶאת ׁשִ ּ ַוּתִ ּ ח ֶאת . ּוֵליֶהםּ ּוַמה ְדָאַמר ַוִיּקַ ּ ּ

ם ְּדִאיהו ִמְלּכֹום, ֲעֶטֶרת ַמְלּכָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ י ַעד ְדָלא ִאְתְגַייר. ּ ּתִ י ַהּגִ ֶּאָלא ִאיּתַ ּ ּ ,
ַבר ָלה ְלַההוא ֲעֶטֶרת ְדִאיהו ִמְלּכֹום ֵדין ִאיהו ּתָ ּּכְ ּ ּ ּ ַּההוא ִדיוְקָנא ְדֲחִקיק ֲעָלה וָפִגים, ּ ּ ּ ּ ּ 

יה. ָּלה ה ְוֲהַות ַעל ֵריׁשֵ י ִמּנָ ר ְלִאְתַהּנֵ ֵדין ִאיהו ֲעַבד ָלה ֵהיּתֵ ּּכְ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ֵני , ְוּתָ ּקוץ ּבְ ּׁשִ
ְתָרא, ַעּמֹון סוְרָטא ֲהָוה ָחִקיק ַעל ַההוא ּכִ ַּחד ִחְוָיא ּבְ ּקוץ זוֲהָמא, ּ ך ִאְקֵרי ׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  
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ָכר, י ִיְצָחק ָאַמרִרּבִ ל , ָּהִסירו ֶאת ֱאלֵהי ַהּנֵ ַגַוְייהו ּכָ ין ְדֲהוו ַמְייֵתי ּבְ ָאר ָנׁשִ ִּאֵלין ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ָזן ִדְלהֹון ָכר. ְּנַבְזּבְ ל ֱאֹלֵהי ַהּנִ נו ֶאל ַיֲעֹקב ֶאת ּכָ ִתיב ַוִיּתְ ְּוַעל ָדא ּכְ ין. ּּ ל , ִּאֵלין ָנׁשִ ּכָ

ָזן ְוָכל ַטֲעָוון ְד ִגין ְדָלא , ַּוִיְטמֹון אֹוָתם ַיֲעֹקב. ַּדֲהָבא ְוַכְסָפאְּנַבְזּבְ  )ב''דף קעג ע(ּּבְ
ָלל ְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ִּיְתַהּנון ִמּסִ ּ.  

א ֲחֵזי ֹכָלא ֲהָוה, ּתָ ִלים ּבְ ַבר ׁשְ ְּדַיֲעֹקב ּגְ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּוֲהָוה ִמְתַדּבַ ּ ּ ַמה . ְּ
ִתיב יֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ְּוָנקו, ּכְ ַח ָלֵאל ָהעֹוֶנה אֹוִתי ּבְ ם ִמְזּבֵ ה ׁשָ ית ֵאל ְוֶאֱעׂשֶ ָמה ְוַנֲעֲלה ּבֵ

י ר ָהָלְכּתִ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ִדי ּבַ ְִעּמָ נו ֶאל ַיֲעֹקב, ּ ִּמָיד ַוִיּתְ ּ א . ּ ָחא ְלקוְדׁשָ ּבָ ר ָנׁש ְלׁשַ אן ְדָבֵעי ּבַ ִּמּכָ ּ
ִריך הוא וְלאֹוָדָאה ֵליה ַעל ִנ ּּבְ ּ ּ יהְ ין ְוַעל ָטָבאן ְדֲעַבד ִעּמֵ ּּסִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי , ּ

י ר ָהָלְכּתִ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ִדי ּבַ ְִעּמָ ּ.  

א ֲחֵזי ית ֵאל ְוגו, ּתָ ִתיב ְוָנקוָמה ְוַנֲעֶלה ּבֵ ַקְדִמיָתא ּכְ ֲהֵדיה', ּּבְ נֹוי ּבַ ּוְלָבַתר . ַּאְכִליל ּבְ
ַח ְוָלא ם ִמְזּבֵ ה ׁשָ ִתיב ְוֶאֱעׂשֶ הּכְ ִתיב ְוַנֲעׂשֶ ָלָלא ָדא.  ּכְ ְּדַאִפיק לֹון ִמּכְ , ַמאי ַטְעָמא, ּ

ִגין ְדֲעֵליה ֲהָוה ִמָלה ּּבְ ּ ִפַלת ַעְרִבית. ּ ָחא ְוֲעֵליה . ַּוַדאי, ַּיֲעֹקב ַאְתִקין ּתְ ְּוִאיהו ֲעַבד ַמְדּבְ ּ
ל ִאינון ָעְקִתין ִמן יֹוָמא ְד, ֲּהָוה ִמָלה ּוְבִגין ְדִאיהו ָעַבר ּכָ ּ ּ יה ְדֲאחוָהּ ָּעַרק ַקּמֵ ּ ִּדְכִתיב . ּ

י ר ָהָלְכּתִ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ִדי ּבַ ְַוְיִהי ִעּמָ ְּוִאינון ָאתו ְלָבַתר ְלַעְלָמא, ּ ְּוַעל ָדא ָלא ָאִעיל לֹון . ּ
ֲהֵדיה י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּּבַ א, ִרּבִ אן ַמאן ְדִיְתֲעִביד ֵליה ִנּסָ ִּמּכָ ֵעי ְלאֹוָדָאה, ּ ַמאן . ִּאיהו ּבָ

ָפתֹוָראְּד ֵעי ְלָבְרָכא, ָאִכיל ַנֲהָמא ּבְ   :ְּוָלא ָאֳחָרא ְדָלא ָאִכיל ִמיִדי, ִּאיהו ּבָ

ַח ְוגו ם ִמְזּבֵ א ֲחֵזי', ַּוִיֶבן ׁשָ ַח, ּתָ ם ִמְזּבֵ ִתיב ַוִיֶבן ׁשָ ִתיב , ּּכְ יק )בהני מדבחן(ְוָלא ּכְ ּ ְדַאּסִ
ִגין ְדַאְתִק, ֲּעֵליה ִנְסִכין ְוֲעָלָוון ֶּאָלא ּבְ ָנאּ ּקְ א ְדִאְתֲחֵזי ְלִאְתּתַ ּין ַההוא ַדְרּגָ ַח ַלְיָי. ּ , ִמְזּבֵ

א ִעָלָאה ַדְרּגָ ָרא ֵליה ּבְ ָאה ְלַחּבְ ּתָ א ּתַ ְּלַאְתָקָנא ַדְרּגָ ּ א , ּ ַח ָדא ַדְרּגָ ם ִמְזּבֵ ְּוַעל ָדא ַוִיֶבן ׁשָ ּּ
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ָאה ּתָ א ִעָלָאה. ּתַ ַּלְיָי ָדא ַדְרּגָ קֹום ֵאל ּבֵ. ּ ָמא ִעָלָאה, ית ֵאלַּוִיְקָרא ַלּמָ ׁשְ ָמא ָדא ּכִ . ּׁשְ
ה ְוֹכָלא ַחד ּתָ ה ּבִ ִאּמָ ֵדין ּכְ ִגין ְדַכד ִאְתַנֲהָרא ּכְ ּּבְ ּ ּ.  

ם ִנְגלו ֵאָליו ָהֱאלִהים י ׁשָ א, ּּכִ ִכיְנּתָ ׁשְ חו ֶאָלא ּבִ ּכָ ּתַ ִגין ְדִאינון ָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּדָהא , ּ
ֵחי  ּכְ ּתַ ְבִעין ֲהוו ְדִאינון ִמׁשְ ּׁשִ ּ אּ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ִדיר ּבַ ְדָרֵאי ַסֲחָרִניה , ּתָ ְבִעין ַקּתַ ְּוׁשִ

א ִכיְנּתָ ְלָיא. ִּדׁשְ ַאְתָרא ָדא ְדִאְתּגַ ם ִנְגלו ֵאָליו ָהֱאֹלִהים ּבְ י ׁשָ ְּוַעל ָדא ּכִ ּ ּ ִתיב , ּ ְּדָהא ּכְ
ב ָעָליו ה ְיָי ִנּצָ   :ְוִהּנֵ

ר ִד קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ַּוַיַעל ֵמָעָליו ֱאֹלִהים ּבַ ר ִאּתֹוּ ְמעֹון ָאַמר, ּבֶ י ׁשִ אן ְדִאְתֲעִביד , ִרּבִ ִּמּכָ
ֲהֵדי ֲאָבָהן א ּבַ א ֲחֵזי. ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ א ִעָלָאה ְדַקְייָמא , ְוּתָ ַּיֲעֹקב ִאיהו ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּּ

ְלחֹודֹוי, ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיַעל ֵמָע. ְּוִאיהו ְרִתיָכא ּבִ   .ָליו ֱאלִהיםּ

ְיָי ֱאֹלֵהינו )דברים ד(, ָּפַתח ְוָאַמר ר לֹו ֱאֹלִהים ְקרֹוִבים ֵאָליו ּכַ י ִמי ּגֹוי ָגדֹול ֲאׁשֶ ּ ּכִ
ָכל ָקְרֵאנו ֵאָליו א ֲחֵזי. ּּבְ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ה ִאינון ֲחִביִבין ִיׂשְ ּמָ ּּכַ ּ ְּדֵלית , ְּ
ָכ ן ּבְ ַמע לֹוןְָלך ַעם ְוִליׁשָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדַעְלָמא ְדִאית ֵליה ֱאָלָהא ְדִיׁשְ ּל ַעּמִ ּ ּ ּ ,

א  ְעּתָ ָכל ׁשַ ָרֵאל ּבְ ָלא ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון ְדִיׂשְ ין ְלַקּבְ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ

ָעאן ַמע ְצלֹוָתא ְדִאינון ּבָ ְּדִאְצְטִריך לֹון ְלִמׁשְ א ִדְלהֹוןּבְ, ְ ִּגין ַההוא ַדְרּגָ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ַיֲעֹקב, ּתָ א ּבְ ָּקֵרי ֵליה קוְדׁשָ ּ ָרֵאל, ְּ ְמך עֹוד . ִיׂשְ ֵרא ׁשִ ִָדְכִתיב לא ִיּקָ ּ
ֶמך ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ מֹו. ַָיֲעֹקב ּכִ א, ַּמאן ַוִיְקָרא, ַּוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ִכיְנּתָ ָמה . ָּדא ׁשְ ּכְ

הְדַאּתְ  ִלים . ַּויֹאֶמר לֹו ֱאֹלִהים. ָּאֵמר ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ּתְ ָרֵאל ְדָהא ִאׁשְ ְּלֵעיל אֹוִקיְמָנא ִיׂשְ ּ
ְדָקא ְיאות ֹכָלא ּכְ ּּבְ ָמא ָדא, ּ ׁשְ ִלים ּבִ ּתְ יה ְוִאׁשְ ַדְרּגֵ ַלק ּבְ ּוְכֵדין ִאְסּתַ ְּוַעל ָדא ַוִיְקָרא ֶאת , ּּ ּ

ָמר ָרֵאל ְוָהא ִאּתְ מֹו ִיׂשְ   .ׁשְ

ָאְרָחאִר י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ּּבִ י יֹוֵסי ְלַרּבִ ַּוַדאי ָהא , ָאַמר ִרּבִ
ֵליָמא ְדֲאָבָהן ִאיהו ְּדֲאַמְרּתְ ְדַיֲעֹקב ׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ְּוִאיהו ָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין, ּ ֵמיה ִיׂשְ , ְּוָקָרא ׁשְ

ְמך עֹו ֵרא ׁשִ ָוְכִתיב לא ִיּקָ ֶמךּ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ מֹו . ָד ַיֲעֹקב ּכִ ּוְכִתיב ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ּ
ָרֵאל ה ִזְמִנין. ִיׂשְ ַכּמָ ִריך הוא ְוָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב ּבְ א ּבְ אי ַאֲהַדר קוְדׁשָ ַּאּמַ ּ ְּוֹכָלא ָקרון , ְּ ּ

ִמְלַקְדִמין ֵּליה ַיֲעֹקב ּכְ ְמ, ִאי ָהִכי. ּּ ֵרא ׁשִ   .ָך עֹוד ַיֲעֹקבַּמהו ְולא ִיּקָ

ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ, ָּאַמר ֵליה ִאיׁש ִמְלָחמֹות )ישעיה מב(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּׁשַ ּבֹור ֵיֵצא ּכְ ּגִ  ְיָי ּכַ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ָיִעיר ִקְנָאה א ֲחֵזי. ּ ּבֹור ֵיֵצא, ֲאָבל ּתָ ּגִ ֵעי ֵליה, ּכַ ּבֹור ִמּבָ ִאיׁש . ּּגִ ּכְ

ֵעי ֵליהִאיׁש ִמְל, ִמְלָחמֹות   .ָּחמֹות ִמּבָ

  ]א''דף קעד ע - ' זוהר חלק א[

ָכל ֲאַתר ַרֲחֵמי ִאיהו ָמר ְיָי ּבְ ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ִריך הוא )א''דף קעד ע(ַּוַדאי , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
ֵמיה ִאיהו ְּיָי ׁשְ ִמי)ישעיה מב(, ִּדְכִתיב, ּ ֵמיה ְּוָחִמיָנן ִדְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי , ּ ֲאִני ְיָי הוא ׁשְ ּׁשְ

ָכל ֲאַתר ַעְלָמא. ֱּאלִהים ְוהוא ִדיָנא ּבְ ִאין ּבְ ִזְמָנא ְדַאְסִגיאו ַזּכָ ֶּאָלא ּבְ ֵמיה ְוִאְתְקֵרי , ּ ְּיָי ׁשְ
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ָמא ְדַרֲחֵמי ׁשְ ַעְלָמא. ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסִגיאו ַחָייִבין ּבְ ּ ָמא , ּ ׁשְ ֵמיה ְוִאְתְקֵרי ּבִ ֱּאֹלִהים ׁשְ
ִז. ֵּדֱאלִהים ך ּבְ ַאְרָעא ָאֳחָראְּכָ ְנִאין ְוָלא ֲהָוה ּבְ ין ׂשָ ָּקֵרי ֵליה , ְמָנא ְדַיֲעֹקב ָלא ֲהָוה ּבֵ
ָרֵאל ְנִאין. ִיׂשְ ין ׂשָ ַאְרָעא ָאֳחָרא ָקֵרי ֵליה ַיֲעֹקב, ְוַכד ֲהָוה ּבֵ   .ּאֹו ּבְ

ָבא ִמָלה, ָּאַמר ֵליה ֵרא. ֲּעַדִיין ָלא ִאְתַייׁשְ ּוַמאי . ִּריָנן ֵליהְוָהא ֲאַנן ָק, ִּדְכִתיב ֹלא ִיּקָ
ַאְרָעא ָאֳחָרא ָקֵרי ֵליה ַיֲעֹקב ְנִאין אֹו ּבְ ין ׂשָ ַּדֲאַמְרּתְ ְדַכד ֲהָוה ּבֵ א ֲחֵזי. ּ ִתיב, ּתָ , ּכְ

ַנַען)בראשית לז( ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲעֹקב ּבְ ּ ַוֵיׁשֶ ַאְרָעא ָאֳחָרא, ּ   .ְוָהא ָלא ֲהָוה ּבְ

ָמרָהא ּבְ, ָּאַמר ֵליה ִריך הוא ְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ְיָי, ַקְדִמיָתא ִאּתְ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּּכְ ְּ ,
ָרֵאל וְלִזְמִנין ִאְקֵרי ַיֲעֹקב ְוֹכָלא . ּוְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ֱאֹלִהים ָּהִכי ָנֵמי ְלִזְמִנין ִאְקֵרי ִיׂשְ ּ

ין ְיִדיָען ַדְרּגִ ְמך. ּבְ ֵרא ׁשִ ָמר לא ִיּקָ ָוַמה ְדִאּתְ ּ ָמא ָדא,  עֹוד ַיֲעֹקבּ ׁשְ ָבא ּבִ   .ְלִאְתַיּשְׁ

ִתיב, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ְמך ַאְבָרם ְוָהָיה )בראשית יז(, ָהא ּכְ ֵרא עֹוד ֶאת ׁשִ ָ ְוֹלא ִיּקָ

ְמך ַאְבָרָהם ִתיב ְוָהָיה, ָּאַמר ֵליה. ָׁשִ ָמא. ָהָתם ּכְ ַההוא ׁשְ ְּוַעל ָדא ָקְייָמא ּבְ ֲאָבל ָהָכא . ּ
ִת ֶמך, יב ְוָהָיהָלא ּכְ ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ֶָאָלא ּכִ ָרֵאל. ּ ְמך ִיׂשְ ִתיב ְוָהָיה ׁשִ , ְָוָלא ּכְ

י ֵליה ִזְמָנא ָחָדא ַסּגֵ ְּוֲאִפילו ּבְ ּ ך, ּ ך וְלִזְמִנין ּכָ ן ִדְלִזְמִנין ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּכָ ְּ נֹוי . ּ ְּוַכד ִאְתַעְטרו ּבְ ּ
ְל ֹכֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִאְסּתַ ין ִעָלִאיןּּבְ ַדְרּגִ ּקו ּבְ ִדיר, ּ ָמא ָדא ּתָ ׁשְ ֵדין ִאְתַעַטר ּבִ   .ּּכְ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי י ֶאְלָעָזר, ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ָמר ְדַכד ִמיַתת ָרֵחל ָנְטָלא , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּהא ִאּתְ
ְדָקא ְי ְבִטין ּכְ ְתֵריַסר ׁשִ ָנא ּבִ ּקְ יָתא ַמאן ְדִאְצְטִריך ְלִאְתּתַ ְּבֵ אי ִמיַתת ָרֵחל ִמָיד. ּאותּ , ַּאּמַ

ֵמָחה וֵביה , ָּאַמר ֵליה ִנים ׂשְ ְדָקא ְיאות וְלֶמֱהֵוי ֵאם ַהּבָ א ִמְתַעְטָרא ּכְ ִכיְנּתָ ָּהא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ְרָיא  ָנא)לעילא(ׁשַ ּקָ יָתא וְלִאְתּתַ ַמֲעָרב ְוָלא . ּ ְלַנְטָלא ּבֵ ִדיר ּבְ ְנָיִמין הוא ּתָ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ

  .ִסְטָרא ָאֳחָראְב

ְבִטין ְתֵריַסר ׁשִ ָנא ּבִ ּקְ ְרָיא ְלִאְתּתַ ּוֵביה ׁשַ ְרָיא ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא , ּ ּוֵביה ׁשַ ּ ּ
ַאְרָעא מֹוְדָעא ּבְ ּתְ יו ִאיהו, ְּוָרָזא ָדא. ְלִאׁשְ ַקׁשְ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ירוָתא ְדַאְתָיא ְלִאׁשְ ָכל ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ה ִדיָנא ְד ְּוַעל ָדא ִאית ּבָ ּ ַבתּ ן ִאְתַיּשְׁ ּמָ   .ּמֹוָתא וִמּתַ

ַנת  ּקְ ן ִאְתּתַ ָרֵחל וָבַתר ּכֵ יָתא ִאְתֲעִביד ִדיָנא ּבְ ָנא וְלַנְטָלא ּבֵ ּקְ ָעא ְלִאְתּתַ ד ּבָ ָּהָכא ּכַ ּ ּ
ָבא ִדיָנא. ְלִאְתַיּשְׁ ְרָיא ּבְ ַאְרָעא ׁשַ מֹוְדָעא ַמְלכוָתא ּבְ ּתְ ָעא ְלִאׁשְ ד ּבָ ַבת . ּּכַ ְוָלא ִאְתַיּשְׁ

אול ְלפום עֹוָבדֹויַמ ׁשָ ְדָקא ְיאות ַעד ְדִאְתַער ִדיָנא ּבִ דוְכָתא ּכְ ְּלכוָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ
ַנת ּקְ ַבת ַמְלכוָתא ְוִאְתּתַ   .ִּאְתַיּשְׁ

א ֲחֵזי יף וְלָבַתר ַנְייָחא, ּתָ ּקִ ירוָתא ּתַ ל ׁשֵ ּּכָ יף. ּ ּקִ ירוָתא ּתַ ָנה ׁשֵ ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדָכל . ּּבְ
ל ַחד ְוַחד ְלפום עֹוָבדֹויַעְלָמא ִאְת ָּדן ּכָ ּוְלָבַתר ַנְייָחא ְסִליָחה ְוִכפוֵרי, ּ ירוָתא . ּּ ִגין ְדׁשֵ ּּבְ ּ

יִפין ּקִ ָמאָלא ְוַעל ָדא ִדינֹוי ּתַ ִּאיהו ִמׂשְ ּ ּוְלָבַתר ִאְתַער ָיִמיָנא ְוַעל ָדא ֲהֵוי ַנְייָחא, ּ ּ.  

ִריך ה א ּבְ ין קוְדׁשָ ְוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ַזּמִ ּ ין עֹוְבֵדי ּ ָאר ַעּמִ ַנְייָחא ַעל ׁשְ ּוא ְלִאְתָעָרא ּבְ
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָיא, ּ ִדיָנא ַקׁשְ ף ֲעַלְייהו ּבְ ּקַ ּוְלָבַתר ִיְתּתַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]616דף [ -ּ

ִאיׁש ִמְלָחמֹות ָיִעיר ִקְנָאה ָיִריַע ַאף ַיְצִריַח ַע)ישעיה מב( ּבֹור ֵיֵצא ּכְ ּגִ ל אֹוְיָביו  ְיָי ּכַ
ר ּבָ ַקְדִמיָתא ְדִאיהו ַרֲחֵמי. ִיְתּגַ ְּיָי ּבְ ּבֹור ְוָלא ִגּבֹור, ּ ּגִ ִאיׁש ִמְלָחמֹות . ּוְלָבַתר ּכַ ּוְלָבַתר ּכְ

יָצָאה לֹון. ְוֹלא ִאיׁש ִמְלָחמֹות ף ְלׁשֵ ּקַ ִלי ּתוְקָפא ֲעַלְייהו ְוִיְתּתַ ְּלָבַתר ִאְתּגְ ִּדְכִתיב ָיִריַע , ּ
רַאף ַיְצִריַח ּבָ יֹום )זכריה יד(, ּוְכִתיב.  ַעל אֹוְיָביו ִיְתּגַ ּגֹוִים ָהֵהם ּכְ  ְוָיָצא ְיָי ְוִנְלַחם ּבַ

יֹום ְקָרב ְצָרה ְוגו)ישעיה סג(, ּוְכִתיב. ִּהָלֲחמֹו ּבְ ָגִדים ִמּבָ א ֶמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ   :'ּ ִמי ֶזה ּבָ

  ]ב''דף קעד ע - ' זוהר חלק א[

ה  ֵצאת ַנְפׁשָ ְנָיִמןַּוְיִהי ּבְ ן אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא לֹו ּבִ מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ י ֵמָתה ַוּתִ י ְיהוָדה . ּכִ ִּרּבִ
יֹום ָצָרה ְוֹיֵדַע ֹחֵסי בֹו)נחום א(, ָּפַתח ְוָאַמר ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש .  טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז ּבְ ַּזּכָ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ְּדִאְתּתַ ּ ּ ִגין , ְּ ִריך הוא ִאיהו ּתוְקָפאּבְ א ּבְ ְּדתוְקָפא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ְּואוְקמוָה טֹוב ְיָי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ָּדא הוא ּתוְקָפא , ְלָמעֹוז.  טֹוב ְיָי ַלּכֹל)תהלים קמה(ּכְ ּ ּ

יה ְיׁשועֹות ְּדִאית ּבֵ ּ יחֹו ה )ב''דף קעד ע( ּוָמעֹוז )תהלים כח(, ִּדְכִתיב. ּ . ּואְּיׁשועֹות ְמׁשִ
יֹום ָצָרה ָרֵאל, ּבְ ין ְלִיׂשְ ָאר ַעּמִ יֹוָמא ְדָעקו ְדָעִקין ׁשְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה)משלי כד(ַמה ּכְ ַמאן . ַּמאי ִהְתַרִפיָת. ּ ִהְתַרִפיָת ּבְ
יה ָפא ּבֵ ּקְ ִריך הוא ְדָלא ְלִאְתּתַ א ּבְ ְּדִאְתַרֵפי ְידֹוי ִמקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ יה ְו. ּ ֵּהיך ִיְתַקף ַבר ָנׁש ּבֵ ְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ אֹוַרְייָתא, ְּ אֹוַרְייָתא. ַיְתִקיף ּבְ ף ּבְ ּקַ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתּתַ ף , ּ ּקַ ִאְתּתַ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְקָפא. ּּבְ ָרֵאל ְלִאְתּתַ ְבָיכֹול ָיַהב ּתוְקָפא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּוִאי הוא ִיְתַרֵפי . ּּכִ ּ

ִתיב ִהְתַרִפיָת, יָתאֵמאֹוַרְי יֹום ָצָרה ַצר ּכֶֹחָכה. ַּמה ּכְ ִּאי ִאיהו ִאְתַרֵפי ִמן אֹוַרְייָתא ּבְ ּ ,
יֹוָמא ְדֵייֵתי ֵליה ָעקו ּּבְ א ְדִאיהו ֵחיָלא ְדַעְלָמא, ּ ִכיְנּתָ ְבָיכֹול ָדִחיק ָלה ִלׁשְ ּּכִ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי, ָדָבר ַאֵחר ַצר ּכֶֹחָכה א ְדַבר ָנ, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ָאְרָחא ּבְ ּׁש ִאְתַרֵפי ֵמאֹוַרְייָתא ְוָאִזיל ּבְ
ָרא יֹוָמא ְדָעקו, ְדָלא ַכׁשְ ֲעֵלי ְדָבבו ְזִמיִנין ֵליה ִלֶמֱהֵוי ֵליה ַקֵטיגֹוִרין ּבְ ה ּבַ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ְּוֲאִפילו . ּ ּ

ָמֵתיה ְדַבר ָנׁש ְדִאיהו ֵחיָלא ְותוְקָפא ִדיֵליה ִאיהו ָמאֵרי ְדָבבו ְלֳקְב ִּנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב ַצר , ֵּליהּ
יה, ּכֶֹחָכה ִגין ְדִאיהו ַצר ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ָאְרֵחי . ּ א ְדַבר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ י ַאּבָ ָאַמר ִרּבִ

ְדָקא ְיאות ָנן ּכְ ּקְ ָרא ֵליה , ְּדאֹוַרְייָתא ְוָכל ָאְרחֹוי ִמְתּתַ ה ָסֵניגֹוִרין ָקְייִמין ֲעֵליה ְלַאְדּכָ ּמָ ּּכַ ּ
  .ְלַטב

רֹו )איוב לג(, ַתח ְוָאַמרָּפ יד ְלָאָדם ָיׁשְ י ָאֶלף ְלַהּגִ ְ ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ

ַחת ָמָצאִתי ֹכֶפר ּנו ַויֹאֶמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ַּוְיֻחּנְ ּּ הו. ּ ָלא ּבְ ּכָ י ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ְוִכי , ַּהּנֵ
א  ִלי ּכָֹלא ַקֵמי קוְדׁשָ ָּלא ִאְתּגְ ִריך הואּ ּּבְ יה ַטב אֹו , ְ ְּדִאיהו ָצִריך ְלַמְלאָכא ְדֵייָמא ַקּמֵ ּ ּ ְּ

ְֶאָלא ַוַדאי ִאְצְטִריך. ִביׁש ּ ָרא ְזכו ִדיֵדיה . ּ יגֹוִרין ְלַאְדּכָ ְּדַכד ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ַסּנֵ ּ ּ ּ
יה ּנו ַויֹא, ּ ַקֵטיגֹוִרין)לבר נש(ְּוָלא ִאית ֵליה , ַּקּמֵ ֵדין ַוְיֻחּנְ ּּכְ ַחת ּ ֶּמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ּ

  .ָמָצאִתי ֹכֶפר

א ֲחֵזי ִריָרא ְדִמָלה, ּתָ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ַהאי ְקָרא ּתִ ִתיב ִאם ֵיׁש ָעָליו ַמְלָאך, ּּבְ ִתיב , ְּכְ ִאי ָלא ּכְ
יר ָיאֹות הוא ִתיב. ַּיּתִ י ָאֶלף ּכְ ּוַמאן ִאיהו, ְֲאָבל ַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ְָדא הוא ַמְלָאך. ּ ּ ּ 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]617דף [ -ּ

ָמאָלא ְסַטר ׂשְ יה ְדַבר ָנׁש ּבִ א ִעּמֵ ִּדְמַמּנָ ּ ְדך ֶאֶלף)תהלים צא(, ִּדְכִתיב, ּ ָ ִיֹפל ִמּצִ ְוָדא , ּ
ָמאָלא ְתֵריה וְרָבָבה ִמיִמיֶנך, ּהוא ִסְטָרא ִדׂשְ ִָדְכִתיב ּבַ ּ ּ ּ.  

י ֶאֶלף ָּדא הוא ֵיֶצר ָהָרע, ֲאָבל ֶאָחד ִמּנִ ְּדִאיהו ֶאָחד ֵמִאּנון , ּ ּ ּ ֶאֶלף ְדֲהוו )ודאיה(ּ ּ
ָמאָלא ִגין ְדִאיהו ָסִליק ְלֵעיָלא ְוָנִטיל ְרׁשו. ִלְסַטר ׂשְ ּּבְ ּ ֹאַרח . ּ ְּוַעל ָדא ִאי ַבר ָנׁש ָאִזיל ּבְ

ַּההוא ֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ֶעֶבד לֹו, ְקׁשֹוט ָמר ִדְכִתיב. ּ ָמה ְדִאּתְ  טֹוב ִנְקֶלה )משלי יב(, ּּכְ
ֵדין ִאיהו ָס. ְוֶעֶבד לֹו יגֹוָראּּכְ ִריך הוא, ִליק ְוִאְתֲעִביד ַסּנֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָאַמר ַקּמֵ ְּזכו , ְּ

ֲּעֵליה ְדַבר ָנׁש ִריך הוא ָאַמר. ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ַחת, ְּ ְּפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשָ ּ.  

ֵריַקְנָיא ל ָדא ָלא ַאֲהַדר ּבְ ְלָטָאה, ְּוִעם ּכָ ִגין ְדִאְתְיִהיב ֵליה ָאֳחָרא ְלׁשַ ּּבְ ּ ֲעלֹוי ְוִליטֹול ּ
יה ָמֵתיה ִמּנֵ ִּנׁשְ ר ָנׁש ְוִאיהו ּכֶֹפר ַעל ַהאי. ּ ִגין ְדַאְקִדים חֹובֹוי ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

  .ְּלִמְפֵדי ֵליה, ִדְכִתיב ָמָצאִתי ּכֶֹפר

ַּההוא ְזכו ְדֲאַמְרּתְ ִאיהו ֲעֵליה ּכֶֹפר ְלִמְפֵדי. ָדָבר ַאֵחר ָמָצאִתי ֹכֶפר ּ ּ ּ ּ ֵליה ְדָלא ֵיחֹות ּ ּ
יִהּנֹם ְוָלא ְימות ֹאַרח ְקׁשֹוט וְבִגין ִדְיֵהא ֵליה . ַּלּגֵ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַהך ּבְ ְּוַעל ָדא ִמּבָ ּ ּ ּ ְּ

ַּההוא ַקֵטיגֹוָרא יגֹוָרא, ּ   .ַסּנֵ

יֹוָמא ְדִכפוֵרי ָרֵאל ּבְ ַגְווָנא ָדא ִיׂשְ ּּכְ ִעיר ְוִאְתַעּסִ, ּ ְּדַיֲהֵבי ֵליה ׂשָ ֲהֵדיהּ ּיקו ּבַ ַעד . ּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּדִאְתֲהַדר ֶעֶבד ְלהו ְוָסִליק ְוָסִהיד ַסֲהדוָתא ַקּמֵ ּ ּ ּ ְּוִאְתֲעִביד ְלהו , ְּ

יגֹוָרא לֹמה. ַסּנֵ ּ ִאם ָרֵעב ׂשַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ֶלֶחם ְוִאם ָצֵמא )משלי כה(, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ ָ

ֵקהו ַמִים ָמרְוַעל ַהאי . ַּהׁשְ   .ֵיֶצר ָהָרע ִאּתְ

יֹום ָצָרה ּוְבִגין ָדא ּבְ ד ַבר ָנׁש ִאְתַרֵפי ֵמאֹוַרְייָתא, ּ א , ּּכַ ְבָיכֹול ָדִחיק ֵליה קוְדׁשָ ּּכִ ּ ּ
ֲהֵדיה ְדַההוא ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִאְתֲעִביד ַקֵטיגֹוָרא ִריך הוא ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ , ה''ַצר ּכַֹח ּכֹ. ַצר ּכֶֹחָכה. ְ

ִגין ְדִאְת יה ְלַקְטְרָגא ְוִאְתַחַלׁש ֵחיָלאּּבְ ָּקֵרב ַקּמֵ ּ.  

א ֲחֵזי יֹום ָצָרה, ּתָ יֹום ָצָרה, טֹוב ְיָי ְלָמעֹוז ּבְ ו . ַמאי ּבְ ד ֲאָתא ֲעֵליה ֵעׂשָ ָּדא ַיֲעֹקב ּכַ ּ
ד ֲאָתא ֲעֵליה ָעקו ְדִדיָנא, ְויֹוֵדַע חֹוֵסי בֹו. ְּלַקְטְרָגא ֵליה ּּכַ א ֲחֵזי. ּ ָגא ֵלית ְמַקְטְר, ְוּתָ

ָנה ִזְמָנא ְדַסּכָ ח ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש ֶאָלא ּבְ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ.  

  ]א''דף קעה ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִריך הוא, ְוּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ִגין ְדַיֲעֹקב ַאַחר ִנְדֵריה ְדָנִדיר ַקּמֵ ּּבְ ּ ּ ּ ף ִדיָנא , ְּ ּקַ ִּאְתּתַ
ַּעל ְיָדא ִדְמַקְטְרָגא ְדַקְטִריג ֲעֵליה ְדַי ּ ּ ָנה  )א''דף קעה ע(, ֲעֹקבּ א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ ּוָבָעא ִדיָנא ּבְ

ה ְּדֲהַות ָרֵחל ּבָ ִריך הוא. ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ָּאַמר ַקּמֵ ּ ִלים, ְּ , ְּוָהא ַיֲעֹקב ָנַדר ִנְדֵריה ְוָלא ׁשָ
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך עוְתָרא וִבְבִנין ּבְ יף ִמּכָֹלא ּבְ ּקִ ְְוָהא ִאיהו ּתַ ּ ּ ּ ִלים ִנְדֵריה ְדָנַדר ְוָלא . ּּ ּׁשָ ּ

יה א ִמּנֵ ך ְוָלא ָנַסְבּתְ עֹוָנׁשָ ַּקּמָ ה. ְ ִלְדּתָ ַקׁש ּבְ ֶלד ָרֵחל ַוּתְ ִּמָיד ַוּתֵ ַקׁש. ּ י . ַמאי ַוּתְ ְּדִאְתַקּשֵׁ
ֶות י ַמְלַאך ַהּמָ ּבֵ ַהאי. ְִדיָנא ְלֵעיָלא ּגַ ׁש ַיֲעֹקב ּבְ ִגין ִדְכִתיב , ַמאי ַטְעָמא. ְוִאְתַעּנַ שלי מ(ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]618דף [ -ּ

יך)כב ְחּתֶ ְבך ִמּתַ ּכָ ח ִמׁשְ ה ִיּקַ ֵלם ָלּמָ ָ ְוִאם ֵאין ְלך ְלׁשַ ָ ְּוַעל ָדא ִמיַתת ָרֵחל ְוִאְתָמַסר . ָּ
ֶות ְִדיָנא ַעל ְיָדא ְדַמְלַאך ַהּמָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ו, ְוּתָ א ְדֲאָתא ֵעׂשָ ְעּתָ ׁשַ ָפחֹות ְוֶאת ַיְלֵדיֶהן ִראׁש. ָמה ֲעַבד, ּּבְ ם ֶאת ַהּשְׁ ֹוָנה ַּוָיׂשֶ
ִגין ְדָדִחיל , ַמאי ַטְעָמא. ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַאֲחרֹוִנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת יֹוֵסף ַאֲחרֹוִנים ּּבְ

ִפירו ִדיָלה ְוָלא ְיַקְטֵרג ֵליה ֲעָלה, ֲעָלה ְדָרֵחל ׁשַ ע ּבְ ל ַההוא ָרׁשָ ּכַ ְּדָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ִתיב ָפחֹות ֵה, ּתו ַמה ּכְ ָנה ַהׁשְ ׁשְ ּגַ ם ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַוּתִ ׁש ּגַ ּגַ ֲחֶויןָ◌ ַוּתִ ּתַ ׁשְ ה ְוַיְלֵדיֶהן ַוּתִ ּנָ
ֲחוו ּתַ ַּוִיׁשְ י גוְבִרין, ּ ּמֵ ין ִמּקַ ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל. ָּנׁשִ ִתיב ְוַאַחר ִנּגַ ָרֵחל ַמה ּכְ ְויֹוֵסף , ֲאָבל ּבְ

יה ְוִאיהו ָחָפא ֲעָלה ֵמי ִאּמֵ ִּמּקַ ּ ִתיב, ּּ ן פֹוָרת )מטבראשית (, ְּוַעל ָדא ּכְ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֶ ּ ּבֶ ּ
יה. ֲעֵלי ָעִין ְּדַאְסֵגי גוֵפיה ְוָחָפא ַעל ִאּמֵ ּ ּ ע, ֲעֵלי ָעִין. ּּ   .ֲּעֵלי ֵעיָנא ְדַההוא ָרׁשָ

ָנה א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ ת ַעל ְיָדא ְדֵיֶצר ָהָרע ְדִקְטֵרג ּבְ ְּוָהָכא ִאְתֲעָנׁשַ ׁש ַיֲעֹקב ַעל , ּ ְוִאְתַעּנַ
ִליםִּנְדָרא ְדָל ל ָעקו ַדֲעְברו ֲעֵליה, א ׁשָ ָיא ֵליה ְלַיֲעֹקב ִמּכָ ְּוָדא ַקׁשְ ּ ּ ּ ּוְמָנָלן ִדְבִגיֵניה . ּ ּ ּ

  .ַּעל ְדֲאָחִרית ִנְדִרי, ָּעַלי ַוַדאי.  ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל)בראשית מח(, ִּדְכִתיב, ְּדַיֲעֹקב ֲהָוה

י יֹוֵסי ָאַמר ִתיב, ִרּבִ ם )משלי כז(, ּכְ וי. ֹלא ָתֹבאּ ִקְלַלת ִחּנָ ְּואוְקמוָה לֹו ּבְ ְּדִאי , ו''ּ
ִּקְלַלת ַצִדיָקא ִהיא ה, ּ ַון ּבָ ֲּאִפילו ְדָלא ִאְתּכַ ּ ּ ּ יָון ְדָנְפָקא ִמפוֵמיה ָנַטל ָלה ַההוא ֵיֶצר , ּ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ

ָנה א ְדַסּכָ ְעּתָ ׁשַ ה ּבְ   .ָּהָרע ְוִקְטֵרג ּבָ

ְמָצא ֶא)בראשית לא(, ַיֲעֹקב ָאַמר ר ּתִ ב ְדִאיהו . ָת ֱאֹלֶהיך לא ִיְחֶיה ִעם ֲאׁשֶ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
א, ָלא ֲהָוה ָיַדע ְבִני ָנׁשָ ִדיר ּבִ ְייהו ּתָ ּבַ ח ּגַ ּכַ ּתַ ָטן ְדִאׁשְ ָּנִטיל ָלה ְלַהִהיא ִמָלה ַההוא ׂשָ ּ ּ ּּ .

ִניָנן ְטָנא, ְּוַעל ָדא ּתָ ר ָנׁש פוֵמיה ְלׂשִ ח ּבַ ְּלעֹוָלם ֹלא ִיְפּתַ ּ ִגין ְדָנִטיל, ּ ּ ַהִהיא ִמָלה ּּבְ
א ה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ן ִמָלה ְדָחָכם אֹו ִמָלה ְדַצִדיָקא. ְּוִקְטֵרג ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ֵרין ִאֵלין , ּ ְּוַעל ּתְ

ת ָרֵחל   :ִאְתֲעָנׁשַ

י ֵמָתה)קנהב(ַוְיִהי  ה ּכִ ֵצאת ַנְפׁשָ ֵצאת . ּ ּבְ יָון ְדָאַמר ַוְיִהי ּבְ א ְוִכי ּכֵ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ
ה י ֵמָתהַּנְפׁשָ יר.  ָלא ְיַדְעָנא ּכִ ִגין ְדָלא ַאֲהָדַרת ְלגוָפא ַיּתִ ֶּאָלא ִאְצְטִריך ּבְ ּ ּוִמיַתת , ְ

ָמה , ָּרֵחל ִמיַתת ּגוָפא ָמַתְייהו ְוַאַהְדָרן ְלַאְתַרְייהו וּכְ א ְדָנְפֵקי ִנׁשְ ִני ָנׁשָ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ב ַנְפׁש)שמואל א ל(, ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשָ ובדפוס ירושלים איתא גם . לפנינו בקרא רוחו(ֹו  ַוּתָ

ם )בראשית מב(,  ֵאָליו)ק ותשב רוחו אליו''בזוה י ָיְצָאה  )שיר השירים ה( ,ַּוֵיֵצא ִלּבָ ַנְפׁשִ
רֹו ַדּבְ ָמה)מלכים א יז( .ּבְ ָמָתה ְוָלא ִאְתַהָדַרת .  לא נֹוְתָרה ּבֹו ְנׁשָ ֲּאָבל ַהאי ָנְפַקת ִנׁשְ ּ

ְּלַאְתָרה וִמ   .יַתת ָרֵחלּ

ן אֹוִני מֹו ּבֶ ְקָרא ׁשְ ַזר ֲעָלה. ַוּתִ יו ְדִדיָנא ְדִאְתּגְ ְּדַקׁשְ ּ ּ יר ֵליה . ּ ְּוַיֲעֹקב ַאֲהַדר ֵליה ְוָקׁשִ ּ
ָרא ֵליה ִליִמיָנא, ְליִמיָנא ִגין ְדַמֲעָרב ִאְצְטִריך ְלָקׁשְ ּּבְ ן אֹוִני , ְּ ב ְדִאיהו ּבֶ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ָי ן ָיִמין ִאיהו, אִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ַרת, ּּבֶ יִמיָנא ִאְתַקּשְׁ ָמה . ְּדָהא ּבִ ָאְרָחא ּכְ ְוִאְתְקָבַרת ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָמר ְלָיא ִמיָתָתה וְקבוָרָתה. ְדִאּתְ ַּהאי ִאְתּגַ ּ ּ ּ ְלָיא ִמיָתָתה וְקבוָרָתה, ּ ֲּאָבל ֵלָאה ָלא ִאְתּגַ ּ ּ ּ ּ .
ָהן ָרָזא ִאית לֹו ע ִאּמָ י ַאְרּבַ ב ְדַהּנֵ ּן ְוָהא אוְקמוָהְּוַאף ַעל ּגַ ּ:  

ָבה ַעל ְקבוָרָתה ב ַיֲעֹקב ַמּצֵ ַּוַיּצֶ ּ י יֹוֵסי, ּ ְסָיא . ַמאי ַטְעָמא, ָאַמר ִרּבִ ִגין ְדָלא ִאְתּכַ ּּבְ
ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּאְתָרה ַעד יֹוָמא ְדַזּמִ ּ ּ ָמר ַעד ַהיֹום. ְּ ָמה ְדִאּתְ ַעד , ּּכְ

  .ׁשַּההוא יֹוָמא ַמּמָ

  ]ב''דף קעה ע - ' זוהר חלק א[

י ְיהוָדה ָאַמר ַההוא ֲאַתר, ִּרּבִ ָרֵאל ּבְ ָגלוְתהֹון ְדִיׂשְ א ּבְ ִכיְנּתָ ַּעד יֹוָמא ְדֵתְהַדר ׁשְ ּ ּ ָמה , ּ ּכְ
ק)ירמיה לא(, ְדַאּתְ ָאֵמר בו ָבִנים ִלְגבוָלם2 ְוֵיׁש ּתִ ּוה ְלַאֲחִריֵתך ְנֻאם ְיָי ְוׁשָ ּ ְוָדא אֹוָמָאה . ְ

ִריך הואְּד א ּבְ ּאֹוֵמי ָלה קוְדׁשָ ּ לוָתא. ְּ ד ְיתובון ִמן ּגָ ָרֵאל ּכַ ּוְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ּ ְלָקְייָמא ַעל , ּ
ן ּמָ י ּתַ ַּהִהיא ְקבוָרה ְדָרֵחל וְלִמְבּכֵ ָרֵאל. ּ לוְתהֹון ְדִיׂשְ ַכאת ַעל ּגָ ָמה ְדִאיִהי ּבָ ּּכְ ְּוַעל ָדא . ּ

ִתיב ְבִכי ָיֹבאו )ירמיה לא(, ּכְ ּוְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם ְוגוּ ּבִ ָכר )ירמיה לא(, ּוְכִתיב. 'ּ י ֵיׁש ׂשָ  ּכִ
ְִלְפעוָלֵתך הו  )ב''דף קעה ע(ּוְבַהִהיא . ּ א ְזִמיַנת ָרֵחל ְדִאיִהי ְבָאְרָחא ְלֶמֱחֵדי ּבְ ְעּתָ ּׁשַ ּ

א ְואוְקמוָה ַחְבַרָייא ִכיְנּתָ ָרֵאל ְוִעם ׁשְ ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ:  

ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ ַמע ַוְיִהי ּבִ ְלָהה ִפֶלֶגׁש ָאִביו ַוִיׁשְ ב ֶאת ּבִ ּכַ ָאֶרץ ַהִהיא ַוֵיֶלך ְראוֵבן ַוִיׁשְ ָּרֵאל ּבָ ּ ּּ ּ ּ ְ

ר ֵנים ָעׂשָ ֵני ַיֲעֹקב ׁשְ ָרֵאל ַוִיְהיו ּבְ ִּיׂשְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ ָאֶרץ , ִרּבִ ָרֵאל ּבָ ּכֹן ִיׂשְ ׁשְ ַוְיִהי ּבִ
ְּדָהא ֵלָאה ְוָרֵחל ִמיתו, ַהִהיא יָתא ַמאן ְדָנִטילְוָנְט, ּ   .ָּלא ּבֵ

ֲהָדה ְדִבְלָהה ִכיב ּבַ ך ִדְראוֵבן ָאִזיל ְוׁשָ ְּוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ּ ל יֹוָמא ְדֵלָאה ְוָרֵחל , ֶּאָלא. ְ ּּכָ
ְרָייא ֲעַלְייהו א ׁשַ ִכיְנּתָ א ְדִמיתו. ּׁשְ ּתָ יָתא, ְּוַהׁשְ ת ִמן ּבֵ א ָלא ִאְתְפָרׁשַ ִכיְנּתָ ְרָיא , ּׁשְ ְוׁשַ

ֵב ָנא ְדִבְלָההּבְ ּכְ ִמׁשְ ְדָקא ָיאֹות. יָתא ּבְ יָתא ּכְ ְעָיא ְלַנְטָלא ּבֵ ִכיְנָתא ּבַ ב ִדׁשְ , ְּוַאף ַעל ּגַ
ִזווָגא ְדַכר ְונוְקָבא ח ּבְ ּכַ ּתַ ִּאְלָמֵלא ַיֲעֹקב ָלא ִאׁשְ ּ ּ ְלָיא , ּ ִאְתּגַ א ּבְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ָּלא ׁשַ

ֵביָתא ִכיְנּתָ. ּבְ ָנא ְדִבְלָההְּוַעל ָדא ָקְייָמא ׁשְ ּכְ ַמׁשְ ְּוָאָתא ְראוֵבן וְבִגין ְדָחָמא ְדִבְלָהה . א ּבְ ּ ּ
יה ל ַעְרָסא, ָּיְרָתא ַאְתָרא ְדִאּמֵ א ֲעָלה. ֲּאַזל וִבְלּבֵ ִכיְנּתָ ְּוַעל ְדָקְייָמא ׁשְ יה , ּ ִתיב ּבֵ ּּכְ

ְלָהה ב ֶאת ּבִ ּכַ   .ַּוִיׁשְ

י ֵייָסא ָאַמר ְּדָנִאים ַעל ַההוא ַעְר, ַרּבִ אּ ִכיְנּתָ ך . ָּסא ְוָלא ַחִייׁש ִליָקָרא ִדׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָנא ּבְ ְבִטין ְוָאָתא ְקָרא ְוֲעִביד חוׁשְ ָנא ְדׁשִ ּבָ ָּלא ִאְתְפִגים ֵמחוׁשְ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ִגין ּכָ כֹור , ְּבְ ּבְ

ְבִטין. ַּיֲעֹקב ְראוֵבן א ְדָכל ׁשִ ְּוִאיהו ָעִביד ְקָרא ֵריׁשָ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַת ַּרּבִ ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוגו)הושע יד(, ח ְוָאַמרּ י ְיׁשָ ִריך ', ּ ּכִ א ּבְ ל ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְּכָ ּ
ִרים ְוָאְרחֹוי ְקׁשֹוט ְלהו ְיׁשָ ּהוא ּכֻ יִחין ַעל ַמה ִאינון , ּּ ּגִ ּוְבִני ַעְלָמא ָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ּ

ְּוַעל ָדא ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם. ָקְייִמין ּ ִג, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּין ְדִאינון ָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ הו ְדָלא ָסֵטי , ּ ִּאיהו ָיַדע ְוָאִזיל ּבְ ּ ּ
ָמאָלא   .ִליִמיָנא ְוִלׂשְ
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 ] בשנה55יום [סדר הלימוד ליום כה חשון 

ִעים ִי לו ָבםּופֹוׁשְ ׁשְ אֹוַרְייָתא, ּּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ַחָייִבין ְדָלא ִמׁשְ ּ ּּ ָלן , ּ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ
ִריך הוא ְוָלא ָיְדִעין ְלָאן אֹוְרֵחי ָאְזִלין א ּבְ ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ָלא . ְּ ּכְ ּוְבִגין ְדָלא ָיְדֵעי ְלִאְסּתַ ּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ִא, ְּולא ִמׁשְ ִאינון ָאְרחֹוי ּבְ הו ּבְ ֵלי ּבְ ׁשְ ּינון ּכָ ּ ּ ּ
  .ְדָאֵתי

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ַדל ּבְ ּתַ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ל ּבַ ּּכָ ָמֵתיה ָסְלָקא , ּ ד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא ִנׁשְ ּּכַ
ִביִלין  ִאינון ָאְרִחין וׁשְ ּּבְ ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא ְו. ּ ְדאֹוַרְייָתא)דאינון באורייתא(ּ ִּאינון ָאְרִחין וׁשְ ּ ּ

ַההוא ַעְלָמא , ְּיִדיָען ִאינון הו ּבְ ַהאי ַעְלָמא ַיֲהכון ּבְ ְּוִאינון ְדָיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ד ִיְפקון ֵמַהאי ַעְלָמא   .ּּכַ

ַהאי ַעְלָמא ְוָלא ָיְדִעי אֹוַרְייָתא ּבְ ָדלו ּבְ ּתַ ְּוִאי ָלא ִאׁשְ ִביִליןּ ד ִיְפקון , ּן ָאְרִחין וׁשְ ּּכַ
הֹון ִלין ּבְ ִביִלין ְוָכׁשְ ִאינון ָאְרִחין וׁשְ ֵּמַהאי ַעְלָמא ָלא ִיְנְדעון ְלֵמיַהך ּבְ ּ ּ ֵדין ְיַהך . ְּ ְּכְ

ָאְרִחין ָאֳחָרִנין ְדָלאו ִאינון ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ ה ִדיִנין ְוִאְת, ּ ַכּמָ ְּוִיְתָערון ֵליה ּבְ ׁש ּ ַעּנַ
הו   .ּּבְ

ִתיב אֹוַרְייָתא ַמה ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ֹמר ָעֶליך ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא )משלי ו(, ּ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ָ ּבְ ָ

יֶחך ִקְבָרא. ְָתׂשִ ך ּבְ ְכּבְ ׁשָ ּצֹור ָעֶליך ִמִדיָנא ְדַההוא ָעְלָמא, ָּבְ ּאֹוַרְייָתא ּתִ ּ ּ ד , ְוֱהִקיצֹוָת. ָ ּכַ
ִר א ּבְ יֶחךּקוְדׁשָ ׂשִ ֵדין ִהיא ּתְ ָמִתין ְלַאַחָייא ֵמַתָייא ּכְ ָיך הוא ִיְתַער רוִחין ְוִנׁשְ ְּ ּ ֵהא , ּ ִהיא ּתְ

יגֹוְרָיא ַעל ּגוָפא ְדָקא ָיאֹות, ַּסּנֵ ְדלו ְבאֹוַרְייָתא ּכִ ּתַ ִגין ִדיקומון ִאינון ּגוִפין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
ַקְדִמיָתא ְּוִאֵלין ִאינון ִדיקומון ּבְ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְלַחֵיי ָעְלָמאּ ִני )דניאל יב(, ּכְ ים ִמיׁשֵ  ְוַרּבִ

ַּאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוגו ּ ְּוִאֵלין ִאינון ְלַחֵיי עֹוָלם. 'ּ ּ קו , ּ ִגין ְדִאְתַעּסְ ּּבְ ּ
ַחֵיי עֹוָלם ְדִאיִהי אֹוַרְייָתא ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ל ִאינון ְדִא, ְוּתָ ּּכָ אֹוַרְייָתאּ ְדלו ּבְ ּתַ ּׁשְ ִגין , ּ ַּההוא ּגוָפא ִיְתַקַיים ְואֹוַרְייָתא ּתָ ּ ּ
ִריך הוא ַחד רוָחא ְדָכִליל , ַמאי ַטְעָמא. ֲּעֵליה א ּבְ א ִיְתַער קוְדׁשָ ְעּתָ ִגין ִדְבַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

ע רוִחין ע רוִחין, ֵּמַאְרּבַ ְּוַההוא רוָחא ְדָכִליל ֵמַאְרּבַ ּ ּ ְדלו ִּאְזַד, ּ ּתַ ן ְלָכל ִאינון ְדִאׁשְ ּּמַ ּ ּ ּ
ִגין ְדִיְתַקַיים ְלָעְלִמין ַהאי רוָחא ּבְ אֹוַרְייָתא ַלֲאָחָייא לֹון ּבְ ּּבְ ּ.  

  ]א''דף קעו ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב , ְוִאי ֵתיָמא ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח)יחזקאל לז(ָהא ּכְ ּ ֵמַאְרּבַ אי ָלא ִאְתַקְיימו, ּ , ַּאּמַ
ְל ְּדָהא ּכֻ ִמְלַקְדִמיןּ ּהו ִמיתו ּכְ ּ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא ַעל ְיָדא , ּתָ א ּבְ ַּההוא ִזְמָנא ְדאֹוִקים קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ע רוַחָייא)זמני דאתא(ַּההוא , ִּדיֶחְזֵקאל ִאינון ֵמַתָייא ב ְדֲהָוה ֵמַאְרּבַ ּ רוָחא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָלא , ּ
ִקיוָמא ָּנִחית ְלָקְייָמא לֹון ּבְ ִריך הוא ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא ֶּאָלא ְלַא, ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ֲּחָזָאה ְדַזּמִ ּ ְּ

רוָחא  ַההוא ַגְווָנא וְלַקְייָמא לֹון ּבְ ּּבְ ּ ַהאי ַגְווָנא )א''דף קעו ע(ּ ִליל ּבְ ב . ְּדִאְתּכְ ְוַאף ַעל ּגַ
ָמה ְדֲהָוה א ּכְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְרִמין ּבְ ְּדַאֲהָדרו ּגַ ִריך הוא ּבָ. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָעא ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]621דף [ -ּ

ין ַלֲאָחָייא ֵמַתָייא  ַּעְלָמא ְדִאיהו ַזּמִ על .  יחיו מתיך נבלתי יקומון)ישעיה כו(, מה כתיב(ּ
א ועל דא ההוא רוחא דזמין ''נ( )דא ההוא רוחא דזמין לנחתא בהו בצדיקיא

רוחא דאתכלילת , מה כתיב מארבע רוחות באי הרוח. לנחתא בהו בצדיקיא
ְדָקא , )בארבע ַעְלָמא ּכְ ִלים ּבְ ין ְלַקְייָמא ְלהו ִקיוָמא ׁשְ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ

ַהאי ַעְלָמא. ְּיאות אֹוַרְייָתא ּבְ ְדלו ּבְ ּתַ ְּוִאינון ְדִאׁשְ ּ ּ ִּהיא ָקְייָמא ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש , ּ ּ
ִריך א ּבְ י ְדקוְדׁשָ יגֹוְרָיא ַקּמֵ ְְוִאְתֲעִביַדת ַסּנִ   .ּ הואּ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ר , ִרּבִ ה ּבַ ַדל ּבָ ּתַ ל ִאינון ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְוָכל ַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ
ַהאי ָעְלָמא ִריך הוא ַוֲאָמַרת , ָנׁש ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ִּאינון ִמִלין ְוַהִהיא אֹוַרְייָתא ָקְייָמא ַקּמֵ ּ ְּ ּ

ַכתַּקֵמיה ְוִהיא ֲאִריַמת ָקִל ּכָ ּתַ פום . ין ְוָלא ִאׁשְ יַח ְוֵתיָמא ּכְ ּוְלַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ָתׂשִ ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא ָדל ּבְ ּתְ ר ָנׁש ְוִאׁשְ ק ּבַ ְּדִאְתָדּבַ ִלים ְלַחֵיי , ּ ִקיוָמא ׁשְ ְּוַעל ָדא ִאינון ְיקומון ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ

ְדָקֲאָמָרן ך . ַעְלָמא ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִרים)הושע יד(ּ י ְיׁשָ ִעים  ּכִ ּ ַדְרֵכי ְיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ופֹוׁשְ ּ ּ ּ
לו ָבם ׁשְ   .ִּיּכָ

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ַּרּבִ ָניו )שמואל א ב(, ּ ר ַיֲעׂשון ּבָ ל ֲאׁשֶ ַמע ֵאת ּכָ ּ ְוֵעִלי ָזֵקן ְמֹאד ְוׁשָ
ים ַהּצְֹבאֹות ֶפַתח ֹאֶה ׁשִ ֻבן ֶאת ַהּנָ ּכְ ר ִיׁשְ ָרֵאל ְוֵאת ֲאׁשֶ ְוִכי ַסְלָקא . ל מֹוֵעדְּלָכל ִיׂשְ

א ָדא ך ְדֹכֲהֵני ְיָי ְדַיַעְבדון ֲעִביְדּתָ ַּדְעּתָ ּ ּ ת אֹוַרְייָתא . ְ ָמר וְפִריׁשַ ְדַמת ְדָנא ִאּתְ ְּוָהא ִמּקַ ּ
ַּההוא חֹוָבא ִדְלהֹון ִדְכִתיב ים ֶאת ִמְנַחת ְיָי)שמואל א ב(, ּ י ִנֲאצו ָהֲאָנׁשִ ּוְכִתיב . ּ ּכִ

ַפט ַהּכֲֹהִנ ּוִמׁשְ ל ִאיׁש זֹוֵבַח ֶזַבח ְוגוּ ֶטֶרם ַיְקִטירון ֶאת . 'ים ֵמֵאת ָהָעם ּכָ ם ּבְ ּוְכִתיב ּגַ ּ
ָנה ִלְצלֹות ַלּכֵֹהן ְוגו ַּהֵחֶלב וָבא ַנַער ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ָלִאיׁש ַהזֹוֵבַח ּתְ י . 'ּ ּוְכִתיב ְוָאַמר לֹו ּכִ

ָחְזָקה י ּבְ ן ְוִאם ֹלא ָלַקְחּתִ ּתֵ ה ּתִ דֹוָלה ְמֹאד ְוגוְּוַעל ָד. ַעּתָ ָעִרים ּגְ ִהי ַחַטאת ַהּנְ . 'ּא ַוּתְ
יה ְּוָכל ָדא ָלא ֲהוו ָנְטִלין ֶאָלא ֵמִאינון חוָלִקין ְדֲהוו ְלהו ְלַכֲהֵני ְלֵמיַכל ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ְדֲהָוה , ּּ

ֵעיַנְייהו ִאְתֲעָנׁשו ָנא ּבְ ָּקִליל ָקְרּבָ בון. ּ ּכְ ר ִיׁשְ ים ַהּצֹוְבאֹותְּוָהָכא ָאַמר ֵאת ֲאׁשֶ ׁשִ .  ֶאת ַהּנָ
לֹום ְדֲהוו ָעְבדו ֲעֵביָרה ָדא)אלא( ּ ַחס ְוׁשָ ּ א ַההוא, ּ ַאְתָרא ַקִדיׁשָ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּדָלא ְיקומון , ּ ּ ּ

ָרֵאל ְוִיְקְטלון ְלהֹון ל ִיׂשְ א. ּּכָ ֵבי לֹון ְלָאֳעָלא ְלַמְקְדׁשָ ִגין ְדֲהוו ְמַעּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּוָמָחאן , ּ
י ִגין ְדִאינון ָלא ַמְייִתין ּבִ ַנָיא ִאְתֲעִבידו ּבְ ֵּדהֹון ְדָלא ְלָאֳעָלא ְלִמְצֵלי ְצלֹוָתא ַעד ְדקוְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ

ְייהו ִנין ְלֵמיַטל חוָלָקא ִמּנַ ָּקְרּבָ ִבין לֹון, ּ ך ְמַעּכְ ְוְבִגין ּכָ ָעאן . ּ ים ֲהוו ּבָ ך ִאינון ָנׁשִ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ְייהו ְלַאֳעָלא ּתַ ןִּמּנַ ים. ּמָ ׁשִ בון ֶאת ַהּנָ ּכְ ר ִיׁשְ ִתיב ֵאת ֲאׁשֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ֵבי לֹון , ּ ִּדְמַעּכְ
ְדָקֲאָמָרן   .ּכִ

ְלָהה ב ֶאת ּבִ ּכַ ַגְווָנא ָדא ַוִיׁשְ ה. ּּכְ ַכב ִעּמָ לֹום ְדִאיהו ׁשָ ַּחס ְוׁשָ ּ ב ָלה , ּ ִגין ְדָעּכַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
א ְדִמְצָו ּמוׁשָ ֲאבֹוי ׁשִ א ּבַ ׁשָ ּמָ ְלּבוָלא ְדַעְרָסא, הְּלׁשַ ְּוָדא הוא ּבִ א . ּ ִכיְנּתָ ְוֲעַבד ָלֳקֵביל ׁשְ

א ָדא ח, ֲעִביְדּתָ ּכַ ּתַ א ְדִמְצָוה ִאׁשְ ּמוׁשָ ָכל ֲאַתר ְדׁשִ ְּדּבְ ּ ְרָיא ַעל ַההוא ֲאַתר , ּ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ
ן ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ א ְדִמְצָוה ּגָ. ְוִאׁשְ ּמוׁשָ ָבא ׁשִ ּוַמאן ְדָגִרים ְלַעּכָ ּ א ֵמַעְלָמאּ ִכיְנּתָ ַלק ׁשְ ִּרים ְדִיְסּתַ ּ .

ִתיב  ֵבי ָאִביך ָאז ִחַלְלּתָ ְיצוִעי ָעָלה)בראשית מט(ְּוַעל ָדא ּכְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ּ ּכִ ּ ּוְבִגין ָדא . ָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]622דף [ -ּ

ִתיב ִני ַיֲעֹקב ׁשְ, ּכְ ָרֵאל ַוִיְהיו ּבְ ַמע ִיׂשְ ְלָהה ִפֶלֶגׁש ָאִביו ַוִיׁשְ ב ֶאת ּבִ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ּ רּּ . ֵנים ָעׂשָ
לום ִמְנָייָנא ְוָלא ָגַרע ִמְזכוָתא ִדְלהֹון ּכְ ְלהו ֲהוו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָרֵאל וְלָבַתר ַיֲעֹקב, ִרּבִ ַקְדִמיָתא ִיׂשְ ַמע , ִּדְכִתיב. ַּמאי ַטֲעָמא ּבְ ַּוִיׁשְ
ר ֵנים ָעׂשָ ֵני ַיֲעֹקב ׁשְ ָרֵאל ַוִיְהיו ּבְ ִּיׂשְ ד ֲא. ּ ל ַההוא ַעְרָסא ָאַמר ֶּאָלא ּכַ ָּתא ְראוֵבן וִבְלּבֵ ּ ּ

יר ַעְלָמא ְוָלא ַיּתִ א ְלַקְייָמא ּבְ ְבִטין ֲהוו ֵליה ְלַאּבָ ֵריַסר ׁשִ ּוַמה ּתְ ּ ֵעי ְלאֹוָלָדא , ּ א ּבָ ּתָ ְוַהׁשְ
ִמְלַקְדִמין ֵעי ְלאֹוָלָדא ָאֳחָרִנין ּכְ ִנין ִדיְלָמא ֲאַנן ְפִגיִמין ְדִאיהו ּבָ ּּבְ ּ ּ ל ַההוא ִּמָי. ּּ ְלּבֵ ּד ּבִ

א, ַעְרָסא ּמוׁשָ ב ַההוא ׁשִ ְּוִאְתַעּכַ ְרָיא ַעל ַההוא . ּ א ְדׁשַ ִכיְנּתָ י ׁשְ ִאילו ֲעַבד ְקָלָנא ְלַגּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ
ָרֵאל. ַעְרָסא ַמע ִיׂשְ ִתיב ַוִיׁשְ ְּוַעל ָדא ּכְ ְסָיין , ּ ֵריַסר ְדִאְתּכַ ַלק ּגֹו ּתְ ָמא ָדא ִאְסּתַ ׁשְ ְּדָהא ּבִ ּּ
ֵריַסר ַנֲהִרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיאְּדִאינ   .ּון ּתְ

  ]ב''דף קעו ע - ' זוהר חלק א[

ר ֵנים ָעׂשָ ִני ַיֲעֹקב ׁשְ ַּוִיְהיו ּבְ הו, ּ ַנת ּבְ ּקָ א ִאְתּתַ ִכיְנּתָ ְבִטין ִדׁשְ ֵריַסר ׁשִ ִּאֵלין ּתְ ּ ּוַמאן . ּ
ָנ, ִּאינון ּבְ ִּאֵלין ְדאֹוַרְייָתא ַאֲהָדַרת ְוָעִביד לֹון חוׁשְ ּ ִמְלַקְדִמין )ב''דף קעו ע(א ּ ּּכְ ְלהו . ּ ּּכֻ ּ

ין ה ְדָמאֵריהֹון, ַּקִדיׁשִ ְקדוׁשָ ָלא ּבִ ּכָ א ְלִאְסּתַ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְלהו ִאְתַחְזָיין ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ְּדִאילו ֲעַבד . ּ ּּ
ִמְנָייָנא ַּההוא עֹוָבָדא ָלא ֵייֵתי ְראוֵבן ּבְ ּ.  

ל ָדא ִאְתֲעַנׁש ְדִאְתְנִטיל ּבְ ְּוִעם ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרּ יה ְוִאְתְיִהיב ְליֹוֵסף ּכְ ּכֹוָרֵתיה ִמּנֵ ּ ,
ָנה )דברי הימים א ה( כֹור וְבַחְללֹו ְיצוֵעי ָאִביו ִנּתְ י הוא ַהּבְ ָרֵאל ּכִ כֹור ִיׂשְ ּ וְבֵני ְראוֵבן ּבְ ּ ּ ּ ּּ

כֹוָרתֹו ְליֹוֵסף   .ּבְ

א ֲחֵזי ֵמה ִדי ֱאָלָהא ְמָבַרך)דניאל ב(, ּתָ ְ ֶלהֵוא ׁשְ ּ ל ּ ּ ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ִדי ּכָ
דֹוִהי ְקׁשֹוט ְוָאְרָחֵתיה ִדין ַּמְעּבְ ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ְּוָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ה ָגִרים עֹוָבָדא ְדַבר ָנׁש, ּתָ ּמָ ל ַמאי , ּכַ ּּכָֹלא , ּ ְדִאיהו ָעִביד)מאן(ְּדָהא ּכָ
ים ְו ִריך הואִאְתְרׁשִ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ָּקְייָמא ַקּמֵ ה ְדֵלָאה. ְּ א ְדָעאל ְלַגּבָ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ַיֲעֹקב ּבְ ּ ,

ָרֵחל יה ֲהָוה ּבְ ל ַההוא ֵליְלָיא ְרעוֵתיה ְוִלּבֵ ּּכָ ּ ּ יב ְדָרֵחל ִאיִהי, ּ ְּדָחׁשִ א . ּ ּמוׁשָ ּוֵמַההוא ׁשִ ּ ּ
ְּוִטָפה ַקְדָמָאה וֵמַההוא ְרעוָתא ִאְתֲעָבַר ּ ּ ּת ֵלָאה ְואוְקמוָהּ ְּדָהא ִאְלָמֵלא ְדַיֲעֹקב ָלא ָיַדע . ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ ִליק ְראוֵבן ּבְ ָּלא ִיְסּתַ ּ ֵמיה ְסָתם . ּ ָמא ְיִדיָעא ֶאָלא ׁשְ ׁשְ ַלק ּבִ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְסּתַ ּּ ּ
  .ְּראוֵבן

ל ָדא ַאֲהַדר עֹוָבָדא ְלַאְתֵריה ְּוִעם ּכָ ָמה ְדַההוא ְרעוָתא ַקְדָמ, ּ ּּכְ ָאה ִאְתֲעִביַדת ּ
ָרֵחל ה, ּבְ ַּההוא ְרעוָתא ִאְתַהָדַרת ּבָ ּ ּ כֹוָרֵתיה ַאֲהָדַרת ְליֹוֵסף ּבוְכָרא ְדָרֵחל. ּ ְּדָהא ּבְ ּ ֲאַתר , ּ

ַאְתֵריה ָרֵחל ְוֹכָלא ָסִליק ּבְ ִּדְרעוָתא ֲהַות ּבְ ּ ְלהו . ּּ ִריך הוא ּכֻ א ּבְ ִגין ְדָכל עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְ

ּוְזכוְקׁשֹוט  ּ.  

י יֹוֵסי ְדֲהָוה ִמְסְטִמיט ַסְפִסיָנא גֹו ִקְטֵרי ְדנוָרא  ֵחיה יֹוָמא ַחד ְלַרּבִ ּכְ י ִחְזִקָיה ַאׁשְ ִּרּבִ ּ ּ ּ
ְּוֲהָוה ָסִליק ִקטֹוָרא ִדְתָנָנא ְלֵעיָלא ָנא ְדֲהָוה , ָּאַמר ֵליה. ּ ִּאלו ִקטוָרא ִדְתָנָנא ְדָקְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]623דף [ -ּ

ָח י ַמְדּבְ ּבֵ י ַהאי ַגְווָנאָסִליק ַעל ּגַ ִדיר ּכִ ַעְלָמא , א ֲהָוה ָסִליק ּתָ ְרָיא רוְגָזא ּבְ ָּלא ׁשַ
ִלי ֵמַעל ַאְרָעא ָרֵאל ָלא ִאְתּגְ   .ְוִיׂשְ

י יֹוֵסי ְוָאַמר ן )שיר השירים ג(, ָּפַתח ַרּבִ ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ  ִמי ֹזאת ֹעָלה ִמן ַהּמִ
ְּמֻקֶטֶרת ֹמר וְלבֹוָנה ִמּכֹל ַאְבַקת א ֲחֵזי. ִמי ֹזאת עֹוָלה.  רֹוֵכלּ ָרֵאל , ּתָ ִזְמָנא ְדֲהוו ִיׂשְ ּּבְ

ָרא ַמְדּבְ ְייהו ְוִאיְנהו ֲהוו ָאְזֵלי ֲאַבְתָרה, ָאְזֵלי ּבְ א ָאְזָלא ַקּמַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ  )שמות יג(, ִּדְכִתיב. ּ
ַעּמוד ָעָנן ַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרך ְוַל ְַוְיָי הֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ְּ ַעּמוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם ּ ְּיָלה ּבְ

ִתיב. 'ְוגו ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ לולֹוַתִיך )ירמיהב(, ּ י ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ַאֲהַבת ּכְ ְ ּכֹה ָאַמר ְיָי ָזַכְרּתִ ְ ְּ ּ
ר ְוגו ְדּבָ ּמִ ך ַאֲחַרי ּבַ   .'ְֶלְכּתֵ

ֲהָדה א ֲהַות ָאְזָלא ְוֻכְלהו ֲעָנֵני ְיָקר ּבַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ א ָנְטָלאְו. ּּ ִכיְנּתָ . ֲּהוו ָנְטִלין, ַכד ֲהָוה ׁשְ
ָמה ִדְכִתיב ָרֵאל ְוגו)שמות מ(, ּכְ ִני ִיׂשְ עו ּבְ ּ וְבֵהָעלֹות ֶהָעָנן ֵמַעל ָהֹאֶהל ְוַאֲחֵרי ֵכן ִיּסְ ּ' .

ֲאֵלי ְו, ְּוַכד ִאיִהי ָסְלָקא ַההוא ֲעָנָנא ָסְלָקא ַעד ְלֵעיָלא ֵני ַעְלָמא ָחָמאן ְוׁשָ , ָאְמֵריְוָכל ּבְ
ן ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ   .ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ

ן א ִאְתַחְזָיא ָעׁשָ ִכיְנּתָ ַּההוא ֲעָנָנא ִדׁשְ ן, ּ ִגין ְדנוָרא ְדַאְדִליק . ַמאי ַטֲעָמא ִאיִהי ָעׁשָ ּּבְ ּ ּ
ה ְוָלא ַאֲעֵדי ִמיָנה ֵריה ֲהָוה ָאִחיד ּבָ ַּאְבָרָהם ְוִיְצָחק ּבְ ּ ַגָווה ְוַכד ִאְתַאְח. ּ ַּדת ַההוא נוָרא ּבְ ּ ּ ּ

  .)א תננא''נ(ֲהָוה ָסִליק ֲעָנָנא 

ל ָדא ְּמֻקֶטֶרת ֹמר וְלבֹוָנה, ְּוִעם ּכָ ְתֵרין ִסְטִרין ָאֳחָרִנין, ַּמאי ְמֻקֶטֶרת. ּ , ִמְתַקְטָרא ּבִ
ָמאָלא, ֲעָנָנא ְדַאְבָרָהם ִליִמיָנא   .א ַיֲעֹקבָּד, ִמּכֹל ַאְבַקת רֹוֵכל. ֲעָנָנא ְדִיְצָחק ִלׂשְ

ִדיק ָּדָבר ַאֵחר ָדא יֹוֵסף ַהּצַ ּ יה, ּ ִגין ַדֲארֹוָנא ְדיֹוֵסף ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ ּּבְ אי רֹוֵכל, ּ , ַאּמַ
יה ְדֲאבֹוי ִגין ְדֲהָוה ָרִכיל ַלֲאחֹוי ְלַגּבֵ ּּבְ ּ אי רֹוֵכל. ּ ֶּאָלא ַמה ֶחְנָוִני ָדא , ָּדָבר ַאֵחר ַאּמַ

ְּקִטיֵרי ְדקוְסְטֵרי ְוַאְב יֵדיהּ ְלהו ּבִ ֵּקי ְדפוְלֵמי ּכֻ ּ ִּאיהו ִקיוָמא ְדאֹוַרְייָתא , ָהִכי ָנֵמי יֹוֵסף. ּּ ּּ
ִגין ְדִאיהו ִקֵיים ָלה ּּבְ ּ א, ּּ ְנִטירו ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ָרן ּבִ ִגין ְדָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ִמְתַקּשְׁ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

ַאְבָרָהם ִי ִכיְנָתא ִמְתַקְטָרא ּבְ ְּוַעל ָדא ׁשְ ֲחָדא ִאינון ְוִדיוְקָנא , ְצָחק ְוַיֲעֹקב ְויֹוֵסףּ ּּכְ ּ
ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּחָדא ְלהו ך ִמּכֹל . ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף)בראשית לז(, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ְקָייא ּכָֹלא וְנִהיר, ַאְבַקת רֹוֵכל ּתַ ִגין ְדֵמֲאַתר ְדַנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ל ַאְנִפיןּּ ּו ּכָ ּ.  

  ]א''דף קעז ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִנין, ְוּתָ ַאְרָעא ְוֲהוו ַמְקִריִבין ָקְרּבָ ָרֵאל ּבְ ד ֲהוו ִיׂשְ ּּכַ י , ּ ְלהו ֲהוו ִמְתָקְרִבין ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ
ְדָקא ָיאֹות ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֹא, ְּ ָנא ִאְתֲעִביד וְתָנָנא ָסִליק ּבְ רְּוַכד ָקְרּבָ ֵדין , ַרח ֵמיׁשַ ּכְ

ָחא ַאְדִליק  ֲּהוו ָיְדֵעי ִדְתָנָנא ְדַמְדּבְ ּ ּּבֹוִציָנא ְדִאְתַחְזָיא ְלַאְדָלָקא )א''דף קעז ע(ּ ְוָכל , ּ
ַּאְנִפין ְנִהיִרין ובֹוִציִנין ָדְלִקין ּ ּ.  

יה א ֵלית ָלך יֹוָמא ְויֹוָמא ְדֵלית ּבֵ י ַמְקְדׁשָ ּוִמיֹוָמא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּ ּ ּ ְּ ּ ְזִעימו ְורוְגָזאּ ָמה . ּ ּכְ
ָכל יֹום)תהלים ז(, ְדַאּתְ ָאֵמר א,  ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ ּתָ ְּוִאְתָפַרׁש ֶחְדָוה ֵמֵעיָלא וִמּתַ ָרֵאל . ּ ְוִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]624דף [ -ּ

ְרׁשו ְדַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ָגלוָתא ְוִאינון ּבִ ָּאְזִלין ּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ִאְתְקַיים ְקָרא ִדְכִתיב. ּ  )דברים כח(, ּּ
ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִריםְוָעַב   .ְדּתָ ׁשָ

ה ִגין ִדְכִתיב, ְּוָכל ָדא ָלּמָ ר לא ָעַבְדּתָ ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיך )דברים כח(, ּּבְ ַחת ֲאׁשֶ ָ ּתַ

ְמָחה וְבטוב ֵלָבב ֵמרֹוב ּכֹל ׂשִ ּּבְ ֹחֶסר ּכֹל, ָהָכא ֵמרֹוב ּכֹל. ַמאי ֵמרֹוב ּכֹל. ּ   .ְוָהָתם ּבְ

ִר א ּבְ ַּעד ְדִיְתַער קוְדׁשָ יִני ַעְמַמָיאּ ּיך הוא ְוִיְפרֹוק לֹון ִמּבֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְ דברים (, ּכְ

ר ֶהִפיְצך ְיָי ֱאלֶהיך )ל ים ֲאׁשֶ ל ָהַעּמִ ְצך ִמּכָ ב ְוִקּבֶ בוְתך ְוִרַחְמך ְוׁשָ ב ְיָי ֱאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ָ ְוׁשָ ָ ָ ָ ָ ָּ
ה ּמָ ַמִים ִמ. ׁשָ ְקֵצה ַהּשָׁ ָוְכִתיב ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ּ ְצך ְוגוּ ם ְיַקּבֶ   :'ָּשָׁ

ו הוא ֱאדֹום ְּוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֵעׂשָ א ֲחֵזי. ּ ָמה , ּתָ ו ּכְ נֹוי ְדֵעׂשָ ַחֵיי ִיְצָחק ָלא ִאְתַמּנון ּבְ ּּבְ ּ
נֹוי ְדַיֲעֹקב ְּדִאְתַמּנון ּבְ ְּדָהא ַעד ָלא ִמית ִיְצָחק ִאְתַמּנון, ּ ִתיב ַוִיְגַוע . ּ ו ַמה ּכְ ֵעׂשָ ֲּאָבל ּבְ

ָניוִיְצָחק ו ְוַיֲעֹקב ּבָ רו ֹאתֹו ֵעׂשָ ַבע ָיִמים ַוִיְקּבְ יו ָזֵקן וׂשְ ּ ַוָיָמת ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעּמָ ּּ ּ ְתֵריה ַמה . ּ ּּבַ
ו הוא ֱאדֹום ִתיב ְוֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ֵעׂשָ ּּכְ חוָלֵקיה וְבַאְחַסְנֵתיה , ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ

ְּוַעְדֵביה ָלאו ִאיהו א . ּ ַיֲעֹקב וְבנֹויֶּאָלא, ּ ך ַיֲעֹקב וְבנֹוי ִאינון חוָלֵקיה ְדקוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָנא ּבְ חוׁשְ ִריך הוא ְוָעאִלין ּבְ ּּבְ ּ חוָלָקא ְדִבְסַטר ִדְמֵהיְמנוָתא. ְ ו ְדָלאו ִאיהו ּבְ ֲּאָבל ֵעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ֵניה ְלָבַתר ְדִמית ִיְצָחק ּבְ ָּעִביד חוׁשְ ּ ְּוִאְתְפַרׁש חו, ּ   .ָּלֵקיה ְלֲאַתר ָאֳחָראּ

א ֲחֵזי ו ִאְתָפַרׁש ְלִסְטֵריה, ְּלָבַתר ְדִמית ִיְצָחק, ּתָ ְּוֵעׂשָ יו , ּ ו ֶאת ָנׁשָ ח ֵעׂשָ ִתיב ַוִיּקַ ַמה ּכְ
ְעּבוָדא ְדִמְצַרִים. ִּמְפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו' ְוגו ַבק ֵליה ְלַיֲעֹקב ֶקֶרן ְוֶריַוח ׁשִ ְּדׁשָ ּ ין . ְוַאְרָעא, ּ ְוַזּבִ

א א ְדָכֶפְלּתָ ֵּליה חוָלֵקיה ִמן ְמַעְרּתָ ּ ְּוֲאַזל ֵליה ִמן ַאְרָעא וִמן ְמֵהיְמנוָתא וֵמחוָלֵקיה, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְּדֲאַזל ֵליה ִמּכָֹלא ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֹכָלא, ּתָ ה ֲהָוה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב ָטָבא ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ ֲהֵדיה . ּ ו ּבַ ַאר ֵעׂשָ ּתָ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ
יה ְוֲאַזל ֵליה ְלחוָלֵקיה וְלַעְדֵביהְּוִאְתְפַרׁש ּ ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ַאְחָסַנת ֲאבֹוי , ּ ַאר ַיֲעֹקב ָאִחיד ּבְ ּתָ ְוִאׁשְ

ְּוַעל ָדא ַוֵיֶלך ֶאל ֶאֶרץ ִמְפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו. ּוְבַאְחָסַנת ַאְבָהתֹוי ְ ּ . ַּמאי ִמְפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו. ּ
יה  ָעא חוָלֵקיה ְוַאְחַסְנּתֵ ְּדָלא ּבָ ּ ּ ְּוַעְדָבא ִדְמֵהיְמנוָתא ִדיֵליהּ ָאה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב ֲעֵליה . ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ

ִתיב י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו)דברים לב(, ּכְ   : ּכִ

ָרֵאל ֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ְְוֵאֶלה ַהּמְ ְ ּ י ֵייָסא . ּ ַרּבִ
ה ְמֹאד)עובדיה א(, ח ְוָאַמרָּפַת זוי ַאּתָ ּגֹוִים ּבָ יך ּבַ ה ָקָטן ְנַתּתִ ּ ִהּנֵ א ֲחֵזי. ָ ד ֲעַבד , ּתָ ּכַ

ִריך הוא ַעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְבִעין ַרְבְרִבין , ְּ חוֵמי ְפִליִגין ָלֳקֵביל ׁשִ ְבָעה ּתְ ּוָפַלג ַאְרָעא ְלׁשִ ּ ּ
ן ִריך הוא ָפִליג, ְמַמּנָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְדָקא ָחֵזי ֵליהְּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ְבִעין ַעִמין ּכָ ָמה , ּ לֹון ְלׁשִ ּכְ

בולֹות ַעִמים)דבהם לכ(, ְדַאּתְ ָאֵמר ֵני ָאָדם ַיֵצב ּגְ ַהְפִרידֹו ּבְ ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ּבְ   .ּ ּבְ

הו ּבָ ָאר ַעִמין ָלא ִאית ּבְ ן ְדִאְתַמְסרו ִלׁשְ ְלהו ַרְבְרָבן ְמַמּנָ ּוִמּכֻ ּ ּ ּ א ּּ ְמַמּנָ יה ּכִ ּזוי ַקּמֵ ּ
ו ו ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ִאיהו, ַמאי ַטֲעָמא. ְדֵעׂשָ ִגין ְדִסְטָרא ְדֵעׂשָ ּּבְ ְּוִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ִאיהו , ּ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּקָלָנא ַקּמֵ ּ א ְדקֹוְסְטֵרי . ְּ ין ְזִעיִרין ְדָבַתר ֵריַחָיא ְסִריְקּתָ ֵּמִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]625דף [ -ּ

ּגֹוִים, ֵקי ָקא ַאְתָיאּסוְמ יך ּבַ ה ָקָטן ְנַתּתִ ְָוַעל ָדא ִהּנֵ ה ְמֹאד, ּ זוי ַאּתָ בראשית (, ִּדְכִתיב. ּּבָ

ל ְיֵמי ַחֶייך)ג ֵלך ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ חֹוְנך ּתֵ ָ ַעל ּגְ ְ ל , ְמֹאד. ָּ ה ִמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָארור ַאּתָ ּּכְ
ֶדה ל ַחַית ַהּשָׂ ֵהָמה וִמּכָ ַּהּבְ ּ.  

ין, א ֲחֵזיּתָ ין ַעל ַדְרּגִ ִאין ִאית ַדְרּגִ ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ ּּבְ ְנָיין ָדא ִמן ָדא, ּ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ין ַקְפִטיִרין ִאֵלין ִאֵלין, ַּדְרּגִ יִרין ִאֵלין ּבְ ּוְקׁשִ ּ ּוַמְלכו ִאְתָפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ּ ּוַמְלכו , ּּ ּ

ַמְלכו ר ּבְ ָרא ָחָדא, ְוָדא ָסִליק, ִּיילָּדא ֲע. ִּאְתַקּשַׁ ִקׁשְ   .ֲאִחיָדן ּבְ

  ]ב''דף קעז ע - ' זוהר חלק א[

ָחָתא ָחָדא ֵליה ָרא ִמׁשְ ַּההוא ִקׁשְ ָחָתא, ּ ִרין ְלַהִהיא ִמׁשְ ָרא . ּוְתַלת ִקׁשְ ָכל ִקׁשְ ּבְ
ָרא ַחד ִעְטָרא א ּבְ, ְּוִקׁשְ ּוְבָכל ִעְטָרא ְוִעְטָרא ַחד ַקְפסֹוָרא ְוִאְתַמּנָ ּ ִּעטוָרא ִדְלֵעיָלאּ ּ ,

א א ְוָנִחית ְלַתּתָ יה ּכְֹכַבָיא וַמָזֵלי, ְוִאְתַמּנָ רו ּבֵ ַּעד ְדִאְתַקּשְׁ ּ ּ ּ יה ַחד . ּ ל ַחד ְוַחד ִאְתְפַרׁש ּבֵ ּּכָ ּ
ין ִדְלֵעיָלא, ּּכָֹכָבא ְוַחד ַמָזָלא )ב''דף קעז ע( ִאינון ַדְרּגִ ְּוָכל ּכְֹכַבָיא ְזִמיִנין ִאינון ּבְ ּ ּ ל ְוַע. ּ

ְדָקא ָחֵזי ַאְתִרין ְיִדיָען ּכְ א ִאְתַעַטר ּבְ א ְוַדְרּגָ ל ַדְרּגָ ָּדא ּכָ ּ ּ.  

ָקא ח ִקטוָרא ְדפוְסּתָ ּכַ ּתַ ין ִאׁשְ ן ַדְרּגִ ְּוַכד ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ּ ּ ִסְטָרא ְדִאְתֲחֵזי , ּ ָרא ּבְ ַּעד ְדִאְתַקּשְׁ ּ
ְסַטר ׂשְ, לֹון ְּוִסְטֵרי ְדַדְרֵגי ְמָסֲאֵבי ְדִאינון ּבִ ה ָאְרִחין ּ ן ְלַכּמָ ְלהו ִמְתָפְרׁשָ ָּמאָלא ּכֻ ּ ּ

בוָרן סוְמָקן ְטֵרי ּגְ ִביִלין ִמּסִ ּוׁשְ ּ א ְלֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹו ִרְבָבן. ּ בוָרן ְלַתּתָ ְלָיין ּגְ ך ּתַ ּוְבִגין ּכָ ְּ ,
ְדָקֲאָמָרן ה ְמֹאד ּכִ זוי ַאּתָ ּגֹוִים ּבָ יך ּבַ ה ָקָטן ְנַתּתִ ְּוַעל ָדא ִהּנֵ ָּ.  

ֶאֶרץ ֱאדֹום, א ֲחֵזיּתָ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ְּוֵאֶלה ַהּמְ ֶאֶרץ. ּ א ִדיֵליה , ּבְ ִסְטָרא ְדַדְרּגָ ּּבְ ּ
ו א ְדֵעׂשָ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ ו הוא ֱאדֹום. ּ ִּדְכִתיב ֵעׂשָ ְטָרא ְדרוַח ְמָסֲאָבא, ּ ְּוֻכְלהו ָקָאתו ִמּסִ ּ ּ ּ .

ָרֵאל ְִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ א ַקְדָמאי,ְ ְרֵעי ְלַתּתָ י ּתַ ין ְדַקָייִמין ּבֵ ִגין ְדִאינון ַדְרּגִ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ .
ך ָאַמר ַיֲעֹקב ְוְבִגין ּכָ ין ִדיֵליה ַקְדָמִאין ִאינון . ַּיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני ַעְבדֹו, ּ ִגין ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ

ָר. ְלָאֳעָלא ְוְבִגין ָכך ִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ִלְבִני ִיׂשְ ְ ְ ָען ָלא ָמָטא ִזְמָנא ְדַמְלכו . ֵאלּ ְּדַעד ּכְ ּ ּ
ָרֵאל ְבִני ִיׂשְ ְלָטָאה וְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ַמָיא ְלׁשַ ך ָאַמר ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפִני . ּׁשְ ְוְבִגין ּכָ ּ

  .ַּעְבדֹו

ַקְדִמיָתא ין ּבְ ִלימו ִאֵלין ַדְרּגִ ְּוַכד ׁשְ ְל, ּּ ַמָיא ְלׁשַ ֵאיְּלָבַתר ִאְתַער ַמְלכו ׁשְ ּתָ . ָטָאה ַעל ּתַ
ָרא ְנָיִמין, ְוַכד ׁשָ ְבִטין ְדִאיהו ּבִ ְזִעיָרא ְדָכל ׁשִ ָרא ּבִ ּׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ם )תהלים סח(, ּכְ  ׁשָ

ְנָיִמין ָצִעיר רֹוֵדם ְוגו אֵרי ְלַאְתָעָרא ַמְלכוָתא. 'ּבִ ּוֵביה ׁשָ ּ ְּלָבַתר ֲאָתא ַמְלכוָתא , ּ
ַאְתֵריה ְוִאְתְקַיים ּּבְ ֲהֵדיה ְדָלא ַתֲעֵדי ְלָעְלִמיןּ ּ ּבַ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ י בֹו)ישעיה מה(, ּ ַחְרּתִ ָרֵאל ּבָ ַמע ַיֲעֹקב ַעְבִדי ְוִיׂשְ ה ׁשְ ּכֹה . ּ ְוַעּתָ
י בֹו ַחְרּתִ רון ּבָ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ִויׁשֻ ֶטן ַיַעְזֶרָך ַאל ּתִ ך ְוֹיֶצְרך ִמּבֶ ָּאַמר ְיָי ֹעׂשֶ ּ ּ ָ א ֲחֵזי.ָ ,  ּתָ

ה ֲאַתר  ַכּמָ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ה ַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ י ְלהו )ג בגין''א ל''ד(ְּ ּ ְלִמְזּכֵ
ְלחֹודֹוי, ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ָרֵאל ּבִ ר ְלִיׂשְ ן ּבַ ְּדָהא ָלא ִאְתָרֵעי ְלחוָלֵקיה ְלָכל ַעם ְוִליׁשָ ּ ּ .
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ך ָיַהב לֹון אֹוַר ְוְבִגין ּכָ ִריך הוא . ְייָתא ִדְקׁשֹוטּ א ּבְ ה וְלִמְנַדע ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ י ּבָ ְּלִמְזּכֵ ּ ּ ְּ

א ִגין ְדִיְרתון ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ א. ּ ַהאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָזֵכי ּבְ ּ ִּאית ֵליה חוָלָקא , ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ך ּכֻ)ישעיה ס(, ּכְ ָּלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץְ ְוַעּמֵ ּ ְוָהא . ּ

ָמר ין ָהָכא. ִאּתְ ַלת ַדְרּגִ ַקְדִמיָתא ַיֲעֹקב, ּּתְ ָרֵאל, ּבְ ּוְלָבַתר ְיׁשורון, ּוְלָבַתר ִיׂשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַּיֲעֹקב ָהא אוְקמוָה, ּתָ ָרֵאל אוף ָהִכי ָנֵמי. ּ ין ִאינון ַחד. ִּיׂשְ ב ְדַדְרּגִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ .
ּׁשורוןְי ָמא ָדא, ּ ׁשְ ָרֵאל ּבִ אי ִאְקרון ִיׂשְ ָרֵאל ִויׁשורון ּכָֹלא ַחד. ַּאּמַ ֶּאָלא ִיׂשְ ּּ ְּיׁשורון. ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ים)איוב לג(, ּכְ ִגין ְדָנִטיל ׁשוָרה ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ,  ָיׁשֹר ַעל ֲאָנׁשִ ּּבְ ּ ּ
ֵרין ׁשוִרין , ִסְטָרא ּוְבִגין ִאינון ּתְ ּ ִּאְקֵרי ְיׁשורוןּ ָרֵאל, ּ ָרֵאל ַעל ְדָנִטיל . ְּוָדא הוא ִיׂשְ ִּיׂשְ

ְּרבו ְותוְקָפא ִמּכָֹלא ּ ָרֵאל . ּ ִרין ׁשוִרין )א ישורון''ס(ִיׂשְ ֵרין ִסְטִרין ּתְ ּ ַעל ִאינון חוָלֵקי ּתְ ּ ּ
ְדָקא ֲאָמָרן   .ְּוֹכָלא ַחד, ּכְ

ְלהו ָסְלֵקי ְלַחד ָמָהן ּכֻ ְּוִאינון ׁשְ ַעְבָדא ְדִאית ֵליה , ֹּקב ַעְבִדיַיֲע. ּּ ִּזְמִנין ְדִאיהו ֶעֶבד ּכְ ּ ּ ּ
ד ְרעוֵתיה ִּפּקוָדא ְדָמאֵריה וְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ּ י בֹו. ּ ַחְרּתִ ָרֵאל ּבָ ָרָאה ֲעֵליה, ְוֵכן ִיׂשְ ְּוֹכָלא , ְּלַאׁשְ

ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּּבְ ִתיב. ּ ָ ּבַֹרֲאך ַיֲעֹקב ְוֹיֶצְרך ִיׂשְ)ישעיה מג(, ּכְ ּוְכִתיב ּכֹה ָאַמר ְיָי , ָרֵאלָ
ך ָמר, ָֹעׂשֶ ין ָסְלִקין ְלַחד ְוָהא ִאּתְ ל ִאֵלין ַדְרּגִ ּּכָ ין . ה''עֹוׂשֶ. ר''יֹוֵצ, א''ּבֹוֵר, ּ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ

ִּאֵלין ַעל ִאֵלין ְוֻכְלהו ַחד ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ִאְתָרֵעי א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ָאה חוַלְקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ְּ הו ִמּכָ ּ ּבְ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִתיב, ּ ִגין ְדְבֻכְלהו ּכְ ּּבְ ֵעת )ירמיה י(, ּּ ִעים ּבְ ְעּתֻ ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ  ֶהֶבל ֵהּמָ
ְּפֻקָדָתם ֹיאֵבדו ּ ין ְלַבֲעָרא לֹון ִמן ַעְלָמא, ּ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ַא, ְּ ּתָ ר ְוִיׁשְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְלחֹודֹוי ּכְ יֹום ַההוא)ישעיה ב(, ּהוא ּבִ ב ְיָי ְלַבדֹו ּבַ ּגָ ּ ְוִנׂשְ ּּ.  

  ]א''דף קעח ע - ' זוהר חלק א[

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ָרֵאל ֲאִני )ישעיה מא(, ּ יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב ְמֵתי ִיׂשְ  ַאל ּתִ
יך ְנֻאם ְיָי ְוֹגֲאֵלך ְֲעַזְרּתִ ָרֵאלְ א ֲחֵזי.  ְקדֹוׁש ִיׂשְ ל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , ּתָ ּכָ

ּוַמָזלֹות ְדַעְלָמא ָמר, ּּ ָמה ְדִאּתְ ְלָטִנין ְיִדיִעין ּכְ ן ׁשָ ִריך הוא ָיַהב לֹון ִלְמַמּנָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ .
ַתר ֱאָלֲההֹון ְּוֻכְלהו ָאְזֵלי ּבָ ָמה ִדְכִתיב, ּ י ָכ)מיכה ד(, ּכְ ם  ּכִ ׁשֵ ים ֵיְלכו ִאיׁש ּבְ ּל ָהַעּמִ

ְזִלין ַקְפִחין וְמָנֲאִפין. ֱאלָהיו יִחין ְקָרָבא ּגָ ִדין ָדִמין וַמּגִ ְּוֻכְלהו אֹוׁשְ ּ ּ ּּ דף קעח (ְוִאְתָעְרֵבי , ּ

ה עֹוָבִדין ְלִביׁש )א''ע ַכּמָ א, ּבְ ֵחיְלהֹון ְלַאְבָאׁשָ פו ּבְ ּקָ   .ְּוִאְתּתַ

ָרֵאל ֵלית לֹון ּתוְק פוְמהֹוןְּוִיׂשְ ר ּבְ א ָדא ְדֵלית ָלה , ָּפא ְוֵחיָלא ְלַנְצָחָאה לֹון ּבַ תֹוַלְעּתָ ּּכְ ּ
פוָמא ּּתוְקָפא ְוֵחיָלא ֶאָלא ּבְ ר ּכָֹלא, ּּ ּוְבפוָמא ִמְתּבַ ּ ָרֵאל ּתֹוַלַעת, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ִיׂשְ ּ.  

יְרִאי ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב י ַמה ּתֹוַלַעת ֵלית ִלְבִרָיה , ּתו ַאל ּתִ ַהאי ּתֹוַלַעת ְדֶמׁשִ ְּדַעְלָמא ּכְ
י ְיָקר ִטיְסְטֵרי ְדַמְלִכין, ְּדִסיְסְטָרא ל ְלבוׁשֵ ה ָנְפֵקי ּכָ ְּדִמּנָ ּ , ְּלָבַתר ָזַרע ַזְרִעין וִמית, ּ

ִקיוָמא ִמְלַקְדִמין ְוָהא ִאיהו ּבְ יה ִאְתְקַיים ּכְ ַאר ִמּנֵ ּתָ ּוְלָבַתר ֵמַההוא ַזְרָעא ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְך ּכָ. ּּ
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ַהאי ּתֹוַלַעת ָרֵאל ִאינון ּכְ ב ְדֵמִתין. ִּיׂשְ ַעְלָמא , ְּדַאף ַעל ּגַ ִּיְתַהְדרון ְוִיְתַקְיימון ּבְ ּ ּּ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ּ.  

ָמר  ית )ירמיה יח( )ג דכתיב''א ל''ד(ְוָהא ִאּתְ ָיִדי ּבֵ ם ּבְ ן ַאּתֶ ַיד ַהיֹוֵצר ּכֵ ֹחֶמר ּבְ י ּכַ ּ ּכִ
ָרֵאל ֹחֶמ. ִיׂשְ ֶּאָלא ָדא הוא ֹחֶמר ְדַההוא ְזכוִכית. רַמאי ּכַ ּ ּ ן , ּ ּקַ ַבר ִאְתּתַ ב ְדִאּתָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ

ִמְלַקְדִמין ָנה ּכְ ּקָ ְּוִאית ֵליה ּתַ ּּ.  

ָרֵאל ָּדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְמֵתי ִיׂשְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ קו ּבְ ָרֵאל ִאינון ִאְתַדּבָ ִּדְבִגין ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ך ְיֵהא ַעְלָמאְּכָ ּ ַחִיין ְלהֹון ִויקומון ֵמַעְפָרא ְוִיְתַקְיימון ּבְ ּ ּּ ִּויהֹון ְלַעם ַחד ְלִמְפַלח ֵליה , ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּ ֶכם ֶאָחד)צפניה ג(ּכְ ם ְיָי ְלָעְבדֹו ׁשְ ׁשֵ ָלם ּבְ   .ּ ִלְקֹרא ּכֻ

י ִיְצָחק ֲהוו ָאְזֵל י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָאְרָחאִּרּבִ ַמע, י ּבְ ּוָמָטא ִזְמָנא ִדְקִריַאת ׁשְ י , ּ ְוָקם ַרּבִ
ַמע ְוַצֵלי ְצלֹוֵתיה ֶּאְלָעָזר ְוָקָרא ְקִריַאת ׁשְ י ִיְצָחק. ּ ִניָנן ְדַעד , ְּלָבַתר ָאַמר ֵליה ִרּבִ ְּוָהא ּתָ

אֵריה ו ֵעי ֵליה ְלַנְטָלא ְרׁשו ִמּמָ ר ַנׁש ְלָאְרָחא ִאּבָ ָּלא ִיפוק ּבַ ּ ּ ּ ּ ְּלַצֵלי ְצלֹוֵתיהּ ּ.  

ַמע, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדַכד ָנִפיְקָנא ָלא ֲהָוה ְזַמן ְצלֹוָתא ְוָלא ָמָטא ִזְמָנא ִדְקִריַאת ׁשְ ּּבְ ּ ,
א ָנִהיר ַצֵליָנא ְמׁשָ א ְדׁשִ ּתָ ַּהׁשְ יה . ּ עוָתא ִמּנֵ ִעיָנא ּבָ ֲּאָבל ַעד ָלא ָנַפְקָנא ְלָאְרָחא ּבָ ּ

יה   .ּ ְצלֹוָתא ָדא ָלא ַצֵליָנאֲאָבל, ְּוִאְמַלְכָנא ּבֵ

אֹוַרְייָתא ִמַפְלגות ֵליְלָיא ַדְלָנא ּבְ ּתַ ְּדָהא ֲאָנא ִאׁשְ ּ ָען ָלא ֲהָוה , ּּ ְוַכד ֲאָתא ַצְפָרא ַעד ּכְ
ח. ִּעְדָנא ְלַצֵלי ְצלֹוָתא ּכַ ּתַ א ְדַקְדרוָתא ְדַצְפָרא ִאׁשְ ְעּתָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ָתא , ּ ִאּתְ

ֲעָיא ּבְ ּתָ ֲחָדא, ַּבֲעָלהִמׁשְ ָרָזא ּכְ עוֵלְמָתָהא , ְּוִאינון ּבְ ָנא ּבְ ּכְ ְּדָבְעָיא ִאיִהי ְלֵמיַהך ְלִמׁשְ ְּ

ֲהָדה ְּדַיְתֵבי ּבַ ֲחָדא . ּ ָרן ּכְ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמְפַסק ִמַלְייהו ְדִמְתַחּבְ ך ָלא ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ

יַנְייהו ּוְלַאֳעָלא ִמָלה ַאֲחָרא ּבֵ ּּ.  

א הוא ִעַדן ְצלֹוָתא ְלַצָלָאהְוַהׁשְ ְמׁשָ א ְדָנִהיר ׁשִ ּּתָ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ תהלים (, ִּדְכִתיב. ּ

ֶמׁש)עב ָ ִייָראוך ִעם ׁשָ ֶמׁש. ּ ֲהָדן ְלַאְנָהָרא ָלה, ַּמהו ִעם ׁשָ א ּבַ ְמׁשָ ְּלַנְטָרא ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּ ,
א ִאְצְטִריך ְוָלא ְל ְמׁשָ ֲהֵדי ׁשִ ְְדָהא ֵיָרֶאה ּבַ א לֹוןּ ְּוַכד ָלא ָנִהיר ְיָמָמא ָלאו הוא . ַאְפָרׁשָ

א ְמׁשָ ֲהֵדי ׁשִ ֲחָדא, ֵיָרֶאה ּבַ ָרא לֹון ּכְ ֶמׁש. ּוְצִריָכא ְלַחּבְ   .ְּוָדא הוא ִעם ׁשָ

י ֲחַקל, ֲאְזֵלי ד ָמטו ַחד ּבֵ ָּזְקפו ֵעיַנְייהו ְוָחָמא ֵליה ְלטוָרא ְדֲהוו ָסְלקו . ָּיְתבו, ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
רוֵמי ְנָייןּּבְ ִרָיין ְמׁשַ ּה ּבְ י ִיְצָחק, ּ אי ְדִחיַלת, ָּדִחיל ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ַאּמַ ָאַמר . ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

יף ּקִ ֵּליה ָחֵמיָנא ְדַהאי טוָרא ִאיהו ּתַ ּ ּ ְנָיין ְוָדִחיְלָנא , ּ ִרָיין ְדִאינון ְמׁשַ ְּוָחֵמיָנא ִאֵלין ּבְ ּ ּ ּ
ְּדָלא ְיַקְטְרגו לֹון ּאן ְדָדִחיל ֵמֶחְטאֹוי ְדִביֵדיה ִאית ֵליה ְלִמְדַחלָּאַמר ֵליה ַמ, ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ

טוַרָיא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ יִפין ְדֲהוו ִמׁשְ ּקִ ִרָיין ּתַ ָּלאו ִאֵלין ֵמִאינון ּבְ ּ ּ ּּ ּ.  

ֵני ִצְבעֹון ְוַאָיה ַוֲעָנה ְוגו. ָּפַתח ְוָאַמר ְּוֵאֶלה ּבְ ר ָמָצא ֶאת ַהֵיִמים ' ּ ּהוא ֲעָנה ֲאׁשֶ ', ְוגוּ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי, ּ הו , ֲאָבל ּתָ ָּלאו ִאֵלין ִאינון ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ  ָהֵאיִמים )דברים ב(ּ
בו ָבה ְוגו ְּלָפִנים ָיׁשְ ו ִייָרׁשום ְוגו' ּ ּוְבֵני ֵעׂשָ ּ'.  
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ר ְדּבָ ּמִ ר ָמָצא ֶאת ַהֵיִמים ּבַ ֲּאָבל ִאֵלין ְדָקֲאַמר ְקָרא ֲאׁשֶ ּ ִתיב, ּ ִרָיין ִא. ֵיִמם ּכְ ֵּלין ֲהוו ּבְ ּ ּ
ְנָיין ִדְכִתיב. ְמׁשַ ַרך ַקִין ֵמַעל ַאֵפי ַאְרָעא ּכְ ְּדַכד ֲהָוה ִאּתָ ְ ּתָ ֹאִתי )בראשית ד(, ּ ַרׁשְ  ֵהן ּגֵ

ֵתר ַָהיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה וִמָפְניך ֶאּסָ ּ ּּ ֶאֶרץ נֹוד ְואוְקמוָה, ּ ב ּבְ ּוְכִתיב ַוֵיׁשֶ ּ ּּ.  

  ]ב''עדף קעח  - ' זוהר חלק א[

ִסְטָרא  נֹוי ּבְ ֵני ּבְ ּ ְדרוִחין ְוִעְלעוִלין וַמִזיִקין ְוִאֵלין ָקְיימו)ב''ויקרא עו ע(ִמּבְ ּ ּ ּ ּּ ד , ּ ְּדָהא ּכַ
א ּתָ ּבַ א יֹוָמא ְדׁשַ ָעא ְלִאְתַקְדׁשָ ְברון ֵמַההוא ִסְטָרא רוִחין ָקְייִמין ְטִסיִרין , ּּבָ ִּאּתָ ּ א ''נ(ּ

ָלא גוָפא)טהירין ִתיָתָאהְוִאֵל. ּ ּבְ א ְוָלא ִמיֹוָמא ׁשְ ּתָ ּבַ ּין ָלאו ִאינון ִמיֹוָמא ְדׁשַ ּ ֲארו , ּ ּתָ ְּוִאׁשְ
ְסֵפָקא הו ּבִ ֵרין יֹוִמין ּבְ ִּאֵלין ּתְ ך ָלא ִאְתָקְיימו ָלא , ּ ּוְבִגין ּכָ ֵמַהאי ְוָלא  )ב''דף קעח ע(ְּ

  .ֵמַהאי

ַההוא ִסְטָרא ְדַקִין ְוִאְג טו ּבְ ְּוֲאְזלו ְוִאְתַפּשְׁ ּ ִלימו ּּ ַההוא ִסְטָרא ְוָלא ִאְתּגְ ִּלימו ּבְ ּ ּ
יֹוָמא ָדא, ם ָחֵסר''ְּלִאְתָקְייָמא ְוִאְקרון ֵיִמ יֹוָמא ָדא ְוָלא ּבְ ְּדָלא ִאְתָקְיימו ָלא ּבְ ּ ,

א ח לֹון ְואֹוְלֵפי ֵליה ְלַאְייָתָאה ַמְמֵזִרין ְלַעְלָמא. ְּוִאְתֲחזון ִלְבֵני ָנׁשָ ּכַ ְּוִאיהו ַאׁשְ ּנון ְוִאי. ּ
יֹוָמא גוָפא ִזְמָנא ָחָדא ּבְ יֵני טוַרָיא ְוָקְייִמין ּבְ ָּאְזֵלי ּבֵ יה, ּ ֵטי ִמּנֵ ּוְלָבַתר ִמְתַפׁשְ ּּ.  

א ֲחֵזי יה ְואֹוִליד ַמְמֵזָרא, ֲּעָנה ָדא ִאיהו ַמְמֵזָרא ֲהָוה, ּתָ ְּדֲאָתא ִצְבעֹון ַעל ִאּמֵ ְוָדא , ּ
ְטָרא ְדרוַח ְמָסֲאָבא ְדִאְת ֲּאָתא ִמּסִ יהּ ק ּבֵ ָּדּבַ ל . ּ ח לֹון ְוֲהוו אֹוְלֵפי ֵליה ּכָ ּכַ ך ַאׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ִגין ָדא ִּזיִנין ִדְסַטר ְמָסֲאָבא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ן ִאֵלין ֵמִאֵלין, ְוּתָ ה ָאֳחָרִנין ִמְתַפְרׁשָ ִּאֵלין ִאינון ְוַכּמָ ּ ּּ ְלהו ַאְתָיין ֵמַההוא , ּ ּּכֻ ּ ּ
ָר ַמְדּבְ ןִסְטָרא ְוָאְזֵלי ּבְ י מֹוָתָבא . ּא ְוִאְתֲחזון ַתּמָ ָרא ֲאַתר ָחרוב ְוִאיהו ּבֵ ִגין ְדַמְדּבְ ּּבְ ּ ּ

ל ָדא. ִדְלהֹון ִריך הוא ְוָדִחיל ֵליה , ְּוִעם ּכָ א ּבְ אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ל ַבר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ְּ

ְייהו ֵפי ִמּנַ ִריך הוא ָלא ִמְסּתָ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ טוָראֲּאְזלו ְוָאֳע. ְּ ּלו ּבְ ּ.  

י ִיְצָחק י מֹוָתָבא ִדְלהֹון, ָאַמר ִרּבִ ל ִאינון טוִרין ֲחרוִבין ֲאַתר ּבֵ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּּכְ ּ ָאַמר . ּ
ִתיב, ָּהִכי הוא, ֵּליה אֹוַרְייָתא ֲעַלְייהו ּכְ ְדלו ּבְ ּתַ ְּוָכל ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ָמְרך )תהלים קכא(, ּ ָ ְיָי ִיׁשְ

ֹמר ֶא ל ָרע ִיׁשְ ה ְוַעד עֹוָלםִמּכָ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך ֵמַעּתָ ך ְיָי ִיׁשְ ָת ַנְפׁשֶ ָ ָּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ִרים ְוֵעָדה)שם קיא(, ָּפַתח ִרּבִ סֹוד ְיׁשָ ָכל ֵלָבב ּבְ , ּ ַהְללוָיה אֹוֶדה ְיָי ּבְ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי. ּ ּתַ, ֲאָבל ּתָ ל יֹומֹוי ֲהָוה ִמׁשְ א ּכָ פוְלָחָנא ָּדִוד ַמְלּכָ ַּדל ּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ָחן, ְּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ח ומֹוֶדה ּבְ ּבַ ַפְלגות ֵליְלָיא וְמׁשַ ְּוֲהָוה ָקם ּבְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

ַמְלכו ִדְלֵעיָלא יה ּבְ ָנא דוְכּתֵ ּקָ ְּלִאְתּתַ ּ ּ ּ ּ.  

ַפְלגות ֵליְלָיא ְּדַכד ִאְתַער רוַח ָצפֹון ּבְ ּ א ֲּהָוה ָיַדע ְדק, ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ

ַע ִעם ַצִדיַקָייא ְעׁשֵ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִגְנּתָ ִּיְתַער ּבְ ר , ּ ּבַ א ְוִאְתּגַ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּוִאיהו ֲהָוה ָקם ּבְ
ָחן ַעד ְדָסִליק ַצְפָרא ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ּּבְ ּ.  
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ּתַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ִגין ְדַכד קוְדׁשָ ּּבְ ּ א ְדֵעֶדןְּ ִגְנּתָ ח ּבְ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ְוָכל , ּכַ ּ
ְלהו ַצְייִתין ְלָקֵליה א ּכֻ ַּצִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ ּ ּּ ִדְכִתיב. ּ יִבים )שיר השירים ח(, ּכְ  ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ

ִמיִעִני יָמָמא, ְוָלא עֹוד. ְְלקֹוֵלך ַהׁשְ יך ֲעֵליה ּבִ ֶּאָלא ְדחוָטא ְדֶחֶסד ָמׁשִ ְּ ָמרּ ָמה ְדִאּתְ .  ּכְ
י)תהלים מב(, ִּדְכִתיב יֹרה ִעּמִ ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ ֶּאָלא ְדִאינון , ְולא עֹוד. ּ ּ

ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאיהו ָאַמר ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ָסְלִקין וִמְתַעְטִרין ַקּמֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּ ּוְבִגין . ּ
ך ָדִו ּּכָ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהְ ֵליְלָיא ּבְ ֵדל ּבְ ּתַ א ֲהָוה ִמׁשְ ּד ַמְלּכָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַּהְללוָיה, ּתָ ָחן ְדָקֲאַמר ָדִוד, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ָכל ִאינון ׁשִ ּּבְ ּ ּ ִניָנן ִדְלֵעיָלא , ּ ָּהא ּתָ
ְלהֹון הוא ַהְללוָיה ְואוְקמוָה ִּמּכֻ ּ ּ ּ ּ ָמ. ּ ִגין ְדָכִליל ׁשְ ֲחָדאַּמאי ַטְעָמא ּבְ ָבָחא ּכַ ַמאי . ּא וׁשְ

ָבָחא ָמא וׁשְ ָמא ָדא . ּׁשְ ָבָחא ַמאן ִאיהו. ה'' י)א(ּׁשְ ָרֵאל ְדִאיהו , ּׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶּאָלא ָדא ּכְ ּ ּ ּ
ִריך הוא)ס שהוא אדני''ה' הלל בגימ( א ּבְ ִדיר ְלקוְדׁשָ ָבָחא ּתָ א ׁשְ ּ ְמַתְקּנָ ַכת, ְּ ּכְ ּתַ . ְוָלא ִאׁשְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ ֹקט ֵאל)תהלים פג(, רּכְ ׁשְ חָרׁש ְוַאל ּתִ ְ ֱאלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַאל ּתֶ ִגין . ּ ּבְ
יה ִדיר ְלַגּבֵ ַחת ּתָ ּבַ ָבָחא ִאיִהי ְמַסְדַרת וְמׁשַ ְּדִסדוָרא ְדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ֲחָדא. ּ ָבָחא ּכַ ָמא וׁשְ ך ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ָכל ֵלָבב ֵיֶצר , אֹוֶדה ְיָי ּבְ ָמה ְדאוְקמוָה ּבְ ּּכְ ַּהטֹוב וְבֵיֶצר ָהָרעּ ֵחי , ּ ּכְ ּתַ ִגין ְדִאינון ִמׁשְ ּּבְ ּ
יה ְדַבר ָנׁש ִדיר ְלַגּבֵ ּּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָכל ְלָבְבך ְואוְקמוָה)דברים ו(, ּכְ ּ ּבְ ּ ִרים . ָ סֹוד ְיׁשָ ּבְ

ֲהֵני ְוֵל, )ועדה( הו ִמְתַעְטָרן ּכַ ין ּבְ ָרֵאל ְדָכל ַדְרּגִ ִּאֵלין ִאינון ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ , ַּצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי, יָוֵאיּ
ִרים ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוֵעָדה. ְיׁשָ ֲעַדת ֵאל)תהלים פב(ּכְ ב ּבַ ִריך .  ִנּצָ א ּבְ ְְוִאינון ָרָזא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ

הו ּהוא ִאְתַעַטר ּבְ ּ ּ.  

ִדיר ִריך הוא ּתָ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ֵעי ַבר ָנׁש ְלׁשַ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ִגי, ְ ּן ְדִאיהו ִאְתָרֵעי ּבְ ּ
ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ְדָקא ְיאות, ּּבְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוַמאן ְדָיַדע ְלׁשַ ּ ּ ּ ּ א , ְּ ּקוְדׁשָ

ִזיב ֵליה יל ְצלֹוֵתיה ְוׁשֵ ִריך הוא ַקּבִ ּּבְ ּ ּ י ָיַדע )תהלים צא(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְ ֵבהו ּכִ ּגְ ּ ֲאׂשַ
ִמי ְוגו   .'ְֹאֶרך ָיִמים ְוגו' ׁשְ
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י יֹוֵסי ְוָאַמר סֹוְבֵבִני )תהלים לב(, ָּפַתח ַרּבִ ְצֵרִני ָרִני ַפֵלט ּתְ ר ּתִ ה ֵסֶתר ִלי ִמּצַ ּ ַאּתָ
ה ֵסֶתר ִלי. ֶּסָלה ִריך הוא ְדִאיהו ִסְתָרא וָמֵגן ְלַבר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ, ַאּתָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָאְרֵחי ְּ

א ֵליה, ְדאֹוַרְייָתא ִצָלא ְדַגְדפֹוי ְדָלא ָיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ ר ּבְ ּתַ ְּוִאיהו ִאְסּתַ ּ ְצֵרִני. ּּ ר ּתִ , ִמּצַ
א ּתָ ְּלֵעיָלא ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ָמאֵרי ְדָבבו, ֵּמֵעיָלא וִמּתַ א אוף ָהִכי ָנֵמי, ּ ּוַמאן . ְּלַתּתָ

א )א'' עדף קעט(, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ִּאיהו , ְוִאְלָמֵלא ֵיֶצר ָהָרע. ְּדִאיהו ַצר ְלֵעיָלא ְוַצר ְלַתּתָ
ַעְלָמא ח ָמאֵרי ְדָבבו ְלַבר ָנׁש ּבְ ּכַ ּתַ ָּלא ִאׁשְ ְצֵרִני. ּ ר ּתִ ך ִמּצַ ִגין ּכָ   .ְּבְ

סֹוְבֵבִני ֶסָלה ֵעי ֵליה, ָּרֵני ַפֵלט ּתְ סֹוְבֵבִני, ְּיסֹוְבֵבִני ֶסָלה ִמּבָ יִרין ִּאֵלין . ַמאי ּתְ ִּאינון ׁשִ
ָלה ין ְלַהּצָ הו ַדְרּגִ ְּדִאית ּבְ ּ ָאְרָחא, ּ ָזָבא ִלי ּבְ הו ְלׁשֵ סֹוְבֵבִני ּבְ ִסְדָרא . ּּתְ ְּוַהאי ְקָרא ִאיהו ּכְ

  .ֵּמַהאי ִגיָסא וֵמַהאי ִגיָסא, ְּוִאיהו ְלַמְפֵרַע
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א ֲחֵזי ָחן ְדָקֲאַמר ָדִוד ִאית , ּתָ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאֵלין ׁשִ ּּבְ ּ ּ ָרֵזי ּ הֹון ָרִזין וִמִלין ִעָלִאין ּבְ ּּבְ ּ ּ
א ִאְתֲאָמרו, ְדָחְכְמָתא רוַח קוְדׁשָ ִגין ְדֻכְלהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ א ֲעֵליה ְדָדִוד. ּּ ַרא רוַח קוְדׁשָ ְּדֲהָוה ׁשָ ּ ּ ּ ּ ,

יָרָתא ָרֵזי ְדָחְכְמָתא ִאְתֲאָמרו. ְוֲהָוה ָאַמר ׁשִ ְלהו ּבְ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ.  

י ּ ָדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנפֹל ַוְיָי ֲעָזָרִני)תהלים קיח(,  ֶאְלָעָזר ְוָאַמרָּפַתח ַרּבִ , ָּדֹחה ְדִחיַתִני, ּ
ֵעי ֵליה ָּדֹחה ָדחוִני ִמּבָ ּ ֶּאָלא ָדא ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדַדְחָייא ֵליה ְלַבר . ַּמאי ָדֹחה ְדִחיַתִני, ּ ּ ּ ּ

ִדיר ּוָבֵעי ְלַדְחָייא ֵליה וְלַאְסָטָאה, ָנׁש ּתָ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּ ֵליה ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ְּוָדא הוא ֵיֶצר . ְּ
ִדיר ר ָנׁש ּתָ יה ְדּבַ ח ְלַגּבֵ ּכַ ּתַ ָּהָרע ְדִאׁשְ ּוְלֳקְבֵליה ַאֲהַדר ָדִוד ְוָאַמר ָדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנפֹול. ּ ּ ּ ּ ּ .

ָכל ִאינון ַעְקִתין ְלַאְסָטָא יה ּבְ ַדל ְלַגּבֵ ּתַ ִגין ְדִאיהו ֲהָוה ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִריך ּ א ּבְ ְה ֵליה ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ּ
ם. ּהוא יִהּנָ ּגֵ ְּוֲעֵליה ָאַמר ָדִוד ָדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנפֹול ּבַ ּ ּ יָדך. ּ ְרָנא ּבִ ְַוְיָי ֲעָזָרִני ְדָלא ִאְתַמּסַ ּ.  

יה ְּוַעל ָדא ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ִמּנֵ ּ ּ לֹוט ֲעֵליה, ּ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ א ְּוקוְדׁשָ. ּ
ָכל ָאְרחֹוי ֵדין ָנִטיר ֵליה ּבְ ִריך הוא ּכְ ּּבְ ּ ך ְוַרְגֶלך )משלי ג(, ִּדְכִתיב. ְ ֵלך ָלֶבַטח ַדְרּכֶ ָ ָאז ּתֵ ָ ְ

ל)משלי ד(לא ִתּגֹוף  ׁשֵ רוץ לא ִתּכָ ך ֹלא ֵיַצר ַצֲעֶדך ְוִאם ּתָ ֶלְכּתְ ּ ּבְ ָ  )משלי ד(, ּוְכִתיב. ָ
אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ְְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ּ   .ּ ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹוםּ

ַעְלָמא ֵדין  ִריך הוא ָנִטיר לֹון ּבְ א ּבְ ָרֵאל ְדקוְדׁשָ ִאין ִאינון ִיׂשְ י ְיהוָדה ַזּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ּ ְּ

ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס(, ִּדְכִתיב. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ רוך ְיָי . ְ ְּבָ ּ
  )כ פרשת וישלח''ע(. ן ְוָאֵמןְלעֹוָלם ָאֵמ

  פרשת וישבזוהר 
ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ּ ִּרּבִ  )תהלים לה(, ּ

יֶלנו ְיָי ָלם ַיּצִ ַּרּבֹות ָרעֹות ַצִדיק וִמּכֻ ּ א ֲחֵזי. ּּ ה ְמַקְטְרִגין ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּתָ ּמָ ּ ִמיֹוָמא ּּכַ
ָמָתא  יה ִנׁשְ ִריך הוא ָיַהב ּבֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַהאי ַעְלָמא)לאתקיימא( )ג לבר נש''א ל''ד(ְּ .  ּבְ

ְּדֵכיָון ְדָנִפיק ַבר ָנׁש ַלֲאִויָרא ְדַעְלָמא ָמה , ּ ֲהֵדיה ֵיֶצר ָהָרע ּכְ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ִּמָיד ִאְזַדּמַ ּ ּ
ָמר ּ ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ ְוגו) דבראשית(, ִּדְכִתיב. ְדִאּתְ ֲהֵדיה ֵיֶצר ָהָרע. 'ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ְּדָהִכי הוא, ְוּתָ ִעיֵרי ִמיֹוָמא ְדִאְתַיִלידו, ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ ְלהו ָנְטֵרי ַגְרַמְייהו, ּ ּּכֻ ּ ְוָעְרִקין , ּ
ין, ִּמן ּגֹו נוָרא יׁשִ ל ַאְתִרין ּבִ ְרֵמיה ּגֹו נוָרא, ּוַבר ָנׁש. ּוִמן ּכָ ִּמָיד ָאֵתי ַלֲאָרָמא ּגַ ּ ִגין , ּ ּבְ

ַגִויה אֵרי ּבְ ְּדֵיֶצר ָהָרע ׁשָ ּ א, ּ ּוִמָיד ַאְסֵטי ֵליה ְלָאְרָחא ִביׁשָ ּּ.  

ר לא ָיַדע )קהלת ד(, ְּואֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב ֶלך ָזֵקן וְכִסיל ֲאׁשֶ ן ְוָחָכם ִמּמֶ ּ טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ ְ

יה ְדַבר ָנׁש, ֹוב ֶיֶלדט. ְּלִהָזֵהר עֹוד ָּדא הוא ֵיֶצר טֹוב ְדהוא ֶיֶלד ִמיֹוִמין ְזִעיִרין ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ִנין ָוֵאיָלך  ֵליַסר ׁשְ ְְדָהא ִמּתְ ָמר)עמיה(ּ ָמה ְדִאּתְ   . ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]631דף [ -ּ

ֶלך ָזֵקן וְכִסיל ִּמּמֶ ֶלך. ָ ָּדא הוא ֵיֶצר ָהָרע ְדִאיהו ִאְקֵרי, ְִמּמֶ ּ ּ ַעְלָמא ַעל ּ ִליט ּבְ ּ ֶמֶלך ְוׁשַ ְ

א ֵני ָנׁשָ ְּדִאיהו ָזֵקן ַוַדאי, ָּזֵקן וְכִסיל. ּבְ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ְּדַכד ִאְתְיִליד ַבר ָנׁש ְוָנִפיק , ּ
יה ְדַבר ָנׁש )ב''דף קעט ע(ַּלֲאִויָרא ְדַעְלָמא ִאיהו  ן ִעּמֵ ִּאְזַדּמַ ּ ְְוַעל ָדא ִאיהו ֶמֶלך ָזֵקן . ּ ּ ּ

  .ְכִסילּו

ר לא ָיַדע ְלִהָזֵהר עֹוד ִתיב, ֲּאׁשֶ ֶּאָלא ְלִהָזֵהר, ְלַהְזִהיר ָלא ּכְ ִגין ְדִאיהו ְכִסיל, ּ ּּבְ ּ .
לֹום  ֹלֹמה ָעָליו ַהׁשָ ך הֹוֵלך)קהלת ב(ְּוֲעֵליה ָאַמר ׁשְ חׁשֶ ִסיל ּבַ ְ ְוַהּכְ ך . ְ ְְדָהא ֵמּסוִסיָתא ְדחׁשֶ ּ ּ ּ

  .ְלָעְלִמיןָּקא ַאְתָיא ְוֵלית ֵליה ְנהֹוָרא 

 ] בשנה56יום [סדר הלימוד ליום כו חשון 

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ִרּבִ ן ְוָחָכם, ּתָ ִתיב טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ ן. ּכְ ָהא , ַמאן ֶיֶלד ִמְסּכֵ
ָמר ְדִאיהו ֵיֶצר טֹוב ּאוְקמוָה ְוִאּתְ ּ ּ  ַנַער )תהלים לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲאָבל טֹוב ֶיֶלד. ּ

יָהִייִתי ם ָזַקְנּתִ לום.  ּגַ ְרֵמיה ּכְ ן ְדֵלית ֵליה ִמּגַ ְּוָדא הוא ַנַער ְדִאיהו ֶיֶלד ִמְסּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ אי . ּ ְוַאּמַ
ִדיר, ִאְקֵרי ַנַער א ּתָ ִגין ְדִאית ֵליה ַחְדּתו ְדִסיֲהָרא ְדִמְתַחְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ן , ּ ְּוָתִדיר ִאיהו ֶיֶלד ִמְסּכֵ

ָמה ְדֲאְמָרן ִגין , ְוָחָכם. ּּכְ יהּבְ ְרָיא ּבֵ ְּדָחְכָמה ׁשַ ּ.  

ֶלך ָזֵקן ָמר, ִָמּמֶ ָמה ְדִאּתְ ָּדא הוא ֵיֶצר ָהָרע ּכְ ְּדָהא ִמן יֹוָמא ְדֲהָוה ָלא ָנַפק . ּ ּ
ָסֲאבוֵתיה ְלָעְלִמין ִּמּמְ א. ְּוִאיהו ְכִסיל, ּ יׁשָ ְּדָכל ָאְרחֹוי ִאינון ְלֹאַרח ּבִ ְוָאִזיל ְוָסֵטי ִלְבִני , ּ

א ְוָלא ָיַדע  ִגין ְלַאְסָטָאה לֹון ֵמֹאַרח . ְּלִאְזַדֲהָראָנׁשָ ִתְסקוִפין ּבְ ְּוִאיהו ָאֵתי ִעם ַבר ָנׁש ּבְ ּ
א יׁשָ   .ָטָבא ְלֹאַרח ּבִ

א ֲחֵזי ִגין ִדְיֵהיִמין ֵליה, ּתָ יֹוָמא ְדִאְתְיִליד ּבְ ר ָנׁש ּבְ ַּעל ָדא ַאְקִדים ִעם ּבַ ּ ד . ּ ְּדָהא ּכַ
ָמטוָלאָאֵתי ֵיֶצר טֹוב ָלא ָיִכיל ַבר ָנ ּׁש ִלְמֵהיְמָנא ֵליה ְוָדֵמי ֲעֵליה ּכְ ּ ִניָנן. ּ ַגְווָנא ָדא ּתָ , ּכְ

ע ָערום ַּמאן הוא ָרׁשָ י ַדְייָנא ַעד ָלא ֵייֵתי , ּ ָּדא הוא ַמאן ְדַאְקִדים ְלַאְטָעָנא ִמלֹוי ְלַקּמֵ ּ ּ ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּחְבֵריה ָמאֵרי ְדִדיָנא ִריבֹו ְוגוּ ַצִדיק ָהִר)משלי יח(, ּכְ   .'אׁשֹון ּבְ

ַגְווָנא ָדא  ע ָערום)א האי''הוא נ(ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָרׁשָ ָחׁש ָהָיה )בראשית ג(, ּכְ  ְוַהּנָ
ָרָאה ֲעֵליה. ָּערום יה ְדַבר ָנׁש ַעד ָלא ֵייֵתי ַחְבֵריה ְלַאׁשְ ֵרי ִעּמֵ ְּוהוא ַאְקִדים ְוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּוְבִגין . ּ

ְּדִאיהו ַאְקִדים ְוָה ּ יהּ ּא ַאְטִעין ַטֲעָנֵתיה ִעּמֵ ד ָאֵתי ַחְבֵריה ְדִאיהו ֵיֶצר ַהטֹוב, ּ ּּכַ ּ ּ ַאְבִאיׁש , ּ
יה ֲהֵדיה ְוָלא ָיִכיל ְלָזְקָפא ֵריׁשֵ ֵּליה ְלַבר ָנׁש ּבַ ּ ל ָמטֹוִלין , ּ ְתֵפיה ּכָ ִאילו ַאְטִעין ַעל ּכִ ּּכְ ּ ּ

ע ָערום ְדַאְקִדים ִע. ְּדַעְלָמא ִגין ַההוא ָרׁשָ ּּבְ ּ יהּ לֹמה . ּּמֵ  )קהלת ט(ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ
ָמִעים זוָיה וְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ ן ּבְ ְסּכֵ ְּוָחְכַמת ַהּמִ ִגין ְדָהא ַאְקִדים ָאֳחָרא, ּ   .ּּבְ

ר ָנׁש ִמָלה ַעד ָלא ֵייֵתי ַחְבֵריה יל ִמּבַ ל ַדְייֵני ְדַקּבִ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ל ֲעֵליה , ּּ ִאילו ְמַקּבֵ ּּכְ ּ ּ
ּ וָבא ֵרֵעהו ַוֲחָקרֹו)משלי יח(ֶּאָלא . ָּאֳחָרא ִלְמֵהיְמנוָתאַטֲעָווא  ְּוָדא הוא ֹאַרח ְדַבר ָנׁש , ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]632דף [ -ּ

ָאה ָאה ָדא הוא, ַזּכָ ְּדָהא ַבר ָנׁש ַזּכָ ּ ע ָערום ְדֵיֶצר ָהָרע, ּ ְּדָלא ֵהיִמין ְלַההוא ָרׁשָ ּ ּ ַעד , ּ
ְּדֵייֵתי ַחְבֵריה ְדִאיהו ֵיֶצר טֹוב ּ ּ ִלין ְלַעְלָמא ְדָאֵתיּוְבִגין ָדא ּבְ. ּ ׁשְ א ִאינון ּכָ   .ֵּני ָנׁשָ

ָאה ְדִאיהו ָדִחיל ְלָמאֵריה ֲּאָבל ַההוא ַזּכָ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא , ּ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ין ָסִביל ּבְ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּּכַ
ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ף ּבְ ּתַ ּתַ ִזיב ֵליה ִמּכֻ. ְּיֵהיִמין ְוָלא ִיׁשְ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּלהוְּ ֲהָדא , ּ

יֶלנו ְיָי)תהלים לה(, ּהוא ִדְכִתיב ָלם ַיּצִ ּ ַרּבֹות ָרעֹות ַצִדיק וִמּכֻ ּ ִדיק ָלא . ּּ ַּרּבֹות ָרעֹות ַלּצַ
ִתיב ֶּאָלא ַצִדיק, ּכְ יה. ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא . ְּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ְ

ַהה ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתיִאְתָרֵעי ּבְ ִזיב ֵליה ִמּכָֹלא ּבְ ּוא ַבר ָנׁש ְוׁשֵ ּ ָאה חוָלֵקיה, ּּ ַּזּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ין ָעְברו ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב, ּתָ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּּכַ ּ ַההוא ֵיֶצר ָהָרע , ּ ק ּבְ ִגין ְדָלא ִיְתַדּבַ ּּבְ ּ ּ
ְּוִיְתְרַחק ֵמחוָלֵקיה ּמָ. ּ ך ָסִביל ּכַ ְוְבִגין ּכָ ִקיטּ ין ְוָלא ׁשָ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ין ּכַ , ָּפַתח ְוָאַמר. ה עֹוְנׁשִ

י ַוָיֹבא ֹרֶגז)איוב ג( י ְוֹלא ַנְחּתִ ַקְטּתִ י ְוֹלא ׁשָ ַלְוּתִ א ֲחֵזי. ּ לא ׁשָ ין ָסְבִלין , ּתָ יׁשִ ה ּבִ ּמָ ּכַ
ַהאי ַעְלָמא ין. ַּצִדיַקָיא ּבְ יׁשִ ין ַעל ּבִ יׁשִ ֵאִבין, ּבִ ֵאִבין ַעל ּכְ י לֹון ְלַעְלָמא ּבְ. ּכְ ִגין ְלִמְזּכֵ

  .ְדָאֵתי

ִדיר ין ּתָ יׁשִ ין ַעל ּבִ יׁשִ ה ָסִביל ּבִ ּמָ י, ַיֲעֹקב ּכַ ַלְוּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֹלא ׁשָ ֵביָתא , ּכְ ּבְ
יה, ְדָלָבן ָזָבא ִמּנֵ ּתְ י. ְּוָלא ָיִכיְלָנא ְלִאׁשְ ַקְטּתִ ו, ְולא ׁשָ ֵּמַההוא ַצֲעָרא ְדִצֵער ִלי . ֵמֵעׂשָ ּ

א ִדיֵליה ַּההוא ְמַמּנָ ו, ּ ּוְלָבַתר ְדִחילו ְדֵעׂשָ ּ י. ּ ֶכם, ְוֹלא ַנְחּתִ ִּמן ִדיָנה וִמן ׁשְ ּ.  

ְלהו, ַּוָיֹבא ֹרֶגז ָיא ִמּכֻ ָּדא רוְגָזא ְוִעְרּבוְבָיא ְדיֹוֵסף ְדִאיהו ַקׁשְ ּ ּ ּ ּ ִּמּגֹו ְרִחימוָתא ְדַיֲעֹקב , ּּ
י ְדיֹוֵסף ְדִאיהו ָרָזא ִדְבִרית ְּלַגּבֵ ִמְצַרִים, ּ ִתיב. ָעאל ּבְ ִגין ִדְלָבַתר ּכְ  ָוֶאְזּכֹר )שמות ו(, ּּבְ

ִריִתי א , ֶאת ּבְ ִכיְנּתָ ָחא ׁשְ ּכָ ּתַ ֲהֵדיה)א שמש''נ(ְלִאׁשְ ן ּבַ ּמָ   .ּ ּתַ

  ]א''דף קפ ע - ' זוהר חלק א[

ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו ּבְ ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ י יֹו) א''דף קפ ע(, ּ  )ישעיה נז( ,ֵּסי ָפַתחִרּבִ
י ִמְפֵני ָהָרָעה  ֵאין ֵמִבין ּכִ י ֶחֶסד ְנֱאָסִפים ּבְ ם ַעל ֵלב ְוַאְנׁשֵ ִדיק ָאַבד ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ַּהּצַ ּ

ִדיק ִדיק ָאַבד. ְּנֱאַסף ַהּצַ ַעְלָמא ְוָלא ֲהֵוי , ַּהּצַ ח ּבְ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ְּ

ְדָקא ְרָייא ַעל ַעְלָמא, ּ ְיאותַעְלָמא ּכְ ן ִדיָנא ְלׁשַ ְּוִאְזַדּמַ ִריך הוא ָנִטיל . ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

יַנְייהו ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָאה ְדִאׁשְ ַּזּכָ ְלהו ָאֳחָרִנין, ּ ֵרי ִדיָנא ַעל ּכֻ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ח ַמאן ְדָיִגין , ּּ ּכַ ּתַ ְּוָלא ִיׁשְ
  .ֲּעַלְייהו

ל ִזְמָנא ְד ְּדָהא ּכָ ַעְלָמאּ אֵרי ּבְ ָאה ׁשָ ְלָטָאה ַעל ַעְלָמא, ַזּכָ ְמָנָלן . ִּדיָנא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ
ה ֶפֶרץ ְלָפָניו )תהלים קו(, ִּדְכִתיב, ִמּמׁשֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ ִמיָדם לוֵלי מׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ְלַהׁשְ ּ ּ

י. 'ְוגו ָאה ִמּבֵ ִריך הוא ָנִטיל ְלַזּכָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ַּנְייהו ְוַסִליק ֵליה ֵמַעְלָמאְ ּוְכֵדין , ּּ
ִּאְתְפַרע ְוָגֵבי ִדיֵליה ּסֹוֵפיה ִדְקָרא. ּ ִדיק, ּ י ִמְפֵני ָהָרָעה ְנֱאַסף ַהּצַ ּּכִ ַּעד ְדָלא ֵייֵתי ָרָעה . ּ

ִדיק ְלָטָאה ַעל ַעְלָמא ֶנֱאַסף ַהּצַ א כי מפני הרעה נאסף עד לא ישלוט הרעה ''ד(. ְּלׁשַ

י ִמְפִני ָהָרָעהּ ָדָב)בעלמא   .ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ּר ַאֵחר ּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]633דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָגלוָתא, ּתָ ִלימו ַדֲאָבָהן ֲהָוה ְוִאיהו ָקִאים ְלָקְייָמא ּבְ ַּיֲעֹקב ׁשְ ּ ֲּאָבל ִמּגֹו ְדִאיהו . ּ ּ
ַעְלָמא ְלָטא ּבְ ב ִדיָנא ְדָלא ׁשָ ַּצִדיק ִאְתַעּכַ ּ ָרא ִד. ּ ל יֹוֵמי ְדַיֲעֹקב ָלא ׁשָ ְּדָהא ּכָ יָנא ַעל ּ

ְטַלת, ַעְלָמא   .ְוַכְפָנא ִאְתּבַ

יֹומֹוי ְדיֹוֵסף ְדִאיהו ִדיוְקָנא ְדֲאבֹוי  ְּואוף ָהִכי ּבְ ּ ּ ּ ּ ָרא ָגלוָתא. )כיון דאיהו מת מיד(ּ  ָּלא ׁשְ

ל יֹומֹוי. )דינא על עלמא( ִגין ְדִאיהו ָאִגין ֲעַלְייהו ּכָ ּּבְ ּ יָון ְדִאיהו ֵמת, ּ ּּכֵ ָרא , ּ ִּמָיד ׁשָ
ְּייהו ָגלוָתאֲעַל ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ָמה ', ּ ַוָיָמת יֹוֵסף ְוגו)שמות א(ּכְ ְּוָסִמיך ֵליה ָהָבה ִנְתַחּכְ ְ

ֹחֶמר וִבְלֵבִנים ְוגו. לֹו ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּוְכִתיב ַוְיָמֲררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ּ ָכל . 'ּּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּכְ
ָאה  ְרָיא ַזּכָ ַעְלָמ)על(ֲּאַתר ְדׁשַ ִריך הוא ָיִגין ַעל ַעְלָמא ּבְ א ּבְ ִגיֵניה קוְדׁשָ ּא ּבְ ּ ְוָכל ִזְמָנא , ְּ

ְּדִאיהו ַקָיים ּ ָמר, ּ ְרָיא ַעל ַעְלָמא ְוָהא ִאּתְ   .ִּדיָנא ָלא ׁשָ

א ֲחֵזי ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו, ּתָ ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּמאי ְמגוֵרי ָאִביו, ּ ירמיה (, ּכְ

ְדִחילו, ר ִמָסִביב ָמגֹו)ו ְּדָכל יֹומֹוי ֲהָוה ָדִחיל ְוֲהָוה ּבִ ֶאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו: ּ ב ַיֲעֹקב ּבְ ַּוֵיׁשֶ ּ .
י ֶאְלָעָזר ָאַמר ך, ִרּבִ חׁשֶ ַההוא ֲאַתר ְדִאְתֲאִחיד ּבַ ר ְוָיִתיב ּבְ ְְדִאְתַקּשַׁ ּ ֶּאֶרץ ְמגוֵרי ָאִביו . ּ

ָנַען, ַּדְייָקא ֶאֶרץ ּכְ ר, ּבְ ַאְתֵריהִאְתַקּשַׁ ָיא, ְּמגוֵרי ָאִביו. ּ ַאְתָרא ּבְ ֶאֶרץ . ָּדא ִדיָנא ַקׁשְ ּבְ
ָמר ַההוא ִדיָנא ַרְפָיא ְדִאיִהי ֶאֶרץ, ְּמגוֵרי ָאִביו ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ָיא , ּ ְּדִאְתַאִחיד ִמן ִדיָנא ַקׁשְ ּ

יה ב ַיֲעֹקב ְוִאְתַאִחיד ּבֵ ּוֵביה ִאְתַיּשֵׁ ּ   :)א נהראוההיא ארץ איהי אספקלריא דל(, ּ

א ', ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְוגו ְמׁשָ ַיֲעֹקב ְוִאְזַדַווג ׁשִ ב יֹוֵסף ּבְ ַתר ְדִאְתַיּשַׁ ּּבָ ּ ּ
ִסיֲהָרא ד ּתֹוְלדֹות, ּבְ ָרא ְלֶמְעּבַ ֵדין ׁשָ ּוַמאן ִאיהו ְדֲעִביד ּתֹוְלדֹות, ּכְ ּ , ַאֲהַדר ְוָאַמר יֹוֵסף, ּ

ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְו ּ ִגין ְדָלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמיןּ ָּנִפיק ִאיהו ָעִביד ּתֹוְלדֹות ּבְ ּ ּ ,
יה ָנְפִקין ּתֹוְלדֹות ְלַעְלָמא ַהאי ֶאֶרץ וִמּנֵ ְּוִאיהו ָעִביד ּתֹוְלדֹות ּבְ ּ ּ.  

א ר ַההוא ַדְרּגָ ין ּבַ ִסיֲהָרא ָלא ָעִביד ִאיּבִ ב ְדִאְתַקַרב ּבְ א ַאף ַעל ּגַ ְמׁשָ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ ְדִאְקֵרי ּ
ין ְוְלֲאָפָקא ּתֹוָלִדין ְלַעְלָמא, ק''ַּצִדי ד ִאיּבִ א ְדַיֲעֹקב ְלֶמְעּבַ ך , ְּויֹוֵסף ִאיהו ַדְרּגָ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף   .ּּכְ

ִדיוְקָנא ְדיֹוֵסף, ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ל ּבְ ּכֵ ל ַמאן ְדֲהָוה ִמְסּתַ ּּכָ ּ ֲהָוה ָאַמר ְדָדא ּ
ּהוא ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב א ֲחֵזי. ּ ִתיב ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב , ּתָ ֵני ַיֲעֹקב ָלא ּכְ ִּדְבֻכְלהו ּבְ ּּ ּ

ר יֹוֵסף, ְּראוֵבן ְּדִדיוְקִניה ָדֵמי ְלִדיוְקָנא ְדֲאבֹוי, ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ָנה ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ א. ּבֶ י ַאּבָ ִריך הואָּרַמז ֵליה, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ד , ְּ ְּדָהא ּכַ
ִנין ֲהָוה ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ יה יֹוֵסף ּבֶ ֲארו ְדָלא ָחָמא . ִּאְתֲאִביד ִמּנֵ ּתָ ְּוָכל ִאינון יֹוִמין ְדִאׁשְ ּ ּ ּ

ִנין ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ֵכי ַעל ִאינון ׁשְ ֵּליה ְליֹוֵסף ֲהָוה ּבָ ֵכי ֲעֵליה. ּ ה ְדֲהָוה ּבָ ּוְכּמָ ּ א ּקוְד, ּ ׁשָ
ֵחדו  ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּבְ ִנין ָאֳחָרִנין ְדִאְתַקֵיים ּבְ ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ִריך הוא ָיַהב ֵליה ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ְ

ִלימו ְדֹכָלא יָקָרא וִבׁשְ ּּבִ ּ ּ א. ּ ֵריה יֹוֵסף ֲהָוה ַמְלּכָ יה ֲהוו, ּּבְ נֹוי ַקּמֵ ְּוָכל ּבְ ַבע , ּ ִּאינון ׁשְ
ִנין ֲהוו ַחִיין ֵרה ׁשְ ֶּעׂשְ יהּ ָנה ֲהָוה ִאיהו. ּ ְלַגּבֵ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ ך ּבֶ ּוְבִגין ּכָ ד ִאְתֲאִביד , ְּ ּכַ

יה   .ִּמּנֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]634דף [ -ּ

  ]ב''דף קפ ע - ' זוהר חלק א[

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ַדי )איוב לה(, ּ ע ְוׁשַ ְמעו ִלי ָחִלָלה ָלֵאל ֵמְרׁשַ י ֵלָבב ׁשִ ּ ָלֵכן ַאְנׁשֵ ּ
י ֹפַעל . ֵמָעֶול ֶלם לֹו וְכֹאַרח ִאיׁש ַיְמִצֶאּנו )ב''פ עדף ק(ּכִ ָּאָדם ְיׁשַ ּ א ֲחֵזי. ּ ָרא , ּתָ ד ּבָ ּכַ

ִריך הוא ַעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲּעַבד ֵליה ַעל ִדיָנא, ְּ ְּוַעל ִדיָנא ִאְתַקַיים, ּ ְוָכל עֹוָבִדין . ּ
ִדיָנא ְּדַעְלָמא ִאינון ָקְייִמין ּבְ ִריך הוא ּבְ. ּ א ּבְ ר ְדקוְדׁשָ ּּבַ ּ ִגין ְלַקְייָמא ַעְלָמא ְוָלא ְּ

ָּפִריׂש ֲעֵליה ַרֲחֵמי, ִיְתֲאִביד ֵצי ַעְלָמא, ּ ּתְ ֵבי ְלִדיָנא ְדָלא ִיׁשְ ְּוִאינון ַרֲחֵמי ְמַעּכְ ְוַעל , ּ
ִגיִניה ַּרֲחֵמי ִאְתַנִהיג ַעְלָמא ְוִאְתְקַיים ּבְ ּ.  

ַב ִריך הוא ָעִביד ִדיָנא ּבְ א ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָלא ִדיָנאְּ ָמר. ר ָנׁש ּבְ ְּדַכד , ָהא ִאּתְ
ָאה ד ִאיהו ַזּכָ ְרָיא ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש ּכַ ִּדיָנא ׁשַ ּ ּ יה . ּ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ִגין ְרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָמר, ִאיִהי ָמה ְדִאּתְ ְרִחימו ְלָקְרָבא ֵליה . ּכְ ִריך הוא ָרִחים ֲעֵליה ּבִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ יהְּ , ְּלַגּבֵ
ָמָתא ְלָטָאה ִנׁשְ ִגין ְלׁשַ ר ּגוָפא ּבְ ְדָקא , ְּמַתּבַ ְרִחימו ּכְ יה ּבִ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ּוְכֵדין ִאְתְקִריב ּבַ ּ ּ

ְלָטא ְוגוָפא ִאְתַחָלׁש. ְּיאות ָמָתא ׁשָ ְּוִנׁשְ ף . ּ ּקַ יָפא ְדִאְתּתַ ּקִ א ּתַ א ְוַנְפׁשָ ּוַבְעָיא ּגוָפא חוְלׁשָ ּ ּ ּ
ְתִקיפו ִריך הואּו, ּּבִ א ּבְ ְּכֵדין ִאיהו ְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ָמה ַדֲאְמרו ַחְבַרָייא. ְּ א , ּּכְ ָּיַהב קוְדׁשָ

ַעְלָמא ֵדין ִדיק ַצֲעָרא ּבְ ִריך הוא ַלּצַ ּּבְ ּ י ֵליה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ְ ִגין ְלִמְזּכֵ   .ּּבְ

א ְוגוָפא ַתִקיָפא ָמָתא ָחְלׁשָ ְנֵאיה ְדק, ְּוַכד ִנׁשְ ִּאיהו ׂשָ ּ ִריך הוא ְדָלא ִאְתָרֵעי ּ א ּבְ ּוְדׁשָ ּ ְּ

יה יר, ּּבֵ ִלימו ַיּתִ ׁשְ ְקָנן ְוהוא ּבִ ַהאי ַעְלָמא ֶאָלא אֹוְרחֹוי ִמְתּתַ ָּלא ָיִהיב ֵליה ַצֲעָרא ּבְ ּ ּּ .
ַהאי ַעְלָמא  ֵלם ֵליה ַאְגֵריה ּבְ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ִגין ְדִאי ָעַבד ְצָדָקה אֹו ִטיבו קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ַההוא ַעְלָמאְו ָּלא ֶיֱהֵוי ֵליה חוַלק ּבְ ּ ם אוְנְקלוס . ּ ְּוָדא הוא ְדִתְרּגֵ ּ ּ ֵלם )דברים ז(ּ ּ וְמׁשַ ּ
ְנאֹוִהי ַטְבָוון ְדִאינון ְוגו', ְלׂשֹוְנָאיו ְוגו ֵלם ְלׂשַ ּוְמׁשַ ּ ָאה . )איהו(' ּּ ך ַההוא ַזּכָ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ִדיר ִאיהו ְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ר ּתָ ְּדִאְתּבַ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ח חֹוָבא , ְ ּכַ ַדק ְוָלא ַאׁשְ ד ּבָ י ִמיֵלי ּכַ ְוַהּנֵ
ׁש ֲעֵליה יֵדיה ְדִאְתַעּנַ ּּבִ ּ ּ.  

ה ִסְטִרין ַכּמָ ָלא ּבְ ּכָ ֲאַתר , ַחד. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ְרָיא ּבְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ָחִמיָנן ִדׁשְ ּ
יה ֶחְדָו ֲאַתר ְדִאית ּבֵ ֲּעִציבו ֶאָלא ּבְ ּ יה. הּּ ַההוא , ִּאי ֶחְדָוה ֵלית ּבֵ א ּבְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ָּלא ׁשַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֲאַתר ִהי ָעָליו )מלכים ב ג(, ּכְ ן ַוּתְ ן ַהְמַנּגֵ ן ְוָהָיה ְכַנּגֵ ה ְקחו ִלי ְמַנּגֵ ּ ְוַעּתָ
ֲאַתר ֲעִציב, ּ רוַח ֱאלִהים)יד יי( ְרָיא ּבְ א ַוַדאי ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ִּדְבִגין . ְּמָנָלן ִמַיֲעֹקב. ּוּ

יה א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ְלַקת ׁשְ ְּדֲהָוה ָעִציב ֲעֵליה ְדיֹוֵסף ִאְסּתַ ּ ּ יָון ְדָאָתא ֵליה ֶחְדָוה ִדְבׂשֹוָרה , ּ ּּכֵ ּ ּ
ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ְּדיֹוֵסף ִמָיד ַוּתְ יָון ְדִאיהו ֲחָלׁשָ. ּ ַבר ּכֵ ָאה ְדִאּתָ ַהאי ַזּכָ ָּהָכא ּבְ ּ א ּ

ַמְכאֹוִבין ַבר ּבְ ָלל, ְוִאּתָ יה ֶחְדָוה ּכְ ֲעִציבו ְוֵלית ִעּמֵ ָּאן הוא ֶחְדָוה ְדָהא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ְברו  ִריך הוא ְוָלא ִאּתָ א ּבְ ה ְרִחיִמין ֲהוו ַצִדיַקָיא ַקֵמי קוְדׁשָ ּמָ ְּוַחד ְדָהא ָחִמיָנן ּכַ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַמְכאֹוִבין ְוָלא ִאְתַחַל ַמְרִעין ְוָלא ּבְ ִאֵלין. ּׁש ּגוָפא ִדְלהֹון ְלָעְלִמיןּּבְ אי ָלאו ִאֵלין ּכְ ַּאּמַ ּ ,
ְדָקא ְיאות גוַפְייהו ּכְ ְברו ְוִאֵלין ָקְייֵמי ּבְ ְּדִאֵלין ִאּתָ ּ ּ ּ ּּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]635דף [ -ּ

ְדָקא ְיאות ִקיוָמא ּכְ ְּוִאם ּתֹאַמר ְדָהא ִאֵלין ְדָקְיימו ּבְ ּ ּ ּ ּּ ֵני ַצִדיֵקי, ּ ִגין ְדִאינון ַצִדיֵקי ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ 
ָמה ְדאוְקמוָה, ִּאיְנהו ּּכְ ִני ַצִדיֵקי. ּ ְּוִאֵלין ָאֳחָרִנין ַצִדיֵקי ְוָלאו ּבְ ּ ָּהא ָקא ָחֵמיָנן ַצִדיֵקי , ּ

ֵני ַצִדיֵקי ָאה, ּּבְ ר ַזּכָ ָאה ּבַ ְּדָהא ֲאבֹוי ְדֵדין ַזּכָ ָאה, ּ ַבר ּגוֵפיה . ְּוִאיהו ַזּכָ אי ִאּתָ ַּאּמַ ּ
ַמְכאֹוִבין ְוָכל יֹומֹוי ּבְ   .ַצֲעָראּבְ

ֶּאָלא ָהָכא ָרָזא ִאיהו ְקׁשֹוט וְזכו , ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ל עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ּ  )איוב לה(ְּ
ֶלם לֹו וְכֹאַרח ִאיׁש ַיְמִציֶאּנו י ֹפַעל ָאָדם ְיׁשַ ּּכִ ּ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָרָזא ָחָדא. ּ ְחָנא ּבְ ּכַ , ַאׁשְ

יה ָרָזא ָאֳחָרא ַחד  ּוְלַגּבֵ ֵריןּ ְּדִאיהו ּתְ ְרָיא , ּ ְפִגימו ְוׁשַ ְּדָהא ִאית ִזְמִנין ְדִסיֲהָרא ִאיִהי ּבִ ּ ּ
ה ּבָ ח ּגַ ּכַ ּתַ א ָלא ִאׁשְ ְמׁשָ ִדיָנא ְוׁשִ ָמִתין . ּבְ א ִאית ָלה ְלֲאָפָקא ִנׁשְ ְעּתָ ּוְבָכל ִזְמָנא וְבָכל ׁשַ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ָמה ְדָלְקָטא ּבְ א ּכְ ְבֵני ָנׁשָ ִדיָנאַוֲאִפיַקת ל, ּבִ ִזְמָנא ְדִאיִהי ָקְייָמא ּבְ א ּבְ ּתָ . ֹון ַהׁשְ
ְגִריעוָתא ִדיר ּבִ ַההוא ִזְמָנא ֶליֱהֵוי ּתָ ַּהאי ַמאן ְדָנִקיט ָלה ּבְ ּ ּ יה, ּ נוָתא ָאְזָלא ְלַגּבֵ ּוִמְסּכֵ ּ ּ ,

ָאה ין ַזּכָ ין ַחָייָבא ּבֵ ל יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ּבֵ ִדיָנא ּכָ ִדיר ּבְ ַבר ּתָ ר . ְּוִאּתָ ל ּבַ ִטיל ּכָ ִּדְצלֹוָתא ּבָ
ְצלֹוָתא ְזֵרי ִדיִנין ְוָיִכיל ְלַסְלָקא ּבִ   .ּגִ

ִלימו ׁשְ א ּבִ ְּוַההוא ִזְמָנא ְדָקְייָמא ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ה, ּ ׁש ּבָ ּמַ ּתַ ְּוַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִאׁשְ ּ ּ ,
ַההו יה ּבְ ַקת ּבֵ ָמָתא ְדָנְפַקת ְוִאְתַדּבְ ֵדין ַההוא ִנׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ִלים , א ַבר ָנׁשּ ּתַ ר ָנׁש ִאׁשְ ַּההוא ּבַ ּ

ִלימו ְדגוָפא ׁשְ ְבִנין ּבִ עוְתָרא ּבִ ֹכָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''דף קפא ע - ' זוהר חלק א[

ִגין  א  )א''דף קפא ע(ְּוֹכָלא ּבְ ַההוא ַדְרּגָ ר ּבְ ַּההוא ַמָזָלא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְוִאְתַחּבַ ּ ּּ
יה וְלִאְת ְלָמא ּבֵ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ יהּ ְרָכא ִמּנֵ ְלָיא ִמְלָתא, ּּבָ ַמָזָלא ּתַ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּבְ ּּ ְּוַעל ָדא . ּ

ִניָנן ְלָיא ִמְלָתא, ּתָ ַמָזָלא ּתַ ְלָיא ִמְלָתא ֶאָלא ּבְ ְזכוָתא ּתַ ִני ַחֵיי וְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ּּבָ ּ ּּ ּ ּ ְּדָהא . ּ
ְזכוָתא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ַעד ְדִאְתַמְלָיא ְוִאְתְנ ּּבִ ּּ ּ   .ִּהיר ִמן ַמָזָלאּ

אי ְקׁשֹוט ַהאי ַעְלָמא ְוִאינון ַזּכָ ְברו ּבְ ל ִאינון ְדִאּתָ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ַהאי , ְּ ְברו ּבְ ְלהו ִאּתָ ּּכֻ ּ ּ
ִדיָנא ַּעְלָמא ְוִאְתָדנו ּבְ ְרָמא ְלהו, ַמאי ַטְעָמא. ּ א ּגָ ִגין ְדַהִהיא ַנְפׁשָ ּּבְ ְּוַעל ָדא ָחִייס , ּ

ֲּעַלְייהו קוְד ִריך הוא ְלַעְלָמא ְדָאֵתיּ א ּבְ ּׁשָ ְ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִדיָנא ִאיהו, ִרּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל ַמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ָאה , ְּ ִגין ְלַדּכָ ּּבְ
א ְלַאְייָתָאה ָלה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי א ''נ( )ובגין כך קודשא בריך הוא כל עובדוי(. ְּלַהִהיא ַנְפׁשָ

ִדיָנא וְקׁשֹוט)דקודשא בריך הואבגין דכל עובדוי  ּ ִאינון ּבְ יה ַההוא . ּ ּוְבִגין ְלַאֲעָבָרא ִמּנֵ ּ ּ
א ַבר ַההוא ּגוָפא ְוִאְתְדִכיַאת ַנְפׁשָ ַהאי ַעְלָמא ְוַעל ָדא ִאּתָ יַלת ּבְ ּזוֲהָמא ְדַקּבִ ּ ּ ּ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָאה ְדִיְסּבֹו ִריך הוא ָעִביד ְלַההוא ַזּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַהאי ַעְלָמא ְוִיְתְנֵקי ְּ ּל ִיּסוִרין וַמְכאֹוִבין ּבְ ּ
ה ְלַחֵיי ָעְלָמא ִּמּכָֹלא ְוִיְזּכֶ ִתיב . ּ ָמר, ַּוַדאי. ּ ְיָי ַצִדיק ִיְבָחן)תהלים יא(ְּוַעל ָדא ּכְ   .ְוָהא ִאּתְ

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ַח)ויקרא כא(, ִּרּבִ ְזּבֵ ּ ַאך ֶאל ַהָפֹרֶכת ֹלא ָיֹבא ְוֶאל ַהּמִ י מום ְ ׁש ּכִ ּ לא ִיּגָ
י ֲאִני ְיָי ְמַקְדׁשֹו י ּכִ ּּבֹו ְוֹלא ְיַחֵלל ֶאת ִמְקָדׁשַ ּ ַּאך ֶאל ַהָפֹרֶכת לא ָיֹבא. ּ א ֲחֵזי. ְ , ּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]636דף [ -ּ

ָמִתין ְוִאְתֲעָבַרת נוְקָבא ל ִאינון ִנׁשְ א ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ַאִפיק ּכָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
ְלהו ָקְיי ּּכֻ ִסיטֹו קוְרָטאּ קוְרָטא ִדְלגֹו ּבְ ִּמין ְלגֹו ּבְ ּ.  

א ַההוא ִסְטָרא ְדִחְוָיא ִביׁשָ ְּוַכד ִסיֲהָרא ִאְתְפִגים ּבְ ּ ָמִתין ְדָנְפִקין, ּ ל ִאינון ִנׁשְ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ,
ין ב ְדֻכְלהו ַדְכָיין ְוֻכְלהו ַקִדיׁשִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּּ ְפִגימו, ּ ּהֹוִאיל ְוָנְפלו ּבִ ָכ. ּ ּל ִאינון ַאְתֵרי ְדָמטו ּבְ ּ

ֵאִבין ה ּכְ ַכּמָ ה ַצֲעִרין ּבְ ַכּמָ ְברו ְוִאְתְפִגימו ּבְ ְלהו ִאּתָ ָמִתין ּכֻ ִּאינון ִנׁשְ ּ ּ ּּ ְּוִאיֵלין ִאינון , ּ ּ
ִריך הוא ְלָבַתר )א נשמתין דאתרין דפגימו''נ( )נשמתין ואתרין( א ּבְ הו קוְדׁשָ ּ ְדִאְתְרֵעי ּבְ ּ ּ ְּ

ְברו ְּדִאּתָ ֶחְדָווןְו, ּ ֲעִציבו ְוָלא ּבְ ָמִתין ּבַ ב ְדִנׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ.  

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּגוָפא ִאְתְפִגים ְרָיין ּכְ ָּרָזא ְדִמָלה ׁשַ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ָמָתא ְלגֹו ּכְ , ְוִנׁשְ
ַגְווָנא ְדָדא ַּוַדאי ּכְ ך ִאֵלין ִאינון ְדַבְעָיין ְלַחְדתוֵתי ּבְ, ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּּ ְוַעל , ַּחְדתוָתא ְדִסיֲהָראְ

ִתיב ר )ישעיה סו(, ִּאֵלין ּכְ ׂשָ ּתֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ
ֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָי ּתַ ר ַוַדאי. ְלִהׁשְ ׂשָ ל ּבָ ֹכָלא, ּּכָ ְּדִאֵלין ִיְתַחְדתון ּבְ ּּ ּוָבְעָיין ְלַחְדתוֵת. ּ י ּ

ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא   .ּּבְ

ַההוא ְפִגימו ִדיָלה ִסיֲהָרא ְפִגיִמין ּבְ פוָתא ָחָדא ּבְ ׁשוּתָ ְּוִאֵלין ִאינון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ך ִאיִהי , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְבָקא לֹון ּכְ ִדיר ְדָלא ׁשָ ַגַווְייהו ּתָ ְרָיא ּבְ ּׁשַ ּ ַפל  )ישעיה נז(, ּ א וׁשְ ְּוֶאת ַדּכָ ּ

ֵרי ֵלב)תהלים לה( ,ּוְכִתיב. ַחּרו ּבְ ְּלִאינון ְדָסְבֵלי ִעם ִסיֲהָרא ַההוא ְפִגימו,  ָקרֹוב ְיָי ְלִנׁשְ ּ ּ ּּ ,
ִדיר ִּאינון ְקֵריִבין ָלה ּתָ ִאים. ּ ִאינון ַחִיים ְדַאְתָיין ָלה , ְּוַעל ָדא ְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ּּבְ ּ ּּ

הִא, ְּלִאְתַחְדָתא ְיֵהא לֹון חוְלֵקהֹון ה ִיְתַחְדתון ִעּמָ ּינון ְדָסְבֵלי ִעּמָ ּ ּ ּ ּ.  

ל ַאֲהָבה ְּוִאֵלין ִאְקרון ִיּסוִרין ׁשֶ ּ יה ְדַההוא ַבר ָנׁש, ּ ל ַאֲהָבה ִאינון ְוָלא ִמּנֵ ּׁשֶ ּ ּ ל . ּ ׁשֶ
ה, ַאֲהָבה ל ַאֲהָבה זוָטא ְדִאְתַדְחָייא ֵמַאֲהָבה ַרּבָ ים ְנהֹוָרא ׁשֶ ִּאינון ְדִאְתַפּגִ ּ ּ ּ ִגין. ּּ ך ּבְ ְ ּכָ

ֲהָדה ִפים ּבַ ִּאֵלין ִאינון ֲחֵבִרים ְמׁשוּתָ ּ ּ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ָאה חוַלְקהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ,
ֲהָדה ְּדִאינון ָזכו ְלַהאי ְלֶמהֵוי ֲחֵבִרים ּבַ ּ ּ ִתיב, ּ  ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי )תהלים קכב(, ֲּעַלְייהו ּכְ

  .'ְוגו

א ְוָגַבה ְמֹאד )ישעיה נב(, ָּפַתח ְוָאַמר יל ַעְבִדי ָירום ְוִנּשָׂ ּכִ ה ַיׂשְ ִּהּנֵ ּ ָאה חוַלְקהֹון . ּ ַּזּכָ
הו ֵלי לֹון ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ְלֵמַהך ּבְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּדַצִדיַקָייא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ א ֲחֵזי. ְ ַהאי , ּתָ

ְּקָרא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו יל ַעְבִדי ְואוְקמ, ּ ּכִ ה ַיׂשְ ִּהּנֵ א ֲחֵזי. ּוָהּ א , ֲאָבל ּתָ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ
ִריך הוא ַעְלָמא ּּבְ לום, ְ ֲּעַבד ָלה ְלִסיֲהָרא ְוַאְזַער ָלה ְנהֹוָרָהא ְדָהא ֵלית ָלה ִמַגְרָמה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ .

ְרָמה ּוְבִגין ְדַאְזִעיַרת ּגַ ּ א, ּ ְמׁשָ ִגין ׁשִ ּוְבתוְקָפא ִדְנהֹוִרין ִעָלִאין, ִאְתַנֲהָרא ּבְ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קפא ע - ' זוהר חלק א[

א ַקָיים י ַמְקְדׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ ִנין ְוִעָלָוון ופוְלָחִנין, ּ קוְרּבָ ְדִלין ּבְ ּתַ ָרֵאל ֲהוו ִמׁשְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ,
ִרין וְלַאְנָהָרא ְנהֹוִרין ָרא ִקׁשְ ִגין ְלָקׁשְ ְרֵאֵלי ּבְ ֲהִני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ְּדֲהוו ָעְבִדין ּכַ ּ ּוְלָבַתר . ּ

ך ְנהֹוָרא א ִאְתַחּשַׁ י ַמְקְדׁשָ ְְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ א, ּ ְמׁשָ א , ְוִסיֲהָרא ָלא ִאְתְנִהיַרת ִמן ׁשִ ְמׁשָ דף (ְוׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]637דף [ -ּ

ה ְוָלא ִאְתְנָהָרא )ב''קפא ע ַלק ִמּנָ ִּאְסּתַ יה ְלָווִטין ְוַצֲעִרין , ּ ְלָטא ּבֵ ְּוֵלית ָלך יֹוָמא ְדָלא ׁשָ ּ ְ

ָמה ְד ָמרּוְכֵאִבין ּכְ   .ִאּתְ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדְמֵטי ִזְמָנא ְדִסיֲהָרא ְלִאְתַנֲהָרא ּ ּ יל ַעְבִדי, ּ ּכִ ה ַיׂשְ ִתיב ִהּנִ ֲּעֵליה , ַּמה ּכְ
יל ַעְבִדי ָדא הוא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּכִ ה ַיׂשְ ָמר ִהּנֵ ְּדִסיֲהָרא ִאּתְ ּ ּ ּ יל. ּ ּכִ ה ַיׂשְ ְּדִאְתַער , ִהּנֵ

ָלאִּאְתֲערוָתא ְלֵעיָלא ּכְ ּכָ ְטָרא , ָּירום. ַּמאן ְדָאַרח ֵריָחא ְוָאֵתי ְלִאְתָעָרא וְלִאְסּתַ ִמּסִ
ִּדְנהֹוָרא ִעָלָאה ְדָכל ְנהֹוִרין ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּירום א. ּ ְוָלֵכן ָירום ְלַרֶחְמֶכם)ישעיה ל(, ּכְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ְוִנּשָׂ . ִמּסִ
ְטָרא ְדִיְצָחק, ְּוָגַבה ְטָרא ְדַיֲעֹקב, דְמֹא. ִמּסִ ב ְדאוְקמוָה. ִמּסִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ָרָזא , ּ ְּוֹכָלא ַחד ּבְ

  .ְדָחְכְמָתא

ִריך הוא ִאְתֲערוָתא ִעָלָאה ְלַאְנָהָרא ָלה ְלִסיֲהָרא  א ּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיְתַער קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְדָקא ְיאות ּכְ ה ּ ְוָהָיה אֹור ַהְל)ישעיה ל(, ּּכְ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ָבָנה ּכְ
ְבַעת ַהָיִמים אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ה רוַח ִעָלָאה. ִּיְהֶיה ׁשִ ך ִיּתֹוַסף ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ך ִיְתָערון , ְּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ל ִאינון ֵמיַתָיא ְדִאינון ּגֹו ַעְפָרא ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ְּוָדא הוא ַעְבִדי. ּ ָחן, ּ ּ ְדָמאֵריה ָרָזא ְדַמְפּתְ ּ
יֵדיה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּבִ ּ ַויֹאֶמר )בראשית כד(, )אל עבדו זקן ביתו וכמה דאת אמר(, ּכְ

ָמר, ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדֹו ָמה ְדִאּתְ ִליָחא ְדָמאֵריה''מטטרו, ָּדא ִסיֲהָרא ּכְ ּן ְדִאיהו ֶעֶבד ׁשְ ּ ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יתֹו ּכְ י ַנַע)תהלים לז(, ְזַקן ּבֵ ם ָזַקְנּתִ ר לֹו. ר ָהִייִתי ּגַ ָכל ֲאׁשֶ ל ּבְ , ַהּמֹוׁשֵ
יה ָירֹו ָווִנין ִאְתֲחזון ּבֵ ִגין ְדָכל ּגְ ּּבְ ּ   .ק''ּר ְוסוָמ''ּק ְוִחָוו''ּ

ַחת ְיֵרִכי ים ָנא ָיְדך ּתַ ָּדא הוא ַצִדיק ָרָזא ְדִמָלה, ָׂשִ ּ ּ ִּקיוָמא ְדַעְלָמא, ּ ֵדין . ּ ְּדָהא ּכְ
רוָחא ַהאי ֶעֶבד ְמַמּנָ ִליָחא ּבְ ָרָזא ִעָלָאה ַלֲאָחָייא לֹון ְלַדְייֵרי ַעְפָרא ְוִיְתֲעִביד ׁשְ ּא ּבְ ּ

ָמִתין ְלַאְתַרְייהו ְלִאינון ּגוֵפי  ִּדְלֵעיָלא ְוְלֲאָתָבא רוִחין ְוִנׁשְ ּ ּ לו )א דאתאכלו''ס(ּ ּ ְדִאְתּבָ ּ
חֹות ַעְפָרא   .ְּוִאְתְרָקבו ּתְ

ְיָי ֱאלֵהי יֲעך ּבַ ּבִ ַמִיםְָוַאׁשְ יֲעך.  ַהּשָׁ ּבִ יֲעך, ְָוַאׁשְ ּבִ ַבע . ַָמאי ְוַאׁשְ ָרָזא ִדׁשְ א ּבְ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ
ִלימו ִעָלָאה ְּנהֹוִרין ִעָלִאין ְדִאינון ָרָזא ִדׁשְ ּּ ּ ה. ּ ח ִאּשָׁ ר ֹלא ִתּקַ ָּדא הוא גוָפא , ֲאׁשֶ ּ ּ

ִּדְתחֹות ַעְפָרא ְדִאית ֵליה ִקיוָמא ַלֲאָקָמא ֵמַעְפָרא ּ ּ ָּכל ִאינון ְדִאְתְקָברו ָבה ְוָזכו ְּד. ּּ ּ ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ָרֵאל ִאינון ִיְתָערון ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּלִאְתְקָבָרא ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ , ִּדְכִתיב. ּכְ

ָ ִיְחיו ֵמֶתיך)ישעיה כו( ָרֵאל, ּ ַקְדִמיָתא ִאֵלין ֵמִתין ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּנֵבָלִתי ְיקומון. ּּבְ ִּאינון , ּ
ָאר ַאְרָעאן ן. ֵּמִתין ִדׁשְ ּמָ ָרֵאל ְדִאְתְקָברו ּתַ ְּוַעל ָדא ְלִאינון ּגוֵפיהֹון ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ְּוָלא ְלגוֵפי , ּ

ֲאָבא ַאְרָעא ִמיַנְייהו ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדִאְסּתָ ִּדׁשְ ּ ּּ.  

ה ִלְבִני ח ִאּשָׁ ר לא ִתּקַ ָמִתין ְדַעְלָמא ְדָנְפֵקי ְּדָכ. ַמאי ִלְבִני. ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ ּל ִנׁשְ ּ
ֵּמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִריך הוא, ּ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ִּאינון ּבְ ּ ח . ְּ ר ֹלא ִתּקַ ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ

ה ָּדא גוָפא, ִאּשָׁ ָמָתא, ִלְבִני. ּ ַנֲעִני. ָּדא ִנׁשְ נֹות ַהּכְ ין עֹוְבֵדי , ִמּבְ ִּאֵלין ּגוִפין ְדַעּמִ ּ ּ
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א, ָּדה ָזָרהֲעבֹו ִריך הוא ְלַנֲעָרא לֹון ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּדָזּמִ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּ , ּכְ
ה)איוב לח( ּנָ ִעים ִמּמֶ ֲערו ְרׁשָ ּ ְוִיּנָ ַמאן ִדְמַנֵער ַטִליָתא ִמזוֲהָמא ִדיָלה. ּ ּּכְ ּ ּּ ּ.  

ֵלך י ּתֵ י ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ א ְדִאיהו ַקְדָמָאה ָּד, ַאְרִצי. ְּכִ ּא ִהיא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ָאר ַאְרִעין ּכְ ועל דא כי אל ארצי דא ארעא קדישא דאיהו (. ְלָכל ׁשְ

י ֶאל ַאְרִצי)דיליה בין כל שאר ארעין דפליג לון לממנן אחרנין ְוֶאל , ּ ְוַעל ָדא ּכִ
י יָון ְדָאַמר ֶאל ַאְרִצי ַמהו. מֹוַלְדּתִ ּּכֵ יּ ָמר.  ְוֶאל מֹוַלְדּתִ ָמה ְדִאּתְ  )מהו(, ֶּאָלא ֶאל ַאְרִצי ּכְ

ָרֵאל י ִאֵלין ִאינון ִיׂשְ ְּוֶאל מֹוַלְדּתִ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָמר, ַמה ּכְ ָמה ְדִאּתְ ח ָהֶעֶבד ּכְ ָרה ְגַמִלים. ַּוִיּקַ ָרה , ֲּעׂשָ ִּאֵלין ִאינון ֲעׂשָ ּ
ְלָטא ֲעַלְי ין ְדַהאי ֶעֶבד ׁשָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּיהוַּדְרּגִ ַמֵלי ֲאֹדָניו. ּכְ ַההוא , ִּמּגְ ְּדִאינון ּכְ ּ ּ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ׁש ּכְ הו, ַגְווָנא ַמּמָ ן ּבְ ּקַ ְלָטא ְוִאְתּתַ   .ְּוַהאי ֶעֶבד ׁשָ

ָידֹו ל ַההוא ִטיבו ֵריִחין ִעָלִאין ְדָנְפֵקי ִמּגֹו ִאינון ְנהֹוִרין, ְּוָכל טוב ֲאֹדָניו ּבְ ּּכָ ּ ּ ּּ 
ּובֹוִציִנין ִעָלִאין ִסיֲהָרא, ְּוָכל טוב ֲאדֹוָניו. ּ ה ּבְ ָכא ּבָ א ְדִאְתַמּשְׁ ְמׁשָ א ְדׁשִ ּמוׁשָ ַּההוא ׁשִ ּ ּ ּ ּ.  

ְַוָיָקם ַוֵיֶלך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים ּ י , ּ ד ָחִריב ּבֵ ן ָרֵחל ּכַ ּמָ א ְדָבַכת ּתַ ָּדא ֲאַתר ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ
א ְַוַיְבֵרך ַהּגְ. ַּמְקְדׁשָ ִיםּ ֵאר ַהּמָ ַּמִלים ִמחוץ ָלִעיר ֶאל ּבְ תוְקָפָהא , ּ ְקָפא ֵחיָלָהא ּבְ ְּלִאְתּתַ

ְדָקא ְיאות ַעד ָלא ִתיעול ַלֲאָקָמא לֹון ְלִאינון ּגוִפין ּּכְ ּ ּ.  

  ]א''דף קפב ע - ' זוהר חלק א[

ת . ַמאי ְלֵעת ֶעֶרב, ְלֵעת ֶעֶרב ּבָ ְּדִאיהו ִזְמָנ )א''דף קפב ע(ָּדא ֶעֶרב ׁשַ א ְדֶאֶלף ּ
ִתיָתָאה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ׁשְ  )ירמיה ו( ,ְּוַלֲעבֹוָדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב וְכִתיב )תהלים קד(ְלֵעת ֶעֶרב ּכְ

טו ִצְלֵלי ָעֶרב י ִיּנָ ּּכִ ּ.  

ֹוֲאבֹות ָאר , ְלֵעת ֵצאת ַהּשׁ ל ׁשְ ַקְדִמיָתא ִמּכָ ְּדַההוא ִזְמָנא ְזִמיִנין ְלֵמיַקם ְוַלֲאָחָייא ּבְ ּ
ֵני  ֲאֵבי ֵמימֹוי ְדאֹוַרְייָתא , ַעְלָמאּבְ ִּאינון ְדׁשָ יֵמי , )ושאבין(ּ ֲאָבא ִמּמֵ קו ְלׁשָ ִגין ְדִאְתַעּסְ ּּבְ ּ

ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְדאֹוַרְייָתא פו ּבְ ּקָ ְּוִאְתּתַ ַקְדִמיָתא, ּ ְּוִאינון ִיְפקון ּבְ ְרָמא , ּ ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ּגָ ּ
ַקְדִמיָתא ּכְ ּלֹון ִדיקומון ּבְ ּ ָמרּ   .ָמא ְדִאּתְ

י ָהִעיר יֹוְצאֹות ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי יֹוְצאֹות. ּוְבנֹות ַאְנׁשֵ  ְוֶאֶרץ ְרָפִאים )ישעיה כו(ּכְ
ִפיל ַגָווה, ּּתַ ל רוִחין ְדִאינון ּבְ ה ּכָ יָנא ַאְרָעא ְלִמְפַלט ִמּנָ ְּדַזּמִ ּ ּ ּ ּ ּ ִתיב יֹוְצאֹות, ּ . ְּוַעל ָדא ּכְ

אֹוב ַמִים ְדָקא ָחֵזיְלַנְט, ִלׁשְ ְדָקא ְיאות ְמַתְקָנא ֵמַאְתָרה ּכְ ָלא ָלה ּכְ ָמָתא וְלַקּבְ ָּלא ִנׁשְ ּ ּ ּ.  

ה ּתֶ ר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהִטי ָנא ַכֵדך ְוֶאׁשְ ֲעָרה ֲאׁשֶ ְְוָהָיה ַהּנַ ּ ָמר, ּ ִגין ְדָהא ִאּתְ ְּדָכל ִאינון , ּּבְ ּ
ַהאי ַעְלָמא ְו ָמִתין ְדַעְלָמא ְדִאְתָקְיימו ּבְ ִּנׁשְ ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ּ ְדלו ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ

קו ְוָלא ָיְדעו. ִּעָלָאה ל ִאינון ְדָלא ִאְתַדּבְ א ִעָלָאה ַעל ּכָ ַדְרּגָ ִּאיִהי ָסְלַקת ְוִאְתָקְייַמת ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ַקְדִמיָתא ְּוִאינון ִאְתָקְיימון ּבְ א ְדָקִאים ַההוא ֶעֶב. ּ ֵאְלּתָ ְּוָדא הוא ׁשְ ּ ַאלּ , ּד ְלִמְנַדע וְלִמׁשְ

ַהאי ָעְלָמא ָמָתא ּבְ ַקת ַהִהיא ִנׁשְ ה ִאְתַעּסְ ּמָ   .ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]639דף [ -ּ

ֵתה ה ׁשְ ם ַאּתָ ַקְדִמיָתא, ְוָאְמָרה ֵאַלי ּגַ ְקָיא ּבְ י וְלִאְתׁשַ ּתֵ ֵעי ְלִמׁשְ ְוַבְתָרך ְוַגם , ַּאְנּתְ ּבָ ּ
ֶקה ִָלְגַמֶליך ַאׁשְ ָאר ְרִתיִכין. ּ ִגין ְדָכל ִאינון ׁשְ ּּבְ אּ ְקָיין ֵמַהאי ַדְרּגָ ב ְדִאְתׁשַ , ּ ַאף ַעל ּגַ

ְדָקא ְיאות ְקָיין ִמפוְלָחָנא ְדַצִדיַקָייא ְדָיְדֵעי פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ְלהו ִאְתׁשַ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ .
ְדָקא ְיאות א ּכְ א ְוַדְרּגָ ְּדַצִדיַקָייא ָיְדֵעי ְלַסְפָקא ְלָכל ַדְרּגָ ּ ּ ֶקהְּוַעל ָדא ְוַגם ִלְגַמ. ּּ ֶָליך ַאׁשְ ּ .

ר ֹהִכיַח ְיָי ְלֶבן ֲאֹדִני ה ֲאׁשֶ  )א באתערותא דצלותא דילי''ס(ַּוַדאי ַהִהיא . ַּוַדאי ִהיא ָהִאּשָׁ
ָמָתא ִעָלָאה ן ְלַהִהיא ִנׁשְ ִּאיהו גוָפא ְדִאְזַדּמַ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי י נוְקָבא ָעִביד, ּתָ א ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ ָמר ְדִתיאוְבּתָ ְּדָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ָמָתאּ א .  ִנׁשְ ְּוִתיאוְבּתָ
ָדא ְוָעִביד  ִליל ָדא ּבְ ֲהָדה ִדְלֵעיָלא ְוִאְתּכְ י ְדכוָרא ָסְלָקא ְוִאְתָעַרב ּבַ ְּדנוְקָבא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ

ָמָתא ה. ִנׁשְ ך ִהיא ָהִאּשָׁ ְוְבִגין ּכָ ָּדא הוא גוָפא ַוַדאי ְדִאיהו ְזִמיָנא ְלַההוא ְרעוָתא . ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָמָתא ְדָנ ְּפָקא ִמן ְדכוָראְּדִנׁשְ ּ.  

ְדֲאָמָרן ַקְדִמיָתא ּכִ ְּוִאינון ּגוִפין ְזִמיִנין ְלַאְתָעָרא ּבְ ּוְלָבַתר ְדִאֵלין ְיקומון. ּ ּ ּ ל , ּּ ְּיקומון ּכָ ּ
ָאר ַאְרָעאן ִלים, ָּאֳחָרִנין ְדִבׁשְ ִקיוָמא ׁשְ ְּוִיְתַקְיימון ּבְ ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא, ּּ ְּוִיְתַחְדּתון ּבְ ּ ּ ,

ִמְלַקְדִמיןְוִי ְּתַחֵדׁש ַעְלָמא ּכְ ַההוא ִזְמָנא . ּ ִתיב ּבְ ּוְכֵדין ּכְ יו)תהלים קד(ּ ַמֲעׂשָ ַמח ְיָי ּבְ   . ִיׂשְ

ך  ְוְבִגין ּכָ יל ַעְבִדי)ישעיה נב(ּ ּכִ ה ַיׂשְ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריה, ּ ִהּנֵ ָמִתין ּכָ . ְּלַאֲהָדָרא ִנׁשְ
א ְוָגַבה ְמֹאד ָּירום ְוִנּשָׂ ְט, ּ ְדָקֲאָמָרןִמּסִ ין ִעָלִאין ּכִ ָּרא ְדָכל ִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ר )ישעיה נב(. ּ ֲאׁשֶ  ּכַ

ֵני ָאָדם ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהו ְוֹתֲארֹו ִמּבְ ן ִמׁשְ ים ּכֵ ְממו ָעֶליך ַרּבִ ּׁשָ א ֲחֵזי. ָּ ָמר , ּתָ ְּדָהא ִאּתְ
א י ַמְקְדׁשָ ְּדַכד ִאְתָחַרב ּבֵ א , ּ ִכיְנּתָ גֹו ַאְר)אתגלי(ּוׁשְ יַנְייהו ּבְ ָּען נוְכָרִאין ּבֵ ִתיב. ּ , ַמה ּכְ

יון)ישעיה לג( לֹום ַמר ִיְבּכָ ּ ֵהן ֶאְרֱאָלם ָצֲעקו ֻחָצה ַמְלֲאֵכי ׁשָ כו ַעל ָדא. ּ ְלהו ּבָ ּּכֻ ּ ּ ּ ,
ִכָיה ְוֶאְבָלא ירו ּבְ ּוְקׁשִ ְלָייא ֵמַאְתָרה. ּ א ְדִאְתּגַ ִכיְנּתָ ְּוָכל ָדא ֲעָלה ִדׁשְ ּ ּ ה ְדִאיִה, ּּ י ְוַכּמָ
ָמה ְדֲהַות ית ִמּכְ ּנֵ ּתַ ָמה ְדֲהָוה. ִּמׁשְ י ִמּכְ ּנֵ ּתַ ֲעָלה ָלא ָנִהיר ְנהֹוֵריה ְוִאׁשְ ּאוף ָהִכי ּבַ ּ ּ ּ ,

ֵצאתֹו)ישעיה יג(, ִּדְכִתיב ֶמׁש ּבְ ך ַהּשֶׁ ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהו. ְ ָחׁשַ ן ִמׁשְ ִתיב ּכֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵא ן ִמׁשְ ָמה , ּהוָּדָבר ַאֵחר ּכֵ י ִדיוְקֵניה וְגָווֵניה ִמּכְ ּנִ ּתַ ֵּמַהאי ֶעֶבד ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַחת ֵמִאיׁש ַמְרֵאהו. ְּדֲהָוה ן ִמׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ּכֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ַמִים )ישעיה נ(, ּכְ יׁש ׁשָ  ַאְלּבִ

סוָתם ים ּכְ ק ָאׂשִ ַּקְדרות ְוׂשַ י ַמְקְדׁשָ. ּ ְּדָהא ִמיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ּ ַמִים ּּ ּא ָלא ָקְיימו ׁשָ
ְנהֹוָרא ִדְלהֹון חו ְדַכר ְונוְקָבא, ּבִ ּכָ ּתַ ֲאַתר ְדִאׁשְ ְרָיין ֶאָלא ּבְ ְרָכאן ָלא ׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ְּואוְקמוָה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ָרָאם ַוְיָבֶרך ֹאָתם)בראשית ב(, ּכְ ְ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ַחת    .ֵּמִאיׁש ַמְרֵאהוִמׁשְ

  ]ב''דף קפב ע - ' זוהר חלק א[

ָמה ִדְכִתיב ִדיק ָאַבד)ישעיה נז(, ְּוָדא הוא ּכְ ֶּאָלא , ָּאבוד אֹו ֶנֱאַבד ֹלא ֶנֱאַמר, ּ ַהּצַ
ָמר, ָאַבד ָמה ְדִאּתְ ֲחָדא ּכְ חו ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּכָ ּתַ ֲאַתר ְדִאׁשְ ְרָכאן ֶאָלא ּבְ ְרָיין ּבִ ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ .

ח  ּכַ ּתַ ַההוא ִזְמָנא ְדָלא ִאׁשְ ִגין ָדא ּבְ ּּבְ ּ ֲהָדה )ב''דף קפב ע(ּ ְּדכוָרא ּבַ ּ ל ִאינון , ּ ּוְכֵדין ּכָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]640דף [ -ּ

ִסיֲהָרא  ר ּבְ א ִאְתַחּבַ ְמׁשָ ִזְמָנא ְדׁשִ ָמה ְדֲהוו ּבְ ּנוָיא ִמּכְ ְלהו ֲהֵוי ְלהו ׁשִ ָמִתין ְדָנְפֵקי ּכֻ ִּנׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ ּ ָדא ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְוגוְוַעל. ּּכְ ָמר' ּ   .ְוִאּתְ

ין ְלָעְלִמין, ְּוהוא ַנַער ִגין ְדָלא ִמְתָפְרׁשִ ּּבְ ֲחָדא ִאינון''ק ְוֶצֶד''ַּצִדי, ּ ָמה ְדִאיִהי , ּק ּכְ ּּכְ
ָמא ִדְדכוָרא ׁשְ ָמא ִדיָלה ִדְכִת, ִּאְתְקִריַאת ּבִ ׁשְ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתְקֵרי ִאיהו ּבִ ּ   .ּיב ְוהוא ַנַערּ

ִני ִזְלָפה ְלָהה ְוֶאת ּבְ ֵני ּבִ ְדָקא ְיאות , ֶּאת ּבְ א לֹון ּכְ ֻכְלהו ָקְייָמא ְלַחְדּתָ ּּבְ ּ ּ
ֶחְדָוה ִדיֵליה ָעא לֹון ּבְ ְעׁשְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ְּדֻכְלהו ַעְנִפין ְוֻכְלהו ָעִלין. ּ ּ ּּ ֶחְדָוה , ּ ְרִכין ּבְ ְלהו ִאְתּבָ ּּכֻ ּ

  .ִּדיֵליה

יֹוֵסף, ְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסףֵּאֶלה ּתֹו יה ּבְ ָמר ְדָכל ִדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ּבֵ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ ּ ְוָכל , ּ
ֲחָדא ָאְזֵלי, ַּמה ְדֵאיַרע ְלַהאי ֵאיַרע ְלַהאי ְּוָדא הוא ָרָזא ְדָאת ו. ְּוַתְרַווְייהו ּכְ ּו ְדָאְזֵלי ''ּ

ֲחָדא ְרַווְייהו ּכְ ִגין ְדִאינון ָר, ּּתַ ּּבְ   :ָּזא ָחָדא ְוִדיוְקָנא ָחָדאּ

ָתם ָרָעה ַּוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִדּבָ ָּהא אוְקמוָה ְדֲהָוה ָאַמר ְלֲאבֹוי ֲעַלְייהו ְדֲהוו ָאְכֵלי , ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ד ִאינון ַחִיין ֲעֵלי ַחִיין ּכַ ְייָפא ִמּבַ ּׁשַ ָתם ָרָעה. ּּ ַּוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ִדּבָ ִמְנָייָנא ֲהוו , ּ ְּוִכי ָהא ּבְ

ָפחֹותִאי ֵני ׁשְ ֵני ֵלָאה, ּנון ּבְ הֹון ּבְ ֵּהיך ֲהוו ְמַזְלְזִלין ּבְ ְּוֵהיך ֲהוו ָאְכִלין ֵאָבר ִמן ַהַחי ְוֲהוו , ְ ּ ְ

ָּעְבִרין ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריהֹון ֵני ֹנַח ִפּקוָדא ָדא. ּ יד ַעל ּבְ ְּדָהא ַפּקִ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ
ַנְפ)בראשית ט( ר ּבְ ׂשָ ּׁשֹו ָדמֹו לא ֹתאֵכלוְ ַאך ּבָ ְּוִאינון ֲהוו ָאְכֵלי ֵליה ְוָעְבִרין ַעל , ּ ּ ּ

ִּפּקוָדא ְדָמאֵריהֹון ׁש, ֶּאָלא יֹוֵסף ֲהָוה ָקֲאַמר. ּ   .ְּוַעל ָדא ִאְתַעּנַ

י ְיהוָדה ָאַמר ָתם ָרָעה, ִּרּבִ ְבנֹות ַאְרָעא, ֶּאת ִדּבָ ָמה ְדאוְקמוָה ְדַיֲהֵבי ֵעיַנְייהו ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ,
ָתם ָרָעהְו ָּדא הוא ִדּבָ ין . ּ ין ְדָלא ַקִדיׁשִ ְּלַיְנָקא ְלָכל ִאינון ַדְרּגִ ּ ּ  )ג אף על גב''א ל''ד(ּ

ְטָרא ְמָסֲאָבא   :ְּדַאְתָיין ִמּסִ

ים ֹתֶנת ַפּסִ ה לֹו ּכְ י ֶבן ְזֻקִנים הוא לֹו ְוָעׂשָ ָניו ּכִ ל ּבָ ָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמּכָ ְּוִיׂשְ י . ּ ִרּבִ
ֲעֶדך ֲחִבי ִכְמַעט )ישעיה כו(, ָּפַתח ְוֲאַמרֶאְלָעָזר  י ּבֹא ַבֲחָדֶריך וְסֹגר ְדָלְתך ּבַ ָ ֵלך ַעּמִ ָ ָ ְּ ּ

י ּבֹא ַבֲחָדֶריך. ֶרַגע ַעד ַיֲעָבר ַזַעם ֵָלך ַעּמִ ְ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ָרִחים לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ה קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּוְבִגין ְרִחימוָתא ִדְלהֹון ְד. ְּ ּ ָרִחים ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ל ַעּמִ ּלֹון ַעל ּכָ ָכל ַמה , ַאְזַהר לֹון, ּ ּוָבֵעי ְלַנְטָרא לֹון ּבְ

ְּדִאינון ָעְבִדין ּ.  

א ֲחֵזי ַעְלָמא, ּתָ ְרָיא ּבְ יֹוָמא ְדִדיָנא ׁשַ ַלת ִזְמִנין ִאית ּבְ , ְּוַכד ָאֵתי ַההוא ִזְמָנא, ּּתְ
ֵעי ֵליה יה ַההוא ִדיָנאִּמּבָ ְמָרא ְדָלא ִיְפַגע ּבֵ ּ ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא וְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ְּוִאינון ִזְמִנין , ּ

ְּיִדיָען ְוָהא אוְקמוָה ּ.  

ד ָסִליק ַצְפָרא ִגין ְדָהא ּכַ ַעְלָמא, ּּבְ ָרא , ַאְבָרָהם ִאְתַער ּבְ ְּוָאִחיד ֵליה ְלִדיָנא ְלָקׁשְ
ֲהֵדיה ֵּליה ּבַ ירו. ּ ּוְבׁשֵ יה ּ ְייָתא ָנִטיל ִדיָנא ֵמַאְתִריה ְלַאְתָעָרא ּבֵ ֵעי ַקּמַ ָּתא ִדְתַלת ׁשָ ּ ּ ּ

ַיֲעֹקב ַּעד ְדִאְתַער ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדַאֲהַדר ִדיָנא ְלַאְתֵריה, ּבְ ּ ּ א , ּ ְּוִאְתַער ִדיָנא ִדְלַתּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]641דף [ -ּ

ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ָרא ּבְ ר ִדיָנ. ְלִאְתַקּשְׁ ֵדין ִאְתַקּשַׁ ְּדָהא ּכְ ִדיָנא וָבֵעי ְלִאְזַדֲהָראּ ּא ּבְ לעיל (. ּ

ָמָתא)סח ב ח ּבְ ּכַ ּתַ ַעְלָמא ומֹוָתא ִאׁשְ ד ִדיָנא ִאְתַער ּבְ ּ תו ּכַ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש , ּ ָּלא ִליּבָ
ׁשוָקא ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ְּלֵמיַהך ְיִחיָדאי ּבְ ּ ְרֵמיה ְדָלא ִיפו. ְ ָרא ּגַ ֵעי ְלַאְסּגָ ֶּאָלא ּבָ ּ ּּ ק ּ

ָלא, ְלַבר ח ַקֵמי ְמַחּבְ ּכַ ּתַ ֵתיבוָתא ְדָלא ִיׁשְ ְרֵמיה ּבְ ר ּגַ ֹנַח ְדַאְסּגַ ָמה ְדאוְקמוָה ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ּבֹא ַבֲחָדֶריך ְָוַעל ָדא ֵלך ַעּמִ ְ ְרָמך, ּ ר ּגַ ֲעֶדך. ְַאְסּגַ ָוְסגֹור ְדָלְתך ּבַ ָ ּ יה , ּ ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ַקּמֵ ּ
ָלא ְמַע. ִּדְמַחּבְ ְּדָבַתר ְדַאֲעַבר ִדיָנא ֵלית ֵליה ְרׁשו , ט ֶרַגע ַעד ַיֲעבֹור ַזַעםֲחִבי ּכִ ּ ּ ּ ּ

ָלא ָלא ְלַחּבָ   .ִלְמַחּבְ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָרֵאל ְוָקִריב לֹון , ְּ ִגין ְרִחימוָתא ְדִאיהו ָרִחים לֹון ְלִיׂשְ ּּבְ ּ ּ
יה ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִב, ְּלַגּבֵ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאלּכָ ְנִאין לֹון ְלִיׂשְ ּים וַמָזלֹות ׂשָ ִגין ְדִאינון . ּ ּּבְ ּ

ָרֵאל ְקֵריִבין   .ִמְתַרֲחִקין ְוִיׂשְ

א ֲחֵזי יר ֵמֲאחֹוי, ְוּתָ ִגין ְרִחימוָתא ְדָרִחים ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף ַיּתִ ּּבְ ב ְדֻכְלהו ֲהוו , ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּּ
לו אֹו, ֵּליה ַאִחין ִתיב ַוִיְתַנּכְ ַּמה ּכְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים , תֹו ַלֲהִמיתֹוּ ן ַעּמִ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ָרֵאל ּוַמָזלֹות ְלִיׂשְ ּ.  

 ] בשנה57יום [סדר הלימוד ליום כז חשון 

  ]א''דף קפג ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי יר, ּתָ ִרים ֵליה ַההוא ְרִחימוָתא ְדָרִחים ֵליה ַיּתִ ה ּגָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ְּדָגַרם ֵליה ְדִא, ּ ּ ֵלי ּ ְתּגְ
ֲהֵדיה, ֵמֲאבֹוי ִלי ֲאבֹוי ּבַ ְּוָגַרם ְלהו ָגלוָתא , ְּוִאְתּגְ ְלָיא  )א''דף קפג ע(ּ א ְדִאְתּגַ ִכיְנּתָ ְּוִלׁשְ
יַנְייהו ֵזָרה. ּּבֵ ִזיַרת ּגְ ב ְדִאְתּגְ יר, ְּוַאף ַעל ּגַ ים ְדֲעַבד ֵליה ַיּתִ ֹתֶנת ַפּסִ ְּואוְקמוָה ִדְבִגין ּכְ ּ ּ ּ ּּ ,

ִתיב ַו ִּיְראו ֶאָחיוַמה ּכְ ּ:  

י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר', ַּוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ְוגו ִּרּבִ ְמעו ָנא ְדָבָרי )במדבר יב(, ּ ּ ַויֹאֶמר ׁשִ ּ ּ
ר ּבֹו ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע ּבַ ּמַ א ֲחֵזי. ִּאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיָי ּבַ ין , ּתָ ה ַדְרּגִ ּמָ ּכַ

ִריך הואְּלַדְרִגין ֲעַבד קו א ּבְ ְּדׁשָ ְּוֻכְלהו ָקְייֵמי ָדא ַעל ָדא, ְ ּ א. ּ א ַעל ַדְרּגָ ַּדְרּגָ ָּדא ְלֵעיל , ּ
ְדָקא ָחֵזי לֹון, ִּמן ָדא ְּוֻכְלהו ָיְנִקין ִאֵלין ִמן ִאֵלין ּכְ ּ ָמאָלא, ּּ ִּאֵלין ִמיִמיָנא ְוִאֵלין ִמּשְׂ ּ ,

ן ִאֵלין ַעל ִאֵלין ְּוֻכְלהו ִאְתַמּנָ ּ ְדָקא ְיאותּּכָֹלא, ּּ   .ּ ּכְ

א ֲחֵזי ְטָרא ָחָדא, ּתָ ְלהו ָיְנֵקי ִמּסִ ל ְנִביֵאי ְדַעְלָמא ּכֻ ּּכָ ין ְיִדיָען, ּ ִרין ַדְרּגִ , ִּמּגֹו ּתְ
גֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ָנֲהָרא ין ֲהוו ִאְתַחְזָיין ּבְ ְּוִאינון ַדְרּגִ ּ ּ ּּ ְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָדע, ּ ּמַ ִּדְכִתיב ּבַ ּ ,

ָמר , א ַמְרָאהַּמאי הו ָמה ְדִאּתְ ַגָווה)ג דמראה''א ל''ד(ּכְ ָווִנן ִאְתַחְזָיין ּבְ ּ ֵחיזו ְדָכל ּגְ ּ ּ ְוָדא , ּּ
ִּהיא ַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא ר ּבֹו. ּ ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ָמה , ּבַ ְנבוָאה ּכְ ין ּבִ ּתִ ָּדא הוא ַחד ִמּשִׁ ּ ּ

ְּדאוְקמוָה ִתיָתָא. ּ א ׁשְ ְּוִאיהו ַדְרּגָ א ִדְנבוָאה ְוִאיהו ּ ּה ֵמַההוא ַדְרּגָ ּ ּ א )קצו א(ּ ּ ַדְרּגָ
ָמר א ַעל ֶחְלָמא ְוָהא ִאּתְ   .ְדַגְבִריֵאל ִדְמַמּנָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]642דף [ -ּ

א ֲחֵזי א ָקא ַאְתָיא, ּתָ ְדָקא ְיאות ֵמַהאי ַדְרּגָ ל ֶחְלָמא ְדִאיהו ּכְ ּּכָ ּ ְְוַעל ָדא ֵלית ָלך , ּ ּ
יה ִמִלין ֶּחְלָמא ְדָלא ִיְתָעְרבון ִעּמֵ ּ ּ ִדיִביןּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא,  ּכְ ְייהו ְקׁשֹוט , ּכְ ך ִמּנַ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ִדיָבן ְייהו ּכְ ּוִמּנַ יה ֵמַהאי ִגיָסא וֵמַהאי ִגיָסא, ּ ְּוֵלית ָלך ֶחְלָמא ְדָלא ִאית ּבֵ ּ ּ ְ.  

ְדֲאָמָרן ֶחְלָמא ּכָֹלא ּכִ יה ּבְ ּוְבִגין ְדִאית ּבֵ ּ ּ ל ֶחְלִמין ְדַעְלָמא ָאְזִלין , ּ ָרא ּּכָ ַתר ִפׁשְ ּּבָ
ְּואוְקמוָה, ְּדפוָמא ן ָהָיה)בראשית מא(, ִּדְכִתיב. ּ ר ָפַתר ָלנו ּכֵ ֲאׁשֶ ּ ַוְיִהי ּכַ , ַמאי ַטְעָמא. ּ

ִדיבו וְקׁשֹוט ֶחְלָמא ּכְ יה ּבְ ִגין ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ּ ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ּ ּוִמָלה ׁשָ ּ ֵעי ֶחְלָמא , ּ ך ּבָ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָרא ָטָבא י ְיהוָדה ָאַמרִר. ִּפׁשְ א ִאיהו, ּּבִ א ִדְלַתּתָ ִגין ְדָכל ֶחְלָמא ִמַדְרּגָ ּּבְ ּ ְלָטא , ּ ְּוִדּבור ׁשָ

ָרא. ֲּעֵליה ַתר ִפׁשְ ל ֶחְלָמא ָאְזָלא ּבָ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ.  

ְתנומֹו)איוב לג(, ָּפַתח ְוֲאַמר ים ּבִ ְרֵדָמה ַעל ֲאָנׁשִ ְנֹפל ּתַ ֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה ּבִ ּ ּבַ ת ֲעֵלי ּ
ים וְבֹמָסָרם ַיְחּתֹם ב ָאז ִיְגֶלה ֹאֶזן ֲאָנׁשִ ּכָ א ֲחֵזי. ִּמׁשְ ר ָנׁש ְלַעְרֵסיה, ּתָ ד ָסִליק ּבַ ֵעי , ּּכַ ִמּבָ

ַקְדִמיָתא ַמָיא ּבְ ֵּליה ְלַאְמָלָכא ֲעֵליה ַמְלכוָתא ִדׁשְ ּ ּוְלָבַתר ֵייָמא ַחד ְפסוָקא ְדַרֲחֵמי , ּ ּּ
ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא ר ָנׁש ָנִאים ַעל ַעְרֵסיהּבְ. ּ ד ּבַ ִּגין ְדָהא ּכַ יה , ּ ָמֵתיה ַנְפָקא ִמּנִ ָּהא ִנׁשְ ּ

ְטָיא ְלֵעיָלא ָמר, ְוָאְזָלא ְוׁשָ ָמה ְדִאּתְ פום ָאְרֵחיה ְוָהִכי ְסִליַקת ּכְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ.  

ִתיב ֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה, ַמה ּכְ ַע. ּבַ ְכֵבי ּבְ א ׁשָ ֵני ָנׁשָ ד ּבְ ָמָתא ָנְפַקת ּכַ ְּרַסְייהו ָנְייִמין ְוִנׁשְ
ְייהו ים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּמּנַ ב ָאז ִיְגֶלה ֹאֶזן ֲאָנׁשִ ּכָ ְתנומֹות ֲעֵלי ִמׁשְ א . ּּבִ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ

א ְדָקְייָמא ַעל ֶחְלָמא ַההוא ַדְרּגָ ָמָתא ּבְ ִריך הוא אֹוַדע ָלה ְלִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִּאינון ִמִלין ִד, ְ ְזִמיִנין ּּ
יה פום ִאינון ִהְרהוִרין ְדִלּבֵ ְּלֵמיֵתי ַעל ַעְלָמא אֹו ִאינון ִמִלין ּכְ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדַבר ָנׁש ָנִטיל . ּּ ּּבְ

  .ָּאְרָחא ְדתֹוָכֵחי ְדָעְלָמא

תוְקָפא ְדגוָפא  עֹוד ְדִאיהו ָקִאים ּבְ ִגין ְדָהא ָלא מֹוָדִעין ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ  )א דרוחא''נ(ּ
ָמָתא ְלַבר ָנׁש, ְדָקֲאָמָרןּכִ ָמָתא ְוִנׁשְ ְּוַההוא ֶחְלָמא ִאיהו . ֶּאָלא ַמְלָאָכא אֹוַדע ְלִנׁשְ ּ

פום ָאְרֵחיה, ִּמְלֵעיָלא ל ַחד ְוַחד ּכְ ָמִתין ָנְפִקין ִמּגוֵפי ְוָסְלִקין ּכָ ד ִנׁשְ ּּכַ ּ ין ַעל . ּ ה ַדְרּגִ ְּוַכּמָ
ין ְל, ַּדְרּגִ ָרָזא ְדֶחְלָמא ּכֻ ָרָזא ְדָחְכְמָתאּּבְ א ֲחֵזי. ּהו ּבְ א ָחָדא, ְוּתָ א , ֲּחלֹום ַדְרּגָ ַּמְרָאה ַדְרּגָ
א ָחָדא, ָחָדא ְּנבוָאה ַדְרּגָ ין ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ ין ְלַדְרּגִ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּּ ּ.  

ֹנא ֹאתֹו ַעל ֲחלֹומֹו ד ְלֶאָחיו ַויֹוִספו עֹוד ׂשְ ַּוַיֲחֹלם יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַיּגֵ ּ ּ ֵּמָהָכא ְדָלא . ָתיוּ
ר ָנׁש ְדָרִחים ֵליה ר ְלַההוא ּבַ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַמר ֶחְלֵמיה ּבַ ִּמּבָ ּ ּ ּ ִּאיהו , ְוִאי ָלאו, ּ

ִרים ֵליה ְְדִאי ַההוא ֶחְלָמא ִמְתַהֵפך ְלַגְווָנא ָאֳחָרא. ּּגָ ּ ּ ִרים ְלַסְלָקא, ּ ִּאיהו ּגָ ּ.  

א ֲחֵזי ְּדיֹוֵסף ִאיהו ָאַמר, ּתָ ֵרין , ּ ֶחְלָמא ַלֲאחוִהיּ ְרמו ֵליה ְלַסָלָקא ֶחְלֵמיה ּתְ ְּוַעל ָדא ּגָ ּ ּ ּּ
ב ִנין ְדִאְתַעּכַ ִרין ׁשְ י יֹוֵסי ָאַמר. ְּוֶעׂשְ ֹנא אֹותֹו, ְמָנָלן, ִרּבִ ִּדְכִתיב ַויֹוִסיפו עֹוד ׂשְ ַמאי . ּּ

ֹנא אֹותֹו ָדא, ׂשְ ְּדָגְרמו ֵליה ִקְטרוִגין ּבְ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קפג ע - ' זוהר חלק א[
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]643דף [ -ּ

ִתיב ְמעו ָנא ַהֲחלֹום ַהֶזה , ַמה ּכְ ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ׁשִ ּ י )ב''דף קפג ע(ּ ר ָחָלְמּתִ ְּדָבָעא , ֲאׁשֶ
ְמעון ֵליה ִּמַנְייהו ְדִיׁשְ ּ ּ ְּוִאיהו אֹוַדע ְלהו ַההוא ֶחְלָמא. ּ ּ ְּדִאְלָמֵלא ִאינון ְדַאֲהָפכו ֵליה , ּ ּ ּ ּ ּ

ְמלך ָעֵלינו ִאם ָמׁשֹול . ְּקַייםָהִכי ִאְת, ְלַגְווָנא ָאֳחָרא ְּוִאינון ֲאִתיבו ְוָאְמרו ֲהָמֹלך ּתִ ּ ּ ְּ ְ

נו ְמׁשֹל ּבָ ֵזָרה. ּּתִ ָרא ְדָחְלָמא ְוָגְזרו ּגְ ִּמָיד ָאְמרו ֵליה ִפׁשְ ּ ּּ ֹנא , ּ ך ַויֹוִסיפו עֹוד ׂשְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

  .אֹותֹו

ִכיֵחי ַקֵמ י יֹוֵסי ֲהוו ׁשְ י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ ְמעֹוןּ י ׁשִ ּיה ְדִרּבִ י ִחָייא, ּ ִניָנן , ָּאַמר ִרּבִ ָהא ּתָ
ר א ְדָלא ִמְתַקְרָיא, ֶּחְלָמא ְדָלא ִאְתַפּשַׁ ְרּתָ ִאּגַ ִגין ְדִאְתְקַיים ְוִאיהו ָלא ָיַדע. ּכְ ִּאי ּבְ אֹו , ּּ
ָלל ְּדָלא ִאְתְקַיים ּכְ ְּדָהא ַההו, ִּאְתְקַיים ְוָלא ִאְתְייַדע, ָּאַמר ֵליה. ּ ְלָיא ּ א ֶחְלָמא ֵחיָלא ּתַ

ִּאי ִאְתְקַיים ִאי ָלא ִאְתְקַיים, ְּוִאיהו ָלא ִאְתְיַדע ְוָלא ְיִדיַע, ֲּעֵליה ּ.  

ַעְלָמא ְדַעד ָלא ֵייֵתי ְלַעְלָמא ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּ ֶחְלָמא אֹו ַעל , ְ ְלָייא ּבְ ְּדָלאו ִאיִהי ּתַ
ָמר ְדָכל ִמ. ְּיָדא ְדָכרֹוָזא ְּדָהא ִאּתְ ָּלה וִמָלה ַעד ָלא ֵייֵתי ְלַעְלָמאּ ָרִקיַע, ּּ . ַּמְכְרֵזי ֲעֵליה ּבָ

ַעְלָמא ְוִאְתְיִהיב ַעל ְיָדא ְדָכרֹוָזא ט ּבְ ן ִאְתַפּשַׁ ּמָ ּוִמּתַ ִגין ִדְכִתיב. ּּ ְּוֹכָלא ּבְ י )עמוס ג(, ּ  ּכִ
ָלה סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ י ִאם ּגָ ה ְיָי ֱאלִהים ָדָבר ּכִ ִזְמָנא ִדְנִביִאים , ִביִאיםּלא ַיֲעׂשֶ ּבְ

ַעְלָמא חו ּבְ ּכָ ּתַ ְרָיא, ְוִאי ָלאו. ִּאׁשְ ב ִדְנבוָאה ָלא ׁשַ ַּאף ַעל ּגַ ִביִאים, ּ יֵמי ֲעִדיֵפי ִמּנְ . ַחּכִ
ֶחְלָמא, ְוִאי ָלא ֵחי ִמָלה ְוָהא אוְקמוָה, ְוִאי ָלאו. ִאְתְיִהיב ּבְ ּכְ ּתַ ַמָיא ִמׁשְ ִצֳפֵרי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ:  

ֶכםַּוֵי ׁשְ ְמעֹון ָאַמר. ְּלכו ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת ֹצאן ֲאִביֶהם ּבִ י ׁשִ ִלְרעֹות ֹצאן ֲאִביֶהם , ִרּבִ
ֵעי ֵליה ּת ָנקוד ִמְלֵעיָלא''ַמאי ֶא, ִּמּבָ א, ּ ִכיְנּתָ ָאה ִעְמהֹון ׁשְ הֹון , ְלַאְסּגָ ְּדִאיִהי ִעּמְ

ְרָייא ָרה. ׁשַ ִגין ְדִאינון ֲהוו ֲעׂשָ ּּבְ ּ הֹוןְּדָהא י, ּ ּוִבְנָיִמין ִאיהו ְזִעיר , ֹוֵסף ָלא ֲהָוה ִעּמְ ּ
ֵביָתא ָרה. ּבְ ך ִאינון ֲהוו ֲעׂשָ ּוְבִגין ּכָ ּ יַנְייהו. ְּ א ּבֵ ִכיְנּתָ ְּוַכד ָאְזלו ֲהַות ׁשְ ְּוַעל ָדא ָנקוד , ּ ּ

  .ִּמְלֵעיָלא

ְל פו ּכֻ ּתָ ּתַ ינו ֵליה ְליֹוֵסף ִאׁשְ ִזְמָנא ְדַזּבִ ך ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ יפו ָלה ְּ ּתִ א ְוַאׁשְ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ּהו ּבַ ּ ּ
ד ֲעִבידו אֹוָמָאה ֲהַדְייהו ּכַ ּּבַ ְלָייא ִמָלה ְדיֹוֵסף. ּ ְּוַעד ְדִאְתּגַ ּ א ֲעֵליה , ּ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ָּלא ׁשַ

  .ְּדַיֲעֹקב

הֹון ַחת ִעּמְ ּכְ ּתַ א ָלא ִאׁשְ ִכיְנּתָ א ֲחֵזי. ְּוִאי ֵתיָמא ִדׁשְ ם ָעלו )לים קכבתה(ִּדְכִתיב , ּתָ ּשָׁ ּ ׁשֶ
ם ְיָי ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ּׁשְ ְלהו ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ִקיוָמא ְדָכל . ּ ּּכֻ ּ ּּ ּ

א, ַעְלָמא ִּקיוָמא ִאינון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ.  

ית ְיָי ִנֵל)תהלים קכב(, ָּפַתח ְוָאַמר אֹוְמִרים ִלי ּבֵ י ּבְ ַמְחּתִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ְך ׂשָ ּ ,
יָתא יה ְלִמְבֵני ּבֵ ְּדָדִוד ֲהָוה ִעם ִלּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ַוְיִהי ִעם ְלַבב ָדִוד )מלכים א ח(, ּכְ

ם ְיָי ְוגו ִית ְלׁשֵ ְנך . 'ָאִבי ִלְבנֹות ּבַ י ִאם ּבִ ִית ּכִ ה לא ִתְבֶנה ַהּבַ ִתיב ַרק ַאּתָ ָוְלָבַתר ַמה ּכְ ּ
ִמיַּהיֹוֵצא ֵמ ִית ִלׁשְ ֲּחָלֶציך הוא ִיְבֶנה ַהּבַ ָרֵאל ֲהוו ָיְדֵעי ָדא. ָ ְּוֲהוו ָאְמרו ֵאיָמַתי , ְּוָכל ִיׂשְ ּ

יָתא ֵריה ְוִיְבֶנה ּבֵ ֹלֹמה ּבְ ָּימות ָדִוד ְוָיקום ׁשְ ּ ּ ָעַרִיך . ּ ׁשְ ְוְכֵדין עֹוְמדֹות ָהיו ַרְגֵלינו ּבִ ּ ּ ּ
ַלִים ֵדין ִניַסק ְוַנְקִריב ּתַ, ְּירוׁשָ ִניןּכְ ן ָקְרּבָ   .ּמָ
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ל ָדא ב ְדֲהוו ָאְמרו ֵאיָמַתי ָימות ָסָבא ָדא, ְּוִעם ּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ י, ּ ַמְחּתִ ֵדין ׂשָ ְוֶחְדָוה . ּכְ
ִרי ִגין ּבְ חֹוִתי ְלִמְגַמר ִפקוָדא ְלִמְבִני ֵביָתא, ֲהָוה ִלי ּבְ ְּדֲהוו ָאְמֵרי ִדְבִרי ָיקום ּתְ ּ ּ ֵדין . ּּ ּכְ

ח  ּבַ ֵרי ְוׁשַ ָרה ָלה ַיְחָדו, ָּלה ְוָאַמרׁשָ ֻחּבְ ִעיר ׁשֶ נוָיה ּכְ ַלִים ַהּבְ ְּירוׁשָ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא א ּכְ ַלִים ְלַתּתָ ִריך הוא ְירוׁשָ א ּבְ ַנן ֲעַבד קוְדׁשָ ּּתְ ּ ָנא , ְּ ּקְ  )דא(ְוָדא ִמְתּתַ

ָּלֳקֵבל ָדא ִדְכִתיב ך ָפַעְלּתָ ְיָי)שמות טו( ,ּ ְבּתְ ּ ָמכֹון ְלׁשִ נוָיהַה. ָ ִריך , ּּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְְדַזּמִ ּ ּ
ְדָקא ָיאֹות ַלִים ִדְלֵעיָלא ּכְ ּהוא ְלַנֲחָתא ָלה ְירוׁשָ ּ ּ נוָיה, ּ ך ַהּבְ ּוְבִגין ּכָ ָרה ָלה ַיְחָדו. ְּ ֻחּבְ ּׁשֶ ּ ,

ֵעי ֵליה רו ִמּבָ ִחּבְ ָרה ׁשֶ ֻחּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ׁשֶ ּ ּ ְבַרּתָ. ּ א ּבִ ַרת ִאּמָ ֶּאָלא ְדִאְתַחּבָ ֲחָדא ּ ּא ְוֲהוו ּכְ
ְּואוְקמוָה ּ.  

ָמר ָאה. ְוִאּתְ ּתָ ָבִטים ִאֵלין ִאינון ִקיוָמא ְדַעְלָמא ְוִתּקוָנא ְדַעְלָמא ּתַ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ,
ְלחֹודֹוי ָאה ּבִ ּתָ ֶּאָלא ֲאִפילו ְדַעְלָמא ִעָלָאה, ְּוָלא ֵתיָמא ְדַעְלָמא ּתַ ּ ּּ ְבֵטי ָיה . ּ ִּדְכִתיב ׁשִ ּ

ָרֵאלֵּעדות ָרֵאל ַדְייָקא,  ְלִיׂשְ א. ְּלִיׂשְ ִגין ְדִאינון ִקיוָמא ְלַתּתָ ּּבְ ּ ַּסֲהדוָתא ִאינון ְלֵעיָלא, ּּ ּ .
ם ְיָי ִריך הוא ְלָכל ִסְטִרין, ְּוֹכָלא ְלהֹודֹות ְלׁשֵ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְּלאֹוָדָאה ׁשְ ּ ּ ִּדְכִתיב , ְּ

ם ְיָי   :ְלהֹודֹות ְלׁשֵ

  ]א'' עדף קפד - ' זוהר חלק א[

ׁש ַבּקֵ ָאֵלהו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה ּתְ ֶדה ַוִיׁשְ ּשָׂ ה ֹתֶעה ּבַ ַּוִיְמָצֵאהו ִאיׁש ְוִהּנֵ ּּ  )א''דף קפד ע(. ּ
ִתיב ְלֵעיָלא ָלֲחך , ַמה ּכְ ֶכם ְלָכה ְוֶאׁשְ ׁשְ ָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ֲהלֹוא ַאֶחיך ֹרִעים ּבִ ַָויֹאֶמר ִיׂשְ ָ ּ

ֵליָמא ְד. ֲאֵליֶהם נֹויְּוִכי ַיֲעֹקב ׁשְ ל ּבְ ְּוֲהָוה ָיַדע ְדָכל ֲאחוי ֲהוו , ֲּהָוה ָרִחים ֵליה ְליֹוֵסף ִמּכָ ּ ּ
ְייהו, ָּסְנִאין ֵליה ַדר ֵליה ְלַגּבַ אי ׁשַ ַּאּמַ ּ יד ֲעַלְייהו. ּ ֶּאָלא ִאיהו ָלא ָחׁשִ ּ ְּדֲהָוה ָיַדע ְדֻכְלהו , ּ ּ ּּ
ִאין יד לֹון, ֲּהוו ַזּכָ ִרים קוְדׁשָ. ְוָלא ָחׁשִ ֶּאָלא ּגָ ל ָדאּ ִריך הוא ּכָ ּא ּבְ ּ ֵזָרה , ְ ִגין ְלַקְייָמא ּגְ ּבְ

ָתִרים ין ַהּבְ   .ְּדָגַזר ּבֵ

ִסְפֵרי ַקְדָמאי ְחָנא ּבְ ּכַ ְלָטָאה ֲעלֹוי ַעד ָלא ֵיחֹות , ַאׁשְ ֵני ַיֲעֹקב ְלׁשַ ְּדָבְעָיין ִאֵלין ּבְ ּ ּ
ְּדִאילו הוא ֵיחֹות ְלִמְצַרִים. ְלִמְצַרִים ּ ַקְדִמיָתאְּוִאינון ָלא ׁשָ, ּּ יה ּבְ ְּלטו ּבֵ ָיְכֵלי ִמְצָרִאי . ּ

ָרֵאל ְלָטָאה ְלָעְלִמין ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּלׁשַ ּ ן ְלַעְבָדא ְוִאינון , ּ יֹוֵסף ְדִאְזַדּבַ יה ּבְ ְּוִאְתַקְייָמא ּבֵ ּ ּ ּ
ְלטו ֲעלֹוי א ְלָבַתר. ּׁשָ ב ְדיֹוֵסף ֲהָוה ַמְלּכָ ּוִמְצָרֵאי ֲהוו ָעְבִדי, ְּוַאף ַעל ּגַ חו , ּן ֵליהּ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ

ְלהו ְלטו ַעל ּכֻ ָרֵאל ְדׁשָ ִּיׂשְ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִרית ִעָלָאה, ּתָ ְּדיֹוֵסף ְדִאיהו ּבְ ּ ִרית, ּ ל ִזְמָנא ְדִאְתְקַיים ּבְ ּּכָ א ִאְתְקַיים , ּ ִכיְנּתָ ּׁשְ
ְדָקא ְיאות ָלם ּכְ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ּּבַ ַלק יֹוֵסף, ּ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ִרית ִעָלָאה ֵמַעְלָמאּ ֵדין , ּ ּבְ ּכְ

ָגלוָתא ָנְפקו ְלהו ּבְ ָרֵאל ּכֻ א ְוִיׂשְ ִכיְנּתָ ִרית ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ַוָיָקם )שמות א(ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב , ּ
ר לא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף ִריך הוא . ְֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצַרִים ֲאׁשֶ א ּבְ ְּוֹכָלא ֲהָוה ֵמִעם קוְדׁשָ ְּ ּ

ְדָק   .ּא ְיאותּכְ
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א ֲחֵזי ְבִריֵא, ּתָ ַּוִיְמָצֵאהו ִאיׁש ָדא ּגַ ּ ְּואוְקמוָה, ל''ּ ִתיב ָהָכא ַוִיְמָצֵאהו ִאיׁש. ּ ּּכְ ּוְכִתיב , ּ
ִחָלה)דניאל ט(ָהָתם  ּתְ ר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ּבַ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ ה תֹוֶעה. ּ ְוָהִאיׁש ּגַ ֹכָלא ּתֹוֶעה, ְוִהּנֵ , ּּבְ

ְּדַאְבַטח ַעל ֲאחוי חּ ּכַ ע ַאְחָוה ִדְלהֹון ְוָלא ַאׁשְ ח, ּ ְדֲהָוה ִמְתּבַ ּכַ ְוַעל . ְּוָתַבע ְלהו ְוָלא ַאׁשְ
ֹכָלא ָּדא תֹוֶעה ּבְ ׁש, ּ ַבּקֵ ָאֵלהו ָהִאיׁש ֵלאֹמר ַמה ּתְ ְּוַעל ָדא ַוִיׁשְ ּּ:  

ׁש ְוגו ַּויֹאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעו ִמֶזה ְוגו. 'ַּויֹאֶמר ֶאת ַאַחי ָאֹנִכי ְמַבּקֵ ּ י ְיהוָדה ָפַתח', ּ ִּרּבִ ּ ,
ם ֹלא ָיבֹוזו )שיר השירים ח( ְקך ּגַ י ֶאְמָצֲאך ַבחוץ ֶאׁשָ ֵדי ִאּמִ ָאח ִלי יֹוֵנק ׁשְ ְנך ּכְ ּ ִמי ִיּתֶ ָּ ָ ָ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. ִלי ָלָמא , ּ א ִדׁשְ ָרֵאל ֲאָמרֹו ְלַמְלּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲּאָבל ַהאי ְקָרא ּכְ
ָאח ִליִמי ִיּתֶ. ִּדיֵליה יֹוֵסף ַעל ֲאחוי, ְָנך ּכְ יָראו ָאֹנִכי )בראשית נ(, ְּדָאַמר, ּּכְ ה ַאל ּתִ ּ ְוַעּתָ

ל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְפֶכם ַכְפָנא. ֲּאַכְלּכֵ ָאח ִלי. ָּיַהב לֹון ְמזֹוָנא ְוָזן ְלהו ּבְ ְנך ּכְ ך ִמי ִיּתֶ ִגין ּכָ ָּבְ ְ.  

ָאח ִלי ְנך ּכְ ָָדָבר ַאֵחר ִמי ִיּתֶ ק , ֹוֵסףָּדא י, ּ ה ְוִאְתָדּבַ א ְדִאְתַאַחד ִעּמָ ִכיְנּתָ ה ִדׁשְ ְּלַגּבָ ּ ּ ּ ּ
ֲהָדה י. ּּבַ ֵדי ִאּמִ ֲהַדְייהו, יֹוֵנק ׁשְ ִלימו ּבַ ֵדין ַאְחָוה וׁשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ חוץ. ּ ֶּאְמָצֲאך ּבַ לוָתא, ָ , ּּגֹו ּגָ

ַאְרָעא ָאֳחָרא ְּדִאיהו ּבְ ְקך. ּ ָקא רוָח, ֶָאׁשָ ִגין ְלִאְתַדּבְ ּּבְ רוָחאּ ם לא ָיבֹוזו ִלי. ּא ּבְ ַאף , ּּגַ
ַאְרָעא ָאֳחָרא ב ְדֲאָנא ּבְ   .ַּעל ּגַ

א ֲחֵזי יַדְייהו, ּתָ ד ָנַפל ּבִ ַאִחין ּכַ ב ְדֲאחֹוי ָלא ֲהוו ֵליה ּכְ ְּדיֹוֵסף ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ִּאיהו ֲהָוה . ּ
יֵדיה ד ָנְפלו ּבִ ַאָחא ּכַ ּלֹון ּכְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ר ַעל )ראשית נב(, ִּדְכִתיב. ּ  ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדּבֵ

ם ְייהו, ִלּבָ ר ַעל ִלּבַ ֹכָלא ִדּבֶ ּּבְ ּ ּ.  

ִתיב ַויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו, ְוָתא ֲחֵזי ַּמה ּכְ ְמעֹון ְוֵלִוי ְדִאינון ֲהוו ַאִחין ַוַדאי , ּ ָּדא ׁשִ ּ ּ ּ ּ
ֹכָלא ָיא, ּּבְ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְדָקא ָאתו ִמּסִ ּּבְ ך רוְגָזא ִדְלהֹון. ּ ּוְבִגין ּכָ ִּאיהו רוְגָזא , ְּ ּ

ַעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִּדְקָטָלא ּבְ ָתה)בראשית מט(ּכְ י ָקׁשָ י ָעז ְוֶעְבָרָתם ּכִ ּ ָארור ַאָפם ּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ִּאית רוְגָזא ְוִאית רוְגָזא, ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ ִּאית רוְגָזא ְדִאיהו ְמָבְרָכא ֵמֵעיָל. ּ ּ א ּ
א ּתָ רוך, ּוִמּתַ ְְוִאְקֵרי ּבָ ָמר ִדְכִתיב , ּ ָמה ְדִאּתְ רוך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֹוִנה )בראשית יד(ּּכְ ְ ּבָ ּ

ַמִים ָוָאֶרץ ְוָהא אוְקמוָה ּׁשָ א. ּ ְּוִאית רוְגָזא ְדִאיִהי ִאְתַלְטָיא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָמר , ּ ָמה ְדִאּתְ ּכְ
ְּדִאְקֵרי ָארור ֶדה)ראשית גב(, ִּדְכִתיב. ּ ל ַחַית ַהּשָׂ ֵהָמה וִמּכָ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ּ ָארור ַאּתָ ּ ָּארור . ּ
י ָעז   .ַּאָפם ּכִ

ֵרין טוִרין ִדְכִתיב ְּוַעל ָרָזא ָדא ִאית ּתְ ִריִזים )דברים יא(, ּ ָרָכה ַעל ַהר ּגְ  ְוָנַתּתָ ֶאת ַהּבְ
ָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל ֵרין ַד, ְוֶאת ַהּקְ ָּלֳקֵביל ִאֵלין ּתְ יןּ ָּדא ִאְקֵרי ָארור, ְּוַעל ָדא. ְרּגִ ְוָדא , ּ

רוך ְִאְקֵרי ּבָ ָיא. ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְמעֹון ְוֵלִוי ִאינון ִמּסִ ָיא , ְּוׁשִ ּוִמן ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ
יָפא ּקִ   .ָּנְפַקת רוְגָזא ְדִאְתַלְטָיא, ּתַ

  ]ב''דף קפד ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְטָרא ְדִד, ְוּתָ ָיא ָנְפֵקי רוְגָזא ִלְתֵרי ִסְטִריןִמּסִ ַרך, ּיָנא ַקׁשְ ְַחד ְדִאְתּבָ ְוַחד , ּ
רוך ְוַחד ָארור )ב''דף קפד ע(. ְּדִאְתַלְטָיא ַּחד ּבָ ֵרין . ְּ ְטָרא ְדִיְצָחק ָנְפקו ּתְ ַגְווָנא ָדא ִמּסִ ּּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]646דף [ -ּ

ִנין א, ְַחד ְמבֹוָרך, ּבְ ְּתָפַרׁש ְלִסְטֵריהָּדא ִא. ְּוַחד ְדִאְתַלְטָיא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָדא ִאְתָפַרׁש , ּ
א. ְּלִסְטֵריה ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָּדא ִדיוֵריה ּבְ ּ ּ ּ ִעיר, ּּ טוָרא ְדׂשֵ ְּוָדא ִדיוֵריה ּבְ ּ ּ בראשית (, ִּדְכִתיב. ּּ

ֶדה)כה ָמָמה.  ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ ָרא ְוָחְרָבא וׁשְ ֲאַתר ְדִמְדּבָ ָּדא ַאְתֵריה ּבְ ּ ּ ב ְוָד, ּ א יֹוׁשֵ
ַגְווָנא ְדִאְצְטִריך. ֹאָהִלים ְְוֹכָלא ּכְ ּ.  

ין ִאינון ֵרין ַדְרּגִ ך ּתְ ּוְבִגין ּכָ ּ רוך ְוָארור, ְּ ּּבָ ָּדא ְלִסְטֵריה ְוָדא ְלִסְטֵריה, ְּ ּ ֵמַהאי ָנְפִקין . ּ
א ְוָכל ִטיבו ְוָכל ְנִהירו ְוָכל פוְר ְרָכאן ְדָעְלִמין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבִ ּּכָ ּ ּ ָזבוָתאּּ . ָּקן ְוָכל ׁשֵ

ין ְוָכל ְמָסֲאבו  יׁשִ ָמָמא ְוָכל ּבִ א ְוָכל ָדָמא ְוָכל ׁשְ ל ְלָווִטין ְוָכל ַחְרּבָ ּוֵמַהאי ָנְפִקין ּכָ ּ ּ
  .ְדָעְלָמא

ְמעֹון ָפַתח ְוֲאַמר י ׁשִ ֲחך ְיָי)תהלים כו(, ִּרּבִ ָפי ַוֲאסֹוְבָבה ֶאת ִמְזּבַ יֹון ּכַ ִנּקָ ָ ֶאְרַחץ ּבְ ַהאי , ּ
ָּרא אוְקמוָהְק א ֲחֵזי. ּ ַעְלָמא ְדָלא , ָּרָזא ְדִמָלה ָהָכא, ֲאָבל ּתָ ר ָנׁש ּבְ ְּדָהא ֵלית ָלך ּבַ ְּ

ֵליְלָיא ְרָיא ַעל ַההוא גוָפא, ָטִעים ַטְעָמא ְדמֹוָתא ּבְ ְּורוַח ְמָסֲאָבא ׁשַ ּ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ
יה ְד ְלַקת ִמּנֵ א ִאְסּתַ ָמָתא ַקִדיׁשָ ְּדִנׁשְ ּ ּ יה, ַבר ָנׁשּּ א . ְּוָנְפַקת ִמּנֵ ָמָתא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ְדִנׁשְ ּ

יה ְלַקת ִמּנִ ָּנְפַקת ְוִאְסּתַ ַאב, ּ ְרָיא רוָחא ְמָסֲאָבא ַעל ַההוא גוָפא ְוִאְסּתָ ּׁשַ ּ ּ.  

ָמָתא ִאְתַהְדַרת ְלגוָפא ְּוַכד ִנׁשְ ִּאְתֲעַבר ַההוא זוֲהָמא, ּ ָמר ִדידֹוי ְדַבר ָנׁש. ּ ְּוָהא ִאּתְ ּ 
הו ַאר ּבְ ּתָ ּזוֲהָמא ִדְמָסֲאבו ִאׁשְ ּ ִגין ְדַההוא רוַח , ְּוַעל ָדא ָלא ַיֲעָבר ְידֹוי ַעל ֵעינֹוי. ּ ּּבְ ּ ּ

ְריא ֲעלֹוי ְדָקא ָחֵזי. ַּעד ְדָנִטיל לֹון, ְמָסֲאָבא ׁשַ ֵדין ִאְתק, ְוַכד ָנִטיל ְידֹוי ּכְ ַּדׁש 3ּכְ
  .ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש

ֵעי ְלִאְתַקְד ְּוֵהיך ּבָ אָ ִלי ִמְלֵעיָלא. ׁשָ א ְוַחד ּכְ ִלי ְלַתּתָ ֵעי ַחד ּכְ ִגין ְדִיְתַקַדׁש , ּּבָ ּּבְ ּ
יה. ֵּמַההוא ִדְלֵעיָלא זוֲהָמא ִדְמָסֲאבו ּבֵ א ְדָיִתיב ּבְ ְּוַההוא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ָלא . ּ ִלי ְלַקּבְ ְוָדא ּכְ

יה, ְּמָסֲאבו א ִמּנֵ ְּוָדא ְלִאְתַקְדׁשָ רוך ְוָדא ָא, ּ ְָדא ּבָ ּ ְעָיין ִאינון ַמִיין ְדזוֲהָמא . ּרורּ ְּוָלא ּבָ ּ ּ
ֵביָתא ָדא לֹון ּבְ ר ָנׁש, ְלאֹוׁשְ הו ּבַ ְּדָלא ִיְקַרב ּבְ י ִסְטָרא ִדְלהֹון. ּ ׁשֵ ּנְ הו ִמְתּכַ ְּדָהא ּבְ ָיִכיל , ּ

ָלא ִנְזָקא ֵמִאינון ַמִיין ְמָסֲאִבין   .ְּלַקּבְ

ְּוַעד ְדִיְתֲעַבר זוֲהָמא ִמן ְידֹוי ָלא ְי ך. ְואֹוִקיְמָנא, ְָבֵרךּ ְוְבִגין ּכָ ר ָנׁש ַעד ָלא , ּ ּבַ
ַצְפָרא יָון ְדִאְתַקַדׁש ִאְקֵרי ָטהֹור. ִאְקֵרי ָטֵמא, ְּיַקֵדׁש ְידֹוי ּבְ ּּכֵ ך ָלא ִיטֹול ֶאָלא . ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא י ּבְ ּ ְוִהָזה ַהָטהֹור ַעל)במדבר יט(, ִּדְכִתיב. ִּמן ְיָדא ְדִאְדּכֵ ָּדא ִאְקֵרי . ּ ַהָטֵמאּ
  .ְוָדא ִאְקֵרי ָטֵמא, ָטהֹור

א ִלי ְלַתּתָ ִלי ְלֵעיָלא ְוַחד ּכְ ך ַחד ּכְ ִגין ּכָ א ְוָדא ְמָסֲאָבא, ְּבְ ָּדא ַקִדיׁשָ ּוֵמִאינון ַמִיין . ּ ּ
הו ִמיִדי ד ּבְ א ָלא ָע, ָּאִסיר ְלֶמְעּבַ ֲאַתר ִדְבֵני ָנׁשָ ָדא לֹון ּבְ ֵעי ְלאֹוׁשְ ֶּאָלא ּבָ ְבִרין ּ

ֵביָתא, ֲּעַלְייהו ַאְרָעא. ְוָלא ָיִבית לֹון ּבְ ָדן ּבְ יָון ְדִאּתֹוׁשְ ְּדָהא ּכֵ ח , ּ ּכַ ּתַ ּרוָחא ְמָסֲאָבא ִאׁשְ
ן ְוָיִכיל ְלַנְזָקא ּמָ ִפיר. ּתַ חֹות ַאְרָעא ְדָלא ִיְתֲחזון ׁשַ ְּוִאי ָחַפר לֹון ִמְדרֹון ּתְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]647דף [ -ּ

ָי י ֳחָרׁשַ אְוָלא ָיִהיב לֹון ִלְנׁשֵ הו ִלְבִני ָנׁשָ א ּבְ ּא ְדִיְכלון ְלַאְבָאׁשָ ּ ִגין ְדִאינון ַמִיין . ּ ּּבְ ּ
ין, ְּדִאְתַלְטָיין ָרֵאל וְלֶמֱהֵוי ַקִדיׁשִ ָאה לֹון ְלִיׂשְ ֵעי ְלַדּכָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ , ִּדְכִתיב. ְּ

ם ִמ)יחזקאל לו( י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ לוֵליֶכם ּ ְוָזַרְקּתִ ל ּגִ ּּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם וִמּכָ ּּ
  :ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם

ִלכו ֹאתֹו ַהּבָֹרה ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים ֻחהו ַוַיׁשְ ַּוִיּקָ ּּ י ְיהוָדה ָפַתח ְוֲאַמר. ּ ִּרּבִ תהלים (, ּ

יַבת ָנֶפׁש )יט ִמיָמה ְמׁשִ . ) שליםמאן דבטיל מילי דאורייתא כאילו חריב עלמא( ּתֹוַרת ְיָי ּתְ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ א ְלִאׁשְ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ אֹוַרְייָתא ֶלהֵוי , ּּכַ ַדל ּבְ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ֵּליה ַחִיים ּבְ ְתֵרין ָעְלִמין, ּּ ַדל . ְוָזֵכי ּבִ ּתַ ְּוֲאִפילו ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ְוָלא ְדָקא ָיאֹותּבְ ָמה ּכְ ה ִלׁשְ ַדל ּבָ ּתַ ּ ִיׁשְ ּ ַעְלָמא ֵדין, ּ ְוָלא , ָזֵכי ְלֲאַגר ַטב ּבְ

ַההוא ַעְלָמא ָּדְייִנין ֵליה ּבְ ּ.  

  ]א''דף קפה ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִתיב, ְוּתָ ר ְוָכבֹוד)משלי ג(, ּכְ ֹמאָלה עׁשֶ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ּ ֹאֶרך ָיִמים ּבִ ּ ְֹאֶרך ָיִמים . ְ

ָמהּבְ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ַּההוא ְדִאׁשְ ּ ּ ַההוא ַעְלָמא ְדֵביה , ּ ְּדִאית ֵליה ֹאֶרך ָיִמים ּבְ ּ ּ ּ ְּ

ְּוִאינון יֹוִמין ִאינון יֹוִמין ַוַדאי. אֹוְרָכא ְדיֹוִמין ּ א ִדְלֵעיָלא , ּ ן ִאיהו ָרֲחָצנו ִדְקדוׁשָ ּמָ ּּתַ ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא ְל ר ָנׁש ּבְ אֹוַרְייָתאְּדִאְתְרִחיץ ּבַ ְדָלא ּבְ ּתַ ַההוא ַעְלָמא , ִּאׁשְ ָפא ּבְ ּקְ דף (ְּלִאְתּתַ

ר ְוָכבֹוד )א''קפה ע ֹמאָלה עֹוׁשֶ ׂשְ ַהאי ַעְלָמא, ּּבִ ְלָוה ִאית ֵליה ּבְ   .ֲּאַגר ַטב ְוׁשַ

ָמה אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוָכל ַמאן ְדִיׁשְ ּ ד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא, ּ יה אֹוַרְייָתא ָא, ּכַ ְּזָלא ַקּמֵ
יה ְוֲאִגיַנת ֲעֵליה ְּוַאְכָרַזת ַקּמֵ ֲהֵדיה ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ּ ְּדָלא ִיְקְרבון ּבַ ּ ּ ִכיב ּגוָפא . ּ ד ׁשָ ּּכַ

ִקְבָרא ְלָקא ְלֵמיַתב ְלַאְתָרה. ִּהיא ָנְטַרת ֵליה, ּבְ ָמָתא ָאְזָלא ְלִאְסּתַ ד ִנׁשְ ּּכַ ִאיִהי ָאְזָלא , ּ
ה ְדַהִהיא ִנ ַּקּמָ ָמָתאּ ה. ׁשְ ה ְדאֹוַרְייָתא ַעד ְדָעאַלת ְלדוְכּתָ ּמָ ְברו ִמּקַ ְרִעין ִאּתָ ה ּתַ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ּ ּ .

ִזְמָנא ִדיקומון ֵמַתָייא ְדַעְלָמא ְּוָקְייָמא ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש ַעד ְדִיְתַער ּבְ ּ ּ ּ ּ ְוִאיִהי ַמְלָפא , ּ
יגֹוָרא ֲעֵליה   .ַּסּנֵ

ִה)משלי ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹמר ָעֶליך ַוֲהִקיצֹוָת  ּבְ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ְנֶחה ֹאָתך ּבְ ְָתַהֶלְכך ּתַ ָ ְ ָ ּ
יֶחך ְנֶחה ֹאָתך. ִָהיא ְתׂשִ ִהְתַהֶלְכך ּתַ ְּבְ ָ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ֹמר ָעֶליך. ּכְ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ָּבְ א , ָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ִקְבָרא ִכיב ּגוָפא ּבְ ְּדׁשָ ַההוא ִזְמָנא ִא, ּ ֵדין ּבְ ְּדָהא ּכְ ִקְבָרא וְכֵדין אֹוַרְייָתא ּ ְּתָדן ּגוָפא ּבְ ּ ּ
ִזְמָנא ְדִיְתָערון ֵמֵתי ַעְלָמא ִמן . ֲּאִגיַנת ֲעֵליה ָמר ּבְ ָמא ְדִאּתְ יֶחך ּכְ ַּוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ּ ָ

יגֹוְרָיא ֲעָלך. ַעְפָרא יֶחך ְלֶמֱהֵוי ַסּנֵ ְִהיא ְתׂשִ ָ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר יֶחך, ִרּבִ יֶחךַמ. ִָהיא ְתׂשִ א . ָאי ִהיא ְתׂשִ ּתָ ב ְדַהׁשְ ִגין ְדַאף ַעל ּגַ ּּבְ ּ
ְּיקומון ֵמַעְפָרא הֹון, ּ י ִמּנְ ל ַהִהיא אֹוַרְייָתא . אֹוַרְייָתא ָלא ִיְתְנׁשֵ ֵדין ִיְנְדעון ּכָ ְּדָהא ּכְ ּ ּ

ְלקו ֵמַהאי ַעְלָמא ד ִאְסּתַ ְבקו ּכַ ְּדׁשָ ּ ּא ְוִתיעול ַּהִהיא אֹוַרְייָתא ְנִטיָרא ֵמַההוא ִזְמָנ, ּ
ֵמַעְייהו ַמֵלל ּבְ ִמְלַקְדִמין ְוִאיִהי ּתְ ֵמַעְייהו ּכְ ּּבְ ּ ּּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]648דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא ָמה ְדֲהוו ּבְ יר ִמּכְ ָנן ַיּתִ ּקְ ְּוָכל ִמִלין ִמְתּתַ ּ ל ִאינון ִמִלין ְדִאיהו ָלא , ּ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּּ
הו ַדל ּבְ ּתַ ְדָקא ָיאֹות ְוִאיהו ִאׁשְ ָקא לֹו ּכְ ָּיִכיל ְלַאְדּבָ ּ הוּ ק ּבְ ּ ְוָלא ִאְתָדּבַ ְלהו ָעאִלין . ּ ּּכֻ ּ

ְקָנן ֵמעֹוי ִמְתּתַ יה, ּבְ ַמֵלל ּבֵ ְּואֹוַרְייָתא ּתְ יֶחך. ּ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתׂשִ י . ּ ִרּבִ
ַהאי ַעְלָמא, ְּיהוָדה ָאַמר אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּּכְ ְדָלא ָזֵכי ְל, ּ ּתַ ִּאׁשְ

ָמר ה ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ְוָהא ִאּתְ   .ּּבָ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ְדָלא ּבְ ּתַ ַּההוא ַבר ָנׁש ְדָלא ָזֵכי ְלִאׁשְ ּ ְּוִאיהו ָאִזיל , ּ
ֲחׁשֹוָכא ד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא, ּבְ יִהּנֹם, ּכַ ָּנְטִלין ֵליה ְוָעאִלין ֵליה ַלּגֵ ָאה ְדָלא ֲאַתר ּתַ, ּ ּּתָ

אֹון ִטיט ַהָיֵון, ְּיֵהא ְמַרֵחם ֲעֵליה ְּדִאְקֵרי ּבֹור ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ַוַיֲעֵלִני )תהלים מ(, ּכְ
אֹון ִמִטיט ַהָיֵון ַוָיֶקם ַעל ֶסַלע ַרְגָלי ּכֹוֵנן ֲאׁשוָרי ִּמּבֹור ׁשָ ּּ ּ.  

אֹוַרְי ַדל ּבְ ּתַ ך ַההוא ְדָלא ִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ִטּנוֵפי ַעְלָמאְּ ף ּבְ ַהאי ַעְלָמא ְוִאְתַטּנַ ַמה , ּיָתא ּבְ
ִליכו ֹאתֹו ַהּבֹוָרה ֻחהו ַוַיׁשְ ִתיב ַוִיּקָ ּּכְ ּּ יִהּנֹם. ּ ָּדא הוא ּגֵ ֲּאַתר ְדַדְייִנין ְלהו ְלִאינון ְדָלא , ּ ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ְדלו ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ָמה ְדִאיהו ֲהָוה ֵרק, ְוַהּבֹור ֵרק. ּ יה ַמאי . ּּכְ ִגין ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ַּטְעָמא ּבְ ּ
  .ַמִים

א ְדאֹוַרְייָתא, ְוָתא ֲחֵזי ה הוא עֹוְנׁשָ ּמָ ּּכַ א, ּ ָרֵאל ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ לו ִיׂשְ ְּדָהא ָלא ִאְתּגָ ּ ּ ,
ָלקו ֵמאֹוַרְייָתא ִגין ְדִאְסּתַ ֶּאָלא ּבְ ּּ ָבקו ִמיָנה, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ   ִמי)ירמיה ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ַּויֹאֶמר ְיָי ַעל ָעְזָבם ֶאת . 'ַעל ַמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ְוגו' ָהִאיׁש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת ֹזאת ְוגו

י יֹוֵסי ָאַמר. 'ּתֹוָרִתי ְוגו ִלי ָדַעת)ישעיה ה(, ֵמָהָכא, ִרּבִ י ִמּבְ ָלה ַעּמִ   . ָלֵכן ּגָ

ך ּכָֹלא ָקְייָמא ַעל ִקיוָמא ְדאֹוַרְייָתא ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ִקיוֵמיה ֶאָלא ְו, ְ ַּעְלָמא ָלא ִאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ּ ּ
אֹוַרְייָתא א ִדְכִתיב, ּבְ ְּדִאיהו ִקיוָמא ְדָעְלִמין ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם )ירמיה לג(, ּּ

י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ לא ׂשָ   :ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

ִליכו אֹותֹו ַהּבֹוָרה ֻחהו ַוַיׁשְ ַּוִיּקָ ּּ ּ ַעל ְדַאְרִמיאו ֵליה ְלגֹו ִמְצָרֵאי ֲאַתר ְדָלא ָרַמז, ּ ּ ּ ּ
ָלל ח ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּכְ ּכַ ּתַ י ִיְצָחק ָאַמר. ִּאׁשְ יה, ִרּבִ ין ֲהוו ּבֵ ין ְוַעְקַרּבִ ִּאי ְנָחׁשִ אי , ּ ַאּמַ

יבֹו ֶאל ָאִביו יל אֹותֹו ִמָיָדם ַלֲהׁשִ ְראוֵבן ְלַמַען ַהּצִ ִתיב ּבִ ּּכְ ִּייׁש ְראוֵבן ְלַהאיְוִכי ָלא ַח. ּ ּ .
ין ְיַנְזקון ֵליה ין ְוַעְקַרּבִ ְּדָהא ִאינון ְנָחׁשִ ּ ּ יבֹו ֶאל ָאִביו, ּ ּוְכִתיב ְלַמַען , ְְוֵאיך ָאַמר ַלֲהׁשִ

יל אֹותֹו   .ַהּצִ

  ]ב''דף קפה ע - ' זוהר חלק א[

יַדְייהו ְדֲאחֹוי ח ּבִ ּכַ ּתַ ֶּאָלא ָחָמא ְראוֵבן ְדִנְזָקא ִאׁשְ ּ ּ ּ ִג, ּ ְנִאין ֵליה ּבְ ה ׂשָ ּמָ ּין ְדָיַדע ּכַ ּ
ּוְרעוָתא ִדְלהֹון ְלָקְטָלא ֵליה ּ ין , ָּאַמר ְראוֵבן. ּ ַּטב ְלִמְנַפל ֵליה ְלגֹו ּגֹוָבא ִדְנָחׁשִ ּ ּ

ין ְנאֹוי ְדָלא ְמַרֲחֵמי ֲעֵליה, ְוַעְקַרּבִ יָדא ְדׂשַ ְּוָלא ִיְתְמַסר ּבִ ּ אן ָאְמרו ַיִפיל ַבר ָנׁש . ּ ִּמּכָ ּ
ְרֵמי יןּגַ ין ְוַעְקַרּבִ א אֹו ְלגוָבא ִדְנָחׁשִ ּה ְלֶאׁשָ ּ ְנאֹוי , ּ יָדא ְדׂשַ ר ּבִ דזעירין אינון (ְּוָלא ִיְתַמּסַ

  .)ובגין כך אמר למען הציל אותו מידם. לאשתזבא) ב''דף קפה ע(דיכלי 
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]649דף [ -ּ

ים ים ְוַעְקַרּבִ ִגין ְדָהָכא ֲאַתר ִדְנָחׁשִ ּּבְ ִּאי ִאיהו ַצִדיָקא. ּ א ּבְ, ּ ִּריך הוא ַיְרִחיׁש ּקוְדׁשָ ְ

ְייהו. ֵּליה ִניָסא ִזיב ִמּנַ ּתְ ּוְלִזְמִנין ִדְזכו ְדֲאָבָהן ְמַסְייִעין ֵליה ְלַבר ָנׁש ְוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ יָון . ּ ֲאָבל ּכֵ
ְנאֹוי יָדא ְדׂשַ ר ּבִ ְּדִיְתַמּסַ ָזָבא, ּ ּתְ ְּזִעיִרין ִאינון ְדָיְכִלין ְלִאׁשְ ּ.  

ך ָאַמר ְוְבִגין ּכָ ִּמָיָדם ַדְייָקא. ּיל אֹותֹו ִמָיָדםְלַמַען ַהּצִ, ּ יל , ּ ִתיב ְלַמַען ַהּצִ ְוָלא ּכְ
ֶּאָלא ָאַמר ְראוֵבן. ּאֹותֹו ְותו ָלא ִזיב ִמן ְיַדְייהו, ּ ּתְ גוָבא ְימות, ִּיׁשְ ְּוִאי ְימות ּבְ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

יֵלהו ִמָיָדם ַמע ְראוֵבן ַוַיּצִ ִתיב ַוִיׁשְ ּּכְ ּ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ה ֲחִסידוֵתיה ִדְראוֵבןּכַ, ּתָ ּּמָ ּ ּ פוָתא ַוֲחִכימוָתא , ּ ְמעֹון ְוֵלִוי ׁשוּתְ ִּדְבִגין ְדָיַדע ְדׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוַחְברוָתא ִדְלהֹון ָיא ִאינון, ּ ֶכם. ַּקׁשְ ׁשְ רו ּבִ ְּדַכד ִאְתַחּבָ ל ְדכוָרא , ּ ָּקְטלו ּכָ ּ ג והא ''א ל''ס(ּ

ֶּאָלא ְדָנְטִל.  ָלא ַדי לֹון)דקטלו כל דכורא ִעיֵרי ְוָכל ּ ין ָוַטף ְוַכְסָפא ְוַדֲהָבא ְוָכל ּבְ ּין ָנׁשִ
א ַקְרּתָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ל ָדא. ָּמאֵני ִדיָקר ְוָכל ַמאן ְדִאׁשְ ל ַמה , ְוָלא ַדי ּכָ ֶּאָלא ְדָאִפילו ּכָ ּּ ּ

ִּדְבַחְקָלא ָנְטלו ֶדה ָל)בראשית לה(, ִּדְכִתיב. ּ ּשָׂ ר ּבַ ִעיר ְוֶאת ֲאׁשֶ ר ּבָ   .ָּקחו ְוֶאת ֲאׁשֶ

הֹון, ָאַמר ִזיב ִמּנְ ּתְ י ַהאי ָלא ִאׁשְ ָתא ּכִ א ַרּבָ ְרּתָ ִּאְלָמֵלא ַרְבָיא ָדא ִיפֹול , ּוַמה ּקַ
יַדְייהו ַעְלָמא, ּּבִ יה אוְמָצא ּבְ ֲארון ִמּנֵ ָּלא ַיׁשְ ּ ְייהו , ְּוַעל ָדא ָאַמר. ּ ָזָבא ִמּנַ ּתְ ַּטב ְלִאׁשְ

ֲאר ּתָ יה ִאׁשְ ֲארון ִמּנֵ ְּדָלא ַיׁשְ ּ ַעְלָמאּ לום ְלָעְלִמין, ּוָתא ּבְ יה ּכְ א ִמּנֵ ְּוָלא ֶיחֵמי ַאּבָ ּ.  

ִלים, ְּוָהָכא ִאי ְימות ל ּגוֵפיה ׁשְ ַאר ּכָ ּתָ ָּלא ָיְכִלין ֵליה ְוִיׁשְ ּ ִלים, ּ א ׁשְ . ַּוֲאִתיב ֵליה ְלַאּבָ
יבֹו ֶאל ָאִביו יל אֹותֹו ִמָיָדם ַלֲהׁשִ ְּוַעל ָדא ְלַמַען ַהּצִ ב, ּ ּ ִדימות ָהָתםַאף ַעל ּגַ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ָּאַמר ַהֶיֶלד ֵאיֶנּנו ֶּאָלא ָאַמר ֵאיֶנּנו, ְּוָלא ָאַמר ֵאיְנּנו ַחי. ּ ֲּאִפילו ֵמת, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֲהַדְייהו, ַּמאי ְדֲעַבד, ּתָ ְרֵמיה ּבַ יף ּגַ ּתִ ָחְכְמָתא ֲהָוה ׁשַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּנו , ּ ִּדְכִתיב לא ַנּכֶ ּ
ִת, ָנֶפׁש ּיב ָלא ַתּכוהוְוָלא ּכְ ן יֹוֵסף. ּ ד ִאְזַדּבַ ן ּכַ ּמָ ְּוִאיהו ָלא ֲהָוה ּתַ י , ּ ׁשֵ ּמְ ְלהו ְמׁשַ ְּדָהא ּכֻ ּּ

ל ַחד ְוַחד יֹוָמא ַחד ְּוַההוא יֹוָמא ִדְראוֵבן ֲהָוה. ַּלֲאבוהֹון ּכָ ָעא ִדְבַההוא יֹוָמא . ּ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ
א ִדיֵליה ָלא ִיְתֲאִביד  ּמוׁשָ ְּדֲהָוה ׁשִ ּ ה . יֹוֵסףּ ב ְראוֵבן ֶאל ַהּבֹור ְוִהּנֵ ִתיב ַוָיׁשָ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

ָגָדיו ּבֹור ַוִיְקַרע ֶאת ּבְ ֲּאִפילו . ְּוִהֵנה ֵאין יֹוֵסף ַדְייָקא. ֵּאין יֹוֵסף ּבַ ִּמָיד ,  ִמית)חי או(ּ
ב ֶאל ֶאָחיו ַויֹאֶמר ַהֶיֶלד ֵאיֶנּנו ַּוָיׁשָ ּ ּ ּ.  

ְּוֲאִפילו ְראוֵבן ָלא  ּ הו , ָּיַדע ֵמַההוא ְזִביָנא ְדיֹוֵסףּ יף ּבְ ּתִ ּתַ ְּוָהא אוְקמוָה ְדִאׁשְ ּ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ְּוַעל ָדא ָלא ָיַדע ְראוֵבן ֵמַההוא ְזִביָנא ְדיֹוֵסף ְוָלא ִאְתַגְלָייא ֵליה ַעד ַההוא , ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ֵלי יֹוֵסף ַלֲאחֹוִהי   .ִּזְמָנא ְדִאְתּגְ

א ֲחֵזי ִרים ֵליה, ּתָ ה ּגָ ּמָ ַדל ְלַאֲחָייא ֵליה ְליֹוֵסףּּכַ ּתַ ִגין ְדִאיהו ִאׁשְ ּ ִלְראוֵבן ּבְ ּ ּ ּ ַמה , ּ
ִתיב ִגין ָדא. 'ּ ְיִחי ְראוֵבן ְוַאל ָימֹות ְוגו)דברים לג(, ּכְ ְּדָהא ּבְ ב ְדָיַדע , ּ ַּאף ַעל ּגַ

יה ְוִאְתְיִהיב ְליֹוֵסף ֵכירוֵתיה ִמּנֵ ִקיל ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ַדל ְלֲאַחָי, ּ ּתַ ה ְוֲאַמר , ּיא ֵליהִּאׁשְ ְּוַצֵלי מׁשֶ
ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּיִחי ְראוֵבן ְוַאל ָימֹות ַעְלָמא ֵדין ְוִאְתְקַיים ּבְ ְּוִאְתְקַיים ּבְ , ַמאי ַטְעָמא. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]650דף [ -ּ

ִגין ָדא ׁשוָבה ֵמַההוא עֹוָבָדא, ּּבְ ּוְבִגין ְדֲעַבד ּתְ ּ ּ ׁשוָבה. ּ ְּדָכל ַמאן ְדָעִביד ּתְ ּ א , ּ ּקוְדׁשָ
ִריך ה ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתיְּבְ ּוא ַקַיים ֵליה ּבְ ּ ּּ.  

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ֹתֶנת יֹוֵסף ְוגו, ּתָ ַּוִיְקחו ֶאת ּכְ ִעיר ', ּ ָּהא אוְקמוָה ִדְבִגין ְדָדָמא ְדׂשָ ּ ּ ּ ּ
א ֲחֵזי. ַּדְמָיא ְלָדָמא ְדַבר ָנׁש ְדָקא ָחֵזי, ֲאָבל ּתָ ב ְדִמָלה ַאְתָיא ּכְ ַּאף ַעל ּגַ א , ּ ּקוְדׁשָ

ֲעָרה חוט ַהּשַׂ ַצִדיַקָייא ֲאִפילו ּכְ הו ּבְ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

ְדָקא ָיאֹות ַמאי. ַיֲעֹקב ָעַבד עֹוָבָדא ּכְ ִעיר, ּבְ ִגין ְדַאְקִריב ְלַגּבֹוי ֲאבֹוי ׂשָ ְּדִאיהו , ּּבְ ּ
ָיא ל ָדא. ִּסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְדִאיהו, ְּוִעם ּכָ ּּבְ ִחיׁש ֵליה ְלֲאבֹוי ּ ִעיר ְוַאּכְ ּ ַאְקִריב ׂשָ
ְּדִאיהו ִסְטָרא ִדיֵליה ּ ִעיר ָאֳחָרא, ּ ַהאי ׂשָ נֹוי ָדָמא ִדיֵליה, ִאְתֲעַנׁש ּבְ ְּדַאְקִריבו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ.  
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ִתיב ִאיהו ּכְ יׁשָ)בראשית כז(, ּּבְ ָדֵיי ָהִעִזים ִהְלּבִ ה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת ּ ְוֵאת עֹורֹות ּגְ
ָדם, ַּצָואָריו ּתֶֹנת ּבַ לו ֶאת ַהּכֻ ך ַוִיְטּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ א ֵליה, ְ ָחׁשָ א ְלַאּכְ ּתֹוְנּתָ ַּאְקִריבו ֵליה ּכֻ ּ ּ ,

ְּוֹכָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא ּ ִרים ִדְכִתיב ַוֶיחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדֹוָלה ַעד ְמֹאד, ּ ִּאיהו ּגָ ּ ך, ּ ִגין ּכָ  ְּבְ
ְנך ִהיא ִאם ֹלא ֹתֶנת ּבִ ר ָנא ַהּכְ ַההוא ִזְמָנא ִדְכִתיב ַהּכֶ ְרמו ֵליה ְדָחַרד ֲחָרָדה ּבְ ָּגָ ּ ּ ּ ּ דף (. ּ

  )א''קפו ע

י ִחָייא ָאַמר ִתיב, ִּרּבִ יה ּכְ ו ִאם ֹלא)בראשית כז(, ּּבֵ ִני ֵעׂשָ ה ֶזה ּבְ ִתיב.  ַהַאּתָ , ֵּליה ּכְ
ְנך ִהיא ִאם לא ֹתֶנת ּבִ ָכל ַמה ּוּבְ. ַָהּכְ ַצִדיַקָיא ּבְ הו ּבְ ִריך הוא ְמַדְקֵדק ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִּגין ּכָ ּ ּ ּ ְּ ְ

ְּדִאינון ָעְבִדין ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ְבִטין ַההוא ַצֲעָרא ְדֲאבוהֹון)א אמרז רבי אבא''נ(, ִרּבִ ְלהו ׁשִ יָון ְדָחמו ּכֻ ּ ּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ִּאְתֶנָחמו ַווַדאי ְרַמְייהו ֲע, ּ ִּויִהיבו ּגַ ֵּליה ְדיֹוֵסףּ חון ֵליה, ּ ּכְ ְּדִיְפדון ֵליה ִאְלָמֵלא ִיׁשְ ּ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ

ְּדָחמו ְדָלא ָיִכילו ּ ּ יה ִדיהוָדה ְוַאֲעָברו ֵליה ֵמֲעַלְייהו, ּ ַּאֲהָדרו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדִאיהו ֲהָוה , ּ ּּבְ ּ
א ֲעַלְייהו ּ ַאֲעָברוהו ֵמֲעַלְייהו)א וכיון ד''וכדין ס(. ַּמְלּכָ ּ ִתיב,ּ ֵעת ַהִהיא ַוֵיֶרד ,  ַמה ּכְ ַּוְיִהי ּבָ

  .'ְּיהוָדה ְוגו

י ְיהוָדה ָפַתח ְוֲאַמר ִּרּבִ ָרד ְוַגֲחֵלי )תהלים יח(, ּ ן קֹולֹו ּבָ ַמִים ְיָי ְוֶעְליֹון ִיּתֵ ּשָׁ ּ ַוַיְרֵעם ּבַ
א ֲחֵזי. ֵאׁש ִריך הוא ַעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְבָעה ְסָמִכין ַעל ַמה ַּאְתִקין ֵליה ׁשִ, ְּ

ַחד ָסְמָכא ְיִחיָדאי, ְּדָקְייָמא ְּוֻכְלהו ְסָמִכין ָקְייֵמי ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ  )משלי ט(, ִּדְכִתיב. ּ
ְבָעה ְנָתה ֵביָתה ָחְצָבה ַעּמוֶדיָה ׁשִ ים ּבָ ַּחְכמֹות ָנׁשִ א . ּ ַחד ַדְרּגָ ְלהו ִאינון ָקְייֵמי ּבְ ְּוִאֵלין ּכֻ ּ ּ ּ ּ

ְייה ּו ְדִאְקֵרי ִמּנַ   .ּ ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י(ּ

ֵרי ד ִאְתּבְ ֵרי, ְוַעְלָמא ּכַ ְכלוָלא ְדַעְלָמא. ֵּמַההוא ֲאַתר ִאְתּבְ ְּדִאיהו ׁשִ ּ ּ ְּדִאיהו . ְּוִתּקונֹוי, ּ ּ
ּוַמאן ִאיהו. ְּוֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא, ַּחד ְנקוָדה ְדַעְלָמא מֹור  ִמְז)תהלים נ(, ִּדְכִתיב. ִּציֹון, ּ

ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְזַרח ׁשֶ ר ַוִיְקָרא ֶאֶרץ ִמּמִ ְּלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהים ְיָי ִדּבֶ יֹון, ּוֵמָאן ֲאַתר. ּ , ִּמּצִ
יֹון ִמְכַלל יֹוִפי ֱאֹלִהים הֹוִפיַע ִּדְכִתיב ִמּצִ ְכלוָלא . ּ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאיהו ִסְטָרא ְדׁשִ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]651דף [ -ּ

ְדָקא ֵליָמָתא ּכְ ִּדְמֵהיְמנוָתא ׁשְ  ישראל אתתקפו )קמא א כי שם מקומו' עי(והשתא (ּ ְיאות ּ
ביה ברזי דפקודי דאורייתא בגין דכל יומא ויומא אתתקף בר נש בציצית דאתעטף 

יפו וְנקוָדה ְדָכל ַעְלָמא. )ביה ּקִ ְּוִציֹון ּתַ ּ ּ ּ ל ַעְלָמא ְוִאְתֲעִביד, ּ ְכַלל ּכָ ּתַ ּוֵמַההוא ֲאַתר ִאׁשְ ּ ,
ל ַע ֵויה ּכָ ּוִמּגַ ּ ָזןּ   .ְלָמא ִאּתְ

א ֲחֵזי ן קֹולֹו ְוגו, ְוּתָ ַמִים ְיָי ְוֶעְליֹון ִיּתֵ ּשָׁ ַמִים ְיָי', ַּוַיְרֵעם ּבַ ּשָׁ יָון ְדָאַמר ַוַיְרֵעם ּבַ ּּכֵ ּ ,
ן קֹולֹו ִתיב ְוֶעְליֹון ִיּתֵ אי ּכְ ָּהָכא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא )א אלא''ס(ָהא . ַאּמַ א ''ועל מה ס( ,ּ

ִפירו ְדַעְלָמאּ ְדֲאִמיָנא )עלמא ְכלוָלא ְוׁשַ ְּדִציֹון ִאיהו ׁשִ ּ ּ ּ ּּ ָזן, ּ יה ִאּתְ ִגין ִדְתֵרין . ְּוַעְלָמא ִמּנֵ ּּבְ
ין ִאינון ְוִאינון ַחד ַּדְרּגִ ּ ַלם, ּ ִּאינון ִציֹון ִוְירוׁשָ , ְּוַתְרַוְייהו ַחד, ָּדא ִדיָנא ְוָדא ַרֲחֵמי. ּּ

ֵּמָהָכא ִדיָנא וֵמָהָכא ַרֲחֵמי ּ.  

ַמעֵמֵעיָל ּתְ ַמע ָנְפֵקי , ּא ְלֵעיָלא ָנְפָקא קֹול ְדִאׁשְ ּתְ ְּלָבַתר ְדַההוא קֹול ָנְפָקא ְוִאׁשְ ּ
ן, ִּדיִנין ְוָאְרֵחי ְדִדיָנא ּמָ ן ִמּתַ ְּוַרֲחֵמי ָנְפִקין וִמְתָפְרׁשָ ַמִים ְיָי. ּ ּשָׁ י ִדיָנא , ַּוַיְרֵעם ּבַ ָּדא ּבֵ

ַרֲחֵמי ב ְדָל, ְוֶעְליֹון. ּבְ ח ְוָלא ִאְתְייַדעַּאף ַעל ּגַ ּכַ ּתַ ֵדין , א ִאׁשְ יָון ְדַההוא קֹול ָנִפיק ּכְ ּּכֵ ּ
ח ּכָֹלא ּכַ ּתַ ן קֹולֹו. ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ִּאׁשְ ן קֹולֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶעְליֹון ִיּתֵ יָון ְדִיּתֵ ֵדין , ּּכֵ ּכְ

ָרד ְוַגֲחֵלי ֵאׁש א, ּבָ   .ַמָיא ְוֶאׁשָ

א ֲחֵזי א, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ִתיבּבְ ּ ְדִאְתְיִליד ְיהוָדה ַמה ּכְ ֲעֹמד ִמֶלֶדת)בראשית כט(, ּ ִגין , ּ ַוּתַ ּבְ
ע ְדִאינון ְרִתיָכא ִעָלָאה ְּדָדא הוא ְיסֹוָדא ְרִביָעָאה ֵמִאינון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ ַּסְמָכא ַחד ֵמִאינון , ּ

ע ַסְמִכין יה. ַאְרּבַ ִתיב ּבֵ ֵעת ַהִהיא ַוֵיֶרד ְיהו, ַּמה ּכְ ַּוְיִהי ּבָ א , ָדה ֵמֵאת ֶאָחיוּ ְּדֲהָוה ַמְלּכָ
ְדָקֲאָמָרן, ַמאי ַטְעָמא. ֲּעַלְייהו ִגין ְדיֹוֵסף ָנֲחתו ֵליה ְלִמְצַרִים ּכִ ּּבְ ּ ּ:  

 ] בשנה58יום [סדר הלימוד ליום כח חשון 

ַנֲעִני ת ִאיׁש ּכְ ם ְיהוָדה ּבַ ַּוַיְרא ׁשָ ַנֲעִני ֲהָוה. ּ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ַחְב, ְוִכי ּכְ ּ ַהר . ַּרָייאּ ַוּתַ
מֹו ֵער ן ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ֶלד ּבֵ ִנין ֲהוו ֵליה ִליהוָדה, ַּוּתֵ ַלת ּבְ ּּתְ ּ ר , ּ ְייהו ּבַ ֲארו ִמּנַ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ּ

ָלה, ַחד   .ְּוָדא הוא ׁשֵ

ָאְרָחא י ִחָייא ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִּרּבִ י יֹוֵסי ְל. ּ י ֶאְלָעָזרָאַמר ִרּבִ , ִרּבִ
ְבנֹוי ִדיהוָדה ִתיב ּבִ אי ּכְ ַּאּמַ מֹו ֵער, ּ ַקְדָמָאה ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ִתיב , ּּבְ ּוִבְתֵרין ָאֳחָרִנין ּכְ

מֹו אֹוָנן ְקָרא ֶאת ׁשְ ָלה, ַוּתִ מֹו ׁשֵ ְקָרא ֶאת ׁשְ   .ַוּתִ

א ֲחֵזי ָתא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ָּאַמר ֵליה ּתָ ַּהאי ָפְרׁשָ ּ ְדָקא ָחֵזיְּוֹכָל, ּ ַּוֵיֶרד . ּא ִאיהו ּכְ
ְסָיא ִסיֲהָרא, ְּיהוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו א אֹוֲחָרא, ְּדָהא ִאְתּכַ א ְלגֹו ַדְרּגָ ּנָ א ְדִתּקֻ ְּוָנֲחַתת ִמַדְרּגָ ּ ּ ,

יה ִחְוָיא ר ּבֵ ְּדִאְתַחּבַ ּ מֹו ִחיָרה, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוֵיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָלִמי וׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

  ]ב''דף קפו ע - ' אזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]652דף [ -ּ

מֹו ֵער ן ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ֶלד ּבֵ ַהר ַוּתֵ ְטָרא ְדֵיֶצר , ְּוֹכָלא ַחד, ְּוִאיהו ַרע, ַּוּתַ ְּדַאְתָיא ִמּסִ
מֹו. ָהָרע ִתיב ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְ מֹו, ּ ִתיב ַוִיְקָרא ׁשְ ַיֲעֹקב  )ב''דף קפו ע(. ְּוָלא ּכְ ּבְ

ִתיב ַוִיְקָרא  מֹוּּכְ ִריך הוא ָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב, ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ א . ְּ ָאה ַדְרּגָ ְּוָהָכא ֶאת ְלַאְסּגָ
ָּאֳחָרא ְדזוֲהָמא ִדְמָסֲאָבא ִאְתְיִליד ּ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְּוָדא הוא ֵער ַרע, ּ

ם ַאְתָרא ּסַ ָרא ְדֻכְלהו, ְלָבַתר ָלא ִאְתּבַ ָלה ְדֲהָוה ִעּקָ ַּעד ְדֲאָתא ׁשֵ ּ ִתיב ַוְיִהי ֵער ַמה. ּּ  ּכְ
ֵעיִני ְיָי ֹכר ְיהוָדה ַרע ּבְ ִתיב ָהָכא ַרע, ּּבְ י ֵיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע )בראשיתח(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ  ּכִ

יד ָדִמין, ִּמְנעוָריו ַּרע ְדאֹוׁשִ יד ַזְרָעא ַעל ַאְרָעא, ּ ך ַוְיִמיֵתהו ְיָי. אֹוׁשִ ּוְבִגין ּכָ ִתיב . ְּ ַמה ּכְ
ְתֵריה ת ָאִחיך ְוגוַו, ּּבַ ָיֹאֶמר ְיהוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ ּ ּ':  

ת ָאִחיך ְוגו ַָויֹאֶמר ְיהוָדה ְלאֹוָנן ּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ ּ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר. 'ּ י ׁשִ  )ישעיה מא(, ִּרּבִ
מֹו ֹחֶמר ִמי ְוָיֹבא ְסָגִנים ּכְ ֶמׁש ִיְקָרא ִבׁשְ ְזַרח ׁשֶ פֹון ַוַיֲאת ִמּמִ ּ וְכמֹו יֹוֵצר ַּהִעירֹוִתי ִמּצָ

א ֲחֵזי. ִיְרָמס ִטיט ִלין ְלִמְנַדע , ּתָ ּכְ ין ְדָלא ָיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ א ִטְפׁשִ ִני ָנׁשָ ה ִאינון ּבְ ּמָ ּּכַ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ָּאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְלהו ַנְייִמין. ְּ ְּדָהא ּכֻ חֹוֵריהֹון, ּּ יְנָתא ּבְ   .ְּדָלא ִמְתָעֵרי ׁשֵ

א ֲחֵזי ִריך הוא ֲעַבד ֵליה ְלַבר ָנׁשּקוְדׁשָ, ּתָ ּא ּבְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְ ּּכָֹלא ִאיהו . ּכְ ּ
ָחְכְמָתא ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ּבְ ַבר ָנׁש ְדָלא ָקְייָמא ּבְ ְייָפא ּבְ ְייָפא ְוׁשַ ְּדֵלית ָלך ׁשַ ּ יָון . ְּ ְּדָהא ּכֵ

ְדָקא ְיאות ְייפֹוי ּכְ ׁשַ ל ּגוָפא ּבְ ן ּכָ ּקַ ְּדִאְתּתַ ּ ף ּקו, ּ ּתַ ּתַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּדׁשָ  )א אתתקף''נ(ְ
ֲהֵדיה א, ּּבַ ָמָתא ַקִדיׁשָ יה ִנׁשְ ְּוָאִעיל ּבֵ ָאְרחֹוי . ּ ִגין ְלאֹוָלָפא ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמַהך ּבְ ְּבְ ּ

ְּדאֹוַרְייָתא וְלִמיַטר ִפּקודֹוי ּ ְדָקא ְיאות, ּּ ר ָנׁש ּכְ ן ּבַ ּקַ ִגין ְדִיְתּתַ ּּבְ  )דא בעודא ובגין ''ס(. ּ

ָאה ִדיוְקָנא )א ובעוד''ובגין ס( ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאְסּגָ א ִמּבָ ָמָתא ַקִדיׁשָ יה ִנׁשְ ּ ְדִאית ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ַעְלָמא א ִעָלָאה ּבְ ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ָלא ָפְסָקן ֵמימֹוי , ְוָרָזא ָדא. ְּדַמְלּכָ ּ ּ ּ

ֵעי ֵלי. ְלָעְלִמין ַהאי ָעְלָמא ְּוַעל ָדא ִמּבָ ּה ְלַבר ָנׁש ְדָלא ַיְפִסיק ַנֲהָרא וְמקֹוָרא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ
ר רזא ''דאיהו דוגמא דההוא נה, ר רמז לקיימא קדישא דחתים בבשריה''גליון נה(

בגין כך בעי בר נש לתתא לאתחברא , ק כחדא לעילא''דצדיק דאתחבר בצד
ּל ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ָלא ַיְצַלח ְוָכ. )באתתיה בקדושה בגין דאתתקף ביה בההוא עלמא

ַהאי ַעְלָמא  א ועל דא מבעי ליה לבר נש דלא יפסיק נהרא ומקורא דיליה ''ס(ּבְ
ה ִזְמִנין )ואי לא, בהאי עלמא ַכּמָ ִריך הוא ָעַקר ֵליה ְוָנַטע ֵליה ּבְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָּדא ִאְתֲערוָתא ְדִזווָגא ְדַבר , ַהִעירֹוִתי. ּפֹון ַוַיאתַהִעירֹוִתי ִמּצָ, ַמה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא ְטָרא ְדָצפֹון, ָנׁש ּבְ ְּדִאיהו ִאְתֲערוָתא ִמּסִ ּ א , ַוַיאת. ּ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ּ
ְּדַאְתָיא ִמְלֵעיָלא ֵדר ָלה ִמְלֵעיָלא, ּ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַהאי ַעְלָמא ְוָעאַלת ַאְתָי. ְּ א ּבְ

ְדָקֲאָמָרן א ּכִ ֵני ָנׁשָ גֹו ּבְ   .ּבְ
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ֶמׁש ְזַרח ׁשֶ ָמָתא , ִמּמִ ן ָנְפַקת ִנׁשְ ּמָ ָּדא ֲאַתר ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְדִמּתַ ּ ּ ּ ּ
ִג)כמו חמר(ְוָיֹבא ְסָגִנים . ְוִאְתְנִהיַרת ּ ִאֵלין ִאינון ֵחיִלין ְדָעְלָמא ְדַאְתָיין ּבְ ּ ּ  )א בגו''ס(ין ּ

ָמִתין ַּההוא ִאְתֲערוָתא ְדִנׁשְ ּ מֹו חֹוֶמר. ּ גוָפא, ּכְ ר ָנׁש ּבְ ַגְווָנא ְדִאְתַער ּבַ ּּכְ ּ.  

ִגין ָדא ְּדָהא ּבְ ַעְלָמא, ּ ָמִתין ּבְ ִריך הוא ָעִביד ִזווִגין ְוַאִטיל ִנׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוַחְברוָתא , ְּ
א וְמקֹו ח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכַ ּתַ ָּרא ְדֹכָלא הוא ִּאׁשְ רוך)א יהא''ס(ּּ ְ ּבָ ִריך . ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ְוּבְ ְּ ּ

ָאְרחֹוי ָדָלא ּבְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ּהוא ֲעַבד ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ְּוָלא ַיְפִסיק ְמקֹוֵריה וַמּבוָעא ִדיֵליה , ּ ּ ּ ּ
  .ְלָעְלִמין

ְּוָכל ַמאן ְדָפִסיק ְמקֹוֵריה  כאלו גרים ליה לאתפסקא מתתא ומיבש ליה כביכול(, ּ
הואיל ובר נש אתקם ,  אזלו מים מני ים ונהר יחרב ויבש)איוב יד(כדין , לעילא

כגון דין דלא בעא , מאן דמקוריה ימיש מלמעבד פירין, לתתא כדוגמא דלעילא
, אלו דתרין הפכין אינון דא מדא, או נסיב לה דאשתדל ולא יכיל, למיתב איתתא

 מעוות לא )קהלת א(. לית ליה תקנה לעולם, למעבד פירין דימיש מ)א ההוא''או ס(
וההוא , בגין דלא בעא למיסב איתתא ולאשתדלא בפריה ורביה, יכול לתקון

, דא מתתקן בפריקיה דקריב ליה דהוא אחוי, דאשתדל ונסב איתתא ולא יכיל
ר ָנׁש ָלא ָעאל )וההוא דמית בלא בנין ד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא ַההוא ּבַ ַפְרּגֹוָדא ְוָלא ּ ּכַ ּבְ

ַההוא ַעְלָמא  ָּנִטיל חוַלק ּבְ , ונשמתיה לא אתכלילת באתר דכל נשמתין אתכלילו(ּ
,  ונכרתה הנפש ההיא מלפני)ויקרא כב(, הדא הוא דכתיב. ואתגזר דיוקניה מתמן

 דיפרוק ליה מידא )א''דף קפז ע(ברא ליה קודשא בריך הוא פריק , הואיל וכדין הוא
וכתיב . ' כי ישבו אחים יחדיו וגו)דברים כה( אחוי דקריב ליה שנאמר ודא, דמחבלין

בגין דנשמתיה לא עאלת קמיה קודשא בריך . 'בא אל אשת אחיך ויבם אותה וגו
  .בגין דלא זכה לאנהרא בהאי עלמא בההוא גופא. אלא היא קימא לבר, הוא

א דדליק כגוונא דא אע. יהך לאתר אחרא ויזכי ביה, מאן דלא זכה בהאי אתר
שם (אעא הוא אדם דכתיב . ונהורא לא סליק יבטשון ליה ויסלק נהורא ביה וינהיר

רצונו לומר בר נש כד איהו בהאי עלמא ואזל ותאיב .  כי האדם עץ השדה)כ
דא הוא אעא דדליק ונהורא לא . ואכיל ושתי ואזדווג באיתתא ולא זכי לבנין

  .)הרא אלא איהי בחשוכאכלומר נשמתיה לא זכאת בההוא גופא לאתנ, סליק

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶבת ְיָצָרה)ישעיה מה(, ּכְ ָרָאה ְלׁשֶ ּ ֹלא ֹתהו ּבְ ּ ִגין , ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ְדֲאָמָרן ְדָקא ְיאות ּכְ ָּדא ֲעַבד ֵליה ְלַבר ָנׁש ּכְ ּ ִריך הוא ֲעַבד ִטיבו ִעם . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

א ֲחֵזי. ַעְלָמא ָמה ְקטוָרה)בראשית כה(, ִתיבַמה ּכְ, ּתָ ה וׁשְ ח ִאּשָׁ ּ ַויֹוֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּקַ ּ ּ ּ ָרָזא , ּ
ִמְלַקְדִמין ָנא ּכְ ּקָ ָמָתא ָאַתת ְלִאְתּתַ ְּדִנׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַּההוא גוָפא ַמה ּכְ ם )ישעיה נג(, ּ ים ָאׁשָ ׂשִ אֹו ֶהחִלי ִאם ּתָ ּ ַוְיָי ָחֵפץ ַדּכְ
ָידֹו ִיְצָלחַנְפׁשֹו ִיְרֶאה ֶז אֹו. ְַרע ַיֲאִריך ָיִמים ְוֵחֶפץ ְיָי ּבְ ַהאי ְקָרא ִאית , ַּוְיָי ָחַפץ ַדּכְ
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יה ָלא ּבֵ ּכָ י, ְּלִאְסּתַ ִגין ְדִיְתַדּכֵ אי ָחֵפץ ּבְ ַּאּמַ ם. ּ ים ָאׁשָ ׂשִ ֵעי , ִאם ּתָ ם ִמּבָ ים ָאׁשָ ִאם ָיׂשִ
ים, ֵּליה ׂשִ ָמָתא ַאֲהַדר. ַמאי ִאם ּתָ ָנא . ּ ִמָלהֶּאָלא ְלִנׁשְ ּקָ ְעָיא ְלִאְתּתַ ָמָתא ּבַ ִאי ַהִהיא ִנׁשְ

ְדָקא ָיאֹות אַטת ְוִאיִהי ְזִמיָנא ְלָאֳעָלא . ִיְרֶאה ֶזַרע, ּכְ ָמָתא ָאְזַלת ְוׁשָ ִגין ְדַהִהיא ִנׁשְ ּּבְ
ְפִרָיה וְרִבָיה ר ָנׁש ּבִ ה ּבַ ק ּבָ ַההוא ֶזַרע ְדִאְתַעּסַ ּּבְ ּּ ּ ּ ְוְכֵדין ַיֲאִריך ָיִמ, ּ ְּוֵחֶפץ ְיָי ָדא . יםּ

יֵדיה ַאְצַלח   .ּאֹוַרְייָתא ּבִ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ּתָ ַדל ּבְ ּתַ ב ְדַבר ָנׁש ִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּוְמקֹוֵריה וַמּבוֵעיה , ּ ּ ּ ּ ּ
ָנא יה ְלַמּגָ ָמר ְדֵבי. ֵּלית ֵליה ֲאַתר ְלֲאָעָלא ְלַפְרּגֹוָדא, ָּקְייָמא ּבֵ ָרא ְדַמָיא ִאי ְּוָהא ִאּתְ

יה ַּההוא ְמקֹוָרא וַמּבוָעא ָלא ָעאל ּבֵ ּ ּ ֵאר, ּ ְּדֵביָרא וְמקֹוָרא, ָּלאו ִאיהו ּבְ ֲחָדא ִאינון, ּ , ּּכְ
  .ְואֹוִקיְמָנא, ְּוָרָזא ָחָדא ִאיהו

ִתיב ֶבת אֹוְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ּכֵ)תהלים קכז(, ּכְ יֵמי קום ֵמַאֲחֵרי ׁשֶ ּכִ ְוא ָלֶכם ַמׁשְ ן ּ ׁשָ
ָנה ן ִליִדידֹו ׁשֵ א ֲחֵזי. ִיּתֵ ה ֲחִביִבין ִאינון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּתָ ּמָ ּּכַ ְּדָכל ִמָלה וִמָלה . ּ ּּ ּ

ין יה ָרִזין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּדאֹוַרְייָתא ִאית ּבֵ ִריך הוא . ּּ א ּבְ ָמר ְדַכד ָיַהב קוְדׁשָ ְּוָהא ִאּתְ ּ ְּ

ָרֵאל ִניִז, אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ל ּגְ ְלהו ָיַהב ְלהו ּכָ ין ּכֻ ּין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ּּ אֹוַרְייָתא)וכלהו(ּ ְּוֻכְלהו ,  ּבְ ּ
ִסיַני ילו אֹוַרְייָתא ּבְ א ְדַקּבִ ְעּתָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִּאְתְיִהיבו ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יֵמי קום, ּתָ ּכִ ְוא ָלֶכם ַמׁשְ חו, ּׁשָ ּכָ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְיִחיִדים ְדִאׁשְ ּ ּאו ִאינון ְדַכר ְּדָל, ּ ּ
ְדָקא ְיאות ְּונוְקָבא ּכְ ְיהו, ּ ַצְפָרא ַלֲעִביְדּתַ ְּוַאְקְדָמן ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  ֵיׁש )קהלת ד(, ּכְ
ִני ְוגו ֶבת. ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו' ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ָמה ְדַאּתְ , ְמַאֲחִרין ַנְייָחא. ֵמַאֲחֵרי ׁשֶ ּכְ

ַבת, ָאֵמר י בֹו ׁשָ יה ַוַדאי. ּכִ ר ָנׁש ִאיִהי ַנְייָחא ְלַגּבֵ י ּבַ ָתא ְלַגּבֵ ִגין ְדִאּתְ ּּבְ ּ ּ.  

ִנין. ַמאי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים, אֹוְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ר ָנׁש ִאית ֵליה ּבְ ְּדַכד ּבַ ַּההוא ַנֲהָמא , ּ
א, ְּדָאִכיל ֶחְדָוה וִבְרעוָתא ְדִלּבָ ָּאִכיל ֵליה ּבְ ּ ְּוַההוא ְדֵלית ֵליה. ּ ּ ִניןּ ַּההוא ַנֲהָמא ,  ּבְ

ְּדָאִכיל ִאיהו ַנֲהָמא ַדֲעִציבו ּ ּ ְּוִאֵלין ִאינון אֹוְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ַוַדאי. ּ ּ ּ.  

ָנה ן ִליִדידֹו ׁשֵ ן ִיּתֵ ן ִליִדידֹו, ּכֵ ְָדא הוא ִדְמקֹוֵריה ְמָבַרך, ַמאי ִיּתֵ ּ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
ַה יָנה ּבְ ּהוא ָיַהב ֵליה ׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרּ ָנֶתך)משלי ג(, ּהוא ַעְלָמא ּכְ ַכְבּתָ ְוָעְרָבה ׁשְ . ָ ְוׁשָ

ַעְלָמא ְדָאֵתי ִגין ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּּבְ ּ ַההוא . ּ י ּבְ ִכיב ְוִיְתַהּנֵ ר ָנׁש ׁשָ ִגין ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ּ
ְדָקא ְיאות   .ַּעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ

ִני ְוגו ַעְלָמא,  ֶאָחדֵיׁש. 'ֵיׁש ֶאָחד ְוֵאין ׁשֵ ר ָנׁש ְדִאיהו ְיִחיָדאי ּבְ ָּדא הוא ּבַ ּ ּ ָלא , ּ
ְדָקא ְיאות ָלא ִזווָגא, ְּיִחיָדאי ּכְ ֶּאָלא ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ִני. ּ יה ֶסֶמך, ְוֵאין ׁשֵ ְְדֵלית ִעּמֵ ּ ן. ּ ם ּבֵ , ּגַ

ַבק ָרֵאל ָלא ׁשָ ִיׂשְ ֵמיה ּבְ ְּדיֹוִקים ׁשְ   .ּ ְלִתּקוָנאּ ְלַאְייָתָאה ֵליה)אין לו(ְוָאח . ּ

  ]ב''דף קפז ע - ' זוהר חלק א[
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]655דף [ -ּ

ִדיר ְדַאְקִדים ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ְוֵאין ֵקץ ְלָכל ֲעָמלֹו ְּדִאיהו ָעֵמל ּתָ ּ ּ ם ֵעינֹו לא . ּ ּגַ
ר ע עׁשֶ ּבַ י , ִתׂשְ ר ֶאת ַנְפׁשִ ָחא וְלֵמיַמר ְלִמי ֲאִני ָעֵמל וְמַחּסֵ ּגָ א ְלַאׁשְ ְּוֵלית ֵליה ִלּבָ ּ דף (ּ

  .ִּמטֹוָבה )ב''קפז ע

ִדיר ָכל יֹוָמא ּתָ ָיא ּבְ ּתַ יר ְוַיֲעֵבד ִמׁשְ י ַיּתִ ּתֵ ְּוִאי ֵתיָמא ִדְבִגין ְדֵייכול ְוִיׁשְ ּ . ָלאו ָהִכי, ּ
יה י ִמּנֵ א ָלא ִאְתַהּנִ ְּדָהא ַנְפׁשָ יה ִמִטיבו ִדְנהֹוָרא , ּ ר ְלַנְפׁשֵ ֶּאָלא ַוַדאי ִאיהו ְמַחּסֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִג. ְדַעְלָמא ְדָאֵתי א ַחְסָראּבְ ְדָקא ְיאות, ּין ְדָדא ִהיא ַנְפׁשָ ִליַמת ּכְ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ א ֲחֵזי. ּּ , ּתָ
ִריך הוא ַעל עֹוָבדֹוי א ּבְ ה ָחס קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ן, ְּ ּקַ ֵעי ְדִיְתּתַ ִגין ְדָקא ּבָ ּּבְ ְּוָלא ִיְתֲאִביד ֵמַההוא , ּ

ְדָקֲאָמָרן   .ַעְלָמא ְדָאֵתי ּכִ

ָעא י ִחָייא ּבָ אֹוַרְייָתא יֹוֵמי ְוֵליֵלי ְוָכל ַה, ִּרּבִ ָדל ּבְ ּתְ ֵליָמא ְוִאׁשְ ָאה ׁשְ ּאי ְדִאיהו ַזּכָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּעֹוָבדֹוי ִלׁשְ הו , ְּ ַדל ּבְ ּתַ גֹון ְדִאׁשְ ַהאי ַעְלָמא ּכְ ְּוָלא ָזָכה ִלְבִנין ּבְ ּ ּ

ּאֹו ְדֲהוו ֵליה וִמיתו, ְוָלא ָזָכה ּ ּ ּ י יֹוֵסי. ְלָמא ְדָאֵתיַּמה ִאינון ְלַע. ּ עֹוָבדֹוי , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ָּקא ָמִגיָנן ֲעֵליה ְלַההוא ַעְלָמא, ְוַהִהיא אֹוַרְייָתא ּ.  

י ִיְצָחק ֵאי ְקׁשֹוט, ָאַמר ִרּבִ ֲּעַלְייהו ְוַעל ִאינון ַזּכָ כגון רבי יוחנן דהוו ליה בנין (, ּ
ִריִסים )ישעיה נו(, ִתיבּ ֲעַלְייהו ּכְ)וכגון רבי חזקיה דאיהו עקר, ומיתו  ּכֹה ָאַמר ְיָי ַלּסָ

ְבִריִתי י וַמֲחִזיִקים ּבִ ר ָחָפְצּתִ ֲאׁשֶ תֹוַתי וָבֲחרו ּבַ ּבְ ְמרו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ , ַּמה ּכְ
ם עֹוָלם ֶא נֹות ׁשֵ ִנים וִמּבָ ם טֹוב ִמּבָ ֵביִתי וְבחֹומֹוַתי ָיד ָוׁשֵ י ָלֶהם ּבְ ְּוָנַתּתִ ר ֹלא ּ ן לֹו ֲאׁשֶ ּתֵ

ֵרת ִגין ְדִאֵלין ִאית לֹון חוָלָקא ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ִיּכָ ּּבְ י יֹוֵסי. ּּ ָּיאֹות הוא , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ִפיר   .ְּוׁשַ

א ֲחֵזי יה, ּתָ ל ִאֵלין ּבֵ ִלים ְדֲהוו ּכָ ָאה ׁשְ ַּזּכָ ּ ְדָקא ְיאות, ּּ ִלים ּכְ ּתְ ִנין, ְּוִאׁשְ ָלא ּבְ , ּוִמית ּבְ
ַההוא ַעְלָמאְוָה יה ּבְ ּא ָקא ָיִרית דוְכּתֵ ּ ּ ְעָיא ִליבוֵמי אֹו ָלא, ּ ֵתיה ּבָ ִּאּתְ ֵעי . ּ ִּאי ֵתיָמא ְדִלּבָ

ֵריַקְנָיא ִאיהו, ִּליבוֵמי ַההוא ַעְלָמא, ָּהא ּבְ ְּדָהא ַאְתֵריה ָקא ָיִרית ּבְ ּ ּ.  

ְעָיא ִליבוֵמי ֶּאָלא ַוַדאי ּבָ ּ ִגין ְדָלא ַיְדִעיָנן ִאי , ּ עֹוָבדֹוי ִאי ָלאוּּבְ ִלים ּבְ ְוִהיא . ֲהָוה ׁשְ
ֵריַקְנָיא ַמת ָלא ֲהָוה ּבְ ִריך הוא ְדָהא . ִאי ִאְתַייּבְ א ּבְ ִגין ְדֲאַתר ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ר  )ל(ְּ ּבַ

ַעְלָמא)ד( ָנׁש ִנין ופוָרָקא ָלא ֲהֵוי ֵליה ּבְ ָלא ּבְ ַעְלָמא וִמית ּבְ ּ ֲהָוה ּבְ ּ ּ יָון ְדִמ, ּ ית ַהאי ּּכֵ
ַמת ֵתיה ִאְתַייּבְ ִלים ְוִאּתְ ָאה ׁשְ ְּוִאיהו ַאְתֵריה ָיִרית, ַזּכָ ִלים . ּ ּתַ ר ָנׁש ְוִאׁשְ ֲּאָתא ַההוא ּבַ ּ

ִריך הוא, ָהָכא א ּבְ ך קוְדׁשָ ך וֵבין ּכָ ּוֵבין ּכָ ּ ּ ְּ ְ ין ֵליה , ְ ּ ַעד ְדֵיימות )בעלמא( )לעלמא(ֲּאַתר ַזּמִ ּ
ִלים ָאה ׁשְ ַעְלָמאְוִיׁשְ, ַהאי ַזּכָ ִלים ִאיהו ּבְ י ְבִעיר )במדבר לה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּתְ  ּכִ

דֹול ְוגו ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ   .'ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ

ְּוָדא הוא ְדָתִניָנן ִמיַתְתהֹון, ּ ִנין ְזִמיִנין ִאינון ְלַצִדיַקָיא ּבְ ּּבְ ַחֵייהֹון ָלא ָזכו , ּ ּּבְ ּ
ּוְבִמיַתְתהֹון ָזכו ְלהו ְקׁשֹוט וְזכוּוְבִג. ּ ִריך הוא ּכֻ א ּבְ ל עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ך ּכָ ּין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ א ''ס(, ְ

ְּוַחִיים ַעל ּכָֹלא )וחייס ָכר טֹוב )ד קהלת( .ּ ר ֵיׁש ָלֶהם ׂשָ ַנִים ִמן ָהֶאָחד ֲאׁשֶ  טֹוִבים ַהּשְׁ
ֲעָמָלם ַהאי ַעְלָמא ְלאֹוָלָד, ּבַ ִקין ּבְ ִּאֵלין ִאינון ְדִמְתַעּסְ ּ ִניןּ ְבקו. א ּבְ ִנין ְדׁשָ ְּדִאינון ּבְ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]656דף [ -ּ

ַההוא ַעְלָמא ִגיֵניהֹון ִאית לֹון ֲאַגר ַטב ּבְ ַההוא , ּּבְ ּוְבִגיֵניהו ַיְרִתין ֲאָבָהן ִדְלהֹון חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַּעְלָמא ְואוְקמוָה ּ.  

א ֲחֵזי ַהאי ַעְלָמא ִאי ַאְצָל, ּתָ ִריך הוא ָנַטע ִאיָלִנין ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָּלא ַאְצָלחו , ּחו ָיאֹותְּ
ה ִזְמִנין ּמָ ַתל לֹון ֲאִפילו ּכַ ַּאֲעַקר לֹון ְוׁשָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ל ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ך ּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ְּ ְ

ְלהו ְלַטב וְלַאְתָקָנא ָעְלָמא ּּכֻ ּ ּ:  

ם אֹוָתה ת ָאִחיך ְוַיּבֵ ּּבֹא ֶאל ֵאׁשֶ ְבִטין , ָ ְּדָהא ְיהוָדה ְוֻכְלהו ׁשִ ּ ֲּהוו ָיְדֵעי ָדאּּ ָרא . ּ ְוִעּקְ
ָנא ִמָלה וְלִמְגַלם ּגֹוָלָמא . ְוָהֵקם ֶזַרע, ְּדִמְלָתא ּקָ ִגין ְדַההוא ֶזַרע ִאְצְטִריך ְלִאְתּתַ ּּבְ ּ ּּ ְ

ְדָקא ְיאות יה ּכְ ְרׁשֵ ְזָעא ִמּשָׁ ְּלִתּקוָנא ְדָלא ִיְתְפַרׁש ּגִ ּ ּ  ְוָאָדם )איוב לה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
  .ּר ָיׁשובַעל ָעָפ

ְדָקא ָיאֹות ן ְלָבַתר ּכְ ּקַ ִריך , ְוַכד ִמְתּתַ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ַההוא ַעְלָמא ּבְ ִחין ּבְ ּבְ ּתַ ְִאֵלין ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ
הו ּהוא ִאְתָרֵעי ּבְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָבר ֵמתו)קהלת ד(, ּ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ , ּ ְוׁשַ

הִּמן ַהַחִיים . ַּדְייָקא ה ַחִיים ֲעֶדּנָ ר ֵהּמָ ה. ֲּאׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי ֲעֶדּנָ  )בראשית יח(ּכְ
ּ ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג(ּוְכִתיב . ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה ּ.  
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ר ֲעֶדן לא ָהָיה  ִניֶהם ֵאת ֲאׁשֶ ר ֹלא ָרָאה ֶאת )דלא שב לימי עלומיו(ְוטֹוב ִמּשְׁ  ֲאׁשֶ
ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ה ָהַרע ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר ֲעֶדן ֹלא ָהָיה. ַהּמַ ִניֶהם ֶאת ֲאׁשֶ ְּדָלא , ְוטֹוב ִמּשְׁ

ָנא ּקָ ב ִליֵמי ֲעלוָמיו ְוָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתּתַ ְׁשָ א , ְוָלא ָסִביל חֹוִבין ַקְדָמֵאי, ּ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ְדָקא ָיאֹות )א''דף קפח ע(ְ ַההוא ַעְלָמא ּכְ ָּיַהב ֵליה ֲאַתר ְמַתְקָנא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִעים ְקבוִרים ְוגו)קהלת ח(, ַמה ּכְ ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ָמר', ּ ָמה ְדִאּתְ ִגין . ּּכְ ּבְ
ָצָאה ַעְלָמא ֶא ִריך הוא ָעִביד ִטיבו ְוָלא ָבָעא ְלׁשֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָמרְּ ָמה ְדִאּתְ ְוָכל , ָּלא ּכְ

ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ְלהו ְקׁשֹוט וְזכו ְלאֹוָטָבא ְלהו ּבְ ָּאְרחֹוי ּכֻ ּ ּ ּ ּ ָאה חוְלֵקהֹון . ּ ַּזּכָ
ֹאַרח ְקׁשֹוט ְּדַצִדיַקָייא ְדִאינון ָאְזֵלי ּבְ ּ ּ ִתיב, ּ ּ ַצִדיִקים ִיְרׁשו ָאֶרץ)תהלים לז(, ֲּעַלְייהו ּכְ ּ:  

ם ֹאתֹוַּוֵי ה ַוָיֶמת ּגַ ר ָעׂשָ ֵעיֵני ְיָי ֲאׁשֶ י ִחָייא ָפַתח. ַּרע ּבְ ִּרּבִ ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת )קהלת יא(, ּ  ּבַ
ח ָיְדך ְוגו ּנַ ַָזְרֲעך ְוָלֶעֶרב ַאל ּתַ א ֲחֵזי. 'ָ ה ִאְתֲחֵזי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹובֹוי, ּתָ ּמָ ּּכַ ּ ,

עֹוָבדֹוי ַק ּוְלִאְזַדֲהָרא ּבְ ִריך הואּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּּמֵ ן ִאינון . ְּ ה ְמַמּנָ ִליָחן ְוַכּמָ ה ׁשְ ִגין ְדַכּמָ ּּבְ ּ
ַעְלָמא ְייָטן, ּבְ ְּדִאינון ָאְזִלין ְוׁשָ א, ּ  )ח עלייהו''ז(ְוָסֲהִדין ֲעלֹוי , ְּוָחָמאן עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ

ִסְפָרא ְכִתיִבין   .ְּוֹכָלא ּבְ

א ֲחֵזי ָכל ִאי, ְוּתָ ַהאי ַעְלָמאּבְ הו ַבר ָנׁש ּבְ ַאב ּבְ ּנון חֹוִבין ְדִאְסּתָ ּ ָּדא ִאיהו חֹוָבא , ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי יר ּבְ יה ַבר ָנׁש ַיּתִ ַאב ּבֵ ְּדִאְסּתָ ּ יד ַזְרֵעיה . ּ ַּמאן ְדאֹוׁשִ ּ

ֵריַקְנָיא ַרְגָלא ְוִאְסּתָ, ּבְ יָדא אֹו ּבְ ָנא ּבִ יהְּוַאִפיק ַזְרָעא ְלַמּגָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּאב ּבֵ , ּכְ
ה לא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה( ע ָאּתָ י ֹלא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָ ּכִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]657דף [ -ּ

ִגין ָדא ָלא ָעאל ְלַפְרּגֹוָדא יק יֹוִמין, ּבְ ִתיב , ְּוָלא ָחֵמי ְסָבר ַאֵפי ַעּתִ ָמה ְדָתִניָנן ּכְ ּּכְ
ָָהָכא לא ְיגוְרך ָרע כֹור ְי, ּ ֵעיֵני ְיָיּוְכִתיב ַוְיִהי ֵער ּבְ ִתיב. ּהוָדה ַרע ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ישעיה (, ּ

ּ ְיֵדיֶכם ָדִמים ָמֵלאו)א ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש ְדָדִחיל ְלָמאֵריה ִויֵהא ְנִטיר ֵמאֹוַרח . ּ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ
א יׁשָ ְדִחילו ְדָמאֵריה, ּבִ ָדָלא ּבִ ּתַ י ַגְרֵמיה ְלִאׁשְ ְּוַיְדּכֵ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ּבֶֹקר, ּתָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ָ ְזַרע ֶאת ַזְרֶעךּבַ ּבֶֹקר. ּ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש , ּבַ ָּדא הוא ּבְ ּ ּ
עוֵלימֹו ֵחיֵליה ִויֵהא ּבְ ִּאְתַקֵיים ּבְ ּ ָתא ְדַחְזָיא ֵליה, ּ ִאיּתְ ִנין ּבְ ַדל ְלאֹוָלָדא ּבְ ּתַ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ,

ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעך ִָדְכִתיב ּבַ ּ.  

ֵד ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרְּדָהא ּכְ ִני )תהלים קכז(, ּין ִזְמָנא ִאיהו ּכְ ן ּבְ ּבֹור ּכֵ ַיד ּגִ ים ּבְ ִחּצִ  ּכְ
עוִרים ִריך הוא. ַּהּנְ א ּבְ ִגין ְדָיִכיל ְלֵמיַלף ְלהו ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ִּויֵהא ֵליה ַאְגָרא ָטָבא , ְּ

ר ִמ. ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ֶבר ֲאׁשֶ ֵרי ַהּגֶ רו ִּדְכִתיב ַאׁשְ י ְיַדּבְ ָפתֹו ֵמֶהם לא ֵיבׁשו ּכִ ֵּלא ֶאת ַאׁשְ ּ ּ ּ
ַער ּשָׁ ַההוא ַעְלָמא. ֶאת אֹוְיִבים ּבַ ּלא ֵיבֹוׁשו ּבְ ִזְמָנא ְדָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ֵייתון ְלַקְטְרָגא , ּ ּּבְ ּ

ַההוא ַעְלָמא. ֲעלֹוי ְּדֵלית ָלך ַאְגָרא ָטָבא ּבְ ַההוא ְדאֹוִליף ֵליה ִלְבֵריה, ְּ ּּכְ ּ ּ ְדִחילו ְדָמֵריה ּ ּ ּ
ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא   .ּבְ

ַאְבָרָהם א ֲחֵזי ַמה ָאַמר ּבְ ר ְיַצֶוה ֶאת )בראשית יח(, ִּדְכִתיב, ּתָ יו ְלַמַען ֲאׁשֶ י ְיַדְעּתִ ּ ּכִ
ָפט ְמרו ֶדֶרך ְיָי ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה וִמׁשְ יתֹו ַאֲחָריו ְוׁשָ ָניו ְוֶאת ּבֵ ּּבָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ַההוא ְז. ְּ ּכו ּ

ל ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא י ּכָ ַההוא ַעְלָמא ְלַגּבֵ ָּקְייָמא ֵליה ּבְ ּ ּ.  

ּבֶֹקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעך ך ּבַ ָוְבִגין ּכָ ְ ח ָיֶדך, ּ ּנַ יֹוֵמי ְדִזְקָנה, ְָוָלֶעֶרב ַאל ּתַ ֲּאִפילו ּבְ ְּדִאיהו , ּ ּ
 ולא יכילנא לא יימא כבר אשתדלית ודי לי או כבר אשתדלית(ִזְמָנא ְדִסיב ַבר ָנׁש 

ּבֹוק )והשתא דאנא סיב לית אנא בעי ועם כל דא ח ָיֶדך ָלא ִיׁשְ ּנַ ִתיב ַאל ּתַ ָ ַמה ּכְ

ַהאי ַעְלָמא ר ַהֶזה אֹו ֶזה ִלְפֵני , ַמאי ַטְעָמא. ִּמְלאֹוָלָדא ּבְ ִגין ְדָלא ֵתַדע ֵאיֶזה ִיְכׁשַ ּּבְ ּ
ַההוא ַע. ָהֱאלִהים ִגיֵניה ּבְ ִגין ִדיקומון ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ   .ְלָמאּ

ִתיב  ִנים)תהלים קכז(ְּוַעל ָדא ּכְ ה ַנֲחַלת ְיָי ּבָ ָמָתא ִסְטָרא ,  ִהּנֵ ָּדא ְצרֹוָרא ְדִנׁשְ
ַההוא ַנֲחַלת ְיָי, ְדַעְלָמא ְדָאֵתי ּוְלַהאי ַנֲחָלה ַמאן ָזֵכי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאָעָלא ּבְ ּ ִנים, ּ . ּבָ

ִנין ָזָכאן ֵליה ְלַנֲחַלת ְיָי ִּאינון ּבְ ר ָנׁש ְדָזֵכי לֹון ְדיֹוִליף לֹון ְו, ּ ָאה ַההוא ּבַ ַּעל ָדא ַזּכָ ּ ּ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ   :ָּאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ּכְ

ְגֵדי ַאְלְמנוָתה ֵמָעֶליָה ְוגו ַסר ּבִ ַּוּתָ א ֲחֵזי', ּ ת ּכֵֹהן ֲהַות, ּתָ ָמר ּבַ ך , ּתָ ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ

ִגין ְלַאְזָנָאה ִדיר, ּ ִעם ָחמוָהְּדִאיִהי ָאְזָלא ּבְ ה ּתָ ַחת ּבָ ּכְ ּתַ ְּדָהא ִאיִהי ְצִניעוָתא ִאׁשְ ּ ֶּאָלא . ּ
ִּאיִהי ַצֶדֶקת ֲהַות וְבָחְכָמה ָעְבַדת ַהאי יה, ּ ְרָמה ְלַגּבֵ ְּדָהא ִאיִהי ָלא ַאְפָקַרת ּגַ ּ ֶּאָלא , ּ

ַלת ּכָ ִגין ִדיִדיָעה ָיְדַעת ְוָחְכְמָתא ִאְסּתַ ד ְּוַעל ָדא ִאיִהי ָא. ּּבְ יה ְלֶמְעּבַ  )עמיה(ַּתת ְלַגּבֵ

ִּטיבו וְקׁשֹוט ִעְסָקא ָדא)להדיה(ְּוַעל ָדא ָאַתת , ּ ְדַלת ּבְ ּתַ   .ּ ְוִאׁשְ
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א ֲחֵזי ִעְסָקא ָדא, ּתָ ְדַלת ּבְ ּתַ ִגין ְדִאיִהי ָיְדַעת ְיִדיָעה ְוִאׁשְ ּּבְ ִריך הוא ֲעַבד . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִּסיוָעא ַרת ִמָידּ ַההוא עֹוָבָדא ְוִאְתֲעּבְ ן ּבְ ּמָ ּ ּתַ יה )ב''דף קפח ע(ְּוֹכָלא ֲהָוה . ּ ְוִאי ֵתיָמא . ִּמּנֵ
ָתא אֹוֲחָרא ִנין ֵמִאּתְ ִריך הוא ִאינון ּבְ א ּבְ אי ָלא ַאְייֵתי קוְדׁשָ ַּאּמַ ּ אי ִמן ָדא, ְּ ֶּאָלא . ַּאּמַ

ָתא ָאֳחָראַּוַדאי ִאיִהי ִאְצְטִריָכא ְלעֹוָבָדא ָדא ְוָל   .א ִאּתְ

ֵני ַזְרָעא ִדיהוָדה ְייהו ִאְתּבְ ין ֲהוו ְדִמּנַ ֵרין ְנׁשִ ּּתְ ּ ּ ֹלֹמה , ּ א וׁשְ ְייהו ָדִוד ַמְלּכָ ְּוֲאתו ִמּנַ ּ ּ ּ
יָחא א ְמׁשִ א וַמְלּכָ ַגְווָנא ְדָדא. ַּמְלּכָ ין ָדא ּכְ ֵרין ְנׁשִ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ֲעַלְייהו , ּ ָמר ְורות ְדִמיתו ּבַ ּּתָ ּ ּ ּ

ְדלו ְלעֹוָבָדא ָדא, ַקְדִמיָתאּבְ ּתַ ְּוִאינון ִאׁשְ ּ ּ.  

יר ִלְבנֹוי ְדִמיתו י ָחמוָה ְדִאיהו ָקִריב ַיּתִ ְדַלת ְלַגּבֵ ּתַ ָמר ִאׁשְ ּּתָ ּ ּ ּ ַמאי ַטְעָמא ִאיִהי . ּ
יה ְדַלת ְלַגּבֵ ּתַ ִּאׁשְ ָנה לֹו ְלִאּשָׁ, ּ ָלה ְוִהיא ֹלא ִנּתְ י ָגַדל ׁשֵ י ָרֲאָתה ּכִ ּוְבִגין ָדא . הִּדְכִתיב ּכִ ּ

י ָחמוָה עֹוָבָדא ָדא ְלַגּבֵ ְדַלת ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ.  

יה ְדֹבַעז ִדְכִתיב עֹוָבָדא ָדא ְלַגּבֵ ְדַלת ּבְ ּתַ ֲעָלה וְלָבַתר ִאׁשְ ּרות ִמית ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ַגל )רות ג(, ּ  ַוּתְ
ב ּכָ ׁשְ לֹוָתיו ַוּתִ ֲהֵדיה וְלָבַתר אֹוִליַדת ֵל. ַמְרּגְ ְדַלת ּבַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ אי . ּיה ְלעֹוֵבדּ ְוִאי ֵתיָמא ַאּמַ

ָתא ָאֳחָרא ָתא ָאֳחָרא, ָלא ָנִפיק עֹוֵבד ֵמִאּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ִהיא ִאְצְטִריַכת ְוָלא ִאּתְ ֵרין . ּ ּוִמּתְ
ְכִליל ַזְרָעא ִדיהוָדה ּתַ ִני ְוִאׁשְ ִּאֵלין ִאְתּבְ ד ִטיבו ִעם, ּ רות ָעְבדו ְלֶמְעּבַ ַכׁשְ ְּוַתְרַוְוְייהו ּבְ ּ ּ ּ 
ָנא ַעְלָמא ְלָבַתר ּקְ   .ִּאינון ֵמיַתָייא ְלִאְתּתַ

ָמר  ָמה ְדִאּתְ ָבר ֵמתו)קהלת ד(ְּוָדא הוא ּכְ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ד ֲהוו , ּ ְוׁשַ ְּדָהא ּכַ ּ
ָבָחא  הו ׁשְ ַקְדִמיָתא ָלא ֲהָוה ּבְ ַּחִיין ּבְ ְד, )ח ולבתר הוה בהו שבחא''ז(ּ ּתַ ְּוַתְרַווְייהו ִאׁשְ ּלו ּ
ד ִטיבו וְקׁשֹוט ִעם ִאּנון ֵמיַתָייא ְּלֶמְעּבַ ּ ַההוא עֹוָבָדא ְוֹכָלא , ּ ִריך הוא ִסֵייַע ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ְדָקא ָיאֹות אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא. ֲהָוה ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
י ָאז  ְוָהִגיָת)יהושע א(, ָאֵמר תוב ּבֹו ּכִ ָכל ַהּכָ ֹמר ַלֲעׂשֹות ּכְ ׁשְ ּ בֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְלַמַען ּתִ

ְצִליַח ֶאת ְדָרֶכיך ְוגו ָּתַ ּ':  

ְּויֹוֵסף הוַרד ִמְצַרְיָמה ַוִיְקֵנהו פֹוִטיַפר ְוגו ּ , מה כתיב לעיל ויכר יהודה ויאמר(. 'ּּ
וכתיב והנה תאומים . ועל דא ויכר יהודה', איהו אמר לגבי אבוי הכר נא וגו

אלא . לא אשתמע הכי, רבי חזקיה אמר. תאומין הוו מקדמת דנא אחין הוו. בבטנה
בגין כך אשתדלת לאשכחא אובדא , אמר רבי אבא. בנין אחרנין אתילידו

ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת , תא חזי מה כתיב. דאתאביד
 ההוא דמית עליה משמע דכתיב רמז הכא פריצותא קדמאה דפריץ. עליך פרץ

פרצת עליך פריצותא בגין דאצטריכת לאטרחא למרך ובגין כך פריצותא תעביד 
ולבתר . ועל דא ויקרא את שמו פרץ. בשאר עמין עובדי עבודת כוכבים ומזלות

דאי . ואיהו גרים ליה לכל האי. דכל עובדא דיהודה אתמר דיהודה זבין ליה ליוסף
ה לאבונא הוו עבדין ליה אחוי הס ועל דא נחתו ליה אחוי יהודה הוה אמר נהדר לי

לבתר דאתגלי מאחוי ואתא עליה כל דא אהדר ואמר ויוסף . משלטנותא דעליהו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]659דף [ -ּ

ַההוא עֹוָבָדא ְלַקְייָמא ְגֵזָרה . ּ ַמאי הוַרד)הורד מצרימה ִריך הוא ּבְ א ּבְ ם קוְדׁשָ ּכַ ְּדִאְסּתַ ּ ּ ְּ

ָתִרי ין ַהּבְ ִּדיֵליה ִדְגַזר ּבֵ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ְוגו)בראשית טו(, ּם ִדְכִתיבּ ַדע ּכִ . 'ָ ָידֹוַע ּתֵ
ַּוִיְקֵנהו פֹוִטיַפר ִלְסַטר ֲחָטָאה ָקָנה ֵליה ּּ ּ.  

א ֲחֵזי. ּ ָהֹאֵמר ַלֶחֶרס ְוֹלא ִיְזָרח וְבַעד ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹם)איוב ט(, ָּפַתח ְוָאַמר ְבָעה , ּתָ ׁשִ
ְרִקיָעאּּכְֹכַבָיא ֲעַבד קוְדׁשָ ִריך הוא ּבִ ּא ּבְ ין , ְ ׁשִ ּמָ ה ׁשַ ּמָ יה ּכַ ְּוָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ִאית ּבֵ ּ

ִריך הוא א ּבְ א ֵליה ְלקוְדׁשָ ׁשָ ּמָ ין ְלׁשַ ְּמַמּנִ ּ ְּ.  

א ְלָמאֵריה ּמוׁשָ א ְדֵלית ֵליה פוְלָחָנא ְוׁשִ א אֹו ְמַמּנָ ׁשָ ּמָ ִגין ְדֵלית ָלך ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ל , ְ ְוָקְייֵמי ּכָ
יה א ְדִאְתַפְקָדא ּבֵ ּמוׁשָ ַּחד ְוַחד ַעל ַההוא ׁשִ ּ ּ א, ּּ ׁשָ ּמָ יה ְלׁשַ   .ְּוָכל ַחד ָיַדע ֲעִביְדּתֵ

ל עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני  ַעְלָמא ַעל ּכָ ָדן ּבְ ִליחוָתא ְדָמֵריהֹון ְוִאְתַפּקְ ׁשְ י ּבִ ׁשֵ ּמְ הֹון ְמׁשַ ִּמּנְ ּּ
א ִחין ֵליה , ָנׁשָ ּבְ הֹון ְדָקא ְמׁשַ ּוִמּנְ ּ יָרָתא)הא(ְּוִאינון ּ ָדן ַעל ׁשִ ב ְדִאינון . ּ ִאְתַפּקְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ַהאי ָדן ּבְ ָחן ֵליה , ִּאְתַפּקְ ּבְ ַמָייא ְוֹכָכִבין וַמָזֵלי ְדֻכְלהו ָלא ְמׁשַ ׁשְ ל ֵחיָלא ּבִ ֵּלית ָלך ּכָ ּ ּ ּּ ּ ְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ.  

  ]א''דף קפט ע - ' זוהר חלק א[

ְעּתָ ׁשַ ְרָיין ִלְתַלת ִסְטֵרי ְּדָהא ּבְ ַלת ִסְטִרין ַמּשִׁ ן ּתְ ֵדין ִאְתַפְרׁשָ ּא ְדָעאל ֵליְלָיא ּכְ ּ
ן ַעל , ַעְלָמא ּוְבָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְבָבן ְוֻכְלהו ְמַמּנָ  )א''דף קפט ע(ּּ

יָרָתא   .ׁשִ

ְרָיין ִאינון ַלת ַמּשִׁ א ֲעַלְייהו ְוָקְייָמא ֲעַלְייהוְּוַחד ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ, ּּתְ ּא ְמַמּנָ ְּוֻכְלהו ָקא , ּ ּ
ִריך הוא ַעד ְדָאֵתי ַצְפָרא א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּמׁשַ ּ ּ ד ָאֵתי ַצְפָרא, ְּ ל ִאינון ְדִבְסַטר , ּכַ ּּכָ ּ

ָּדרֹום ְוָכל ּכְֹכַבָיא ְדָנֲהֵרי יָרָתא ְלקוְד, ּ ָחן ְוָאְמֵרי ׁשִ ּבְ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ ָמה ְדַאּתְ ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּׁשָ ְ

ֵני ֱאֹלִהים)איוב לח(, ָאֵמר ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר. ּ ִּאֵלין , ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּּכְֹכַבָיא ְדִבְסַטר ָדרֹום ּכְ ּבֶֹקר)בראשית יט(, ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ל ַּוָיִר. ּ ַוַיׁשְ ּיעו ּכָ

ֵני ֱאלִהים יִמיָנא, ּבְ ִלילו ּבִ ָמאָלא ְדִאְתּכְ ִּאֵלין ִאינון ְדִבְסַטר ׂשְ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא , ּוְכֵדין ַצְפָרא ָנִהיר א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ יָרָתא וְמׁשַ ָרֵאל ָנְטֵלי ׁשִ ְּוִיׂשְ ּ ּ ְּ

יָמָמא יָמָמא, ּבִ ַלת ִזְמִנין ּבִ ַלת ִזְמִנין , ּתְ ְּוָקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵביל ִאֵלין. ְּדֵליְלָיאָלֳקֵבל ּתְ ּ ,
ְדָקא ְיאות יָמָמא וְבֵליְלָיא ּכְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ַלק ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ַּעד ְדִיְסּתַ ּ ּ ּ ּ ְּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

ית ִאֵלין ׁשִ הו ּבְ ַלק ּבְ ּהוא ִאְסּתַ ּּ ּ.  

א ְדָקְייָמא ֲעַלְייהו ַּההוא ֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ִגין ּ א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ  ְלֵעיָלא ָקְייָמא ַעל ִיׂשְ
ְדָקא ְיאות ְּלַאְתָקָנא ּכָֹלא ּכְ ה . ּ ִתיב ּבָ ן ֶטֶרף )משלי לא(ַּמה ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  ַוּתָ

יְרָיין ִדְלֵעיָל. ְּלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ִאֵלין ִאינון ַמּשִׁ ּתֵ ַּוּתִ ּ ְוֹחק , אּּ
א ָרֵאל ְלַתּתָ ְרָיין ְדִיׂשְ ְּלַנֲערֹוֶתיָה ִאֵלין ַמּשִׁ ַלק , ּ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ך ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ ְ

א ּתָ ל ִסְטִרין ֵמֵעיָלא וִמּתַ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ֲהָוה . ִּמּכָ ְרׁשוֵתיה ַקְייָמא)א הוא''ס(ּ ּ ּבִ ְּוֹכָלא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]660דף [ -ּ

ְרעוֵתי ִּאיהו ּבִ ְמעֹון ָאַמר.  ָהאֹוֵמר ַלֶחֶרס ְולא ִיְזָרח)איוב ט(. ּהּ י ׁשִ ּוְבַעד . ָּדא יֹוֵסף, ִרּבִ
ֲחִוים ִלי, ּכֹוָכִבים ַיְחּתֹום ּתַ ר ּכֹוָכִבים ִמׁשְ הו ַוֲאַחד ָעׂשָ ִּאֵלין ִאינון ֲאחֹוי ִדְכִתיב ּבְ ּ ּ ָּדָבר . ּ

א ְד, ָּדא ַיֲעֹקב, ַאֵחר ָהאֹוֵמר ַלֶחֶרס ְעּתָ ׁשַ ר ָנאּּבְ א , ְולא ִיְזָרח. ָּאְמרו לֹו ַהּכֶ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
יה א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ְלַקת ׁשְ ְּדִאְסּתַ ים ְנהֹוָרא , ּוְבַעד ּכָֹכִבים ַיְחּתֹום. ּ ם ְוַאְסּתִ נֹוי ִאְתַחּתַ ִגין ּבְ ּבְ

ִּדיֵליה ִגין ְדיֹוֵסף ִאְתָפַרׁש, ּ ך ְוֹכְכַבָיא ָלא ְנִהירו ּבְ א ִאְתַחׁשַ ְמׁשָ ּׁשִ ּ ּ א ֲחֵזי.  ֵמֲאבֹויְ , ְוּתָ
ֵּמַההוא יֹוָמא ְדַההוא עֹוָבָדא ְדיֹוֵסף ַאר ֲאֵבָלא , ּ ּתָ א ְדַעְרָסא ְוִאׁשְ ּמוׁשָ ִּאְתְפַרׁש ַיֲעֹקב ִמּשִׁ ּ ּ

ׂשֹוָרה ְדיֹוֵסף ר ּבְ ּשַׂ ַּעד ַההוא יֹוָמא ְדִאְתּבַ ּ:  

ֵבית  י יֹוֵסי ָפַתח. 'ֲאדֹוָניו ְוגוַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי ּבְ תהלים (, ִּרּבִ

י ה)לז ָמרו'  ּכִ ָפט ְוֹלא ַיֲעֹזב ֶאת ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם ִנׁשְ ּאֹוֵהב ִמׁשְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה . ּ ּ
ַאְבָרָהם ִתיב, ֶאת ֲחִסיָדיו, ּבְ ָמר, ֲחִסידֹו ּכְ   .ְוָהא ִאּתְ

א ֲחֵזי ָכל ֲאַתר ְדַצִדיַקָיא ָאְזֵלי, ּתָ ּּבְ ִביק לֹון, ּ ִריך הוא ָנִטיר לֹון ְוָלא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ .
ְבְטך )תהלים כג(, ָּדִוד ָאַמר ִדי ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלך ּבְ ם ּכִ ָ ּגַ ְ

ך ְוגו ַעְנּתְ ָוִמׁשְ ָכל ֲאַתר ְדַצִדיַקָיא ָאְזֵלי. 'ּ ּּבְ הֹון , ּ א ָאְזָלא ִעּמְ ִכיְנּתָ ִביק לֹוןׁשְ   .ְוָלא ׁשָ

ֵגיא ַצְלָמֶות ְוָנֲחתו ֵליה ְלִמְצַרִים ּיֹוֵסף ָאַזל ּבְ יה, ּ ִכיְנָתא ֲהַות ִעּמֵ ֲּהָדא הוא . ּׁשְ
ָכל ַמה ְדֲהָוה ָעִביד ֲהָוה ַמְצַלח . ַוְיִהי ְיָי ֶאת יֹוֵסף, ִּדְכִתיב א ּבְ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּוְבִגין ְדֲהַות ִעּמֵ ּ ּ ּ
יֵדיה ְּדָאִפיל. ּּבִ ַגְווָנא ָאֳחָראּ ַבע ֵליה ָמאֵריה ּבְ יֵדיה ְוֲהָוה ּתָ ּו ַמאי ְדֲהָוה ּבִ ּ ּ ְֲהָוה ִמְתַהֵפך , ּ ּ

יה יֵדיה ְלַההוא ַגְווָנא ִדְרעוָתא ְדָמאֵריה ֲהָוה ָרֵעי ּבֵ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ י , ּכְ ַּוַיְרא ֲאדֹוָניו ּכִ
ה ְיָי  ר הוא עֹוׂשֶ ָידֹוְּיָי ִאּתֹו ְוָכל ֲאׁשֶ ָידֹו ַוַדאי, ַמְצִליַח ּבְ י ְיָי ִאּתֹו, ַּמְצִליַח ּבְ   .ּכִ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י ְיָי ִאּתֹו ָלא ּכְ ֶּאָלא ַוַיְרא ֲאֹדָניו, ַּוֵיַדע ֲאֹדָניו ּכִ ֵעינֹוי ֲהָוה ָחֵמי , ּ ְּדָהא ּבְ
יֵדי ִריך הוא ָעִביד ּבִ א ּבְ ָכל יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ין ּבְ ּעֹוָבָדא ְדִנּסִ ּ ית , ּהְּ ְְוַעל ָדא ַוְיָבֶרך ְיָי ֶאת ּבֵ ּ

ְגַלל יֹוֵסף ְצִרי ּבִ ִריך הוא ָנִטיר לֹון ְלַצִדיַקָיא וְבִגיֵנהֹון ָנַטר לֹון . ַהּמִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יַעָיא ִגיֵנהֹון ְדַצִדיַקָיא, ְלַרּשִׁ ְרִכין ּבְ יַעָיא ִמְתּבָ ְּדָהא ַרּשִׁ ּ ִתיב. ּ ַגְווָנא ָדא ּכְ  ) ושמואל ב(, ּכְ
ֲעבור ֲארֹון ָהֱאלִהי ם י ּבַ ּתֵ ית עֹוֵבד ֱאדֹום ַהּגִ ַּוְיָבֶרך ְיָי ֶאת ּבֵ ְ.  

ִגיַנייהו, ַּצִדיַקָיא ְרִכין ּבְ ְזָנא , ָּאֳחָרִנין ִמְתּבָ ְּוִאינון ָלא ָיְכלו ְלִאּתְ  )א לאשתזבא''ס(ּ
ְזכוַתְייהו ּּבִ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ִגי. ּ ֵרך ָמאֵריה ּבְ ּיֹוֵסף ִאְתּבָ ָזָבא , ֵּניהְ ּתְ ְּוִאיהו ָלא ָיִכיל ְלִאׁשְ

יה וְלָנְפָקא ְלֵחירו ְזכוֵתיה ִמּנֵ ּּבִ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף קפט ע - ' זוהר חלק א[

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵבית ַהּסַֹהר ּכְ ּוְלָבַתר ָאִעיל ֵליה ּבְ ְרֶזל )תהלים קה(ּ ֶבל ַרְגלֹו ּבַ ּ ִעּנו ַבּכֶ
ָאה ַנְפׁשֹו ַּעד ִדְלָבַתר קו, ּבָ ל ַאְרָעא ּ ְלֵטיה ַעל ּכָ ִריך הוא ַאִפיק ֵליה ְלֵחירו ְוׁשַ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ִתיב ְולא ַיֲעֹזב ֶאת ֲחִסיָדיו ְלעֹוָלם . ְדִמְצָרִים ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָמרו )ב''דף קפט ע(ּ ֲחִסידֹו , ִּנׁשְ
ָמר ִתיב ְוִאּתְ ִריך הוא ָאִגין ֲעַלְייהו ְדַצִדיַק. ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא , ָיאְּ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]661דף [ -ּ

נו ְוָתֵסך ָעֵלימו ְוַיְעְלצו ְבך )תהלים ה(, ִּדְכִתיב. ְדָאֵתי ְמחו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנִ ָ ְוִיׂשְ ְ ְּ ּ ּ ּ
ֶמך   :ָאֹוֲהֵבי ׁשְ

ת ֲאֹדָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף א ֵאׁשֶ ּשָׂ ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַוּתִ ּי ִחָייא ָפַתח ִרּבִ. ּ ּ
קֹול ְדָברֹו)תהלים קג(, ְוֲאַמר מֹוַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ּגִ ּ ּבָ א . ּ ּתָ

ָרא ֵמחֹובֹוי, ֲחֵזי ּמְ ה ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּמָ ּּכַ ָנא, ְ ּקְ ֹאַרח ִמְתּתַ ְוְלֵמיַהך ּבְ ִגין . ּ ּבְ
ּי ֵליה ַההוא ֵיֶצר ָהָרעְּדָלא ִיְסֵט ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ְּדִאיהו ְמַקְטְרָגא ֵליה ּכָ ּ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ

ִדיר ּוְבִגין ְדִאיהו ְמַקְטְרָגא ֵליה ּתָ ּ ּ ָפא ֲעֵליה, ּ ּקְ ר ָנׁש ְלִאְתּתַ ֵעי ּבַ ְלָקא ֲעֵליה , ּּבָ ּוְלִאְסּתַ ּּ
יפו ּקִ ֲאַתר ּתָ ַב. ּּבְ ֲאַתר ִדְגבוָרה, ּר ֲעֵליהְּדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ּגָ ָפא ּבְ ּתְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ִגין ְדַכד ַבר ָנׁש . ּ ּּבְ
בוָרה, ִּאְתַקף ֲעֵליה ְסַטר ּגְ ֵדין ִאיהו ּבִ ּּכְ ָפא, ּ ּקְ יה ְלִאְתּתַ ק ּבֵ ְּוִאְתָדּבַ ּוְבִגין ְדַההוא ֵיֶצר . ּ ּ ּ
יף ּקִ יף ִמיֵניה, ָהָרע ּתַ ּקִ ֵעי ַבר ָנׁש ִדיֵהא ּתַ ּּבָ ּ.  

פו ֲעֵליהְּוִאֵל ּקְ א ְדִאְתּתַ ֵני ָנׁשָ ּין ּבְ ּ ּבֹוֵרי ֹכַח, ּ ָחא ִזיָנא ִעם ִזיֵניה, ִּאְקרון ּגִ ּכְ ּתַ . ְּלִאׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּוִאֵלין ִאינון ַמְלָאָכיו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָיא, ּ ְטָרא ִדְגבוָרה ַקׁשְ ָפא , ְּדַאְתָיין ִמּסִ ּקְ ְלִאְתּתַ

ּבֹוֵרי ּכַֹח עֹוׂשֵ, ֲּעֵליה ְרכו ְיָי ַמְלָאָכיו. י ְדָברֹוּגִ יֹוֵסף, ּּבָ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק ְוִגּבֹור ְוָנַטר , ּכְ ּ
ַגֵויה ים ּבְ א ְדִאְתְרׁשִ ִרית ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה, ִרּבִ ָּהא אוְקמוָה ֲאַתר ָדא ְדֵיֶצר , ַמאי ִהיא, ּ ּ ּ ּ
א ַאַחר ַהְדָבִרים, ָהָרע ְמַקְטֵרג ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ א ְלַקְטָרָגא. ּ ִגין ְדיֹוֵסף ָיַהב ֵליה דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ,

יט ֵליה ְרֵמיה ְוַקּשִׁ ֲעֵריה ְוַאְתִקין ּגַ ׂשַ ְּדֲהָוה יֹוֵסף ְמַסְלֵסל ּבְ ּ ּ א ַלֵיֶצר , ּ ֵדין ִאְתְיִהיב דוְכּתָ ּּכְ ּ
ּוַמה ֲאבֹוי ְדִא, ְּדָאַמר. ָהָרע ְלַקְטְרָגא ל ֲעֵליהּ ּיהו ִמְתַאּבֵ ְרֵמיה, ּ יט ּגַ , ְּויֹוֵסף ְמַקּשִׁ

ֲעֵריה ׂשַ ּוְמַסְלֵסל ּבְ א ְוַקְטִריג ֵליה, ּ יה דוּבָ ֵרי ּבֵ ֵדין ִאְתּגָ ּּכְ ּ ּ ּ:  

ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה א ֲחֵזי. ּ יה , ּתָ ח ּבֵ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ַעְלָמא ַעְלָמא, ּיַדן ָיֵתיהְלֵמ, ּבְ ח ַחָייִבין ּבְ ּכַ ִתיב, ְּוַאׁשְ  ְוָעַצר ֶאת )דברים יא(, ַמה ּכְ
ן ֶאת ְיבוָלה ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה ֹלא ִתּתֵ ַּהּשָׁ ם ְמֵהָרה, ּ ִגין . ּוְכֵדין ַוֲאַבְדּתֶ ְּדָהא ּבְ

א ַמָיא ְוַאְרָעא ִאְתֲעָצרו, ּחֹוִבין ִדְבֵני ָנׁשָ ְדָקא ְיאות, ּׁשְ ְּוָלא ָנֲהֵגי ִנּמוֵסיהֹון ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ִּאינון ְדָלא ָנְטרו ְלַהאי ְקָייָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל , ּ ין ִיׂשְ ְרֵמי ְפִריׁשו ּבֵ ּּגָ ּ
ַמָיא ַּלֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ֲחִויֶתם, ּ ּתַ ם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ְוִהׁשְ ם ַוֲעַבְדּתֶ ִגין ִדְכִתיב ְוַסְרּתֶ ,  ָלֶהםּּבְ

ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר ַמאן ְדָסִגיד ֵלאָלָהא ָאֳחָרא. ּוְכִתיב ְוָעַצר ֶאת ַהּשָׁ ְּדַהאי ִאיהו ּכְ ּ ּ ,
א ַהאי ָאת ְקָייָמא ַקִדיׁשָ ר ּבְ ּקֵ ִּדְמׁשַ ּ.  

ְדָקא ָיאֹות ַעְלָמא ּכְ א ִאְתְנִטיר ּבְ ִריך הוא , ְּוַכד ְקָייָמא ַקִדיׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ָיִהיב ְּ
ַעְלָמא ְרָכאן ְלֵעיָלא ְלַאְתָרָקא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבִ ִניף )תהלים סח(, ּכְ ם ְנָדבֹות ּתָ ׁשֶ  ּגֶ

ה ה כֹוַנְנּתָ ם ְנָדבֹות. ֱָאלִהים ַנֲחָלְתך ְוִנְלָאה ַאּתָ ׁשֶ ם ִדְרעוָתא, ּגֶ ׁשֶ ָּדא ּגֶ ּ ד ִאְתָרֵעי . ּ ּכַ
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ְכְנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְרָכאן, ָרֵאלְּ ּוָבֵעי ַלֲאָרָקא ָלה ּבִ ֵדין ַנֲחָלְתך ְוִנְלָאה , ּ ָּכְ

ה ה כֹוַנְנּתָ   .ַאּתָ

 ] בשנה59יום [סדר הלימוד ליום כט חשון 

ָרֵאל, ַָנֲחָלְתך ִריך הוא, ִּאינון ִיׂשְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּדִאינון ַאְחַסְנּתֵ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּ , ּכְ
ָרֵאל, ְוִנְלָאה. ֶבל ַנֲחָלתֹו ַיֲעֹקב ֶח)דברים לב( ֶנֶסת ִיׂשְ ַאְרָעא , ָּדא ּכְ ְּדִאיִהי ִנְלָאה ּבְ

י, ָאֳחָרא ּתֵ ם ִדְרעוָתא ִאְתְיִהיב. ּוְכֵדין ִאיִהי ִנְלָאה, ְּדִאיִהי ַצְחָיא ְלִמׁשְ ְּוַכד ַההוא ֶגׁשֶ ּ ּ ,
ה ה ּכֹוַנְנּתָ ֵדין ַאּתָ   .ּכְ

  ]א''דף קצ ע - ' זוהר חלק א[

ַמָיא ְוַאְרָעא, אְּוַעל ָד ְלהו ָקְייָמא ַעל ִקיוָמא ָדא, ְוָכל ֵחיֵליהֹון, ׁשְ ּּכֻ ּּ ירמיה (ִּדְכִתיב . ּ

י)לג ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ ֵעי ְלִאְזַדֲהָרא .  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ך ּבָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ

ָדא ְּוָהא אוְקמוָה, ּבְ ך ּכְ. ּ ְוְבִגין ּכָ ִתיב , ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה, ִתיבּ ּוַבְתֵריה ּכְ ּ
ת ֲאֹדָניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל יֹוֵסף א ֵאׁשֶ ּשָׂ ָרה ֵאָליו יֹום יֹום. ַוּתִ ַדּבְ י ֶאְלָעָזר ָפַתח . ַּוְיִהי ּכְ ִּרּבִ

ת ָרע ְוגו)משלי ו(, ְוֲאַמר ָמְרך ֵמֵאׁשֶ ִאין ִאינון ַצִד', ָ ִלׁשְ ַּזּכָ א , ּיַקָיאּ ְּדָיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ הו, ְ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא. ְּלֵמיַזל ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִגין ְדִאינון ִמׁשְ ּּבְ ּ ְּדָכל ַמאן . ּ

אֹוַרְייָתא יֹוֵמי ְוֵליֵלי ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ֵרין ָעְלִמין, ּ דף קצ (א ְוַעְלָמ, ַּעְלָמא ִעָלָאה, ַאְחִסין ּתְ

ָאה )א''ע ּתָ ָמה, ַאְחִסין ַהאי ַעְלָמא. ּתַ ר ָנׁש ִלׁשְ ה ּבַ ק ּבָ ב ְדָלא ִאְתַעּסַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְוַאְחִסין , ּ
ַּההוא ַעְלָמא ִעָלָאה ָמה, ּ ר ָנׁש ִלׁשְ ה ּבַ ק ּבָ ד ִאְתַעּסַ ּּכַ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֹמא)משלי ג(, ַמה ּכְ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ּ ֹאֶרך ָיִמים ּבִ ר ְוָכבֹודְ ְֹאֶרך ָיִמים . ָּלה עׁשֶ

יִמיָנה ָּאְרָכא ְדַחִיין ִאיהו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ַּמאן ְדָאִזיל ִליִמיָנא ְדאֹוַרְייָתא, ּּבִ ן . ּ ּמָ ְּדָזֵכי ּתַ
ְּדִאיהו ְיָקָרא ְוִכְתָרא, ִליָקָרא ְדאֹוַרְייָתא ְּלִאְתַעְטָרא ַעל ּכָֹלא, ּ ְּדִכְתָרא ְדאֹוַרְייָתא . ּ

ַּההוא ַעְלָמא ִאיהוּבְ ר ְוָכבֹוד. ּ ֹמאָלה עׁשֶ ׂשְ ַהאי ַעְלָמא, ּּבִ ק , ּבְ ב ְדָלא ִאְתַעּסַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ
ָמה ה ִלׁשְ ּּבָ עוְתָרא ִויָקָרא, ּ ַהאי ַעְלָמא ּבְ   .ָּזֵכי ּבְ

ָרֵאל ד ֲאָתא ֵמָהָתם ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ י ִחָייא ּכַ ְּדָהא ִרּבִ אֹוַרְייָתא, ּ ּד ְדֲהוו ַאְנפֹוי ַע, ָקָרא ּבְ ּ ּ
א ְמׁשָ ׁשִ אֹוַרְייָתא. ְנִהיִרין ּכְ ל ִאינון ְדָלָעאן ּבְ יה ּכָ ְּוַכד ֲהוו ָקְייִמין ַקּמֵ ּ ּ ָּדא , ֲהָוה ָאַמר. ּ

ָמה אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ָמה, ּ ַדל ִלׁשְ ּתַ ְּוָדא ָלא ִאׁשְ ק , ּ ְּוֲהָוה ַצֵלי ַעל ַההוא ְדִאְתַעּסַ ּ ּ
ָמה ִדיר,ִּלׁשְ י ְלַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְדֶליהֵוי ָהִכי ּתָ ה . ְוִיְזּכֵ ק ּבָ ְּוַצֵלי ַעל ַההוא ְדָלא ִאְתַעּסַ ּ ּ ּ
ָמה ָמה, ִּלׁשְ ה ִלׁשְ ָקא ּבָ ְּדֵייֵתי ְלִאְתַעּסְ ּ י ְלַחֵיי ָעְלָמא, ּ   .ְּוִיְזּכֵ

אֹוַרְייָתא, יֹוָמא ַחד ְלִמיד ְדֲהָוה ָלֵעי ּבְ ַּוַדאי , ָאַמר. י מֹוִריָקןְּוַאְנפֹו, ָּחָמא ַחד ּתַ
ֶחְטָאה ִאיהו ְדָנא ְּמַהְרֵהר ּבְ יה. ּ ָּאִחיד ֵליה ְלַקּמֵ ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּ יך ֲעֵליה ּבְ ְּוַאְמׁשִ ּּ ַעד , ְ

ַגֵויה ב רוֵחיה ּבְ ְּדִאְתַייׁשַ ּ ּ ּ ִּמן ַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה. ּ ֵוי ַעל רוֵחיה, ּ ּׁשַ ּ ַתר , ּ ְּדָלא ִיְרֹדף ּבָ ּ
יןִא יׁשִ ּינון ִהְרהוִרין ּבִ ָמה, ּ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ.  
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י יֹוֵסי יה, ָאַמר ִרּבִ ין ַאְתָיין ְלַגּבֵ יׁשִ ד ָחֵמי ַבר ָנׁש ְדִהְרהוִרין ּבִ ּּכַ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ , ִיְתַעּסַ
יה ּוְכֵדין ִיְתַעְברון ִמּנֵ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ ד ַההוא ִסְט, ָאַמר ִרּבִ י ֵליה ְלַבר ּּכַ א ָאֵתי ְלִמְפּתֵ יׁשָ ָּרא ּבִ

י אֹוַרְייָתא, ָנׁש יך ֵליה ְלַגּבֵ ְּיֵהא ָמׁשִ יה, ְ ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ.  

א ֲחֵזי ִניָנן, ּתָ ִריך הוא , ְּדָהא ּתָ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ א ָקְייָמא ַקּמֵ ְּדַכד ַהאי ִסְטָרא ִביׁשָ ּ ּ ְּ

ִגין עֹוָבִד יןְלַאְסָטָאה ַעל ַעְלָמא ּבְ יׁשִ ִריך הוא ָחס ַעל ַעְלָמא. ין ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְוָיִהיב , ְּ
א יה, ֵעיָטא ִלְבֵני ָנׁשָ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ְלָטָאה ֲעֵליהֹון ְוָלא ַעל עֹוָבֵדיהֹון. ְּלִאׁשְ , ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ
ּוַמאי ִאיהו ֵעיָטא אֹוַרְייָתא, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ יה, ְּלִאׁשְ ָזבו ִמּנֵ ּתֵ ְּוִאׁשְ י )משלי ו(, ִּדְכִתיב, ָנָלןְמ. ּ  ּכִ

ֵּנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר ּ ת ָרע . ְ ָמְרך ֵמֵאׁשֶ ְתֵריה ִלׁשְ ִתיב ּבַ ַָמה ּכְ ּ
  .ֵּמֶחְלַקת ָלׁשֹון ָנְכִרָיה

יה קו. ִסְטָרא ָאֳחָרא, ְּוָדא הוא ִסְטָרא ְמָסֲאָבא ִדיר ַקּמֵ ְּדִאיִהי ָקְייָמא ּתָ ִריך ּ א ּבְ ְְדׁשָ

א, ּהוא א. ְּלַאְסָטָאה ַעל חֹוֵביהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ א ִלְבִני ָנׁשָ ִדיר ְלַאְסָטָאה ְלַתּתָ . ְוָקְייָמא ּתָ
ִדיר ְלֵעיָלא א, ָקְייָמא ּתָ ָרא חֹוֵביהֹון ִדְבִני ָנׁשָ ִגין ְלַאְדּכָ . ּוְלַאְסָטָאה לֹון ַעל עֹוָבֵדיהֹון, ּּבְ

ּוְבִגין ְדִאְתְיִה ְרׁשוֵתיהּ ּיבו ּבִ ּ ָמה ְדֲעַבד ֵליה ְלִאיֹוב, ּ ּּכְ ּ ּ.  

ָכל ַמה ְדֲעָבדו ָרא חֹוֵביהֹון ּבְ ְּוֵכן ָקְייָמא ֲעַלְייהו ְלַאְסָטָאה וְלַאְדּכָ ּ ּ ִאינון ִזְמִנין , ּ ּּבְ
ִדיָנא ִריך הוא ָקְייָמא ֲעַלְייהו ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ֵדין ָקִאים ְלַאְסָטָאה לֹון וְלַא. ְּ ָרא ּּכְ ְדּכָ

ָרֵאל. חֹוֵביהֹון ִריך הוא ָחס ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ . ְּוָיַהב לֹון ֵעיָטא ְלִאׁשְ
ה ָנה, ּוְבּמָ יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ֹוָפר ּבְ ּשׁ ֵלַח ְדָיֲהִבין ֵליה, ּבַ ּתַ ׁשְ ִעיר ַהּמִ ׂשָ ּוְביֹוָמא ְדִכפוֵרי ּבְ ּ ּ ּּ ּ ,

ִגין ְלִא ְייהוּבְ א ִמּנַ ְּתְפָרׁשָ ַההוא חוָלֵקיה, ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ אֹול ְצָעֶדיָה ִיְתמֹוכו)משלי ה(, ַמה ּכְ ּוְבָרָזא . ּ ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמֶות ׁשְ
ִתיב ִּדְמֵהיְמנוָתא ַמה ּכְ לֹוםּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹוַעם ְוָכל ְנ)משלי ג(, ּ ְּוִאֵלין ִאינון . ִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּ

ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא ָּאְרִחין וׁשְ לֹום ְוַהאי ָמְות. ְּוֹכָלא ַחד, ּ ְּוֹכָלא ִהפוָכן ָדא ִמן ָדא, ַהאי ׁשָ ּ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ָאה חוְלֵקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְדָק, ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִקין ּבֵ ְּדִאינון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ , א ָחֵזיְּ
ל ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ְדַעְלָמא ָזָבא ִמּכָ ּתְ א . ְּוָיִהיב לֹון ֵעיָטא ְלִאׁשְ א ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאינון ַעּמָ ּּבְ ּ ּ

יה ְוחוָלֵקיה ְּלַאְחַסְנּתֵ ּ ֹכָלא, ּ ְּוַעל ָדא ָיִהיב לֹון ֵעיָטא ּבְ ַעְלָמא ֵדין. ּ ִאין ִאינון ּבְ , ַּזּכָ
  .ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי

א ֲח ַעְלָמא, ֵזיּתָ אט ּבְ א ָנַחת ְוׁשָ יׁשָ ד ַהאי ִסְטָרא ּבִ א, ּכַ , ְּוָחֵמי עֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ
ַעְלָמא ְלהו ָסְטִאין ָאְרַחְייהו ּבְ ְּדִאינון ּכֻ ּ ּ א , ָסִליק ְלֵעיָלא ְוַאְסִטין לֹון. ּּ ְּוִאְלָמֵלא ְדקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ָחִייס ַעל עֹוָבֵדי ְידֹוי ּּבְ ַעְלָמאָלא ִיׁשְ, ְ ֲארון ּבְ   .ּּתָ

  ]ב''דף קצ ע - ' זוהר חלק א[



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָרה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ַדּבְ ִתיב ַוְיִהי ּכְ ָרה. ַּמה ּכְ ַדּבְ ָכל  )ב''דף קצ ע(, ּּכְ ְדָסְלָקא ְוָסאֵטי ּבְ
ִריך הוא, יֹוָמא ְויֹוָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָאַמר ַקּמֵ ה ִדְלטֹוִרין, ְּ ּמָ ין ּכַ יׁשִ ה ּבִ ּמָ יָצָאה , ּּכַ ִגין ְלׁשֵ ּבְ
ִני ַעְלָמא   .ּבְ

ִתיב ה, ַמה ּכְ ב ֶאְצָלה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ַמע ֵאֶליָה ִלׁשְ ְּוֹלא ׁשָ ַמע ֵאֶליָה. ּ ִגין , ְולא ׁשָ ּבְ
ְּדִאיהו ָחִייס ַעל ַעְלָמא ב ֶאְצָלה. ּ ּכַ ב ֶאְצָלה, ִּלׁשְ ּכַ ַּמהו ִלׁשְ ְלָטנו. ּ ִגין ְלָנְסָבא ׁשָ , ּּבְ

ְלָטָאה  ְלָטא, ַעל ַעְלָמאְּלׁשַ ְלָטנו ָלא ׁשָ ַּעד ְדִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו, ְּוׁשָ ּ ּ.  

ב ֶאְצָלה ּכַ ָּדָבר ַאֵחר ִלׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ב ִעם )ויקרא טו(, ּכְ ּכַ ר ִיׁשְ ּ וְלִאיׁש ֲאׁשֶ
א. ְטֵמָאה ה ְלֵמיַהב ָלה ְרבו וִבְרָכאן ְוִסַייְעּתָ ִּלְהיֹות ִעּמָ ּ ּ ּ ְּדִאְלָמֵלא . ּ ִּסיוָעא ֲהָוה ָלה ּ ּ ּ

ַעְלָמא ֲאִפילו ַחד, ִּמְלֵעיָלא ַאר ּבְ ּתָ ָּלא ִאׁשְ ִריך הוא ָחִייס ַעל . ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ֲּאָבל ּבְ ּ ְּ

ִקיוֵמיה, ַעְלָמא ַאר ַעְלָמא ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ּ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ּּכָֹלא ִאיהו ָאְרָחא ָחָדא, ִרּבִ י לֹון ֲּאָבל ֵיֶצר ָהָרע הוא ְדָקא ָאִז, ּ ּיל וְמַפּתֵ
א הו, ִלְבֵני ָנׁשָ ָקא ּבְ ִגין ְלַאְסָטָאה ָאְרַחְייהו וְלִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ּוְבָכל ִעיָדן , ּבְ

ִגין ְלַדְחָייא ֵליה ֵמָאְרָחא ְדַחֵיי, ָּסֵטי ֵליה ְלַבר ָנׁש ֵמָאְרָחא ִדְקׁשֹוט. ְוִעיָדן ּּבְ ָכא , ּ ְלַאְמׁשָ
  .יִהּנֹםֵּליה ַלּגֵ

ָאה ִאיהו ַמאן ְדָעִביד ְוָנִטיר  ַּזּכָ ִבילֹוי)נטיר, א זכאה מאי עביד''נ(ּ ִגין , ּ ָאְרחֹוי וׁשְ ּבְ
יה ק ּבֵ ְּדָלא ִיְתַדּבַ ּ ַמע ֵאֶליָה. ּ ָרה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום ְולא ׁשָ ַדּבְ ַּהְיינו ִדְכִתיב ַוְיִהי ּכְ ה , ּ ּמָ ּכְ

ָכל יֹוָמאּ ְדִאיִהי ֲאְמַרת ֵלי)א במה''נ( ְּדָהא רוַח ְמָסֲאָבא. ּה ּבְ י ֵליה , ֵיֶצר ָהָרע, ּ ִּאיהו ְמַפּתֵ ּ
ָכל יֹוָמא, ְלַבר ָנׁש ב ֶאְצָלה, ּבְ ּכַ יִהּנֹם, ִּלׁשְ ן, ּגֹו ּגֵ ּמָ ּוְלִאְתָדָנא ּתַ ה, ּ   .ִּלְהיֹות ִעּמָ

א ֲחֵזי ַההוא ִסְטָרא, ּתָ ק ּבְ ד ַבר ָנׁש ִאְתָדּבַ ּּכַ ך ֲאַב, ּ ַהאי , ְּתָרהְִאְתְמׁשַ ה ּבְ ַאב ִעּמָ ְּוִאְסּתָ
ַעְלָמא ָאֳחָרא, ַעְלָמא ה ּבְ ַאב ִעּמָ א ֲחֵזי. ְּוִאְסּתָ ְּמנוָוָלא ִאיהו, ַהאי ִסְטָרא ְמָסֲאָבא, ּתָ ּ ,

ִּלְכלוָכא ִאיהו ִדְכִתיב. ּ ׁש,  ֵצא ּתֹאַמר לֹו)ישעיה ל(, ּּכְ ּוֵביה ִאְתָדן ַמאן . צֹוָאה ַמּמָ ּ ּ
ּוֵביה ִאְתָדנו ִאינון ַחָייִבין ְדַעְלָמא, ֹוי ִמן אֹוַרְייָתאְּדַאְסֵטי ָאְרח ּ ּ ּ ְּדֵלית לֹון ְמֵהיְמנוָתא , ּּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ְּ.  

ִתיב ִית , ַמה ּכְ י ַהּבַ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ ַהיֹום ַהֶזה ַוָיֹבא ַהּבַ ַּוְיִהי ּכְ ּּ
ִית ּבָ ם ּבַ ַהיֹום ַהֶזהַו. ׁשָ ְּיִהי ּכְ ַעְלָמא, ּ ְלָטא ּבְ ְוָנֲחָתא ְלַאְסָטָאה ִלְבֵני , יֹוָמא ְדֵיֶצר ָהָרע ׁשָ

א א ַעל חֹובֹוי, ֵאיָמַתי. ָנׁשָ ְתיוְבּתָ ר ָנׁש ְלֲאָתָבא ּבִ ְדָלא , ּיֹוָמא ְדָאֵתי ּבַ ּתַ ּאֹו ְלִאׁשְ
אֹוַרְייָתא ד ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ַההוא ִזְמָנא ָנֲחָתאּו. ּּ ִגין ְלַאְסָטָאה , ְּכֵדין ּבְ ּבְ

ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו. ִלְבֵני ָעְלָמא ד , ַּוָיֹבא ַהּבַ אֹוַרְייָתא וְלֶמְעּבַ ְדָלא ּבְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ּ
ִּפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא ַהאי ַעְלְמא, ּ ְּדִאיהו ְמַלאְכּתֹו ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ א ְדַבר ָנׁש ְּוֵכיָון ְד. ּ ֲּעִביְדּתָ

ַהאי ַעְלָמא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּהוא ֲעִביְדּתָ ּ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש. ְּ יָפא , ּבָ ּקִ ְלֶמֱהֵוי ּתַ
ָכל ִסְטרֹוי ַאְרָיא ּבְ לֹוט ֲעלֹוי ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּכְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ י ֵליה, ּּבְ ַמה . ְּוָלא ָיִכיל ְלִמְפּתֵ

ִתיב ְוֵא ַבר ְדֵיקום ְלֳקְבֵליה ְדֵיֶצר ָהָרע, ין ִאיׁשּכְ ֵּלית ּגְ ּ ּ ְדָקא ָיאֹות, ּ יה ְקָרָבא ּכְ ח ּבֵ   .ְּוִיּגַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]665דף [ -ּ

ַּמאי אֹוְרֵחיה ְדֵיֶצר ָהָרע יה , ּ ָחא ּבֵ ר ָנׁש ָקִאים ְלֳקְבֵליה וְלַאּגָ יָון ְדָחֵמי ְדֵלית ּבַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ
ִבְגדֹו ֵלאֹמ: ִּמָיד, ְקָרָבא הו ּבְ ְתְפׂשֵ ַּוּתִ יּ ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו. ר ׁשִ הו ּבְ ְתְפׂשֵ ַּוּתִ ִליט , ּ ִגין ְדַכד ׁשַ ּּבְ ּ

ֵּיֶצר ָהָרע ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש יט ֵליה ְלבוׁשֹוי, ַּאְתִקין ֵליה, ּ ְּוַקּשִׁ ֲעֵריה, ּ ׂשַ ֲהָדא . ְּמַסְלֵסל ּבְ
י ְכָבה ִעּמִ ִבְגדֹו ֵלאֹמר ׁשִ הו ּבְ ְתְפׂשֵ ּהוא ִדְכִתיב ַוּתִ יִּאְתָדּבַ, ּּ   .ק ִעּמִ

ָאה ַּמאן ְדִאיהו ַזּכָ ף ְלֳקְבֵליה, ּ ּקַ יה ְקָרָבא, ִּאְתּתַ ח ּבֵ ִתיב. ְּוַאּגַ ְגדֹו , ַמה ּכְ ַּוַיֲעֹזב ּבִ
ָיָדה ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה ּּבְ ּּ ּבֹוק ֵליה, ּ ף ְלֳקְבֵליה, ִּיׁשְ ּקַ  ְוֵיֲערֹוק )א ואגח ביה קרבא''ס(. ְּוִיְתּתַ

יה ִגין ְלִא, ִּמּנֵ יהּבְ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ לֹוט ֲעלֹוי, ּׁשְ   .ְוָלא ִיׁשְ

י ִיְצָחק ְּזִמיִנין ִאינון ַצִדיַקָיא ְלֶמחֵמי ְלֵיֶצר ָהָרע, ָאַמר ִרּבִ ַחד טוָרא ַרְבְרָבא, ּ , ּּכְ
ְּוִיְתְמהון ְוֵייְמרון ְפָיא ֵליה ְלטוָרא ַרְבְרָבא ָהֵדין ִעָלָאה. ּ ֵּאיך ָיִכיְלָנא ְלַאּכְ ּ ּ ן ּוְזִמיִני. ְ

יַעָיא ְלֶמֱחֵמי ֵליה ְלֵיֶצר ָהָרע ֲעָרא, ַּרּשִׁ חוָטא ְדׂשַ יק ּכְ ַּדּקִ ּ ְּוִיְתְמהון ְוֵייְמרון, ּ ְֵהיך ָלא . ּ

יק ָדא ַדּקִ ֲעָרא ּכְ ְפָיא ְלחוָטא ְדׂשַ ָּיִכיְלָנא ְלַאּכְ ִּאֵלין ִיְבּכון ְוִאֵלין ִיְבּכון. ּ ּּ ִריך . ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ּהוא ְיַבֵער ֵליה ֵמ ְּוִיּכֹוס ֵליה ְלֵעיַנְייהו, ַעְלָמאּ ַעְלָמא, ּ לֹוט עֹוד ּבְ ְּוֶיחמון , ְוָלא ִיׁשְ

ַּצִדיַקָיא ְוֶיֱחדון ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ִרים ֶאת )תהלים קמ(, ּכְ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ָָפֶניך ּ.  

  ]א''דף קצא ע - ' זוהר חלק א[

ֵקה ֶמֶלך ִמְצַרִים ְוגוַוְיִהי  )א''דף קצא ע( ְַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָחְטאו ַמׁשְ ּ י ְיהוָדה . 'ּּ ִּרּבִ
י ִאם )עמוס ג(, ָּפַתח ְלּתִ עֹוָנתֹו ּבִ ִפיר קֹולֹו ִמּמְ ן ּכְ ַיַער ְוֶטֶרף ֵאין לֹו ֲהִיּתֵ ַאג ַאְרֵיה ּבַ ּ ֲהִיׁשְ
ַיַער. ָלָכד ַאג ַאְרֵיה ּבַ   .ֲּהִיׁשְ

א ֲחֵזי ה , ּתָ ּמָ ִריך הואּכַ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָחא ּבְ ּגָ א ְלַאׁשְ ִּאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ְּדָכל . ְּ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּוְבפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ יה ְוֵאיָמֵתיה הוא ַעל , ְּ ַּדַחְלּתֵ ּ ּ ּ

ִריך הוא ַע. ּּכָֹלא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּדָהא ּכַ ּ ְרָיין ְדַעְלָמא, ְלָמאְּ ל ּבִ ל ַחד ְוַחד , ֲּעַבד ּכָ ּכָ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה ִדיוְקֵניה ּכְ ּּבְ ּ ִדיוְקָנא ִעָלָאה. ּ ָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּוְלָבַתר ּבָ ּ ּ ְלֵטיה ַעל , ּ ְּוׁשַ

ְלהו ּּכֻ ִדיוְקָנא ָדא, ּ   .ּּבְ

ַעְלָמא ְּדָכל ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ָקִאים ּבְ ל ִאינו, ּ אּּכָ ְרָיין ְדַעְלָמא ָזְקִפין ֵריׁשָ , ּן ּבִ
ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְדַבר ָנׁש ָלן ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ יה. ּּ ּמֵ ְלהו ַדֲחִלין ְוָזִעין ִמּקַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּכְ

ַמ)בראשית ט( ל עֹוף ַהּשָׁ ל ַחַית ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ֶכם ִיְהֶיה ַעל ּכָ ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ י ', ִים ְוגוּ ְוַהּנֵ
יה, ִמיֵלי ָלן ְוָחָמאן ּבֵ ּכְ ד ִמְסּתַ יה, ַּהאי ִדיוְקָנא, ּּכַ ָמָתא ּבֵ   .ְּוִנׁשְ

י ֶאְלָעָזר יה, ָאַמר ִרּבִ ָמָתא ָלאו ּבֵ ב ְדִנׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ָמה , ּ ְנָיין ִמּכְ ּתַ ַּצִדיַקָיא ָלא ִמׁשְ
ַקְדִמיָתא ְּדֲהָוה ְדיוְקְנהֹון ּבְ ר ָנ. ּ ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתאְוַכד ּבַ ַּהאי ִדיוְקָנא , ׁש ָלא ָאִזיל ּבְ

א ִאְתַחַלף ֵליה ַּקִדיׁשָ ְלָטָאה ֲעֵליה. ּּ ַמָיא ָיְכִלין ְלׁשַ ָרא ְועֹוָפא ִדׁשְ ּוְכֵדין ֵחיַות ּבְ ִגין , ּּ ּבְ
א ְּדִאְתַחַלף ֵליה ַהאי ִדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ִּאְתַחַלף ֵליה ַהאי ִדיוְקָנא ְדַבר, ּּ ּ   . ָנׁשּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]666דף [ -ּ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ִריך הוא ַאְחַלף עֹוָבִדין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין ְלַאֲהָדָרא ִמִלין , ְּ ּּבְ
ָכל עֹוָבֵדי ְדַעְלָמא, ְּלַאְתַרְייהו ָחא ְרעוֵתיה ּבְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ד . ּ י ִדיוְקֵניה ּכַ ּנֵ ּתַ ָּדִנֵיאל ָלא ִאׁשְ ּ ּּ

גוָב ַּאִפילו ֵליה ּבְ ּ ּ ִזיב, א ְדַאְרְיָוָתאּ ּתֵ ך ִאׁשְ ְוְבִגין ּכָ י ִחְזִקָיה. ּ ָהא , ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ
ִתיב לוִני)דניאל ו(, ּכְ ַלח ַמְלֲאֵכיה וֲסַגר פום ַאְרָיָוָתא ְוָלא ַחּבְ ּ ֱאָלִהי ׁשְ ּ ּ ַמע ִדְבִגין . ּּ ַּמׁשְ

ר ְלפוַמְייהו ַּמְלָאָכא ְדַאְסּגַ ּ ל, ּ   .ָלא ִאְתַחּבַ

ל, ּיהָאַמר ֵל ִגין ָדא ָלא ִאְתַחּבַ ָאה, ּבְ ְּדָהא ַההוא ִדיוְקֵניה ְדַבר ָנׁש ַזּכָ ּ ּ ּ ִּאיהו ַמְלָאָכא , ּ
ׁש ִּדְסִגיר פוָמא, ַמּמָ יר לֹון, ּּ לון ֵליה, ְּלַנְטָרא ֵליה, ְוָקׁשִ ְּדָלא ְיַחּבְ ּ ַלח . ּ ך ֱאָלִהי ׁשְ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ַּההוא ְדָכל ִדיוְקִני, ַּמְלֲאֵכיה ּ ּ יהּ ָקן ּבֵ ּן ְדַעְלָמא ִמְתַחּקְ י, ּ ְּוִאיהו ַאְתִקיף ִדיוְקִני ּבִ ּ ְוָלא , ּ
י ְלָטָאה ּבִ ְּוָסַגר פוַמְייהו, ָּיִכילו ְלׁשַ ּ ַלח ַמְלֲאֵכיה ַוַדאי, ּ ְּוַעל ָדא ׁשָ ּ ּ.  

יה, ְוַהאי ַמְלֲאָכא ָקן ּבֵ ַּההוא ְדָכל ִדיוְקִנין ִמְתַחּקְ ּ ּ ּ ּגֹוִים  ָיִד)תהלים קי(, ִּדְכִתיב. ּ ין ּבַ
ל ִדיוְקִנין ְדַעְלָמא, ָּמֵלא ְגִויֹות יה ּכָ י ַקּמֵ ּנֵ ּתַ ִּאיהו ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר . ּ ְּוַעל ָדא ִמּבָ ּ

ִבילֹוי, ָנׁש ָרא ָאְרחֹוי וׁשְ ּמְ יה ְדָמאֵריה, ְּלִאְסּתַ ִגין ְדָלא ֶיחָטא ַקּמֵ ּּבְ ּ ּ ִדיוְקָנא , ּ ְּוִיְתַקַיים ּבְ ּ
  .ְדָאָדם

א ֲחֵזי ֲאָכֵלי ְדִאיּסוֵרי, ּתָ ְּיֶחְזֵקאל ָנַטר פוֵמיה ִמּמַ ּ ּ ִפי )יחזקאלד(, ִּדְכִתיב, ּ א ּבְ  ְוָלא ּבָ
ר ִפּגול ׂשַ ּּבְ ן ָאָדם, ּ יה. ָזָכה ְוִאְקֵרי ּבֶ ִתיב ּבֵ ָּדִנֵיאל ַמה ּכְ ם ָדִנֵיאל ַעל )דניאל א(, ּּ ּ ַוָיׂשֶ ּּ

ג ַפת ּבַ ַאל ּבְ ר לא ִיְתּגָ יוִלּבֹו ֲאׁשֶ ּתָ ֶלך וְבֵיין ִמׁשְ ּ ַהּמֶ ִדיוְקֵניה , ָּזָכה הוא, ְ ְּוִאְתְקַיים ּבִ ּ ּ
ִגין ְדָכל ִמִלין ְדַעְלָמא. ְּדָאָדם ּּבְ י ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּּ ּמֵ ְלהו ַדֲחִלין ִמּקַ ּּכֻ ּ ּ ּ ִליָטא , ּ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּ

ְלהו ַּעל ּכֻ א ַעל ּכָֹלא, ּ ְּוִאיהו ַמְלּכָ ּ.  

י יֹוֵסי ִגין ָדא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש, ָאַמר ִרּבִ ּּבְ ָרא ֵמחֹובֹוי, ְּ ּמְ ְוָלא ִיְסֵטי , ְלִאְסּתַ
ָמאָלא ל ָדא. ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְּוִעם ּכָ חֹובֹוי ּבְ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמְבַדק ּבְ ּּבָ ּ .

ד ַבר ָנׁש ָקִאים ֵמַעְרֵסיה ְּדָהא ּכַ ֵרין ַסֲהִדין , ּ יהּתְ ל יֹוָמא, ָּקְייִמין ַקּמֵ ֲהֵדיה ּכָ   .ְּוָאְזֵלי ּבַ

ר ָנׁש ְלֵמיַקם ֵעי ּבַ ח ֵעינֹוי, ּבָ א ְדַאְפּתַ ְעּתָ ׁשַ ִּאינון ַסֲהֵדי ָאְמִרין ֵליה ּבְ ּ  )משלי ד(, ּ
ירו ְנְגֶדך יטו ְוַעְפַעֶפיך ַיְיׁשִ ֵָעיֶניך ְלֹנַכח ַיּבִ ָ ָּ ּ ּינון ַסֲהִדין ִא, ְָקם ְוַאְתִקין ַרְגלֹוי ְלֵמַהך. ּּ

ל ַרְגֶלך ְוגו)שם(, ָּאְמִרין ֵליה ָ ַפֵלס ַמְעּגַ ּ ד ָאִזיל ַבר ָנׁש. 'ּ ָכל יֹוָמא, ְּוַעל ָדא ּכַ ֵעי , ּבְ ּבָ
ָרא ֵמחֹובֹוי ּמְ   .ֵּליה ְלִאְסּתַ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ד ָאֵתי ֵליְלָיא, ּבְ ָלא וְלִמְבַדק, ּכַ ּכְ ֵעי ְלִאְסּתַ ּּבָ ָכל ַמה ְדֲעַב, ּ ל ּּבְ ד ּכָ
ְייהו. ַּההוא יֹוָמא ִגין ְדֵייתוב ִמּנַ ּּבְ ּ ִדיר, ּ הו ּתָ ל ּבְ ּכֵ י ָמאֵריה, ְּוִיְסּתַ ִגין ְדֵייתוב ַקּמֵ ּּבְ ּ ָמה . ּ ּכְ
ּ ְוַחָטאִתי ֶנְגִדי ָתִמיד)תהלים נא(ְדַאּתְ ָאֵמר  ְייהו, ּ ִגין ְדֵייתוב ִמּנַ ּּבְ ּ ּ.  

  ]ב''דף קצא ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדֲהוו ִיׂשְ ּּבְ ּ יַדְייהו חֹוָבא, ּ ח ּבִ ּכַ ּתַ ָמה , ָּלא ִאׁשְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ ִנין. ּ ִגין ְדִאינון ָקְרּבָ ּּבְ ָכל יֹוָמא, ּ ְּדֲהוו ַמְקִרִבין ּבְ ֲּהוו ְמַכְפֵרי  )ב''דף קצא ע(, ּ ּ
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ָר. ֲּעַלְייהו לֹון ִיׂשְ א ְדִאְתּגָ ּתָ ְּוֵלית ַמאן ִדְמַכֵפר ֲעַלְייהו, ֵאל ֵמַאְרָעאַּהׁשְ אֹוַרְייָתא ִהיא , ּּ
ְּמַכְפָרא ֲעַלְייהו ָרן, ּ ָגלוָתא, ְּועֹוָבִדין ְדַכׁשְ הֹון ּבְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּוַמאן ְדִאיהו ָלא . ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ל ּבְ ּכַ ִּמְסּתַ ּ ִכיְנּתָ, ְּ ִרים ִלׁשְ גֹו ַעְפָראּגָ ְפָיא ּבְ ָמה , א ְלִאְתּכַ ּכְ
ִפיָלה ַעד ָאֶרץ ְוגו)ישעיה כו(, ְדַאּתְ ָאֵמר ה ַיׁשְ ִפיֶלּנָ ּ ַיׁשְ ּ ּ'.  

י ִיְצָחק ָרן, ָאַמר ִרּבִ אֹוַרְייָתא וְבעֹוָבִדין ְדַכׁשְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוֵכן ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ֶנֶסת , ּ ִרים ָלה ְלּכְ ּּגָ
ָרֵאל גֹו ָגלוָתאַלֲאָרָמא ֵריׁשָ, ִיׂשְ אֹוַרְייָתא . ּא ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאינון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ

  .ְיָמָמא ְוֵליֵלי

א ֲחֵזי ַעְלָמא, ּתָ ְלּגוִלין ּבְ ִריך הוא ּגִ א ּבְ ל קוְדׁשָ ְלּגֵ ּּגִ ּ א , ְּ ִגין ַלֲאָרָמא ֵריׁשָ ּבְ
ִגין ְדָיִרים יֹוֵסף ֵריׁשֵ, ְּדַצִדיַקָייא ְּדָהא ּבְ ַעְלָמאּ יה, ּיה ּבְ ָאה ַקּמֵ ח ַזּכָ ּכַ ּתַ ַּעל ְדִאׁשְ יז , ּ ַאְרּגִ

ֵקה ֶמֶלך ִמְצַרִים ְוָהאֹוֶפה ַלֲאדֹוֵניֶהם . ִרּבֹוָנא ַעל ַעְבדֹוי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָחְטאו ַמׁשְ ְּכְ ּ
ָאה. ְְלֶמֶלך ִמְצַרִים א ְדיֹוֵסף ַזּכָ ִגין ַלֲאָרָמא ֵריׁשָ א ֲחֵזי. ְּוֹכָלא ּבְ ,  ַעל ְיָדא ְדֶחְלָמא,ְוּתָ

ְפָייא ֵמִעם ֲאחֹוי י ַעל ֲאחֹוי, ִאְתּכַ ל ַעְלָמא, ְוַעל ְיָדא ְדֶחְלָמא ִאְתַרּבֵ י ַעל ּכָ   :ְוִאְתַרּבֵ

ִפְתרֹון ְוגו ַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ּכְ ֵניֶהם ִאיׁש ֲחלֹומֹו ּבְ ַּוַיַחְלמו ֲחלֹום ׁשְ א ֲחֵזי', ּ ְּדָהא , ּתָ
ָמר ְדָכל ֶחְלִמין ַתר פוָמאִּאּתְ ּ ָאְזִלין ּבָ ר ְלהו ֶחְלָמא, ּ ד ָפׁשַ ּיֹוֵסף ּכַ ר ְלַהאי , ּ אי ָפׁשַ ַּאּמַ

ָרא ָטָבא א, ִּפיׁשְ יׁשָ ָרא ּבִ ּוְלַהאי ִפיׁשְ ִּאינון ֶחְלִמין ֲעֵליה ְדיֹוֵסף ֲהָוה, ֶּאָלא. ּ ּ ּוְבִגין , ּ
א ִדיָלה ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ְּדָיַדע ִמָלה ַעל ִעּקָ ך ָפ, ּּ ִגין ּכָ ּּבְ ָמה ְדִאְצְטִריךְ ר ֶחְלָמא ְלהו ּכְ ְׁשַ ְלָכל . ּ

ָרא ר ְלהֹון ִפיׁשְ ַּחד ְוַחד ָפׁשַ ְּלַאֲהָדָרא ִמָלה ַעל ַאְתֵריה, ּ ּ.  

ִתיב ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ֲהֹלא ֵלאלִהים ִפְתרֹוִנים ַסְפרו ָנא ִלי ַּמה ּכְ ּ ּ , ַמאי ַטְעָמא. ּ
ֵעי ֵליה ְלִמְפ ִגין ְדָהִכי ִמּבָ ּּבְ ר ֶחְלָמאּ ִריך הוא, ׁשַ א ּבְ ָרא ְלקוְדׁשָ ְּלָפְקָדא ִפיׁשְ ְּ ִגין , ּ ּבְ

ן ִאיהו ִקיוָמא ְדֹכָלא ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ָרא, ּּ ּוֵביה ָקְייָמא ִפיׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א ִאיהו, ּתָ א ְדֶחְלָמא ְלַתּתָ ָמר ְדַדְרּגָ ָּהא ִאּתְ ִתיָתָאה, ּ א ׁשְ ִגין ְדָהא . ְּוִאיהו ַדְרּגָ ּּבְ
א ְדֶחְלָמאֵּמֲאַתר ִד ְרָיא ַעד ַהאי ַדְרּגָ ְּנבוָאה ׁשַ ין ִאינון, ּ א ַדְרּגִ יּתָ ָרא . ּׁשִ ְּוָסְלָקא ִפיׁשְ

א ְדֶחְלָמא א ָאֳחָרא, ִּמַדְרּגָ א. ְלַדְרּגָ א ִדְלַתּתָ ָרא ָקְייָמא ֲעַלְייהו, ֶּחְלָמא ִאיהו ַדְרּגָ ּוִפיׁשְ ּ .
ִדּבור ָרא ָקְייָמא ּבְ ּוִפיׁשְ ִּדּבור ָקְייָמא ִמָלהְּוַעל ָדא ּבְ, ּ ִּדְכִתיב ֲהֹלא ֵלאלִהים ִפְתרֹוִנים. ּ ּ ,

  .ֲּהלא ֵלאלִהים ַוַדאי

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִקים ֶאת ֲחלֹומֹו ְליֹוֵסף ְוגו, ַמה ּכְ ׁשְ ר ַהּמַ י ֶאְלָעָזר ָפַתח . 'ַּוְיַסֵפר ׂשַ ִּרּבִ
ָעְבָרם ְוֵאִלָיהו ָאַמר ֶא)מלכים ב ב(, ְוֲאַמר ּ ַוְיִהי ּבְ ֶטֶרם ּ ה ָלך ּבְ ַאל ָמה ֶאֱעׂשֶ ע ׁשְ ְל ֱאִליׁשָ

רוֲחך ֵאָלי ַנִים ּבְ ע ִויִהי ָנא ִפי ׁשְ ך ַויֹאֶמר ֱאִליׁשָ ֶָאָלַקח ֵמִעּמָ ְּ ּ ּ ָלא. ּ ּכָ , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
ָווָהא ִאיהו ה ָלך. ְּוַהאי ְקָרא ּתְ ַאל ָמה ֶאֱעׂשֶ ע ׁשְ ְְוֵאִלָיהו ָאַמר ֶאל ֱאִליׁשָ ּ ְּרׁשוֵתיה ְוִכי ּבִ, ּ ּ

ִריך הוא ִאיהו, ָקְייָמא א ּבְ ְרׁשוֵתיה ְדקוְדׁשָ ְּוָהא ּבִ ּ ּ ּ ּ ע ָהִכי ָנֵמי ִאיהו ֲהָוה , ְּותו. ְּ ֶּדֱאִליׁשָ ּ
רוֲחך ֵאַלי, ַמאי ַטְעָמא ָאַמר, ָיַדע ַנִים ּבְ ִָויִהי ָנא ִפי ׁשְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]668דף [ -ּ

ֶּאָלא ַוַדאי ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל ָעְל, ּ ׁשְ ְרׁשוֵתיה ָדא, ִמיןַּמאן ְדָאִחיד ּבִ ֵּהיך ָלא ְיֵהא ּבִ ּ ּ ְ .
ַּוַדאי ֵאִלָיהו ָאר ַצִדיִקים, ּּ ּוׁשְ ִדיר, ּ ִריך הוא ָעִביד ְרעוְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ .

ה)תהלים קמה(, ִּדְכִתיב א,  ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ ן ְדַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ ִּדי ֲעֵליה, ּ ּ ,
ע ָּיִרית ֵליה ְלַצִדיָקא ֶדֱאִליׁשָ ּ א ִדיֵליה, ּ ׁשָ ּמָ ְּדֲהָוה ׁשַ ִריך הוא ָאַמר ֵליה . ּ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

יך)מלכים א יט( ְחּתֶ ח ְלָנִביא ּתַ ְמׁשַ ָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ּתִ ן ׁשָ ע ּבֶ ְּוַעל ָדא ֲהָוה , ָ ְוֶאת ֱאִליׁשָ
ע ְלָיְרָתא ֵליה ֵּליה ֶלֱאִליׁשָ ּ.  

רוֲחך ַנִים ּבְ ִָפי ׁשְ ּ רוֲחך ֵאַלי, ּ ַנִים ּבְ ַָמאי ִפי ׁשְ ּ ך, ּ ֵרין , ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּדַעל ַחד ּתְ
ִאיל ְרׁשוֵתיה, ׁשָ ּוַמה ְדָלא ֲהָוה ּבִ ּ ּ ַאל ִמיֵניה, ּ ֵּהיך ׁשָ ִאיל רוַח ַעל ַחד , ֶּאָלא. ְ ִּאיהו ָלא ׁשָ ּ
ֵרין ַאל ִמיּנֵ)איהו(ֶאָלא , ּתְ ַההוא רוָחא ְדֲהָוה ֵליה, ּיה ָהִכי ׁשָ ּּבְ ּ ּ  )ג חד''א ל''ד(ְּדַיֲעִביד , ּ

ַעְלָמא ֵרין ִנּמוִסין ּבְ ַההוא רוָחא, ּּתְ ּּבְ ּ.  

  ]א''דף קצב ע - ' זוהר חלק א[

ך ְיִהי ְלך ֵכן ְוִאם ַאִין  ח ֵמִאּתָ ְרֶאה אֹוִתי ֻלּקָ אֹול ִאם ּתִ יָת ִלׁשְ ִתיב ַויֹאֶמר ִהְקׁשֵ ַָמה ּכְ ְ ּ
ְרֶאה אֹוִתי. ֶיהלא ִיְה ֶּאָלא ָאַמר ֵליה. ַמאי ַטְעָמא ִאם ּתִ ָרא , ּ יכול ְלֵמיַקם ַעל ִעּקָ ִּאם ּתֵ

ַבְקָנא ָלך ְְדרוָחא ִדׁשָ ּ א ְדִאְתָנִסיְבָנא ִמיָנך, ּ ְעּתָ ׁשַ ְּבְ ֵדין, ּ ל ַההוא . ְָיֵהא ְלך ּכְ ְּדָהא ּכָ
יה ל ּבֵ ּכֵ א ְדִיְסּתַ ְעּתָ ׁשַ ָרא ְדרוָחא ּבְ ִּעּקָ ּד ָחֵמי ֵליה ְלֵאִלָיהוּכַ, ּ יה, ּּ ֶּיֱהֵוי ְדֵביקוָתא ּבֵ ּ ,

ְדָקא ְיאות   )א''דף קצב ע(. ּּכְ

א ֲחֵזי יה, ּתָ ה ְדאֹוִליף ֵמַרּבֵ ּמָ ל ּבְ ּכַ ַּהאי ַמאן ְדִאְסּתַ ַההוא ָחְכְמָתא, ּ ְּוָחֵמי ֵליה ּבְ ָיִכיל , ּ
יר ַההוא רוָחא ַיּתִ ְּלִאּתֹוְסָפא ּבְ א ֲחֵזי. ּ ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִבידְדָהא י, ּתָ ֹּוֵסף ּבְ ֲהֵוי ָחֵמי , ּ

רוָחא ְדָחְכְמָתא ְלַההוא ִדיוְקָנא ְדֲאבֹוי ּּבְ ּ ּ ל, ּ ּכַ ְייָעא ֵליה . ֲהָוה ִמְסּתַ ך ֲהָוה ִמְסּתַ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ְּוִאּתֹוְסָפא ֵליה רוָחא ָאֳחָרא, ִּמְלָתא יר, ּ ְנִהירו ִעָלָאה ַיּתִ ּּבִ ּ.  

א ְדָאַמ ְעּתָ ׁשַ עּּבְ ּר ֵליה ַההוא ָרׁשָ ֶפן ְלָפָני, ּ ה ּגֶ ְּדָלא ֲהָוה ָיַדע ַעל . ִּאְזַדְעַזע יֹוֵסף, ְוִהּנֵ
יֵתי ִמָלה ִריִגים, ַּמה ּתֵ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ יָון ְדָאַמר וַבּגֶ ּּכֵ ִּמָיד ִאְתַער רוֵחיה, ּ ּ ְוִאּתֹוַסף , ּ

ְנִהירו ִדיוְקָנא ְדֲאבֹוי, ּּבִ ל ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתַ ֵדי, ּ ּן ִאְתְנִהיר רוֵחיהּכְ   .ְּוָיַדע ִמָלה, ּ

ִתיב ִריִגים, ַמה ּכְ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ִלימו , ָאַמר יֹוֵסף. ּוַבּגֶ ׁשְ ׂשֹוָרה ְדֶחְדָוה ּבִ ָּהא ַוַדאי ּבְ ּ
ָרֵאל ִאְתֲחֵזי ֵליה, ַמאי ַטְעָמא, ִּאיהו ֶנֶסת ִיׂשְ ִגין ְדַהאי ֶגֶפן ַעל ּכְ ּּבְ ר יֹוֵסף , ּ ּשַׂ ְוִאְתּבַ
ַה ִריִגים. איּבְ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ין ִעָלִאין, ּוַבּגֶ ָלָתא ַדְרּגִ ִּאֵלין ִאינון ּתְ , ְּדָנְפֵקי ֵמַהאי ֶגֶפן, ּ

ְרֵאֵלי ֲהֵני ֵליָוֵאי ְוִיׂשְ   .ּכַ

ה ָרֵאל, ְּוִהיא ְכפֹוַרַחת ָעְלָתה ִנּצָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרַכת ֵמִעם , ְּדָהא ְבִגיֵניהֹון ָסְלָקא ּכְ ְוִאְתּבָ
א ִע לֹוֶתיָה ֲעָנִבים. ָּלָאהַמְלּכָ ּכְ ילו ַאׁשְ ִּאֵלין ִאינון ַצִדיַקָיא ְדַעְלָמא, ִּהְבׁשִ ּ ְּדִאינון , ּ ּ

ְדָקא ָחֵזי ִלים ּכְ ֲעָנִבים ְמבוׁשָ לֹוֶתיָה ֲעָנִבים. ּּכַ ּכְ ילו ַאׁשְ ָּדָבר ַאֵחר ִהְבׁשִ ָּדא הוא ַיִין , ּ ּ
ת ְיֵמי ְבֵר ׁשֶ ִעְנַבְייהו ִמּשֵׁ ְּדִאְתְנִטיר ּבְ יתּ ֶחְלֵמיה. אׁשִ ר יֹוֵסף ּבְ ּשַׂ אן , ַּעד ָהָכא ִאְתּבַ ִמּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]669דף [ -ּ

ּוְלָהְלָאה ֶחְלָמא ִאיהו ִדיֵליה ּ ִגין ְדִאית ֶחְלִמין ֵליה, ּ ּּבְ , ָוֶאַקח ֶאת ָהֲעָנִבים. ּוְלַאֲחָרִנין, ּ
ְּדִאיהו ֵליה ְלַגְרֵמיה ּ ּ ּ.  

ִניָנן ּ ַהאי ַמאן ְדָחֵמי ִעְנִבין ִחָו)שמות קמד א(, ּתָ ֶחְלָמאּ ּאוָכֵמי , ִסיָמן ָיֶפה לֹו, וִרין ּבְ
ין ְיִדיָען, ַמאי ַטְעָמא. ָלא ִגין ְדִאיהו ָרָזא ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּּבְ ּ ִּאינון אוָכֵמי ְוִחָווֵרי, ּ ּ ַּהאי ִאיהו . ּ
ְּוַהאי ִאיהו ְדָלא ַטב, ַטב ְלָיין, ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּתַ ְּוֻכְלהו ִעְנִבין ּבְ ּ ן ְּוַעל ָד. ּ ּא ִמְתַפְרׁשָ

ָחְכְמָתא חוָתא ְדַרֲחֵמי, ִּאֵלין ְצִריִכין ַרֲחֵמי. ֵהן ְלִביׁש, ֵהן ְלַטב, ּבְ ּגָ ְּוִאֵלין ַאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ֵתיה ָסֲחָטא ֵליה ִעְנִבין, ָאָדם ָהִראׁשֹון, ּתָ ִּאְנּתְ ּוְלָכל , ְּוָגִריַמת ֵליה מֹוָתא, ּ
ָרֵאל י ִעְנִביןֹנַח ֲאָתא. ּוְלָכל ַעְלָמא, ִיׂשְ ְדָקא ְיאות,  ְלַהּנֵ ִתיב, ְּוָלא ִאְתְנַטר ּכְ , ַמה ּכְ

תֹוך ָאֳהֹלה)בראשיתט( ל ּבְ ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּתְ ִמן ַהַיִין ַוִיׁשְ ְ ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ֵה, ּ ֵני ַאֲהֹרן. א''ּבְ תו ַחְמָרא , ּבְ ּׁשָ
ְייהו ַההוא ַחְמָרא, ִּמּנַ ָנא ּבְ ְּוָקִריבו ָקְרּבָ ּוִמיתו, ּ ָמרְוָהא ִא, ּ ִתיב. ּתְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ דברים (, ּ

לֹות ְמרֹורֹות ָלּמֹו)לב ּכְ ְרֵמי ַהאי,  ֲעָנֵבימֹו ִעְנֵבי ֹראׁש ַאׁשְ ִגין ְדִאינון ִעְנִבין ּגָ ּּבְ ּ.  

ָּחָמא ִעְנִבין ְדִאינון ָטִבין ֶרם, ּ ַההוא ּכֶ ֵליִמין, ּּבְ ין ׁשְ ַדְרּגִ , ְּדָקא ָסְלִקין ַנְייָחא ְוֵריָחא ּבְ
ְּוַעל ָדא יֹוֵסף ָיַדע ִמָלה. ְּדָקא ְיאותּכְ ָרא, ּ ִעּקָ ל ּבְ ּכַ ר ֶחְלָמא ַעל ּבוְרֵייה, ְוִאְסּתַ ּוָפׁשַ ּ ּ .

ַההוא ֶחְלָמא ר ּבְ ּשַׂ ִגין ְדִאְתּבַ ּּבְ ְדָקא ְיאות, ּ ָרא ְלַטב. ּּכְ ר ִפׁשְ ך ָפׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ ְּוִאְתְקַיים , ּ
  .ָהִכי

ִתיב ר . ַמה ּכְ ה ַּוַיְרא ׂשַ ֲחלֹוִמי ְוִהּנִ י טֹוב ָפָתר ַויֹאֶמר ֶאל יֹוֵסף ַאף ֲאִני ּבַ ָּהאֹוִפים ּכִ ּ
י ה ַסֵלי ֹחִרי ַעל ֹראׁשִ לׁשָ א ֲחֵזי. ּׁשְ יַעָיא, ּתָ ֲּארוִרין ִאינון ַרּשִׁ ְלהֹון , ּ ְּדָכל עֹוָבֵדיהֹון ּכֻ ּ

ְּוָכל ִאינון ִמִלין ְדִאינון ָאְמִרין. ְלִביׁש ְלהו ְלִביׁש, ּּ ּּכֻ א, ּ   .ּוְלַאְבָאׁשָ

ַאף יָון ְדָפַתח פוֵמיה ּבְ ּּכֵ ּ ִּמָיד ָדִחיל יֹוֵסף, ּּ א, ּ ְּוָיַדע ְדָכל ִמלֹוי ִאינון ְלַאְבָאׁשָ ּוְבׂשֹוָרה , ּּ
פוֵמיה ְּדִביׁש ּבְ ּ י. ּ ה ַסֵלי ֹחִרי ַעל ֹראׁשִ לׁשָ ה ׁשְ ר ַעל ֲחִריבו , ְּוִהּנִ ּשַׂ ֵדין ָיַדע יֹוֵסף ְדִאְתּבַ ּּכְ ּ

אְּדֵבי ָגלוָתא, ּ ַמְקְדׁשָ ָרֵאל ּבְ א, ְּוִיׂשְ לון ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדִיְתּגָ ּ ּ.  

ִתיב ה אֹוֶפה ְוָהעֹוף אֹוֵכל אֹוָתם , ָחֵמי ַמה ּכְ ל ַמֲאַכל ַפְרֹעה ַמֲעׂשֵ ל ָהֶעְליֹון ִמּכָ ּוַבּסַ ּ
י ל ֵמַעל ֹראׁשִ ָאר ַעִמין. ִמן ַהּסַ ִּאֵלין ִאינון ׁשְ י ֲעַל, ּ ְנׁשֵ ָרֵאלְּדִמְתּכַ , ְוָקְטֵלי לֹון, ְּייהו ְדִיׂשְ

ע ִסְטֵרי ְדַעְלָמא, ְּוָחְרֵבי ֵביַתְייהו ּוְמַפְזֵרי לֹון ְלַאְרּבַ ל יֹוֵסף. ּ ּכַ ְּוָיַדע ְדַההוא , ְּוֹכָלא ִאְסּתַ ּ
ָרֵאל א, ֶחְלָמא ַעל ִיׂשְ י ַמְלּכָ ִחיוָבא ַקּמֵ ד ְיהֹון ּבְ ּּכַ ָרא ְלִב, ּ ר ֵליה ִפׁשְ ִּמָיד ָפׁשַ ּּ , יׁשּ

יה ְּוִאְתְקַיים ּבֵ ּ.  

  ]ב''דף קצב ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ין ִאֵלין, ְוּתָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ דף קצב ( )דהא(ָּדא ָחָמא . ְוָחָמא ַהאי, ְּדָקא ָחָמא ַהאי, ּ

ד ָסִליק )ב''ע א ִעָלָאה, ּכַ ִליט ַדְרּגָ ְּוָקא ׁשַ ְך ְּדִאְתַחּשַׁ, ְוָדא ָחָמא. ְוִאְתְנִהיר ִסֲהָרא, ּּ
א ִליט ֲעָלה ִחיְוָיא ִביׁשָ ְּוׁשַ ַההוא ֶחְלָמא. ּ ל יֹוֵסף ּבְ ּכַ ך ִאְסּתַ ּוְבִגין ּכָ ָרא , ְּ ר ֵליה ִפׁשְ ּוָפׁשַ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר ִּלימו - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ְּוִתקוִנים ּד ּכָ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָרא ָקְייָמא, ְּוַעל ָדא. ְלִביׁש ִפיׁשְ ין, ְּוָדא ְוָדא ָחמו, ּּכָֹלא ּבְ ֵרין ַדְרּגִ ִאֵלין ּתְ ּּבְ ִליט , ּ ְּדׁשַ ּ
ִליט ָדא, ָּדא ְּוׁשַ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ י)תהלים נא(, ּ ִקְרּבִ ָרא ִלי ֱאלִהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ּ ֵלב ָטהֹור ּבְ ַהאי , ּ
ְּקָרא אוְקמוָה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲאָבל ֵלב ָטהֹור, ּ ָ ְוָנַתּתָ ְלַעְבְדך ֵלב ׁשֹוֵמַע )מלכים א ג(, ּכְ ּ

ּתֶ)משלי טו(ּוְכִתיב ', ְוגו ִמיד ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ך ֵלב ָטהֹור ַוַדאי, ה ּתָ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

י ִקְרּבִ ְּורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ָּדא הוא רוַח ָנכֹון ַוַדאי, ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ְורוַח )בראשית א(, ּכְ
ִים יַח, ְּוִאְתָערו. ֱּאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפִני ַהּמָ ל ָמׁשִ ּ ְורוַח )איחזקאל י(, ְּוִאְתָערו. ֶּזה רוחֹו ׁשֶ

ֶכם ִקְרּבְ ן ּבְ ה ֶאּתֵ ַּההוא רוַח ָנכֹון, ְּוַצֵלי ָדִוד. ֲחָדׁשָ י, ּ ִקְרּבִ   .ַּחֵדׁש ּבְ

ְטָרא ָאֳחָרא ִגין ְדִאית ִמּסִ ְּוָדא הוא , ְּדַאְסֵטי ִלְבֵני ַעְלָמא, ֵּלב ָטֵמא ְורוַח ִעְוִעים, ּּבְ
ּרוַח טוְמָאה ְּדִאְקֵרי רוַח ִעְוִעים, ּ ָמה ְדַא. ּ ה רוַח )ישעיה יט(, ּתְ ָאֵמרּכְ ִקְרּבָ ּ ְיָי ָמַסך ּבְ ּ ְ

י. ִעְוִעים ִקְרּבִ ְּוַעל ָדא ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ּ א ְדִסיֲהָרא. ַּמאי ָחֵדׁש. ּ ָּדא ִחדוׁשָ ּ ּ א . ּ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ְּדִאְתַחַדׁש ִסיֲהָרא ך ָחֵדׁש, ּ ָרֵאל ַחי ְוַקָיים וְבִגין ּכָ ָּדִוד ֶמֶלך ִיׂשְ ּ ְּ ְּ.  

י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ְבָאְרָחאִר י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר. ּּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ , ַּהאי ִדְכִתיב, ָאַמר ִרּבִ
ה )מלכים א כב( ּמָ ּנו ַויֹאֶמר ְיָי ֵאָליו ּבְ ּ ַוֵיֵצא ָהרוַח ַוַיֲעֹמד ִלְפֵני ְיָי ַויֹאֶמר ֲאִני ֲאַפּתֶ ּ ּ ּּ ּ

ַּויֹאֶמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רוַח ה ֵכןּ ה ְוַגם ּתוָכל ֵצא ַוֲעׂשֵ ַפּתֶ ל ְנִביָאיו ַויֹאֶמר ּתְ ִפי ּכָ ֶקר ּבְ ּ ׁשֶ ּ .
ְּוָתִניָנן ְדֲהָוה רוַח ָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי ּ ָמִתין. ּ יָון ְדָסְלִקין ְוָקְייִמין ְלֵעיָלא, ְוִכי ִנׁשְ ִּאינון , ּּכֵ

ַהאי ַעְלָמא ִמיָהה, ָיְכִלין ְלֲאָתָבא ּבְ ּוִמָלה ּתְ ִפי ְוגו, ּ ֶקר ּבְ ְּדָאַמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רוַח ׁשֶ ּ'.  

מוֵאל , ְּדָהא ִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא, ַּמאי ַטְעָמא ִאְתֲעַנׁש ֲעֵליה ַאְחָאב, ְּותו ֵוי ׁשְ ְּדׁשַ ּ ּ
ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ דֹוֵתיֶכם ְוַכְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם )שמואל א ח(, ִּדְכִתיב. ָּהִכי הוא, ַּקּמַ  ֶאת ׂשְ

ח ָנבֹות. ַּהטֹוִבים ִיּקָ ְרם ּבְ ְּדֲהָוה ָיִהיב ֵליה , ְּותו. ִּדיָנא ֲהָוה, ְּוִאי ַאְחָאב ָנַטל ַההוא ּכֶ ּ
ְרָמא ָאֳחָרא   .ְוָלא ָבָעא, ּאֹו ַדֲהָבא, ּכַ

ַאְלּתְ, ָּאַמר ֵליה א ֲחֵזי. ָיאֹות ׁשְ ַּהאי רוַח ְדָקֲאְמרו ְדִאיהו רוַח ְדָנבֹות, ּתָ ּ ּ ּ ּ ת ָהָכא ִאי, ּ
ָלא ּכָ ִריך הוא. ְלִאְסּתַ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּוִכי רוָחא ְדָנבֹות ָיִכיל ְלַסְלָקא וְלַקְייָמא ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ,

ְקָרא ע ׁשִ ִּדְכִתיב ַוֵיֵצא ָהרוַח. ְלִמְתּבַ ְּוִאי ַצִדיָקא הוא. ּּ ַההוא , ּ ְקָרא ּבְ ֵעי ׁשִ ֵּאיך ִיּבָ ְ

ְּדִאיהו ַעְלָמא ִדְקׁשֹוט, ַעְלָמא ַהאי ַעְלָמאּוַמ. ּ ְקָרא, ה ּבְ ָאה ׁשִ ַההוא , ָלא ָבֵעי ַזּכָ ּּבְ
ן, ַעְלָמא ּכֵ ָאה ִאיהו. ָלא ָכל ׁשֶ ִריך הוא, ְּוִאי ָלאו ַזּכָ א ּבְ י קוְדׁשָ ֵּהיך ָיִכיל ְלָקְייָמא ַקּמֵ ְּ ְ.  

ִרי א ּבְ י קוְדׁשָ ך ְלָקְייָמא ַקּמֵ ל ּכָ ָאה ֲהָוה ּכָ ֶּאָלא ַוַדאי ָנבֹות ָלאו ַזּכָ ְּ ּך הואּ ֶּאָלא , ְ
ַעְלָמא, ּרוָחא ָאֳחָרא ֲהָוה ְלָטא ּבְ י . ְּדׁשָ ִדיר ְוָסְלָקא ַקּמֵ ְּדָדא הוא רוָחא ְדָקְייָמא ּתָ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְקָרא. ְּ ׁשִ ּוַמאן ְדִאיהו ָרִגיל . ְּוָדא הוא ְדַאְסֵטי ִלְבִני ַעְלָמא ּבְ ּ ּ
ְקָרא ׁשִ ׁשִ, ּבְ ִדיר ּבְ ַדל ּתָ ּתַ ֶקר ְוגו. ְקָראִּאׁשְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ֵאֵצא ְוָהִייִתי רוַח ׁשֶ ְּוַעל ָדא . 'ּ
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ִריך הוא ָאַמר ֵליה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ה ֵכן, ְּ ּפוק ֵמָהָכא. ֵצא ַוֲעׂשֵ ָמה ְדאוְקמוָה ִדְכִתיב, ּ ּּכְ ּ ּ ,
ָקִרים לא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני)תהלים קא( ּוְבִגין ָדא ִאיהו רוַח. ּ דֹוֵבר ׁשְ ּ ּ ֶקר ַוַדאיּ   .ּ ׁשֶ

ְרָמא ִדיֵליה, ְּותו ַּעל ַמה ְדָקַטל ֵליה ְלָנבֹות ְוָנַטל ּכַ ּ אי ָקִטיל ֵליה, ּ ָּקטוָלא ַאּמַ ֶּאָלא . ּ
ָלא ִדיָנא ַּעל ְדָקִטיל ֵליה ּבְ ׁש, ּ ָלא ִדיָנא. ִאְתַעּנַ ְרָמא ִדיֵליה, ָּקַטל ֵליה ּבְ ּוְבִגין . ְּוָנִסיב ּכַ

ִתיב ך ּכְ ּתָ) כאמלכים א(, ְּכָ ׁש,  ֲהָרַצְחּתָ ְוַגם ָיַרׁשְ א ֲחֵזי. ְּוַעל ָדא ִאְתַעּנַ ה ִאינון , ְוּתָ ּמָ ּּכַ
ַעְלָמא א ּבְ ֵני ָנׁשָ ְקָרא, ּבְ ׁשִ ְקָרא ּבְ ה . ְּדַאְסֵטי לֹון ַהאי רוַח ׁשִ ַכּמָ ַעְלָמא ּבְ ִליט ִאיהו ּבְ ְּוׁשַ ּ

ה עֹוָבִדין   .יְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵל, ִּסְטִרין וְבַכּמָ

יה ְמָרא ִמּנֵ ָעא ְלִאְסּתַ א ּבָ ְּוַעל ָדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ , ִּדְכִתיב. ּוָבָעא ְלֲאָפָקא ִמּגֹו ְמָסֲאבו, ּ
י)תהלים נא( ִקְרּבִ ָרא ִלי ֱאֹלִהים ְורוַח ָנכֹון ַחֵדׁש ּבְ ּ ֵלב ָטהֹור ּבְ ָּדא הוא רוַח ָנכֹון. ּ ּ ּ ,

ֶקר ְּוָאֳחָרא ִאיהו רוַח ׁשֶ ֵר. ּ ין ִאינוןְּוַעל ָדא ּתְ ּין ַדְרּגִ א, ּ   .ְוַחד ְמָסֲאָבא, ַּחד ַקִדיׁשָ

ה )יואל ב(, ָּפַתח ְוֲאַמר י ַרב ְמֹאד ַמֲחִנהו ְוִכי ָעצום עֹוׂשֵ ּ ַוְיָי ָנַתן קֹולֹו ִלְפֵני ֵחילֹו ּכִ ּ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ְדָברֹו ְוגו ָכל ֲאַתר הוא וֵבי ִדיֵניה, ֲאָבל ַוְיָי. ּ ּּבְ ּ ָּדא הוא , ֹולֹוָנַתן ק. ּ ּ

ַמאן . ּ ֹלא ִאיׁש ְדָבִרים)שמות ד( ,ּוְכִתיב ָהָתם. ּקֹול ְדָבִרים )דברים ד(, ָּקָלא ִדְכִתיב
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּאיׁש ְדָבִרים ִּאֵלין ִאינון , ִלְפֵני ֵחילֹו.  ִאיׁש ָהֱאֹלִהים)דברים לג(, ּכְ ּ

ָרֵאל   .ִיׂשְ

  ]א''דף קצג ע - ' זוהר חלק א[

י  ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּרב ְמֹאד ַמֲחֵנהוּכִ ֲּהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו )איוב כה(ּכְ  )א''דף קצג ע( .ּ
ִריך הוא א ּבְ ִליָחן ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ן וׁשְ ה ְמַמּנָ ְּדַכּמָ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ָקְייֵמי ְלַאְסָטָאה ֲעַלְייהו , ְּ ּ ּ

ָרֵאל  ְייהו ְוַע. )ג בגין לאסתאבא להו''זהר חדש ל(ְדִיׂשְ ן ַקּמַ ִריך הוא ִאְזַדּמַ א ּבְ ּל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִגין ְלַנְטָרא ְלהו ָרֵאל ּבְ ְּוָלא ָיִכילו ְלַקְטְרָגא ְלהו, ְּדִיׂשְ ּ.  

ה ְדָברֹו י ָעצום עֹוׂשֵ אֹוַרְייָתא , ַּמאן ָעצום. ּּכִ ַדל ּבְ ּתַ ָאה ַההוא ְדִאׁשְ ָּדא הוא ַזּכָ ּ ּ ּ ּ
א ְיָמָמא ְוֵליֵלי י ָעצום. ַּקִדיׁשָ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ א , ּ י קוְדׁשָ ח ַקּמֵ ּכַ ּתַ ָּדא הוא ְמַקְטְרָגא ְדִאׁשְ ּ ּ ּ

ִטיָנָרא יָפא ּכְ ּקִ ַפְרְזָלא ּתַ יָפא ּכְ ּקִ ִריך הוא ְוִאיהו ּתַ ּּבְ ּ ה ְדָברֹו. ְ ְּדָנִטיל ְרׁשות , עֹוׂשֵ ּ
א ּתָ ָמָתא ִמּתַ   .ִּמְלֵעיָלא ְוָנִטיל ִנׁשְ

י ָגדֹול יֹום ְיָי ְונֹו ָּרא ְמֹאד וִמי ְיִכיֶלּנוּכִ ִליט ַעל ּכָֹלא. ּ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּ יָפא ַעל , ּ ְּוִעָלָאה ְוַתּקִ
ְלהו ּּכֻ ְלָטֵניה, ּ חֹות ׁשָ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ הו , ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִדיר ָאה לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי וְל, ּתָ יה ְּלַזּכָ ֵחידו ְדַצִדיַקָייא ִדְזִמיִנין ְלֶמחֵדי ּבֵ ֶּמֱחֵדי ְלהו ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ נו ְוָתֵסך )תהלים ה(, ִּדְכִתיב. ְּ ְמחו ָכל חֹוֵסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנִ ְ ְוִיׂשְ ְּ ּ

ֶמך ָָעֵלימֹו ְוַיְעְלצו ְבך אֹוֲהֵבי ׁשְ ָ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן וָאֵמן. ּ ְּבָ ּ:  
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  פרשת מקץזוהר 
ץ י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר, ַוְיִהי ִמּקֵ ִּרּבִ ְכִלית הוא חֹוֵקר )איוב כח(, ּ ך וְלָכל ּתַ ם ַלחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ּ ְ

ָמר, ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמְות ך. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ם ַלחׁשֶ ָמאָלא, ְֵקץ ׂשָ ָּדא ִאיהו ֵקץ ִדׂשְ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ַעְלָמא אט ּבְ אט ְלֵעיָל, ׁשָ ִריך הוא, אְוׁשָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוָקְייָמא ַקּמֵ ְוַקְטִריג ַעל , ְוַאְסֵטי, ְּ

ָמר, ַעְלָמא ְכִלית הוא חֹוֵקר. ְוָהא ִאּתְ ּוְלָכל ּתַ ל עֹוָבדֹוי ָלאו ִאינון ְלַטב, ּ ְּדָהא ּכָ ֶּאָלא , ּ
ָעְלָמא ָלָיה ּבְ ד ּכְ ִדיר וְלֶמְעּבַ יָצָאה ּתָ   .ְּלׁשֵ

ִלין ַחָייִבין, ּ ָדא ֶאֶבן ֶנֶגף,ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות ׁשְ ְּדָבה ּכָ ּ ַהאי ְדִאְקֵרי, ּ איוב (, ְוָקְייָמא ּבְ

מֹו ֹאֶפל)י א ֲחֵזי. ּ ֶאֶרץ ֵעָפָתה ּכְ ָרֵאל, ִּאית ֶאֶרץ ַחִיים ְלֵעיָלא, ּתָ . ְּוַהאי ִאיהו ֶאֶרץ ִיׂשְ
 )א ארץ''ס(ַמאי . ֶאֶרץ ֵעָפָתהֹּאֶפל ְדַנְפָקא ֵמ,  ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות)א ואית ארץ לתתא ונקרא''ד(

ך, ֶאֶבן ֹאֶפל ְוַצְלָמֶות ְטָרא ְדחׁשֶ ְָדא הוא ֵקץ ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ ּ ּזוֲהָמא ְדַדֲהָבא, ּ ָמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָלא ּבְ ּכָ א ְלִאְסּתַ ה ִאית לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ְּ ,
ְדָל ּתַ ּוְלִאׁשְ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵליּ פוְלָחֵניה. א ּבְ לון ּבְ ּכְ ִגין ְדִיְנְדעון ְוִיְסּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא אֹוַרְייָתא . ּ

יה ְדַבר ָנׁש ְוָאְמָרה ָכל יֹוָמא ַקּמֵ ִּאיִהי ַמְכְרָזא ּבְ ה ֲחַסר ֵלב )משלי ט(, ּ ּ ִמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ּ
  .יְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵל, ְוָאְמָרה לֹו

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ר ָנׁש ִאׁשְ ה, ְּוַכד ּבַ ק ּבָ ְּוִאְתָדּבַ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ְקָפא ּבְ , ָּזֵכי ְלִאְתּתַ
א ֲחֵזי. 'ּ ֵעץ ַחִיים ְוגו)משלי ג(, ִּדְכִתיב ַהאי , ְוּתָ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ף ּבְ ּקַ ר ָנׁש ִאְתּתַ ד ּבַ ּּכַ
יה ְלַעְל, ַעְלָמא ף ּבֵ ּקַ ָמִתין ָנְפִקין ֵמַהאי ַעְלָמא. ָמא ְדָאֵתיִּאְתּתַ ד ִנׁשְ ָהִכי , ְּדָהא ּכַ

ין ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ָנן ְלהו ַדְרּגִ ּקְ ִּאְתּתַ ּ.  

א ֲחֵזי ן ָדא ִמן ָדא, ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ּתָ ין ִמְתָפְרׁשָ ה ַדְרּגִ ַכּמָ ִּאיהו ּבְ ּ ְּוֻכְלהו ַחד, ּּ ְּדָהא . ּ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאית ַד ּּבְ ין ִאֵלין ַעל ִאֵליןּ ְּרּגִ ּ ּגוָפא )א נופא''ס(, ְקִליִפין, ְוָעִלין, ַעְנִפין. ּ

ין, ְדִאיָלָנא ָרׁשִ ְּוֹכָלא הוא ִאיָלָנא. ׁשָ ַגְווָנא ָדא. ּ אֹוַרְייָתא, ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ִּאיהו , ּ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ף ּבְ ּקַ ן ְוִאְתּתַ ּקַ   .ִּאְתּתַ




