
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ִאיָיר ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו v  
 

  א" תובבבית שמשק "עיה -ט "שבט תשס

 
 

 
 



 
  

  "חברה מזכי הרבים העולמי"
 מפעל עולמי להצלת הדת

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

 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

com.gmail@com.hazohar 

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

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

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

011-972-548-436-784 



  
–– 

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



ְּתִפָלה קֹוֶדם ִלמוד ַהֹזַהר ּ ּ ּ ּ  
ָלה ֵמָהֲאִריַז(   )ל"ַקּבָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TvU 

  ֹוןּבִר

  ּוְבֵכן
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ל ֵסֶפר ַהֹזַהר  ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ּ ָנהּ ַמֲעַגל ַהׁשָ ּבְ

  

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

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

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

  .לומדים וגומרים כרך שלם

  :ואלו הן, מפתחות' עוד הוספנו ג

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

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

  .תיקונין של תיקוני זוהר

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

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

  . בכל העולם עד היוםח"תשס

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

  .ביומו

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

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



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2292דף [ -ּ

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, ושזוהר הקד, 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

ענו עד הלום לברך על בכל לבב ובתוך רבים נהללנו אשר הגי' נודה את ה
הזוהר  ב חלקי ספרי"ימנו והגיענו לזמן הזה להדפיס את ייהמוגמר שהחיינו וק

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

  .דלעורר אודות לימוד תורת הסוכדי 

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

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

v  
אשונים והאחרונים וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הר

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

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

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

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

  . תורה ומגלה להם סתרי ,הוד

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

בספר תיקוני הזוהר מבואר שבשעה שאליהו ! סכימו על כךואף משמים ה
הנביא זכור לטוב נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחבריא קדישא שעמו ולמד 

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

וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך  '', בזו הלשוןואמרה נבואה
   .''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''וכאור לעינים ביאורו של השל
עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים ' שחיבור הזהר היה עתיד להיות גנוז וכו

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

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,  מאמרות מאמר ראשוןעשרה( ''בה

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

  . מנא ליצלןמפני כל צרה רח

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

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

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

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

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

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

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

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

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

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

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

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 , ו בשקרים ובהפחדותואף לא בוחל כדרכ, 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,פוסקיםס ו'' שעוסק כל יומו בלימוד ש-לשני 
, ס והפוסקים אז תמצא זמן גם ללמוד בספר הזוהר''כשתסיים ללמוד את כל הש

  .כעת זה ביטול תורה

 מה לך ולספר הזוהר הקדוש , טוען, שעדין רחוק מקיום המצוות- לשלישי 
  !לא בשבילך כלל , זה? הזה
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 אסור לקרוא , טוען, המחפש כל טענה להתחמק מקיום חובותיו-לרביעי 
  .השמר נפשך והתרחק מזה הספר. ישתגע, ומי שיעיז! 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 
ון שלקח תרופה מרופא ומכי, נו מבין כלום בחכמת הרפואהפי שאדם זה אי

 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
הזוהר הקדוש פועלת בקורא אותם את פעולתה וזוכה לכל המעלות ספר 

, 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

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

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

כל ''גמרא א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר ה''מרן רבינו יוסף חיים זיע
שכל העוסק בחלק הפנימי ''  מכרזת עליו מבחוץתוהעוסק 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

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

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

 שהורה לתלמידיו בעודם צעירים ,ל תורה חלילהומיצר על כל רגע של ביטו
ניתן להאריך על כך בעוד . לימים לקבוע זמן בכל יום לקריאה בזוהר הקדוש

   . אך די בכך למבין,עובדות רבות

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

יתברך ' תזדכך נפשו ותטהר מכל זוהמה ויימשך בעבותות אהבה לעבודת ה
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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 ,תניתן להסביר ולבאר להם כי דעה זו היא ההיפך הגמור לאמ, לשמוע
 הוא -ספר הזוהר הקדוש ! להרחיקם חלילה מהטובה הגדולה שיכולים לזכות בה

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

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

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

  . לאדם עצמו ולכלל ישראללצמוח מכך רק טובה וברכה 

v  
  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

  מקרב גאולת ישראל ברחמים  ♦

  מבטל גזירות קשות  ♦

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

  . מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . באישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם ה ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

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

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

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

  . ונהנצרך ל

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

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

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

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

  .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

,  הקדוש הזהובגודל כוח זכות הרבים של העוזרים והמסייעים למפעל. צדיקים
עד אשר נזכה בקרוב , יזכו לראות מיוצאי חלציהם רב תענוג ונחת דקדושה

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

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

  ך שמופיע בסוף כל כר"חדש והשלםהאור הזוהר "מלוקט מתוך הספר 

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

  'ה

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

בלימוד זוהר  ...הוא חשוב לפני הקדוש ברוך הוא
חשוב ומקובל ומרוצה , ילו באין מבין כללהקדוש אפ

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

אף אם אינו מבין : ל"סידור האריז  .קכח
  בהם 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 " האלוקי מוהרל מהמקובל"סידור כוונות האריז(
בבית  ל אשר היה מגיד מישרים"רבי יעקב קאפיל איש ליפשיץ זצוק

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

לשון של הזוהר מזכך : אור צדיקים  .קכט
  הנשמה

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

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

לימוד ספר הזוהר מרומם על : א"החיד .קל
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 , טעה בקריאתוידע מאי קאמר ואף שי

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

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

  קאמר
 לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב ל כי"כתבו ז

ולזה מועיל מאוד , מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר
משם הגדולים ', אות ד' נפש חיים מערכת הז (.לתקן הנפש

  )א"להחיד

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

לשון הזוהר הקדוש הוא על דרך דאיתא ש
, מרואף שאינו מבין כלל מה שא, מסוגל לנשמה

אף על פי שלא , כמשל הנכנס לחנות של בושם
  .ומכל מקום ריח טוב קלט עמ, לקח כלום

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

אמירת הזוהר : ל"ט ז"אמר הבעש  .קלג
  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 (.שמהמסוגל לנ

  )הלל מפאריטש' ר

 )בעל התניא(ר הזקן "בשם אדמו  .קלד
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 גת התפילהסגולה למחשבות זרות בע
אף על פי  ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', וכו

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

  הזוהר הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

בעל (ר הזקן "י אדמווכמו ששמענו בפירוש מפ
ולזה ', שיש בחינת טמטום המוח וכו, בליאזני )התניא

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

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

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

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

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

והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את 
  האדם לאין סוף יתברך

' הר הקדוש אמר בשם הקדוש רבענין לימוד זו
שזוהר הקדוש צריך לאומרו בלא אהרן מזיטאמיר 

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

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

  )'מאמר ב' ש הדרו

לשון הזוהר מסוגל : א מדינוב"מהרצ  .קלח
   גם למי שלא יודע כלוםלזכך הנשמה

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

  )'מונקטש אות ט

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

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

אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה 
 ובפרט ספר -ותיקון הנפש מאוד 

התיקונים שהם תיקוני הנפש ממש מכל 
  פגם וסיג וחולאת

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

 ולא לא ראה מאורות מימיו, מתוקים מדבש הזוהר
ועוד שהוא מטהר הנפש , טעם טעם התורה

אפילו אמירה בעלמא מן השפתיים סגולה , ומזככה
ובפרט ספר התיקונים שהם , ותיקון הנפש מאוד

הקדמת  (.תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת
  )ל"ספר עצי עדן מקאמארנא ז

אם דורי היה : ק מקאמארנא"הגה .קמ
היה לומד כבר מגיל תשע , מע בקולישו

  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  .קמא
  מאמרי זוהר

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

 זוהרהלשון של ה: אור צדיקים  .קמב
  מזכך הנשמה

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

  )ז"סעיף ט' סימן א, סעודה
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לימוד הזוהר הוא : ק מאלעסק"הגה  .קמג
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, נוך הניך מאלסקח

התיבות והדיבור של : שארית ישראל  .קמד
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 : ק רבי נחמן מברסלב"הרבי  .קמה
על ידי לימוד  -הזוהר מסוגל מאוד מאוד 

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

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

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

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

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

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

  )בסדר כוונת הלימוד, ידור קול יעקבס, רבי יעקב קאפיל(

בעל עסק : א פוסק"ר הזקן זיע"האדמו  .קמז
  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 "אדמומאמרי ה

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

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

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

 :מקובל בידינו: א מדינוב"מהרצ  .קמט
לא ידע כלום אף על פי כן לשון שגם מי ש

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

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

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

הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן ... אלויט
  כל הגלגולים

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

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

בדור הזה : ק מקאמארנא"הגה  .קנא
וד עם תינוק בן שהמינות גובר צריכין ללמ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

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

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

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

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

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר הקדוש :כסא אליהו .קנו
  יבוא הגואל

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

לימוד : ק"א לפ"רבני ירושלים תרפ .קנז
יני פורעניות הזוהר הקדוש מבטל כל מ

  וגזירות קשות ורעות

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

  )א"שנת תרפ, ירושלים

 הקדוש יצאו מן זוהרעל ידי ה  .קנח
  הגלות

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

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

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

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

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

פנימיות התורה הם חיים : ל"א ז"הגר .קס
  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  .קסא
  הקבלה

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

  )'אות ג

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

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

  ללמוד ספר הזוהר: ל"א ז"הגר  .קסג
והשיב ללמוד ספר הזוהר ושערי אורה כדי 
להבין קצת הכינוים בזוהר הקדוש רק בלי הפירוש 

א "אבן שלמה פרק י( .כי הוא מבלבל ומסיע לענין אחר
  )'אות ג

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

ובנידון שאר הלימוד יהיה בזה האופן מי שהוא 
 עסק גדול יהיה רוב לימודו בזוהר הקדוש אף בעל
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שאינו מבין כי מה איכפת ליה שאינו מבין אפילו הכי 
  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו( .הוא סגולה

קודם התפלה : ק מקארלין"הגה  .קסה
  ללמוד איזה ענין בזוהר 

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

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (

דף זוהר הקדוש : ערוגת הבושם  .קסו
  אליבא 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 
  )שםערוגת הבו

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .קסז
  בכל יום

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

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

  )מרדכי מטשערנאביל הדרכות מרבי -הנהגות צדיקים (

זוהר הוא : רבי מרדכי מטשערנאביל  .קסח
  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
י  הדרכות מרבי מרדכ-הנהגות צדיקים (… בשערי ציון 

  )מטשערנאביל

אחר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .קסט
  התפלה ילמוד זוהר

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

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

 בלי נדר שלא לבטל שיעורין ל עצמנוקבלנו ע
זה ,  זוהר או שאר קבלה...דהיינו ', רת הכסדרן בתו

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

ללמוד : רבי יוסף זונדל מסלאנט  .קעא
  בכל יום זוהר

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

ללמוד זוהר : מן מטולטשיןרבי נח  .קעב
  דושהק

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

 :אשי תיבותת ר"בי: רבי אליהו מני  .קעג
  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  .קעד
  הוא תיקון גדול לנפש

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

  )'אמונים אגרת ה

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

 אין לשער גודל -להתרשל מזה חלילה 
  יניםועוצם הטובה הנצמח מזה וימתקו הד

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 זוהר  .קעו
  וימתקו הדינים

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה
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 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה  .קעז
  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   .קעח
ויחלקו הפתקאות , חלק על פתקא אחד

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

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

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

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  .קעט
 מטעם רבנים הגאונים -לגאולה האמתית 

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

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

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

  .כל הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו

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

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

והשנה שעברה . יזה מעלמאורעות ומותנא וחרבא וב
תקון לגאולה "כבר עוררנו עם ישראל במודעות 

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

  .הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומים

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

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

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

ותם ותחתונים ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשב
ולא תעשינה ידיהם תושיה וישראל ישכון לבטח 

  .וקראתם דרור בארץונראה 

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

  .הגאולה

מובטח לו שהוא בן : כסא מלך  .קפב
עולם הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה 
מרואי פני המלך היושבים ראשונה 

  במלכותא דרקיעא
והר ג שם בכסא מלך כי לימוד הז"ובתיקון מ

הקדוש בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם 
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

כשיו בעיקבא ע: כסא אליהו  .קפג
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 

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

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

בוצינא קדישא דנהיר ) ט"דף רי(פנחס הקדוש פרשת 
חכמתיה בכל דרין דהוו אבתריה עד ביאת הגואל אור 
תורה שיש זכות אם מחזיקים סתרי תורה בבית אף 

  .אם לא מבינים אותם

  )ח"אות י' כסא אליהו שער ד(

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

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

הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים 
  בפשטי התורה

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

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

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

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

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

אין מעטרו לימודו כל השנה אינו כלום אם 
כי שקול הוא , 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

תא פני המלך היושבים ראשונה במלכו
 דרקיעא

ומי שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או חבר 
', 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 
 להאריך ואין צורך. 'בלימוד הפשט שנה תמימה כו

בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 
  .ל"האריז

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

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

כי שקול הוא ,  הקבלהמעטרו ביום אחד בלימוד
  .כנגד כולם

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

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

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

  )'ג אות ס"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים  .קפו
  יגינו עליו

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

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

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

לימוד הזוהר : רבי משה בסולה  .קפח
  הקדוש 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  .קפט
  להשגה

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

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

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

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

תיקון גדול לבעל : ל"שבחי האריז  .קצא
  תשובה

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

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

 ).אות מד

  זוהר מסיר טמטום הלבה: בעל התניא  .קצג
מאה ( .הר הקדוש מסיר טמטום הלבלימוד בזו

 )שערים לבעל התניא

א לא ולעתיד לב: ק ובעל התניא"זוה  .קצד
  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

בנת סיוע רב לה: רבי אברהם מסלונים  .קצה
  נגלות התורה

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

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

 )ז בהגהותיו לספר הכוונות"הרמ(

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

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

רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .קצח
  לרגלים

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

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

לימוד הזוהר הקדוש מציל את האדם 
 )ר ו אות עגשם שע(. ומשפחתו ממגפה ושערורות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

פר אור הקדמה השניה לס( .ר"אכיה, בכלל הזוכים' שנהי
  )החמה
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  אייר לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  2309............................] בשנה208יום [סדר הלימוד ליום א אייר 

  2319.............................] בשנה209יום [סדר הלימוד ליום ב אייר 

  2329.............................] בשנה210יום [סדר הלימוד ליום ג אייר 

  2339.............................] בשנה211יום [סדר הלימוד ליום ד אייר 

  2349............................] בשנה212יום [סדר הלימוד ליום ה אייר 

  2359..............................] בשנה213יום [סדר הלימוד ליום ו אייר 

  2369..............................] בשנה214יום [סדר הלימוד ליום ז אייר 

  2380............................] בשנה215יום [סדר הלימוד ליום ח אייר 

  2390............................] בשנה216יום [סדר הלימוד ליום ט אייר 

  2400..............................] בשנה217יום [סדר הלימוד ליום י אייר 

  2410...........................] בשנה218יום [סדר הלימוד ליום יא אייר 

  2422...........................] בשנה219יום [סדר הלימוד ליום יב אייר 

  2432............................] בשנה220יום [סדר הלימוד ליום יג אייר 

  2442...........................] בשנה221יום [ר סדר הלימוד ליום יד איי

  2452...........................] בשנה222יום [סדר הלימוד ליום טו אייר 

  2462...........................] בשנה223יום [סדר הלימוד ליום טז אייר 
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  2473............................] בשנה224יום [סדר הלימוד ליום יז אייר 

  2483...........................] בשנה225יום [סדר הלימוד ליום יח אייר 

  2493...........................] בשנה226יום [סדר הלימוד ליום יט אייר 

  2503.............................] בשנה227יום [סדר הלימוד ליום כ אייר 

  2513..........................] בשנה228יום [א אייר סדר הלימוד ליום כ

  2524..........................] בשנה229יום [סדר הלימוד ליום כב אייר 

  2534...........................] בשנה230יום [סדר הלימוד ליום כג אייר 

  2544..........................] בשנה231יום [סדר הלימוד ליום כד אייר 

  2555..........................] בשנה232יום [סדר הלימוד ליום כה אייר 

  2565............................] בשנה233יום [סדר הלימוד ליום כו אייר 

  2575...........................] בשנה234יום [סדר הלימוד ליום כז אייר 

  2585..........................] בשנה235יום [ליום כח אייר סדר הלימוד 

  2596..........................] בשנה236יום [סדר הלימוד ליום כט אייר 
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 ] בשנה208יום [סדר הלימוד ליום א אייר 

  ]א''ד ע''דף קס -' גזוהר חלק [

ין ָאה חוָלְקכֹון ַחְבַרָייא ַקִדיׁשִ ַּזּכָ ְּדָזִכיתון ְלָכל ַהאי, ּּ ֵרי ְמַעְרֵתי ַאֲחָרִנין ִדיְלכו. ּ ָּהֵני ּתְ ּ ,
ן ּמָ ל ָדא ּתַ חו ּכָ ּכְ ׁשְ ְּדָלא ּתִ ּ ה, ּ א ְדֹמׁשֶ ְּדִאיּנון ּגֹו ְמִתיְבּתָ ּ ִתיב . ַיְתֵבי ֵמָרִחיק, ּ ְּוַעל ָדא ּכְ

ה ֹמׁשֶ ל )במדבר יב(, ּבְ יל לֹון , ִּביָאה ִעָלָאהּוְנ. ָהָאָדם )א''ד ע''דף קס( ָעָנו ְמֹאד ִמּכָ ַקּבִ
א ִדיֵליה ִּלְמִתיְבּתָ ל ָדא, ּ אֵרי ְלֵמֱחֵמי ּכָ ִּמיֹוָמא ְדׁשָ ּ ְבָעה יֹוִמין, ּ ֲעָתא ׁשִ ְוָהא . ַעד ַהִהיא ׁשַ

לום ַהאי ָעְלָמא ּכְ ִלין ּבְ ּכְ   .ָּלא ֲהוֹו ִמְסּתַ

י ִאיָלִאי ין, ָאַמר לֹון ִרּבִ ִאין ַקִדיׁשִ ַמְעּתוןֵּאיָמא ְלכו ִמ, ַּזּכָ ִּלין ִדׁשְ ּ ד . ּ ּוִמָלה ַקְדָמָאה ּכַ ּ
ָחָתא ְנְדעון ְמִדידו ְדִמׁשְ ּּתִ ּ ּ ִליָפא ְמֹפָרׁש, ּ ָמא ּגְ ׁשְ ְנְדעון , ּבִ ּּתִ ּ ִדְבַצְלֵאל )ואף על גב(ּ

ִּדְנהֹוִרין ִעָלִאין, ְּרִביָעָאה ִאיהו יב. ּ ָח)שמות לא(, ִּדְכּתִ ּ ָוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח ֱאֹלִהים ּבְ ְכָמה ּ
ּוִבְתבוָנה וְבַדַעת ּ ל ָחֵמי ְוִאְתְפַתח. ּ ּכַ ַּמאן ְדָלא ִאְסּתָ ּ.  

ל ּכַ ַלת ִמִלין ְטִמיִרין, ַּמאן ְדָלא ִאְסּתָ ִאיּנון ּתְ ּּבְ א ְוכו, ַּמה ְלֵעיָלא, ּ ין . 'ַּמה ְלַתּתָ ַזּמִ
אֹוַרְייָתא ָחא ּבְ ִּאיהו ְלִאְתַפּתְ ה, ּ ּוְלַפְקָחא ַעְייִנין ּבָ ר , ּא ְדַתְמֵני ְסֵריִאיָלָנ. ּ ְדָרתֹו ְדּבַ ּׁשִ

י ָמאֵריה, ָנׁש ִפיף ַקּמֵ ד ּכָ ִּיְזקֹוף ְוִיְתְקָיים ִלְתִחַיית ֵמַתָייא, ּּכַ ּ מֹוִדים. ּ ִפיף ּבְ , ִאי ָלא ּכָ
קוָמה ְלַההוא ִזְמָנא, ִאְתָעִביד ִחְוָיא ְּוֵלית ֵליה ּתְ ּ רוִבים ְלגֹו. ּ ֵרין ּכְ ין ּתְ ַּמאן ְדָעאל ּבֵ ּ.  

ֵרין ִפְתִחיןַמ יעור ּתְ ּאן ְדָעאל ׁשִ ּ א, ּ ּתָ ִנׁשְ י ּכְ ָמאֵריה, ְלגֹו ּבֵ ק ּבְ ִּאְתַדּבָ ּוְרעוֵתיה , ּ ּ ּ
ְצלֹוֵתיה. ִאְתָעִביד ַּמאן ִדְמַעֵיין ּבִ ה, ּ ל ּבָ ּכַ ִאיל, ְּוִאְסּתָ ָּרִחיק ֵמְרעוֵתיה ְדׁשָ ּ ָנא . ּ ָקְרּבְ
ֵריה ְלֵב, ְּדַרְבָיא ר ָנׁש ּבְ ד ָקֵרב ּבַ ִלים ְלִאְתַקְבָלא, אֹו ְלִמיָלה, י ַסְפָראּּכַ ָנא ׁשְ . ָּדא ָקְרּבְ

אן וְלָהְלָאה ְרִחיִמין   )חסר(. ִּזילו, ִּמּכָ

ִרי ִפיר ָקַאָמְרת, ֶאְלָעָזר ּבְ פום ַמה ְדאֹוִליַפת, ּׁשַ ּּכְ לֹום. ּ ב , ֲאָבל ַחס ְוׁשָ ְּדַאף ַעל ּגַ
ַההוא ִזיְמָנא ָרא ּבְ ְּדָרֵחל ֲהַות ֲעּקָ ים ֲהָוהַי, ּ ְּדֵלָאה , ְוִאְלָמֵלא ָלא ָיַדע ַיֲעֹקב. ֲעֹקב ַחּכִ

ֵתיה א, ִּאְנּתְ ְמַעְרּתָ ֲהֵדיה, ָּלא ָקִביר ָלה ּבִ ָרא ּבַ ְּלִאְתַחּבְ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ִּויֵהא ָקִביר ָלה , ּּבְ
ִוי ְלַבר, ֲּאָבל ְלֵלָאה ָאִעיל ָלה ּגֹו ַאְרָעא. ְלַבר ֵמַאְרָעא ּוְלָרֵחל ׁשַ ִאְתְקַבר , ִמית ַיֲעֹקב. ּ

ַגָווה ִחּבוָרא ֲחָדא, ּּבְ   .ּּבְ

ַאר ֲאָבָהן ל ׁשְ ָמה ְדָעְבדו ּכָ ּּכְ ַקְדִמיָתא. ּאוף ָהִכי ָאָדם, ּ ן, ֵּמָתה ַחָוה ּבְ ּמָ ַרת ּתַ . ִאְתַקּבְ
ן ָיַדע ָאָדם א ִאְתֲחֵזי ֵליה, ְוַתּמָ ְּדַהאי דוְכּתָ ּ ּ ַגָווה ּבְ, ִמית ָאָדם. ּ . ִּחּבוָרא ֲחָדאִּאְתְקַבר ּבְ

ן ּמָ ַרת ּתַ ָרה ִאְתַקּבְ ְּוַחָדאת ָלֳקְבָלה, ְּוַחָוה ָחָמאת, ֵמָתה ׂשָ ָלה ָלה, ּ יעוָרא . ְּוָקַמת ְוַקּבָ ּׁשִ
ָרה י ׂשָ ְּדַחָוה ְלַגּבֵ ין, ּ יעוָרא ִדְתֵרין ַאּמִ ּׁשִ יר, ּ ָרה, ֵמת ַאְבָרָהם. ְוָלא ַיּתִ י ׂשָ , ִאְתְקַבר ְלַגּבֵ

ִחּבוָרא ֲח ן, ֵמָתה ִרְבָקה. ָדאּּבְ ּמָ ַרת ּתַ ָרה ָחָמאת, ִאְתַקּבְ ַלת ָלה, ְוׂשָ ֵמת . ְּוָקַמת ְוִקּבְ
ִחּבוָרא ֲחָדא, ִיְצָחק ֲהָדה ּבְ ִּאְתְקַבר ּבַ ן, ֵמָתה ֵלָאה. ּ ּמָ ַרת ּתַ , ְוִרְבָקה ָחָמאת, ִאְתַקּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2310דף [ -ּ

ָלה ָלה, ְוָקַמת ִח, ֵמת ַיֲעֹקב. ְּוַקּבָ ֲהָדה ּבְ ר ּבַ א . ּּבוָרא ֲחָדאִּאְתֲחּבָ ְּוֻכְלהו ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ּ
ֲחָדא ִחּבוָרא ֲחָדא, ּכַ   .ּּבְ

ְכֵני ְִסדוָרא ִדְלהֹון ֵהיך ׁשָ ּ ּ ין. ּ י ָנׁשִ ין ְלַגּבֵ י ְדכוִרין, ָנׁשִ ּוְדכוִרין ְלַגּבֵ ּ ּ א. ּ ֵריׁשָ , ָאָדם ּבְ
ַּחָוה ָסִמיך ֵליה י ַחָוה. ְּ ָרה ְלַגּבֵ ִרְבָקה . ְִיְצָחק ָסִמיך ְלַאְבָרָהם. ָרהְַאְבָרָהם ָסִמיך ְלׂשָ. ּׂשָ
ִסְטָרא ָדא. ְַיֲעֹקב ָסִמיך ְלֵלָאה. ְֵלָאה ָסִמיך ְלִרְבָקה. ְָסִמיך ְלִיְצָחק ַכח ָאָדם ּבְ ּתְ , ִּאׁשְ

ִסְטָרא ָדא א, ַּיֲעֹקב ּבְ   .ְוָדא ֵסיָפא, ָּדא ֵריׁשָ

ְדָקא ָיאות  א ִאיהו ּכַ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ְּוָהִכי הואּ ָרה . ָּאָדם ְוַחָוה ּבְ ְוׂשָ
ׁשוָרה ֲחָדא, ִיְצָחק ְוִרְבָקה ְלִזְוָיא ַאֲחָרא. ְְוַאְבָרָהם ָסִמיך לֹון ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ַיֲעֹקב . ּּבְ
ֶאְמָצִעיָתא ין. ְוֵלָאה ּבְ י ָנׁשִ ין ְלַגּבֵ י ְדכוִרין. ְּוִאיּנון ָנׁשִ ּוְדכוִרין ְלַגּבֵ ּ ּ ָרה , ָּאָדם ְוַחָוהְו. ּ ׂשָ

ִסְטָרא ָדא. ִרְבָקה ְוִיְצָחק, ַיֲעֹקב ְוֵלָאה, ְוַאְבָרָהם ִסְטָרא ָדא, ָּאָדם ּבְ ְוַיֲעֹקב , ְּוִיְצָחק ּבְ
ֶאְמָצִעיָתא י ֲאבוָה ָלאו ֹאַרח ָעְלָמא. ּבְ ל ָדא ַיֲעֹקב ִאְצְטִריך . ִּיְצָחק ְלַגּבֵ ְְוִעם ּכָ ּ
ֶאְמָצִעיָתא   .ּבְ

ּיּנון זוִגיןּוְבָכל ִא ָמה ְדִאְתְקָברו, ּ ּּכְ ָּהִכי ְיקומון, ּ חון, ּ ּכְ ּתַ ֲהֵדי . ְּוָהִכי ִיׁשְ ֱחֵדי ּבַ ֵלָאה ּתֶ
יַח ֵריה ְדָדִוד, ָמׁשִ ּּבְ ה ְלגֹו, ּ ְּדָנִפיק ִמּנָ יַח. ּ ֲהֵדי ָמׁשִ ֱחֵדי ּבַ ֵריה ְדיֹוֵסף, ָרֵחל ּתֶ ּּבְ ְּדָנִפיק , ּ

ַלם ה ְלַבר ִמְירוׁשָ ִּמּנָ ְייהוְוֹכ. ּ ָּלא ְלדוְכּתַ ּ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף קס -' גזוהר חלק [

ִּאֵלין ָהָכא ְוִאֵלין ָהָכא ְּדִאיּנון . ּ ְלהו)א מגדלין''ס(ּ ָלאן ְדֶאֶבן ָטָבא ּכֻ ּ ַמְרּגְ ְלהו . ּּ ין ּכֻ ּּבֵ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ִּמְגָדִלין ִאית ַחד ִמְגָדל ְדֶאֶבן ָטָבא ּבְ ּ  ְוָלא ִאְתֲחֵזי ,ְּוָדא ָסִליק ְלרום ְרִקיָעא. ּ

א ּתָ ֵלי, ַהׁשְ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדִיְתּגְ א ָחָמא ֵליה. ּ יה ְלֵעיָלא ַהאי , ַּרב ְמִתיְבּתָ ים ּבֵ ַּוֲהָוה ָרׁשִ ּ
ב)משלי יח(, ְקָרא ּגָ ם ְיָי ּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ ּ ִמְגָדל ֹעז ׁשֵ ּ ּוָפִריׂש ַרב ְמִתיְבָתא ְקָרא ָדא. ּ ּ ,

ָרֵאלָּד: ִּמְגָדל ֹעז ֶנֶסת ִיׂשְ ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק )ב''ד ע''דף קס(. א ּכְ יה ְרעוֵתיה ְדַצִדיק : ּ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ
ִדיר ב ַההוא ִמְגָדל, ְּוַעל ָדא. ּתָ ּגַ ְּוִנׂשְ ְּדָלא ִיְנפֹול ְלָעְלִמין, ּ ָמה ְדֲהָוה, ּ   .ּּכְ

א רוְסְפָדאי ָחִמיד ִלּבָ י ּכְ ְּוִרּבִ ָלקָּפִריׁש ַהאי ְקָרא ַעד ָלא ִאְס, ּ ִפיר, ּּתַ ּוָפִריׂש ׁשַ ִּמְגָדל . ּ
יָבה: ֹעז ְּוֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאיהו ֹעז, ָּדא ּתֵ יה, ּ ָוָאה ּבֵ ְּלׁשַ ּוְלַאָפָקא ֵליה ִמּגֹו ֵהיָכל, ּ ִּדיוְקָנא , ּּ ּּ

ְּדֵהיָכל ְפִניָמָאה יה ָנְפָקא ּתֹוָרה, ּ ְּדִמּנֵ ם ְיָי ִאיהו, ּ ְּוַההוא ִמְגָדל ׁשֵ ּ ּוְדיוְקָנ, ּ ּא ִדיֵליה ּּ ּ
ין ית ַדְרּגִ ׁשִ ְּוִאְצְטִריך ּבְ ְ.  

ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק ַמאן, ּ ִמְגַדל. ּבְ ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּּבְ ַהאי וְבַהאי. אֹו ּבְ ֶּאָלא ְקָרא ָדִריׁש ּבְ ּ ד . ּ ּכַ
ִמְגַדל ָּדַרׁש ּבְ ֶנֶסת, ּ ִּאְצְטִריך ַצִדיק ָדא ְדִליֱהִוי ֲחַזן ַהּכְ ּ ּ ָאה ִדְקׁשֹוט, ְ ְּדיוְקָנא ְדַצִדיק ּו, ַּזּכָ ּ ּ ּ

ד ָדִריׁש ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ִּעָלָאה ְִאְצְטִריך , ַּמאן ְדָסִליק ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ְלִמְקֵרי אֹוַרְייָתא, ּּכַ

ְלהו. ְּוַצִדיק ִאְקֵרי. ַּצִדיק ַּמאן ִאְקֵרי ַצִדיק ְמּכֻ ִתיָתָאה. ּּ ְבָעה, ׁשְ ְּדָסִליק ֵמִאיּנון ׁשִ ָאַמר . ּ
ְמעֹו י ׁשִ ל יֹומֹוי, ַּוַדאי, ןִרּבִ ְּדִאיהו ָלא ָסִליק ּכָ ִתיָתָאה ְלִאיּנון ְדַסְלִקין, ּ ֶּאָלא ׁשְ ּּ ּבֹו . ּ
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ָּירוץ ַצִדיק ֵסֶפר ּתֹוָרה ָירוץ ִדְבֵרי ַצִדיק ָדא, ּ ּּבְ ּ ּ אן. ּ ב ִמּמַ ּגַ ְות. ְוִנׂשְ ְִמְדִחילו ְדַמְלָאך ַהּמָ ּ ּ ּ ,
ְְדָהא אֹוִריך יֹוִמין ב ְדָל. ּ ּגַ   .א ִיְתְנָזק ְלָעְלִמיןְּוִנׂשְ

ין ִאיּנון ִמְגָדִלין ַההוא ִמְגָדל ְדַסְלָקא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ַּקְייָמא ְנִהירו ַחד, ּּ ִדיוְקָנא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ּ ּּבְ ּ ,
ד ָאֵתי ַההוא ִציָפָרא ּּכַ ַּנְטָלא ַההוא ִמְגָדל ֵמַאְתֵריה, ּ ּ ּגֹו , ְּוָקִאים ּגֹו ֶאְמָצִעיָתא ַדֲעָזָרה, ּ

ְדֵפ ּי ִדְכרוִבים ֲהָוהּּגַ חֹות ִאיּנון . )א ומה דהוה''ס(. ּ ַמָיא ָמִאיך ְוָעאל ּתְ ּרוֵמיה ְלרום ׁשְ ּ ּ ְּ ּ
רוִבים רוִבים, ּּכְ י ּכְ ין ֵריׁשֵ ְּוׁשורֹוי ּבֵ ּ.  

ן ּמָ ַלת ֵמָאה ִפְתִחין ּתַ ִפְתָחא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּּתְ ַּקְייָמא ְנִהיָרא ָדא, ּּבְ ִּדיוְקָנא ְדֵסֶפר , ּ ּּ
ת ַהְקֵהל, ֹוָרהּת ָפָרׁשַ ָרֵאל ְלִמְקֵרי ּבְ ין ֶמֶלך ִיׂשְ יה ַזּמִ ְּבֵ יָחא. ּ א ְמׁשִ ְוָלא , ְוָדא ִליֱהִוי ַמְלּכָ

  .ַאֲחָרא

ּוְבַההוא ֵסֶפר ּתֹוָרה ְדַההוא ְנִהירו ּ ּ ּ א, ּ ָאה ִאיהו ְדִמפוֵמיה , ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּּ
ְמעו ָּקל ְנִעימו ְדִמלֹוי, ִּיׁשְ אֹוַרְייָתאּ ּ ֵמִאיּנון ִמִלין ְסִתיִמין ְדָפִריׁש ּבְ ָכל ֵריׁש ַיְרֵחי. ּּ , ּבְ

י ומֹוֲעַדָייא ְוִזְמַנָייא ּתֵ ּבַ ְּוׁשַ ּ א , ּ י ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלגֹו ְמִתיְבּתָ ֵני ְמִתיְבּתֵ ל ּבְ ָעאן ּכָ ד ּבָ ּּכַ ּ
א ְמׁשִ, ִּדְרִקיָעא י ַמְלּכָ ֵפי ְלַגּבֵ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ְּוִאיהו ָפִריׁש ִמִלין, יָחאּ ּ ּוִמּגֹו ְמִתיקו ְדִמלֹוי , ּ ּ ּ

א ִתיאוְבּתָ ר ִמִלין. ַּסְלִקין, ּּבְ ְלהו ֶעׂשֶ ּּכֻ ִניִזין ָלך ֵמִאיּנון ִמִלין ְדִאיהו ָפִריׁש, ּּ ּּגְ ּ ּ ּּ ְליֹוָמא , ְ
ין ִדיָלך ֶאְלּתִ ְִדׁשְ ּ ּ.  

ֶאְמָצעו ַדֲע ד ַקְייָמא ַההוא ִמְגָדל ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ּוִפְתָחא ָדא ָפַתח, ָזָרהּ ּ רוִבין , ּ ָּפְתִחין ִאיּנון ּכְ ּ ּ
ּפוַמְייהו ּ ְדַפְייהו, ּ י ּגַ ּוַפְרׂשֵ ְּוָנִהיר ְנִהירו ִעָלָאה ַעל ַההוא ִפְתָחא, ּּ ּ ְּוַההוא ֵסֶפר ּתֹוָרה . ּּ

רוִבים ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי , ָּפִתיַח ְּוִאיּנון ּכְ ּ ר)תהלים לא(ּ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ְוגֹוּ ּ' .
ָּסִגירו ִפְתִחין ִליל, ּ   .ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִאְתּגְ

ְּנִהירו ְדַנֲהָרא ְדַההוא ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַמאן ָחָמא ּ ּ ּּכוֵליה ְנהֹוָרא ְדָנִהיר, ּ ּ ַּאְתָוון ִדיֵליה, ּ ּ ,
א ֵמד ְלהֹוֵבי ְדֶאּשָׁ ְווֵני' ּׁשַ ְּדִאיּנון ְדָעְלָמא ִעָלָא, ּגַ ּ ּ ְלֵטי וְמַנְצֵצי, הּ ְלהו ּבַ ּּכֻ ּ ֵלית ַמאן , ּ
הו ְּדָיִכיל ְלֵמיָקם ּבְ יַח, ּ ר ָמׁשִ ָּסִגיר ִפְתָחא ָדא. ּבַ ְכֵכי, ּ ּתַ רוִבים ִמׁשְ ְּוַההוא ִמְגָדל ָפַרח. ּּכְ ּ ּ ,

ַאר ִמְגָדִלין ין ׁשְ ַאְתֵריה ּבֵ ְּוַקְייָמא ּבְ ּ ּ.  

ַההוא ִפְתָחא ְדֶאְמָצִעיָתא ּּבְ ִניָזאִאית ֲעָט, ּּ יָרא ּגְ ָּרה ְדָפז ִעָלָאה ְוַיּקִ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי , ּ
א ּתָ ָכל ִזיֵני ַאְבֵני ְיָקר, ַהׁשְ ָקא ּבְ ִליָפא וְמֻחּקָ א , ּּגְ א ְדַמְלּכָ ּוְזִמיָנא ְלֶמֱהִוי ַעל ֵריׁשָ ּ
יָחא ַההוא ִמְגָדל, ְמׁשִ ד ָסִליק ּבְ ּּכַ ִרין, ּ ְטָרא ָדא, ּוְתֵרין ְנׁשָ ָּדא ִמּסִ ְטָרא ָדאְו, ּ , ָּדא ִמּסִ

יַדְייהו ַּנְטֵלי ֵליה ּבִ ּ.  

יָחא א ְמׁשִ ד ָסִליק ַמְלּכָ ִרין, ּכַ ְקִנין ְנׁשָ ֵרי , ְּוַנְטֵלי ֲעָטָרא ָדא, ִמְתּתָ ֲעָתא ְדִיׁשְ ׁשַ ּּבְ
ִּיְתְפַתח ִפְתָחא ַאֲחָרא, ְלִמְקֵרי פוק ַהִהיא יֹוָנה, ּ ן ּתִ ּמָ ּוִמּתַ יֵמי טֹו, ּּ ַדר ֹנַח ּבִ , ָפָנאְּדׁשָ
יב ַלח ֶאת ַהיֹוָנה)בראשית ח(, ִּדְכּתִ ּ ַוְיׁשַ מֹוְדָעא: ַּהיֹוָנה, ּ ּתְ ה , ַּהִהיא ְדִאׁשְ ְּוָלא ַמִלילו ּבָ ּ ּ
ִליחוָתא, ֶּאָלא ֵמָהָכא ַנְפַקת, ְּוָלא ָיְדעו ַמה ִהיא, ַקְדָמֵאי   .ְּוַעְבַדת ׁשְ
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יב ְוָלא ָיְסָפה ׁשוב ֵאָליו עֹוד ֲעָתא ִדְכּתִ ּוְבׁשַ ּ ר ָנׁש ְלָאן ַאְזַלת, ּ ַבת , ָלא ָיַדע ּבַ ְוִהיא ּתָ
פוָמָהא, ְּלַאְתָרה טֹול ֲעָטָרה ּבְ ִפְתָחא ָדא ְוִאיִהי ּתִ ִניַזת ּבְ ְּוִאְתּגְ ּ יה , ּ ִוי ַעל ֵריׁשֵ ּוְתׁשָ ּ

יָחא א ְמׁשִ ִתיב, ָמֵטי ְוָלא ָמֵטי, ְּדַמְלּכָ ית ְלֹראׁשֹו ֲעֶטֶרת)תהלים כא(, ּוְכֵדין ּכְ ׁשִ   .ּ ָפז ּתָ

ֵסֶפר ּתֹוָרה יָחא ּבְ א ְמׁשִ ִרין. ְּוֵכיָון ְדִיְקֵרי ַמְלּכָ ֵרין ְנׁשָ ְּיקומון ּתְ אן, ּ אן ְוָדא ִמּכָ , ָּדא ִמּכָ
יָחא ָנִחית, ְְויֹוָנה ָמִאיך א ְמׁשִ יה, ּוַמְלּכָ ְתָרָאה, ְּוִעְטָרה ַעל ֵריׁשֵ א ּבַ ּוְתֵרין . ַּעד ַדְרּגָ

ִרין ַפְרִחין ְלֵעיָל ְּנׁשָ יהּ ָבאת , ּא ַעל ֵריׁשֵ פוָמה)א''ה ע''דף קס(ְויֹוָנה ּתָ ּ ַוֲעָטָרה ּבְ לון , ּ ִּויַקּבְ
ִרין ֵרין ְנׁשָ ָּלה ִאֵלין ּתְ ּ.  

א ִריך הוא, ָּדִוד ַמְלּכָ א ּבְ יה קוְדׁשָ ַּזִית ַרֲעָנן ִאְקֵרי ַקּמֵ ּ יב, ְּ  ַוֲאִני )תהלים נב(, ִּדְכּתִ
ֵבית ְוגֹו ַזִית ַרֲעָנן ּבְ ֵריה ְדָדִוד, ֵלה ַזִיתֲע. 'ּכְ יָחא ּבְ א ְמׁשִ ָּדא ַמְלּכָ ּ ְּוָדא ִאיהו ְדָרִמיז יֹוָנה . ּ ּ ּ

יֹומֹוי ְדֹנַח ָּדא ּבְ יב, ּ ִפיָה)בראשית ח(, ִּדְכּתִ ה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ּבְ ָטָרף , ַּההוא ֲעֵלה ַזִית.  ְוִהּנֵ
ְּוָחַטף ִליָקָרא ִדיֵליה ָמה. ּ ִפיָה. ּבְ ְּדַקְייָמא ַע. ּבְ יהּ ָלא ְיָקר ֵמַהאי יֹוָנה ְוַהאי , ּל ֵריׁשֵ ּוְמַקּבְ

יב ָטָרף ְדכוָרא ָדא)אלא(, ְוָלא ָטְרָפה, ִּדְכּתִ ּ ּכִ א ִדְרִקיַע. ְּדֲעַביד ֵחיָלא ְוָנַצח, ּ ְמִתיְבּתָ , ּּבִ
ּיֹוָנה ְדַכר הוא א, ִּמּגֹו ְדִאְקֵרי יֹוָנה, ּ נוְקּבָ ִתיב ּכְ ְדכוָרא, ּּכְ ּוְכִתיב ּכִ ָלא ּבְ, ּ ִּזְמָנא ִדְמַקּבְ

  .ּ ָדא)חסר(ְיָקר 

ב ְלַאְתֵריה''ִּמְגָד ד ּתָ ּל ָדא ּכַ א, ּ ְמׁשָ ְנִהירו ְדֵעיָנא ְדׁשִ ָּנִהיר ּכִ ּ יב, ּ  )תהלים פט(, ִּדְכּתִ
ֶמׁש ֶנְגִדי ּשֶׁ ְסאֹו ּכַ ין ְוָאִתין ַרְבְרִבין. ּּכִ ִנּסִ ְּוַאף ְדֻכְרְסָייא ַאֲחָרא ִליֱהִוי ֵליה ּבְ ֵר. ּ ּיׁש ִמְגָדל ּבְ

ִּאית עֹוִפין ְדנור , ָּדא ד ָסִליק ַצְפָרא, ּ ְדָקא ְמַצְפְצָפאן)דרורא(ּ ִּצְפצוָפא ִדְנִעימו, ּכַ ּ ּ ,
ַההוא ְנִעימו ְּדֵלית ְנִעימו ְוִנּגוָנא ּכְ ּ ּ ּ ּ.  

ְלהו ְּלֵעיָלא ְמּכֻ ּ ְפִניִנין ַאֲחָרִנין, ִזיִנין ַאֲחָרִנין, ּ ֲא, ְוׁשַ ְּדָקא ַפְרִחין ּבַ ַסְלֵקי , ִויָראּ
י י ְוַסְלֵקי, ְוַנְחּתֵ ְכִכין ְלָעְלִמין, ַנְחּתֵ ּתַ ַּפְרִחין , ְוַאְתָוון ְזִעיָרן, ַאְתָוון ַרְבְרָבן. ָלא ִמׁשְ

יַנְייהו   .ּּבֵ

א ֲעָתא ְדַאְתָוון ַפְרִחין, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ׁשַ ּּבְ ַאְתָוון ַרְבְרָבן, ּ ר ָנׁש ּבְ ִתיב . ָחֵמי ּבַ ּכְ
ֲא ֲעָתאּבַ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ )בראשית א(, ִּויָרא ְלפום ׁשַ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ  ּבְ

הו)מהכא אהדרי אתוון רברבן כמלקדמין', והארץ היתה תהו ובהו וגו( י ַאְתָוון ְזִעיָרן ּבְ ְטׁשֵ , ּ ּבַ
ִתיב, ּוַפְרִחין ְייהו ּכְ ְּוִאְתַחֵזי ִמּנַ ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ', ִהי אֹור ְוגֹוַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְי, ּ

ַאְתָוון ַרְבְרָבן, ְּלָבַתר ְמַהְדֵרי ַאְתָוון ְזִעיָרן. 'ְוגֹו י ּבְ יב, ּוַבְטׁשֵ ְייהו ִדְכּתִ ּוִמְתֲחֵזי ִמּנַ ּ ּ ,
ית. 'ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ְוגֹו ל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּוֵחדו ְלַעְייִנין , ןְּפִליָאן ַרְבְרָב, ְּוֵכן ּכָ ּ

ּעֹוָבָדאן ְדַאְתָוון ִאֵלין אן, ּ א ְדָכל ָדא ְמַחּכָ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ ּ.  

א ִרית, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ִוי ֵליה ֲאַבְתרֹוי, ַּמאן ְדָנִטיר ּבְ ּׁשַ יָמא. ְוִאיִהי ְלָקָמא, ּ , ְוִאי ּתֵ
ָּהא ְנִטירו ַרב ְוִעָלָאה ִמ. ַמאן ָנִטיר ַלֲאחֹוָרא ְּדָנִטיר ֵליה, ּּכָֹלאּ ּוַמאן ִאיהו. ּ ַּצִדיק . ּ
י ְרִחימו ַסּגִ ִּעָלָאה ּבִ ין ַצִדיק ְוֶצֶדק. ּ ל ִסְטִרין. ָּעאל ּבֵ ַכח ָנִטיר ִמּכָ ּתְ ָאה ַמאן . ְוִאׁשְ ַזּכָ

ִרית ָדא ְּדָנִטיר ּבְ ָרֵאל. ּ ל ְדכוִרין, ְּוַעל ָדא ִיׂשְ ִּאְתָחזון ּכָ ּ ְּדַנְטִרין ָאת ַקָייָמ, ּ י , ּא ָדאּ ַקּמֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2313דף [ -ּ

א א ַקִדיׁשָ ַּמאן ִאיהו ְדָיִכיל ְלַנְזָקא ִלְבָרא. ַּמְלּכָ אן, ּ ֶאְמָצעו ֲאבוָה ִמּכָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ יה , ּ ְּוִאּמֵ
אן יַנְייהו, ִמּכָ ְּוִאיהו ּבֵ ד ִאיהו ַאֲחֵרי ְיָי. ּ   .ְּוָדא ּכַ

ָנ ִגְלּגוָלא ְמַנּגְ ד ָסֲחָרא ּבְ א ֲחֵזי ַההוא ָרִקיַע ּכַ ּּתָ ִנּגוָנאּ ּוִמַקל ְנִהימו ְדַמִיין , ּא ּבְ ּ ּ
ָּלא ְיִדיַע ַההוא ִנּגוָנא, ְּדַנְבִעין ע ִסְטִרין. ּ ַאְרּבַ ִנין ִדי ּבְ ל ִאיּנון ַאּגָ ּּכָ ִביעו , ּ ַּמְלָיין ִמּנְ

ְּדַמִיין ְדַנְבִעין ַּמאן ְדִאיהו ְלגֹו. ּ ן, ּ ּמָ ְתֵרין ִסְטִרין ַקְייָמא ּתַ ֶחְדָוה. ּּבִ ּ ְדֵלית ֶחְדָוה ,ַחד ּבְ
ָעְלָמא ַהִהיא ֶחְדָוה ּבְ ְמָחה)תהלים ק(ְּלַקְייָמא , ּכְ ׂשִ ִיְרָאה. ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ ְּדֵלית , ְוַחד ּבְ

ָעְלָמא ַההוא ְדִחילו ּבְ ְּדִחילו ּכְ ּ ּ ּ ִיְרָאה)תהלים ב(ְּלַקְייָמא , ּ   .ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ

ַּחד ַמְעָייָנא ְדַמָייא ַטר ִמְזָרחִּדְנִביַע , ּ ָּדא הוא ְדָאַמר ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה, ִמּסְ ּ ֵמַהאי . ּ
ֵני ָעְלָמא, ַמְעָייָנא ל ּבְ ָבָחא ּכָ ן ִלְסַטר . ָּלא ַיְכִלין ְלַסְייָמא ׁשְ ּמָ ֲאַתר ְדִאְתְייִליד ּתַ ּּבַ

ֵּלית עוְמָקא ְורוָמא ִדיֵליה, ִמְזָרח ּ ּ יר, ּ   .ֶּאָלא ְזָרָתא ְוָלא ַיּתִ

ד ַנְבִע ּין ַמָיא ְוַסְלִקיןּכַ ָלאן ְדָעְלָמא, ּ ל ִזיֵני ַמְרּגְ ַּסְלִקין ּכָ א , ְוָלא ַנְפִלין ְלַבר, ּ ּתָ ַהׁשְ
ָגְוון ַחד ֲעָתא ַנְפִלין ִאֵלין, ִּאְתָחזון ּבְ ְּלפום ׁשַ ָגַוון ָאֳחָרא, ָאֳחָרִנין, ְּוָהא ַסְלִקין, ּ ָכל , ּכְ ּבְ

ְווִנין ְדָעְלָמא ָלאןַנְפֵלי ִא. ִּזיֵני ּגַ   .ְוָלא ַנְפֵלי ְלַבר, ּיּנון ַמְרּגְ

ַּסֲחָרִנין ְדַההוא ְנִביעו ּ ֵּחיזור ְוׁשוָשן ָסֲחִרין, ּ ֵני ָעְלָמא ְלֵמיָקם ַעל . ּ ל ּבְ ְוָלא ַיְכִלין ּכָ
ְווִנין ְלהֹוִבין ְמָלֲהָטאן, ִּאיּנון ּגַ ְלהו ׁשַ ּּכֻ הו, ּ ָלא ּבְ ּכְ יבו ָלא ְיִדיַע ֲח. ְּוָלא ַיְכִלין ְלִאְסּתַ ּׁשִ

ְווִנין. ְּדעֹוָבָדא ה ּגַ ַכּמָ ַּטְרִפין ִדְלהֹון ְמַנְצָצן ּבְ ּ.  

ּעֹוֵבד ִציור ּאוָמנו ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ּ ּ רוִבין , ּ ה ּכְ ְבִעין ַוֲחִמּשָׁ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ַּחְפָיין ַעל ּתְ
ִּדְתחֹוַתְייהו ָבִכין ַאֲחָרִנין ְלגֹו, ּ ַתר ׂשְ ָבִכין ְסח. ּבָ   .ֹּור ַדֲעָזָרה ְלגֹוְּוִאיּנון ׂשְ

  ]ב''ה ע''דף קס -' גזוהר חלק [

הֹון ּוְלֵעיָלא ִמּנְ אן )ב''ה ע''דף קס(ִּאיּנון , ּ ּּגוְפִנין ְפִריׂשָ רוִבין, ּ חֹות ּגוְפִנין ִאיּנון ּכְ ּּתְ ּ ּ ,
ן ְדִפין ְפִריׁשָ ְלהו ּגַ ּּכֻ ּ ּ ִאֵלין, ּ ָלָבן ִאֵלין ּבְ ְּמׁשֻ ּ א. ּ ל , ָהָכא ָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִאְסּתַ ּ

ִאיּנון ּגוְפִנין ּּבְ א, ּ ְמׁשָ ְנִהירו ְדׁשִ ְּמַנֲהִרין ַאְנפֹוי ּכִ ּ ּ.  

ָחָמן ְסחֹור ְסחֹור ַדֲעָזָרה ָבִכין ְדִאּתְ ִּאיּנון ׂשְ ּ ָמן, ּ ְלהו ְמֻרּקְ ּּכֻ ְגָווִנין , ּ חוִטין ִדְנִהִרין ּבִ ּּבְ ּ
יִאין ד, ַסּגִ אִמיֵני ְזהֹו' ְמַלֲהָטן ּבְ ְלהֹוִבין ַסְלִקין. ִּרין ְדֶאּשָׁ ָצן, ּׁשַ ּוְלִזְמִנין , ּוְגָווִנין ְמַנּצְ

ְכֵכי ּתַ ְלהֹוִבין ִמׁשְ ּוְנהֹוִרין וְגָווִנין ַסְלִקין, ׁשַ ּ ִאֵלין, ּ י ִאֵלין ּבְ ּוַבְטׁשֵ ּ ּ.  

ִנין ית ֶאֶלף ַאּגָ ָבִכין, ׁשִ י ִאיּנון ׂשְ ְווִנין' ד, ְּלַגּבֵ ִּאֵלין ִאיּנון , ֲעָזָרהִּסְטִרין ַד' ְלד, ּגַ ּ
ָכל ִסְטֵרי, ַרְבְרִבין ּוְנִביעו ְדַמִיין ַחִיין ּבְ ּ ּ ִנין. ּ ִאיּנון ַאּגָ ְּוִאיּנון ַנְפֵלי ּבְ ַאְתַרְייהו , ּ ּוַבְלֵעי ּבְ ּ

  .ְּוִאֵלין ַמִיין ָלא ַיְדֵעי ְלָאן ַאְזִלין

ֶאְמָצעו ַדֲעָזָרה ּּבְ ָרֵאל, ּ ְלהו ִיׂשְ ְּיקומון ּכֻ ּ אְו, ּּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִּיְתֲחזון ַקּמֵ ְסָטר ָדרֹום . ּ ּּבִ
ֲעָזָרה ָדא ִּאְתְייִליד ַחד ַמְעָייָנא ְדַמָיא, ּּבַ ּ ְדָקא )א ואתרבי''ס( )א ואתדמי''ס(ְוִאְתְרֵמי , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2314דף [ -ּ

ל ָעְלָמא ְטפון ַמָיא ּכָ ִּיׁשְ הו. ּ ַּמאן ְדֵייעול ּבְ ּ ִים, ּ ְרּכַ הו ּגִ, ְיהֹון ַעד ּבִ ֵּייעול ּבְ ר ַרב ֵייעול ּ ּיּבָ
ִים ְרּכַ הו ַעד ּבִ ִים, ּּבְ ְרּכַ ר יֹוָמא ַעד ּבִ ינֹוק ּבַ ם. ִאי ּתִ ְייהו ִיְתַחּכָ ֵתי ִמּנַ ַּמאן ְדׁשָ ְּוִיְתְפַקח , ּ

ָחְכְמָתא   .ּבְ

ָלא ֲחָדא ְזֵעיָרא כֹוָתָלא ְדָדרֹום, ַּמְעָייָנא ָדא ָנִפיק ִמּגֹו ַמְרּגְ ְלֵעי . ּּבְ ּגֹו ִּאיּנון ַמִיין ּבַ
א, )א גו אתר דא''ס(ַאְתָרא  ְקְדׁשָ ן ִיְפקון ְלַבר ִמּמַ ּמָ ּוִמּתַ ִטים, ּּ ַּעד ְדַיֲעלו ְלַנַחל ׁשִ ּ ּ ,

ְטפון ַההוא ִזָמה ִּיׁשְ ִטים, ּ ְּדאֹוְלִדין ַמָיא ְדׁשִ ּ ֲעָזָרה. ּּ ְּוַעל ָדא ַמִיין ִאֵלין ּבַ ִגין ִאיּנון , ּ ּּבְ
ן ְדכוִרין ּמָ ְּדִאְתָחזון ּתַ ּ ּ ָתאן ִמן ַמָיאֲה. ּ נוְקֵבי, ּוֹו ׁשָ י ּבְ ֵמיַתְיהֹון ְלִאְתֲחָזָאה , ָּלא ַחְייׁשֵ ּבְ
א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ א ִעָלָאה, ּּתו. ַּקּמֵ ְּדָהא ִיְתַפְקחון ְלִמְנַדע ִמִלין ְסִתיִמין ְדַמְלּכָ ּּ ּ ּ ּגֹו , ּּ

חון ּכְ ּתַ ל ִהְרהוִרין ִיׁשְ א ָדא ּכָ ַּמְקְדׁשָ ּ ּ ר ִהְרהוָר, ּ אּּבַ א ַקִדיׁשָ ּא ְדֶחְדָוה ְדַמְלּכָ ּ ּ.  

ּּגֹו ֶאְמָצעו ְדַההוא ַמְעָייָנא, ַּעְנָפא ַחד ָנִפיק ּ א. ּ ד ָקִריְבָנא , ָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ ּכַ
ְּלַההוא ַעְנָפא ּגֹו ַמְעָייָנא ָלק ַעְנָפא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ִּאְסּתַ ּ ל ַמה ְדָקִריְבָנא, ּּ ָהִכי , ּּכָ

ָלק ַמָיאְי, ִּאְסּתַ א ְדַההוא ַעְנָפא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ְרׁשָ ּסֹוָדא ְוׁשָ ּ ּ ּ ַּההוא ַעְנָפא ָחֵפי . ּּ ּ
ִאיּנון ַטְרִפין ִדיֵליה. ָעְלִמין ְווִנין ְדָעְלָמא ּבְ ל ּגַ ּּכָ ּ ּ א ִדיֵליה. ּּ ִּאיּבָ ְוָלא . ָּלא ְיִדיַע ַמהו, ּ

ִאיל ְלָמׁשִ, ְוָאַמר. ַּיְכִלין ְלִמְנַדע אְּדָקא ׁשָ ִניז, ְוָאַמר, ּיַח ַעל ַההוא ִאיּבָ א ָדא ּגָ , ִּאיּבָ
ָידֹו ֵמרֹוב ָיִמים)זכריה ח( ַעְנּתֹו ּבְ ַּמאן ְדָזֵכי ְלִמְנַדע ָדא.  ְלִאיׁש ִמׁשְ ּ   .ִליְנַדע, ּ

ָּרִקיַע ַחד ִאית ַעל ַההוא ַעְנָפא ָּפִריׂש ְלֵעיָלא, ּ י , ֵּמַההוא ְרִקיָע. ּ ּבֵ ָּאִזיל ַטָלא ַעל ּגַ
יר, ְּעָייָנא ָדאַמ ר ָנׁש ְלַההוא ָרִקיַע ֵמָרִחיק. ְוָלא ַיּתִ ל ּבַ ּכַ ד ִאְסּתָ ְכָלא, ּּכַ ָקִריב . ָּדֵמי ּתִ

יר ָּדֵמי סוָמָקא, ַיּתִ יר. ּ יר, ָקִריב ַיּתִ ָּדֵמי ִחָוור, ָּדֵמי ָירֹוק ָקרֹוב ַיּתִ ָעְלָמא , ּ ְּדֵלית ִחָוור ּבְ ּ
ִגיֵניה ַּטָלא ְדָקא ָאִזי. ּּכְ יהּ ַההוא ַעְנָפא, ּל ִמּנֵ ִאיב ּבְ ּתְ ִּאׁשְ א ָדא, ּ י, ְּוָעִביד ִאיּבָ . ְוִאְתַרּבֵ

יר, ַּההוא ְרִקיָעא ִגְלּגוָלא ַיּתִ ִּאיהו ָאִזיל ּבְ ָלא, ּ ּכְ ה ְדַעְייִנין ַיְכִלין ְלִאְסּתַ   .ִּמּמָ

א ל ִאיּנון ְנטוֵרי ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּכָ ּ עון ְלִאְת)א בעון''ס(, ּּ ּ ְדּבָ אּ י ַמְלּכָ ְּדָהא ָלא , ֲחָזָאה ַקּמֵ
א, ִּאְתָחזון ִזירו ַקִדיׁשָ ֵני ּגְ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְדִאיּנון ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ל )שמות כג(, ְּוַעל ָדא. ּ  ֵיָרֶאה ּכָ
ְָזכוְרך א, ּ ֵני ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ִּאיּנון ּבְ א. ּּ ְָזכוְרך, ָּדִייק ַרב ְמִתיְבּתָ ָהא ָזָכר ְּד. ְָוָלא ְזָכְרך, ּ
ִתיב ַָמאי ְזכוְרך, ְּוָלא ָזכור, ּכְ א. ּ ל ִאיּנון ְדַנְטִרין ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּכָ ּ ּּ יה, ּ , ְּוָלא ָחָבאן ּבֵ

א ֵני ַמְלּכָ ִּאיּנון ֲהוו ּבְ ִדיר, ּ הו ְוָדִכיר לֹון ּתָ ַבח ּבְ ּתָ ִּדְבּכֹל יֹוָמא ִמׁשְ ְָוַעל ָדא ְזכוְרך. ּ ּ ּ ,
ֲּההוא ְדִאית ּבֵ אּ ּיה ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ָכל יֹוָמא, ּּ א ּבְ י , ְּדָדִכיר לֹון ַמְלּכָ ָבָחא ַקּמֵ ְּדֵלית ׁשְ
א ִעָלָאה ַמאן ְדָנִטיר ַקְייָמא ָדא)אלא(, ַּמְלּכָ ּ ּכְ ּּ.  

יה א ַקּמֵ ּתָ ׁשַ ַלת ִזְמִנין ּבְ ֵעי ְדִיְתֲחזון ּתְ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ַלת ִזְמִנין ֲאַמאי. ּ ִגין . ּתְ ֲאָבָהן ֶּאָלא ּבְ
ִרית, ַקְדָמֵאי ילו ְלַהאי ּבְ ְּדַקּבִ ַּקְדָמָאה ְלָכל ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ַלת ִזְמִנין , ּ ך ּתְ ְוְבִגין ּכָ ּ

א ּתָ ׁשַ ִרית. ִּאיּנון ּבְ יל ּבְ ִרית. ַאְבָרָהם ַקּבִ יל ּבְ ְלהו. ִיְצָחק ַקּבִ ִלים ְמּכֻ ַּיֲעֹקב ֲהָוה ׁשְ ְוַעל , ּ
יה ִתיב ּבֵ ָּדא ּכְ ם)בראשית כה( ,ּ ִלים ִמּכָֹלא,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ   .ּׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2315דף [ -ּ

ִמים ִאְקֵרי ִלים, ַאְבָרָהם ּתָ ך ׁשְ ל ּכַ ם, ְְוָלא ֲהָוה ּכָ ִלים ִמּכָֹלא: ֲאָבל ּתָ ִתיב . ּׁשְ ַמה ּכְ
ֹנַח דֹורֹוָתיו)בראשית ו(, ּבְ ִמים ָהָיה ּבְ א. ּ ִאיׁש ַצִדיק ּתָ ימו ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ים ּבִ ֲּהָוה ְרׁשִ יַנְייהוּ . ּ ּבֵ

א ִמים, ְוָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ יב ּתָ ָכל ֲאָתר ִדְכּתִ א, ּּבְ ימו ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ים ּבִ ְּדָרׁשִ ּ ָאת ַקָייָמא , ּ ּּבְ
ִרית)א''ו ע''דף קס(ּוְבִגין , ִּדְבִרית דֹורֹוָתיו, ּ ְדָנַטר ּבְ ִמים ּבְ ְלהו . ִאְקֵרי ּתָ ַּמה ְדָלא ֲהוֹו ּכֻ ּּ

ְּדִאיּנון, ָהִכי ָלן ָאְרַחְייהוּ   .ּ ְמַחּבְ

ִתיב ְֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֵלך ֹנַח, ְּוַעל ָדא ּכְ יה. ּ ְּוִכי ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַהך ִעּמֵ ל . ְ ֶּאָלא ּכָ
א ִרית ַקִדיׁשָ ַּמאן ְדָנִטיר ּבְ א, ּ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ִּאְזַדְווַגת ּבֵ ּ ִריַאת ָעֵליה, ּ ך. ְּוׁשָ ְוְבִגין ּכָ דברים (, ּ

ִמים )יח ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך ּתָ ְהֶיה. ָּתִ ִמים ּתִ ָוְלָבַתר ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך, ּתָ ִזווָגא ֲחָדא. ּ ּּבְ ְּדֵכיָון . ּ
ִרית ָדא ְּדָנִטיר ּבְ יה, ִעם ְיָי ִלֱהִוי, ּ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ.  

ִתיב ַאְבָרָהם ּכְ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז(, ּבְ ִזירו, ּ ּ ְדָאת ַקָייָמאּּגְ ְִהְתַהֵלך . ּ ּ
ָתא, ֵמָהָכא, ְלָפַני ַתר ִאּתְ ֶבר ּבָ ְְדָלא ְיַהך ּגָ ר ִאיהו, ֶּאָלא ַקָמָהא, ּ ׁשֵ ִתיב. ֹּאַרח ּכָ , ְוָהא ּכְ

ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך ְלָפֶניך)שמות כג( ָ ִהּנֵ י ְלָפֶניך ַמְלָאך)שמות לג(. ְ ַלְחּתִ ְ ְוׁשָ ְלַאְבָרָהם . ָ
ִזירְּדָלא ה,  ֲהָוה ּגָ ָּדָחה ֵליה ְלַקּמָ ּ ִמים. ּ ִתיב ֶהֵיה ּתָ ְְוִהְתַהֵלך ְלָפַני, ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ֶּאָלא . ּ

ְִהְתַהֵלך ְלָפַני ִמים, ְּדָלא ֵיאֹות ַאְנּתְ, ּ ֵהא ּתָ ּתְ ֻכְלהו. ַעד ׁשֶ ְּוֵכן ּבְ ִמים, ּ ר ָנׁש ּתָ יָון ְדּבַ , ּּכֵ
ְּוִאיהו ֲאַבְתָרה, ֵּמיהִּמַיד ִהיא ְלָק, ְּוָנִטיר ֵליה ר ִאיהו ְלָדא, ּ ׁשֵ ִתיב. ּּכָ , ְלִגְרעֹוָנא ַמה ּכְ

ב ֵמַאֲחַרי)שמואל א טו( י ׁשָ   . ּכִ

ִזיר ֲהָוה יה, ְוָתִמים, ֹנַח ּגָ ְּפִריָעה ָלא ֲהָוה ּבֵ ִתיב, ּ יה ְפִריָעה ַמה ּכְ ּוְבִגין ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ּ ּ ,
א ָלא ֲהָוה, יםְוָלא ַאַחר ָהֱאֹלִה, ֶאת ָהֱאֹלִהים ִזיר, ְלַקּמָ ִגין ְדֲהָוה ּגְ , ַלֲאחֹוָרא ָלא ֲהָוה, ּּבְ

ִגין ְדָלא ִאְתְפַרע ּּבְ ָּסִמיך ֵליה, ֶאת ָהֱאֹלִהים. ְֵאיך ֲהָוה. ּ יה, ְ ָלא ּבֵ ּכְ , ְּוָלא ָיִכיל ְלִאְסּתַ
ך ל ּכַ ר ּכָ ׁשֵ ְְדָלאו ּכָ ּ.  

ִתיב ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ַעּמוד ֵאׁש ְ ַוְיָי הֹוֵלך )שמות יג(, ּבְ ַעּמוד ָעָנן ְוַלְיָלה ּבְ ִּלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ּ
ָרֵאל. 'ְוגֹו יָון ְדָאְמרו ִיׂשְ ּּכֵ ִמְצַרִים ְוגֹו)שמות יד(, ּ ִלי ֵאין ְקָבִרים ּבְ י טֹוב ָלנו . ' ֲהִמּבְ ּּכִ

ְבָיכֹול. ֲעבֹוד ֶאת ִמְצַרִים א, ּכִ ע ַמְלַאך . ִּאְתֲחָלׁש ַדְעּתָ ִתיב ַוִיּסַ ְּכְ ְָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ִלְפֵני ּ

ָרֵאל ַוֵיֶלך ֵמַאֲחֵריֶהם ְַמֲחֵנה ִיׂשְ הו נוְקִמין, ּ ד ּבְ ע ְלֶמְעּבַ ַּוִיּסַ ּ   )חסר(. ּ

יַח ְּוַעל ָדא ַחֵדי ָמׁשִ א, ּ ָדא, ְּוַחֵדי ַרב ְמִתיְבּתָ ר ּבְ ּשָׂ א. ְּדָקא ִאְתּבָ , ְוָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ
יַח ְוָאַמ ְּדָהא ָדִייק ְלָמׁשִ ְ ְפֵריס ְפִריַסת ַמְלכוָתך )דניאל ה(, ְּמָנא ֲהָוה ְלָדִניֵאל ְדָקָאַמר, רּ ּ ּ ּ

ַמע ֵליה. ִּויִהיַבת ְלָמַדי וָפָרס ּתְ ֵּמִאיּנון ַאְתָוון ְדוַפְרִסין ִאׁשְ ּ ּ , ָּאַמר ֵליה. ְּוָהָכא ַמאי הוא. ּ
ָּהִכי הוא ַוַדאי ְּפֵריס ְפִריַסת ַמְלכוָתך ַחָייָבא, ּ ְ ּ ּ יַח ַאֲחָראַעל ְי, ּ לֹוט , ֵּדי ְדָמׁשִ ּוְלָבַתר ִיׁשְ

ֶּמֶלך ְפָרס יִאין, ְ ָוון ַסּגִ ֵריָסר ַיְרֵחי, ְּוִיטֹול ַמְלּכְ א ּתְ ֹלט ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוהוא ִיׁשְ ְּוהוא , ּ
יִאין לֹוט ְוִיְקטֹול ַסּגִ יָחא, ִיׁשְ ּוְלָבַתר ִיפֹול, ְּוַההוא ְמׁשִ לון ַמְלכוָתא , ּ ִּויַקּבְ י ּ ַּקִדיׁשֵ

א ְדָפַרס, ּוַפְרִסין, ְּוַעל ָדא. ֶעְליֹוִנין ַמע ָהָכא, ַּמְלּכָ ּתְ   .ִאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2316דף [ -ּ

א ה ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּמָ ַההוא ַמְעָייָנא, ּכַ ַההוא ַמְעָייָנא. ּּבְ ְּמַגְדָלא , ּּבְ
ל ִזיֵני ִאיָלִנין ּגַ, ּכָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָנִציב קוְדׁשָ ּ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ְלַאְסָווָתא, ן ֵעֶדןְּ ַּטְרִפין , ּ
ִדיר, ְוֵאיִבין ְוַעְנִפין א ּתָ ּוְלַחדו ִלּבָ ְפָנא. ּ יַנְייהו ּכַ . ְלָעְלִמין, ַוֲאָנָחה, ּוְדָאָגה, ְּוֵלית ּבֵ

אן א ְדָכל ָדא ְמַחּכָ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ ִניז לֹון, ּ   .ְּוָכל ָדא ּגָ

ְמעֹון י ׁשִ אּבְ, ָאַמר ַרּבִ ַּקְרַקע ְדַהאי ַמְקְדׁשָ ִּאית ֵמִאֵלין ם ְפִליָאן, ּ ִאי , ָּאַמר ֵליה, ּ
י י, ִרּבִ ָאה חוָלָקך ְדָכל ַהאי, ִאי ִרּבִ ַּזּכָ ַההוא. ְּ י ַההוא ַמְעָייָנא ְרִקיָמא. ּּבְ ּבֵ ֲאָבל , ַּעל ּגַ

יה ָלא ּבֵ ּכְ ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ְלִאְסּתַ ְּלִזְמִנין ְנִהירו ִדיֵלי, ּ ְלִזְמִנין , ְלִזְמִנין ֲחׁשֹוָכא. ּה ְנהֹוָראּ
ָווָנא ון ַאְרּגְ ָלא ְלֵעיָלא. ּגֹוָ ּכְ ָצן ְדָלא ַיְכִלין ַעְייִנין ְלִאְסּתַ ְּמַנּצְ ַאְלת )א ההיא''ס(. ּ ּ ִהיא ְדׁשָ

א א, ֲּחִסיָדא ַקִדיׁשָ ֵּמַההוא ַקְרַקע ְדַמְקְדׁשָ ּ יה, ּ א ָלא ָפִריׁש ִמּנֵ ַּרב ְמִתיְבּתָ ִניז ְּד, ּ ָהא ּגָ
ִּאיהו ּגֹו ַיְרְדָנא ְּוָהא ֲאֵמיָנא ָלך ַמה ַדֲאֵמיָנא, ּ ַאל ִמָלה ָדא, ְ ֲּאָבל ִנׁשְ ְּוִתְנַדע ַמה , ּ

ְּדִתְנַדע ּ.  

ַּיְרֵדן ָדא א, ּ ּתָ ׁשַ ך ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ּּגֹו ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן, ְָעאל ְוִאְתְמׁשַ ָלאו , ּ
ע ַנֲה יהֵּמִאיּנון ַאְרּבַ ָכן ִמּנֵ ִּרין ְדִאְתַמּשְׁ ׁש, ּ יה ַמּמָ ֶּאָלא ּבֵ יה. ּ יָון ְדָמֵטי ְלַגּבֵ ּּכֵ ִּאיהו , ּ

ט ְוָעאל ּגֹו ַיְרְדָנא ך ְוִאְתָפּשַׁ ִּאְתְמׁשַ ּ א. ְ ְּוֵכיָון ְדָמֵטי ּגֹו ַקְרַקע ְדַמְקְדׁשָ ּ ן , ּ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ִאׁשְ
ַלת יֹוִמין ט ְוָלא ִאְתְמ, ּתְ ך ְלֲאָתר ַאֲחָראְּוָלא ִאְתְפׁשָ א. ְׁשַ ְּדַכד ַאְהָדר , ְוָאַמר ַרב ְמִתיְבּתָ ּ

ַּההוא ָנָהר ְלַאְתֵריה ן, ּ ּמָ ִביק ּתַ ל ִזיֵני ִציוִרין, ׁשָ ּּכָ ן , ּ ּגַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָקא ָעִביד קוְדׁשָ ּ ְּ

ִניִזין, ֵעֶדן ְּדִאיּנון ִציוִרין ּגְ ּ ְייהו, ּּ ִּדְתחֹות דוְכּתַ ּ ּ   )חסר(. ּ

  ]ב''ו ע''דף קס -' גר חלק זוה[

ִּאֵלין ָהָכא ְוִאֵלין ָהָכא ְדַקְדֵמיָתא, ּ י ּכִ ַההוא ְסָטר ָדרֹום. ְוַסְלֵקי ְוַנְחּתֵ ּּבְ ַלת , ּ ִאית ּתְ
ין ַעּמוִדין ָלאן, ְּמָאה ְוַחְמׁשִ ל ִזיֵני ַמְרּגְ ִדיר. ִמּכָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ִדְנִהִרין ּתָ ּ ְּוַנְטִפין ּבוְסִמין , ּ

לו ְלָעְלִמין, ִריןְטִמי ְּדָלא ִאְתּגַ ָכל . ּּ ִנין ּבְ ע ַאּגָ ַּעּמוָדא ְוַעּמוָדא  )ב''ו ע''דף קס(ַאְרּבַ ּ
ְּוַכד ִאיּנון ּבוְסִמין ַנְטִפין. ְנִעיִצין ֵּמִאיּנון ַעּמוִדין, ּ הו, ּ ְלהו ֲאָגנֹות, ַּנְפֵלי ּבְ ְּוִאְתַמְלָיין ּכֻ ּ ,

  .ְּוָלא ָנְפִקין ּבוְסִמין ְלַבר

ִּאיּנון ּבוְסִמיןֵמ ָכל יֹוָמא ְקטֹוְרָתא, ְּזִמיִנין ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ּ א , ְלַאְקְטָרא ּבְ י ַמְלּכָ ַקּמֵ
א א. ַּקִדיׁשָ ִתיׁשו ִדְבֵני ָנׁשָ ְּדָלא ֵיהוו ִמּכְ ּ ּ ָרא ִדְלהֹון. ּ ִּאיּנון ּבוְסִמין ָלא ְיִדיַע ִעּקָ ּ ה , ּ ּוִמּמָ

ֶּאָלא ֵמִאיּנון ַעּמוִד, ֲהוֹו ּ ןּ ּמָ   .ין ַנְפִלין ּתַ

ָכל ַעּמוָדא ְוַעּמוָדא ִרין ּבְ ֵרין ְנׁשָ ּּתְ ְווִנין, ּ ָכל ּגַ ָצן ִמְתַלֲהִטין ּבְ ַבע ְמָאה . ִמְתַנּצְ ׁשֶ
ִרין ִּאֵלין ָהָכא ְוִאֵלין ָהָכא, ַּפְרִחין, ִּאיּנון. ְנׁשָ ִגְלּגוָלא ְדַעּמוִדין, ּ ּּבְ ּ ֲחָרן. ּ ד ִאְסּתַ ָלא , ּכַ

ָלאַיְכִלין ַעְי ּכְ א ִדְבהו, יִנין ְלִאְסּתַ ּדוְכּתָ ּ ּ ּ.  

ְלִטין וַפְרִחין ַלת ַאְתָוון ּבַ ִּמפוָמא ָדא ְלפוָמא ָדא, ּּתְ ּ ּ ּ ִרין. ּ ִגְלּגוָלא ְדַעּמוִדין וְנׁשָ ּּבְ ּ ּ ל . ּ ּכָ
א ִחָווָרא ֶאּשָׁ ָמן ּבְ ִּאיּנון ַאְתָוון ְמֻרּקְ ֵרין ַאְלִפין וְמָאה ְמ. ְוַדֲהָבא ְירֹוָקא, ּ יןּּתְ ְלָיין , ַנְרּתִ ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2317דף [ -ּ

ין ִאיּנון ַעּמוִדין ּּבֵ ָרִגין. ּ ּוְתֵרין ַאְלִפין וְמָאה ׁשְ א, ּ א וְמַנְרּתָ ָכל ְמַנְרּתָ יָמָמא. ּּבְ , ַּדְלִקין ּבִ
ּוְבֵליְלָיא ִמְתַדֲעֵכי ָרֵאל, ּ ד ָאֵתי ַצְפָרא. ַּעל ַצֲעָרא ְדִיׂשְ ְרַמְייהו, ּכַ ְלהו ִמּגַ ַּדְלִקין ּכֻ ּ ּּ.  

ְמעֹון. ַאְמֵרי ָהא ָרַמׁש ֵליְלָיא, וֹו ַיְתֵביַאְדֲה י ׁשִ א, ָּאַמר ֵליה ְלַרּבִ , ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ
ְּנִהירו ְדָעְלָמא ּטֹול ִפְנֵקָסא ְדַאְחָמָתא ָדא, ּ ּ ַרָגא, ּ ּוְכתֹוב ִמִלין ִאֵלין, ְוטֹול ׁשְ ּ ְּדָהא , ּ

ל ַחד ְוַחד ְל, ָּמָטא ִזְמָנא ִדיָלן ַּעד ָפְלגו ֵליְלָיא, ּגֹו ִקְבֵריהְּלַפְקָדא ּכָ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ
ל ַחד ְוַחד ָפַרח ְלַתָמן ֲהֵדי ַצִדיַקָייא וְכֵדין ּכָ ָעא ּבַ ְעׁשְ ּתַ א ְלִאׁשְ ְנּתָ ּהוא ָעאל ּגֹו ּגִ ּ ּ ּוְלָמָחר . ּּ

ך ּבָ ּהֹוִאיל ְוָיֲהבו ָלן ְרׁשו, ְֶנֱהִוי ּגַ ְלָמא דֹורֹוָנא ְדָקא ְמ, ּ ְּלַאׁשְ ְדֵרי ָלךּ י , ַּפְרֵחי. ְׁשַ ָכה ַרּבִ ּבָ
ְמעֹון ְוָגָעא   .ׁשִ

ה )משלי ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ּגֶ ׁשְ ַאֲהָבָתה ּתִ ּ ַאֶיֶלת ַאָהִבים ְוַיֲעַלת ֵחן ַדֶדיָה ְיַרִווך ְבָכל ֵעת ּבְ ּ ּ ָּ ּ
ְּנִהירו ְדָכל ָעְלִמין, אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא. ָתִמיד ָמה ָיִמין, ּ ּוַמּבוִעין, ּוְמקֹוִרין, ּוְנָחִלין, ּכַ ּ ,

ֵטי ִמָנך ְלָכל ִסְטִרין ְִמְתַפּשְׁ ִּמָנך ּכָֹלא. ּ ִאין, ְ ֲּעָלך ַקְייֵמי ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּנִהירו ִעָלָאה , ְ  )ודא(ּ
ך, אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא. ְִמָנך ָנְפָקא  )גבי(ְוַיֲעַלת ֵחן , ַּאֶיֶלת ַאָהִבים ַאְנּתְ, ְַמה ֵאיָמא ְלַגּבָ

א ְרִחיִמין ִדיָלך ְֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ְדָקא ֵיאֹות. ּ י ְלַיְנָקא ִמָנך ּכְ אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא . ְַמאן ִיְזּכֵ
ֲעׁשוִעים ְדָמאָרך ְׁשַ ּ ְוְלֵמיָמר ִסְתִרין וְגִניִזין ִדיָלך, ַּמאן ָיִכיל ְלַגָלָאה, ּ ּ ּ ָכה. ּ ְוָאִעיל , ּבָ
ְרּכֹוי ין ּבִ יה ּבֵ ק ְל, ֵּריׁשֵ   .ַעְפָראְוָנׁשַ

ָמה ִדיוְקִנין ְדַחְבַרָייא ַסֲחָרֵניה ַּאְדָהִכי ָחָמא ּכְ ּ ּ ּ ֵריה ְדיֹוָחאי, ָּאַמר ֵליה. ּּ ְדַחל ּבְ ָּלא ּתִ ּ ּ ,
א ְדַחל ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָּלא ּתִ ּ תֹוב ְוַחֵדי ּגֹו ֶחְדָוה ְדָמאָרך, ּ ְּכְ ּ ַמע . ּ ל ִאיּנון ִמִלין ְדׁשָ ַתב ּכָ ּּכָ ּּ

ַההוא ֵליְל י ִמָלה, ְוָלַהג לֹון, ְוָלָעא לֹון, ָיאּּבְ ל . ְּוָלא ַאְנׁשֵ יה ּכָ ָרָגא ָנִהיר ָקּמֵ ְּוַההוא ׁשְ ּ
ד ָאָתא ַצְפָרא. ַּעד ְדָאָתא ַצְפָרא, ַּההוא ֵליְלָיא ְּוָחָמא ַחד ְנִהירו ְדֲהָוה , ָזַקף ֵעינֹוי, ּכַ ּ

ְרִקיָעא א, ָנִהיר ּבִ ָכל ְרִקיָע, ִּמְלַקְדִמיןַּאְהָדר ּכְ. ְָמִאיך ֵעינֹוי ְלַתּתָ ְּדָנִהיר , ְּוָחָמא ְנִהירו ּבְ
ַההוא ְנִהירו ִדיוְקָנא ְדֵביָתא ְּוָסִליק ּבְ ּ ּ ּ ה ִציוִרין, ּּ ַכּמָ ּּבְ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ּוְלפום ִרְגָעא, ֲחָדא ַרּבִ ּ ,

  .ַּאְגִניז ַההוא ְנהֹוָרא

ִליָחן ַאְתָיין, ַּאְדָהִכי ֵרין ׁשְ ְרּכֹויַא. ָּהא ִאיּנון ּתְ ין ּבִ יה ּבֵ חוהו ֵריׁשֵ ּכְ ּׁשְ ּ ָּאְמרו ֵליה . ּ ּ
ָלָמא ָעֵליה ְדֹמר ּׁשְ ָלם, ּ ָעאן ְלַאְקְדָמא ֵליה ׁשְ ִאין ּבָ ָלָמא ְלַמאן ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּׁשְ ּ . ּקום. ּּ

הו ְמעֹון ַוֲחָדא ּבְ י ׁשִ ָּאְמרו ֵליה. ָּקם ַרּבִ ְּוָלא ָחִמית ַנְייָחא ְדרוָחא ְדָעַבד ָל, ּ ּ ְך ָמאָרךּ ְ ,
ְרִקיָעא ָּחִמית ְנִהירו ְדֵביָתא ּבִ ֲעָתא, ָאַמר לֹון ֲחֵמיָנא. ּ יה ׁשַ ָּאְמרו ֵליה ּבֵ ּ הֹוָמא , ּ ַּאִפיק ּתְ

א י ַמְקְדׁשָ א, ּּבֵ א ַרּבָ ַיּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵריה קוְדׁשָ ְּוַאְעּבְ ּ ּוִמְנִהירו ִדיֵליה, ְּ ּ ּ ֲהָוה ָנִהיר , ּ
ְרִקיָעא   .ּבִ

ָלָמך, ּיהָּאְמרו ֵל ׁשְ ָעא ּבִ א ּבָ ך, ְַרב ְמִתיְבּתָ ִליָחן ְלַגּבָ ְְוָהא ָיַדע ַדֲאָנן ׁשְ ה ִמִלין . ּ ְּוַכּמָ
יִקין ין ַעּתִ ַהאי ֵליְלָיא, ַחְדּתִ אֹוַרְייָתא ּבְ ְייכו, ָאַמר לֹון. ִּאְתַחָדׁש ּבְ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ִּאְמרו ַחד , ּ

ְייהו ִּמָלה ִמּנַ ךָלא ִאְתְייִה, ָּאְמרו. ּ ְיב ָלן ְרׁשו ְלַמאי ְדָאֵתיָנן ְלַגּבָ ּ א ֲהָוה , ּ ֲּאָבל ִמָלה ַחְדּתָ
א ּתָ ך ַהׁשְ   .ְְלַגּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2318דף [ -ּ

  ]א''ז ע''דף קס -' גזוהר חלק [

א ְוָאַמר  ָ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַאְבָרם ֶלך ְלך ֵמַאְרְצך ְוגֹו)בראשית יב(ָּפַתח ַרב ְמִתיְבּתָ ָ ְ ָּדא ', ּ
יה ִגין ְדִאְתַנֲהָרא ּבֵ ּּבְ ַגְווָנא ָדאּ ּ ְנִהירו ּכְ ֲאָתר ָדא. ּ ַּמאן ְדָלא ָזֵכי ּבַ ְרֵמיה , ּ ְּיַהך ְוִיְנַטל ּגַ ְ

יה, ַלֲאָתר ַאֲחָרא י ּבֵ יה, ָּאָעא ְדָדִליק. ְּוִיְזּכֶ ּוְנהֹוָרא ָלא ָסִליק ְוָנִהיר ּבֵ ְּיַנְעְנעון ֵליה, ּ ּ ,
יה ְנהֹוָרא ַמעַוֲהִויָנן ְזִמי. ְוַאְנִהיר, ִּויַסֵלק ּבֵ ך, ִנין ְלִמׁשְ ּבָ ִגין ְלֵמיֵתי ּגַ ז ''דף קס(, ְֲאָבל ּבְ

ָבא )א''ע ֵעיָנן ְלִאְתַעּכְ ְמעֹון, ָלא ּבָ י ׁשִ   .ַּחֵדי ִרּבִ

ָּאְמרו ֵליה א, ּ אֹוַרְייָתא, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ַגָוון ּבְ ל ִמִלין ִדי ּבְ ּּכָ ּ ִּמִלין ְזִעיִרין ִאיּנון, ּ ּ ,
ָכל ִמָלה וִמָלה ּּבְ ְּוִאיּנון ִמִלין ְזִעיִרין. ּּ ָמה ִאיּנון ִמִלין ַרְבְרִבין ְוִעָלִאין, ּ ּּכַ ּ ַּעד ְדֵלית לֹון , ּ

יעוָרא ַגָוון ְסֵפָקא. ּׁשִ ְּדָהא ֵלית ּבְ ִרירו ְדאֹוַרְייָתא ַעל ּבוְרֵייה, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ א ַרב . ּ ּתָ ְוַהׁשְ
א ָפִריׁש ִמִלין ְסִתיִמין ַעל ָדא ְּמִתיְבּתָ ּ ְמָתאּבְ, ּ ִּגין ְדִעָקָרא ְדִנׁשְ ֲאָתר , ּ ֲאַמאי ָלא ָנִהיר ּבַ

ֲאָתר ַאֲחָרא, ָּדא הו. ְוָזֵכי ְלִאְתַנֲהָרא ּבַ ַען ָלא ָזֵכיָנן ּבְ ך, ְּוַעד ּכְ ּבָ ִגין ְלֵמיֵתי ּגַ   .ְּבְ

יה ַמע ִמּנֵ ּוִמָלה ַאֲחָרא ָזֵכיָנן ְלִמׁשְ ַההוא , ּּ ִעְרטוָרא ּבְ ּרוָחא ְדַאְזָלא ּבְ ּ ּ ָלא ּ ָעְלָמא ּבְ
ִנין ָנָאה ִאיהו, ּבְ ֵתיה ִיְתֲעִביד ֵליה ָמאָנא ְלִאְתּבְ ִּאְנּתְ ּ ֵתיה ִאיִהי . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּאְנּתְ

ָרָגא יה, ׁשְ ְּדִאְתְדִליַקת ִמּנֵ ּ ָרָגא ֲחָדא ֲהוֹו, ּ הֹוָרא ָדא, ְּוַתְרַווְייהו ׁשְ ְּנהֹוָרא ָדא ָנַפק ִמּנְ ּ ,
ִּאְתָדַעך ָדא ׁשִאְתְדִל, ְ ִגין ַדֲחָדא ְנהֹוָרא ֲהוֹו, ּיק ִמּגֹו ְנהֹוֵריה ַמּמָ   .ּּבְ

י א ִרּבִ ּתָ ֶּנְהַדר ְלִמִלין ַקְדָמִאין, ַהׁשְ א, ְּוַכד ֶנְהַדר ְלַאְתִרין, ּ , ִּנטֹול ְרׁשו ֵמַרב ְמִתיְבּתָ
יה ל ִמּנֵ ִאיּנון ִמִלין ִדְנַקּבֵ ּּבְ ּ ך, ּּ ָאה חוָלָקך. ְְוֵניָמא ַקּמָ ְַזּכָ , ּתְ ָזֵכי ִלְנהֹוִרין ְסִתיִמיןְּדַא, ּ

ל ִסְטִרין א, ִמּכָ ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ְמעֹון. ּוֵמָעְלָמא אֹוֲחָרא, ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ י ׁשִ ִּמָלה , ָאַמר ִרּבִ
ֵעיָנא ְלִמְנַדע יכול ְלאֹוָדָעא ִלי, ֲּחָדא ּבָ ַההוא ָעְלָמא. ִּאי ּתֵ ין ּבְ ִאין ְלַסְלָקא , ָּנׁשִ ִּאי ַזּכָ

ן, ּיָלאְלֵע ּמָ ּאֹו ֵהיך ִאיּנון ּתַ י, ָּאַמר ֵליה. ְ י ִאי ִרּבִ יָרא , ִאי ִרּבִ ָדא ִאית ָלן ָרָזא ַיּתִ א ''ס(ּבְ

ן. )יקירא ִגין ְדָלא ְלַגָלָאה ִסְתִרין ְדַתּמָ ּּבְ ֲּאָבל ָדא ְיַהך ְוִיטֹול ְרׁשו, ּּ ּ ַּאְדָהִכי . ְְוֵניָמא ָלך, ְּ
י ִמּנַ, ָּפַרח ַחד ּסֵ   .ְּוָאַזל ֵליה, ְּייהוְוִאְתּכַ

ְייהו ב ְלַגּבַ ֲעָתא ּתָ ּוְלפום ׁשַ ּ ִעטוָרא , ְזִמיָנא ֲהִויָנא ְלֵמיָעאל, ָאַמר לֹון, ּ ְלהו ּבְ ַּוֲהוו ּכֻ ּ ּ ּּ
ר ָנׁש, ֲחָדא ְּדַדָייֵני ִדיָנא ְדַחד ּבַ ּ ְּדָקִאים ַעל ִפְתָחא ְדַגן ֵעֶדן, ּּ רוִבין ֲאִחידו , ּּ ְּוִאיּנון ּכְ ּ ּ
יה ןְו, ּּבֵ ּמָ ְבקו ֵליה ְלֵמיָעאל ּתַ ָּלא ׁשָ יַנְייהו, ּ ַצֲעָרא ּבֵ י , ַּוֲהָוה ּבְ ּבֵ ְוָצַווח ַצְווִחין ַעל ּגַ

ן, ִּפְתָחא ָמעו ּכוְלהו ַצִדיַקָייא ְדַתּמָ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ י, ּּ ֵני ְמִתיְבּתֵ ל ּבְ ֵפי ּכָ ּנְ א ֲהוֹו ִמְתּכַ ּתָ ְלֵמיָעאל , ְוַהׁשְ
יָחא א ְמׁשִ י ַמְלּכָ ִדיֵניהְל, ְלַגּבֵ ַּעְייָנא ּבְ ְְוָדא ַחְבָראי ִאְצְטִריך , ַּוֲאֵתיָנא ְלאֹוָדָעא ְלכו. ּ

ן ּמָ י, ְְלֵמַהך ּתַ ֵני ְמִתיְבּתֵ ָכל ִאיּנון ּבְ ר ּבְ ְּדָכרֹוָזא ֲהָוה ַאְעּבָ י . ּ א ַקּמֵ ּתָ ין ַהׁשְ ִניׁשִ ְּדִליֱהוֹון ּכְ
יַח ְמ, ָּנַטל ִפְתָקא ֲחָדא. ָמׁשִ י ׁשִ ן, ּטֹול ָדא, ָאַמר. עֹוןְוָיַהב ְלִרּבִ ָמה ְדַתּמָ ַעד , ְּוָעֵיין ּבְ

ך ּבָ ְְדֵניֵתי ּגַ ְרַווְייהו, ּ ַּפְרחו ּתַ ּ ּ.  

ְמעֹון ָנַטל ִפְתָקא י ׁשִ ן, ְּוָחָמא ַמה ְדָחָמא, ְּוִרּבִ ָרִזין ְדַתּמָ ל ַההוא יֹוָמא, ּּבְ ֵליְלָיא . ּּכָ ּבְ
ָרָגא יָנָתא, ָחָמא ׁשְ יה ׁשֵ ד ָנָהר ְיָמָמא. ְָדַמך ַעד ַצְפָראְו, ְּוָנִפיל ּבֵ ָּקם וָפַרח ַההוא , ּכַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2319דף [ -ּ

יה ִּפְתָקא ִמּנֵ ְרַווְייהו ַאְתָיין, ּ ְּוָהא ִאיּנון ּתַ י, ָּאַמר ֵליה, ּ ָאה חוָלָקך, ּקום ִרּבִ ְַזּכָ . ּקום, ּ
ה ִסְתִרין ִעָלִאין ִגיָנך ֲחֵמיָנן ְוָזֵכיָנן ְלַכּמָ ּּבְ ָמה ֶחְדָוה ַאְחִזיו ָל, ְ ד ָיֲהבו ְרׁשו ְלַגָלָאה , ןּּכַ ּּכַ ּ ּ

ֵעי, ְָלך ל ַמה ְדַאּתְ ּבָ ן. ּּכָ א ִעָלָאה ָנַפק ְלַגּבָ ָלֵמיה ְדַבר , ְוָאַמר, ֵּריׁש ְמִתיְבּתָ ׁשְ ִאילו ּבִ ּׁשָ ּ ּ
ַּאְתֵריה ְדַבר יֹוָחאי, יֹוָחאי ה יֹוִמין, ּ ּמָ ָּהא ָפנו ֵליה ִמּכַ ּ יה. ּ ֵּלית ַמאן ְדִיְקַרב ְלַגּבֵ ָאה ַז, ּ ּכָ
  .ִּאיהו

 ] בשנה209יום [סדר הלימוד ליום ב אייר 

י י ִרּבִ ד ָפַרְחָנא , ִרּבִ ך)בגינך(ּּכַ ּבָ י, ְ ִמּגַ ֵני ְמִתיְבּתֵ ל ּבְ ְּדָהא , ָעאָלָנא ַוֲחֵמיָנא ּכָ
ֵפי ְלגֹו ֵהיָכָלא ֲחָדא ּנְ ן, ִמְתּכַ ּמָ יַח ּתַ ר ָנׁש, ְּדָמׁשִ ְּוַדְיינו ִדיָנא ְדַההוא ּבַ ּ ִאים ַעל ְּדָק, ּ

ֵמיה ֵלית ָלן ְרׁשו ְלַגָלָאה, ִּפְתָחא ּׁשְ ּ ְמעֹון ַעל ָדא. ּ י ׁשִ ָלא , ָּאַמר ֵליה, ִּאְצָטַער ִרּבִ
י ַעל ָדא ְצַטָער ִרּבִ ֶחְלָמך, ּּתִ ָדא ֵליְלָיא ּבְ ַדע ּבְ ֲּאָבל ִדיָנא ַדְיינו ָעֵליה. ְַאְנּתְ ּתֵ ּ ּ ְּדָגַזר , ּ

יַח ְּדִלֱהִוי ַההוא ּבַ, ָמׁשִ ִעין יֹוִמיןּ ַההוא ַצֲעָרא ַאְרּבְ ִעין יֹוִמין. ּר ָנׁש ְלַבר ּבְ , ְלסֹוף ַאְרּבְ
ִדיָנא ְּיַצֲערון ֵליה ּבְ ם, ּ ַצֲעָרא ְדֵגיִהּנָ א, ּּבְ ֲעָתא וַפְלּגָ   .ּׁשַ

  ש]ב''ז ע''דף קס -' גזוהר חלק [

ִגין ְדיֹוָמא ֲחָדא, ְּוָכל ָדא ַּחד ִמן ַחְבַרָייא ֲהָוה ָפִריׁש, ּּבְ ּ ִמִלין ְדאֹוַרְייָתאּ ד ָמָטא , ּ ּכַ
יה, ְּלַחד ִמָלה ל ּבֵ ׁשַ ר ָנׁש ְדִיְתּכְ ָּיַדע ַהאי ּבַ ּתֹוקו, ּ ְּוָאַמר ְלַחְבַרָייא ׁשְ יְמרון ִמִדי, ּ . ָּלא ּתֵ

ַההוא ִמָלה ל ּבְ ׁשַ יקו ַחְבַרָייא ִאְתּכְ ּתִ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ּ ּ ּסוָפא. ְוִאְכִסיף, ּּ ְּוַההוא ּכִ ר ְּדָגִרי. ּ ם ַהאי ּבַ
ַהאי ִדיָנא , ָנׁש ַּדְייִנין ֵליה ּבְ ּ ָיא )ב''ז ע''דף קס(ּ ִריך הוא , ַקׁשְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ּ ְּ

ְבָקא חֹוָבא ְדאֹוַרְייָתא ְמֹלא ִניָמא, ְּלׁשַ ֲּאִפילו ּכִ ּ.  

ַּדְיינו ִדיֵניה ּ ּ א, ּ ֵני ְמִתיְבּתָ ל ּבְ ִאיְל. ְּוַנְפקו ּכָ ֵריה ְדיֹוָחאי, ָּנא ְרׁשוַוֲאָנא ׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,
א ָדא ֶאְלּתָ ִאיל ׁשְ ְּוַעל ָדא ַאְחִזיו ִלי. ּׁשָ ְדַמת ְדָנא, ּ ַּמה ְדָלא ְיַדְעָנא ִמּקַ י. ּ ית , ִאי ִרּבִ ׁשִ
ה ִעּנוִגין ְוִעדוִנין, ֵּהיָכִלין ַאְחִזיו ִלי ַכּמָ ּּבְ ּ א, ּ ִגְנּתָ א ּבְ א ְפִריׁשָ ֲאָתר ְדָפרֹוְכּתָ ּּבַ ְּדָהא . ּ

א וְלָהְלָאה ֵּמַההוא ָפרֹוְכּתָ ַלל, ּּ ָּלא ָעאִלין ְדכוִרין ּכְ ּ.  

ֵהיָכָלא ֲחָדא ת ַפְרֹעה, ּבְ ְתָיה ּבַ ין, ִּאית ּבַ ה ִרּבֹוא ְוַאְלֵפי ָנׁשִ ֲהָדה, ְוַכּמָ ְוָכל , ַּזְכָיין ּבַ
ְייהו ין ִדְנהֹוִרין ְוִעדוִנין, ֲּחָדא ַוֲחָדא ִמּנַ ּדוְכּתִ ּ ּ ּ ָל, ּ ָלל ִאית ָלהּבְ ּא דֲֹחָקא ּכְ ַלת ִזְמִנין . ּ ּתְ

ָכל יֹוָמא רֹוֵזי ַאְכִריזו, ּבְ ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאֵתי, ּּכָ ָּהא ִדיוְקָנא ְדֹמׁשֶ ּ , ּוַבְתָיה ַנְפַקת, ּּ
ַּלֲאָתר ְדַפְרּגֹוָדא ֲחָדא ְדִאית ָלה ּ ה, ּ ְּוָחָמאת ִדיוְקָנא ְדֹמׁשֶ ּ יה, ּּ , ָאְמָרהְו, ְּוָסִגיַדת ְלַגּבֵ

ָאה חוָלִקי ְדָרִביִתי ְנִהירו ָדא ַּזּכָ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ִעּנוִגין ִדיָלה. ּ ּ ּ ְלהו, ּ יר ְמּכֻ ַּיּתִ ּ.  

ין י ָנׁשִ ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ַאֲהְדַרת ְלַגּבֵ ְדָלן ּבְ ּתַ ְּוִאׁשְ ַהאי . ּ ִאיּנון ִדיוְקִנין ַדֲהוֹו ּבְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ
א ִד, ָעְלָמא ְלבוׁשָ ּּבִ א ִדְדכוִרין)א כלבושא''ס(, ְנהֹוָראּ ְלבוׁשָ ּ ּבִ ּ ר ְדָלא ַנֲהֵרי ָהִכי, ּ , ּּבַ

ַהאי ָעְלָמא ִּפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא ָזכו ְלַקְייָמא לֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ הו, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּמׁשְ ּוְבַטְעַמְייהו, ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2320דף [ -ּ

ַההוא ָעְלָמא ין. ּּבְ ֲהֵדי ּבַ, ְוָכל ָהֵני ָנׁשִ ת ַפְרֹעהְּדַיְתִבין ּבַ ֲאַנּנֹות, ְּתָיה ּבַ ים ׁשַ , ִּאְקרון ָנׁשִ
ַלל ם ּכְ ַצֲעָרא ְדֵגיִהּנָ ְּדָלא ִאְצַטְערו ּבְ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ר, ּבְ ת ָאׁשֵ ֲהָדה, ִאית ֶסַרח ּבַ ין ִרּבֹוא ְוַאְלִפין ּבַ ַלת ִזְמִנין . ְּוַכָמה ָנׁשִ ּתְ
ה יֹוָמא ַמְכִריִזין ַקּמֵ ָּהא ִדיוְקָנ, ּבְ ּא ְדיֹוֵסף ַצִדיָקא ָאָתאּּ י , ְּוִאיִהי ַחָדאת, ּ ְוַנְפַקת ְלַגּבֵ

ַּפְרּגֹוָדא ֲחָדא ְדִאית ָלה ּ ְּוָחָמאת ְנִהירו ְדִדיוְקָנא ְדיֹוֵסף, ּ ּ ּ יה, ְּוַחָדאת, ּּ , ְּוָסִגיַדת ְלַגּבֵ
ָאה ַהאי יֹוָמא, ְוָאָמְרת י ָס, ַזּכָ ׂשֹוָרה ִדיָלך ְלַגּבֵ ָעִרית ּבְ ְְדִאּתְ ּ י . ָבאיּ ְלָבַתר ַאֲהְדַרת ְלַגּבֵ

ין ַאר ָנׁשִ ָחן ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ׁשְ ּבְ תוׁשְ ְדִלין ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ ֵמיה, ּ ּוְלאֹוָדָאה ׁשְ ין . ּ ה דוְכּתִ ְּוַכּמָ ּ
ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ִאית ְלָכל ֲחָדא ַוֲחָדא, ְּוֵחידו ְדָלא ּבְ ּתַ ּוְלָבַתר ֲאְהְדָרן ְלִאׁשְ ּ ּ ,

  .ּיהוּוְבַטְעַמְי

ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא, ִאית יֹוֶכֶבד, ּבְ יה ְדֹמׁשֶ ִּאּמֵ ָבן , ּ ה ַאְלִפין ְוִרּבְ ְוַכּמָ
ֲהָדה ֵהיָכָלא ָדא. ּּבַ ַלל, ּּבְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא' ֶּאָלא ג, ָלא ַמְכְרֵזי ּכְ ַחת , ִזְמִנין ּבְ ּבָ ּאֹוֵדת וְמׁשַ

ֲהָדהִאיִהי ְוָכ, ְלָמאֵרי ָעְלָמא ין ִדי ּבַ ּל ִאיּנון ָנׁשִ ּ ָכל יֹוָמא. ּ ִרין ּבְ א ְמַזּמְ יָרָתא ְדַיּמָ , ְּוׁשִ
ְלחֹוָדָהא ַאְמַרת ֵמָהָכא ִביָאה ְוגֹו)שמות טו(, ְוִאיִהי ּבִ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ָיָדה ',  ַוּתִ ֶּאת ַהּתֹוף ּבְ

ְּוָכל ִאיּנון ַצִדיַקָייא ִדי ְבַגן ֵעֶדן. 'ְוגֹו ּ ּין ַלָקל ְנִעימו ִדיָלהַצְייִת, ּּ ּ ה ַמְלֲאִכין . ּ ְוַכּמָ
א ָמא ַקִדיׁשָ ה ִלׁשְ ָחן ִעּמָ ּבְ ין אֹוָדאן וְמׁשַ ַּקִדיׁשִ ּ ּ ּ.  

ֵהיָכָלא ַאֲחָרא ֲהָדה, ִּאית ְדבֹוָרה, ּבְ ין ּבַ ַאר ָנׁשִ ּאוף ָהִכי ְוָכל ׁשְ ַהִהיא , ּ ָרן ּבְ ּאֹוָדן וְמַזּמְ
ַהאי יָרָתא ְדִאיִהי ַאְמַרת ּבְ י.  ָעְלָמאּׁשִ י, ִאי ִרּבִ ַּמאן ָחֵמי ֶחְדָוה ְדַצִדיַקָייא, ִאי ִרּבִ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ין ַזְכָיין ְדַעְבִדין ְלַגּבֵ ּוְדָנׁשִ ּ ּ ּ ְּלגֹו ְלגֹו ְדִאיּנון ֵהיָכִלין. ְּ ע , ּ ִאית ַאְרּבַ
ין ְדָלא ִאְתַמְסָרן ְלִא, ֵהיָכִלין ְטִמיִרין ָהן ַקִדיׁשִ ְּדִאּמָ ּ ָלָאהּ . ְּוֵלית ַמאן ְדָחֵמי לֹון, ְּתּגַ

ְלחֹוֵדיהֹון כוֵליה יֹוָמא ִאיּנון ּבִ ּּבְ ּ ָמה ַדֲאֵמיָנא ְלך, ּ ָּכְ ְּוגוְבִרין אוף ָהִכי, ּ ּ.  

ֲחָדא ְלהו ּכַ ִליָלן ּכֻ ּוְבָכל ֵליְלָיא ִאְתּכְ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּּ א ְדִזווָגא ִאיהו ּבְ ְעּתָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ין ּבְ ַההוא ָעְלָמא, ַהאי ָעְלָמאּבֵ ין ּבְ ִּזווָגא ְדַההוא ָעְלָמא. ּּבֵ ּ ּ ְמָתא , ּ קוָתא ְדִנׁשְ ִּאְתַדּבְ ּ ּ

ְנהֹוָרא ְמָתא ְנהֹוָרא ּבִ ִנׁשְ ִּזווָגא ְדַהאי ָעְלָמא. ּבְ ּ גוָפא, ּ ּּגוָפא ּבְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי. ּ ְּוֹכָלא ּכְ ּ ,
ַתר ִזיֵניה ַתר ִזו, ִּזיָנא ּבָ ִּזווָגא ּבָ ּ ַתר ּגוָפא, ּוָגאּ ּּגוָפא ּבָ ִּזווָגא ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ּ ּ ְנהֹוָרא , ּ

ַתר ְנהֹוָרא ָהן. ּבָ ע ִאּמָ ִּאְקרון ֵהיָכִלין ְדָבנֹות ּבֹוְטחֹות, ֵּהיָכִלין ְדַאְרּבַ הו . ּ ְּוָלא ָזֵכיָנא ּבְ
ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְלֵמחֵמי ַּזּכָ ּ ּ ּּגוְבִרין ְונוְקֵבי ְד, ּ ּ ַהאי ָעְלָמאּ ר ּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ , ַאְזֵלי ּבְ

ִאין ְלֻכְלהו ִעּנוִגין ְדַההוא ָעְלָמא ְּוַזּכָ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''ח ע''דף קס -' גזוהר חלק [

י י, ִאי ִרּבִ ר יֹוָחאי ַאְנּתְ, ִאי ִרּבִ ִּזווָגא ְדַההוא . ָּלא ִאְתְמַסר ְלַגָלָאה, ִאְלָמֵלא ּבַ ּ ּ ּ
א , ָעְלָמא יר )א''ח ע''דף קס(ִאְתָעִביד ִאיּבָ ַהאי ָעְלָמא, ַיּתִ ִזווָגא . ֵּמִאיָבא ְדִאְתָעִביד ּבְ ּּבְ ּ
ִזווָגא ְדַההוא ָעְלָמא, ִּדְלהֹון ּּבְ ּ ּ ֲחָדא, ּ א ִדְלהֹון ּכַ ִתיאוְבּתָ ּּבְ ָמִתין ָדא ִעם , ּ ָקן ִנׁשְ ד ִמְתַדּבְ ּּכַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2321דף [ -ּ

ְייהו, ַעְבֵדי ֵאיִבין, ָּדא יןְוִא, ְּוַנְפֵקי ְנהֹוִרין ִמּנַ ָרּגִ ָמִתין. ְתַעְבֵדי ׁשְ יֹוִרין , ְּוִאיּנון ִנׁשְ ַּלּגִ
ְייִרין   .ְוָכל ָהֵני ַעְייִלין ְלֵהיָכָלא ֲחָדא, ְּדִמְתּגַ

יֹוָרא ֲחָדא ְייָרא ּגִ ְמָתא, ְּוַכד ִמְתּגַ ַּפְרָחא ֵמַההוא ֵהיָכָלא ִנׁשְ ְדָפָהא , ּ חֹות ּגַ ְוָעאַלת ּתְ
א ִכיְנּתָ ַקת ָל, ִּדׁשְ א ְדַצִדיַקָייא, ּהְּוַנׁשְ ִגין ְדִאיהו ִאיּבָ ּּבְ ּ ּ ּ יֹוָרא, ּ ְדַרת ָלה ְלגֹו ַההוא ּגִ ּוְמׁשַ ּ ּ ּ ,

יה ַראת ּבֵ ּוֵמַההוא ִזְמָנא. ְּוׁשָ ר ֶצֶדק, ּ יב. ִאְקֵרי ּגֵ ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ּ ְפִרי ַצִדיק )משלי יא(, ּ ּ
ָמִת. ֵּעץ ַחִיים ַּמה ִאיָלָנא ְדַחֵיי ַאִפיק ִנׁשְ ּ ּאוף ָהִכי ַצִדיק, יןּ א ִדיֵליה ָעִביד , ּ ִּאיּבָ ּ
ָמִתין   .ִנׁשְ

א ָאַמר ִתיב , ַרב ְמִתיְבּתָ ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלה ָוָלד)בראשית יא(ּכְ ִהי ׂשָ אי ְדָאַמר . ּ ַוּתְ ִּמּמַ
ַרי ֲעָקָרה ִהי ׂשָ ֵּלית ֲאָנא יֹוֵדַע ְדֵלית ָלה ָוָלד, ַוּתְ ָהִכי ָאַמר ַרב ֶּאָלא . ַּמאי ֵאין ָלה ָוָלד, ּ

א קוָתא ְדִתיאוְבָתא, ָוָלד ָלא ֲהַות מֹוִלָדא, ְמִתיְבּתָ ִאְתַדּבְ ָמִתין ֲהַות מֹוִלָדא ּבְ ֲּאָבל ִנׁשְ ּ ּ ּ ,
ל ַההוא ִזְמָנא ַדֲהוֹו ְבָחָרן ָמִתין ְלִגיֹוֵרי ּכָ ִאין ֲהוֹו מֹוִליֵדי ִנׁשְ ֵרין ַזּכָ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ ָמה . ּּ ּכְ

ְּדַעְבִדין ַצִד ּ ַגן ֵעֶדןּ יב. ּיַקָייא ּבְ ָמה ִדְכּתִ ר ָעׂשו ְבָחָרן)בראשית יב(, ּּכְ ֶפׁש ֲאׁשֶ , ּ ְוֶאת ַהּנֶ
ֶּנֶפׁש ָעׂשו ַוַדאי ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ְבָרא, ַּחֵדי ַרּבִ ָּאַמר ֵליה ַההוא ּגַ י, ּ ָכל ֵריׁש ַיְרֵחי , ָָמה ֵאיָמא ְלך, ִאי ִרּבִ ּבְ
י ומֹוֲעַדָייא וְזָמַנ ּתֵ ּבַ ְּוׁשַ א, ָּייאּּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִּאיּנון ְדכוִרין ַסְלִקין ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ ּ ְּדכוִרין , ּּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוָלא נוְקִבין ל ְזכוְרך)שמות כג(ּכְ ָ ֵיָרֶאה ּכָ ה . ּ ַכּמָ ְּוַכד ַאְהְדָרן ְמַהְדָרן ּבְ
ין י ַרב ְמִתיְב, ִּמֵלי ַחְדּתִ ְּוַאְהְדָרן ִמִלין ַקּמֵ אּ   .ּתָ

א י ַרב ְמִתיְבּתָ ין ַקּמֵ ּיֹוָמא ָדא ַאְהְדָרן ִמִלין ַחְדּתִ ּ יִקין, ּ , ַּצִדיק ְוטֹוב לֹו, ַעל ָרִזין ַעּתִ
ְּדֻכְלהו ַסְלִקין ּגֹו ַמְתְקָלא ְדִאיָלָנא. ַּצִדיק ָוָרע לֹו ּ ּּ ּוְכפום , ַּעד ָלא ֵייתון ְלָעְלָמא, ּ ּ

ַהאי ָעְלָמאָהִכי ִאית לֹו, ַּטְקָלא ְדַמְתְקָלא א. ן ּבְ ַמע , ַרב ְמִתיְבּתָ ה ְדׁשָ ָּנִחית ְוַגֵלי ִמּמָ ּ
יר, ְּלֵעיָלא ֵלי ְוָלא ַיּתִ ִּמָלה ֲחָדא ּגַ ָּאָעא ְדָלא ָסִליק ְנהֹוֵריה. ּ יה ְוַאְנִהיר, ּ ְּיָבְטׁשון ּבֵ ּ .

ְמָתא יה ְנהֹוָרא ְדִנׁשְ ּּגוָפא ְדָלא ַסְלָקא ּבֵ ּ ּ יה, ּּ ְּיָבְטׁשון ּבֵ ְמָתאִו, ּ ּיַסֵלק ְנִהירו ְדִנׁשְ ּ ,
ָדא ְלַאְנָהָרא ְּוִיְתַאֲחדון ָדא ּבְ   )תרי נוסחי(. ּ

יה ְמָתא ָלא ָנִהיר ּבֵ ִגין ְדִאית ּגוָפא ִדְנִהירו ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ יה, ּ ַּעד ִדיַבְטׁשון ּבֵ ּ ּ ֵדין ָנִהיר , ּ ּכְ
ְמָתא ְּנִהירו ְדִנׁשְ גוָפא, ּ הְּוגוָפא ִאְת, ְּוִאְתֲאָחָדת ּבְ ֵדין ָסִליק ְנִהירו ִמּגֹו . ֲּאָחד ּבָ ּּגוָפא ּכְ ּ

ְמָתא ח, ִנׁשְ ּבַ ְּמַהַדר ְמרֹוַמם וְמׁשַ ְּמַצֵלי ְצלֹוֵתיה וָבעוֵתיה, ּ ּ ּ ּ ְּמָבֵרך ְלָמאֵריה, ּ ֵדין , ְ ָהא ּכְ
ִגין ְדִאית ּגוָפא. ּּכָֹלא ָנִהיר ּּבְ יה, ּ ְמָתא ְלַאְנָהָרא ּבֵ ְּדָלא ָיִכיַלת ִנׁשְ יהַּעד ִד, ּ ּיַבְטׁשון ּבֵ ּ ּ ,

ָדא ּוְכֵדין ָנִהיר ְוִאְתֲאָחד ָדא ּבְ ְנהֹוָרא. ּ ְוָלא ָסִליק ְנהֹוָרא , ִּאית ָאָעא ְדָלא ִאְתֲאָחד ּבִ
יה יה, ּּבֵ ַּעד ִדיַבְטׁשון ּבֵ ּ ּ   .ּוְכֵדין ָנִהיר, ּ

ד ָהִכי, ִסְטָרא ַאֲחָרא ֵעי ְלֶמְעּבַ ַחָייַבָיא, ּבָ ּוָבַטׁש ּבְ ּ ֵדין , ָבַטׁשְּוָכל ַמה ְד, ּ  )משלי יג(ּכְ
ִעים ִיְדָעך ְּמָחֵרף וְמַגֵדף ְלָכל ִסְטִרין. ְְוֵנר ְרׁשָ ַלל, ּ ִתיב , ְוָלא ָיִכיל ְלַאְנֲהָרא ּכְ ּוְכֵדין ּכְ

ֶלך)קהלת ב( ָיֹבא ַאֲחֵרי ַהּמֶ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ ְ ּכִ ּוָבֵעי ְלִאְתָדֵמי ֵליה. ּ ּ ְּוַעל ָדא . ְוָלא ָיִכיל, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2322דף [ -ּ

יה, ּ ְיָי ַצִדיק ִיְבָחן)תהלים יא( ּוָבַטׁש ּבֵ ְנִהירו, ּ ַקף ּבִ ּוְכֵדין ָנִהיר ְוִאּתָ ָמה ְדַאּתְ , ִיְבָחן. ּ ּכְ
ְמעֹון.  ֶאֶבן ּבַֹחן)ישעיה כח(ָאֵמר  י ׁשִ ִחין ִרּבִ יק ְלַעְפָרא, ּגָ ְִמָלה ִמָלה ֲאַבְתָרך , ָאַמר. ְוָנׁשִ ּ ּ

ִּמיֹוָמא ַדֲהִויָנא, ְרִדיְפָנא מֹוְדָעא ִלי ִמָלהְוַהׁשְ, ּ ּתְ א ִאׁשְ ָרא ְדֹכָלא, ּּתָ א ְוִעּקָ ְרׁשָ ִּמּגֹו ׁשָ ּ.  

י, ָּאַמר ֵליה י, ִאי ִרּבִ ד ַסְלִקין ְלֵעיָלא, ִאי ִרּבִ ּּכַ ל ִאיּנון רוִחין ְדכוִרין ְונוְקִבין, ּ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,
ַההוא ִזְמָנא ְמִעין , ּּבְ יִקין)א כמה''ס(ׁשַ ין ְוַעּתִ אַנ, ּ ִמִלין ַחְדּתִ ין ְוָעאִלין ְלגֹו ְמִתיְבּתָ , ְחּתִ

א י ַרב ְמִתיְבּתָ ְּוַאְהְדָרן ִמֵלי ַקּמֵ ְּוִאיהו אֹוִליף לֹון ִמָלה ַעל ִקיוֵמיה, ּ ּ ּּ ד ַסְלִקין . ּ ּּכַ
יהֹון ְוַסְלִקין ִטין ַמְלּבוׁשֵ ִּמְתַפּשְׁ ּ י. ּ ד ַנְחּתֵ יהֹון ְדַההוא ּגוָפא, ּכַ ְלבוׁשֵ ין ּבִ ׁשִ ִּמְתַלּבְ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף קס -' גזוהר חלק [

י י, ִאי ִרּבִ א, ִאי ִרּבִ ין ִמִלין ִמּגֹו ַרב ְמִתיְבּתָ ָמה ַחְדּתִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְזַער . ּּכַ ַּזּכָ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְרֵמיה ּבְ ַההוא ָעְלָמא, ּּגַ ָמה ִאיהו ַרב ְוִעָלָאה ּבְ ּּכַ א. ּּ , ְּוָהִכי ָפַתח ַרב ְמִתיְבּתָ

ַּמאן ְדִאיהו ּוַמאן ְדִאיהו ַרב. ִּאיהו ַרב,  ְזֵעירּ ּ יב. ִּאיהו ְזֵעיר, ּ ַּוִיְהיו )בראשית כג(, ִּדְכּתִ ּ 

ִנים )ב''ח ע''דף קס( ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ִרים ׁשָ ָנה ְוֶעׂשְ ָרה ֵמָאה ׁשָ ּבֹון . ַּחֵיי ׂשָ ֵּמָאה ְדִאיהו ֶחׁשְ ּ
ָנה, ַרב יה ׁשָ ִתיב ּבֵ ִנין, ּּכְ ְּזִעירו ְדׁשָ ַבע. ִּעיר ֵליהַחד ַאְז, ּ ּבֹון ְזֵעיר, ׁשֶ ְּדִאיהו ֶחׁשְ י , ּ ַאְסּגֵ
ִנים, ֵּליה ַבע ׁשָ יב ׁשֶ י ֵליה ִדְכּתִ ְּוַרּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּדָלא ַרּבֵ ּ י. ֶּאָלא ִלְדַאְזִעיר, ְּ . ָּלא ַאְזִעיר ֶאָלא ִלְדַרּבֵ
ְרֵמיה  ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְזִעיר ּגַ ַּזּכָ ּ ַהאי ָעְלָמאּ ַההוא ָעְלָמא, ּבְ ִעלוָיא ּבְ ה ִאיהו ַרב ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּּ.  

א יָרָתא ְדַיּמָ ְמעו ׁשִ ַּאְדָהִכי ׁשַ ּ ִריאו, ּ ְמעו ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ָקל ְנִעימו ְדָלא ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ָקל , ּּ
יָרָתא ְּנִעימו ְדׁשִ ַההוא ְנִעימו ַדֲהוֹו ַאְמֵרי, ּ ּּכְ ּ ְּוַכד ִסְיימו . ּ ְ ְיָי ִיְמלֹוך ְלעֹוָלם )ושמות ט(ּ

ְרִקיַע' ָּחמו ד. ָוֶעד ִּדיוְקִנין ּבִ ְלהו. ּ ְייהו ַרב ְוִעָלָאה ְמּכֻ ְּוַחד ִמּנַ ּּ ְּוַההוא ַרב ְוִעָלָאה . ּ ּ
ְייהו ַער ָקָלא ְוָאַמר, ִּמּנַ י ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ַאֲהַבת )ירמיה ב(, ִאּתְ ְ ּכֹה ָאַמר ְיָי ָזַכְרּתִ ְּ

לולֹוָתִי ְרִקיָעא ְוַאְגִניז. 'ְך ְוגֹוּּכְ אט ּבִ י )ישעיה מב(, ָּקם ַאֲחָרא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר, ׁשָ  ְוהֹוַלְכּתִ
ְנִתיבֹות ֹלא ָיְדעו ְוגֹו ֶדֶרך ֹלא ָיָדעו ּבִ ִּעְוִרים ּבְ ּ ְרִקיָעא ְוַאְגִניז. 'ְּ אט ּבִ   .ִּסֵיים ְוׁשָ

ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר ּ ְיׂשוׂשום ִמְדּבָ)ישעיה לה(, ּ ֶלתּ ֲחַבּצָ . ּר ְוִצָיה ְוָתֵגל ֲעָרָבה ְוִתְפַרח ּכַ
ְרִקיָעא אט ּבִ ְָפַתח ִאיָדך ְוָאַמר. ְוַאְגִניז, ְוׁשָ ', ָ ּכֹה ָאַמר ְיָי ּבֹוַרֲאך ַיֲעֹקב ְוגֹו)ישעיה מג(, ּ

ָים ָדֶרך וְבַמִים ַעִזים ְנִתיָבה ְוגֹו)ישעיה מג( ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ְּ ֶדה ּתְ. 'ּ ֵדִני ַחַית ַהּשָׂ ַּכּבְ
ים וְבנֹות ַיֲעָנה ְוגֹו ּנִ ְרִקיָעא. 'ּּתַ אט ּבִ ִני ָנַפל . ְוַאְגִניז, ִּסֵיים ְוׁשָ יא ְוֶאְמּתָ ֵדין ְדִחילו ַסּגִ ּּכְ ּ

  .ָּעַלְייהו

ד ֲהָוה ָנִהיר ְיָמָמא ִמְלַקְדִמין, ּכַ ַער ּכְ ָּקָלא ִאּתְ ַאְרֵי, ְוָאַמר, ּ יָפא ּכְ ּקִ א ּתַ ִרין , הַעּמָ ּבָ ּגִ
ְנָמִרין יב. ָּהבו ְיָקר ְלָמאֵריכֹון, ּכִ דוך ַעם ָעז ְוגֹו)ישעיה כה(, ִּדְכּתִ ן ְיַכּבְ ָ ַעל ּכֵ ְמעו . 'ּ ּׁשָ

ְרָיין ַדֲהוֹו ַאְמֵרי. ָקל ֵּחיִלין וַמׁשִ ְפֶאֶרת )דברי הימים א כט(, ּ בוָרה ְוַהּתִ דוָלה ְוַהּגְ ּ ְלך ְיָי ַהּגְ ּ ָ

ַצח ְוַההֹו ָרָכה וְתִהָלה', ד ְוגֹוְוַהּנֵ ל ּבְ ַּעד וְמרֹוַמם ַעל ּכָ ּ ְווהו ְוַאְזלו. ּ ּּתַ ַּאְדָהִכי ָנַהר . ּ
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א, ְיָמָמא ַּאְהְדרו ֵריׁשָ ֲעָנֵני ְיָקר, ּ ָרא ָחֵפי ּבַ ל ַמְדּבְ ְּוָחמו ּכָ ָצן, ְמַנֲהָרן, ּ ְגָווִנין , ְמַנּצְ ּבִ
יִאין   .ַסּגִ

ָּאְמרו ָדא ְלָדא א, ּ ַּוַדאי קוְדׁשָ א ְדָדָרא ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ָחא ּבְ ּבְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבָ ּ ּבְ ּ ּ ְ

ָרא ָעְלָמא, ְּדַמְדּבְ ָּדָרא ִעָלָאה, ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ָדָרא ָדא, ּ א . ּּכְ ְּוָלא ְיֵהא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ
ִריך הוא א ּבְ ל ַמה ְדַאְחֵמי ָלן קוְדׁשָ יָחא ַוַדאי ּכָ ְּמׁשִ ּ ּ ִגין ְלאֹוָדָעא ָלן ֶּאָל, ָלא ֲהָוה, ְּ א ּבְ

ֲּחִביבו ְדָמאֵריהֹון ָעַלְייהו ּ ְּלאֹוָדָעא ְדִאית לֹון חוָלָקא ָטָבא. ּ ֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוִאיּנון ּבָ ּ .
ִריך הוא ֵמַתָייא א ּבְ ד יֹוִקים קוְדׁשָ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכַ ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ְּ . ְּזִמיִנין ִאֵלין ְלַאֲחָייא ּבְ

ָמה ָ ִיְחיו ֵמֶתיך)ישעיה כו( ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ָרא, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ָדָרא ְדַמְדּבְ ּ ּ ּ.  

א ַיְדַעת, ָּאַמר ֵליה ה, ִּאי ִמָלה ַחְדּתָ ַּדֲאָנא ַעְרִטיָרא ּבָ ָאַמר ָקָלא . ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא. ּ
ֵעיָנא ְלִמְנַדע ְּדַהְדָרא ּבָ ַחְקָלא. ּ ר ָנׁש ָיִהיב ָקָלא ּבְ ֲאָתר ַאֲחָראאֹו, ּבַ ְוַהְדָרא ָקָלא ,  ּבַ

א, ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ְיִדיַע, ַאֲחָרא ַּעל ִמָלה ָדא, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ֲערו, ּ ָמה ָקִלין ִאּתְ , ּּכַ
א ה ִדְקדוִקין ֲהוֹו ָקֵמי ַרב ְמִתיְבּתָ ְּוַכּמָ א, ּ ָּהִכי אוְקמוָה ִמָלה , ָאַמר, ְוַכד ָנִחת ַרב ְמִתיְבּתָ ּ ּ

ְמ א ִדְרִקיָעאּבִ יָרא ִאיִהי, ִּתיְבּתָ   .ְוָרָזא ַיּקִ

א ֲחֵזי ַלת ָקִלין ִאיּנון, ּתָ ְּדָלא ִאְתֲאִבידו ְלָעְלִמין, ּּתְ ר ָקִלין ְדאֹוַרְייָתא וְצלֹוָתא, ּ ּּבַ ּ ,
ְּדִאֵלין ַסְלִקין ְלֵעיָלא ּ ּ ֲּאָבל ָקִלין ַאֲחָרִנין ִאיּנון ְדָלא ַסְלִק. ּוָבְקִעין ְרִקיִעין, ּ ּ ְוָלא , יןּ

  .ִּאְתֲאִבידו

ַלת יָטא: ְּוִאיּנון ּתְ ֲעָתא ְדִאיִהי ַעל ַקְלּבִ ׁשַ ּקֹול ַחָיה ּבְ ְטָטא ְוָאְזָלא , ּ ַּההוא ָקָלא ְמׁשַ ּ
ֲאִויָרא ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ּבַ ֲעָתא, ּקֹול ְדַבר ָנׁש. ִמּסַ ׁשַ ָמֵתיה , ּבְ ְּדָנִפיק ִנׁשְ ּ
ִּמגוֵפיה ֲאִויָראַּההו, ּ ְטָטא ְוָאְזָלא ּבַ ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ּא ָקָלא ְמׁשַ קֹול . ִמּסַ

יה, ַנַחׁש ּכֵ יט ַמׁשְ ֲעָתא ְדָפׁשִ ׁשַ ּּבְ ֲאִויָרא, ּ ְטָטא ּבַ ַּההוא ָקָלא ְמׁשַ ְייֵפי ָעְלָמא , ּ ְוָאְזָלא ִמּסַ
  .ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא

  ]א''ט ע''דף קס -' גזוהר חלק [

אִא יָרא, ּי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ א ְוַיּקִ ָמה ִמָלה ָדא ַרּבָ ּּכַ , ַּמה ִאְתָעִביד ִמיַנְייהו, ִּאֵלין ָקִלין. ּ
ָראן ִּאֵלין ָקִלין ְדַצֲעָרא ִאיּנון. ּוְלָאן ֲאָתר ָעאִלין ְוׁשָ ּ ֲאִויָרא, ּ ְטֵטי ּבַ ְוָאְזֵלי , ְּוָאְזִלין ְוְמׁשַ

ְייֵפי ָעְלָמא ְּוָעאִלין ּגֹו ְנִקיִקין וְמִחיִלין ְדַעְפָרא, ּ ְדָעְלָמאַעד ַסְייֵפי, ִמּסַ ָרן , ּ ְוִאְתַטּמְ
ן ּמָ ר ָנׁש ָקָלא )א''ט ע''דף קס(ְוַכד . ּתַ י ַההוא ָקָלא, ָיִהיב ּבַ ִּאיּנון ִמְתָעִרין ְלַגּבֵ ָקָלא . ּ

ר ָנׁש, ְּדָנָחׁש י ָקָלא ְדּבַ ַער ְלַגּבֵ ַער. ָּלא ִאּתְ ָמ. ְֵהיַאך ִיּתְ ר ָנׁש ָמָחָאה . ָחָאהּבְ ד ָמֵחי ּבַ ּכַ
ַער ָקָלא ְדָנָחׁש יה ַההוא ָקָלא, ִּאּתְ ר ְלַגּבֵ ְּדִאְתַטּמַ ּ ַתר . ְוָלאו ָקָלא ַאֲחָרא, ּ ַער ּבָ ָקָלא ִאּתְ

ַתר ִזיֵניה, ָקָלא   .ִּזיָנא ּבָ

ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ַער קֹול ׁשֹוָפר ַאֲח, קֹול ׁשֹוָפר, ְּוַעל ָדא ּבְ ַתר , ָראִאּתְ ִזיָנא ּבָ
ָּאְרֵחיה ְדָנָחׁש ְלִביׁש ִאיהו. ִּזיֵניה ָאְזָלא ּ ׁש, ְּלָקְטָלא וְלָמָחָאה, ּ ַההוא ָקָלא ַמּמָ ָלא , ּּבְ
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ַער ָקָלא ְדַהאי ָנָחׁש ַתר ִזיֵניה, ִּאּתְ ֶּאָלא ּבָ חוְטָרא , ְּוָדא ִאיהו. ּ ר ָנׁש ָמֵחי ּבְ ד ּבַ ּּכַ
ַאְרָעא ַער ַההוא ָקָלא ְדָנָחׁש, ִּזיֵניהְּוָקֵרי ֵליה ְל, ּבְ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ְּוָרָזא ָדא . ְּלָאָתָבא ְלִזיֵניה, ּ

ִּאיהו ְטִמירו ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַּוַדאי ִמָלה ָדא ִמָלה ְסִתיָמא ִהיא, ָאַמר ַרּבִ ּּ א ָלא . ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְְוַתַווְהָנא ֵאיך ׁשְ ּ
ָּיַדע ִמָלה ָדא ֹלֹמה ַמְל, ָּאַמר ֵליה. ּ א ִמְנַדע ָיַדעׁשְ ך, ּּכָ ל ּכַ , ֲּאָבל ַמה ְדָלא ָיַדע. ְְוָלא ּכָ

ה א ִאית ּבָ ַּההוא ָקָלא ַמה ּתֹוַעְלּתָ   .ְְוֵהיך ָיְתָבא, ּ

א ָהִכי ָאַמר א, ְוַרב ְמִתיְבּתָ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִּדְקדוָקא ָדא ָלא ָיַדע ׁשְ ּ ְּדָהא ַההוא ָקָלא, ּ ּ ,
א ִליָלא רוָחא ְוַנְפׁשָ ָרא, ִּאיִהי ּכְ בֹוָנא ְדִבׂשְ ְרֵמי ֵמִעּצְ ֲאִויָרא, ְּוַהַבל ּגַ ְטָטא ּבַ ּוְמׁשַ ְוָכל , ּ

ַּחד ִמְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא ּ יה. ּ ְּוַכד ָמָטא ְלַההוא ֲאָתר ְדָעאל ּבֵ ּ ֵמיָתא, ּ ְּוָכל ִאיּנון . ָיְתָבא ּכְ
ְייהו ַחְרׁשַ ין ְוקֹוְסִמין ַיְדִעין ַאְתִרין ִאֵלין ּבְ ַּחְרׁשִ ְמִעין ָקָלא ָדא, ִנין ְלַאְרָעאְוַגְח, ּ , ְּוׁשַ

א רון ִאיּנון רוָחא ְוַנְפׁשָ ְּדִמְתַחּבְ ּ ּ  )ישעיה כט(ְּוָדא ִאיהו . ְּואֹוְדִעין ִמָלה, ְּוַהַבל ְדַגְרֵמי, ּ
ֹלֹמה. אֹוב ֵמֶאֶרץ ְּלִמְנַדע ַמה ְדִאְתָעִביד ֵמַההוא ָקָלא, ְּוַעל ָדא ָרִדיף ׁשְ ּ . ְוָלא ָיַדע, ּ

ָא יַזּכָ ְה חוָלָקך ִרּבִ ִריר ָלך ִמָלה ִדְקׁשֹוט, ּ ְּדִאְתּבְ ּּ ְ.  

ַער ָקָלא ר ָנׁש ִאּתְ ד ּבַ ַער ַההוא ָקָלא)מתחברן(ִּמַיד , ּכַ א , ּ ִאּתְ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו ְלַאְרּכָ ּ
יר ֵעין ַההוא ָקָלא. ַיּתִ ֶּאָלא ּכְ ר ָנׁש, ּ ַער ּבַ יר, ְּדִאּתְ ר . ְוָלא ַיּתִ ֵליהְְוִאי ָאִריך ּבַ , ָנׁש ּקָ

ֲהֵדיה ך ּבָ ל ּכַ ְִאיהו ֹלא ֲאִריך ּכָ ְ א, ֶאָלא ְלסֹוָפא ְדָקָלא, ּ ִגין ְדָלא ָיִכיל ְלֲאְרּכָ ַמאי . ּּבְ
ַקְדִמיָתא, ַטֲעָמא ִגין ְדַכד ָנְפָקא ּבְ ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ּּבְ , ְִאְתֲאִריך ִמּסַ

ן ּמָ א ְדָעאל ּתַ ּתָ א ָקָלאָלא ָיִכ, ְּוַהׁשְ ן , יל ְלַאְרּכָ ּמָ ָטא ּתַ ְּדָהא ֵלית ֵליה ֲאָתר ְלִאְתַפׁשְ ּ ּ
ַקְדֵמיָתא ְדּבְ   .ּכִ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַמע, ַּחֵדי ַרּבִ ֶּאָלא ִמָלה ָדא, ִאְלָמֵלי ָלא ָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּ ְלֶמֱהִוי , ַּדי ִלי, ּ
ַמע ִמִלין ִדְקׁשֹוט, ַּחֵדי ְּדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ְּדַההו, ּּ א, ָּאַמר ֵליה. א ָעְלָמאּ . ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ

א י ַרב ְמִתיְבּתָ ַההוא ָעְלָמא ַקּמֵ ִּאְלָמֵלי ַיְדַעת ֶחְדָוה ְדִמִלין ּבְ יר, ּּ ֵהא ַחֵדי ַיּתִ   .ּּתְ

א, ָּאַמר ֵליה ּתָ א ֲהָוה ַהׁשְ ַּמאי ִחדוׁשָ י, ּ ד ָאִתית ְלַגּבָ א ָפַתח , ָאַמר. ּכַ ַּרב ְמִתיְבּתָ
ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניך)בראשית מו(, ְוָאַמר ֲּאַמאי ְסִתימו ְדַעְייִנין . ֶּחְדָוה הוא. ָ ְויֹוֵסף ָיׁשִ ּ

ִגין ְדַעְייִנין. ְלִמיָתא ְווִנין ְדַהאי ָעְלָמא ִאיּנון, ּּבְ ּּגַ הו, ּ ְּוֵחיזו וְדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
יה ַהאי ָעְלָמא ים ִמּנֵ ִּאיהו ַאְסּתִ ימו ֵעינֹוי. ּ ְדַהאי ָעְלָמאֵּחיזו, ּ ל ֵחיזו ְדַהאי , ַּאְסּתִ ּּכָ ּ

יה, ָעְלָמא ך ִמּנֵ ָּהא ִאְתֲחׁשָ יה ֵחיזו ְדֵעינֹוי. ְ ִכין ִמּנֵ ְּוֶחׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ֵּלית ֵליה ֵחיזו ּבְ ּ ,
ן וְלָהְלָאה ּמָ ְמעֹון. ִּמּתַ י ׁשִ ּקוָנא ְדַקְדָמֵאי, ָאַמר ַרּבִ ָּיאות ּתִ ּ יר ְוָחְכְמ, ּ ָּתא ִדְלהֹון ַיּתִ

ין ְלָאִכין ַקִדיׁשִ   .ִּמּמַ

נֹוי, ָּאַמר ֵליה ל ּבְ ית ָידֹו ִמּכָ ׂשֹוָרה ִדיֵליה. יֹוֵסף ֲאַמאי ָיׁשִ יָמא ַעל ּבְ ְּוִאי ּתֵ ֵעי , ּ ִמּבָ
ְרֶאה ִגין ִדְרִחימו ִדיֵליה ֲהָוה. ֵּליה ְויֹוֵסף ַחי ּתִ ית ָידֹו ּבְ ָּאַמר ֵליה ָיׁשִ ּ ּ ּ ך ָדא ּוְבִגין , ּ ּּכָ ְ

יה ְנִהירו ְדַהאי ָעְלָמא ים ִמיּנֵ ַּאְסּתִ ּ ים ֵעינֹוי. ְּוָדא ָנִטיל ֵליה, ּ ְּרִחיָמא ִדיֵליה , ַּמאן ְדַאְסּתִ ּ
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ֵּחיזו ִדיָלך ְדַהאי ָעְלָמא ִאְתֲאִביד: ַאְחֵזי ָהִכי ּ ַאְתָרך, ְּ ְָהא ֲאָנא ֵחיזו ִדיָלך ּבְ ְ ּ אן . ּ ִמּכָ
ְתְקנון ָל ּוְלָהְלָאה ִיּתַ ּך ֵחיזו ַאֲחָראּ ְּדַההוא ָעְלָמא, ְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יָתא, ָאַמר ַרּבִ ַהאי, ַמה ִאְתֲהֵני ַהאי ְלּמִ א ִאית ֵליה ּבְ ּוַמה ּתֹוַעְלּתָ ַמאן . ּ
ַאל יֹוָמא ַמה ְדִאְצְטִרך ְלַאְפְקָחא ֵעינֹוי ְְדִיְבֵעי ְלִמׁשְ ּ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְדֲעַדִיין ִאְזְדַמן , ּ ּּבְ ּ

ַקְדִמין, ִּאיהו ְדּבְ ְּלָאָתָבא ְלֵחיזו ְדַהאי ָעְלָמא ּכִ ּ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קס -' גזוהר חלק [

א ָּאַמר ֵליה ִאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ל ֵחיזו ְדַהאי ָעְלָמא, ּ יה ּכָ ים ִמּנֵ ַּוַדאי ִאי ָלא ַאְסּתִ ּ ּ ּ ,
יה ְּוָלא ִאְתֲאִביד ּכָֹלא ִמּנֵ ָּלא ֶלֱהִוי ֵליה ֵחיזו ְוחוָלָקא , ּ ּ ְּדַההוא ָעְלָמאּ , ָּעְלָמא ָדא. ּ

יה ִהפוָכא ִאיהו ֵמַההוא ָעְלָמא ַדֲאָנן ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ִּדְבִזְמָנא ִדְתִחַיית ֵמַתָייא, ּ ּ חוָטא , ּ ֲּאִפילו ּכְ ּ
ֲעָרא ָלא ֲהָוה ֵמעֹוָבָדא ְדַהאי ָעְלָמא ְּדׂשַ ַקְדִמיָתא, ּ ְּדֹכָלא ִאְתֲאִביד ּבְ , טלא יבטיל ליה(, ּ

ל זוֲהָמא)בקדמיתא( ַּטָלא) ב''ט ע''דף קס( ַּההואּבְ )וישוי ליה יה ּכָ ּ ְוִיְתֲעָבר ִמּנֵ ּוְלָבַתר , ּ
ֲחִמיָרא ָדא א, ִּיְתֲעִביד ּכַ ְרָיה ַחְדּתָ יה ִיְתֲעִביד ּגוָפא ּבִ ּוִמּנֵ ּ ך ָהָכא, ּ   .ְּכַ

ְמעֹון י ׁשִ ּמָ, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ין ּתַ ׁשִ ּוַדאי ְיַדְעָנא ְדַאּתון ְמלוּבָ ּ ּ ְלבוׁש ְיָקר, ןּ ְּדגוָפא , ּּבִ ּ
א ַּדְכָיא ַקִדיׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ּ ַגְווָנא ָדא ּבְ ַההוא ּגוָפא, ִּאי ֲהָוה ּבְ ר ָנׁש ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּּבַ ּ ּ ,

ַההוא ָעְלָמא ַגְווָנא ְדַאּתון ַקְייִמין ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

א, ָּאַמר ֵליה י ַרב ְמִתיְבּתָ ִאילו ַקּמֵ ִּמָלה ָדא ׁשָ ּ ֵרי, ּ יָנָנאּתְ ׁשו ּבֵ ּן עוְליִמין ְדִאְתְלּבָ ּ ּ ,
ַתר ְדַסְבלו ַצֲעָרא ַעל חֹוָבא ּּבָ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ְלַגָלָאה, ּ א, ּ י ַרב ְמִתיְבּתָ ִאילו ָדא ַקּמֵ ְּוׁשָ ּ ּ .

ַהאי ָעְלָמא ָהִכי, ְּוִאיהו ָאַמר יב. ְמָנָלן. ְּדָהא ֲהָוה ּבְ ִל)אסתר ה(, ִּדְכּתִ יֹום ַהּשְׁ י ּ ַוְיִהי ּבַ יׁשִ
ר ַמְלכות ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ַההוא ִדיוְקָנא ְדַההוא ָעְלָמא, ַּוּתִ ת ּבְ ׁשַ ִּאְתַלּבְ ּ ּ ּ ָּדא רוָחא : ַּמְלכות. ּּ ּ

א ְּדקוְדׁשָ ַמָיא, ּ ְּדָהא ַמְלכות ׁשְ יב רוָחא, ּ ֵּמַההוא רוָחא ַדֲאִויָרא ְדַההוא ָעְלָמא, ָּנׁשִ ּ ּ ּ ּ ,
ר יה ֶאְסּתֵ א ּבֵ ׁשָ   .ְּוִאְתַלּבְ

ִורֹוׁשְוַכ א ֲאַחׁשְ י ַמְלּכָ א ִדְנהֹוָרא, ד ָעאַלת ַקּמֵ ְּוָחָמא ַההוא ְלבוׁשָ ּ ִּדיוְקָנָאה ִאְדִמי , ּ ּ
ֲעָתא. ְְלַמְלַאך ֱאֹלִהים ְמָתא ְלפום ׁשַ יה ִנׁשְ ַּפְרָחה ִמּנֵ ּ ָּמְרְדַכי אוף ָהִכי. ּ יב , ּ  )אסתר ח(ִּדְכּתִ

ְל ֶלך ּבִ ְוָמְרְדַכי ָיָצא ִמִלְפֵני ַהּמֶ ּ ּ ּבוׁש ַמְלכותּ ְּלבוׁש ַמְלכות. ּ ִּדיוְקָנא ְדַההוא , ּוַדאי, ּ ּ ּ ּּ
ִתיב. ָעְלָמא י ָנַפל ַפַחד ָמְרְדַכי ֲעֵליֶהם)אסתר ט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ּכִ ַּפַחד ָמְרְדַכי. ּ ְּוָלא ַפַחד , ּ

ִורֹוׁש ְמעֹון. ֲאַחׁשְ י ׁשִ ָמה ְמִתיִקין ִאיּנון ִמִלין, ָאַמר ִרּבִ ּּכַ ָא, ּ ְוָהא ְיַדְעָנא , ּה חוָלִקיַזּכָ
ְּדַצִדיַקָייא  ּ ַההוא ָעְלָמא)א בהאי''ס(ּ א ְדִאְקֵרי ְלבוׁש ַמְלכות, ּ ּבְ ְלבוׁשָ ן ּבִ ׁשָ ִּמְתַלּבְ ּ ּ ְוָהִכי , ּ
ּהוא ַוַדאי ּ.  

ן ֵעֶדן, ָּאַמר ֵליה א ִאיּנון, ֲּאִויָרא ְדּגַ יבו ְדרוַח קוְדׁשָ ְּנׁשִ ּ ּ ּ יה ַצ, ּ ן ּבֵ ׁשָ ּוִמְתַלּבְ ִּדיַקָייאּ ּ ,
ַהאי ָעְלָמא ַגְווָנא ַדֲהוֹו ּבְ ָראת, ּוְלָבַתר. ּּכְ א ׁשָ ּרוַח קוְדׁשָ א ְדָכל ַחד ְוַחד, ּ . ַּעל ֵריׁשָ

ְּוִאְתַעָטר ְוִאְתָעֵביַדא ֵליה ָעָטָרא ְּוַכך ֲהָוה ְלָמְרְדַכי. ּ ְלבוׁש ַמְלכות, ְ יב ּבִ ִּדְכּתִ ּ ִּדיוְקָנא , ּ ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2326דף [ -ּ

ְּדַההוא ָעְלָמא דֹוָלהּוְלָב. ּ יהֹון , ָּדא ֲעֶטֶרת, ַתר ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ּגְ ִריַאת ַעל ֵריׁשֵ ִּדׁשְ
ַההוא ָעְלָמא ְּדַצִדיַקָייא ּבְ ּ ָרֵאל אֹוַרְייָתא. ּּ ילו ִיׂשְ ד ַקּבִ ַגְווָנא ָדא ֲהָוה ְלהֹון, ּּכַ ַעד . ּּכְ

ְּדָחבו הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ָרֵאל)שמות לג(, ּ לו ְבֵני ִיׂשְ ּ ַוִיְתַנּצְ טו .  ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֶרבּ ִּאְתְפׁשָ ּ
א ֵּמַההוא ְלבוׁשָ ּ.  

א ֲהָנא ַרּבָ ַע ּכַ יהֹוׁשֻ ִתיב ּבִ ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעָליו)זכריה ג(, ְוֵכן ּכְ ּוְכִתיב . ּ ָהִסירו ַהּבְ
ָגִדים יׁשוהו ּבְ ַּוַיְלּבִ ין ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ִּאֵלין ְלבוׁשִ ּ ּ ְּדָכל , ּוֵמָהָכא. יןֵּמָהָכא ִמִלין ַקְדָמִא. ּ

ִקיוָמא ִקְבָרא ּבְ ִּזְמָנא ְדגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ א , ּ ְלבוׁשָ ׁש רוָחא ּבִ ָּלא ִאְתְלּבַ ּ
ְּדַההוא ָעְלָמא ַקְדִמיָתא. ּ ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעָליו ּבְ יב ַוָיִסירו ַהּבְ ִּדְכּתִ יׁשוהו . ּּ ּוְלָבַתר ַוַיְלּבִ ּ ּ

ָגִדים ְוַמְלַאך ְיָי עֹוֵמד. ּבְ ֶּאָלא ָדא ִהיא ָעָטָרא. ַּמהו עֹוֵמד, ּ ְְדִאְקֵרי ַמְלַאך ְיָי, ּ ְּדַקְייָמא , ּ ּ
יהֹון ְדַצִדיַקָייא ְוָדא ִאיהו עֹוֵמד ַּעל ֵריׁשֵ ּ א ְלֵעיָלא. ּּ ן . ּעֹוֵמד ַעל ֵריׁשָ ׁשָ ְּלָבַתר ְדִאְתַלּבְ

א ִדיָקר ַהאי ְלבוׁשָ ּּבְ ּ.  

ֵרין ּגוִפין  ֲחָדאּּתְ ל ִזְמָנא ְדַהאי ַקָיים, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם, ּכַ ּּכָ ָלא , ּ ּרוָחא ָלא ְמַקּבְ
ַגְווָנא ְדֵיֶצר . ְוָדא ָעאל, ָּדא ָנִפיק, ּוַדאי, ָּהא ַאֲחָרא ְזִמיָנא ִמַיד, ִּאְתֲעָבר ָדא. ַאֲחָרא ּּכְ

ַהאי ָעְלָמא. טֹוב ְוֵיֶצר ָרע ִריך. ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְָלא ּבָ ֲחָדאּ ּ הוא ְדַתְרַווְייהו ְיקומון ּכַ ּ ּ ּ ּ.  

יב, ָּאַמר ֵליה ַווְהָנא ַעל ַמה ִדְכּתִ ּּתַ ְטנֹו)זכריה ג(, ּ ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ְוִכי .  ְוַהּשָׂ
ך ן ְיהֹוָצָדק ּכַ ַע ּבֶ ה, ְְיהֹוׁשֻ ָמה ְוַכּמָ ֵני ָעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ַאר ּבְ ֲחִסיָדא , ָּאַמר ֵליה. ׁשְ

אַק ָמה ְטִמיִרין ְסִתיִמין ִמִלין ִאֵלין, ִּדיׁשָ ִמִלין )אמר ליה(, ּּכַ ב ְדַחְבַרָייא ַיְדִעין ּבְ ּ ַאף ַעל ּגַ ּ ּ
ְּדַההוא ָעְלָמא ָרִזין ִאֵלין, ּ ָּלא ַיְכִלין ְלִמְנַדע ּבְ ּ.  

ַההוא ָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה יָון ְדַבר ָנׁש ּבְ ּּכֵ א ִאית ְלַההוא, ּ ָטן ְלַאְסָטָאה ַּמה ּתֹוַעְלּתָ  ׂשָ
יה, ֵּליה ָמֵתיה ִמּנֵ ְּוָלא ַדי ֵליה ְדַאִפיק ִנׁשְ ּ ּ ּ א. ְּוָקִטיל ֵליה, ּּ ָּאַמר ֵליה ִאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּ ,

ָאה חוָלָקך ְַזּכָ ָטן ָלא ֲהָוה. ּ א ְדׂשָ יאוְבּתָ א ֲחֵזי ּתִ ּּתָ ָאה , ּ ׁש ַההוא ַזּכָ ִגין ְדָלא ִיְתַלּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ְלבוׁשָ אּּבִ ּא ַדְכָיא ַקִדיׁשָ ָטן, ּ ְּדֵכיָון ְדָחֵזי ַההוא ׂשָ ּ א ִדיֵליה ִאְתַדְחָיא, ּ ִּדְלבוׁשָ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ

יב ַּעל ָדא ַאְסֵטי ֵליה, ִאְתֲחׁשִ ַההוא ְלבוׁש ְיָקר. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ׁש ּבְ ִגין ְדִאי ִאְתְלּבַ ּּבְ ּ ִּמַיד , ּ
א ְדזוֲהָמא ְּלבוׁשָ ּ א ְדַההו, ּ ְּוַעִביְדּתָ ָטןּ ַטל ְוַיֲעֹבר ֵמָעְלָמא, א ׂשָ ְּוָלא ִניָחא ֵליה , ִּיְתּבָ

ָטן   .ְלׂשָ

  ]א''ע ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ׁש, ְּותו ִּדְבָכל ִזְמָנא ְדָלא ִאְתְלּבַ ַּפְקָדא רוָחא ְלַההוא ּגוָפא ְדזוֲהָמא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוִניָחא , ּ
ָטן ׁש . ֵּליה ְלׂשָ ַההוא ְלבוׁש ְיָקר )א''ע ע''דף ק(ְּוֵכיָון ְדִאְתָלּבַ ּּבְ ָווֵני ְדִיְצָרא , ּ ִטל ּגְ ָּהא ִאְתּבְ

א יׁשָ ְּוגוָפא ִדיֵליה, ּבִ ּ ֲהֵדיה ְלָעְלִמין, ּ ְּוֵלית ֵליה דוְכָרָנא ּבַ ּ ּ ּ.  

יָמא ל ֵליְלָיא, ְוִאי ּתֵ ֵריׁש ּכָ ַּדֲאָנן ַפְקִדין ְלֵבי ִקְבֵרי ּבְ ָּלאו ַעל ּגוָפא ֶאָלא ַעל , ּ ּ
ָרא ַקְייָמא)דאזלא ערטיראה(. אַנְפׁשָ ל ִזְמָנא ְדִבׂשְ ּ ְדָהא ּכָ ּ א, ּ ּרוָחא ַפְקָדא ָעָלה ְדַנְפׁשָ ּּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2327דף [ -ּ

א ַפְקָדא ְלגוָפא ְּוַנְפׁשָ א. ּ ּתָ א, ֲאָבל ַהׁשְ ִּפְקדֹוָנא ִדיָלן ִאיהו ְלַנְפׁשָ ּ ָכא, ּ ּכְ ּתַ . ְּדִאיִהי ִמׁשְ
ְרֵמי כוֵכי ּגֹו ּגַ ׁשִ ָאַרת ּבְ ּתְ ךּוְב. ְּוִאׁשְ ל ֵליְלָיא, ְִגין ּכָ ֵריׁש ּכָ א, ּבְ ִּפְקדֹוָנא ְדרוָחא ְלַנְפׁשָ ּ ּ ,

ָרא ׂשְ   .ְוָלא ַעל ּבִ

א א ְוַאָגֵלי ָלך ִמָלה ְסִתיָמא, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּּתָ ְנָייָנא ְדגוָפא ְדַבר ָנׁש ָהִכי הוא. ְּ ּּבִ ּ ּ ּ ,
א ּרוָחא ֵמִעם רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְמָתא ִמּגֹו ִאיָלָנא ְדַחֵיי)ב''ו ע''רל, ב''ט ע''צ, ג''יתרו ע(. ּ ּ ִנׁשְ ּ .

א יָון ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ּּכֵ ּ ִּמַיד ְרִתיִכין ִדיֵליה, ָיַהב ֵחיָלא, ּ ּ , ֵּחיָלא ִדְלהֹון. ָּיֲהִבין ֵחיַלְייהו. ּ
ְייִפין ְרֵמי ְוׁשַ ְטָרא ִדְלהֹון. ּגַ ְלהו ִמּסִ ּּכֻ ּ ְּוִתּקוַנְייהו ָדא ַעל ָדא, ּ ּ ּ א ַאֲחָרא ָיָהַבת ִסְטָר. ּ

ָרא ׂשְ ְטָרא ִדיָלה, ּבִ ּוִמּסִ ּ ָרא, ּ ׂשְ ְּרִתיִכין ִדיָלה. ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא, ַאְתָיא ּבִ ל , ּ ָיֲהִבין ּכָ
יִדין ְוַעְרִקין ָרא, ִּאיּנון ּגִ ָכא ָדָמא ְלִבּשְׂ ַתר ְדִאֵלין ָיֲהֵבי ֵחיַלְייהו. ְּלַאְמׁשָ ּּבָ ַמָיא ַיֲהֵבי , ּּ ׁשְ

ּוַמאן ִאיּנון, ּוֵחיַלְייה ך ַעל ּכָֹלא. ּ ּעֹור ְדִאְתְמׁשָ ְ ַגְווָנא ִדְלהֹון. ּ   .ּּכְ

ֲחָדא ַמָיא ְוַאְרָעא ּכַ ָרן ׁשְ א: ְּיסֹוֵדי ִאֵלין' ְוָיֲהֵבי ד, ְלָבַתר ִמְתַחּבְ , ּוַמָיא ַוֲאִויָרא, ֶאּשָׁ
ָנא ַעל ִאֵלין. ְוַעְפָרא ּוְלַחְפָיא ַעל ּכָֹלא, ְּלַאּגָ ל ַחד ָנִטיל חוָלֵקיה ְדָיַהב, ְלָבַתר. ּ ּּכָ ּ ּ ,

ֵטל א. ְּוִאְתּבָ ּרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּוְרִתיִכין ִדיֵליה, ּ ּ ּחוָלַקְייהו ַקְייָמא, ּ ּ א. ּ ּרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּרוָחא , ּ
ְמָתא ַסְלָקא ִּדיֵליה ַקְייָמא ְוִנׁשְ ּ ּ א. ּ ְּרִתיִכין ְדרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְרִמין ִדְלהֹון ַקְייִמין, ּ ּ ְוַעל ָדא .ּּגַ

יבו ְדגוָפא ָּחׁשִ ּ ְרִמין ֲהוֹו, ּ ִתיב. ּגַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָרא ָלא . ָ ְוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ)ישעיה נח(, ּ ּוִבׂשְ
יה ָהִכי ִתיב ּבֵ   .ּּכְ

ִקיוָמא ָרא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ַקְייָמא ּבְ ְּוָכל ִזְמָנא ְדִבׂשְ ּ ּּ ָטן ַקְייָמא ְלַאְסָטָנא, ּ ַּההוא ׂשָ ּ .
ָראִאְת ׂשְ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלַאְסָטָנא, ֲאִביד ּבִ ִמיך, ּ ְְדָהא ֵלית ֵליה ַעל ַמה ְדִיְסּתְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ִתיב פו ַעְצמֹוָתיו ֹלא ֻראו)איוב לג(, ּכְ רֹו ֵמרֹוִאי ְוׁשֻ ׂשָ ּ ִיֶכל ּבְ ּ ָטן . ּ ֵּמַההוא ֵחיזו ְדׂשָ ּ ּ
ְּדַקְייָמא ְלַאְסָטָנא יָון , ְּדָלא ָיִכיל, ּ רֹוּכֵ ׂשָ פו ַעְצמֹוָתיו ֹלא ֻראו. ְּדִיֶכל ּבְ ְּוׁשֻ ּ ָּלא ִאְתָחזון , ּ

יה הֹון חוָלָקא, ְּלָקְרָבא ְלַגּבֵ ְּדֵלית ֵליה ּבְ ּ יה, ּ ל ַחד ְוַחד ִמדוְכּתֵ ף ּכָ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ַבע , ּ ָלא ּתָ
ִגיַנְייהו, ָּעַלְייהו   .ְּוָלא ָקִאים ְלַאְסָטָנא ּבְ

ָרא ִמְת ָלאְּלָבַתר ְדִבׂשְ ע ִדיָנא, ֲעּכְ ְּדָהא ֵלית ֵליה , ְוָלא ָקִאים ְלַאְסָטָנא, ָּהא ָלא ִיְתּבַ ּ
ִמיך ְַעל ַמה ְדִיְסּתְ ׁשום ִמָלה ְדָעְלָמא, ּ ר ָנׁש ּבְ ר ְלּבַ ְּוָלא ִאְדּכַ ְמעֹון. ּּ י ׁשִ א , ָאַמר ִרּבִ ּתָ ַהׁשְ

ּקוַנְייהו ְּיַדְעָנא ִמִלין ַעל ּתִ ּ ַּוַדאי ָיאות הוא ֵל, ּ ּ   .ּיה ְלַאְסָטָנאּ

י  ְרָמך, ְֲחגֹור ֵזיָנך, )שמעון(ָּאַמר ֵליה ִרּבִ אִרית, ְְוָתִקין ּגַ ְבֵעי ְלִמְנַדע ִמִלין ְדׁשָ ִּאי ּתִ ּּ .
ָהֵני ִמִלין ַאל ּבְ ׁשְ ָּאַמר ֵליה וַדאי. ֵאיָמא ִלי, ּאֹו ִאי ּתִ ִכיַבת, ּ , ָּהא ְיַדְעָנא ְדֵביָתאי ׁשְ

ה ּכְ ְּדָלא ְיַדְעָנא ִמּנָ ְייהו ַקָלה. ְּוַחְבַרָייא ַיְדִעין. ּלוםּ ין ַמאי ַטְעָמא ַדְעּתַ ָּנׁשִ ּ ּ.  

ין ית ַדְרּגִ ׁשִ א ַאְתָיא ּבְ ָּאַמר ֵליה ַדְעּתָ ּ ְּוָכל ַחד ָנִטיל חוָלֵקיה, ּ ַאר, ּ ּתְ ַקל , ַּמה ְדִאׁשְ
יָרא ָדא. ִּאיהו ף ּבָ, ֲּאָבל ַיּקִ ּתַ ּתְ ִסילות ִאׁשְ ת ּכְ ִּאי ָלאו ְדֵאׁשֶ ַאל. הּ ׁשְ ִמָלה ָדא ָלא ּתִ ּּבְ ּ ,

ַאְלּתָ ְְדָהא ְיַדְעָנא ְדָלאו ַעל ְדִביָתך ׁשָ ּ ּ יב, ּ ֶּאָלא ַעל ַמה ִדְכּתִ ה ְיָי רֹוֵכב )ישעיה יט(, ּ  ִהּנֵ
ְּוַההוא ָעב ַקל ִאְקֵרי ַדַעת. ַעל ָעב ַקל ָלה ִיְרַאת ְיָי, ּ ְּוִאיִהי ַקְייָמא , ֵּמַהִהיא ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2328דף [ -ּ

ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ַּגְווָנא ְדַדַעת ִעָלָאהּבְ א .  ִאְקֵרי ַקל)ועל דא(ֲאָבל , ּ ֶאְלּתָ ְוָהא ְיַדְעָנא ׁשְ
ְִדיָלך ַמאי ִהיא ּ.  

אֵרי ַוֲחגֹור ֵזיָנך ְּדָהא ִעיָדָנא הוא ְלַגָלָאה, ְְוָקִטיר ִקְטָרך, ְֲאָבל ׁשָ ּ אִרית , ּ ָמה ְדׁשָ ּּכְ
יָתא. עֹוָבָדא ְּדַעל ַאְנֵפי רֹוַחב ּבֵ ַהאי ֲעָזָרה. ּ ַדֲעָזָרה ְלגֹוּאוָלם, ּ ֵריָסר ִפְתִחין, ּבְ , ִּאית ּתְ

ָרֵאל ְבַטָיא ְדִיׂשְ ן ׁשִ ּבָ ְּלפום חוׁשְ ּ ִפְתָחא ֲחָדא. ּּ ִתיב ְראוֵבן, ּבְ ִתיב , ּוְבִפְתָחא ַאֲחָרא. ּּכְ ּכְ
ְמעֹון ָרֵאל. ׁשִ ְבַטָיא ְדִיׂשְ ל ׁשִ ְּוֵכן ּכָ יִמין ַעל ִאיּנון ִפְתִחין, ּ ְּרׁשִ ִזְמָנא ִדיַסְלקון . ּ ּּבְ ּ

י ָמאֵריה ְדָעְלָמא ְּלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ יה ְראוֵבן. ּ ים ּבֵ ִפְתָחא ְדָרׁשִ ַּמאן ְדָעִייל ּבְ ּ ּ ְבָטא , ּ ִאי ִמּשִׁ
ִּדְראוֵבן ִאיהו ּ ִלין ֵליה ִפְתִחין, ּ ְּמַקּבְ ְּוִאי ָלא ַפְלִטין ֵליה ְלַבר, ּ ֻכְלהו. ּ ְּוֵכן ּבְ לון , ּ ְּדָלא ְיַקּבְ ּ

הֹון, ִּפְתִחין ים ּבְ ְבָטא ְדָרׁשִ ֶּאָלא ְלַמאן ְדִאיהו ֵמַההוא ׁשִ ּ ּ ּ ּמֹוְדֻען . ּ ּתְ קון ְוִיׁשְ ּוְבָדא ִיְתַחּקְ ּ
ל ַחד ְוַחד   .ּכָ

  ]ב''ע ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ין ְוָחֵמׁש ַעּמוִדין ִדְנהֹוָרא ְמָלֲהָטא ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ּּתְ ָכל ִסְטָרא, ּ ע ֵּמִאיּנו, ִאית ּבְ ן ַאְרּבַ
ל ִאֵלין ַעּמוִדין. ִסְטִרין ּּכָ ִּאְקרון ַעּמוִדים ַחִיים, ּ ּ ִגין ְדָלא ַקְייָמא ְנהֹוָרא ִדְלהֹון . ּ ּּבְ דף (ּּ

ֲאָתר ַחד )ב''ע ע''ק ִכיך ּבְ ְּוֻכְלהו. ְׁשָ ִּאֵלין ַסְלִקין, ּ ין, ּ א ָדא ְלָדא. ְּוִאֵלין ַנְחּתִ ַּיֲהֵבי דוְכּתָ ּ ּ .
ִּאֵלין ְדַסְל ָדאּּ ין ָדא ּבְ ְטׁשִ ֵני ִנּגוָנא, ִּקין ּבַ ּוְמַנּגְ י אוף ָהִכי. ּ ְּוִאֵלין ְדַנְחּתֵ ּ ּ.  

ֵני ִנּגוָנא ִּאֵלין ְדַסְלֵקי ְדַנּגְ ּ ּ ֵני, ּ יר ַיְתָמא. ַּמאי ִנּגוָנא ְמַנּגְ ירו )תהלים צח(. ׁשִ ּ ִמְזמֹור ׁשִ
ה ְוגֹו י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ יר. 'ַלְיָי ׁשִ יק,  ָחָדׁשׁשִ יר ַעּתִ יר. ְוִכי ִאית ׁשִ , ֶּאָלא ׁשִ

חו ֵליה ּבָ ין ָלא ׁשַ ַען ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ְּדַעד ּכְ ּ ּ ִגין ְדִאיהו ָחָדׁש, ּ ּּבְ . ַּמאי ַטֲעָמא ִאיהו ָחָדׁש. ּ
ִגין ְדַההוא ִדְמַחֵדׁש עוֵלימֹוי ּּבְ ּ ּ ּ ח ֵליה, ּ ּבַ אְוָהִכי ָאַמר ַרב ְמ. ְּוָאַמר ֵליה, ְּמׁשַ ָּדא , ִתיְבּתָ

א. ִּאְקֵרי ָחָדׁש ְוִאיהו ָחָדׁש ְמׁשָ ׁשִ ִגין ְדָדִביק ּבְ יה, ּּבְ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ְּלַאָפָקא ִסְטָרא . ּ
א, ַאֲחָרא יה ִחדוׁשָ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ל ָחָדׁש)קהלת א(ּ ֵלי.  ְוֵאין ּכָ , ָּזֵקן הוא ְוִאְתּבְ

  )א ולא עביד תולדין דאלמלא עביד תולדין הוה מטשטש כולי עלמא''ס(. ְּוָלא ִאְתֲחָדׁש

א ּּתו ָפַתח ַרב ְמִתיְבּתָ ִעדוָנא. ּ ת ּבְ ָרה ִאְתֲחָדׁשָ ּׂשָ ּ ִרים, ּ א ִדיָלה ּגָ ַּדְרּגָ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
יכו ְדֵעֶדן ִעָלָאה, ַמאי ֶעְדָנה. ּ ַאֲחֵרי ְבלֹוִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה)בראשית יח( ְּמׁשִ ּ ּוְבִגין . ּ

א ַטר ְדנוְקּבָ ך ָעָלה ִמּסְ ְּדִאְתְמׁשָ ּ ֵה, ְּ ִתיב ֶעְדָנה ּבְ ִתיב ָהְיָתה''ּכְ ך ּכְ ְא וְבִגין ּכָ   .ְוֹלא ָהָיה, ּ

ב ְדִאיהו ָזֵקן. ַואֹדִני ָזֵקן ְּוִכי ַאף ַעל ּגַ ֶּאָלא ָלאו ִמְלָתא . ָלא ִאְתֲחֵזי ְלאֹוָלָדא, ּ ּ
יה א ָאְמָרה ְלַגּבֵ  ,ָזֵקן )מלך( ַּההוא )לאזער גרמה דאתדבקת( ִּדְבִגין )דאברהם אלא(, ְּזֵעיְרּתָ

ְּדִאְלָמֵלא ֲהָוה ָעִביד ּתֹוָלִדין , ּ ָלא ִאְתֲחָדׁש ְוָלא ָעִביד ּתֹוָלִדין)וכסיל( )א דאתדבקא''ד(
א ָעְלָמא ְטׁשָ בגין דהוא זקן לא יתחדש ולא עביד , אלא אמרה לגבי דאברהם(. ֲהָוה ְמַטׁשְ

ִריך הוא)תולדין א ּבְ ּ ְוַעל ָדא ַאְהָדר ִמִלין קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָרה ְוגֹו, ּ ה ֶזה ָצֲחָקה ׂשָ יָמא . 'ָלּמָ ְוִאי ּתֵ
ִתיב  ָיִמים)בראשית כד(ְוָהא ּכְ א ּבַ ָיִמים. ּ ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּבָ א ּבַ ֶּאָלא ּבָ ִאיּנון יֹוִמין , ּ ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2329דף [ -ּ

ָרא, ִּעָלִאין ִנׁשְ י עוְלִמין ּכְ ִּדְמַחְדׁשֵ ּ ְּוַעל ָדא ִנּגוָנא ָדא ִנּגוָנא ְדַההוא ָחָדׁש ִאיהו. ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .
יָעה לֹו א ִעָלָאה, ְּלַההוא ָחָדׁש. ְלַמאן, ּהֹוׁשִ יָעה ְיִמיָנא ְדַמְלּכָ ּהֹוׁשִ ּוְדרֹוָעא ִדיֵליה, ּ ּ ּ.  

י ִּאיּנון ְדַנְחּתֵ ֵני, ּ יָרה ַאֲחָרא ַיְתָמא, ּאוף ָהִכי ְמַנּגְ  )תהלים ק(. ּיהוּוַמאן ִא. ְוָאְמֵרי ׁשִ
ְּדִאיהו ַיְתָמא, ִמְזמֹור ְלתֹוָדה   .ּאוף ָהִכי, ּ

ֵלי. ְּנהֹוָרא ִדְלהֹון ַחד ִאְתֲחֵזי ְלּגְ ְווִנין ִדְנהֹוִרין, ְוַכד ִמְתּגַ ָכל ַעּמוָדא . ִּאְתֲחָזן ָחֵמׁש ּגַ ּּבְ
ְלהו ֲחֻלִלין ִמְלָגאו. ְּוַעּמוָדא ַּעּמוִדין ִאֵלין ּכֻ ּ ּּ יְוַכד ַסְלֵק. ּ ְלהֹוִבין , י ְוַנְחּתֵ ְייהו ׁשַ ַּנְפֵקי ִמּנַ
ְּדנוָרא ְגָווֵני ֵחיזור ְוׁשוָשן, ּ ּּכְ ל ַעּמוָדא ְוַעּמוָדא. ּ ְּלֵעיָלא ִמּכָ ּ פוִחין, ּ ַלת ּתַ ִּאית ּתְ י , ּ ְּדַבְטׁשֵ

ְווִנין ַלת ּגַ הו ּתְ ּסוָמק ָירֹוק ְוִחָוור, ּּבְ ון וְגָוון ְמַלֲהָטן ַאְתָו. ּ ָכל ּגֹוָ ְלֵטיּּבְ ְלהֹוָבא , ון ּבַ ִמּשַׁ
א ְכֵכי ְלָעְלִמין, ְּירֹוָקא ְדֶאּשָׁ ּתַ ְּוֵלית ַמאן ִדְיקום ָעַלְייהו. ְוָלא ִמׁשְ ּ ּ.  

 ] בשנה210יום [סדר הלימוד ליום ג אייר 

ִלין ְמַתֲחָמן עֹוָבד ִציור ְלּגַ ע ּגַ ַּאְרּבַ ּ ָכל ַעּמוָדא ְוַעּמוָדא, ּ ּּבְ ִל. ּ ְלּגַ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ִאית , יןּ
ין ְדַדֲהָבא ְוַאְבֵני ְיָקר. ְּפִליָאן ַרְבְרָבן ְייהו ַזּגִ ֲחָרן ַמְפִקין ִמּנַ ד ִמְסּתַ ּּכַ ּ י . ּ ׁשֵ ּנְ ּוִמַיד ִמְתּכַ ּ

ין ְדַדֲהָבא. ְוָלא ַנְפֵלי ְלַאְרָעא, ְּבַגַווְייהו ד ָנְפִקין ִאיּנון ַזּגִ ּּכַ ְּוִאיּנון ַאְבֵני ְיָקר ּגֹו , ּ
ִליןִּאְסַתֲחרוָת ַמע ָקָלא ְדָאְמֵרי, ּא ְדַגְלּגַ ּתְ  ֹזאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי ְיָי ְוִצְדָקָתם )ישעיה נד(, ִּאׁשְ

י ְנֻאם ְיָי   .ֵמִאּתִ

ָלא ָלא ְוַגְלּגַ ְלּגַ ָכל ּגַ ֵרין ַאְרָיין ּבְ ּּתְ ְטָרא ֲחָדא, ּ ְטָרא , ַאְרָיא ֲחָדא ִמּסִ ְוַאְרָיא ֲחָדא ִמּסִ
א, ֲחָדא ְּוֻכְלהו ֵמֶאּשָׁ ִלין,  ְירֹוָקאּ ְלּגַ ֲחָרן ּגַ ּוְבִגְלּגוָלא ְדָקא ִמְסּתַ ּ ּ ִאֵלין, ּ ָקן ִאֵלין ּבְ ִּמְתַחּבְ ּ .

ְלהו ְּוָאְזֵלי ּכֻ ָדא, ּ ָקן ָדא ּבְ ִגְלּגוָלא ִמְתַדּבְ ּּבְ ּ ד ַסְלִקין ַעּמוִדין. ּ ּּכַ ְּמָנֲהָמן ַאְרָיין ִאֵלין , ּ
ִאֵלין ֲאִויָר, ּּבְ ְּוַתפוִחין ַפְרִחין ּבַ ְּוַסְלִקין ְלֵעיָלא, אּּ ֲאִויָרא, ּ ִאֵלין ּבַ י ִאֵלין ּבְ ּוַבְטׁשֵ ּ ְּוָתבו . ּ

ן ָנְפֵלי, ְּלַאְתַרְייהו ּמָ ֵטי ְיַדְייהו ְלַנְטָלא לֹון. ּוִמּתַ ְּוַאְרָיין ַפׁשְ ְרַמְייהו, ּ ְּוַסְלִקין ִאֵלין ִמּגַ ּ ִאי . ּ
א ַּמאן ָחָמא ָחְכְמָתא ְדאוָמנו, ֲּחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּ ַעמוִדין ִאֵלין, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדִצֵייר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ָלא ָלא ְוַגְלּגַ ְלּגַ ָכל ּגַ ִרין ּבְ ֵרין ִנׁשְ ַפְלּגו יֹוָמא ָנְפֵקי ּתְ ּּבְ ּ ן, ּ ּמָ , ְּוָלא ְיִדיַע ֲאָתר ְדַנְפֵקי ִמּתַ
יהֹון ְדִאֵלין ַאְרָיין ְרָיין ַעל ֵריׁשֵ ְּוׁשַ ְכֵכי ַע. ּ ּתַ ִליןּוְכֵדין ִמׁשְ ִקיוַמְייהו, ּּמוִדין ְוַגְלּגְ ְּוַקְייֵמי ּבְ ּ ּ .

ֵרי ְּוַתפוִחין ָנְפֵלי ַעל פוַמְייהו ְדִנׁשְ ּ ּ ּּ ֵלי לֹון, ּ ּוִמַיד ַפְרִחין ִמפוָמא ְלפוָמא. ּוְמַקּבְ ּ ּּ ּ ְוָאְזִלין , ּ
יַנְייהו ְטֵטי ּבֵ ּוְמׁשַ ְּוָתבו ְלַאְתַרְייהו, ּ אְלָבַת. ְוָלא ְיִדיַע ַמאן ִהיא, ּ ֲעָתא וַפְלּגָ ִרין , ּר ׁשַ ִנׁשְ

ִאיָבא, ֲאִריִמין ָקָלא ִנין ִנּגוָנא ּתָ ּוְמַנּגְ ָרן, ּ ֵהי ֲאָתר, ְוִאְתַטּמְ   .ְוָלא ְיִדיַע ּבְ

  ]א''א ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ַּסֲחָרַנְייהו ְדִאיּנון ַעּמוִדין ּ ּ ָבִכין עֹוָבד ִציור, ּ ִּאית ׂשְ א סוָמָקא. ּ , ּא ִחָווָראּוְנהֹוָר, ֶּאּשָׁ
ְּוחוִטין ְדַדֲהָבא ּוַמְעָייָנא ְדַמָיא . ָסֲחִרין ְלָכל ְסָטר, ְסחֹור ְסחֹור, ּ ּ ָמה  )א''א ע''דף קע(ּ ּכְ
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ְדמֹוִני ְוֶחְצָים  יֹום ַההוא ֵיְצאו ַמִים ַחִיים ִמְירוָשַלִים ֶחְצָים ֶאל ַהָים ַהּקַ ְּדַאּתְ ָאֵמר ְוָהָיה ּבַ ּּ ּ ּ
  .ֶּאל ַהָים ָהַאֲחרֹון

א ְקָרא ָדא ְלגֹו ָּהָכא ָפִריׁש ַרב ְמִתיְבּתָ ַמע ְלַבר, ּ ּתְ ִּמַדֲהָוה ָפִריׁש ְקָרא . ְּוַקֵליה ִאׁשְ ּ
ַער ִמְלַבר)אי קדישא אי קדישא(. ָּדא ַּההוא ְינֹוָקא ְדֲהָוה ָפִריׁש , ּ ַקל ְינֹוָקא ִאּתְ ּ ּ

ְלמוֵדיה ּּתַ י ַחד ַעּמוָדא ְדָעְלָמא, ּ ְּוָגִמיר ַקּמֵ י ְיהוָדהּבְ, ּ ֵּריה ְדִרּבִ ּ ַּוֲהוו . ְּדָרִבית ַאְנּתְ, ּ
יה ְלִדיָנא ַּאְחֵדי ּבֵ ַער ִמְלַבר, ּ ְּוַקֵליה ִאּתְ ַהאי ְקָרא, ּ ְַמָיא ְדִאיּנון ִמְלַרע ֵהיך , ְוָאַמר, ּבְ ּ ּ ּ ּ

יה ַּסְלִקין ְלֵעיָלא ִמּנֵ ּ יה, ּ יר ִמּנֵ ַּלֲאָתר ִעָלָאה ַיּתִ ין, ּ ה ַדְרּגִ ַכּמָ ַּמה ִאְצְטִרך לֹון ְלִאיּנון ּו, ּּבְ ְ

ּוָמה ֲאָתר ְדָכל . ַּמִיין ְלֵעיָלא יה)תפוחי(ּ ּ ַמּבוִעין וְנָחִלין ָנְפִקין ִמּנֵ ּ ְּוֵלית ְפִסיקו ְלַמּבוֵעי , ּ ּ ּ
ְקָיא ֵמֲאָתר ָנִגיב, ְוַנֲחֵלי ָּיִהיב ַמִיין ְלַמּבוָעא ִדְנִביַע, ַּמאן ָחָמא ֲחִפיָרא ְדֵביָרא, ִאְתׁשַ ּ.  

ַל ם ְדמֹוִני, ְּוִכי ְירוׁשָ ן, ָּיִהיב ַמִיין ֶאל ַהָים ַהּקַ ּמָ ֲּאָתר ְדָכל ֵמיִמין ְדָעְלָמא ָנְפֵקי ִמּתַ ּ ,
יה א. ְּוַנְבִעין ִמּנֵ ָככו, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּתְ ְּלָקָלא ָדא ִאׁשְ י , ּ ל ָקִלין ִדְבֵני ְמִתיְבּתֵ ְּוָצְייתו ּכָ ּ

ן ך ָל, ְּדַתּמָ ְוְבִגין ּכָ יהּ ּבֵ ּא ָיִכילו ָמאֵרי ְדִדיָנא ְלִמְקַרב ּגַ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָכה ִרּבִ א, ּבָ י ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְבּכֵ ָּאַמר ֵליה ָלא ּתִ ּ ָאה חוָלָקך, ּ ְַזּכָ ְּדֲאִפילו , ּ ּּ
ך ַאְמֵרי ָרִזין ְסִתיִמין ְדאֹוַרְייָתא, ְּיּנוֵקי ִּמּנָ א. ְ ַּמה ְדָעְבדו ּבְ, ְָוֵאיָמא ְלך, ּתָ י ּ ֵני ְמִתיְבּתֵ

ַּעל ַקֵליה ְדַההוא ְינֹוָקא ּ ד ָעאל ַקֵליה ְדַההוא ְינֹוָקא, ּ ּּכַ ּ ִגיָרא ְלגֹו, ּ ְּוֻכְלהו ַצְייֵתי , ּכְ ּ
א. ֵּליה ֲעָתא ִאְזַדְעָזע ַרב ְמִתיְבּתָ ַהִהיא ׁשַ יה, ּּבְ ְּוָכל ִאיּנון ַדֲהוֹו ַקּמֵ ּ ַּמאן ִאיּנון , ְוָאַמר, ּ

ְבִקין ְלַה ָרא ֶדֱאָלָהא ַחָייאְּדָלא ׁשַ ּהוא ּבְ ַלת ַעּמוִדין . ְלֵמיַעל, ּ יה ּתְ ָּקמו ְוָאִחידו ּבֵ ּ ּ ּ
א י ַרב ְמִתיְבּתָ יה. ְוָעאל, ְּדַקְייֵמי ַקּמֵ ָנׁשו ְלַגּבֵ י ִאְתּכְ ֵני ְמִתיְבּתֵ ְּוָכל ּבְ ָאַמר ַרב , ּ

א א, ְמִתיְבּתָ ָרא ַקִדיׁשָ א ְקָרִאיך ּבְ ֵּאיּמָ ְ.  

ַען, ָאַמר א ַאֲחִריָנא ֲהִויָנא, ּ ָדִחיְלָנאַעד ּכְ ִתיְבּתָ ד , ְּוָהִכי ָאְמרו ִלי, ְּדָהא ֲאָנא ִמּמְ ּכַ
יה א, ָּאַמר ֵליה. ָּמאֵרי ְדִדיָנא ֲהוֹו ֲאַחִדין ּבֵ ָרא ַקִדיׁשָ ְדַחל ּבְ יָנָנא , ָּלא ּתִ ֵהא ּבֵ ָהָכא ּתְ

ְבָעה יֹוִמין ָכל יֹוָמא ִמַטָלא ַקִדי, ׁשִ ְּוִתְתְסֵחי ּבְ אּּ ְוְלָבַתר ְיַסְלקון ָלך. ׁשָ ּ ְּלגֹו ַההוא . ּּ
ַאר ַיּנוָקא ְדָהָכא ׁשְ א ּבִ ְּמִתיְבּתָ ּ.  

ָּפַתח ַההוא ְיּנוָקא ְוָאַמר ּ יֹום ַההוא, ּ ָכל . ָּלא ְיִדיַע ַמאן הוא, ַּההוא. ְּוָהָיה ּבַ ֶּאָלא ּבְ
יֹום ַההוא ְתָרָאה הוא, ֲּאָתר ּבַ ֶּאָלא ָדא הוא יֹוָמא . ּ ַההואֲאַמאי ִאְקֵרי יֹום, ּיֹוָמא ּבַ ּ ּ

ירוָתא ׁשֵ ְּדָאִחיד סֹוָפא ּבְ ירוָתא ִאְקֵרי הוא. ּ ּׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי )במדבר יח(ּכְ
ּהוא פוְלָחָנא ְדֵלִוי ּ א ְדִאְקֵרי הוא, ּּ ְּלַדְרּגָ ְלַאֲחָזָאה , )הוא' ה(ְּוִאְקֵרי ַההוא . ָטִמיר ְוָגִניז, ּ

יןסֹוָפא ּ ְדָכל ַדְרּגִ ירוָתא, ּ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּוְבִגין ְדִאיהו סֹוָפא. ְּוֹכָלא ַחד, ּ ּ יה ה, ּ . 'ִּאּתֹוַסף ּבֵ
דאחיד שירותא , לאחזאה סופא דכל דרגין, ואקרי יום ההוא. א ועבד הלוי הוא טמיר וגניז''ס(

  )וכלא חד

ַל ם ְלַאָפָקא ַמִיין ְּזִמיָנא ְירוׁשָ ין, ָהָכא ִאית לֹוַמר, ּוּוְלַנְבָעא ְנִביע, ּ ּסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ ּ ,
ַלם ָּלאו ִאיהו ְירוׁשָ ַל ם ְויֹוָמא ַההוא ּכָֹלא ַחד, ּ ֶּאָלא ַוַדאי ְירוׁשָ ּּ ּ ין ַהאי ְלַהאי. ּ . ַמה ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2331דף [ -ּ

ַלם ֶּאָלא ְירוׁשָ ין ִדיָלה, ּ ין ַקִדיׁשִ ל ַדְרּגִ ּּכָ ּ ּ ֲחָרן, ּ ד ִאְסּתַ ַל ם, ּכַ ִּאְקרון ְירוׁשָ ָהִכי ְו. ּ
ֲחָמאן ין ְדַסֲחָרן. ִאּתְ ְּוִאית ַדְרּגִ ִּאֵלין ְפִניָמִאין, ְּוִאְקרון ֲעָזרֹות, ּ ין . ְּוִאֵלין ְלַבר, ּ ְּוִאית ַדְרּגִ

ֲחָרן ד ִאְסּתַ ְּדִאְקרון ּכַ כֹות, ּ . אקרון ירושלם. ואלין לבר, א כד אסתחרן אלין פנימאין''ס(. ְלׁשָ

ד )ואית דרגין דאקרון לשכות, ואקרון עזרות, ואית דרגין דסחרן ין ְדִאְקרון ּכַ ּ ְוִאית ַדְרּגִ ּ ּ
ֲחָרן ין. ֵּהיָכל וְדִביר. ִאְסּתַ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ְּלגֹו ִמּכָ בוָדה ַבת )תהלים מה(, ִּאית ַחד ְנקוָדה, ּ ּ ּכְ ּ

ֶּמֶלך ְפִניָמה ְּנקוָדה ָדא. ְ ֵרא ֶאֶרץּ ַההוא ִי)דברים ג(ְְוִסיָמִניך , ִּאְקֵרי יֹום ַההוא, ּ   .ּקָ

ְּוַכד ְיקום יֹוָמא ָדא ָבִכין ַדֲעָזָרה ְיקום ְנִביעו ְדַמָיא, ּ ִּמּגֹו ׂשְ ּ ּ ּ ְּוַההוא ְנִביעו ִמן ַהָים , ּ ּ ּ
ְדמֹוִני ֶלֱהִוי א. ַהּקַ ַגְווָנא ְדִאּמָ ין ְדרֹוָעָהא, ּּכְ ִּדְבָרה ּבֵ ּ ִגיאו ֲחָלָבא ְדָיִניק, ּ ּוִמּסְ ּ ִאְתְמֵלי , ּ

ּפוֵמיה ּ יהְוִא, ּ י ּבֵ יה, ְּתַרּבֵ ָּאִריק ֲחָלָבא ְלפוָמא ְדִאּמֵ ּ ְדמֹוִני. ּ ך ֶחְצָים ֶאל ַהָים ַהּקַ ּּכַ ְ.  

א ֵקיה, ַּנְטֵליה ַרב ְמִתיְבּתָ ּוְנׁשָ ָָאַמר ַחֶייך . ּ ּאוְקמוָה , )א חיין דעלמא דמלה דא הכי''ס(ּ ּ
א ִדְרִקיָעא ְמִתיְבּתָ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּּבִ ְתָרִאין ִדיָלה: ןָים ָהַאֲחרֹו. ּ ין ּבַ ַּדְרּגִ ּ ִאי ֲחִסיָדא . ּ

א ָמה ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה, ַּקִדיׁשָ ַההוא ַיּנוָקא, ּכַ ִּאּתֹוַסף ּבְ י, ּ ֵני ְמִתיְבּתֵ ז ַטֲעֵמי ''כ. ּגֹו ּבְ
ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא, ְּדאֹוַרְייָתא ַההוא יֹו. ּ ְתִרין ַאְעְטרוָה ַלֲאבוָה ּבְ ְבִעין ּכִ ְּוׁשִ ּ ּ ָאה . ָמאּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיה ַּמאן ְדָזֵכי ְלֵמיַלף ִלְבֵריה, ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ָּלא ָזָכה ֲאבוָה ְלֵמיַלף ֵליה, ָאַמר ִרּבִ ּ .
ַבק, ָאַמר   .ֲּאבוָה ׁשָ

  ]ב''א ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ַהאי ַיּנוָקא )ב''א ע''דף קע(ְוָרָזא ְסִתיָמא  ָלק ֵמָע, ֲּהָוה ּבְ ַּעל ַמה ְדִאְסּתַ ְוַעל , ְלָמאּ
ְּדָבעו ְלֵמיָדן ִדיֵניה ּ ּ יה)א באתגלייא''ס(, ּ ִזיב ִמּנֵ ּתְ ְלָייא, ּ ְוִאׁשְ ִאְתּגַ ְּדֲהָוה ַמְכִסיף , ָּדא ֲהָוה ּבְ
י ּכָֹלא יה ַקּמֵ ְּלַרּבֵ ָיין ִדיֵליה, ּ ין ְוקוׁשְ ֶאְלּתִ ׁשְ ּּבִ ּ ְלַאְתְקָנא , ְְוָלא ָחִייׁש ְלֵמַהך ְלַאֲחָרא, ּ

ְלמודֹוי יה,ּּתַ א ְדַרּבֵ ּ ְוָחִליׁש ַדְעּתָ ּ יָפא. ּ ּקִ ִדיָנא ּתַ עו ְלֵמיָדן ֵליה ּבְ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ִזיב ִמָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ּתְ ב ְדִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ִזיב ָהָכא, ּ ּתְ ְבָעה יֹוִמין ֲהִוי ְדָלא . ָלא ִאׁשְ ּׁשִ

ִלים ְדיוְקֵניה ּתְ ִּאׁשְ ִחי ְוּכַ)א דיניה''ס(. ּ ל ִאינון , ד ֲהָוה ֶאְסּתַ יָרא ָקֵמי ּכָֹלא ּכָ ֶאָבא ַיּתִ ּכְ ּּבִ
ִלים ִדיוְקֵניה ּתְ ְבָעה יֹוִמין ַעד ְדִאׁשְ ּׁשִ ּ ּ ְבֵעי ְלִמְנַדע. ּּ ָלק ֵמָעְלָמא ָלא ּתִ ְּוַעל ְדִאְסּתַ ִאי . ּּ

י י, ִרּבִ ָאה חוָלָקך, ִאי ִרּבִ ְַזּכָ ּ.  

א ֲחֵזי חֹות ִעּגוָלא ְדִא, ּתָ ּּתְ ָבִכיןּ ִאיּנון ַמִיין ְדַההוא ְנִביעו ְדַמְעָייָנא, ּיּנון ׂשְ ן ּבְ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ים ְנִביעו ַחד ט ְוָנִפיק ְלַבר, ִּאְתְרׁשִ א, ְּוִאְתָפּשַׁ א ַרּבָ יה )דתמן(. ְוָעאל ּגֹו ַיּמָ ים ּבֵ ּ ְוָרׁשִ
א א ְדַיּמָ ִלּבָ ֵתי ִלְוָיָתן, ָּאְרָחא ּבְ יה ׁשָ ּוִמיּנֵ ִרּבוָייא, ְּוַחֵדי, יְּוַרִו, ּ י ּבְ ְוַכד ָנִפיק . ְּוִאְתַרּבֵ

ְטִמירו, ְּנִביעו ַאֲחָרא ט ְוָאִזיל ּבִ ַּההוא ְנִביעו ִאְתְפׁשָ ּ הֹוָמא, ּּ חֹות ּתְ ְתָרָאה, ּתְ א ּבַ . ְלגֹו ַיּמָ
יִפין, ְּוֹכל ִאיּנון ַמִים ֵזדֹוִנים ּקִ ֵני ְּדָלא , ְוָכִפיף לֹון, ְָמִאיך לֹון, ּוַמִיין ּתַ ָלא ּבְ ִּיְפקון ְלַחּבְ ּ

ִים ַעִזים ְנִתיָבה)ישעיה מג(ְוִסיָמן . ָעְלָמא ָים ָדֶרך וְבּמַ ּ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ְּ ּ.  

ּוְבֶאְמָצִעיָתא ְדַהִהיא ֲעָזָרה רוִבים, ּ ֵרין ּכְ א, ִּאית ּתְ א ַקִדיׁשָ ּעֹוָבָדא ְדאוָמָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ .
הו ְּוָלא ַיְכִלין ְלַקְייָמא ּבְ ִאיןִּעָל, ּ ָרֵאל ְלַקְייָמא. ִאין ְוַתּתָ ל ִיׂשְ ּוְתחֹוַתְייהו ְזִמִנין ּכָ ּ ְּדָלא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2332דף [ -ּ

ְדַפְייהו ְלַבר חֹות ּגַ ִּיְפקון ִמּתְ ּּ ִאין ִליֱהָוון, ּ ְדַפְייהו, ַזּכָ חֹות ּגַ ל ְדָעאִלין ּתְ ּּכָ ֵליַסר ַאְלֵפי . ּּ ּתְ
א ְמׁשָ ִּמְגָדִלין ְדׁשִ ְּדָנִהיר ִמִניצֹוָצא ְדַמְר, ּ ִצְעצוָעא ּ ָלא ּבְ ְדָקא ָיאות, )א בניצוצא''ס(ּּגְ . ּּכְ

ך ָזָכה ְלַההוא ְיָקר ִגין ּכָ א ּבְ ַּרב ְמִתיְבּתָ ְ.  

ָכל יֹוָמא, ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַמר ן ּבְ ֵּמִאיּנון ִמִלין ְדָקא ִמְתַחְדׁשָ ּ א, ּּ י ַרב ְמִתיְבּתָ ּמֵ ִאי , ִמּקַ
י ָכל ִזְמָנא ְדרוִחין ְדכוִר, ִרּבִ ּּבְ ּ ּ ּין ַסְלִקין ְלֵעיָלאּ ְלהו. ּ ַההוא ִזְמָנא ָנְפֵקי ּכֻ ין ּבְ ָּנׁשִ ּּ ,

ן ּמָ י ְלגֹו ֵהיָכָלא ְדַבְתָיה ּתַ ׁשֵ ּנְ ּוִמְתּכַ ן, ּ ּמָ יִקין, ְּוַחָדִאין ּתַ ה ִמִלין ַעּתִ ַכּמָ ן ָנְפִקין. ּּבְ ּמָ , ּוִמּתַ
ְלהו ְּוָעאִלין ּכֻ הֹון. ּ יִקין. חְּלגֹו ֵהיָכָלא ְדֶסַר, ְוִהיא ִעּמְ ין ְוַעּתִ ה ִמִלין ַחְדּתִ ַכּמָ ְּוַחָדאן ּבְ ּ ,

הֹון ן ָנְפִקין ְוִהיא ִעּמְ ּמָ ָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין. ְּוָעאִלין ְלגֹו ֵהיָכָלא ְדיֹוֶכֶבד, ּוִמּתַ   .ְּוֵכן ּבְ

י ֵאיָמא ָלך ָרָזא ֲחָדא א ִרּבִ ּתָ א ֲחֵזי. ְַהׁשְ ִמָטה, ּתָ ִמָטה וׁשְ ָכל ׁשְ ּּבְ ּ רֹוָז, ּ , א ָנִפיקּכָ
ין ִניׁשו ּגוְבִרין ְוָנׁשִ ִּאְתּכְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ּוְסִליקו, ּ ִטין . ּ ְלהו ִמְתַפּשְׁ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ

ין ְּדכוִרין ְוָנׁשִ ְּוֹכל ִאיּנון ַיּנוֵקי ֵמָחָלב. ְּוַסְלִקין, ּ א , ּ א אתכנישו בני ''ס(ָעאִלין ְלגֹו ְמִתיְבּתָ

, כדין כלהו מתפשטין דכורין ונשין. רין ונשין וכל אינון ינוקי מחלב וסליקומהימנותא גוב
ְּוִעלוָיא ִדְלהֹון, ְּוַחָדאן ֶחְדָוה, ּ ִדְרִקיָעא)וכלהו עאלין לגו מתיבתא. וסלקין ּ ן ֵחדו ַעל , ּ ְּוַתּמָ

יֵדיה. ֵּחדו ָחן ְדָמאֵריה ּבִ ְּוַההוא ַנַער ְדַמְפּתְ ּ ּ ּ יִקיןָקם ְוָאַמר לֹון ּכַ, ּ ין ְוַעּתִ , ָּמה ִמִלין ַחְדּתִ
ְּוֻכְלהו ָחָמאן ֶחְדָוה ַהִהיא ֶחְדָוה, ּ   .ְּדֵלית ֶחְדָוה ּכְ

ין ָמה ְפרֹוְכּתִ ְלהו ְלּגֹו ּכַ ְּלָבַתר ָעאִלין ּכֻ ּ ן, ּ ּמָ ִניִזין ּתַ ה ֵהיָכִלין ּגְ ְּדִאיּנון ַנֲהִרין . ְוַכּמָ ּ
ֹנַעם ְיָי גֹו ֵהיָכָלא ְדַאֲהָבה ְד, ּבְ ִריך הואּּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב. ְּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ  )תהלים כז(, ּ

נֹוַעם ה ֵהיָכלֹו' ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ּ ְלָבַתר ַפְרִחין ַיּנוִקין )ב''ג ע''שמות קי, ב''ז ע''קכ(. ּוְלַבּקֵ ּ
א, ְּלֵעיָלא ְּוִאיּנון ַפְרִחין ְלַתּתָ ְייהו, ּ ּוְמַהְדִרין ְלדוְכּתַ ּ ּ ן ּכִ, ּ ׁשָ ַקְדֵמיָתאּוִמְתַלּבְ ָאה . ְדּבְ ַזּכָ

אן א ְדָכל טוָבא ְדַההוא ָעְלָמא ְמַחּכָ ַּעּמָ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַמְעָנא, ָאַמר ַרּבִ ָמה ְמִתיִקין ִמִלין ְדׁשָ ּּכַ ָאה חוָלָקא ִדיִדי. ּ ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנא ְלָכל , ּ
ַמע ָאה יֹוָמא ְדָנִפיְקָנא ָהָכא, ַהאי ְלִמׁשְ יַּאְמֵרי ֵליה ִר. ַּזּכָ ַלת יֹוִמין ִאית ָלן ְרׁשו , ּבִ ּּתְ
ך ּבָ  ם )בההוא יומא אתוסף, א ניזיל ולא אית לן רשו למיתי''ס(ּוְלָבַתר יֹוָמא ַחד , ְְלֵמיֵתי ּגַ
ְֶחְדָוה ִדיָלך   ם. ּ

ְטָרא ִדיֵליה יכו ִמּסִ יך ְמׁשִ ִּאיהו ָמׁשִ ּ ּ חֹות ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ְּ ר ְוִאְתָחָפא ּתְ ְּוִאְתָטּמַ ם א מלכי(ּ

א ָהָרִצים)יד ַּעד ַפְלּגו ֵליְלָיא,  ּתָ ַתר ַפְלּגו ֵליְלָיא. ּ ִּמּבָ ְלהֹוָבא ְדַעּמוָדא ְדִיְצָחק ָנִפיק, ּ ּׁשַ ּ ּ ,
ֶבר ְרְנגֹוָלא ְדִאְקֵרי ּגָ ַהאי ּתַ ּוָבַטׁש ּבְ ַגְווָנא ְדֶגֶבר ַאֲחָרא ִעָלָאה ָעֵליה, ּ ּּכְ יָון ְדָבַטׁש . ּּ ּּכֵ

ַבר יה ַהאי ּגָ ית ָקִליןָק, ּּבֵ ָסְכְלָתנו, ֵרי ְוָיִהיב ׁשִ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ֲעָתא ְדִאיהו ָקֵרי ׁשַ ּּבְ ְרְנגֹוִלין ְדַהאי ָעְלָמא ָקָראן, ּ ל ּתַ ְלהֹוָבא , ּּכָ יה ׁשַ ְּוָנִפיק ִמּנֵ
ְדַפְייהו, ַאֲחָרא חֹות ּגַ ּוָמֵטי לֹון ּתְ ֲעָתא ַקְדָמָאה ָקֵרי ְוָאַמר. ֵריִּאיהו ַמה ָק. ְוָקָראן, ּ ׁשַ , ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2333דף [ -ּ

ָהָדר)תהלים כט( ּכַֹח קֹול ְיָי ּבֶ ְנָייָנא ָקֵרי ְוָאַמר.  קֹול ְיָי ּבַ ֲעָתא ּתִ קֹול ְיָי  )מיכה ו(, ּוְבׁשַ
ִליָתָאה ָקֵרי ְוָאַמר.  קֹול ְיָי ׁשֹוֵבר ֲאָרִזים)תהלים כט( ָלִעיר ִיְקָרא ֲעָתא ּתְ ׁשַ קֹול ְיָי , ּבְ

ֲעָתא ְרִביָעָאה ָקֵרי ְוָאַמר )א''ב ע''דף קע(. ֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁשחֹו ׁשַ  קֹול ְיָי )תהלים כט(, ּבְ
ר ְוגֹו ָאה ָקֵרי ְוָאַמר. 'ָיִחיל ִמְדּבָ ֲעָתא ֲחִמיּשָׁ ׁשַ ִים ְוגֹו, ּבְ ֲעָתא . 'קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ ׁשַ ּבְ

ִתיָתָאה ָקֵרי ְוָאַמר  קֹול )ישעיה מ(, ְלָבַתר ָקֵרי ְוָאַמר. 'ת ְוגֹוּקֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָילֹו, ׁשְ
ְרְנגֹוָלא ְדָקֵרי. 'אֹוֵמר ְקָרא ְוָאַמר ָמה ֶאְקָרא ְוגו ְּוָדא ִאיהו ּתַ ִכיך וְלָבַתר ָקֵרי , ּ ְּוָלא ׁשָ ְ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ּ.  

ל עֹוָבִדין ִדְבֵני ָעְלָמא. ּוַמאי ָקֵרי ִגין ְדִאיהו ָמאֵריה ְדַאְח, ּּכָ ּּבְ ּ ּ  )א דחכמתא''ס(ְמָתא ּ
ַחְרצֹוי ָכל יֹוָמא. ְוֶקֶסת ַהּסֹוֵפר ּבְ ִתיב ּבְ ַתר ְדָקֵרי , ּוְבֵליְלָיא. ְּוָכל עֹוָבִדין ִדְבֵני ָעְלָמא ּכַ ּּבָ

ל ְקִריָאן ִאֵלין יֹוָמא, ּּכָ ל ַמה ְדָכַתב ּבְ   .ָּקֵרי ּכָ

ָעאן ִדיֵליה ְּוִאְלָמֵלא ַרְגלֹוי ֶאְצּבְ ֵר, ּ ְּדִאיּנון ּתְ יןּ ַּחד ַההוא ְדַקְייָמא , ּין ַדְרּגִ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ְּדִאיהו ַרב. ּבְ ְּוַההוא ְדַקְייָמא ֵמֲאחֹוָרא. ּ ּ ְּדִאיהו ְזֵעיר, ּ ִבין ֵליה, ּ ְּדָקא ְמַעּכְ ּ ,

ְלהֹובֹוי ׁשַ ּוָמה ַעְבֵדי. ְיֵהא מֹוִקיד ָעְלָמא ּבְ יָון ְדָסִליק ַצְפָרא. ּ ְּוחוָטא ִדְנִהירו ָנִפ, ּּכֵ ּ יק ּ
ְלהו, ִּמְסַטר ָדרֹום ִרין ּכֻ ֵדין ִמְתַחּבְ ּּכְ ֶעְגָלא, ּ ֵרין ְטָלַפִין ּכְ ֵרין ַרְגִלין ּתְ , ְוִאְתָעְבִדין ּתְ

יב  ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל)יחזקאל א(ּ ֵאָלת . ְּוָהא ַיְדַעת ָרָזא ָדא,  ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ ׁשְ
ַּעְנָפא ְדגֹוֶרן ּ.  

ֲעָזָר ה ֵהיָכִלין, ּה ָדאְלגֹו ּבַ ין ַוֲחִמּשָׁ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ א, ִאית ּתְ ּתָ ָבן יֹוֵמי ׁשַ חוׁשְ ּוְבָכל . ּּכְ
ִתיב ִּפְתָחא וִפְתָחא ּכְ ַאְרְמנֹוָתִיך)תהלים קכב(, ּ ְלָוה ּבְ ֵחיֵלך ׁשַ לֹום ּבְ ְ ְיִהי ׁשָ ָלא ְיִדיַע ַמאי . ְ
ָהֵני ֵהיָכִלין ְלהו, ּהוא ּבְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ֲּחָמן עֹוָבד ִציורִאּתְ, ּ ֲחָמן . ּ ָלאן ִאּתְ ַבע ִסְדִרין ְדַמְרּגְ ּׁשֶ

ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ָכל ַחד ְוַחד, ּ   .ּבְ

א א ֵהיָכָלא ֲחָדא, ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ח ַרב ְמִתיְבּתָ ּבַ ָמה ְמׁשַ ֵריׁש ְסָטר ִמְזָרח , ּכַ ְּדִאיהו ּבְ ּ
ַּדֲעָזָרה ָדא ע ִאיּנון ּבְ, ּ ִגין ְדַאְרּבַ ּּבְ י , ֲּאָבל ֵהיָכָלא ִדְסָטר ִמְזָרח, ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' דּ ַאְסּגֵ

ְלהו יר ְמּכֻ ְּנהֹוִרין ִדיֵליה ַיּתִ ּ ּּ.  

א, יֹוָמא ַחד א ַרּבָ ַיּמָ א ִאְזַדְעָזע, ִלְוָיָתן ָנִפיק, ּבְ ְּוָכל נוֵני ָאְזִלין ְלָכאן , ְּוָכל ַיּמָ
ִפְתָחא ְד, ּוְלָכאן ד ָמֵטי ִלְוָיָתן ּבְ אֵרי ְלֶמְחֵדי, ִּפְתָחא ִדְתהֹוָמאּּכַ ן ם , ּׁשָ ּמָ ַכך ּתַ ּתְ ְְוִאׁשְ

הֹוֵמי ם ֵחיזו ְדַמְעָיין, ּתְ ֶּאָלא ַההוא ם ּכְ ּ ּ ל ִאיּנון , ְּוִאְתַחְפָיין ְנהֹוִרין, ּ ְּוָלא ִאְתָחזון ּכָ ּ
ר ְנהֹוָרא ְדֵהיָכָלא ְדִבְסַטר ִמְזָרח ָדא, ְנהֹוִרין ּּבַ ּ ּ.  

ָל ּא ְדָקא ַאִפיק ִלְוָיָתןַּההוא ַמְרּגְ הֹוָמא ְדִאְקֵרי ַסְגדֹו, ּ ִּמּגֹו ַההוא ּתְ ה ִאְתָעִביד, ן''ּ . ִמּמָ
ֶּאָלא יֹוָמא ָדא ְדָקא ַאִפיק ִלְוָיָתן ּ ּ א, ּ ְּדִאְזַדְעָזע ַיּמָ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ּיֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ' ט, ּ

ָאב ִאיהו ָלא. ּּבְ ְּדַכד ָדִכיר ק, ְּוַההוא ַמְרּגְ ִריך הוא ִלְבנֹויּ א ּבְ ּוְדׁשָ יד , ְּ ' שמות ט(ְואֹוׁשִ

א)א''ע א ַרּבָ ֵרין ִדְמִעין ְלגֹו ַיּמָ הֹוָמא ָדא ְדִאְקֵרי ַסְגדֹו, ּ ּתְ ַּחד ָנִפיל ְלגֹו ּתְ ּ ְוַחד ָנִפיל , ן''ּ
יְלָב הֹוָמא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ּגִ   .א''ְּלגֹו ּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2334דף [ -ּ

הֹוֵמי ַאֲחָרִנין ִא ִגין ְדָחֵמׁש ּתְ אּּבְ א ַרּבָ ַיּמָ ָהֵני ַאֲחָרִנין. ּיּנון ּבְ יִבין ּכְ ְוֵכיָון , ֲאָבל ָלא ֲחׁשִ
ְּדַנְפֵלי ִאיּנון ִדְמִעין ּ הֹוֵמי ַחד, ּ הֹוָמא. ָקָפָאן ּגֹו ּתְ ע ּגֹו ּתְ יְלָב, ְוַחד ַאְטּבַ   ם. א''ְּדִאְקֵרי ּגִ

ָמִרים ְדַחְמָרא א ּגֹו ׁשְ ְּדַתּתָ ין, ּ יׁשִ ּדוְרְדָיין ּבִ ַמִזיָקא , ּיק ַחד ִעְרעוָרא ְמַקְטְרָגאָנִפ, ּ
רוָחא ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ַקְדָמָאה ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ּ א, ּּ ד ָקִריב ְלגֹו קוְדׁשָ ן. ּם ּכַ ּמָ יָון ְדִמְתֲעֵבר ִמּתַ , ּּכֵ

א א ְלַתּתָ א ְלַנְזָקא ָעְלָמא, ּוָבֵעי ְלַנְחּתָ ְלבוׁשָ א ּבִ ׁשָ ָּנִחית הוא וְרִתיכֹו, ְּלִאְתַלּבְ א . יּ ּוְלבוׁשָ ּ
ְבִנית ׁשֹור ִּדיוְקָנא ְדׁשֹור, ַּקְדָמָאה ְדָקא ָנִקיט ּתַ ּ ע. ּּ ִזיִקין ֵמִאיּנון ַאְרּבַ ׁשֹור , ְּוַקְדָמָאה ַלּנְ

ע ָאבֹות ְלַנְזָקא ָעְלָמא. ִּאיהו ָלָתא ָאבֹות ְנִזיִקין. ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ְּוֻכְלהו ּתְ ר ׁשֹור, ּ ְלהו , ּבַ ּּכֻ ּ
ִּדיֵליה ּ.  

ִתיב ב)תהלים קו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַתְבִנית ׁשֹור אֹוֵכל ֵעׂשֶ בֹוָדם ּבְ ּ ַוָיִמירו ֶאת ּכְ ַּמהו אֹוֵכל . ּ
ב יה, ֵעׂשֶ יָנן ּבֵ ָּהא ַדְרׁשִ ָרא ְדִמָלה. ּ ֲּאָבל ִעּקָ ְמִצית ַהֶלֶחם, ּ ְבַעת ִזיֵני ָדָגן, ִּמּתַ , ְּוָלא ׁשִ

הו חוָלָקא ֵּלית ֵליה ּבְ ּ ןְּוָלא ָיאות ֵל, ּ ּמָ   ם. ּיה ְלֶמֱהִוי ּתַ

ְייהו ִּמדוְכּתַ ּ ְייהו, ּ דוְכּתַ ְּוִאֵלין ַיְתִבין ּבְ ּ ְּנִהירו , ְּזִמיִנין ִאֵלין, ַּעד ָלא ָנְפֵקי ִאֵלין, ּ
ּוְנִציצו ִדְלהֹון ּ ל, ּ ָסֲחָרִנין. ָלא ַיְכִלין ַעְייִנין ְלִמְסּבַ ִכיכו ְלָעְלִמין, ַאְזִלין ּבְ   .ֵּלית ְלהֹון ׁשְ

  ]ב''ב ע''דף קע -' ג חלק זוהר[

ַהאי ֵהיָכָלא ר ָנׁש ּבְ ל ּבַ ּכַ ד ֶאְסּתָ לוָתא ַקְדָמָאה, ּכַ ּכְ ִאְסּתַ ִּמַיד ּבְ ִאְתֲחֵזי ְזֵעיר ְוָלא , ּ
יר, ְזֵעיר ל ַיּתִ ּכַ ל. ִאְתֲחֵזי ַרב, ֶאְסּתָ ּכַ יר ַרב, ּּתו ֶאְסּתָ ל, ִאְתֲחֵזי ַיּתִ ּכַ ל ַמה ְדִאְסּתָ ָהִכי , ּּכָ

טוָתא ַרב ְוִעָלָאהִאְתֲחֵזי ִאְתָפׁשְ ּ ּבְ ּ ְמֹלא ִניָמא )ב''ב ע''דף קע(ַּעד ְדָדֵמי , ּ לוָתא ּכִ ּכְ ִאְסּתַ , ּּבְ
יעוָרא ְּדֵלית ֵליה ׁשִ ּ ּ.  

יִאין ְלגֹו ְּדָלא ְיִדיַע אוָמנו ִדְלהֹון, עֹוָבִדין ַסּגִ ּ ּ יה ַנֲהָרא ֶעְזָרה, ּ ְּוָכל ַמה ְדִאית , ִּמּנֵ
ה רוִב, ּּבָ ר ּכְ ּים ִדְנהֹוָרא ִדְלהֹון ַסְלָקא ַעד רום ְרִקיָעאּּבַ ּ יִאין, ּּ ְגָווִנין ַסּגִ ּוְנהֹוִרין , ּבִ

ְבִעין ּגוְפִנין. ְמַנְצָצן ה ְוׁשִ ֲעָזָרה ָדא, ֶּאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַוֲחִמּשָׁ ַּעְבִדין ֵאיִבין ּבַ   ם. ּ

יר  ְמִרירו ַוֲאִנינו ִד,  חֹוֵבק ֶאת ָיָדיו)קהלת ד(ַיּתִ ּּבִ ּ ַעל , ּיֵליהּ רֹו ּבְ ׂשָ ּוְלָבַתר אֹוֵכל ֶאת ּבְ
ְרֵחיה ְלָטָאה ַעל ִמָלה ַאֲחָרא, ּּכָ ְּדֵלית ֵליה ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ ּ ָכל ַמה ְדַאְסֵטי . ּ ָּמה ִאְתֲהֵני ֵליה ּבְ ּ

ִּדְלָבַתר ֵלית ֵליה ְרׁשו, ְוָעִביד ְוָעֵמל ּ ֶּאָלא ַעל ִדיֵליה ְלָבַתר ַמְרִקיד ְוַחֵדי, ּ ּ ּ ּכְ, ּ ָלא ּכַ ִסיל ּבְ
ָלל א ּכְ א, ַּדְעּתָ ָלא ּתֹוַעְלּתָ ָרא, ְוָאִזיל ּבְ ָאר ֵלית ֵליה ְרׁשו. ְוָאִכיל ְלִבׂשְ ּוַבּשְׁ ּ ְּמִרירו . ּ

א ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ ָעאקו, ּ ָרֵאל ּבְ ד ִיׂשְ עֹוָבִדין , ּּכַ ְנֵאיהֹון ְוָלא ַיֲהֵבי ֵחיָלא ּבְ ְוָאְכֵלי לֹון ׂשַ
יהְּלַאָפ, ָּטִבין ִדְלהֹון   .ָּקא ִמּנֵ

ֵריה ְדִאיהו ֵמַהאי ְסָטר ׂשְ ַּוֲאִפילו ִמּבִ ּ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְּדִאיהו ַרחום , ַּאְבִאיׁש ַקּמֵ ּ ּ
ֲּאָבל ַעל ִדיֵליה. ְּוַחּנון א, ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ א ְוִנׁשְ ּרוָחא ַקִדיׁשָ ּ ִאין ַיְכִלין , ּ ֵּלית ִעָלִאין ְוַתּתָ

ָלל ְלָטא ֲעלֹוי ּכְ ְסקוִפין. ְלׁשַ ל ּתַ ְּוַעל ָדא ּכָ ְּוָכל ַמה ְדַאְסֵטי ַההוא ָרע, ּ ַלט , ּ יב ְלִמׁשְ ְּדָחׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2335דף [ -ּ

א ַּעל רוָחא ַקִדיׁשָ רֹו, ּוְלָבַתר ָלא ָיִכיל, ּ ׂשָ א ֲהָוה ֵליה. ְּוָיׁשוב ְואֹוֵכל ֶאת ּבְ . ַּמה ּתֹוַעְלּתָ
י ּקִ ַעְרִטיָרָאה ּתַ ְלהו ּכְ ְּועֹוד ְדִאיּנון ָחָפאן ּכֻ ּ ּּ ִאין, ףּ ִכיכו ְלִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוֵלית ׁשְ ּ.  

א ְוֵאיָמא ְלך ִמָלה ּּתָ יָמא. ָ ְות, ִאי ּתֵ ְְדֵחדו הוא ְלַמְלָאך ַהּמָ ּ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ד ָקִטיל ּבְ . ּכַ
ַכך. ָלאו ִגין ְדָחֵמי ִדְרעוָתא ְדָמאֵריה ּבְ ְֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ֵחדו, ּ ְרֵמיה ּבְ ַּאְחֵזי ּגַ ד ְרעוֵת, ּ ּיה ְּלֶמְעּבַ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ יב, ְּ ה ְדָברֹו)תהלים קמח(, ִּדְכּתִ י . ּ רוַח ְסָעָרה עֹוׂשָ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
ְמעֹון ין, ׁשִ י ָנׁשִ ֶחְדָוה ַקּמֵ ד ּבְ ְּוָהא ִאיהו ָאִזיל וְמַרּקֵ א. ּ ָּאַמר ֵליה ִאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ַּוַדאי , ּ

י ַמְלּכָ, ָּהִכי הוא אְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ ְרעוֵתיה ְדַמְלּכָ ּא ְדִניָחא ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ֲּאָבל ַנְייָחא ִדיֵליה . ּ ּ
ין ֶהְסֵפָדא ְדָנׁשִ ּּבְ ִּאיהו ָרִקיד ְואוְדֵניה ְלֶהְסֵפָדא, ּ ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש ְלֵעיָלא, ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ר ְלחֹובֹוי, ֲּאַמאי ָאִזיל ְוַאְסֵטי ַעל ּבַ ָאַמר . ְוַאְדּכַ
ִגין ְד, ֵּליה ִּאיהו ָזֵקן וְכִסילּּבְ ַלט ַעל רוָחא, ּ יב ְלִמׁשְ ך , ְּוָחׁשִ ִגיֵני ּכַ יה ּבְ אוְבּתֵ ְְוָכל ּתִ ּ ּ

ִליט ֶאָלא ַעל ִדיֵליה, ִּאיהו ְּלסֹוף ָלא ׁשַ ּ ּ ָרא ִדיֵליה. ּ ׂשְ ּּבִ ִתיב. ּ ּ ָיׁשוב )תהלים ז(, ְּוַעל ָדא ּכְ
  .ֲעָמלֹו ְבֹראׁשֹו

א ָעְלָמ ׁשָ הֹוִמין, אָּאִזיל וָבֵעי ְלַאְרּגְ ַאר ּתְ ּוָבָעאן ְלַחְפָיא , ּוַמָיא ְסִליִקין ִמּגֹו ׁשְ ּ
א ְדָעְלָמא, ָעְלָמא ל ֶאּשָׁ יר ִמּכָ ִּאיּנון ִדְמִעין ְרִתיִחין ַיּתִ ּ יחו ִדְלהֹון. ּ ּוִמּגֹו ּתֹוֶקף ִדְרּתִ ּ ּ ּ ,

ַּאְקפו ַמָיא א ְדִנְקֵפא, ּ ּּגֹו ַיּמָ א ּבְ. ּ ְּוִאְלָמֵלא ְדָרַמז קוְדׁשָ ְטָרא ּ יבו ִמּסִ ִּריך הוא ַחד ְנׁשִ ּ ְ

ֵּמַעמוָדא ִדיֵליה, ְּדַאְבָרָהם ּ ָּלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ְוַאְחֵזי ַעל ָעְלָמא, ּ ּ.  

א ד ַנְפִלין ּגֹו ַיּמָ ִּאיּנון ִדְמִעין ּכַ א, ּ ין ַיּמָ ַמע ָקָלא ּבֵ ּתְ א, ִאׁשְ א ְדַכֶפְלּתָ ַּעד ְמַעְרּתָ ּ .
ןִמַקל  ּמָ ַמע ּתַ ּתְ ְּנִהימו ִדְלהֹון ְדָקא ִאׁשְ ּ א, ּ ד ָעאִלין ּגֹו ַיּמָ , ִמְתֲעָרן ֲאָבָהן ַקְדָמֵאי, ּכַ
ֵעי ְלָאַהְפָכא ָעְלָמא, ְּוָקמו ִריך הוא ּבָ א ּבְ בו ְדקוְדׁשָ ְּוָחׁשְ ּ ּ , ַּעד ְדָקָלא ָנִפיק ְוָאַמר לֹון, ְּ

ין ְדָחלו ְרִחיִמין ַקִדיׁשִ ָּלא ּתִ ִגיֵנ, ּ ִריך הוא ִלְבֵניכֹוןּבְ א ּבְ ּכֹון ָדִכיר קוְדׁשָ ּ ֵעי , ְּ ְּוִאיהו ּבָ
חמון, ְּדִמְפַרק לֹון ְּוַאּתון ּתֶ ּ.  

ְלהו יִתין ּכֻ ַּאְלָפא ּבֵ ִאֵלין, ּ ָלָבן וִמְתָצְרָפאן ִאֵלין ּבְ ְּמׁשֻ ּ ָמא , ּּ ֵצרוָפא ִדׁשְ ָרן ּבְ ְּוִאְתַחּבְ ּ
א יָון ְדִאְתָחזון ַאְתָו. ַּקִדיׁשָ ּּכֵ ֵצרוָפא ָדאּ ּון ּבְ ִניִזין, ּ ְלהו, ְוָנְפִקין ַאֲחָרִנין, ִּאֵלין ּגְ ְּוֵכן ּכֻ ּ .

ִניִזין ְפּתֹוִרים, ְּוִאֵלין ָנְפִקין, ִּאֵלין ּגְ ָחלוָלא ְדִאיּנון ּכַ ְלהו ְלגֹו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

ֲאִויָרא ְוָנְפָקא ְלַבר יֹוָמא ּבַ ַלת ִזְמִנין ּבְ ּּתו ַפְרֵחי ּתְ ע ַאְתָווןְּוַקְייָמא, ּ ַאְרּבַ ָמא ּבְ ,  ׁשְ
א ֲעָתא וַפְלּגָ ֲאִויָרא ׁשַ ְלָיין ּבַ ִניז ָדא, ּּתַ ִּמַיד ָנִפיק ִמּגֹו ֲאִויָרא ֵמָחלוָלא ִדיֵליה, ְּלָבַתר ּגָ ּ ּ ּ ,

ָמא ִדְתֵריָסר ַאְתָוון ֲאִויָרא, ּׁשְ ֲעָתא ֲחָדא, ָּפַרח ְוַתְלָיא ּבַ יר, ׁשַ ִניז ָד. ְוָלא ַיּתִ , אְּלָבַתר ּגָ
ְּוָנְפָקא ִמַיד ֵצרוָפא ְדַאְתָוון ַאֲחָרִנין ּ ָמא דכ, ּ ֲעָתא ,  ַאְתָוון)ב''דכ(' ׁשְ ֲאִויָרא ׁשַ ְוַתְלָיין ּבַ

ּוִמַיד ָנְפֵקי ַאְתָוון ֵמָחלוָלא ַאֲחָרא. ְוַאְגִניז, ַאֲחָרא ִרין ַאְתָוון, ּּ ָמא ִדְתָמְנָיא ְוֶעׂשְ , ּׁשְ
ִכְתַר ְלהו ּבְ ִּמְתַעְטִרין ּכֻ א, ְּייהוּּ ֲעָתא וַפְלּגָ ְלָיא . ְּוַאְגִניז ָדא, ְּוַקְייֵמי ׁשַ ּוִמַיד ָנְפֵקי ּתַ ּ

ֲאִויָרא ִצרוַפְייהו, ּבַ ִרין ַוֲחֵמׁש ַאְתָוון ּבְ ָמא ְדֶעׂשְ ּׁשְ ּ ֲעָתא וְתַלת ִרְגֵעי, ּּ ְּוַקְייָמא ׁשַ ַנְפֵקי , ּ
ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ַּאְתָוון ְדַאְרּבְ   .יָמאְּלָעְלָמא ַקְי. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2336דף [ -ּ

  ]א''ג ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ָמָהן ֶּאָלא ַאְתָוון ּכוְלהו. ׁשְ ּּ ְכֵכי ְלָעְלִמין )א''ג ע''דף קע(ָלא , ּ ּתַ ְלֵטי וְמַנְצֵצי , ִמׁשְ ּּבַ
י, ְלַבר הו, ְוַסְלֵקי ְוַנְחּתֵ ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ְלַקְייָמא ּבְ י, ּּ טֹוַרח ַסּגִ יַח ּבְ ר ָמׁשִ ִניז. ּבַ  ,ָּדא ּגָ

ִרין וְתֵרין ְרָגִעין ין ְוֶעׂשְ ְעּתִ ֵרין ׁשַ ְּלָבַתר ְדַקְייָמא ּתְ ִליָפא ְדע, ּּ ָמא ּגְ ב ַאְתָוון ָקא ''ְּוַהאי ׁשְ
ֲאִויָרא. ָנִפיק א, ְּוַקְייָמא ְוַתְלָיא ּבַ ֲעָתא וַפְלּגָ ָמָהן ָלא ָנְפֵקי. ּׁשַ ל ָהֵני ׁשְ , ְּוָלא ִאְתָחזון, ּכָ

יִתין, יֹוָמאֶּאָלא ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ֲאִויָרא, ֲּאָבל ִאיּנון ַאְלָפא ּבֵ ִּאְתָחזון ַפְרִחין ּבַ ּוְמָצְרִפין , ּ
ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ יֹוָמא, ּ ַלת ִזְמִנין ּבְ   .ּתְ

יִתין ד ַפְרָחן ַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ּּכַ אן, ּ ִּאֵלין ַפְרִחין ִמּכָ אן, ּ ְלהו, ְּוִאֵלין ִמּכָ ּוִמְתָצְרָפן ּכֻ ּּ .
ד ָנ אּכַ ן ַרב ְמִתיְבּתָ ּמָ אֵרי, ִחית ּתַ יָתא, ׁשָ ֵצרוָפא ְדַאְלָפא ּבֵ יַח ָחָמא ּבְ ָּמׁשִ ָמה , ּ ַאְתָוון ּכְ

ְּדָחָמא ָדִניֵאל ְּדִאיּנון ממתוס ננקפי אאלרן, ּ ּ.  

ָתא ּבְ ל ַמֲעֵלי ׁשַ א, ּכָ ָרֵאל יֹוָמא ְלַתּתָ ין ִיׂשְ ד ְמַקְדׁשִ ע ִסְט, ּּכַ ִריז ְלַאְרּבַ רֹוָזא ּכָ ֵרי ּכָ
ין, ָעְלָמא ְרָיין ַקִדיׁשִ ָנׁשו ַמׁשִ ִּאְתּכְ ְרְסָיין , ּ ָקנו ּכֻ ְתַלת , ַמאן ָחֵמי ֶחְדָוה. )קדישין(ַּאּתְ ּבִ

ִעין ְרִקיִעין ה ְמָמָנן, ְמָאה ְוִתׁשְ ּמָ ְלטֹוִנין, ּכַ ה ׁשִ ּמָ ין ְלַאְתַרְייהו, ּכַ ׁשִ ּנְ ָרֵאל . ִּמְתּכַ יָון ְדִיׂשְ ּּכֵ
א ְמַקְדׁשִ ַער ִאיָלָנא ְדַחֵייא, )לקודשא בריך הוא(ין ְּלַתּתָ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ִאיּנון ַטְרִפין , ּ ְּוָאִקיׁש ּבְ ּ

ִּדיֵליה יבו ַחד ִמּגֹו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּרוַח ְנׁשִ ּ ְּוִאינון ֲעָנִפין ְדִאיָלָנא ִמְתַנְעְנָען, ּ ְּוַסְלִקין , ּ
ֵּריִחין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ַּההוא ִאיָלָנא ְדַח ַערּ ין, ֵּיי ִאּתְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּוַאִפיק ִנׁשְ ל . ּוָפִריׂש ַעל ָעְלָמא, ּ ְוִעם ּכָ
ָמִתין ָנְפִקין, ָּדא ָמִתין ָעאִלין, ִנׁשְ ִּאֵלין ִמְתָעֵרי ִאֵלין, ְוִנׁשְ ִּאֵלין ָנְפִקין ְוִאֵלין ָעאִלין, ּ ּ ,

ֶחְדָוה ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ּ.  

ְל, ּוְכֵדין ָרֵאל ּכֻ יןִּיׂשְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִעְטִרין ְדִאיּנון ִנׁשְ ּהו ִמְתַעְטִרין ּבְ ּ ּ ּ ֶחְדָוה , ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ
ַנְייָחא ת. ּבְ ּבָ א, ְּוַההוא ַנְייָחא, ִּאית לֹון ַההוא ֶחְדָוה, ְוָכל ַהּשַׁ ִגְנּתָ ְּוָכל ַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ּּ ,

ִעּנוָגא ִעָל ִגין ּבְ ְלהו ַסְלִקין וִמְתַעּנְ ּּכֻ ּ ּּ ּ ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי, ָאהּ ָתא. ּ ּבָ יָון ְדָנִפיק ׁשַ ְלהו , ּּכֵ ּּכֻ ּ
ָמִתין ַפְרִחין ְוַסְלִקין ִּנׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ ְרָייא ַעל ַעּמָ ין ְלׁשַ ָמִתין ַנְחּתִ ָתא ִנׁשְ ּבְ ד ָעֵייל ׁשַ ָמִתין . ּּכַ ְוִנׁשְ
ְּדַצִדיַקָייא ַסְלִקין ְלֵעיָלא ּ ּ ּ ד ָנִפיק. ּ ָתאּכַ ּבְ ָמִתין ַסְלִקין,  ׁשַ ארו ָעַלְייהו , ִּנׁשְ ִּאיּנון ְדׁשָ ּ ּ ּ

ָרֵאל ין. ְּדִיׂשְ ָמִתין ַנְחּתִ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ְוִנׁשְ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ארו ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ָמִתין ְדׁשָ ְלהו ִנׁשְ יָון ְדַסְלִקין ּכֻ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ִדיוְק. ּ ַּסְלֵקי ְוַקְייִמין ּבְ י ּ ָנא ַקּמֵ
א א ַקִדיׁשָ ִאיל ְלֻכְלהו, ַּמְלּכָ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ַההוא , ְ א ֲהָוה ְלכו ּבְ ַּמאי ִחדוׁשָ ּ ּ ּ

אֹוַרְייָתא יה. ָעְלָמא ּבְ א ְדאֹוַרְייָתא ַאְמַרת ַקּמֵ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִחדוׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ה ֶחְדָוה ָעִביד . ּ ּמָ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִּניׁש ְלָפַמְלָיא ִדיֵליהּכָ, ְּ א ְדאֹוַרְייָתא, ְוָאַמר, ּ ְמעו ִחדוׁשָ ּׁשִ ּ ּ ְּדַאְמַרת , ּ
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ְמָתא ָדא ִדְפלֹוִני ִּנׁשְ י, ּ ְתֵרי ְמִתיְבּתֵ ְּוֻכְלהו מוְקֵמי ַהִהיא ִמָלה ּבִ ּּ א. ּ א , ִּאיּנון ְלַתּתָ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא ְלֵעיָלא ּּבְ ּ   .ָּחִתים ְלַהִהיא ִמָלה, ְ

א אֹוַרְייָתא,  ֲחֵזיּתָ ד ִמָלה ִאְתֲחָדׁש ּבְ ּּכַ ִאיּנון , ּ ַקת ּבְ ָתא ִאְתַעּסְ ּבְ ׁשַ א ּבְ ְמָתא ְדַנְחּתָ ְּוִנׁשְ ּ
ין ל ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא. ְּוַסְלֵקי ְלֵעיָלא, ִּמִלין ַחְדּתִ ּּכָ ּ ַּצְייִתין ְלַההוא ִמָלה, ּ ְּוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש , ּ

ַגְדִפין ַגְדִפיןּוִמ, ִּמְתָרִבין ּבְ ן ּבְ ׁשָ ִריך הוא. ְּתַלּבְ א ּבְ ִאיל לֹון קוְדׁשָ ְּוַכד ׁשָ ִבין , ְּ ְוָלא ּתָ
ְתִקין ִתיב, ְוׁשַ ֵדין ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ַמה ּכְ ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהן)יחזקאל א(, ּכְ ָעְמָדם ּתְ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּבְ ּּכְ
י ָעְמדו ֹלא ָענו עֹוד )איוב לב(ָאֵמר  ּּכִ ל ָהָעםּ ו)נחמיה ח( .ּ   .ְּכִפְתחֹו ָעְמדו ּכָ

יָמא ִתיָקה ֲאַמאי ָקרו ֵליה ֲעִמיָדה, ְוִאי ּתֵ ּׁשְ ִדּבוָרא ִאית ז, ֶּאָלא. ּ ְייִפין ' ּּבְ ׁשַ
ֲהֵדיה ְּדִמְתַנֲעְנָען ּבַ א, ּ ִיים. ָלׁשֹון. ָקֵנה. ֵריָאה. ִלּבָ ּנַ ְפָוון. ׁשִ ר. ׂשִ ׂשָ יָקה ַקְיימו . ּבָ ּתִ ּוִבׁשְ ּ

ִקיוַמְייה ּּבְ ָלא ִנְענוָעא, ּוּ יָקה ֲעִמיָדה. ּּבְ ּתִ   .ְּוַעל ָדא ָקֵרי ַלׁשְ

ְּדָהא ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ַלח ֶעְזְרך ִמֹקֶדׁש ְוגֹו)תהלים כ( )א רב מתיבתא''נ(, ּ . 'ָ ִיׁשְ
ָּדא ִקדוׁש ָיַדִים, ִמֹקֶדׁש ּ ָוִמִציֹון ִיְסָעֶדך. ּ ּ ְּדִאיהו ָסִעיד ִלּבָ, ָּדא ַהּמֹוִציא, ּ . ּא ְדַבר ָנׁשּ

ל ִמְנחֹוֶתיך ָאה ִמָלה ַאֲחָרא, ִָיְזּכֹור ּכָ ל ְלַאְסּגָ ְתַרְייָתא, ּּכָ ָּדא ְנִטיַלת ָיַדִים ּבַ ְָועֹוָלְתך . ּ

ָלה ֶנה ּסֶ ִזּמון, ְיַדּשְׁ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ָּדא ּבִ ן. ּ ן ְלך ִכְלָבֶבך ְוָכל ֲעָצְתך , ְוִאי ַאּתְ ָעִביד ּכֵ ִָיּתֶ ָ ָ

ת ְמַקֵדׁש. ְּיַמֵלא ּבָ ּוְבׁשַ א, ּ א ַרּבָ ָּדא ְקדוּשָׁ ְּוַעל ִמָלה ָדא. ּ ַגן ֵעֶדן, ּ ִּאְתַעָטרו ַצִדיַקָייא ּבְ ּ ּ ּ ,
ת ַאֲחָרא ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ   .ִמּשַׁ

  ]ב''ג ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ֶרת )ב''ג ע''דף קע( ַעל ַהר )ישעיה מ(, ּ בֹוַה ֲעִלי ָלך ְמַבּשֶׂ ְּגָ . 'ּ ִציֹון ְוגֹוּ
בֹוַה ה ִאְתְקַבר, ַּהאי ַוַדאי ַהר ָהֲעָבִרים, ַּעל ַהר ּגָ ְּוָהא אוְקמוָה. ֲּאָתר ְדֹמׁשֶ א , ּ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ
ַסֵלק ְלַתָמן ר ָעְלָמא, ּּתְ ֲּאָבל ּכָֹלא ִאיהו. ּוְתַבּשֵׂ ֶרת ִציֹון, ּ ה, ְּמַבּשֶׂ ָּדא ִאיִהי ֶחְפִצי ּבָ ּ ,

ָתא ְדָנָתן ּבַ יָחא. ּר ָדִודִּאּתְ א ִאיִהי ִדְמׁשִ יֵא''ְמַנֵחם ּבַ, ִּאיּמָ יפוק , ל''ר ַעּמִ ְּוִאיִהי ּתִ ּ
ר ֶרת ִציֹון, ּוְתַבּשֵׂ ְכָלָלא ִדְמַבּשֶׂ ְּוִאיִהי ּבִ ּ.  

ָעְלָמא ַמע ּבְ ּתְ ָעְלָמא, ָקָלא ִיׁשְ ֲערון ּבְ ּוְתֵרין ַמְלִכין ִיּתְ ָחא ְקָרָבא, ּ ָמא , ְלַאּגָ ְּוִיפוק ׁשְ ּ
א ַעל ָעְלָמאַּקִד ר ְוֵתיָמא. יׁשָ ַבּשֵׂ ָחָזק ָיֹבא וְזרֹועֹו )ישעיה מ(. ַמה ּתְ ה ְיָי ֱאֹלִהים ּבְ ּ ִהּנֵ

ָלה לֹו ָכרֹו ִאּתֹו וְפעוָלתֹו ְלָפָניו. ּמֹוׁשְ ה ׂשְ ִּהּנֵ ּ ָכרֹו ִאּתֹו. ּ ה ׂשְ ִריך הוא , ִהּנֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ָכל ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ִריז ּבְ ּּכָ ּ ָנׁשו ְוָדִאינו ִדיָנא, ְוֵייָמא לֹון, ּ ִּאְתּכְ ּ ָמֵתיה . ּ ַּמאן ְדָמַסר ִנׁשְ ּ
ִמי ת ׁשְ ַּאְגֵריה ַמאי הוא, ַּעל ְקדוׁשַ ך ְוַכך. ּ ְְוִאיּנון ֵייְמרון ּכַ ְ ּ ָמה ֵחרוִפין . ּ ַּמאן ְדָסִביל ּכַ ּ

ָכל יֹוָמא ָעַלי ְּוִגדוִפין ּבְ ַּמהו ַאְגֵריה, ּ ָכל יֹוָמא ָעַלי. ְךִּאיּנון ַאְמֵרי ּכַ. ּ , ַּמאן ְדִאְתֲעָנׁש ּבְ
ַּמהו ַאְגֵריה ך. ּ ְִאיּנון ַאְמֵרי ּכַ ָכרֹו ִאּתֹו וְפעוָלתֹו ְלָפָניו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה ׂשְ ִּהּנֵ ּ ּ.  

ַּמהו וְפעוָלתֹו ּ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ֶּאָלא ּכְ ָ ָמה ַרב טוְבך ְוגֹו)תהלים לא(, ּ ךָּפַעְלּתָ ַלחֹוִסים. 'ּ . ְ ּבָ
ָּדא הוא ְפעוָלתֹו ּ ּ ֵני ָאָדם ַמהו. ּּ ֶּאָלא ֶנֶגד עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ֶּנֶגד ּבְ ּ ר ָצַפְנּתָ . ּ ֲאׁשֶ
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ִָליֵרֶאיך ר ָצַפְנּתָ, ּ ֵעי ְלֵמיַהב, ְּוִכי ַמאן ִיְגזֹול ְוִיטֹול ִמן ְידֹוי. ַּמהו ֲאׁשֶ ַּמה ְדהוא ּבָ ּ ,
יב ָצַפְנּתָ   .ִּדְכּתִ

ִריך הואֶּאָל א ּבְ ּא פוק ְוָחֵמי עֹוָבִדין ְדַרֲחָמנו ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ַמה ְדִאיהו ָמֵחי, ּ ּּבְ יה , ּ ּּבֵ
ָמאָלא. ָיִהיב ַאְסָווָתא ׂשְ ַמה ָמֵחי ּבִ יִמיָנא ָקִריב, ּבְ ָמאָלא ָמֵחי, ּבִ ָמה ְדָמֵחי. ּוִבׂשְ יה , ּּבְ ּּבֵ

ִתיב , ָיִהיב ַאְסָווָתא ְלעֹוָלם ָפַתח ָהָרָעה) אירמיה(ּכְ פֹון ּתִ ן ָנְפֵקי . ּוְבָצפֹון ָמֵחי, ּ ִמּצָ ּמָ ְּדִמּתַ
ָיין ִזיֵרי ַקׁשְ ל ִדיִנין ְוָכל ּגְ ל ֲאָגר ַטב. ּּכָ ֵרי ּכָ ּוֵביה ׁשָ ִריך , ְּוָכל ִטיבו, ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְְדַזּמִ ּ ּ

ָרֵאל ִר, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּהוא ְלֵמיַהב ְלִיׂשְ א ּבְ פֹוןָּקֵרי קוְדׁשָ ּיך הוא ַלּצָ א ֵליה, ְ ך , ְּוֵייּמָ ְּבָ

ל ִטיבו ַהאי ָעְלָמא, ְוָכל ֲאָגר טֹוב ִלַבַני, ָּיַהִבית ּכָ ין ּבְ יׁשִ ָמה ּבִ ְּדַסְבלו ּכַ ת , ּ ַּעל ְקדוׁשַ
ִמי ך. ׁשְ ְַהב ַאְגִרין ָטִבין ְדָיֲהִבית ּבָ ּ.  

ִני ו)ישעיה מג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב פֹון ּתֵ ְכָלִאי ְוגֹוּ אֹוַמר ַלּצָ ְוִכי ָאְרָחא . 'ְלֵתיָמן ַאל ּתִ
ָּהִכי הוא ְדָדרֹום ְרָכאן, ּ ְטָרא ְדָדרֹום, ְלִמְמַנע ּבִ ְרָכאן ִמּסִ ל ּבִ ְּוָכל ָטִבין ְדָעְלָמא , ְּוָהא ּכָ

ְכָלִאי, ִּמָדרֹום ָנְפֵקי   .ְּוִאיהו ָאַמר ְלֵתיָמן ַאל ּתִ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ַער קוְד, ֶּאָלא ּבְ ִריך הוא ְלַאְבָרָהםִּיּתְ א ּבְ ּׁשָ ְּוֵייָמא ֵליה קום, ְ ְּדָהא , ּ
ְָמָטא ִזְמָנא ַדֲאָנא ָפִריק ִלְבַנך ּ ָגלוָתא, ְלֵמיַהב לֹון ֲאָגר ַטב, ּ ל ַמה ְדַסְבלו ּבְ ַּעל ּכָ ּ ּ .

ְזִבינו ִדְלהֹון ּוִמּגֹו ְדַאְבָרָהם ֲהָוה ּבִ ּ ּ יב, ּ י צוָרם)דברים לב(, ִּדְכּתִ ָּדא ,  ְמָכָרםּ ִאם ֹלא ּכִ
ֵעינֹוי. ַאְבָרָהם ַמאן ְדָלא ַטב ּבְ ֲּהָוה ֵליה ּכְ ְרֵמיה, ּ ַמאן ְדָבֵעי ְדִיְלקון ַעל , ְּוַאְחֵמי ּגַ ּּכְ ּ ּ

יר בו ֵמחֹוֵביהֹון, חֹוֵביהֹון ַיּתִ א ּגְ בו ֵמֲחָטֵאיהֹון, ְּוֵייּמָ ִריך הוא . ּּגְ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ

ּּכָֹלא ִאיהו ַמה ְדַאְמַרת ְלַאְנִפיןְיַדְעָנא , ְלַאְבָרָהם ּ ּ ֲּאָנא אוף ָהִכי ְלַאְנִפין. ּ ְכָלִאי. ּ , ַאל ּתִ
ֶנך ֵעי ְלַפְייָסא ָלך ַעל ּבָ ֲָאָנא ּבָ ְ הֹון. ּ ְמָנע ִטיבו ִמּנְ הֹון, ָּלא ּתִ ְמָנע ֲאָגר ַטב ִמּנְ , ָלא ּתִ

ה ַסְבלו ַעל חֹוֵביהֹון ָמה ְוַכּמָ ך אֹו, ּּכַ ְוְבִגיֵני ּכַ ִניּ פֹון ּתֵ ר ָצַפְנּתָ. ַמר ַלּצָ ְוָדא , ְּוַהְיינו ֲאׁשֶ
ּהוא ִמָלה  ֶרת)א דתהא''ס(ּ   .ּ ְדַהִהיא ְמַבּשֶׂ

ְנָייָנא ר ִזְמָנא ּתִ ַבּשֵׂ ַסֵלק ַעל ַההוא טוָרא ִעָלָאה, ְּותו ּתְ א ּתְ ִכיְנּתָ ֲעָתא ִדׁשְ ׁשַ ּּבְ ּּ ּ ְְוֵתַהך , ּ

ר ַלֲאָבָהן ַהך , ּוְתַבּשֵׂ ְִמַיד ּתֵ ַל םּ ָנא, ִּלְירוׁשָ ָחְרּבָ יעול ְלִציֹון. ְּוֶתחֵמי ָלה ּבְ ּּתֵ ן , ּ ְוַתּמָ
ִמְלַקְדִמין ַקְרֵקר ִקיָרא ּכְ ּּתְ י מֹוְתָבה, ּ ַההוא ֲאָתר, ַעל ֲאָתר ּבֵ ְּוַעל ְיָקָרא ִדיָלה ּבְ ּ ן . ּ ְוַתּמָ

ן, אֹוִמיַאת ּמָ יטֹול ִמּתַ פוק, ְּדָלא ּתִ ְּוָלא ּתִ א ּבְ, ּ ִּריך הוא ִיְפרוק ִלְבָנָהאַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ְוָדא , ְ
ה ִמְלַקְדִמין ְוַאְמַרת. ֶּחְפִצי ּבָ ר ּכְ ַבּשֵׂ ּּתְ דֹול )ישעיה יב(, ּ י ּגָ ֶבת ִציֹון ּכִ י יֹוׁשֶ ּ ַצֲהִלי ָוֹרּנִ

ך ְוגֹו ִקְרּבֵ ך. 'ְּבְ ִקְרּבֵ דֹול ּבְ ה. ְַמאי ּגָ ִריך הוא ְדִאיהו ָאֵתי ְלַגּבָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָמא ,ְּ  ְלַאּקָ
ַלם)ישעיה נב(ְּוֵייָמא ָלה , ָּלה ֵמַעְפָרא ִבי ְירוׁשָ ּ ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קוִמי ׁשְ ַלם ִאיִהי. ּ , ְּירוׁשָ

ָמה ַוַדאי ַלם ׁשְ ִּוְירוׁשָ ּ ּ.  

ּוְבָדא אוף ָהִכי ַגן ֵעֶדן, ּ ָמה ֵחדו ַעל ֵחדו ֲהִוי ְלַצִדיַקָייא ּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ָאה . ּ ך ַזּכָ ְוְבִגין ּכָ , ִּאיהוּ
א ת ַאְסִהיַדת ָקֵמי ַמְלּכָ ּבָ ׁשַ ָמֵתיה ּבְ ַּמאן ְדִנׁשְ א ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַּעל ִחדוׁשָ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2339דף [ -ּ

ְּוָכל ָפַמְלָיא ִדיֵליה, ּהוא ּ ַגן ֵעֶדן, ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ַדֲהוֹו ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ְלהו , ּּ ּּכֻ ּ
ַההוא ִמ ִּמְתַעְטִרין ּבְ   .ָּלהּ

  ]א''ד ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ַמְעָנא ּבוִציָנא  ּּתו ׁשְ א )א''ד ע''דף קע(ּ ה ְיָקר ַעל ְיָקר, ַּקִדיׁשָ ַוֲעָטָרה ַעל , ְּדַכּמָ
ן, ֲעָטָרה ּמָ ר ָנׁש ּתַ ְּמַעְטָרן ַלֲאבוָה ְדַההוא ּבַ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ ,

ָנִשי ְלִמׁשְ ין ְדאֹוַרְייָתאִאְתּכְ א וִמִלין ַחְדּתִ ַּמע ִחדוׁשָ ּ ּ ר ְפלֹוִני, ּּ ֵמיה ִדְפלֹוִני ּבַ ִּמּשְׁ ּ ָמה , ּ ּכַ
יה ִקין ַעל ֵריׁשֵ ִּאיּנון ְדַנׁשְ ּ ָמה ַצִדיַקָייא ְמַעְטִרין ֵליה. ּ ּּכַ ּ ין, ּּ ד ַנְחּתִ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּכַ ַּזּכָ

אֹוַר ְדִלין ּבְ ּתַ ְּדָכל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ַאר יֹוִמין, ְייָתאּ ָתא ִמּשְׁ ּבְ  )עד כאן(. ּיֹוָמא ְדׁשַ

ִרימו ְוגֹו)ו''במדבר ט(רעיא מהימנא  ית ֲעִריסֹוֵתיֶכם ַחָלה ּתָ ּ ֵראׁשִ ִּפּקוָדא ָדא ְלַהְפִריׁש ', ּ ּ ּ
ֵניה''ַּחָל. ַּחָלה ַלּכֵֹהן ּבָ ּה ָהִכי חוׁשְ ים''מ, ּ יּצִ ה, ג ּבֵ יּצָ  ְוִאית חֹוֶמׁש .ַחד ֵמֲחֵמׁש, ְוחֹוֶמׁש ּבֵ

ין ְּדִאיהו ן, ַחד ִמן ַחְמׁשִ ְּדִאיהו ִמיָכֵא, ן''ְוָדא ִסיַמן ָמֵג. 'ּ ְבִריֵא''ּ , ַחָלה. ל''ּל נוִריֵא''ל ּגַ
א ִכיְנּתָ ן. ׁשְ ּמָ ִּדַבֲאָתר ְדִאֵלין ַמְלֲאִכין ּתַ ּ ן, ּ ּמָ ן. ֲאָבָהן ּתַ ּמָ ּוְבַאְתָרא ַדֲאָבָהן ּתַ א , ּ ִכיְנּתָ ׁשְ

ן ּמָ ֵליָנא, ה ַוְיַחלּוָב. ּתַ ה ּצַ ּּבָ ה ֶאת ְפֵני ְיָי  )שמות לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַּוְיַחל ֹמׁשֶ
ה ַהִחלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדך)דברים ג( .ֱאֹלָהיו ד ַאּתָ ָ ֲאֹדָני ֶידֹוִ ּ ּוָבה ָחָלה ְזכות ָאבֹות. ּ ּ ּ .

ִעים ָמה ְזכות ָאבֹות ָלְרׁשָ ּוָבה ּתָ ּ ַהאי ָעְלָמאַּדֲהוֹו ְמַקּבְ. ּ ְּדִמִסְטָרא . ִּלים ַאְגַרְייהו ּבְ
ן י, ִּדיִמיָנא ְּדִאיהו ָחְכָמה' ְּדַתּמָ ד, ּ ָמא ַדְידֹוָ רוָתא ִדׁשְ ּׁשֵ ּ ָנָהא , ּ ְּדִאיהו ַאְחֵזי ְזכוָתא ַעל ּבְ ּ ּ
ן רמ, ִמיִמיָנא ה''ְּדַתּמָ ּח ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְטָרא ְדָאת ה. ּ ְתָרָאה' ִּמּסִ ָמאָלא ְּדִאיִהי, ּבַ  ִלׂשְ
ִּדְגבוָרה ה, ּ ֲעׂשֶ ן ֹלא ּתַ ְּדִאיּנון שס, ְּדַתּמָ מוִרים, ה''ּ ִעים ּגְ ן ִנדֹוִנין ְרׁשָ ְּדַתּמָ ָמה לֹון , ּ ּתָ

ם ְיהֹוָ, ְּזכות ָאבֹות ְְוִאְתַהָפך לֹון ׁשֵ ע. י''הוה, ה''ּ ְוָכל  )אסתר ה(, ְואֹוִליְפָנא ֵמָהָמן ָהָרׁשָ
ה ִלי  )כ רעיא מהימנא''ע( .ֶּזה ֵאיֶנּנו ׁשֹוְ

 ] בשנה211יום [סדר הלימוד ליום ד אייר 

ָרֵאל ְוגֹו)ו''במדבר ט ( ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ה ֵלאֹמר ַדּבֵ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ְּוָעׂשו ָלֶהם ִציִצית ' ּ
ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹורֹוָתם ְוגֹו י ִחְזִקָיה ָפַתח. 'ַעל ּכַ ִּרּבִ ַע ַהּכֵֹהן ּ ַוַיְרֵאִני )זכריה ג(, ּ ֶאת ְיהֹוׁשֻ

דֹול ְוגֹו ָרֵאל. 'ַהּגָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָמה ַזּכָ ֵני , ּּכַ ל ּבְ יָקֵרהֹון ַעל ּכָ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

א, ָעְלָמא אֹוַרְייָתא, ְוָיַהב לֹון ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני, ְּוָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ֵרי ְלהו ּבְ ִּדְמַדּבְ ּ ,
ֹאַרח ְקׁשֹוט   .ּבְ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ל ְנִביֵאי וְנִביֵאי ְדאֹוִקים קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ֵלי , ְּ ְלהו ִאְתּגְ ּּכֻ ּ
ִריך הוא ָעַלְייהו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ין, ְּ ין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ַדְרּגִ ּּבְ א , ּ א ְדַמְלּכָ ְּוָחמו ִזיו ְיָקָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ

ה, ָאהֵּמֲאָתר ִעָל ֹמׁשֶ יר ִמּכָֹלא, ֲאָבל ָלא ָקִריב ּכְ א ַיּתִ ְּדֲהָוה ָקִריב ְלַמְלּכָ ָאה , ּ ְּדָהא ַזּכָ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ יר ִמּכָ ּחוָלֵקיה ַיּתִ ִתיב, ּ ְּדָעֵליה ּכְ ר ּבֹו וַמְרֶאה )במדבר יב(, ּ ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ּ ּ

ַאר ְנִביֵאי. ְוֹלא ְבִחידֹות ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲאָתר ְרִחיָקאֲהוֹו ָחָמאן ֵמ, ּוׁשְ  )ירמיה לא(ּּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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י ִחְזִקָיה)ב''א ע''שמות י( .ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה ִלי ִתיב , ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּ ָאַמר ִרּבִ  )שמות ב(ּכְ
ת ֵלִוי ח ֶאת ּבַ ית ֵלִוי ַוִיּקַ ַּוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ְַוֵיֶלך ִאיׁש. ְּ ִריך הוא: ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ְּ  ּכְ

ית ֵלִוי.  ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה)שמות טו(ָאֵמר  ִריך הוא: ִמּבֵ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֲּאָתר ְדָחְכָמה , ְּ
ֲחָדא)א נהר''ס(ְּוַההוא זֹוַהר , ִּעָלָאה ָרן ּכַ ן ְלָעְלִמין,  ִמְתַחּבְ ְּדָלא ִמְתָפְרׁשָ ית ֵלִוי. ּ : ִמּבֵ

ֵרי ִלְוָיָתן  ָעְלָמא)ידוא כל ח''ס(ְּדַאׁשְ ְלחֹודֹוי ּבְ  ִלְוָיָתן ֶזה )תהלים קד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ,  ּבִ
ֶחק ּבֹו ת ֵלִוי. ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ח ֶאת ּבַ ִריך הוא, ַּוִיּקַ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֲּאָתר ִדְנִהירו ְדִסיֲהָרא , ְּ ּ ּ

  .ָנִהיר

ן ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאּשָׁ ה ַוַדאי. ַוּתַ ָמה ְד, ָּהִאּשָׁ ֵרא )בראשית ב(ַאּתְ ָאֵמר ּכְ  ְלֹזאת ִיּקָ
ה ת ֵלִוי. ִאּשָׁ ַקְדִמיָתא ּבַ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּבְ ַקְדִמיָתא. ּ ת ֵלִוי ּבְ ה, ְוִכי ּבַ א ִאׁשָ ּתָ ֶּאָלא . ְוַהׁשְ

ָתא ַעד ָלא ִאְזַדְווַגת, ָהִכי אֹוִליְפָנא ִּאּתְ ת ְפלֹוִני, ּ ַתר ְדִאְזַדְווַג, ִּאְתְקִריַאת ּבַ ּּבָ ּ . תּ
ה ה, ְוָהָכא, ִאְתְקֵרי ִאׁשָ ת ְוִאּשָׁ א הוא, ּבַ ַחד ַדְרּגָ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ.  

ְצְפֵנהו ג ַּוּתִ ָעְלָמא, ְיָרִחים' ּ ְרָיא ּבְ ָיא ׁשַ ַלת ַיְרִחין ְדִדיָנא ַקׁשְ ִּאֵלין ּתְ ּוַמאי ִניְנהו. ּ ּ .
ּמו ַמע ָלן. ת''ב ְוֵטֵב''ז ְוָא''ּּתַ ְּדַעד ְדָלא ָנ. ַמאי ָקא ַמׁשְ ה ְלָעְלָמאּ ִכיַח ֲהָוה , ַחת ֹמׁשֶ ׁשְ

ּהוא ְלֵעיָלא א ִמן יֹוָמא ְדִאְתְיִליד, ּ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְזַדְווַגת ּבֵ ּ ּ ּ י . ּ אן ָאַמר ִרּבִ ִמּכָ
ְמעֹון ִכיִחין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ׁשִ ּרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא ׁשְ ּ ּ ּ   .ַּעד ָלא ֶיחתון ְלָעְלָמא, ּּ
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ח לֹו ְוגֹו ּקַ ִפינֹו ַוּתִ יַבת ּגֶֹמא' ְּוֹלא ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ ח לֹו ּתֵ ּקַ ְּדָחַפת ֵליה . ַּמאי ַוּתִ ּ
ִסיָמָנָהא א, ּבְ ְּלֶמֱהִוי ָנִטיר ֵמִאיּנון נוֵני ַיּמָ א, ּ א ַרּבָ ַיּמָ אִטין ּבְ יב, ְּדׁשָ ָמה ִדְכּתִ תהלים (, ּּכְ

ם ֶרֶמׂש ְוֵא)קד ָחפו . ּין ִמְסָפר ׁשָ ְייהו ּבְ ְּוִהיא ָחַפת ֵליה ְלֶמֱהִוי ָנִטיר ִמּנַ ּ א דסטרא דיובלא ''ס(ּ

ְווִנין)יקירא ְתֵרי ּגַ יָרא ּבִ ָלא ַיּקִ א ּבְ ם, ּ ִדְבֵני ַיּמָ ִחיָוור ְואוּכָ ּּבְ ט , ּ ה ְלֵמיׁשַ ְּוָאַנח ֵליה ְלֹמׁשֶ
יַנְייהו מֹוַדע ּבֵ )ב''ד ע''דף קע(, ּּבֵ ּתְ יַנְייהו, יֵניהֹוןְלִאׁשְ ין הוא ְלַסְלָקא ּבֵ ִגין ְדַזּמִ ּּבְ ּ ִזְמָנא , ּּ
ָלא אֹוַרְייָתא, ַאֲחָרא   .ְלַקּבְ

ת ַפְרֹעה ֶרד ּבַ ָיא, ָּדא ִהיא. ַּוּתֵ ָמאָלא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ׂשְ ְּדַאְתָיא ִמּסִ ַמר , ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ
יָמא. ּא ַעל ַהָיםְוָל, ַּעל ַהְיאֹור ַדְייָקא. ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור ִתיב , ְוִאי ּתֵ  )שמות יז(ָהא ּכְ

יָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור ר ִהּכִ ָוַמְטך ֲאׁשֶ ּ ָים. ּ ה ֶאָלא ּבַ ה ָלא ִהּכָ ּוֹמׁשֶ ּ ֶּאָלא . ְּוַקְרֵייה ְקָרא ְיאֹור, ּ
ה ְּיאֹור ֲהָוה ְדָמָחא ַאֲהֹרן ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ְווֵייה ְקָרא ְדִאיהו ֲעַבד, ּ ְּוׁשַ ּ ּ.  

ְווָנא ּכְ ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות ְיָי ֶאת ַהְיאֹור)שמות ז(ַהאי ּגַ ֵלא ׁשִ ה, ּ ְוִיּמָ , ְוַאֲהֹרן ִהּכָ
ִריך הוא)א דעל דא''ס(ֶּאָלא  א ּבְ ְטָרא ְדקוְדׁשָ ּ ַעד ְדָאָתא ִמּסִ ּ , ַּקְרֵייה ְקָרא ַהּכֹות ְיָי, ְּ

ה ָמא ְדֹמׁשֶ ׁשְ ְּלָבַתר ַקְרֵייה ּבִ ְטָרא , ֶתיָה הֹוְלכֹותְוַנֲערֹו. ּ ְרָיין ְדַאְתָיין ִמּסִ ַאר ַמׁשִ ִּאיּנון ׁשְ ּ
ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד)שמות ב(. ָּדא ח ַוּתִ ְפּתַ ּ ַוּתִ ְרֵאהו. ּ ֵעי ֵליה, ַּוּתִ ֶרא ִמּבָ ְרֵאהו, ַּוּתֵ . ַּמאי ַוּתִ

אֹוַרְייָתא ְמעֹון ֵלית ָלך ִמָלה ּבְ י ׁשִ ְּוָהא ָאַמר ִרּבִ יה , אֹוַרְייָתאאֹו ָאת ַחד ּבְ, ְ ְּדָלא ִאית ּבֵ ּ
יה, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ָרִזין ַיִקיִרין ְוִעָלִאין ַכַחת ּבֵ ּתְ א וַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ יָמא ְדַמְלּכָ ְּרׁשִ ּ ּ ,
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יָמא ְדָוא ְּוִאיּנון ְרׁשִ ְחמֹול ָעָליו ְוגֹו, א''ו ֵה''ּ אן ְלֵעיָלא. 'ִּמַיד ַוּתַ אן וְלָהְל. ַּעד ּכָ ָאה ִּמּכָ
א ר ַהאי ְקָרא, ְלַתּתָ ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק, ּבַ ַתּצַ יב ַוּתֵ ֲּאחֹותֹו ְדַהאי . ֲּאחֹותֹו ְדַמאן. ִּדְכּתִ
ָרֵאל ֲאחֹוִתי, ִּאיהו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדָקָרא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ . ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי)שיר השירים ה(ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֵמָרחֹוק   . ֵמָרחֹוק ְיָי ִנְרָאה ִלי)אירמיה ל(, ּכְ

ַמע ִאין. ַמאי ַמׁשְ ַמע ְדִאיּנון ַזּכָ ַּמׁשְ ַּעד ְדָלא ַנְחּתו ְלָעְלָמא, ּ מֹוְדָען ִאיּנון , ּ ּתְ ִּאׁשְ
י ּכָֹלא ְּלֵעיָלא ְלַגּבֵ ה, ּ ן ֹמׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְוּכָ ַמע ְדִנׁשְ ּוַמׁשְ ּ ּ ּ ך ֵמֲאָתר , ּ ְִאְתְמׁשַ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָאהִּעָל ְּוָרָזא ְדִמָלה אֹוִליְפָנא. ּּכְ ְמָתא, ּ ַמע ְדָאב ְוֵאם ִאית ְלִנׁשְ ְּדַמׁשְ ּ ,
ָמה ְדִאית ָאב ְוֵאם ְלגוָפא ּּכְ ַאְרָעא, ּ ַמע ִדְבָכל ִסְטִרין. ּבְ ּוַמׁשְ ין ְלֵעיָלא, ּ א, ּּבֵ ין ְלַתּתָ , ּבֵ

א ּכָֹלא ַאְתָיא ְוִאׁשְ ִּמְדָכר ְונוְקּבָ ּ ַכחּ יב. ּתְ ְּוָהא אוְקמוָה ָרָזא ִדְכּתִ ּ  ּתֹוֵצא )בראשית א(, ּ
ָרֵאל, ָהָאֶרץ. ָּהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ֶנֶסת ִיׂשְ א ְדָאָדם ַקְדָמָאה ִעָלָאה, ֶּנֶפׁש ַחָיה. ָּדא ּכְ ַּנְפׁשָ ּ ,

ַמר ָמה ְדִאּתְ ֵקיה. ּּכְ א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ִפיר ָקא ַא, ּ ָּאַמר וַדאי ׁשַ ְּוָהָכא הוא ּכָֹלא, ְמַרתּ ּ.  

ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ַאר ְנִביֵאי ָעְלָמא, ּ ל ׁשְ ך. ַעל ּכָ ִגין ּכַ ָלא , ְּבְ
ָלק ֵמָעְלָמא ד ִאְסּתַ יה ּכַ ַדל ּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבַ ְּדַאֲעֵליה ְלַפְרּגֹוֵדיה, ְּ ּ ְוַעל . ּ

בוָאה ִעָלָאהָּדא ָסִל ּנְ ה ּבִ ּיק ֹמׁשֶ יִרין, ּ ל ְנִביֵאי ָעְלָמא, ּוְבַדְרִגין ַיּקִ ַאר ְנִביֵאי , ִמּכָ ּוׁשְ
יִאין ַתר ּכֹוָתִלין ַסּגִ דֹול)זכריה ג(. ָחָמאן ּבָ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ , ַמאי ָקא ָחָמא, ּ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ
ין ְמלוְכָלִכיןּוִמְתְלּבַ, ְּדֲהָוה ָקִאים ָקֵמי ַמְלָאָכא ְלבוׁשִ ּׁש ּבִ ְוָאַמר , ַּעד ְדָכרֹוָזא ָנִפיק, ּ

ָגִדים ַהּצֹוִאים ֵמָעָליו י ִיְצָחק. ָּהִסירו ַהּבְ ְלָאך, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ָהָכא ְועֹוֵמד ִלְפֵני ַהּמַ , ְּכְ
ְלָאך ְּדֲהָוה ָדִאין ִדינֹוי. ְַמאי ִלְפֵני ַהּמַ ּ   ַּההוא, ּ

יה יב ּבֵ ִּדְכּתִ ָגָגה ִהיא) הקהלת(, ּ י ׁשְ ְלָאך ּכִ ַמע ָלן. ְ ְוַאל ּתֹאַמר ִלְפֵני ַהּמַ . ַמאי ָקא ַמׁשְ
ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ְדָלא ָזֵכי ּבְ ְּדָכל ּבַ ִעטוָפא ְדִמְצָוה, ּ ְּלִאְתַעְטָפא ּבְ ּ ּ א , ּ ׁשָ ּוְלִאְתַלּבְ

א ְדִמְצָוה ְלבוׁשָ ּּבִ ַההוא ָעְלָמא. ּ ד ָעֵייל ּבְ ְלבו, ּּכַ א ִטּנוָפאָּקִאים ּבִ ְְדָלא ִאְצְטִריך, ּׁשָ ּ ,
ִדיָנא ָעֵליה   .ְּוָקִאים ּבְ

  ]א''ה ע''דף קע -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ַההוא ָעְלָמא, ּתָ ִנין ּבְ ין ִמְזַדּמְ ָמה ְלבוׁשִ ּּכַ ּ ַהאי , ּ ר ָנׁש ְדָלא ָזֵכי ּבְ ְּוַההוא ּבַ ּ
ין ְדִמְצָוה ְלבוׁשִ ָּעְלָמא ּבִ ד ָעֵייל ְלַההוא ָע, ּ א , ְלָמאּּכַ ַחד ְלבוׁשָ ין ֵליה ּבְ ׁשִ ְּמָלּבְ ּ

ם י ָמאֵריהֹון ְדֵגיִהּנָ מֹוַדע ְלַגּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ א, ּ ְּוַההוא ְלבוׁשָ יה, ּ ׁש ּבֵ ַּווי ְלַמאן ְדִאְתְלּבָ ְּדָהא . ּ
ה  ּמָ ְרִדיֵני ִנמוִסין )א''ה ע''דף קע(ּכַ ּּגַ יה, ּ י, ְּזִמיִנין ְלַאֲחָדא ּבֵ ֹלֹמה . ִהָנםְּוַעְייֵלי ֵליה ַלּגֵ ּוׁשְ

א ָצַווח ְוָאַמר  ָכל ֵעת ִיְהיו ְבָגֶדיך ְלָבִנים)קהלת ט(ַמְלּכָ ָ ּבְ ּ.  

ָרָזא ְדִסְפָרא ִדְצִניעוָתא אָנא ּבְ ּּתָ ּ ע, ּ ע ַמְלִכין ָנְפִקין ְלַקְדמות ַאְרּבַ ְלָיין . ַּאְרּבַ הו ּתַ ּּבְ
ָלא ִאְתּכְ ֲעָנִבים ּבְ הו ז, ּכַ ְייהו. ָּסֲהִדין ַסֲהדוָתא, ְרִהיִטין' ְּצִריָרן ּבְ דוְכּתַ ְּוָלא ַקְייִמין ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2342דף [ -ּ

ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְבִגיָנה רעיא מהימנא  ָרא ּכָ ית ִפּקוָדא ָדא ִאיהו ְלַאְדּכָ יּצִ ּּצִ ּ ּ ּ ּּ ּ
יֶתם ֹאָתם ָדא ִאיהו  ֹות ְיָי ַוֲעׂשִ ל ִמּצְ ם ֶאת ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וְרִאיֶתם ֹאתֹו וְזַכְרּתֶ ּּכְ ּ ּ ִסיָמָנא ּ

ָדא ָרא וְלַמַעּבְ א ְלַאְדּכָ ְּדַמִלּכָ ּ.  

יב  ֹתִ יץ ָזָהב)שמות כח(ּכְ יָת ּצִ ֲהָנא ,  ְוָעׂשִ יה ּכַ יץ ְלִאְתַעְטָרא ּבֵ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ְדּצִ ּ
א יץ. ַרּבָ יה ַעְייִנין, ְּוָדא ִאיהו ּצִ ָלא ּבֵ ּכְ ְּדִאיהו ִסיַמן ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ְּלִאְסּתַ ּ ּ ְּדִאְתַעָטר , ּ

א ֲהָנא ַרּבָ יה ּכַ   .ּּבֵ

לוָתא ִדיֵליה ְמַכְפָרא ַעל ַעזות ָפִנים ּכְ ך ִאְסּתַ ּוְבִגין ּכַ ּּ ּ ּ ּ ּּ יה, ְ ְּדָלא ַקְייָמא ְלַקּמֵ ֶּאָלא , ּּ
ָּפִנים ְדְקׁשֹוט ָּרָזא ְדָכל ִאיּנון ָפִנים ִעָלִאין, ּ ּ ּ ְּדִאיּנון ָפִנים ִדְקׁשֹוט, ּ ּ ָּפִנים ֶדֱאֶמת, ּּ ּ .

ֱאֶמת ְדַיֲעֹקב ִּדְכִליָלן ּבֶ ּ.  

ית ִאיהו נוְקָבא יּצִ ּּצִ ָאה, ּ ּתָ ָרא. ָּרָזא ְדַעְלָמא ּתַ לוָתא ְלַאְדּכְ ּכְ יץ ְדַכר. ִּאְסּתַ ית , ּּצִ יּצִ ּצִ
יץ ְלַכַהָנא. ְוָדא ְלָכל ַבר ַנׁש, ּנוְקָבא   .ּצִ

א, ְוָתֵניָנן ִכיְנּתָ ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ ִגין ּכָ, ָּאסור ְלִאְסּתַ ֵכָלאּבְ ִגין ִדְתֵכֶלת, ְך ִאית ּתְ ִּאיהו , ּּבְ
ְרְסָייא ְלֵבית ָדִוד ְּוִתּקוָנא ִדיֵליה, ּּכֻ ּ ְּוָדא ִאיהו ַדֲחָלא ִמן ֳקָדם ְיָי ְלַדֲחָלא ֵמַההוא ֲאָתר. ּ ּ ּ .

ֹות ְיָי ל ִמּצְ ם ֶאת ּכָ ְּוַעל ָדא וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ ּ ּ ְרְסָייא ְדַדְייִנין, ּ ה ִדיֵני ְּוָדא ּכֻ ּ ּבָ ּ
ָמה ְדאֹוְקמוָה, ְנָפׁשֹות ּּכְ ְווִנין ָטִבין ְלֶחְלָמא, ּ ֵכָלא, ְּדָכל ּגַ ר ּתְ ְרְסָייא ְדָסִליק , ּבַ ְּדִאיהו ּכֻ ּ ּ

ִדיָנא ִדְנָפׁשֹות   .ּּבְ

ֵכֶלת ָנף ְפִתיל ּתְ ית ַהּכָ יּצִ ִתיב ְוָנְתנו ַעל ּצִ ּּכְ ִתיב. ּ ָנף ָלא ּכְ ּ ְוָנְתנו ֶּאָלא, ְּוָנְתנו ַעל ַהּכָ
ית יּצִ ַאר חוִטין. ַעל ּצִ ְּדָדא ִאיהו ְדָחֵפי ַעל ׁשְ ּ ּ ם. ּ ּוְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ ּ דברים (, ּוְכִתיב, ּ

ה ְלך ֲעָמֵלק)כה ר ָעׂשָ ְדָרא. ַּמאי ַטְעָמא ָדא. ָ ָזכֹור ֵאת ֲאׁשֶ ֶּאָלא ִלְבָרא ְדָפִריץ ּגִ ּ ,
א ְלּבָ ֵכיה ּכַ ּוְנׁשָ ל ִזְמָנא ַד. ּ ֵעי ְלאֹוָכָחא ִלְבֵריהּּכָ יך , ֲּאבֹוי ּבָ ד ָנׁשִ ְֲהָוה ָאַמר ֲהִוי ָדִכיר ּכַ ּ

ְלָבא ם. ְָלך ּכַ ּאוף ָהָכא וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ ּ ּ ָמִתין ְלֵמיָדן, ּ ְּדָדא ִאיהו ֲאָתר ְדַסְלִקין ִנׁשְ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ׁשוך ְוָרָאה ֹאתֹו)במדבר כא(, ּּכְ ל ַהּנָ ְ ְוָהָיה ּכָ ד ָסִליק . ֲאַמאי,  ָוָחיּ ֶּאָלא ּכַ
יך ֵליה, ְלֵעינֹוי ְּוָחֵמי ִדיוְקָנא ְדַההוא ְדָנׁשִ ּ ּ ּ ּ ְּ ֵלי ֳקָדם ְיָי, ֲּהָוה ָדִחיל, ּ ַּוֲהָוה ָיַדע ְדִאיהו , ְּוּצַ ּ

א ְדַחָייַבָיא ּעֹוְנׁשָ ּ ל ְזַמן ִדְבָרא ָחֵמי ְרּצוָעה ַדֲאבֹוי. ּ ּּכָ ּ ּתְ. ָּדִחיל ֵמֲאבֹוי, ּ , ִּזיב ִמְרּצוָעהִאׁשְ
ִזיב ִמּכָֹלא ּתְ ָזָבא. ִּאׁשְ ּתְ ִרים ֵליה ְלִאׁשְ ֵעינֹוי ַההוא ְרּצוָעה. ַּמאן ּגָ ַּההוא ְדָחֵמי ּבְ ּ ּ ַּההוא , ּ

ְזָבא ּתַ ְּרּצוָעה ָגִרים ֵליה ְלִאׁשְ ַּחֵמי ְרּצוָעה ְדַאְלֵקי ֵליה, ְּוַעל ָדא ְוָרָאה ֹאתֹו ָוַחי. ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ָזָבאָעִביד ֵל ּתְ ם. ּיה ְלִאׁשְ ּאוף ָהָכא וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ ּ ּ יֶתם ַוַדאי, ּ ָהא , ְוִאי ָלאו. ַּוֲעׂשִ
ִדיר, ְּדַהאי ִיְגרֹום ְלכֹון, ְּרּצוָעה ִבין ְלפוְלָחָנא ִדיִלי ּתָ ְּלֶמֱהִוי ּתָ יֶתם, ּ   .ּוְכֵדין ַוֲעׂשִ

ְּוֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם כ, ּ ין ֹאְרִחין ַאֲחָרִניןִיְמַנע ִמּנְ יׁשִ ֹּלא ָתתורו, ַּוַדאי, ֹון ּבִ ּ ,
ין יׁשִ ֵכָלא. ְּוָלא ַתֲעְבדו ּבִ ון ּתְ ְּוַעל ָדא ַסְלָקא ּגֹוָ ֵכֶלת. ּ בֹוד, ָּדא ּתְ א ַהּכָ ּסֵ ַמה , ַּדְמָיא ְלּכִ

בֹוד א ַהּכָ ּסֵ ר, ּכִ ָּעִביד ְלַבר ָנׁש ְלֵמַהך ְלָאְרָחא ְדֵמיׁשָ ָאה ֵליה, ְ ֵכֶלת. ְּלַדּכְ , ּאוף ַהאי ּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2343דף [ -ּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ר ָנׁש ְלֵמַהך ּבְ ַּוַדאי ְדֹכָלא ִאית ְלַדֲחָלא ֵמַהאי ֲאָתר, ְָעִביד ְלּבַ ּ ְְלֵמיַהך , ּ

ר ֵמיׁשָ   .ּבְ

ִתיב  ִדיק ָואֹוַמר ָרִזי ִלי ְוגֹו)ישעיה כד(ּכְ ִבי ַלּצַ ַמְענו ּצְ ַנף ָהָאֶרץ ְזִמירֹות ׁשָ ַנף . 'ּ ִמּכְ ִמּכְ
ית, ָהָאֶרץ יּצִ ָנף ְדּצִ ָּדא ּכָ ָנף ָהָאֶרץ, ּ ְּדִאיהו ּכָ ַמְענו. ּ ַאר חוִטין, ְּזִמירֹות ׁשָ ִּאֵלין ׁשְ ּ ,

ְלָיין ֵמֲאָתר ִעָלָאה ְּדָנְפִקין ְוּתַ ִביִלין ִעָלִאין, ּ ּּגֹו ִאיּנון ׁשְ ְּדָנְפִקין ֵמָחְכָמה ִעָלָאה, ּ ִבי . ּ ּצְ
ִדיק ִדיק ַחי ָהעֹוָלִמים, ַּלּצַ ָּדא ּצַ ִפירו ִדיֵליה, ּ ְּדִאיּנון חוִטין ִאיּנון ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ יה ָנְפִקין, ּּ ְּדָהא ִמּנֵ ּ ,

ְתֵרין ִסְטִרין ִליָלא ּבִ ְלָנא. ְּוָכל חוָטא ּכְ ּכַ ְּדָהא ִמּגֹו ָרָזא , ֲאֵמיָנא ָרִזי ִלי ָרִזי ִלי, ְוַכד ִאְסּתַ
ִּעָלָאה ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא ָנְפִקין ּ ְלָנא. ּ ּכַ ְתֵכֶלתְוַכד ִאְסּתַ , ַּוֲחֵמיָנא ְרּצוָעה ְלַאְלָקָאה,  ּבִ

ֲּאָתר ְדִחילו ְלִמְדַחל ָלא ַעל , ֲאֵמיָנא אֹוי ִלי, ּ ּכְ ָחא וְלִאְסּתַ ּגְ א ָלא ַיְדֵעי ְלַאׁשְ ִּדְבֵני ָנׁשָ ּ
ְקָרא ין ְלׁשַ ָגדו, ַמה ִמְתָעְנׁשִ ַהאי ּבֹוְגִדים ּבָ ָלא ּצִ, ּּבְ ַמע ּבְ יתְּדָהא קֹוִרין ְקִריַאת ׁשְ , יּצִ

ְקָרא ְּוָסֲהִדין ַסֲהדוָתא ְדׁשִ ָגדו, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבֹוְגִדים ְדּבָ ּ ּ ֵרי ְדַגְרַמְייהו, ּ ּקְ ְּמׁשַ ּוֶבֶגד . ּ
ָגדו ית, ּּבֹוְגִדים ּבָ יּצִ ָלא ּצִ א ִדְלהֹון ּבְ ְּלבוׁשָ ֶגד ּבֹוְגִדים, ּ א ְדִאיּנון ּבֹוְגִדים . ִאְקֵרי ּבֶ ְּלבוׁשָ ּ ּ

ְּדָבְגדו ָכל יֹוָמאִּד, ּ ְקָרא ּבְ ְקֵרי ְוָסֲהִדין ַסֲהדוָתא ְדׁשִ ְּמׁשַ יהֹון, ַווי לֹון. ּ ְּדַסְלֵקי , ַווי ְלַנְפׁשֵ
ְרְסָייא ְדִתְכָלא ְלֵמיָדן ַההוא ּכֻ ּּבְ ִתיב. ּ ָקִרים ֹלא ִיּכֹון )תהלים קא(, ְּוָעַלְייהו ּכְ ּ דֹוֵבר ׁשְ

ֶגד ִדְלהֹון ִאׁשְ, ְלֶנֶגד ֵעיָני ַּההוא ּבֶ ל ָמאֵריהֹון ְדִדיִניןּ י ּכָ מֹוַדע ְלַגּבֵ ְּדֵלית לֹון , ַווי לֹון. ּּתְ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ּחוָלָקא ּבְ ִדיַקָייא. ּ ִאין ִאיּנון ּצַ ַּזּכָ ּ מֹוְדָען , ּ ּתְ יהֹון ְוִתּקוֵניהֹון ִאׁשְ ְּדַמְלּבוׁשֵ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלֵעיָלא ְּלאֹוָטָבא לֹון ּבְ א והיה לאות ''ג ע''שמות מ( )כ''ע(. ּ

  )'וכו

ִּפּקוָדא ָדא ִמְצַות ִציִצית ּ ֵכֶלת ְוָלָבן, ּ ִליל ּתְ נוָרא, ּכָ ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי ּבְ א ִחָווָרא ָלא . ּ ֶּאּשָׁ
ֵצי, ָאִכיל ֵכָלא ָאִכיל ְוׁשָ ֵכֶלת , ִּחָוור ִמיִמיָנא,  ַוּתֹאַכל ָהעֹוָלה)דברי הימים ב ז(. ּתְ ּתְ

ָמאָל ְרַוְייהו. אִמּשְׂ ין ּתַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִיחוד ּבֵ ּ ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי . ָירֹוק, ּ ּ ּ ּ
ֲחִרית, ַמְתִניִתין ׁשַ ַמע ּבְ ֵכֶלת ְלָלָבן, ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ין ּתְ יר ּבֵ ַיּכִ ּוְבִגין ָדא . ִּמּשֶׁ ּ

ִי ת ִציִצית ְלִמְקֵרי ָלה ּבְ ינו ָפָרׁשַ ּקִ ּּתַ   .ּחוָדאּּ

  )סימן ד( השלמה מההשמטות

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

ת ְלֹד ּבָ   .ָחֵסר, ֹרָתםֶאת ַהּשַׁ

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

יִצית ּצִ ֵביתֹו ּבַ ַלם, א בֹו ְלִפְתחֹוְויֹוֵצ, ּבְ   .ֲהֵרי ִנׁשְ

ֵמַח ּבֹו רוך הוא ׂשָ דֹוׁש ּבָ ְּוַהּקָ ם ְוַהְיינו ְלֹדֹרָתם, ְּ ְות ָזז ִמּשָׁ ּוַמְלַאך ַהּמָ ֵלם, ְּ ִיְהֶיה ׁשָ . ּׁשֶ
ִמְצָוה זֹו יתֹו ּבְ ל ֶנֶזק, ְּוֵיֵצא ִמֶפַתח ּבֵ ם וִניצֹול ָהָאָדם ִמּכָ ִחית ָזז ִמּשָׁ ׁשְ ְוַמְלָאך ַהּמַ .  ְמָנָלן.ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2344דף [ -ּ

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

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

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

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

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

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

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

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

ְתַרְייהו ְרֵחיה ָאֵתיב ַוֲאַמר ָאֵמן, ִּמּבַ  )עד כאן מההשמטות(. ְּוַעל ּכָ

  )סימן ה (השלמה מההשמטות

יִציתספר הבהיר  ּצִ ֵכֶלת ּבַ ים , ַּמאי ַטְעָמא ָאנו ֵמִטיִלין ּתְ ֹלׁשִ ּוַמאי ַטְעָמא ׁשְ
ִים ּתַ ִים ְנִתיבֹות . ּוׁשְ ּתַ ים וׁשְ ֹלׁשִ ן ָנֵאה ְולֹו ׁשְ ָהָיה לֹו ּגַ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלך ׁשֶ ָּמׁשָ ּ ְּ

ם ׁשֹוֵמר ֲעֵליֶהן ָכל יֹום , ָאַמר לֹו. ִּדיעֹו ְלַבדֹו אֹוָתן ַהְנִתיבֹותְוהֹו, ְוׂשָ ֶהם ּבְ ְׁשֹוְמֵרם ְוֵלך ּבָ

לֹום ָלך ַתְדִריֵכם ׁשָ   .ְְוָכל ְזָמן ׁשֶ

ה ַהׁשֹוֵמר ֵאֶלה ַהְנִתיבֹות, ָאַמר, ָמה ָעׂשָ ִּאם ֲאִני ֶאְהֶיה ְלַבִדי ּבְ ר ְלׁשֹוֵמר , ּ ִאי ֶאְפׁשָ
ֶּאָחד ְלַקֵיים ֵאלו ַהְנִתי ּ י ֹיאְמרו ַהעֹוָלם. בֹותּ יַלי הוא ֶמֶלך ֶזה ְוׁשֹוֵמר ֶזה, ְּועֹוד ּכִ ְּכִ ְְלָכך . ּ

ם ׁשֹוֵמר ֶזה ִים ְנִתיבֹות, ׂשָ ּתַ ים וׁשְ ֹלׁשִ ֵהן ׁשְ   .ּׁשֹוְמִרים ֲאֵחִרים ַעל ַהְנִתיבֹות ֵאֶלה ׁשֶ

א ֹיאְמרו ַהׁשֹוְמִרים ּמָ ּוַמאי ַטְעָמא ֶדְתֶכֶלת ָאַמר ַהׁשֹוֵמר ׁשֶ ּ ִלי הוא,ּ ן ׁשֶ ָנַתן ָלֶהם . ּ ַהּגַ
לֹו, ִסיָמן הוא ׁשֶ ֶלך ׁשֶ ְּראו ַהִסיָמן ַלּמֶ ּ ן ַהֶזה ְוֵאֶלה ַהְנִתיבֹות הוא ִתְקָנם, ְּ ַהּגָ ּׁשֶ ּ וֵאיָנם , ּ

ה חֹוָתמֹו ִלי ְוִהּנֵ   .ׁשֶ

ָהיו ָלֶהם ֲעָבִדים תֹו ׁשֶ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלך וּבִ ָּמׁשָ ּ ּ ְקׁשו ֵליֵל, ְּ ַּפֲחדו , ְך ֵמָרחֹוקּּבִ ּ
ֶלך ֶלך ִסיָמנֹו. ְִמן ֵאיַמת ַהּמֶ ָנה ָלֶהם ִסיָמן. ְָנַתן ָלֶהם ַהּמֶ ת וָנּתְ ַּפֲחדו ִמן ַהּבַ , ָּאְמרו. ּ

ֵני ִסיָמִנין ֵאלו  ׁשְ ה ּבִ ֵּמֲעּתָ ל ָרע)א''תהלים קכ(ּ ָמְרך ִמּכָ ך, ָ ְיָי ִיׁשְ ֹמר ֵאת ַנְפׁשֶ  )עוד שם(. ִָיׁשְ
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רוך הוא,ּוַמאי ִניִהי דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְסאֹו ׁשֶ ַמִים ְוִהיא ּכִ ה ּשָׁ ּנָ ּ ֶאֶרץ ְדֵנְחָצָבה ִמּמֶ ּ ְוִהיא ֶאֶבן . ְּ
ַטִלית ִציִצית. ְוִהיא ַים ַהָחְכָמה, ְיָקָרה ֵכֶלת ּבְ ּוְכֵנְגָדה ּתְ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף קע -' גזוהר חלק [

י ֵמִאיר ָתָנה , ְּדָאַמר ַרּבִ ֵכֶלת)דאמר(ָמה ִנׁשְ ל ִמיֵני ִצְבעֹוִנין ּתְ ֵכֶלת ,  ִמּכָ ּתְ ִּמְפֵני ׁשֶ
ּדֹוֶמה ַלָים בֹוד. ּ ֵסא ַהּכָ ְּוַהָים דֹוֶמה ָלָרִקיַע ְוַהָרִקיַע דֹוֶמה ְלּכִ ּ ֱאַמר . ּ ּנֶ ּ וִיְראו )ד''שמות כ(ׁשֶ ּ

ַמִי ִפיר וְכֶעֶצם ַהּשָׁ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ֵּאת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּם ָלֹטַהר וְכִתיב ּ
א ּסֵ ַמְרֶאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּּכְ  )עד כאן מההשמטות(: )כ''ע(. ּ

י ְיהוָדה )ב''ה ע''דף קע( הו , ָּאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלַאְסֲהָדא ּבְ א ּבְ ה ַסֲהֵדי ָעִביד קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ְּ

א ְבֵני ָנׁשָ ֵעיָטא וְבַסֲהדוָתא ַקְייִמין ָל, ּבִ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ יט ַרְגלֹוי . ֳּקְבֵליהּ ַצְפָרא אֹוׁשִ ָקם ּבְ
ָּסֲהַדָייא ַקְייִמין ָלֳקְבֵליה, ְְלֵמַהך מֹור  )שמואל א ב(, ַמְכִריִזין ְוָאְמִרין, ּ ַרְגֵלי ֲחִסיָדיו ִיׁשְ

ֵלך )קהלת ד( .'ְוגֹו ר ּתֵ ֲאׁשֶ מֹור ַרְגְלך ּכַ ְׁשְ ל ַרְגֶלך)משלי ד( .ָ ָ ַפֵלס ַמְעּגַ ּ ח ֵעינ. ּ ֹוי ַאְפּתַ
ָעְלָמא ָלא ּבְ ּכְ יטו)משלי ד(, ָּסֲהַדָייא ָאְמֵרי, ְלִאְסּתַ ּ ֵעיֶניך ְלֹנַכח ַיּבִ , ָּקם ְלַמְלָלא. ָ

ִמֵלי ָעְלָמא. 'ָ ְנצֹור ְלׁשֹוְנך ֵמָרע ְוגֹו)תהלים לד(ָּסֲהַדָייא ָאְמֵרי  יט ְידֹוי ּבְ ָּסֲהַדָייא , ּאֹוׁשִ
ה ט)תהלים לד(ָאְמֵרי    .ֹובּ סור ֵמָרע ַוֲעׂשֵ

ִתיב , ְוִאי ָלא. ָּיאות, ִּאי ַצִיית ְלהו ְטנֹו)זכריה ג(ּכְ ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ְלהו .  ְוַהּשָׂ ּּכֻ ּ
חֹובֹוי ְלֵעיָלא ָּסֲהִדין ָעֵליה ּבְ ִריך . ּ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְדָלא ּבְ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ֵעי ּבַ ְִאי ּבָ ּ ּ ּ

ְלהו ָסֲהִדין ַסּנֵ, ּהוא ּּכֻ יהּ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך , ְּוַקְייִמין ְלַאְסֲהָדא ָעֵליה ָטָבאן, ּיגֹוִרין ַקּמֵ ׁשַ ְּבְ ּ
  .ֵּליה

ַצְפָרא ְרָכאן, ָקם ּבְ ָמה ּבִ ין ֵעינֹוי. ְְמָבֵרך ּכַ יה ּבֵ ֵריׁשֵ ִפיִלין ּבְ ֵעי ְלַזְקָפא . ֲּאָנח ּתְ ּבָ
יה א ִעָלָאה, ֵּריׁשֵ ָמא ַקִדיׁשָ ָּחֵמי ׁשְ יהָאִחיד ְוָרׁשִ, ּ ְלָיין ֵמַהאי . ּים ַעל ֵריׁשֵ ּוְרצוִעין ּתַ ּ

יה יָסא ָעל ִלּבֵ יָסא וֵמַהאי ּגִ ּּגִ יָקָרא ְדָמאֵריה. ּ ל ּבִ ּכַ ָּהא ֶאְסּתָ יט ְידֹוי. ּ ָחֵמי ְיָדא , אֹוׁשִ
א, ַאֲחָרא ָמא ַקִדיׁשָ וָרא ִדׁשְ ִקּשׁ ָרא ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ּ יָקֵריה. ּ ל ּבִ ּכַ ַּאְהָדר ְיֵדיה ְוִאְסּתָ ּ ּ ְדָמאֵריהּ ּ .

ִעטוָפא ְדִמְצָוה ִּאְתֲעָטף ּבְ ּ ּ ע ִזיְוָיין ִדְכסוֵתיה, ּ ַאְרּבַ ּּבְ ּ ע ַמְלִכין ָנְפִקין ְלַקְדמות , ּ ַּאְרּבַ
ע א. ַאְרּבַ ע ַסֲהֵדי ְקׁשֹוט ְדַמְלּכָ ע ִזיְוָיין, ַּאְרּבַ ְלָייא ֵמַאְרּבַ ֲעָנִבים , ּתַ הו ּכַ ְּוַתְלָיין ּבְ

ָלא ִאְתּכְ   .ּבְ

ָלאָמה ַא ְּדִאיהו ַחד, ְתּכְ ָמה ֲעָנִבים, ּ יה ּכַ ְלָיין ּבֵ ך . ֵּמַהאי ְסָטר וֵמַהאי ְסָטר, ְּוּתַ ְּכַ

ָמה ֲעָנִבים, ִמְצָוה ֲחָדא, ַהאי יה ּכַ ְלָיין ּבֵ הו, ְּוּתַ ְּוָזִגין וְזמֹוִרין ְצִריִרין ּבְ ְבָעה ְרִהיִטין , ּ ׁשִ
ְבָעה ְצִריִרין ִדְתֶכְל ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ אּ ָכל ַחד ְוָחד, ּתָ יה ּבְ ְּדָבֵעי ְלַכְרָכא ּבֵ ָאה , ּ אֹו ְלַאְסּגָ

ֵליַסר ֵליַסר, ַּמאן ְדיֹוִסיף, ַעד ּתְ ָלא ִיְמַעט , ַּמאן ְדִיְמַעט. ָּלא יֹוִסיף ָעַלְייהו ַעל ּתְ
ְבָעה   .ִמּשִׁ
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ֵכֶלת, ְוָתאָנא א, ַהאי ּתְ ּהוא ָרָזא ְדָדִוד ַמְלּכָ ְּוָדא חוָטא ְדַאְבָר. ּ יה ִלְבנֹוי , ָהםּ ְּדָזָכה ּבֵ ּ
ְתרֹוי ֵכֶלת. ּבַ ְכִלית ְדֹכָלא. ַמאי ּתְ ּּתַ י ְיהוָדה אֹוֵמר)ודאי(. ּ בֹוד ִאְקֵרי, ּ ִרּבִ א ַהּכָ ּסֵ   .ּכִ

י ִיְצָחק ָאַמר ִביָעָתא ְדֹכָלא ַוַדאי, ִרּבִ א ׁשְ ִכיְנּתָ ִריָכן ְדִאיִהי ׁשְ ְבָעה ּכְ ּׁשִ ּ ְּדָהא ִהיא . ּּ
ְרָכא ִמ א ַאֲחָרִניןִמְתּבָ יּתָ ַּעל ְיָדא ְדַצִדיק, ׁשִ ר. ּ ַלת ֲעׂשַ ר ִאיּנון, ְוִאי ּתְ ַלת ֲעׂשַ ָמה , ּּתְ ּכְ

ר ְמִכיָלן ְתַלת ֲעׂשַ ְּדאוְקמוָה ּבִ ּ ְּוַהאי ִהיא ִפְתָחא ְדֻכְלהו. ּ ּּ ּ.  

ְגָווָנָהא, ְּוִהיא חוָטא ַחד יָמא ּבִ ּוְגָווָנא ִדיָלה ָנִפיק, ּוְרׁשִ ּ ַים ֵּמַחד נוָנא, ּ ּ ְדָאִזיל ּבְ
ֶרת ּנֶ ָמה ִאְתְקֵרי. ּכִ ֶרת ַעל ׁשְ לוי ְלֵעיָלא ֵמַעְרָסא ְדָדִוד, ְּוַעל ָדא. ְּוִכּנֶ ּנֹור ֲהָוה ּתָ ּּכִ ְּדָהא , ּּ

ן ֵמֵאָליו)דדוד( ּנֹור ְדָדִוד ְמַנּגֵ ּ ַוַדאי ִאיהו ּכִ ּ א ִעָלָאה, ּ א ַקִדיׁשָ ְּלַמְלּכָ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָוונֹוי , ּ ּגְ
ּוֵמְרִקיָעא ַעד ּכוְרְסָייא, יל ַעד ְרִקיָעאָעֵי ּ.  

ִתיב ִמְצָוה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָהָכא ּכְ ֶלך ִהיא )מלכים ב יח(ּכְ ּ ַמדוַע )אסתר ג( .ְִמְצַות ַהּמֶ
ֶלך ה עֹוֵבר ֵאת ִמְצַות ַהּמֶ ֶלך)נחמיה יא(. ְַאּתָ י ִמְצַות ַהּמֶ א , ְוָתאָנא. ְ ּכִ ְרׁשָ ְיסֹוָדא ְוׁשָ

ַמ ֲחָדאּבְ א ִמְתַעְטִרין ּכַ ְתִרין. ְּלּכָ ַאר ּכִ ְתָרא וִפְתָחא ְלָכל ׁשְ ְּוַהאי הוא ּכִ יב. ּ תהלים (, ִּדְכּתִ

ֲעֵרי ֶצֶדק)קיח ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ַער ַלְיָי)תהלים קיח(, ּוְכִתיב. ּ ִתיב.  ֶזה ַהּשַׁ ּוְרִאיֶתם , ְּוַעל ָדא ּכְ
ל ִמְצֹות ְיָי ם ֶאת ּכָ ּאֹותֹו וְזַכְרּתֶ ְתִרין, ּ ַאר ּכִ ל ׁשְ ַהאי ּכָ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ַסֲהֵדי . ְלַאְכְלָלא ּבְ ּ

ִגין ְדִאיִהי ִמְצַות, ַּסֲהדוָתא ְייהו ּבְ דוְכּתַ ְּוָלא ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ.  

י ִמְצָוה, ְוָתֵניָנן ִמיׁשֵ ׁשְ יָמא. ִנְזָרִקין, ּתַ ָּהא לוָלב ַוֲעָרָבה ְוכו, ְוִאי ּתֵ י ', ּ ִמיׁשֵ ׁשְ ּתַ
ה ִאיּנוןְּקדו ה. ֲאַמאי ִנְזָרִקין, ּּשָׁ י ְקדוּשָׁ ִמיׁשֵ ׁשְ ֶּאָלא ּתַ ָמא , ּ ִתיָבה ִדׁשְ ּכְ יִמין ּבַ ִגין ִדְרׁשִ ּּבְ ּ

א   .ַּקִדיׁשָ

י ִיְצָחק ִּאיּנון חוִטין, ָאַמר ִרּבִ אן, ּ אן וִמּכָ ְלָיין ִמּכָ ְּלַאֲחָזָאה ֵהיך ּתַ , ִסְטֵרי ָעְלָמא' ְלד, ְ
ְלָטא ַעל ּכָֹלאְוִאיִהי. ֵמַהאי ֲאָתר ָרָזא ְדֵלב. ּ ׁשַ א ְדָכל ַהאי ָעְלָמא, ּּבְ ְּדִאיִהי ִלּבָ א , ּ ְוִלּבָ

ְּדִעָלֵאי ֵלב ִעָלָאה, ּ ְּוַתְלָיא ּבַ ֵלב. ּ ְּוֹכָלא הוא ּבַ ְּדָנַפק ֵמָחְכָמה ִעָלָאה, ּּ י ִיְצָחק. ּ , ָאַמר ִרּבִ
עוָרא ְדַהאי ּׁשִ ַמר ּבְ, ּ ְדַהאי)א ואורכא''ס(, ּ י ֶאְלָעָזרִאּתְ ִליָפן ְדִרּבִ   .ַּאְתָוון ּגְ

  ]א''ו ע''דף קע -' גזוהר חלק [

י ְיהוָדה ִריך הוא, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ י, ְּ ַתר ָדַחְלּתִ ַּמאן ְדָבֵעי ְלֵמַהך ּבָ ְְיַהך , ְּ

א ָדא ַתר ִלּבָ ּוָבַתר ַעְייִנין ְדַקְייִמין ָעָלה, ּּבָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמאן ִאיּנון ַעְייִנין. ּ תהלים (, ּכְ

ם ֹלא ָתתורו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם)לא ּ ֵעיֵני ְיָי ֶאל ַצִדיִקים ֲאָבל ַאּתֶ ּ ַמאי . ּ
ם זֹוִנים ַאֲחֵריֶהם )א''ו ע''דף קע(ַטְעָמא  ִגין ְדַאּתֶ   .ּּבְ

י ִחָייא ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִּד, ַמאי ַטֲעָמא ָהָכא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ָאַמר ִרּבִ יב ֲאׁשֶ ְכּתִ
ְצָרִים, ֶּאָלא. ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִגין ְדַכד ַנְפקו ִמּמִ ּּבְ ַהאי חוָלָקא ָעאל, ּ ָקִטיל , ּוְבַהאי. ּּבְ

ִריך הוא ָקטוָלא ְדִמְצַרִים א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַאְתֵריה ִאְתְדַכר. ְּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּוְבַאְתֵריה ִאְזְדַהר ְלהו , ּ ּ ּ ּ
ָד ַאְתֵריה. אּבְ ִגין ְדַהאי ִמְצָוה. ַּמאי ּבְ ִּהיא ֲאָתר ִדיָלה, ּּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2347דף [ -ּ

י ֵייָסא אֵני ִרּבִ ִתיב , ּתָ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז(ּכְ ּ ּכִ יֵמי. ָ , ּכִ
ֵעי ֵליה יֹום ִמּבָ ּּכַ בו, ּ ַחד ִזְמָנא ַנְפקו ְוָלא ִאְתַעּכְ ְּדָהא ּבְ ּ ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאיןֶּאָלא. ּ ּ ּכְ ּ ,

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ הו ּכְ ְרָכא ּבְ ְּדִאְתּבָ ָרֵאל ִמן . ּ ִריך הוא ְלַאָפָקא ְלהו ְלִיׂשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ך ַזּמִ ּּכַ ּ ּּ ְ ְ

לוָתא ִתיב , ּּגָ יֹום ַההוא הֹודו ַלְיָי ִקְראו ְוגֹו)ישעיה יב(ּוְכֵדין ּכְ ם ּבַ ּ ַוֲאַמְרּתֶ ּ רו ְי', ּ י ַּזּמְ ָי ּכִ
ָכל ָהָאֶרץ ה מוַדַעת ֹזאת ּבְ אות ָעׂשָ ּּגֵ מֹוְדָעא . ַּמאי מוַדַעת ֹזאת. ּ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ ּּבְ

ִעטוָפא ְדִמְצָוה ֹּזאת ּבְ ּ מֹוְדָעא ֹזאת. ּ ּתְ ַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ה ִנמוִסין ִדיָלה, ּּבְ ַכּמָ ּּבְ ּ ְּדַיֲעֵביד , ּ
ִריך הוא ָאִתין ְו א ּבְ ּקוְדׁשָ ָעְלָמאְּ ין ּבְ ִתיב , ִנּסִ ֵדין ּכְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד )זכריה יד(ּכְ ּ ּבַ

מֹו ֶאָחד רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּוׁשְ ְּבָ   .ְִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּ

  פרשת קרחזוהר 
ן ֵלִוי ְוגֹו ן ְקָהת ּבֶ ן ִיְצָהר ּבֶ ח ֹקַרח ּבֶ י ַא. 'ַּוִיּקַ א ָפַתח ִרּבִ ֱחָמִדים ִמָזָהב )תהלים יט(ּּבָ ּ ַהּנֶ
ּוִמָפז ַרב וְמתוִקים ִמְדַבׁש ְונֹוֶפת צוִפים ּ ּ ּ ֵמי אֹוַרְייָתא. ּּ ָמה ִעָלִאין ִפְתּגָ ּּכַ יִרין , ּ ָמה ַיּקִ ּכַ

ִאיִבין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ִּאיּנון ּּתְ ִאיִבין ִאיּנון ְלֹכָלא, ּ ּּתְ ָמ. ּ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ אּ ְוָכל . ּא ַקִדיׁשָ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ א, ַּמאן ְדִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַדל ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ִזיב ִמּכָֹלא, ּ ּתְ ִזיב , ְּוִאׁשְ ּתְ ִאׁשְ

ָעְלָמא ֵדין ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִזיב ּבְ ּתְ א ֲחֵזי. ְּוִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּתָ ַדל ּבְ ּתְ ל ַמאן ְדִאׁשְ ָאִחיד , ּּכָ
ִאיָלָנא  ְּדַחֵייּבְ יה. ּ יָון ְדָאִחיד ּבֵ ּּכֵ ֹכָלא ָאִחיד, ּ יב, ּּבְ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא )משלי ג(, ִּדְכּתִ

ה ְוגֹו ֲחִזיִקים ּבָ   .'ַּלּמַ

י ִיְצָחק ָאַמר אֹוַרְייָתא, ִרּבִ ַדל ּבְ ּתְ ל ַמאן ְדִיׁשְ ּּכָ ֵּחירו ִאית ֵליה ִמּכָֹלא, ּ ּ יָתה, ּ , ֵּחירו ִמּמִ
ָמה ְדַאָמָרן ִג. ּּכְ ְרָיאּבְ ּין ְדֵחירו ָעֵליה ׁשַ ּ יה, ּ אֹוַרְייָתא. ְּוָאִחיד ּבֵ ָרֵאל ִמְתַעְטִרין ּבְ ִּאילו ִיׂשְ ּ ּ ,

ִזבו ִמּכָֹלא ּתְ ִּיׁשְ ָגלוָתא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ יב , ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ א אילו ישראל מנטרין ''ס(ּ

ּ ָחרות ַעל ַהֻלחֹות)שמות לב( )ולא אשתכחו בגלותא כתיב, אשתזבו מכלא, אורייתא ַאל , ּ
ְקֵרי ָחרות ֶאָלא ֵחירות ּּתִ ְּוֵחירות ָדא . ּּ ַכח)אוקמוה(ּ ּתְ אֹוַרְייָתא ִאׁשְ אֹוַרְייָתא ִאיִהי ,  ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵּחיָלא ִדיִמיָנא ִליל , ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(ּכְ ָמאָלא ִאְתּכְ ּוׂשְ
יִמיָנא ָמאָלאַּמאן ְדָעִב, ּבִ ָמאָלא ְיִמיָנא, יד ְיִמיָנא ׂשְ ִאילו ָחִריב ָעְלָמא, ּוׂשְ ָּהא ִאיהו ּכְ ּּ.  

א ֲחֵזי ָמאָלא. ַאֲהֹרן ְיִמיָנא, ּתָ ד ִחלוָפא ִדיִמיָנא , ֵליָוֵאי ׂשְ ֵעי ְלֶמְעּבַ ֹּקַרח ּבָ ּ ּ
ָמאָלא ׁש, ִלׂשְ ך ִאְתַעּנָ ִגין ּכָ י. ְּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדִאׁשְ אּ יׁשָ ָנא ּבִ ְוִאְתֲעָנׁש , ּה ִליׁשָ

ֹכָלא י ְיהוָדה ָאַמר. ּּבְ יִמיָנא, ִּרּבִ ִדיר ּבִ ִליל ּתָ ָמאָלא ִאְתּכְ ּקוָנא , ׂשְ ָעא ְלַאְחְלָפא ּתִ ֹּקַרח ּבָ
א ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ א, ּ ך ִאְתֲאִביד ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

ח ֹקַרח ח, ַּוִיּקַ א ְלַגְרֵמיהָנִסיב . ַּמאי ַוִיּקַ יׁשָ ַתר ְדָלאו ִדיֵליה, ֵּעיָטא ּבִ ל ְדָרַדף ּבָ ּּכָ ּ ּ ּ ,
יה ּמֵ ִּאיהו ָעִריק ִמּקַ יה, ְוֹלא עֹוד. ּ יה ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ֶּאָלא ַמה ְדִאית ּבֵ ּ ּ ַתר . ּ ֹקַרח ָרִדיף ּבָ

ְּדָלאו ִדיֵליה ּ ִּדיֵליה ָאִביד, ּ   .ְוַאֲחָרא ָלא ָרַווח, ּ

  ]ב''ו ע''דף קע -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2348דף [ -ּ

ַמְחלֹוֶקת א. ַמאי ַמֲחלֹוֶקת. ֹקַרח ָאִזיל ּבְ ְּפלוְגּתָ א. ּ א ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּפלוְגּתָ ּ ּ ּוַמאן ְדָבֵעי . ּ ּ
ּקוָנא ְדָעְלָמא ְּלַאְפְלָגא ּתִ ְלהו ָעְלִמין, ּ ִּיְתֲאִביד ְמּכֻ לֹום, ַמֲחלֹוֶקת. ּ א ְדׁשָ ְּפלוְגּתָ ּ ּוַמאן . ּ

לֹום ָמא ָּפ, ְּדָפִליג ַעל ׁשָ א )ב''ו ע''דף קע(ִליג ַעל ׁשְ א, ַּקִדיׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ לֹום , ּ ׁשָ
  .ִאְקֵרי

א ֲחֵזי לֹום, ּתָ ִריך הוא ָעְלָמא, ֵּלית ָעְלָמא ָקִאים ֶאָלא ַעל ׁשָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ ,
לֹו, ָּלא ָיִכיל ְלִאְתַקְייָמא ָרא ָעַלְייהו ׁשָ ַּעד ְדָאָתא ְוׁשָ ּוַמאי הוא. םּ ת. ּ ּבָ ְּדִאיהו , ׁשַ ּ
ֵאי ָלָמא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּׁשְ ּוְכֵדין ִאְתָקָיים ָעְלָמא, ּ ּוַמאן ְדָפִליג ָעֵליה. ּ ּ   .ִיְתֲאִביד ֵמָעְלָמא, ּ

ת ּבָ ׁש ֵעִצים, ְּצָלְפָחד ָפִליג ַעל ׁשַ ּוַמאן ִאיּנון ֵעִצים. ְּדֲהָוה ְמקֹוׁשֵ ִּאיּנון ִאיָלִנין . ּ
ְדַאָמָרן )א''ז ע''קנ(ין ַאֲחָרִנ ְּוִאיּנון ִמִלין. ּכִ ְרָייא, ּ ְדחֹול)א אילנין''ס( ּ ּקֶֹדׁש ָלא ׁשַ , ְוחֹול ּבַ

ָלָמא ְדָעְלָמא)מכאן והלאה מילי דחול בשבת אסיר ודאי( ּ ְדָפִליג ַעל ׁשְ ּ.  

י יֹוֵסי ָאַמר ִתיב , ִרּבִ לֹום ָרב ְלאֹוֲהֵבי תֹוָרֶתך ְוגֹו)תהלים קיט(ּכְ ּאֹוַרְייָתא הוא . 'ָ ׁשָ
לֹום יב, ׁשָ לֹום)משלי ג(, ִּדְכּתִ לֹום ִדְלֵעיָלא .  ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ָמא ׁשָ ְּוֹקַרח ָאָתא ְלַאְפּגָ ּ
א ָאה, ְוַתּתָ ך ִאְתֲעִניׁש הוא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ.  

ה ְוגֹו ַּוָיקומו ִלְפֵני ֹמׁשֶ ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָי. 'ּ ּ ְמעֹון ָאַמר. יאּ י ׁשִ ְקִריֵאי מֹוֵעד , ִרּבִ
ִתיב ֶּאָלא ָהִכי הוא. ֲאַמאי ְקִרֵאי, ד''ָחֵסר יֹו, ְקִרֵאי ּכְ ֵעין ַמְלכוָתא , ּ ַּמְלכוָתא ְדַאְרָעא ּכְ ּ ּ

ְתִרין ִעָלִאין, ְּוָרָזא ָדא. ִּדְרִקיָעא ל ִאיּנון ּכִ ּּכָ הו, ּ א ִאְתֲאִחיד ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ְּלהו ּכֻ, ּ ּ
 )ח''צ( ְוֵאיָמַתי .ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש )ויקרא כג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּזִמיִנין ֵמֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש

ָעְלָמא ין ּבְ ֲעָתא ְדמֹוֵעד ַזּמִ ׁשַ ְתִרין ִעָלִאין, ּּבְ ַגְווָנא ְדִאיּנון ּכִ ּּכְ ּ ִּדְזִמיִנין ִמֹקֶדׁש ִעָלָאה, ּ ּ ,
ּתָ ין ְלֵחילֹויָהִכי ָנֵמי ֹקֶדׁש ּתַ ְּלַאְעְטָרא וְלַאְעָלָאה ְלהו, א ַזּמִ ּ.  

ֹלֹמה, ֹּקֶדׁש ִעָלָאה ְיִדיָעא ָאה ָחְכַמת ׁשְ ּתָ . ָהִכי ָנֵמי ִאיִהי ְזִמיַנת ְלָכל ֵחיָלָהא, ֹקֶדׁש ּתַ
ְּוִאיּנון ַחָייִלין ּכוְלהו ּ ּּ ָאה, ּ ּתָ ַהאי ֹקֶדׁש ּתַ ִזְמָנא , ְּזִמיִנין ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְרָייא ּבְ ְּדמֹוֵעד ׁשַ

ָעְלָמא ּוְכַגְווָנא ְדֵחיָלָהא ַקְייִמין ְלֵעיָלא. ּבְ ּ א, ּ דוְגָמא ִדיָלה , ָּהִכי ָנֵמי ַקְייֵמי ְמָמָנן ְדַעּמָ ּּכְ ּ ּ
א ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְקִרֵאי מֹוֵעד, ְלַתּתָ א. ּ ּוְבִגין ְדִאּנון ְלַתּתָ ּ כגוונא (, ְקִרֵאי מֹוֵעד ָחֵסר, ּ

יר ִאיּנון ֲאָב)דלעילא ִלימו ַיּתִ ׁשְ ּל ּבִ ּ.  

ם ַוַדאי י ׁשֵ י ְיָי, ַּאְנׁשֵ ם יוָמת, ְּוָדא הוא ָרָזא. ְוָלא ַאְנׁשֵ ָנְקבֹו ׁשֵ ְוַעל . ְואֹוִקיְמָנא, ּּבְ
ם ַוַדאי, ָּדא ִאְקֵרי ָהָכא י ׁשֵ יָון ְדִמִסְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ַאְתָיין, ַּאְנׁשֵ ּּכֵ ּ ם ִאיּנון, ּ י ׁשֵ , ַּאְנׁשֵ

ירָה ָבָחא ִדְלהֹון ַיּתִ ֲּאָבל ִאיּנון ַנְטלו ְלַגְרַמְייהו, ּא ׁשְ ּ ַמְחלֹוֶקת. ּ   .ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ

ר לֹו ֶּאָלא ִאיּנון . ַוֲאַמאי ָקדֹוׁש ְוָלא ָטהֹור, ֲאַמאי ּבֶֹקר. ּבֶֹקר ְויֹוַדע ְיָי ֶאת ֲאׁשֶ ּ
ְטָרא ְדָטהֹור ָקא ַאְתָיין ֲהָנא, ִּמּסִ הָאַמ. ְוָקדֹוׁש ּכַ ְתָרא ְדַכֲהָנא , ּבֶֹקר, ר ֹמׁשֶ ִּדְכֵדין ּכִ ּ

ָעְלָמא ַער ּבְ ֲהֵני, ִאּתְ ַּפְלחו ֲעבֹוָדה ְדֹבֶקר, ָהא ּבֶֹקר, ִּאי ַאּתון ּכַ ּ ּוְכֵדין ְויֹוַדע ְיָי ֶאת , ּ
דֹוׁש ר לֹו ְוֶאת ַהּקָ ר לֹו ְסָתם. ֲאׁשֶ דֹוׁש. ָּדא ֵליָוֵאי, ֶאת ֲאׁשֶ ֲהָנא, ְוֶאת ַהּקָ ֵדין , ָּדא ּכַ ּכְ
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ְּוֵלית ַמאן ְדַאְבִחין ִמָלה. ְוִהְקִריב ֵאָליו ְסַטר , ֶּאָלא ּבֶֹקר, ּ ֲאָרא ּבִ ּתַ ְתֲחזון ְלִאׁשְ ִּאי ּתִ
ְּדָהא ָלאו ִזְמֵניה הוא, ּּבֶֹקר ָלא ָסִביל ְלכו, ִּדיָנא ּ ֶחֶסד. ּ ֲאָרא ּבְ ּתַ ְתֲחזון ְלִאׁשְ ָהא , ְּוִאי ּתִ

ִּזְמֵניה הוא ַתֲארו, ּ יהְּוִתׁשְ ּבֵ ל ְלכו, ּן ּגַ   .ִּויַקּבֵ

ָמה ֹטֶרת. ּבְ ּקְ ִביָנא. ּבַ ֵעי ְלׁשוׁשְ ְּדָהא ְקֹטֶרת ּבָ ֹכָלא, ּ ְּלִאְתַקְטָרא ַעל ְיֵדיה ּבְ ּ ּ ,
ָרא ִביָנא. ּוְלִאְתַקּשְׁ ֲהָנא. ַּמאן ׁשוׁשְ ך. ָּדא ּכַ ְוְבִגין ּכָ ר ִיְבַחר ְיָי הוא , ּ ְּוָהָיה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

דֹוׁש ין ִאיּנון. ּא ַהָטהֹורְוָל, ַהּקָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ְוַעל . ָטהֹור, ֵלִוי. ָקדֹוׁש, ּכֵֹהן. ְוָטהֹור. ָקדֹוׁש: ּ
ִתיב דֹוׁש ּכְ   .ָּדא ַהּקָ

ר ׂשָ ַּוִיְפלו ַעל ְפֵניֶהם ַויֹאְמרו ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרוחֹות ְלָכל ּבָ ּ ּּ ּּ א ֲחֵזי. ּ ה ְוַאֲהֹרן ָמְסרו , ּתָ ֹּמׁשֶ
י ְרַמְייהו ְלּמִ ָמה. ָתהּּגַ יב ַוִיְפלו ַעל ְפֵניֶהם ַויֹאְמרו ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרוחֹות, ּבְ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּרוַחת , ּ

ִתיב ך ִאיָלָנא ְדמֹוָתא הוא. ו''ָחֵסר ָוא, ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּוְבָכל ֲאָתר ְנִפיַלת ַאְנִפין ְלַההוא , ְּ ּּ
ָכל יֹום)תהלים ז(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו: ֵאל, ְּוַעל ָדא ֵאל ֱאֹלֵהי. ֲאָתר ֲהִוי .  ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ

ָמִתין ְדָעְלָמא, ֱּאֹלֵהי ָהרוחֹות ְּדִאיהו ֲאָתר ְצרֹוָרא ְדִנׁשְ ּ ּ ן ַסְלִקין, ּ ּמָ ָמִתין ּתַ , ְּוָכל ִנׁשְ
ן ַאְתָיין ּמָ   )א תמן אתחזיין''נ(. ּוִמּתַ

  ]א''ז ע''דף קע -' גזוהר חלק [

 ] בשנה212יום [סדר הלימוד ליום ה אייר 

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ ְמעו ֲחָכִמים ִמָלי ְויֹוְדִעים ַהֲאִזינו ִלי)איוב לד(, ּ ּ ׁשִ ַהאי ְקָרא . ּּ
א ֲחֵזי. ֱּאִליהוא ַאָמרֹו ִתיב , ּתָ ר ֹלא )איוב לב(ַמה ּכְ ת ֵרָעיו ָחָרה ַאפֹו ַעל ֲאׁשֶ ֹלׁשֶ ּ וִבׁשְ ּ

ְּדָהא ִאיּנון ֲהִוו ַא. 'ָּמְצאו ַמֲעֶנה ְוגֹו ְּוִאיֹוב ָלא ֲהָוה ִאְתְנִחים ָעַלְייהו, ְּמִרין ִמִליןּ ֵמָהָכא . ּ
ַקְדִמיָתא, ַּמאן ְדָעאל ְלַנֲחָמא ְלָאֵבל, אֹוִליְפָנא ָדא ִמִלין ּבְ ֵעי ְלַיּסְ  )א''ז ע''דף קע(, ּּבָ

ְּדָהא ַחְבַרָייא ְדִאיֹוב ֲהוֹו ַאְמֵרי ִמֵלי ְקׁשֹוט ּ ּּ ִגין ְדָבֵעי ִמִלין , ֲּאָבל ְלַנֲחָמא ֵליה ָלאו, ּ ּּבְ ּ
ְּדִאיהו יֹוֵדי ָעַלְייהו ּ ל ָעֵליה ִדיָנא)באורח קשוט(, ּ ּ וְכֵדין ְיַקּבֵ ּ א , ּ א ַקִדיׁשָ ְּויֹוֵדי ְלַמְלּכָ

ִתיב. ָּעֵליה ְדָבִרים ְוגֹו)איוב לב(, ַמה ּכְ ה ֶאת ִאיֹוב ּבִ ּ ְוֵאִלָיהו ִחּכָ ְּדאֹוֵדי ְלָבַתר . 'ּּ
ִרי א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּך הואּ ַמָיא, ְ יל ָעֵליה ִדיָנא ִדׁשְ ְּוַקּבִ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ַדי ֵמָעְול)איוב לד(ּכְ ע ְוׁשַ ְמעו ִלי ָחִליָלה ָלֵאל ֵמֶרׁשַ י ֵלָבב ׁשִ ּ ָלֵכן ַאְנׁשֵ ּ .
ְמעו ִלי י ֵלָבב ׁשִ ֹכָלא, ָּלֵכן ַאְנׁשֵ ֵליִמין ּבְ ֲהָדא , עֲחִליָלה ָלֵאל ֵמֶרׁשַ. ְּלַאְבֲחָנא ִמִלין, ּׁשְ

ָכל יֹום)תהלים ז(, ּהוא ִדְכִתיב ָדי ֵמָעְול.  ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ ָּדא ָסִמיך ָלֳקְבָלא ָדא, ְּוׁשַ והא (, ְּ

ָדי )אוקמוה ֶלם לֹו)איוב לד( .ֵּאל ׁשַ י פֹוַעל ָאָדם ְיׁשַ ַהאי ָעְלָמא, ּ ּכִ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ , ָהא ּבַ
י ָמאֵר ְלָיא ָעֵליה, ּיהְוָעִביד ֲעִביְדּתֹוי ְוָחֵטי ַקּמֵ ַּההוא עֹוָבָדא ּתַ ָלָמא ֵליה ִדיָנא, ּ ְּלׁשַ ּ ּ ,

ֶלם לֹו י פֹוַעל ָאָדם ְיׁשַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ֶלם לֹו, ּ ַּההוא עֹוָבָדא ְיׁשַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2350דף [ -ּ

ל ָדא ים ֵאָליו ִלּבֹו, ְּוִעם ּכָ יה וְרעוֵתיה ְלָאָתָבא ַק, ִאם ָיׁשִ ִוי ִלּבֵ יָון ְדַבר ָנׁש ׁשַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ י ּ ּמֵ
ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ָּמאֵריה ָמתֹו ֵאָליו ְיֱאסֹוף ְלִאְתַצְרָרא ּבִ ֵדין ֵאל ֱאֹלֵהי ָהרוחֹות רוחֹו ְוִנׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ,

יה ְלַבר ִביק ְלַנְפׁשֵ ִדיָנא ַאֲחָרא, ְּוָלא ׁשָ ְדָנא ּבְ   .ְּלִאּתְ

י יֹוֵסי ָאַמר ִדיִנין ְטִמיִר, ּ הוא)אחרא(ַּהאי ִמָלה ָרָזא , ִרּבִ ִריך הואּבְ א ּבְ ּין ְדקוְדׁשָ י . ְּ ּכִ
ֶלם לֹו ּפֹוַעל ָאָדם ְיׁשַ ִדיֵניה, ּ ְדָנא ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ְּלִאּתְ ּוְבִאינון עֹוְבִדין ְדַבר ַנׁש ַעִביד ּבְ ּ ּ ,

עֹוָבדֹוי ְּוַסִליק ֵליה ְלִאְתַדָנא ּכְ ְתֵריה, ְוִיְתֲאִביד ֵמָעְלָמא, ּ ִתיב ּבַ ִמי ָפַקד ָעָליו , ַּמה ּכְ
ָלהָא ֵבל ּכֻ ם ּתֵ ְּרָצה וִמי ׂשָ ָּדא הוא ָאחוָה ְדָפִריק ֵליה, ִמי ָפַקד ָעָליו ָאְרָצה. ּּ ּ ּ ּ ּ ם . ּ ּוִמי ׂשָ

ָלה ֵבל ּכֻ ּּתֵ יָתא, ּ ְנָיין ָעְלָמא, ְּדָבאֵני ּבֵ וָבא, ּוָבֵני ּבִ ְּוִתּקוָנא ְוִיּשׁ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ ִאם , ַּמה ּכְ
ים ֵאָליו ִלּבֹו ְנָייָנא, ר ָנׁשַהאי ּבַ. ָיׁשִ ְּדָפִקיד ָעֵליה ְלִמְבֵני ּבִ א וְרעוָתא , ּ ֵעי ְלַכְווָנא ִלּבָ ּּבָ ּ ּ

יה ְדַההוא ִמיָתא ְּלַגּבֵ ּ אן. ּ ָתא, ִמּכָ ר ָנׁש ְדָאֵתי ַעל ַהִהיא ִאּתְ א , ּּבַ ִפירו ְוִתיאוְבּתָ ִגין ׁשְ ּּבְ ּ ּ
ִּדיָלה ֵני, ּ ְנָיין ָעְלָמא ָלא ִאְתּבְ י ִמיָתאְּדָהא ְרע, ָהא ּבִ ָוון ְלַגּבֵ א ָלא ִאְתּכְ ּוָתא ְוִלּבָ ּ.  

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ים ֵאָליו ִלּבֹו, ּ יה, ִאם ָיׁשִ א ִדיַכִוין ְלַגּבֵ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ּ ּ ּ ֵדין רוחֹו , ּ ּּכְ
ָמתֹו ֵאָליו ֶיֱאסֹוף יה, ְוִנׁשְ ּבֵ ך ּגַ ְּוִאְתְמׁשַ ַהאי ָעְלָמא, ְ ָנָאה ּבְ ִת, ְלִאְתּבָ ְתֵריהַמה ּכְ , ּיב ּבַ

ר ָיַחד ְוָאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשוב ׂשָ ל ּבָ ר ָיַחד, ִּיְגַוע ּכָ ׂשָ ל ּבָ ֵלי , ִיְגַוע ּכָ ַּההוא ּגוָפא ִיְתּבְ ּ
ַעְפָרא ָרא, ּבְ ׂשְ א. ְּוָכל ַההוא ּבִ ּתָ ָּהא ַחְדּתוִתין ְדִבְנָיָנא , ָּאָדם ַעל ָעָפר ָיׁשוב, ְוַהׁשְ ּ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ַּעל ַעְפָרא ְדִבְנָייָנא ְדגוָפא ַאֲחָראְּוֵיתוב , ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ָמה ְדֲהָוה ּבְ , ְּוַעל ָדא. ּּכְ
ִריך הוא א ּבְ ידֹוי ְדקוְדׁשָ ְמָתא ּבִ ּרוָחא ְוִנׁשְ ּ א, ְּ ְּוָחֵייס ָעַלְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ְּדָלא ִיְתֲאִבידו , ּ ּ

ך ֵאל , ּוֵמָעְלָמא ַאֲחָרא, ֵמַהאי ָעְלָמא ִגין ּכַ רְּבְ ׂשָ  )ז''במדבר י(. ֱּאֹלֵהי ָהרוחֹות ְלָכל ּבָ
ה ְוגֹו ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ֶאת ַהּמַ י ִחָייא ָפַתח . 'ַּויֹאֶמר ֹמׁשֶ ִּרּבִ ְ ֲחַמת ֶמֶלך )משלי טז(ּ

ה א. ַּמְלֲאֵכי ָמְות ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכְפֶרּנָ ָמה ִאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ָרא ֵמחֹוַבְייהו. ּּכַ ּמְ , ְּלִאְסּתַ
ּוְלַנְטָרא עֹוָבַדְייהו ָדן, ּ ה ִזְמִנין ָעְלָמא ִאּתְ ַכּמָ ְּדָהא ּבְ ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא עֹוָבִדין , ּ

ַמְתְקָלא ַסְלִקין יִחין ָעַלְייהו ְלֵעיָלא, ּּבְ ּגִ ּוַמׁשְ ּ יה, ּ יבו ַקּמֵ ְּוַאְכּתִ ְּוַכד עֹוָבַדְייהו ִדְבֵני . ּ ּ
א י, ָנׁשָ ָרן ַקּמֵ ּשְׁ אָלא ִמְתּכַ ַער, ָּסִליק רוְגָזא,  ַמְלּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲחַמת , ְוִדיָנא ִאּתְ

ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹובֹוי, ְֶמֶלך ַמְלֲאֵכי ָמְות ֵעי ּבַ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבָ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ.  

ה ֲעָתא ְדָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ַקְייִמין ַעל ָע, ְּוִאיׁש ָחָכם ְיַכְפֶרּנָ ׁשַ ּּבְ ֵלי, ְלָמאּ ִאי , ְּורוְגָזא ּתָ
ים ְלֵעיָלא ָאה ְדָרׁשִ ָדָרא ַזּכָ ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ יה, ּ ח ּבֵ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַכך רוְגָזא, ְּ ּתְ ְּוִאׁשְ ְ .

א ְדִאְתְרַגז ַעל ַעְבדֹוי ְּלַמְלּכָ ד ִדיָנא, ּ ַבע ַעל ַסְנִטיָרא ְלֶמְעּבַ ַּאְדָהִכי ָעאל , ַּוֲהָוה ּתָ
אְר יה, ִּחיָמא ְדַמְלּכָ א, ְּוָקם ַקּמֵ יָון ְדָחָמא ֵליה ַמְלּכָ ּּכֵ ִּאְתְנִהירו ַאְנפֹוי, ּ אֵרי ַההוא . ּ ּׁשָ

ֲהֵדיה ֵעי ּבַ ּתָ א ְלִאׁשְ ְּרִחיָמא ְדַמְלּכָ א ַחֵדי, ּ ּוַמְלּכָ ד ָאָתא ַסְנִטיָרא. ּ ָּחָזא ַאְנפֹוי , ְלָבַתר ּכַ
א ַחָדאן ְּדַמְלּכָ ָלק ְו, ּ ֵעי , ּוְכֵדין. ְּוָלא ָעִביד ִדיָנא, ָּאִזיל ֵליהִּאְסּתַ ַּההוא ְרִחיָמא ּבָ

א ַעל ֲעָבדֹוי ּוְמַכֵפר ְלהו, ְלַמְלּכָ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ ה, ּ   .ְּוִאיׁש ָחָכם ְיַכְפֶרּנָ

  ]ב''ז ע''דף קע -' גזוהר חלק [
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ה ְדרוְגָזא ֲהָוה , ּאוף ָהָכא ד ָחָמא ֹמׁשֶ ּּכַ ֵל )ב''ז ע''דף קע(ּ ה ֶאל , יּתָ ִּמַיד ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּ
ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא, ַאֲהֹרן ִגין ְדִאיהו ׁשוׁשְ ּּבְ ּ ּ ידֹוי, ּ ּוְקֹטֶרת ָלא ַסְלָקא ֶאָלא ּבִ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ָעְלָמא ָלָמא ּבְ י ׁשְ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַאְסּגֵ יר ִקׁשְ ְּוָקׁשִ ָּהא אוְקמוָה, ְקֹטֶרת. ּ ֶחְדָווָתא , ּ
ְּדֵעיָלא ְו אּ וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַתּתָ ִּקּשׁ ּ ְּסִליקו ְדרוְגָזא, ּ ּ ֶמן )משלי כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ׁשֶ

ח ֵלב ּמַ ה, ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ ּוְכֵדין ְוִאיׁש ָחָכם ְיַכְפֶרּנָ י ְלַההוא רוְגָזא, ּ ְּיָנֵקי ִויָדּכֵ ְוַרֲחִמין , ּ
  .ִמְתָעִרין

י ֶאְלָעָזר  ָהִתי )במדבר ד( ,רָאַמ )א רבי אבא''נ(ִרּבִ ְפחֹות ַהּקְ ֶבט ִמׁשְ ְכִריתו ֶאת ׁשֵ ּ ַאל ּתַ ּ
ִּמּתֹוך ַהְלִוִים א ְדֵליָוֵאי, ְ ְרׁשָ ְזָעא ְוׁשָ ִגין ְדִאיּנון ּגִ ּּבְ ּ ְּוֹזאת ֲעׂשו ָלֶהם ְוָחיו ְוֹלא ָימותו. ּ ּ ּ ּ ,

ֲהָנא ְלַאְתְקָנא ְלהו ְּדָבֵעי ּכַ ב ִדְקִריִבין ִאיּנו, ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ אּ ָּלא ֵייֲעלון ֶאָלא , ּן ְלקוְדׁשָ ּ
ִתּקוָנא ְדַכֲהָנא ּּבְ יה, ּ ְּדהוא ָיַדע ִסיָמָנא ְדִיְמטון ְלַגּבֵ ּ ּ ּ יר, ּ ָיא ְלָמאֵני . ְוָלא ַיּתִ ְוַכד ְמַכּסְ

א ֵרי, ּקוְדׁשָ ּסוָיא ַאֲחָרא ׁשָ ֵדין ּכִ אי ָל, ְוָאִסיר לֹון ְלָקְרָבא ְלֵמֱחֵמי, ּּכְ ֲחׁשָ ְּדָהא ִמָלה ּבַ א ּ
ְייהו ָרָזא וַבֲחָשאי )ועל דא(, ֶּאָלא ְלַכֲהָנא, ִּאית ְלַגּבַ ּ ְדִמָלה ִדְלהֹון ְועֹוָבָדא ִדְלהֹון ּבְ ּ ּ ּּ

  .ְוֵליָוֵאי ְלָאָרָמא ָקָלא

אי וְבָרָזא ֲחׁשָ ֲהֵני ּבַ ך ּכַ ִגין ּכָ ּּבְ , ְּדַחְמָרא ְלָאָרָמא ָקָלא, ְּוַעל ָדא ָאִסיר לֹון ַחְמָרא, ְ
ּוְלַגָלָאה ך ֵליָוֵאי ִאְתְמָסרו ְלָאָרָמא ָקָלא. ּ ָרִזין ִאיהוּ ִגין ּכָ ּּבְ ִדיָנא ִאְתֲאָחד, ְ , ְּדָהא ּבְ

ְלָייא ִאיהו ִאְתּגַ ִּדיָנא ּבְ י ּכָֹלא, ּ ּוְלַפְרְסָמא ִמָלה ַקּמֵ ּ ֲהָנא. ּ ָרָזא , ֲאָבל ּכַ ל ִמלֹוי ּבְ ּּכָ
ְלָייא , ּוַבֲחָשאי ִאְתּגַ ִגין ְדִאיהו . )וימין מקרבת,  תהא דוחהסימנא דכלא שמאל(ְוָלאו ּבְ ּּבְ ּ
ָמאָלא, )מקרב(ְיִמיָנא  ְטָרא ִדׂשְ ָעְלָמא ִמּסִ ְרָיין ּבְ ד ִדיִנין ׁשַ ּּכַ ָרָבא, ּ , ְיִמיָנא ְיֵהא ִמּקְ

ֹטֶרת. ּוְבָמה ּקְ אי, ּבִ ֲחׁשָ ְּדִאיהו ּבַ ָרָזא ָדִקיק, ּ ּוְפִניָמָאה ִמּכָֹלא, ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ד ַהאי ַמ, ּתָ ָחא ַאֲחָראּכַ ָערוָתא, ְדּבְ ָעָרא ִאּתְ אֵרי ְלַאּתְ ָכחו , ּׁשָ ּתְ ד ָלא ִיׁשְ ּּכַ
ִאין יה, ַזּכָ ַער ְלַגּבֵ ָחא ְפִניָמָאה ִאּתְ ַּמְדּבְ ְכֵכי, ְּוָקִאים ָלֳקְבֵליה, ּ ּתַ ְּוַעל ָדא . ְוִדיִנין ִמׁשְ

ַּקְייָמא ָלֳקֵבל ָדא ָלק, ּ ּוְכֵדין ִדיָנא ִאְסּתַ ּ ּ.  

י ֶאְל ים)'במדבר ד(, ָעָזר ָאַמרִרּבִ ָדׁשִ ֹאֶהל מֹוֵעד ֹקֶדׁש ַהּקֳ ֵני ְקָהת ּבְ ,  ֹזאת ֲעבֹוַדת ּבְ
ים ֲעָתא ִדְבֵני ְקָהת ַנְטִלין ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ׁשַ ֲהָנא, ּּבְ ֵדין ָאֵתי ּכַ ַּעד ָלא ִיְקְרבון , ְּוָחֵפי ּכָֹלא, ּכְ

ְייהו, ִּאיּנון ַנְטִליןְּוָלא ֲהוֹו ָחָמאן ְלָעְלִמין ַמה ְד, ְּלַנְטָלא ֵליה ִכּסוָייא ִמּנַ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ .
יב ָמה ִדְכּתִ ָסך)'במדבר ד(, ּּכְ ֲחֶנה ְוהֹוִרידו ֵאת ָפרֹוֶכת ַהּמָ ְנסֹוַע ַהּמַ ְ וָבא ַאֲהֹרן וָבָניו ּבִ ּ ּ ּ ּ .

א ּסוָייא ְדָמאֵני ַמְקְדׁשָ ְּורֹוב ּכִ ּ ֵכֶלת ִאיהו, ּ ִגין ִדְתֵכֶלת ָהא , ּּתְ ּ אוְקמוָה )ב''ג ע''קכ(ּּבְ ּ
ַמר ְסָייא ּכָֹלא. ְוִאּתְ ַתר ְדִאְתּכַ ּּבָ ֵני ְקָהת ְדַנְטִלין, ּ ִאיּנון , ְּמָקְרִבין ּבְ ְּוָלא ְמָקְרִבין ֶאָלא ּבְ ּ

ִדים ְדָנְפִקין ְלַבר ּּבַ ּ ְוִכָלה ַאֲהֹרן וָבָניו ְלַכּסֹת ֶאת ַהּקֶֹדׁש )'במדבר ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
את ְוגֹו',ְוגֹו ֲחֶנה ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיֹבאו ְבֵני ְקָהת ָלׂשֵ ְנסֹוַע ַהּמַ   .'ּ ּבִ

ך ְקֹטֶרת ְדִאיִהי ְפִניָמָאה ִגין ּכָ ּּבְ ּ ָרָזא, ְ ְּוַעל ָדא . ְלַכֲהָנא ִאְתְמַסר, ְּוָכל ַמה ִדי ּבְ
ָה)'במדבר ז( ה ַוָיָרץ ֶאל ּתֹוך ַהּקָ ר ֹמׁשֶ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ח ַאֲהֹרן ּכַ ְ ַוִיּקַ ּ ֹטֶרתּּ ן ֶאת ַהּקְ ְּדִאיִהי , ל ַוִיּתֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2352דף [ -ּ

ִתים וֵבין ַהַחִיים, ָּרָזא ְדַכֲהָנא, ְּפִניָמָאה ין ַהּמֵ ֵדין ַוְיַכֵפר ַעל ָהָעם ַוַיֲעמֹוד ּבֵ ּּכְ ּּ ין , ּ ּבֵ
ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ּוֵבין ִאיָלָנא ְדמֹוָתא, ּ ָדא, ּ ֵדין ְיִמיָנא ָקִריב ָדא ּבְ ָפה, ּּכְ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ָאה ,ַוּתֵ  ַזּכָ

ּחוָלָקא ְדַכֲהָנא ְּדַכֲהָנא ִאית ֵליה ֵחיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּ א, ּ ִרים , ְּוִאית ֵליה ֵחיָלא ְלַתּתָ ְּוהוא ּגָ
א ָלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָמאָלא ָפַלח ִליִמיָנא, ּוְבָכל ִזְמָנא, ּׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִיָלוו , ּׂשְ ּ

ַרתוך ָָעֶליך ִויׁשָ ִמְקָדׁשִויִמיָנא ּבִ, ָּ ֵחי ּבַ ּכְ ּתַ ָמאָלא ִמׁשְ   .ּׂשְ

ְמעֹון ֲאבוָה י ׁשִ יה ְדִרּבִ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָקִאים ַקּמֵ ִּרּבִ ּ ִתיב , ָּאַמר ֵליה, ּ  ְרֵאה )קהלת ט(ּכְ
ל ְיֵמי ַחֵיי ֶהְבֶלך ר ָאַהְבּתָ ּכָ ה ֲאׁשֶ ַָחִיים ִעם ִאּשָׁ ּ א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה. ּ ְּרֵאה ַחִיים ִעם , ּתָ

ר ָאַהְבּתָ ִאּשָׁ ראה חיים עם אשה אשר ) קהלת ט(א והוה אמר רבי שמעון כתיב ''ס(ה ֲאׁשֶ

ּ ָדא הוא ָרָזא)אהבת ֲאָתר ָדא, ּ ר ָנׁש ְלַאְכְלָלא ַחִיים ּבַ ְּדָבֵעי ּבַ ָלא ָדא ָלא ָאְזָלא, ּּ ָּדא ּבְ ּ .
ַלְיָלה ר ָנׁש ְלַאְכְלָלא ִמַדת יֹום ּבַ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּוִמַדת ַלְיָל, ּ יֹוםּ ְּוָדא הוא ְרֵאה ַחִיים ִעם . ה ּבַ ּ

ַחִיים י ִהיא ֶחְלֶקך ּבַ ִגין ּכִ ר ָאַהְבּתָ ַמאי ַטַעָמא ּבְ ה ֲאׁשֶ ְרָאן ֶאָלא ַעל , ִָאּשָׁ ְּדָחִיים ָלא ׁשַ ּ
ֶמׁש. ָּדא ַחת ַהּשָׁ ה ָעֵמל ּתַ ר ַאּתָ ָוַבֲעָמְלך ֲאׁשֶ ָמה ְדָאַמר , ּ ָכל ְדָרֶכיך ָדֵעה)משלי ג(ּּכְ ָ ּבְ ּו ּ

ר ֹאְרחֹוֶתיך ְָוהוא ְיַיּשֵׁ ּ.  

  ]א''ח ע''דף קע -' גזוהר חלק [

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ִמלֹוי ִדׁשְ א ֲחֵזי ּכָ ְּוּתָ ָחְכְמָתא, ּ ְלהו ְסִתיִמין ְלגֹו ּבְ ּּכֻ ְּוָהֵני ְקָרֵאי ִאְתָחזון , ּ
ָרה ְרצוָעה ְּדהוּתָ ּ ְתֵריה, ּ יב ּבַ ָמה ִדְכּתִ ּּכְ ְמָצא )כתיבא אמר ליה רבי אלעזר ''נ(, ּ ר ּתִ  ּכֹל ֲאׁשֶ

ּבֹון ְוגֹו ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֶ ה ּכִ ֹכֲחך ֲעׂשֵ ָָיְדך ַלֲעׂשֹות ּבְ יה. 'ָ ָלא ּבֵ ּכְ , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
ה)קהלת ט( ֹכֲחך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ָ ּכֹל ֲאׁשֶ ֹלֹמה , ָ  )א''ח ע''דף קע(ְוִכי ׁשְ

ְּדָחְכְמָתא ִעָלָא יהּ ֵני ָעְלָמא, ּה ּבֵ ל ּבְ יר ַעל ּכָ   .ָאַמר ָהִכי, ַיּתִ

ָמרו)א אמר ליה''נ(ֶּאָלא  א ַעל ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאּתְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ִמלֹוי ִדׁשְ ּ ּכָ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ
ה ֹכֲחך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ָּכֹל ֲאׁשֶ ר ָנׁש ְלַאְכְלָלא, ָ ָּדא הוא ְדָבֵעי ּבַ ּ ָמאָלא ּ  ׂשְ

יִמיָנא ְּוָכל ַמה ְדהוא ָעִביד, ּבִ יִמיָנא, ּ ִליָלן ּבִ ֵעי ֵליה ְדָלא ְיהֹון ֶאָלא ּכְ ִּמּבָ ּ ר . ּ ּכֹל ֲאׁשֶ
ְמָצא ָיְדך ָמאָלא, ָּתִ ֹכֲחך. ָּדא ׂשְ ָּדא הוא ְיִמיָנא: ַָלֲעׂשֹות ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )שמות טו(ּכְ

ּכֹ ְּיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי ּבַ ְּוֵכיָון ְדַבר ָנׁש ִיְזְדָהר ְדָכל עֹוָבדֹוי ֵיהֹון ְלִסְטָרא ִדיִמיָנא. ַחָ ּ ְוַיְכִליל , ּ
יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ַהאי ָעְלָמא, ׂשְ ַגִוויה ּבְ אֵרי ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ְּוַיְכִניׁש ֵליה , ְּ

יה ְלַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּלַגּבֵ ּ ּ.  

א ּבַ ֲעָתא ַדֲאֵתיָנא ְלַההוא ָעְלָמאְוָלא ֵייּמָ ׁשַ ּר ָנׁש ּבְ א ַרֲחֵמי, ּ ע ִמן ַמְלּכָ ֵדין ֶאְתּבַ , ּכְ
יה ְּוֵאיתוב ַקּמֵ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה, ּ ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֶ ר ָנׁש ֵמַהאי , ֶּאָלא ּכִ ַלק ּבַ ַתר ְדִיְסּתְ ּּבָ

ר ָנׁש, ָעְלָמא ֵעי ּבַ א ַק, ֶּאָלא ִאי ּבָ א ַיְנִהיר ֵליה ְלַההוא ָעְלָמאְּדַמְלּכָ ִּדיׁשָ ּ ן ֵליה , ּ ְּוִיּתֵ
ּחוָלָקא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ַהאי ָעְלָמא, ּ ַדל ּבְ ּתְ יִמיָנא, ִּיׁשְ ְוָכל עֹוָבדֹוי , ְלַאְכְלָלא עֹוָבדֹוי ּבִ

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ֵּיהֹון ִלׁשְ ִניׁש ֵמַהאי ָעְלָמ, ְּ ד ִיְתּכְ ְדָנא , אְּדָהא ְלָבַתר ּכַ ְּלִאּתְ
יָפא ּקִ ִדיָנא ּתַ ם, ּבְ ִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ָזָבא ִמן ִדיָנא, ּּבְ ּתְ ן ֵעיָטא ְוָחְכָמה ְוָסְכְלָתנו ְלִאׁשְ ּמָ ֵּלית ּתַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2353דף [ -ּ

אֹול ּשְׁ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבַ ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֶ ם. ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ֵגיִהּנָ יה ָמדֹוִרין , ּבְ ִּאית ּבֵ
אֹול. ִריןַעל ָמדֹו ָאה ׁשְ ּתָ יה. ָמדֹוָרא ּתַ ָאה ִמּנֵ ּתָ ַמאן . ְְוָדא ָסִמיך ְלָדא. ֲּאַבדֹון, ָּמדֹוָרא ּתַ

אֹול ן ְיַצְפֵצף ְועֹוֶלה, ְּדָנִחית ִלׁשְ ּמָ ְּידונון ֵליה וִמּתַ ּ ּ  )שמואל א ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
אֹול ַוָיַעל ּוַמאן ְדָנִחית ַלֲאַבדֹו. ּמֹוִריד ׁשְ ּ   .ּּתו ָלא ָסִליק ְלָעְלִמין, ןּ

יה עֹוָבָדא ָטָבא ַּמאן ְדִאית ּבֵ ּאֹו ְדִאיהו , ּ ָנא)א אי טבא איהו''ס(ּ ּבָ ּ ָמאֵרי ְדחוׁשְ ָהא , ּ
ב ּכַ ּאוְקמוָה ִדְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא ַעד ָלא ִיׁשְ ּ ד , ְוַעד ָלא ָנִאים, ּ ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ֵעי ּבַ ּבָ

ָנא ֵמעֹוָבדֹו ּבָ ל ַההוא יֹוָמאּחוׁשְ ּי ְדֲעַבד ּכָ ְייהו, ּ ְּוֵיתוב ִמּנַ ַמאי . ְּוִיְבֵעי ָעַלְייהו ַרֲחֵמי, ּ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ָעְלָמא. ַטְעָמא ּבְ אֵרי ּבְ ֲעָתא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ֵני , ּ ְוָכל ּבְ

ֲעָת, ָּעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ַהִהיא ׁשַ ָנא ֵמעֹוָבדֹויּוָבֵעי ּבְ ּבָ ד חוׁשְ ְויֹוֵדי , ּא ְלֶמְעּבַ
ֲעָתא ְדמֹוָתא, ָּעַלְייהו ִגין ְדִאיִהי ׁשַ ּּבְ ָנא, ּ ּבָ ְּוִאֵלין ִאְקרון ָמאֵרי ְדחוׁשְ ּ ּ ּ.  

ַדַעת וְבָחְכָמה ְלִמְנַדע ְלָמאֵריה ַדל ּבְ ּתְ ְּוֵכן ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ָכָאה , ּ ד ַיַעְברון ֵליה ְלִאְסּתָ ּּכַ ּ
םּוְלִאְס ֵגיִהּנָ ִאיּנון ַחָייִבין ְדִאְתְטִרידו ּבַ ָלא ּבְ ּכְ ּּתַ ּ אֹול, ּּ א ִדׁשְ ּוְבַדְרּגָ ְּוֻכְלהו ַצְווִחין ֵמִאיּנון , ּ ּ ּ
ין ן, ַּדְרּגִ ּמָ ַאר ּתַ ּתְ יַנְייהו, ּהוא ָלא ִיׁשְ ח ּבֵ ּכַ ּתְ ּבֹון ְוַדַעת , ְּוָלא ִיׁשְ ה ְוֶחׁשְ ְּוַעל ָדא ֵאין ַמֲעׂשֶ

ׁשְ ַכח ֶאָלא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, אֹולְוָחְכָמה ּבִ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ה ְנהֹוִרין ובוִציִנין, ּ ֲאָתר ְדַכּמָ ּּבַ ּ ּ ,
יה אָרן ּבֵ סוִפין ׁשָ ה ּכִ ְּוַכּמָ ִריך הוא ָאֵתי , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָעא )א ותאיב ליה''ס( )ביה(ְּ ְעׁשְ ּתַ  ְלִאׁשְ

ַגן ֵעֶדן ַאר ַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ִּעם ׁשְ ָא. ּּ ַהאי ָעְלָמאַזּכָ ּה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ּ ּ ּוְבָעְלָמא , ּ
ִתיב , ְּדָאֵתי ִרים ֶאת ָפֶניך)תהלים קמ(ָּעַלְייהו ּכְ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ָ ְּ ּ ּ ּ .

ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי הוא ֶאת ֲעבֹוַדת ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו)ח''במדבר י( א ָפַת. 'ּ י ַאּבָ  )ישעיה מ(, חִּרּבִ
ב ַעל חוג ָהָאֶרץ ְוגֹו ַּהיֹוׁשֵ א ֲחֵזי. 'ּ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָסִליק , ְּ

יה ְרעוָתא ַקּמֵ ּּבִ אֹוַרְייָתא, ּ ּוָבָרא ֵליה ּבְ א כד סליק ברעותא קמיה קודשא בריך הוא ''ס(. ּ

ְכַללּ וָב)למברי עלמא אסתכל באורייתא וברא ליה ּתַ  )משלי ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ה ִאׁשְ

ם ָאִני ַמִים ׁשָ ֲהִכינֹו ׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה.  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון)משלי ח( ּוְכִתיב. ּבַ ְקֵרי , ּ ַאל ּתִ
ֶּאָלא אוָמן, ָאמֹון ּ.  

י ְלִמְבֵרי ָאָדם ד ֲאּתֵ ַמר, ּכַ ָנא , ְוָהא ִאּתְ ִּאְתְקִריַאת ֶאֶרך ַאַפִים ָאְמָרה ּתֹוָרה ְוִכי ְלַמּגָ ְ

ֲעָתא ְדָנִפיק ָאָדם ְלָעְלָמא. ְוַרב ֶחֶסד ַהִהיא ׁשַ ֲּהָוה ִזיו ַפְרצוָפא ִדיֵליה ֵמֵעיָלא , ּּבְ ּ ּ ּ ּ
א ּתָ ְרָיין, ּוִמּתַ ל ּבִ יה ּכָ ַּוֲהוו ַדֲחִלין ִמּנֵ ּ א ֲחֵזי. ְּואֹוְקמוָה, ּ ְוָלא , ָּלא ִאְתַקָיים ָעְלָמא, ּתָ

ִלים ּתְ ִלימו ְדֹכָלא, ִאׁשְ ׁשְ ֲעָתא ְדַנָפק ָאָדם ּבִ ַּעד ַהִהיא ׁשַ ּ ּ ָקן , ְּוִאְתַקָדׁש יֹוָמא, ּ ְוִאְתּתְ
א א ְלַמְלּכָ ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ֵאי, ּּכֻ ִלימו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ֻכְלהו , ּ ָכחו ֶחְדָוון ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּּ

  .ָעְלִמין

  ]ב''ח ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ַה אּבְ ֲעָתא ְדָבָעא יֹוָמא ְלִאְתַקְדׁשָ ִּהיא ׁשַ ֵרי ּגוָפא , ּ ִדין ְלִאְתּבְ ֲּהוֹו ָנְפֵקי רוֵחיהֹון ְדׁשֵ ּ ּ
ִריאו, ְּוִאְתַקָדׁש יֹוָמא, ִּדְלהֹון ָמה ְדִאְתְפִגים ֵמֲעִביָדָתא , ְּוָלא ִאְתּבְ ַאר ָעְלָמא ּכְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
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יָון ְדִאְתָקָדׁשו, )א ואתחסר''ס( ְוִאְסֲתָחר) ב''ח ע''דף קע( ּּכֵ ּ ָרֵאל)עלמין( ּ ִלימו ,  ִיׂשְ ּתְ ְּוִאׁשְ
יהֹון ַדְרּגֵ ָמאָלא, ּבְ ְסָטר ׂשְ ָכחו ֵליָוֵאי ּבִ ּתְ ד , ְּוִאׁשְ ִלים ַההוא ְפִגיָמא )א כדין''ס(ּכַ ּתְ ּ ִאׁשְ ּ
ָמאָלא, ְּדָעְלָמא ַטר ׂשְ   .ְּדִמּסְ

ָאה ֵליָוֵאי ָעאן ְלִאְתַדּכְ יִמיָנאּוְכ, ְּוַעל ָדא ּבָ ִליל ּבִ ְוָעְלָמא ָלא , ֵּדין ּכָֹלא ִאְתּכְ
ִתיב, ִּאְתְפִגים ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְּוָעַבד ַהֵלִוי הוא, ּ ָמאָלא. ּ ִלים ִלְסַטר ׂשְ ִלים . ּהוא ַאׁשְ ּהוא ַאׁשְ

ימו ְדָעְלָמא ִּלְפּגִ ַּוֲאִפילו ַההוא ִסְטָרא ְדָצפֹון. ּ ּ ּ ָעְלָמא, ּ ַאר ָחֵסר ּבְ ּתְ ָרא , ְּדִאׁשְ ד ּבָ ּכַ
ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִלים ְלֹכָלא. ְּ ֲארֹוָנא ַאׁשְ ֲארֹוָנא. ֵּליָוָאה ּבַ ַההוא . ַמאי ּבַ ּּבְ
ָנא ּכְ ַמׁשְ ָּמטוָלא ְדֲהוֹו ַנְטֵלי ּבְ ל ַההוא ְפִגימו ַעל ְיֵדיה, ּ ִלים ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּּ.  

ָמאָלא: ּהוא יִמ: ּהוא. ְּלֵעיָלא ִלׂשְ ִליל ּבִ ּּתו הוא, יָנאִאְתּכְ יָקא: ּ א תא חזי ''ס(. ָּדא ַעּתִ

ָעְלָמא)ג מן תו''ול ַכח ּבְ ּתְ א ְמֵהיְמנוָתא , ּ ִאְלָמֵלי ִדיָנא ָלא ִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ָּלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ
אֹוַרְייָתא, ִּעָלָאה א ּבְ ֵני ָנׁשָ ְדלון ּבְ ּתַ ְּוָלא ִיׁשְ ְּוָלא ִיְתַקְיימו ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ּ פוְלָחָנא ,ּּ ּ

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָעְלָמא ְלַגּבֵ ַכח ּבְ ּתְ ֵלימוָתא ְדִיׁשְ ּׁשְ ּ ֲּהִוי אֹוֵמר ָדא . ַּמאן ָעִביד ֵליה, ּ
  .ֵליָוָאה

ְּותו ְוָעַבד ַהֵלִוי הוא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ י ְיָי הוא ָהֱאֹלִהים)דברים ד(ּכְ ִלים . ּ ּכִ ּהוא ַאׁשְ
ֵלימוָתא ָרֵאל: ּהוא. ּּכָֹלא ַחדְלֶמיֱהִוי , ּׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָלא ִלּכְ יָטא ְלַקּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּפׁשִ , ּכְ

י)שיר השירים ב( ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֲחָדא,  ׂשְ ָרא ִזווָגא ּכַ ִגין ְלַחּבְ ּּבְ ַער . ּ ַמאן ִאּתְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֲּהִוי אֹוֵמר הוא. ְּרִחימוָתא ּּתו הוא ּכְ א דא עתיקא כמה דאת א תו הו''ס(ּ

נו ְוֹלא ֲאַנְחנו ַעּמֹו)תהלים ק( )אמר כי יי הוא האלהים ּ הוא ָעׂשָ ּ ך הוא. ּ ִגין ּכָ ּּבְ א: ְ . ְלַתּתָ
ְלָייא: ּהוא. ְּלֵעיָלא: ּהוא   .ּהוא ֱאֹלִהים. ּהוא ָסִתים. ִאְתּגַ

י ִיְצָחק ָאַמר ִריך הוא ְלַאְנָהָרא ְלִסי, ִרּבִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ א, ֲהָראְּ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ . ּּכִ
ַבע ִזְמִנין א ְיֵהא ַעל ַחד ׁשֶ ְמׁשָ ּוְנהֹוָרא ְדׁשִ  ְוָהָיה אֹור )ישעיה ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ה ְוגֹו אֹור ֲהַחּמָ ך ִויֵרֵחך ֹלא ֵיָאֵסף)ישעיה ס(ּוְכִתיב . 'ַּהְלָבָנה ּכְ ְמׁשֵ ְ ֹלא ָיֹבא עֹוד ׁשִ ְ .
ֶמׁש ְוגֹו ֹל)ישעיה ס(ּוְכִתיב  ְא ִיְהֶיה ָלך עֹוד ַהּשֶׁ ּ'.  

ר ְוגו)במדבר יח(רעיא מהימנא  ׂשָ ל ֶפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ּבָ ֵהָמה ', ּ ּכָ כֹור ַהּבְ ְוֵאת ּבְ
ְפֶדה ִּפּקוָדא ָדא ִלְפדֹות ֶפֶטר ֲחמֹור. ַּהְטֵמָאה ּתִ ּּ ּ ִּלְפדֹות ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְוִאי קֹוֶדם . ּ

ְּדָאִזיל ְלַההוא ָעְל אֹוַרְייָתא, ָמאּ ָמֵתיה ּבְ יה ְורוֵחיה ְוִנׁשְ ָּלא ִיְפֶדה ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ָעִתיד ְלַאְחְזָרא , ּ
ַקְדֵמיָתא ְדּבְ ּ ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג(. ְלַהאי ָעְלָמא ּכִ א ְורוָחא , ּ ְּוָלֳקֵבל ַנְפׁשָ

ְמָתא   .ְוִנׁשְ

ִתיב  ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲע)ג''איוב ל(ּכְ ּ ֶהן ּכָ ֶברּ ֹלׁש ִעם ּגָ ָרֵאל. ַמִים ׁשָ ִגין , ְוִיׂשְ ּבְ
ָלא ּתֹוָרה ְּדִפְדיֹון ִדְלהֹון ֲהָוה ּבְ ּסוָפא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ֶסף ּכִ ְּדִאיהו ּכֶ ּ ּ ּ ַלת ִזְמִנין , ּ ָּאַהְדרו ּתְ

ָגלוָתא אֹו, ַּאֲחָרִנין ּבְ ְתַרְייָתא ְדפוְרָקָנא ִדְלהֹון ְיֵהא ּבְ ּוְבפוְרָקָנא ּבַ ּ ּ ּ ָּלא ְיַהְדרון , ַרְייָתאּ
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ָגלוָתא ָנן וָבִריכו ֵליה. ְּלָעַלם ּבְ ָּאתו ַרּבָ ּ ּ ִריך הוא , ְּוָאְמרו ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְִיְפֶדה ָלך ָרֵאל ִיָפדון ַעל ְיָדך, ּ ְְוָכל ִיׂשְ ּ הֹון, ּ ך, ְּוִתְתַחֵדׁש ִעּמְ ְְוִאיּנון ִעּמָ ּ.  

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ִית, ּ י ּבַ ֶעְרּכֵ ּוְבָרָזא ְדָחְכְמָתא. ָּלדון ּבְ ר ָנׁש, ּ ִית ְדּבַ ָתא, ּּבַ ִאי . ָּדא ִאּתְ
ָתא ְדטֹוב ָוָרע טֹוָבה, ִּאיִהי ִאּתְ ִּיְפֶדה ָלה ֵמַההוא ָרע, ּוָבֵעי ְלָהִמיר ָרָעה ּבְ ּ ְּוָיִהיב ֵליה , ּ

ֵּעֶרך ִדיָלה ּ ָתא ְדִאיָלָנא ְדַחֵייא. ְ ֲּאָבל ִאּתְ ּ ה ִא, ּ ַמר ּבָ ה ָזָהב )איוב כח(ּּתְ  ֹלא ַיַעְרֶכּנָ
ֵלי ָפז ּוְזכוִכית וְתמוָרָתה ּכְ ּ ּ ּ ּ ְְוֵאין ָלה ֵעֶרך, ּ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת )משלי יב(, ּּכְ  ֵאׁשֶ

ְעָלה ַמר . ּּבַ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוגֹו)משלי לא(ְוִאּתְ א. ' ֵאׁשֶ ִכיְנּתָ  ֶחֶסד ַּמאן ְדָגִמיל. ְוָדא ׁשְ
ה ֵּלית ֵעֶרך ְלַאְגָרא ִדיֵליה, ִּעּמָ ּ ה. ְ ּוַמאן ְדָחאב ְלַגּבָ ּ א ִדיֵליה, ּ ֵּלית ֵעֶרך ְלֹעְנׁשָ ּ ְ.  

ין ָלה ׁשִ ּמְ ָפחֹות ִאית ָלה ִדְמׁשַ ָמה ׁשְ ּּכַ ּ ְייהו, ּ ְִאית ָלה ֵעֶרך, ְּוָכל ֲחָדא ַוֲחָדא ִמּנַ ְוָכל . ּ
ַּחד ְוַחד ָצִריך ִפְדיֹון ְמָתאֲאָבל ַמאן . ְ א, ּאֹו רוָחא, ְּדָיִרית ִנׁשְ ִכיְנּתָ א ִמׁשְ ָלא , אֹו ַנְפׁשָ

ָּצִריך ִפְדיֹון ַמר , ְ א ָעָלה ִאּתְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא )ישעיה מב(ּ ּ ֲאִני ְיָי הוא ׁשְ ּ
ן ְלָיא. ֶאּתֵ ִריך הוא ּתַ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדִפְדיֹון ִדיָלה ּבְ ּ ּ ּ ָכן ָל. ְּ ָרֵאל)לגביה(ּה ְּדַאְמׁשְ וָרא ,  ִיׂשְ ִקּשׁ ּּבְ

ִּדְתִפיִלין ת, ּ ּבָ אֹות ְדׁשַ אֹות ְדיֹוִמין ָטִבין, ּּבְ אֹות ִדְבִרית, ּּבְ ה ִפקוִדין, ְותֹוָרה, ּּבְ ַכּמָ ּּבְ ּ .
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ְלָיא ּבְ ְּדִפְדיֹון ִדיָלה ּתַ ּ ּ ּ ן ָוַאַעׂש ְלַמַע )יחזקאל כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

ִמי ם ֹזאת)ו''ויקרא כ( ּוְבִגיָנה, ׁשְ א ַעל .  ְוַאף ּגַ ֵני ָנׁשָ ָמה ִפקוִדין ִאיּנון ְדַעְבִדין ּבְ ָּהִכי ּכַ ּ ּ ּ
ל ְפָרס ה חֹוִבין. ְּמָנת ְלַקּבֵ ַההוא ָעְלָמא. ְוַכּמָ ּוְלָכל ִפּקוָדא ִאית ֵליה ֵעֶרך ּבְ ּ ּ ְּ א אבל ''ס(. ּ

א ְלַמאן ְד)עונשא ּ וְלָכל עֹוְנׁשָ ר ָעַלְייהוּ יעור, ַּאְעּבָ ֵּאין ֵליה ֵעֶרך ְוׁשִ ְּ.  

  ]א''ט ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ַמֲחִרים ְנָכָסיו ַלּכֵֹהן, ּ ָרֵאל , ָּלדון ּבְ ִיׂשְ ל ֶחֶרם ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ
ל ֶפֶטר ֶרֶחם ְלָכל ּבָ)באדם ובבהמה(ְּוָרָזא ָדא . ְָלך ִיְהֶיה ָאָדם ּ ּכָ ר ַיְקִריבו ַלְיָי ּבָ ר ֲאׁשֶ ּׂשָ
ֵהָמה ן : ֶרֶחם. ּוַבּבְ ּבַ חוׁשְ ִהיפוך ַאְתָוון ּכְ ּּבְ ר ָנׁש'' רמ)א''ט ע''דף קע(ְּ ָּעַלְייהו , ּח ֵאָבִרים ְדּבַ
ַמר  ְזּכֹור)חבקוק ג(ִאּתְ ֹרֶגז ַרֵחם ּתִ ר ָנׁש.  ּבְ ַתר ְדָכִעיס ּבַ ִעיָרא ְלַג, ּּבָ ּוַמֲחִרים ַההוא ּבְ יהּ , ּּבֵ

ְרָיא ֵאל ַאֵחר ָנָחׁש יה, ָהא ׁשַ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֵהָמה)בראשית ג(, ּ ל ַהּבְ ה ִמּכָ ְּוִאיהו , ּ ָארור ַאּתָ
ר ָנׁש ָמאָלא ְדּבַ ִריך הוא. ִּלׂשְ א ּבְ ִגין ָדא ָמֵני קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּדִאיהו ַרֲחֵמי , ְלֵמיַהב ְלַכֲהָנא, ְּ ּ

ָרָכה ְפָייא ֹרֶגז, ּבְ ר ָנׁש ָמָרהְּד, ְלִאְתּכַ ַההוא ּבַ ַער ּבְ ְות, ִּאּתְ א ְדַמְלָאך ַהּמָ ְַחְרּבָ ַער , ּ ְוִאּתְ
ַרֲחֵמי יה ּבְ ָמאָלא, ְּיִמיָנא ְלַגּבֵ ְפָייא רוְגָזא ִדׂשְ ְּוִאְתּכַ ְזּכֹור, ּ ֹרֶגז ַרֵחם ּתִ   .ְּוַהאי ִאיהו ּבְ

ְות, ַּמאן ְדָכִעיס ַכַעס ַסם ַהּמָ ְּדִאית ֵליה ּבְ ְּדָעֵליה א, ּ ּוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתיןּ ל , ּ ּכָ
ִאילו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ַּהּכֹוֵעס ּכְ ר ָנׁש. ּ ּבַ ִגין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאּתֹוְקַדת ּבְ ּוְבַהִהיא . ּּבְ

יה ִעיָרא ְדָיִהיב ְלַכֲהָנא ִאְתְפַרׁש ֵחֶרם ִמּנֵ ּּבְ א ִדיֵליה , ְוָסָמֵאל ֵאל ַאֵחר ֵחֶרם, ּּ ְּונוְקּבָ ּ ּ
ֶנה ּתֹוָרה, הְקָלָל ִמׁשְ ּבַ לוָלה ִמּכֹל ְקָללֹות ׁשְ ִריך הוא. ּּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָכל אֹוַרְייָתא , ְּ ִריך ּבְ ְּבָ

ְרָכאן ִמיִמיָנא, ּכָֹלא ה ּכֵֹהן, ְוָכל ּבִ ְּדָאִחיד ּבָ ל ֵחֶרם ָצִריך ְלֵמיַהב ֵליה . ּ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ְּ
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נוָר, ְלַכֲהָנא ְּדִאיהו ָאִכיל ֵליה ּבְ ּ ּ ֵצי ֵליה ֵמָעְלָמא, אּ ָמאָלא , ְּוׁשֵ א ִמּשְׂ ִכיך ֶאּשָׁ ְְוׁשָ

יִמיָנא ְּדִאיהו ַמָייא, ּבִ ּ ּוֵביה , ּ ָכָכה)אסתר ז(ּ ֶלך ׁשָ   .ְ ַוֲחַמת ַהּמֶ

דֹוָלה רוָמה ּגְ ַתר ָדא ְלַהְפִריׁש ּתְ ִּפּקוָדא ּבָ ּ ּ ָאה, ּ ֵרי ִמּמְ רוָמה, ְּואֹוְקמוָה ּתְ ָנן . ַּמאי ּתְ ַרּבָ
אִּדְמִת ָאה, יְבּתָ ֵרי ִמּמְ א ּתְ רוָמה ִדְצִריִכין ְלַאְפְרׁשָ ַּהאי ּתְ ִסְתֵרי ּתֹוָרה ַמאי ִניהו, ּ ַמאן . ּּבְ

ִּאי הוא ָזר יוַמת ְוַהְיינו ֵאל ָזר ָסָמֵא, ְּדָבֵעי ְלִמְטַעם ּ ִריך הוא ָאַמר . ל''ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

רוָמה)שמות כח( ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ָאה, ּ ֵרי ִמּמְ יֹוָמא, ּתְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ֵרי , ְּלַיֲחָדא ֵליה ּתְ ְּדַהְיינו ּתְ ּ
ָאה מ, ִמּמְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ְדַעְרִבית''ּבְ ם ּכְ ַמע וָברוך ׁשֵ ּט ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ּ ט ''ּוְבמ, ְּ

ְחִרית ָאה, ַּאְתָוון ְדׁשַ ֵרין ִמּמֵ א ִעָלָאה, ֲחֵסִרין ּתְ ִכיְנּתָ ִּאיּנון ׁשְ ָאהְו, ּ ַתְרַווְייהו ָצִריך , ַתּתָ ְּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלַיֲחָדא ְלקוְדׁשָ ְּ ה ְדַתְרַווְייהו, ּ ַּאּמָ ִּמָדה ְדַתְרַווְייהו. ּ ּ ה. ּ ַאּמָ ה ''ַאּמָ. ֵמָאה ּבָ

ַאְתוֹוי ֵמָא ִהֻפך ַאְתָוון''ּבְ ְה ִאיהו ְוִאיהו ּבְ ּ ּ   .ם''ַהֵא, ּ

ֲאָכְלֶכם ִמ)במדבר טו(ְועֹוד  רוָמה ַלְיָי ְוָהָיה ּבַ ִרימו ּתְ ֶּלֶחם ָהָאֶרץ ּתָ ּ ִרימו, ּ גֹון , ּּתָ ּכְ
א)חבקוק ג( ּ רום ָיֵדיהו ָנׂשָ ָען, ּ ר ֶאְצּבְ ר ְסִפיָרן, ְּוִאיּנון ֶעׂשֶ ִּדְסִליקו ִדְלהֹון ְלֶעׂשֶ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ִּדְסִליקו מ, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו יָתא. ה''ּ ּוְבַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ם ''י, ה''ָמה ְסִליק ֵמָא, ּ
ָנן ָמאֵרי ַמְתִניִתין. צ''ה ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ָרֵאל ָמ)'דברים י(, ּ ה ִיׂשְ ה ְיָי '' ְוַעּתָ

ך ְֱאֹלֶהיך ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ ְקֵרי ָמה ֶאָלא ֵמָאה, ְּוָאְמרו, ָ ְרָכאן ִדְמֻחָייב , ַּאל ּתִ ָּלֳקֵבל ֵמָאה ּבִ ּ
ר ָנׁש ְלָבְרָכ ָכל יֹוָמאּבַ ָכל יֹוָמא , ּא ְלָמאֵריה ּבְ ר ָנׁש ְלַמְטַעם ּבְ ְְוַהאי ִאיהו ְדָצִריך ּבַ ּ ּ

רוָמה, ְּלָמאֵריה ּוְבִגין ָדא ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ ּ ּ.  

רומֹות ִאיּנון ה ּתְ ְּוַכּמָ רוָמה ִמְדאֹוַרְייָתא, ּ ִּאית ּתְ רוָמה. 'ּתֹוָרה מ, ּ ְּוַהאי ִאיהו ּתְ ּתֹוָרה , ּ
ִעים יֹוםְּדִאְתְיי ַאְרּבָ ה . ִהיַבת ּבְ יְמרון ְדָאִכיְלָנא ִמּנָ ְּוִאי ּתֵ ּ ִתיב, )א מנא''נ(ּ  )שמות לד( ָהא ּכְ

ָתה ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל וַמִים ֹלא ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ָהר ַאְרּבָ ה ּבָ ְנִטיַרת . ַּוְיִהי ֹמׁשֶ
א ּבְ רוָמה ְלקוְדׁשָ א ַהאי ּתְ ּתָ ֲּהָוה ַעד ַהׁשְ ִּריך הואּּ א ָלא ָאַכל. ְ ְֵאיך ַאְכִלין , ְּוֵכיָון ְדַמְלּכָ

ְּדָהא ְלָבַתר ְדָאַמר , ַעְבֵדי ִמי)שיר השירים ה(ּ ׂשָ , ְּלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים,  ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ
ֵּייְכלון ַעְבדֹוי ּ.  

ַתר ָדא ְלַהְפִריׁש  ִּפּקוָדא ּבָ ּ ר ְלֵלִוי)ומותא תר''נ( )י לוי תרומת מעשר ואיהי''נ(ּ ,  ַמֲעׂשֵ
ַטר ִדיִמיָנא ְדִאיהו ֶחֶסד א ִמּסְ ִכיְנּתָ ְּוִאיִהי ׁשְ ּ דֹוָלה ַלּכֵֹהן, ּ רוָמה ּגְ ָמאָלא. ּּתְ ְטָרא ִדׂשְ , ִּמּסִ

בוָרה ְּדִאיהו ּגְ ּ ר ְלֵלִוי, ּ רוַמת ַמֲעׂשֵ א, ּּתְ ִכיְנּתָ   .ְּדִאיִהי ׁשְ

רֹו, י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''יֹו ת ֶעׂשְ ֹלׁשֶ יה, ִּנים ַלָפרׁשְ ַמר ּבֵ ְטָרא ְדַההוא ְדִאּתְ ִּמּסִ ּ ּ יחוזקאל (, ּ

ֹמאל)א בוָרה, ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ֶבׂש. ְּוָדא ּגְ רֹון ַלּכֶ א ''נ(א ''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ְוָדא יֹו, ְוִעּשָׂ

ר ַאְתָוון, )י''ו ה''י וא''ד ה''יו רֹון, ְּדָסִליק ְלֶעׂשֶ ר ְלמ. ַהאי ִעּשָׂ ָאה''ּה ומ''ְוֶעׂשֶ   .ה ְלּמֵ

רֹוִנים י ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ  )'י' ו' ל' א ל''ס(ּ ְוַסְלִקין )י''ו ה''י וא''ד ה''א דא יו''נ(', י' י' ֲאָבל ׁשְ
הֹון' ְוי', ְלל יִצים ְוֹכָלא יֹו''ַּסְלִקין מ, ְסִפיָרן ּבְ יָצה, ד''ּג ּבֵ ד ה, חֹוֶמׁש ּבֵ ', ּתֹוֶסֶפת ִמּצַ

ר ְּדִאיהו, ְוָהִכי ַמֲעׂשֵ רּ ָרֵאל ַמֲעׂשֵ ּ ִפּקוָדא ְלַהְפִריׁש ִיׂשְ ְטָרא ְדָאת י, ּ ר ִמן ', ִּמּסִ ַמֲעׂשֵ
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ר ֲעׂשֵ ְטָרא ְדָאת ה, ַהּמַ וִרין ְדָאת י. 'ַּחד ֵמָחֵמׁש ִמּסִ ל ִעּשׂ ּּכָ ר ', ּ א ַחד ֵמֶעׂשֶ ִכיְנּתָ ְוִאיִהי ׁשְ
ְטָרא ְדִתְפֶאֶרת, ֵמָחֵמׁש' א. ְסִפיָרן ִּאיהו ִמּסִ ְּדִאיהו, ּ ֶתרּ ה ִמּכֶ ְלכות .  ֲחִמׁשָ ְחׁשֹוב ִמּמַ ְּוַכד ּתַ

ְפֶאֶרת א ְלֵעיָלא, ַעד ּתִ ּתָ ְפֶאֶרת ָחֵמׁש ִמּתַ ח ּתִ ּכַ ׁשְ יה. ּּתִ ָאה ְלַגּבֵ א ֲחִמּשָׁ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ.  

רֹוִנים ָלַאִיל ֵני ֶעׂשְ ְטָרא ַאֲחָרא ִאיִהי ׁשְ ֶקל ַהּקֶֹדׁש' י' ּוְכִליַלת י, ּוִמּסִ ׁשֶ ף ּבְ , ַהּכַ
ָרה י ָרה ֲעׂשָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש', ָּלַאִיל ָדא ו, ה''ה' ֲעׂשָ ְּדִאיהו ׁשֶ ָרה , ּ ָרה ֲעׂשָ ְּוַהאי ִאיהו ֲעׂשָ

ֶקל ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ף ּבְ רֹוִנים, ְועֹוד. ַהּכַ ֵני ֶעׂשְ ', ְּוֹכָלא א. ִּמן ַוִייֶצר' ָלַאִיל ו. ִּמן ַוִייֶצר' י' י, ׁשְ
א' י, ְּלֵעיָלא' י ֶא' ו, ְלַתּתָ רֹוִנים ִאיּנון י. ְמָצִעיָתאּבְ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ   .'י' י' ְּועֹוד ׁשְ

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ָנן ָמאֵרי ַמְתִניִתין אוְקמוָה. ְלַהְפִריׁש ּתֹוָדה, ּ ְּוַרּבָ ִרים , ּ ְּדתֹוָדה ֶעׂשְ
רֹוִנים ּוִמְתַפְלִגין י, ֶעׂשְ רֹוִנין ְלָחֵמץ' ּ ה' ּוִמי. ְלַמָצה' ְוי, ֶעׂשְ ל ַמּצָ ים ל,ׁשֶ . ַמּצֹות'  עֹוׂשִ

ל ָחֵמץ ָרה ׁשֶ ים י, ּוְמֲעׂשָ ֶמן. ַּחלֹות' עֹוׂשִ ּשֶׁ לולֹות ּבַ ְּוָדא ִאיהו ֹסֶלת ַחלֹות ַמּצֹות ּבְ ' ֵמי. ּּ
רֹוִנים ְּדִאיּנון יֹו, ֶעׂשְ ְּדִאיּנון י, ַמצֹות' ֲּהוֹו ַעְבִדין ל, י''ו ֵה''י ָוא''ד ֵה''ּ ַהאי . 'י' י' ּ

ָמא ָמאָלא, ּיהו ִליִמיָנאִזְמִנין ִא, ׁשְ ֶאְמָצִעיָתא, ְּוִזְמִנין ִאיהו ִלׂשְ ל . ְוִזְמִנין ּבְ ַרֲחֵמי ִמּכָ
ָמאֵליה, ִסְטָרא ִּליִמיֵניה ְוִלׂשְ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קע -' גזוהר חלק [

ָרה ַמְלִכיֹות, ִליִמיָנא' ְוִזְמִנין י יה ְמֲעׂשָ ְּוֵאין פֹוֲחִתין ּבֵ ּ ְוֵאין , ָמאָלאד ִלׂשְ''ּוְלִזְמִנין יֹו. ּ
ָרה ׁשֹוָפרֹות יה ְמֲעׂשָ ּפֹוֲחִתין ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא)ב''ט ע''דף קע(ד ''ּוְלִזְמִנין יֹו. ּ ְּוֵאין פֹוֲחִתין ,  ּבְ

יה ֵמי ָמרו)במדבר ט(. ִזְכרֹונֹות' ּּבֵ ֶמֶרת ְיָי ׁשָ עו ֶאת ִמׁשְ ּ ַעל ִפי ְיָי ַיֲחנו ְוַעל ִפי ְיָי ִיּסָ ּ ּּ ּ .
ַלת יֹוִדין, ִּחיָוון ִאיּנון' ג, ַּאְנִפין' ָּלה דִאית ' ְּדָכל י ַּאְנִפין ְלָכל ַחָיה' ְוד, ָלֳקֵבל ּתְ ּ ,

עו, ה''ּ ִדְיהֹוָ)א אתוון''ס(ַּאְנִפין ' ָלֳקֵבל ד ַּעל ִפי ְיָי ַיֲחנו ְוִיּסָ ּּ ּ.  

ָמרו א, ּׁשָ ִכיְנּתָ תֹות ְוָיִמ, ָּדא ׁשְ ּבָ ְּדַנְטָרא ְלִאיּנון ְדׁשְֹמֵרי ׁשַ ּ ך ָלא , ים טֹוִביםּ ִגין ּכָ ְְדּבְ

תֹות ויֹום טֹוב ּבָ ָכל ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִכיָנה ִמִיׂשְ תֹות , ָזָזה ׁשְ ּבָ ׁשַ ַּוֲאִפילו ּבְ ֶּאָלא , ּ ְדחֹול)א ביומוי''ס(ּ
הֹון ֶרת ּבְ ְּדִאיהו סֹוֶגֶרת וְמסוּגֶ ּ ּ ּ.  

א ַדֲאָבָהן ִעָלִאיןַּעד ְדָמָטאת ְלֶמְרּכַ, ד''ִּאיהו עֹוָלה ַלְידֹוָ, ּוְבָכל ְצלֹוָתא ְּבּתָ ְּדִאיּנון, ּ ּ :
דוָל בוָר, ה''ּּגְ ְפֶאֶר, ה''ּּגְ ֵריָסר ַאְנִפין, ת''ּתִ ְּדִאית ְלהֹון ּתְ ָבִטין, ּ ֵריָסר ׁשְ ּוְכפום . ָלֳקֵבל ּתְ ּ

ְּדִאיִהי אֹוִליַפת ְזכות ָכל ִפּקוָדא וִפ, ּוָמאֵרי ַזְכָוון, ַּעל ִאֵלין ָמאֵרי ְצלֹוִתין, ּ ּּבְ ּ ּּקוָדא ּ
ְייהו, ְּדאֹוַרְייָתא עו ְלַגּבַ ָּהִכי ַיֲחנו ַעל ַזְכָוון ִדְלהֹון ְוֵכן ִיּסָ ּ ּ ְייהו. ּ ִמיָרה ְלַגּבַ א ׁשְ   .ְּוָהִכי ַנְחּתָ

ל ְפָרס ִּאיּנון ְדַעְבִדין ַזְכָוון ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּ יה , ּ ְבּתֵ ֶמְרּכַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּנִחית קוְדׁשָ ְּ

ּׁשֹוְמִרין ִדיֵליה' ּוְבד, ְּדֲעַבד ל ְפָרס, ּ לֹא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ּוַמאן ְדָעִביד ַזְכָוון ׁשֶ ּ ּ ָנִחית , ּ
א ִדיֵליה ְבּתָ ֶמְרּכַ ָּעַלְייהו ּבְ ּ עֹוָבַדְייהו. ּ יַעָיא ָנִחית ָעַלְייהו ּבְ ּוְלַרׁשִ ּ ִדין וַמִזיִקין , ּּ ִאיּנון ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ

א ִד ְבּתָ ֶמְרּכַ ָלה ּבְ ּוַמְלֲאֵכי ַחּבָ הֹון, ְלהֹוןּ א זכוון שלא על מנת לקבל פרס ''ס(. ְּלִאְתָפְרָעא ִמּנְ

ומאן דעביד זכוון על מנת . חיוון דיליה' קודשא בריך הוא נחית עלייהו במרכבתא דיליה ובד
ולרשיעיא נחית עלייהו . שומרין דיליה' ן ובד''לקבל פרס נחית עלייהו במרכבתא דעבד מטטרו



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2358דף [ -ּ

, ומזיקין ומלאכי חבלה עון ומשחית אף וחימה במרכבתא דלהוןבאינון שדין , בעובדייהו
ּ ָפְתחו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְוָאְמרו)לאתפרעא מנהון ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ּ ָאה חוָלָקך ַרְעָיא , ּ ְַזּכָ ּ

רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְו)כ רעיא מהימנא''ע(. ְמֵהיָמָנא ְ ּבָ ְ ָאֵמן ּ
  )'ב וענשו אותו וכו''ה ע''תצא ער(

  פרשת חקתזוהר 
ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ֵלאֹמר  ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ר ִצָוה ְיָי )ט''במדבר י(ַוְיַדּבֵ ת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ֹזאת ֻחּקַ

י יֹוֵסי ָפַתח. 'ֵלאֹמר ְוגֹו ֵני ִיׂשְ)דברים ד(, ִּרּבִ ה ִלְפֵני ּבְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ . ָרֵאל ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
א ֲחֵזי ין ִאיּנון, ּתָ ִּמִלין ְדאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשִ ּ ּ ִּעָלִאין ִאיּנון, ּ יב. ְּמִתיִקין ִאיּנון, ּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ

ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב וְמתוִקים ִמְדַבׁש ְוגֹו)תהלים יט( ּ ַהּנֶ ּ ּ ּּ אֹוַרְייָתא. 'ּ ַדל ּבְ ּתְ , ַּמאן ְדִאׁשְ
ִאלו ָקִאים ּכָ ּּכְ יל אֹוַרְייָתאּ ּל יֹוָמא ַעל טוָרא ְדִסיַני ְוַקּבִ  )דברים כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ַּהיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. ּ ּ ּ.  

ת ַהּתֹוָרה ִתיב ָהָכא ֹזאת ֻחּקַ ין ַהאי ְלַהאי, ּוְכִתיב ְוֹזאת ַהּתֹוָרה, ּכְ ֶּאָלא ָרָזא . ַמה ּבֵ
ִיחוָדא ַחד: ְוֹזאת ַהּתֹוָרה, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא, ּה הואִּעָלָא ְּלַאֲחָזָאה ּכָֹלא ּבְ ּוְלַאְכְלָלא , ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ְּכֶנֶסת ִיׂשְ ָחא ּכָֹלא ַחד, ְּ ּכְ ּתַ ך ְוֹזאת ַהּתֹוָרה. ְּלִאׁשְ ִגיֵני ּכַ . ְּבְ
ַמר. ו''ֲאַמאי ּתֹוֶסֶפת ָוא ַּאֲחָזָאה ְדֹכָלא ַחדְל, ֶּאָלא ָהא ִאּתְ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ ַלל : ְוֹזאת. ּ ּכְ

ֲחָדא א, ּוְפָרט ּכַ ְּדַכר ְונוְקּבָ ך ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ַוַדאי. ּ ּוְבִגין ּכָ ָלא ּתֹוֶסֶפת ָוא. ְּ , ו''ֲאָבל ֹזאת ּבְ
ת ַהּתֹוָרה ַוַדאי ִּדיָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְוָלא ַהּתֹוָרה, ֻּחּקַ ֵזָרה ְדאֹו, ּ   .ַרְייָתאּּגְ

א ֲחֵזי ר ַלְלִוִים)במדבר ח(, ּתָ ְטָרא ְדִדיָנא . ְוָלא ְוֹזאת, ּ ֹזאת ֲאׁשֶ ְּדָהא ִמּסִ  ָקא )קשיא(ּ
ְטָרא ְדַרֲחֵמי, ַאְתָיין י ְיהוָדה. ְּוָלא ִמּסִ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ּ ְוֹזאת ֲעׂשו ָלֶהם )במדבר ד(ְוָהא ּכְ
ַמר. ְּוָחיו ֵליָוֵאי ִאּתְ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה. ּתְ ַאְמַרת ֹזאת ְוָלא ְוֹזאתְוַא, ְוָדא ּבְ ּ ,

ַּמאן ְדָאִחיד ָסָמא ְדמֹוָתא, ּוְקָרא מֹוַכח יה ָסָמא ְדַחֵיי, ּ ִּאי ָלא ְיָעַרב ּבֵ ּ ָּהא ַוַדאי ְימות, ּ ּ .
ְּוֹזאת ֲעׂשו ָלֶהם ְוָחיו, ְּוַעל ָדא ְּוֹלא ָימותו, ּ ִגין ְדָסָמא ְדַחֵיי , ּ ּּבְ ּ ֲהֵדיהּ ְוֹזאת , ְּמֻעָרב ּבַ

ֲּעׂשו ְוָחיו ְוֹלא ָימותו ּ ּ ַּוַדאי ְוֹזאת ִאְצְטִריך ְלהו, ּ ך ְוֹזאת ַהּתֹוָרה . ְוָלא ֹזאת, ְּ ִגיֵני ּכַ ְּבְ

ׁש ִיחוָדא ַחד, ַמּמָ ִלים, ּּבְ ִיחוָדא ׁשְ א, ּּבְ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ְלחֹודֹוי' ה: ֹזאת. ה''ו. ּ ְוַעל , ּבִ
ת ַהּתֹוָרהָּדא ֹז   .ּאת חוּקַ

  ]א''פ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

י ִיְצָחק י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ן , ִרּבִ י ִפְנָחס ּבֶ ֵבי ִרּבִ ִכיֵחי ּבְ ֲּהוֹו ׁשְ
ְמעֹון, ָיִאיר י ׁשִ י ִפְנָחס ְלִרּבִ ך ַאְנּתְ ְדאוְקֵמי , ָּאַמר ִרּבִ ָמטֹוָתא ִמּנָ ּּבְ ּ ֲּעָלך ְלֵעיָלאְ ְוִמיָלך , ְ ּ ּ

ְלָייא ִאְתּגַ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּבְ ַּמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשוָתא ְלּבַ א ָדא ֵאיָמא ִמָלה . ּ ּתָ ַפְרׁשְ ּּבְ ּ
א ָּאַמר ֵליה וַמאי ִהיא, ַחְדּתָ ת ַהּתֹוָרה. ּ ַאר ַחְבַרָייא . ָּאַמר ֵליה ֹזאת ֻחּקַ ָּאַמר ֵליה ָהא ׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2359דף [ -ּ

ֵריה )א'' עפ''דף ק(. ֹּיאְמרו י ֶאְלָעָזר ּבְ ִקיוָמך, ָּאַמר ְלִרּבִ ְֶאְלָעָזר קום ּבְ ּ ְּוֵאיָמא ִמָלה ַחד , ּּ
א ָדא ּתָ ַפְרׁשְ ְְוַחְבַרָייא ֵייְמרון ֲאַבְתָרך, ּּבְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר מוָרה )רות ד(, ָקם ִרּבִ אוָלה ְוַעל ַהּתְ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ּ ְוֹזאת ְלָפִנים ּבְ ּ
יה. 'ים ְוגֹוְּלַקֵי ָלא ּבֵ ּכְ ָמה ָדא , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ְּוִאי ִאיּנון ַקְדָמֵאי ַעְבֵדי ַהְסּכָ ּ ּ

ִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא ְתָרֵאי וִבְטלוָה, ּּבְ ְּוָאתו ּבַ ּ ְטלוָה, ּ ְּוָהא ַמאן ְדָבִטיל ִמָלה . ֲּאַמאי ּבִ ּ
ִלי. ְּדאֹוַרְייָתא ִאילו ָחִריב ָעְלָמא ׁשְ ּּכְ ִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא. םּ ְּוִאי ָלאו ִאיהו ּבְ ָמה , ּ ֶּאָלא ַהְסּכָ

ָעְלָמא   .ֲאַמאי ַנַעל ָהָכא, ּבְ

ִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא ֲהָוה ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ּ ּוְבָרָזא ִעָלָאה ִאְתָעִביַדת ִמָלה, ּ ּ ּוְבִגין ַדֲהוֹו , ּ ּ
ֵאי ְלָייא, ַקְדָמֵאי ֲחִסיֵדי ַזּכָ ִּמָלה ָדא ִאְתּגַ יַנְייהוּ ָעְלָמא, ּ ּבֵ יאו ַחָייֵבי ּבְ ּוִמְדַאְסּגִ ּ ּ ּ ,

ַגְווָנא ַאֲחָרא)אעברו(ִאְתָעִביַדת  ָרָזא , ּ ַהאי ִמָלה ּבְ ָאה ִמִלין ְדִאיּנון ּבְ ּסָ ִגין ְלִאְתּכַ ּּבְ ּ ּ
 )והא אוקמוה(. ִּעָלָאה

א ֲחֵזי ל ְנָעֶליך ֵמַע)שמות ג( ,ּתָ ְקַרב ֲהלֹום ׁשַ ָ ַויֹאֶמר ַאל ּתִ ְוִכי ֲאַמאי . 'ָל ַרְגֶליך ְוגֹוּ
ַמר. ַנַעל ָהָכא ָתא, ֶּאָלא ִאּתְ ְּדָפִקיד ֵליה ַעל ִאּתְ ה, ּ א ִמּנָ ְּלִאְתָפְרׁשָ ּוְלִאְזַדְווָגא , ּ ּ א ''ס(ּ

ָתא ַאֲחָרא)באתר ִאּתְ א ִעָלָאה,  ּבְ ִּדְנִהירו ַקִדיׁשָ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ   .ְוִאיִהי ׁשְ

ְּוַההוא ַנַעל אֹוִקים ֵליה ּבַ ר ֵליה ֵמַהאי ָעְלָמא)א ואיהי שכינתא''ס(, ֲאָתר ַאֲחָראּ , ּ ַאְעּבָ
ָעְלָמא ַאֲחָרא ֶחְלָמא ַטב, ְּוַעל ָדא. ְּואֹוִקים ֵליה ּבְ ל ַמה ְדָיִהיב ִמיָתא ְלַבר ָנׁש ּבְ . ּּכָ
יׁש יָתא ּבִ גֹון ַסְנָדֵליה, ָּנִטיל ָמאֵניה ִמן ּבֵ ִגין ְדַאְעּבָ. ַמאי ַטְעָמא. ּּכְ ְּדִאיּנון , ּר ַרְגֵליהּּבְ ּ

ִּקיוָמא ְדַבר ָנׁש יה, ְוָכִניׁש לֹון ְלָעְלָמא ַאֲחָרא, ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ אֵרי ּבֵ ֲּאָתר ְדמֹוָתא ׁשָ ּ ,
יב ת ָנִדיב)שיר השירים ז(, ִּדְכּתִ ְנָעִלים ּבַ ְ ַמה ָיפו ְפָעַמִיך ּבַ מאי היא בת נדיב דא בת (. ּ

 ְוָרָזא )בי עמים נאספו עם אלהי אברהם ולא אלהי יצחקנדי) ז''תהלים מ(, אברהם דכתיב
ין ַחְבַרָייא ִאיהו ְּדִמָלה ּבֵ ּּ ּ.  

ד ִמיָתא ָנִטיל לֹון ִליף ָמָסאֵניה, ְוָדא ּכַ ִזְמָנא ְדַחָייא ׁשָ ֲּאָבל ּבְ ְוָיִהיב ְלַבר ָנׁש , ּּ
ִגין ְלַקְייָמא ְקָיים, ַאֲחָרא ּּבְ ְגֵזָרה ִדְלֵעיָל, ּ ָּקא ָעִביד ּבִ ַגְווָנא , ַּנַעל ַדֲחִליָצה. אּ ּכְ

ִּדְלֵעיָלא ַנַעל ַאֲחָרא   .)א רזא חדא''נ( )א כלא אתיחד''ס(ְּוֹכָלא ֲאָתר ַחד , ּ

 ] בשנה213יום [סדר הלימוד ליום ו אייר 

א ֲחֵזי ִנין, ּתָ ָלא ּבְ ָלק ֵמָעְלָמא ּבְ ַּההוא ִמיָתא ְדִאְסּתַ ּ ת ֵליה, ּ ִניׁשַ ת ָנִדיב ָלא ּכְ  ַּהאי ּבַ
ה ר ָנׁש ְלַגּבָ ְּלַההוא ּבַ ָעְלָמא, ּ ח ֲאָתר, ְוָאִזיל ְלִאְתָטְרָדא ּבְ ּכַ ִריך , ְּדָלא ַאׁשְ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

ּהוא ָחִייס ָעֵליה וָפִקיד ְלָאחוִהי ְלִמְפַרק ֵליה ּ ּ ּ ַעְפָרא ַאֲחָרא, ּ ְקָנא ּבְ ָמה . ְּלָאָתָבא וְלִאְתּתַ ּכְ
יב   .ּ ְואֹוְקמוָה)א''ז ע''קע( ּ ָעָפר ָיׁשובְוָאָדם ַעל )איוב לד(, ִּדְכּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2360דף [ -ּ

ַהאי ָעְלָמא ֵעי ְלַקְייָמא ְלָאחוִהי ּבְ ְּוִאי ַההוא ָפרוָקא ָלא ּבָ ּ ּּ ֵעי ְלִמְקַטר ַחד ַנַעל , ּ ּבָ
ַרְגֵליה ה, ּּבְ ָלא ְלַההוא ַנַעל ְלַגּבָ ֵרי ֵליה וְמַקּבְ ָתא ְדִתׁשְ ְּוַההוא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא . ֲאַמאי ַנַעל. ּ

ִגין ִמיָתא הוא ּבְ ִּגין ְדַההוא ַנַעל ּבְ ּ , )א בגין דההוא נעל קיומא דמיתא הוא בהאי עלמא''ס(ּ
ַרְגֵליה ְדַחָייא ָאחוִהי ְּוִאְתְיִהיב ּבְ ּ ה, ּּ ָלה ְלַההוא ַנַעל ְלַגּבָ ָתא ְמַקּבְ ְּוִאּתְ ּ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא , ּ

עֹוָבָדא ָד ין ַחָייא ַאְהָדר ּבְ ַּההוא ִמיָתא ּבֵ ּ   .אּּ

ִהפוָכא ֵמַההוא ַנַעל ְדָנִטיל ִמיָתא ֵמַחָייא ְּוהוא ּבְ ּ ּ ּ א ַהאי ַנַעל ָנִטיל ַחָייא , ּּ ּתָ ְוַהׁשְ
יָתא ין ַחָייא, ִמּמִ ּוְבַההוא ַנַעל ַההוא ִמיָתא ָאִזיל ּבֵ ּ א ובעי נעל דההוא מיתא דא אזיל ''נ(, ּ

ה)ביה בחיוהי ָתא ַנְטָלא ֵליה ְלַגּבָ ּ ְוִאּתְ ְעָלהְלַאֲחָז, ּ ָתא ֲעֶטֶרת ּבַ ָּאה ְדַהִהיא ִאּתְ ַנְטָלא , ּ
ה ָלא ֵליה ְלַגּבָ ֵּליה וְמַקּבְ ּ ּ ּ.  

ַאְרָעא א ֵליה ְלַההוא ַנַעל ּבְ ּוָבֵעי ְלַבְטׁשָ ּ ּ ִכיך ּגוֵפיה ְדַההוא ִמיָתא, ּ ְּלַאֲחָזָאה ְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ .
ִריך הוא ְלִזְמָנא ָדא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ל ֵליה ְלָעְלָמא , ִּייס ָעֵליהָח, אֹו ְלָבַתר ִזְמָנא, ְּ ִּויַקּבֵ

ָיָדא . ַאֲחָרא ָטׁשוָתא ְדַההוא ַנַעל ּבְ ּּתו ּבְ ּ ּ ָתא ְלַאְרָעא ְלַאֲחָזָאה)א מידא''ס(ּ ְּדָהא , ּ ְדִאּתְ
ַעְפָרא ַאֲחָרא ְדַהאי ָעְלָמא ֵני ַההוא ִמיָתא ּבְ ִּיְתּבְ ּמָ, ּ א ְיתוב ְלַעְפֵריה ְדֲהָוה ִמּתַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ן ּ

ַקְדִמיָתא ד ַזְרָעא ַאֲחָרא)אכדין יתוב לעפריה(, ּבְ ֵרי ְלֶמְעּבַ ּתְ ׁשְ ָתא ּתִ , ּ וְכֵדין ַהִהיא ִאּתְ
ְּואוְקמוָה ּ.  

א ֲחֵזי ַּעל ָדא ַמאן ְדָבֵעי ְלַקְייָמא ְקָיים, ּתָ ּ ּ ְּלַקְייָמא , ְּוָיַהב ְלַחְבֵריה, ָּנִטיל ַנֲעֵליה, ּ
ָּעֵליה ַקָייָמא אוָלה, ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה)דבת נדיב(. ּ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ַמאי . ְּוֹזאת ְלָפִנים ּבְ

ֹכָלא. ְוֹזאת ִלים ּבְ ַּקָייָמא ׁשְ ָרֵאל. ּ ִיׂשְ ין, ְלָפִנים ּבְ ד ֲהוֹו ְצנוִעין ַקִדיׁשִ ּּכַ ל ָדָבר. ּ ְּלַקֵיים ּכָ ּ ,
ׁש ל ָדָבר ַמּמָ ְּדָהא ָדא הוא ִקיוָמא, ּּכָ ּ ּ ָרֵאלּוְכֵדין ְוֹזאת ַה. ּּ ִיׂשְ עוָדה ּבְ ְּדָלא . ּוַדאי, ּּתְ

ָעְלָמא ִהיא ָמה ּבְ יָמא ְדַהְסּכָ ְייהו ַעְבֵדי ָלה, ּּתֵ ּוִמַדֲעּתַ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִקיוָמא ִעָלָאה ֲהָוה, ּ ְלֶמֱהֵוי , ּּ
ָרָזא ִדְלֵעיָלא ּעֹוָבֵדיהֹון ּבְ ּ.  

  ]ב''פ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

יאו ַחָייִבין ּבְ יָון ְדַאְסּגִ ּּכֵ ּ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ָעְלָמאּ יאו ִמָלה ּבְ ּסִ ּּכָ א, ּ ַכְנָפא ְדַמְלּבוׁשָ ּּבְ ּ ,
ּקוָנא ִעָלָאה א ִהיא ּתִ ְּוַהאי ַמְלּבוׁשָ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ ָנף ָאִביו )דברים כג(, ּ ּ ְוֹלא ְיַגֶלה ּכָ

ִתיב ת ַהּתֹוָרה)ט''במדבר י) (ב''פ ע''דף ק(. ּכְ ְּדָלא , ּ ַקָייָמאָּדא ָאת: ֹזאת.  ֹזאת ֻחּקַ
ִּאְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא  ּ ּוִמנוְקָבא ָעֵייל ִלְדַכר. ּ ְדִאְקֵרי ֶזה)וכד אתפרע דא כלא(ּ , ְּוַעל ָדא. ּ

מֹו ָרן''ר ְוָזכֹו''ׁשָ ֲחָדא ִמְתַחּבְ ת ַהּתֹוָרה. ר ּכַ ֵעי ֵליה, ֻחּקַ ת, ֹּחק ַהּתֹוָרה ִמּבָ   .ַמאי ֻחּקַ

ת ַוַדאי ֶּאָלא ֻחּקַ ַמר)א חק''נ( ֲהַות' ד' ה, ְואֹוִקיְמָנא )א''ס, ח''נ(, ּ ', ֲאָבל ּת.  ְוָהא ִאּתְ
ֲחָדא' ְונ' ּהוא ד ר ּכַ ַמר''ְּונו. ְמֻחּבָ נו''ּנו, ן ָהא ִאּתְ ָמה , ֶּאָלא. ן''ּן ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי ּבְ ּכְ

ָתא ִהיא ּבְ. ּ ְוֹלא תֹונו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו)ויקרא כה(ְדַאּתְ ָאֵמר  ַּאְנָפָהא ְנִהיִרין ְּדַהׁשְ
א ִחְוָיא, ְוַעְבָדא אֹוָנָאה ִלְבֵני ָנׁשָ ֵצי ְוָקִטיל , ְלָבַתר ַמְחָיא ּכְ  ְוָאְמָרה ֹלא )משלי ל(ְוׁשָ

י ָאְון נו. ָפַעְלּתִ ְּוַעל ָדא ָהִכי ִאְקֵרי ּבְ ַמר ָעֵליה, ן''ּ ְּדִאּתְ ֲחָדא ָדֶל' ת. ּ ּּכָֹלא ּכַ ' ד. ן''ּת נו''ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2361דף [ -ּ

ּת ַחד ִמָלה הוא''ׁש ְוָדֶל''ֵרי, )ש''ן רי''נו( )א''א ה''ה(ׁש '' ֵרית''ּן ָדֶל''ּנו ִליִפין ''ּוְבַאְתָוו. ּ ן ּגְ
א ֲחֵזי ֹחק ֹות  ּ ְוֹכָלא ַחד ִמָלה)'א אינון חק ות''ס(ִּאיּנון ּתָ ּ.  

ָרֵאל ְוִיְקחו ֵאֶליך ָפָרה ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַָדּבֵ ּ ַּהאי ָפָרה ְלַדְכיוָתא ָקא ַאְתָי, ּ ָאה . יאּ ְלַדּכְ
ָמאָלא. ְלִמְסֲאֵבי יַלת ִמן ׂשְ ָּפָרה ְדַקּבִ ָמאָלא. ּ ּוַמאן הוא ִלׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ׁשֹור. ּ , ּכְ

ֹמאל)יחזקאל א( ַווְרָדא, ֲּאדוָמה. ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ּסוָמָקא ּכְ יב. ּ  )שיר השירים ב(, ִּדְכּתִ
ין ַהחֹוִחים ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ְזַרת ִדיָנא: הֲּאדוּמָ. ּכְ   .ּּגִ

ִמיָמה ִמיָמה, ּתְ ָמה ְדָתֵניָנן. ַמאי ּתְ ם ְוׁשֹור מוָעד, ּּכְ ם ִדיָנא )ב''ג ע''קס(. ּׁשֹור ּתָ ּ ׁשֹור ּתָ
ָיא. ַרְפָייא ּׁשֹור מוָעד ִדיָנא ַקׁשְ ִמיָמה ִדיָנא ַרְפָייא. ּ ּאוף ָהָכא ּתְ ָאה, ּ ּתָ בוָרה ּתַ ָּדא , ּּגְ

ִמיָמה בוָר. ִהיא ּתְ ָיא, ּה ִעָלָאהּּגְ ָּדא ִהיא ִדיָנא ַקׁשְ יָפא, ּ ּקִ   .ְוִהיא ַיד ַהֲחָזָקה ּתַ

ה מום ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ך)שיר השירים ד(ּכְ ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְ ּכֻ ְּ ּ ּ .
ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹול ִתיב. ֲאׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַעל ּכְ ֶבר הוַקם  )שמואל ב כג(ּכְ ּוְנֻאם ַהּגֶ ּ

ָרֵאל. ַמאי ַטְעָמא. ָעל לוֵמי ֱאמוֵני ִיׂשְ ִגין ְדִהיא ׁשְ ּּבְ ּ ה, ּ ְּוָעֶליָה ָלאו ִהיא ֶאָלא ִעּמָ ר . ּ ֲאׁשֶ
יב, ֹלא ָעָלה ָעֶליָה ֹעל ַּהְיינו ִדְכּתִ ָרֵאל )עמוס ה(, ּ תוַלת ִיׂשְ תוָלה ְוִאיׁש )בראשית כד( ,ּּבְ ּ ּבְ

  .ֹלא ְיָדָעה

ם אֹוָתה ֶאל ֶאְלָעָזרּוְנַת ַגן, ּּתֶ ּסְ . ַּמאי ַטְעָמא ֵליה ְוָלא ְלַאֲהֹרן. ְּואֹוְקמוָה, ִּמְצָווָתה ּבַ
ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ֶּאָלא ַאֲהֹרן ׁשוׁשְ ּ ְטָרא ְדָטהֹור. ּ ְּועֹוד ְדַאֲהֹרן ָלא ָאֵתי ִמּסִ ז ''קע(ֶּאָלא , ּ

ְטָרא ְדָקדֹוׁש)ב''ע ּוְבִגין ְדָד, ּ ִמּסִ   .ָּלא ִאְתְייִהיב ֵליה, א ַאְתָייא ְלָטֳהָרהּ

ל ִמָלה ְדַהאי ָפָרה ּּכָ ּ ַבע, ּ ׁשֶ ּבוִסים ְוכו' ז, ִהיא ּבְ ּּכִ ַמר)ב''ז ע''ע(ְוָהא ', ּ ַמאי ,  ִאּתְ
ִמָטה. ַטְעָמא ֵני ׁשְ ַבע ׁשְ ִגין ְדִהיא ׁשֶ ּּבְ ַבע ִאְתְקֵרי, ּ ַבע, ּוַבת ׁשֶ ׁשֶ ל עֹוָבדֹוי ּבְ . ְּוַעל ָדא ּכָ

א ֲחֵזי ל ַמאי ְדִאְתָעִביד ֵמַהאי ָפָרה, ּתָ ּּכָ ָאה, ּ ִגין ְלַדּכְ א, ּבְ ב , ְּוָלא ְלַקְדׁשָ ְוַאף ַעל ּגַ
ָגן ִריף, ְּדִאְתְייִהיב ַלּסְ ִחיט ְוָלא ׂשָ ִסְטרֹוי, ּהוא ָלא ׁשָ ח ִדיָנא ּבְ ּכַ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ל , ּ ְוּכָ

א  ַדְרּגָ ן ַאֲהֹרן ְדִאיהו ּבְ ּכֵ ּׁשֶ ירּ ִלים ַיּתִ ן, ׁשְ ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ן, ְּדָלא ּבָ ּמָ ָנא ּתַ ּוְלִאְזַדּמְ ּ.  

יָון ְדִאְתָעִביד ֵאֶפר, ַּהאי ָפָרה יה ֵעץ ֶאֶרז, ּּכֵ ֵדי ּבֵ ֵעי ְלִמׁשְ ּּבָ ִני ּתֹוַלַעת, ְוֵאזֹוב, ּ , ּוׁשְ
ָמרו ְּוָהא ִאֵלין ִאּתְ ָמקֹום ָטהֹור. ְוָלא ָקדֹוׁש, ְוָאַסף ִאיׁש ָטהֹור. ּ ֲחֶנה ּבְ יַח ִמחוץ ַלּמַ , ְּוִהּנִ

ַקְדִמיָתא, ְּדָהא ָטהֹור ָלא ִאְקֵרי ֶּאָלא ִמן ִסְטָרא ִדְמָסֵאב ּבְ ּ.  

  ]א''א ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ָּרָזא ְדֹכָלא יב ְלֵמי ִנָדה ַחָטאת ִהיא, ּ ַּהאי ִדְכּתִ ּ ִאין, ּ ּתָ ִגין ְדָכל ִדיִנין ּתַ ּּבְ ּון ְוָכל ִאיּנ, ּ
ְטָרא ִדְמָסֲאָבא ְּדָאתו ִמּסִ ּ ְטָרא ַאֲחָרא, ּ ד ִאיהו ַיְנָקא ִמּסִ ִדיָנא, ּּכַ ָמה ְדַאּתְ , ְוָיִתיַבת ּבְ ּכְ

ָנה ֵמֶחֶלב)ישעיה לד(ָאֵמר  ּ ָמְלָאה ָדם הוַדׁשְ ָראן . ּ ְלֵקי ְוׁשָ ְלהו ִמְתָעֵרי וִמְסּתַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ
ָעְלָמא יָון ְדַעְבֵדי ַהאי ע. ּבְ אּּכֵ ּתָ ֲאַתר ָדא ְדַהאי ָפָרה, ֹּוָבָדא ִדְלּתַ ְּוָכל ַהאי ִדיָנא ּבַ ּ ּ ּ ,

ֵדין ִאְתֲחָלׁש ֵחיָלא ִדְלהֹון. 'ֶאֶרז ְוגֹו )א''א ע''דף קפ(ְּוָרָמאן ָעָלה ֵעץ  ּוְבָכל ֲאָתר , ּּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2362דף [ -ּ

יה רו ְוִאְתֲחָלׁשו ְוַעְרִקין ִמּנֵ ּבָ ָראן ִאּתְ ְּדׁשָ ּ ּ ְּדַהאי ֵחיָלא ִדְלהֹון , ּ ַגְווָנא ָדא ּ ִּאְתֲחֵזי ּכְ
ְייהו ַבר ָנׁש, ְּלַגּבַ ָראן ּבְ ֵדין ָלא ׁשָ י, ּכְ   .ְוִאְתַדּכֵ

ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ֵמי ִנָדה ָאה, ּ ִדיָנא. ַּמָייא ְלַדּכְ אֵרי ּבְ ד ָעְלָמא ׁשָ ְוִסְטָרא ִמְסֲאָבא , ּכַ
ָעְלָמא ט ּבְ ל ִזיִנין ְמָסֲא, ִּאְתְפׁשָ ִליָלן ּכָ ְּוָכל ִזיֵני ַדְכיו, ָבאָהָכא ִאְתּכְ ך טוְמָאה , ּ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ָלָלא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא, ְוָטֳהָרה ּּכְ ְּואֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ַּעְבַדת , ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ
ְתָרך ְְדָלא ֵייְמרון ַחְבַרָייא ִמָלה ֲאּבַ ּ ּ ּ ּ.  

ִמיָמה רעיא מהימנא  ה ּתְ ָּפָרה ֲאדוּמָ ה מום ְוגֹוּ ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ָּאסור ַלֲחרֹוׁש ', ּ
ה ְדׁשֹור ת ֲחִריׁשָ ּבָ ׁשַ ַמר , ּּבְ ים)תהלים קכט(ְּדִאּתְ י ָחְרׁשו חֹוְרׁשִ ּבִ ָאה. ּ ַעל ּגַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ּוׁשְ

ה ִּאיִהי ָפָרה ֲאדוּמָ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּ ִּמּסִ ְטָרא ְדֶחֶסד. ּ ִמיָמה ִמּסִ ְּדִאיהו ַדְר, ּּתְ ּ א ְדַאְבָרָהםּ , ּּגָ
יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִמים)בראשית יז(ּ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ּתָ ה מום. ּ ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ְטָרא , ּ ִמּסִ

ִעיָתא ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹול. ּ א ִעָלָאה, ֲאׁשֶ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ ְּדִאיִהי , ּ
ֲאָתר ְדִאיִה. ֵּחירו ְלָטאּּבַ ְלָטָאה, י ׁשַ ֵרב ֵלית ְרׁשו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ְּוַהָזר ַהּקָ ּ ָטן. ּ , ָלא ׂשָ

ִחית ְות, ְוָלא ַמׁשְ ְטָרא ְדֵגיִהָנם, ְְוָלא ַמְלָאך ַהּמָ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ֵלַח ַמְעָיִנים ּבַ)תהלים קד(, ָּפַתח ַרּבִ ָחִלים ְוגֹוּ ַהְמׁשַ ל ַחְיתֹו . 'ּנְ קו ּכָ ַּיׁשְ
ָדי ְוגֹו א ַאָמָרן. 'ׂשָ רוָחא ַקִדיׁשָ א ּבְ ָּהֵני ְקָרֵאי ָדִוד ַמְלּכָ ּ הו, ּ ָלא ּבְ ּכְ א ֲחֵזי. ְּוִאית ְלִאְסּתַ , ּתָ

ְגִליפֹוי ַטׁש ּבִ ֲעָתא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּבָ ׁשַ ּּבְ ָכל ִסְט, ּ ב ְדִהיא ְטִמיָרא ּבְ ָּפַתח , ִריןַּאף ַעל ּגַ
יה ַחד ַנֲהָרא ַתְרִעין ִעָלִאין)א ומלייא לתרעין''נ(ַמְלָיא , ְּוִאְתְנִגיד ִמּנֵ   .ּ ּבְ

יה א ִמּנֵ ַמּבוָעא וְמקֹוָרא ְדַמָיא ְדָמֵלי קוְזָפא ַרּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ָכן ַמּבוִעין ְדַנֲחִלין , ּּ ן ִאְתַמּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ
ָכל ְסָטר ך ַהאי, ְוַנֲהִרין ּבְ ִביל ָדִקיק ְדָלא ִאְתְייַדעּבְ, ְּכַ ַּחד ׁשְ יך ְוָנִגיד ַההוא ָנָהר , ּ ָּמׁשִ ְ

ּוְמַמֵלי ְלַההוא ַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ָכאן ַמּבוִעין וְנָחִלין, ּּ ן ִאְתַמּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ,
יה ְּוִאְתַמְלָיין ִמּנֵ ּנְ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֵלַח ַמְעָיִנים ּבַ ִּאֵלין ַנֲהֵרי ִעָלֵאי . 'ָחִלים ְוגֹוַּהְמׁשַ ּ

א ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָייא ַּקִדיׁשָ ּ ַחד ֵמַההוא ְנִביָעא ְדַנֲחָלא ִעָלָאה , ּ ְקָיין ּכְ ְּוֻכְלהו ִאְתׁשַ ּּ ּ ּ
א ְדָנִפיק ְוָנִגיד ַּקִדיׁשָ ּ.  

ָדי, ְלָבַתר ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ יב, ַּיׁשְ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָעה ּ וִמ)בראשית ב(, ּ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּּשָׁ
ים ין' ָהֵני ד. ָראׁשִ ָדי, ָראׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ַחְיתֹו ׂשָ ְרָיין, ּ ָלָלא ְדָכל ִאיּנון ַמׁשִ ּּכְ ְּוָכל ִאיּנון , ּ
ַדי, ַּחָייִלין הו ׂשָ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ָדי, ּ ְקֵרי ׂשָ ָדי, ַאל ּתִ ֶּאָלא ׁשַ ְּדהוא ָנִטיל. ּ ִלים , ּ ָמא ְוַאׁשְ ׁשְ

ִּמְיסֹוָדא ְדָעְלָמא ּ.  

רו ְפָרִאים ְצָמָאם ּבְ הו, ִּיׁשְ יב ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִדְכּתִ ּ ּ או )יחזקאל א(, ּ ׂשְ ים ִיּנָ ּ ְוָהאֹוַפּנִ
ים אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ָתם ּכִ ְּלֻעּמָ ָדי. ַּמאן ַחָיה, ּ ֶּאָלא ִאֵלין ַחְיתֹו ׂשָ ע ִאיּנון, ּ ְוָכל , ַּאְרּבַ

ְּוַההוא ִאְקֵרי ַחָיה. ַּחד ְלַחד ִסְטָרא ְדָעְלָמאַחד ְו ל ַחד ְוַחד, ּ ים ָלֳקֵביל ּכָ ְוָלא . ְואֹוַפּנִ
ְקיו ִעָלָאה ְקָיין ֵמַההוא ׁשַ ַּאְזִלין ֶאָלא ֵמרוַח ְדַהִהיא ַחָיה ְדָאִזיל ָעַלְייהו ְוַכד ִאֵלין ִמְתׁשַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
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ַאר ַחָייִלין ַאֲחָרִנין ִאׁשְ ל ׁשְ ְקָייןּּכָ ְייהו, ְוִאְתַרָוון, ּתַ ְרׁשַ ׁשָ ן ּבְ ְרׁשָ ּתָ ּוִמׁשְ ְּוִאְתַאֲחָדן ִאֵלין , ּ
ִאֵלין ין ְיִדיָען, ּּבְ ַדְרּגִ ּכֹון ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ ַמִים ִיׁשְ ֶקה . 'ֲעֵליֶהם עֹוף ַהּשָׁ ַמׁשְ

ין ִעָלִא. 'ָּהִרים ֵמֲעִליֹוָתיו ְוגֹו ַאר ַדְרּגִ ִּאֵלין ׁשְ   .יןּּ

ל ָדא ע ָהָאֶרץ, ְּלָבַתר ּכָ ּבַ ׂשְ יך ּתִ ִָמְפִרי ַמֲעׂשֶ  ַאְרָעא )'א לתתא וכל עלמין וכו''ס(, ּ
א ִּעָלָאה ַקִדיׁשָ ְרָכא. ּ ְלהו ַחָדאן, ְוַכד ִאיִהי ִמְתּבָ ל ָעְלִמין ּכֻ ּּכָ ּ ְרָכאן, ּ ֲעָתא . ּוִמְתּבָ ׁשַ ָּדא ּבְ

ֵחי ּכְ ּתַ אן ִמׁשְ ְקיו ְד, ְּדִבְרּכָ ִּמּשַׁ ּ ֲעִמיָקא ְדֹכָלא)א''א ע''בראשית רכ(ַנֲחָלא ּ ּ.  

ָעְלָמא א ּבְ ֵחי ְלַנְחּתָ ּכְ ּתַ ִדיָנא ְדִבְרָכאן ָלא ִמׁשְ ֲעָתא ְדָעְלָמא ְיִתיב ּבְ ּוְבׁשַ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ַאב ִמְקָדׁש  , כדין עלמא יתיב בדינא, א ובשעתא דברכאן לא משתכחי לנחתא בעלמא''ס(ִּאְסּתְ

ָעְלָמא) אתער ואתפשט בעלמאומסטרא דשמאלא רוחא ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִמׁשְ ,  ְוַכּמָ
ָראן  א)בכמה אתרי(ְוׁשָ ֵני ָנׁשָ ּוְמָסַאב ַההוא רוָחא ְלהו,  ַעל ּבְ ּ ּ ַבר ָנׁש ְדָגַוע , ּ א כבר ''ס(ּּכְ

ְרָיא ָעֵליה)האי רוח ּ ְורוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ ְרָיא. ּ ֲהֵדיהְּלַמַען ְד, ָהִכי ָנֵמי ׁשַ   .ִּיְקַרב ּבַ

ֵהלון ְוגֹו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יר ָפֶניך ִיּבָ ְסּתִ ּּתַ ָ יר . ַהאי ְקָרא ַמאי ָקא ַמְייֵרי. 'ּ ְסּתִ ֶּאָלא ּתַ
ֵהלון ָּפֶניך ִיּבָ ָ ְרָכאן ְלָעְלִמין, ּ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְקָיין ְלִאׁשְ ּּתֹוֵסף רוָחם ִיְגָועון. ְּדָהא ָלא ִאְתׁשַ א ''נ(, ּ

ָמאָלא )לאתערא ְטָרא ׂשְ ַער רוָחא ַאֲחָרא ִמּסִ א, ְּוִאּתְ ֵני ָנׁשָ ְרָיא ַעל ּבְ , ְּורוַח ִמְסֲאָבא ׁשַ
ַּעל ִאיּנון ְדֵמיִתין ֲהַדְייהו, ּ ּוַמאן ְדָקִאים ּבַ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ . ַּמאי ַאְסָווָתא ִדְלהֹון, ְוַעל ׁשְ

יב ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשובון ָּהא ִדְכּתִ ּ ֵריַפת ַהַחָטאתָּדא ֲעַפ. ּ  )א דא עפר מקדשא דלעילא''ס(, ּר ׂשְ
יה ָאה ּבֵ ִגין ְלִאְתַדּכְ ה,  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר)קהלת ג(ְּוַהְיינו ָרָזא . ּּבְ ל ַחּמָ ְלּגַ ּוֲאִפילו ּגַ ּ.  

  ]ב''א ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

יה, ְּלָבַתר ִדְמַהְדִרן ְלַהאי ָעָפר ָאה ּבֵ ִגין ְלִאְתַדּכְ ַער , ִּמְתַעָבר רוָחא ִמְסֲאָבא, ּּבְ ְוִאּתְ
א ּרוָחא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ָעְלָמא, ּ אִרי ּבְ ֵראון, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוׁשָ ַלח רוֲחך ִיּבָ ׁשַ ּּתְ ָּ ּ ,

ֵראון ַאְסָווָתא ִעָלָאה, ִּיּבָ סון ּבְ ְּוִיּתְ ְּדרוָחא ַאֲחָרא, ּ ּוְתַחֵדׁש ְפֵני ֲאָדָמה. ּ ּ י, ּ , ַאתְּדָהא ִאְתַדּכִ
ַכח)אתתא לבעלה( ּתְ ּ ְוַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא ִאׁשְ ְרָכאן, ּ ְלהו ִמְתּבָ ְּוָעְלִמין ּכֻ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּ ַּזּכָ

ָרֵאל ִריך הוא ָיִהיב לֹון ֵעיָטא, ְּדִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּדֹכָלא ַאְסָווָתא, ְּ ִגין ְדִיְזּכון ְלַחֵיי , ּ ּּבְ ּ ּ
ּתְ, ָּעְלָמא ְדָאֵתי ַהאי ָעְלָמאְוִיׁשְ ָּכחו ַדְכָיין ּבְ ין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַּקִדיׁשִ ִתיב , ּ ָּעַלְייהו ּכְ

ם)יחזקאל לו( י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ ּ ַוָיֹבאו ְבֵני )'במדבר כ) (ב''א ע''דף קפ(. ּ ְוָזַרְקּתִ
ר ִצין ְוגֹו ל ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ י ְיהוָדה ָאַמ. 'ִיׂשְ א ְדָפָרה, רִּרּבִ ּתָ ֲּאַמאי ַפְרׁשְ ְסִמיָכה , ּ

ָּהא אוְקמוָה. ְלִמיַתת ִמְרָים יָון . ּ ַהאי ָפָרה)א כמה''ס(ֶּאָלא ּכֵ ּ ְדִאְתָעִביד ִדיָנא ּבְ ּ ָאה , ּ ְלַדּכְ
ִמְרָים, ְלִמְסֲאֵבי ָאה ָעְלָמא, ִּאְתָעִביד ִדיָנא ּבְ ָלַקת ִמן ָעְלָמא, ְלַדּכְ יָון . ְּוִאְסּתְ ּכֵ

ָלַקת ִמְרָיםְּד ֵאר, ִּאְסּתַ ָלק ַההוא ּבְ ִּאְסּתַ ָלק , ּ ָרא ְוִאְסּתַ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ הֹון ְדִיׂשְ ְּדֲהָוה ָאִזיל ִעּמְ ּ ּ
ֹכָלא יָרא ּבְ   .ּּבֵ

א י ַאּבָ ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ תוַלת ִיׂשְ א ִקיָנא ַעל ּבְ ן ָאָדם ׂשָ ה ּבֶ ִתיב ְוַאּתָ ְוִכי ָעָלה , ּּכְ
ְלחֹוָדָהא ִגיָנה. ָלא, ּבִ ר ּבְ ּבַ ִגין ְדֹכָלא ִאּתְ ֶּאָלא ּבְ ּּ ְתָרה. ּ ר ְיִמיָנא ֲאּבַ ּבַ ִגיָנה ִאּתְ ּּבְ ְּדֲהָוה , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2364דף [ -ּ

י ּגוָפא ּבֵ ְּמָקֵרב ָלה ּגַ א. ּ ְמׁשָ ְּוגוָפא ְדִאיהו ׁשִ ּ ִגיָנה, ּ ך ּבְ ִּאְתֲחׁשָ יב. ְ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ּ ,
יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)תהלים ס( חשך השמש בצאתו ) ישעיה יג(, א בגינה דכתיב''ס(ּוָפא ּג. ָ הֹוׁשִ

יב )וכתיב ַמִים ַקְדרות)ישעיה נ( ,ִּדְכּתִ יׁש ׁשָ ִגיָנה, ּ ַאְלּבִ ך ּבְ א ִאְתֲחׁשָ ְמׁשָ ְּדָהא ׁשִ ַגְווָנא . ְּ ּכְ
ם ִמְרָים ְוגֹו ָמת ׁשָ ָלק ּבֵ,  ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה)'במדבר כ(. 'ָּדא ַוּתָ ְּדָהא ִאְסּתַ ּיָרא ְדֵעיָלא ּ ּ

ר ְיִמיָנא ּבַ א ְלָבַתר ִאּתְ יו, ְוַתּתָ יב ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל ַעּמָ א. ִּדְכּתִ ְמׁשָ ך ׁשִ ְוְלָבַתר ִאְתֲחׁשָ ּ ,
יב ָהר ְוגֹו)דברים לב(, ִּדְכּתִ ך ְוגֹו. 'ּ וֻמת ּבָ ּ ְדרֹוָעא )א''א ע''תצוה קפ(ָהא . 'ְָוֵהָאֵסף ֶאל ַעּמֶ

ר ּבַ ךְו, ְיִמיָנא ִאּתְ א ִאְתֲחׁשָ ְמׁשָ ְגוָפא ְדִאיהו ׁשִ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ְוּתָ ַכח ָדָרא ּבְ ּתְ ָעְלָמא, ָּלא ִאׁשְ ה ַקְייָמא ּבְ ָדָרא ְדֹמׁשֶ ּּכְ . ְּוַאֲהֹרן וִמְרָים, ּ
י ֹלֹמה ָהִכי ַנּמֵ יֹומֹוי ִדׁשְ יָמא ּבְ ִליט ִסיֲהָרא. ָלאו, ְּוִאי ּתֵ ֹלֹמה ׁשַ יֹומֹוי ִדׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ א ,ּ ׁשָ ּמְ  ְוׁשִ

ִניׁש ה. ִאְתּכְ ּוְביֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ִניׁש ִסיֲהָרא, ּ ְלָטא, ִאְתּכְ א ׁשַ ׁשָ ּמְ   .ְוׁשִ

ַלת ַאִחין ֲהוֹו ה: ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, ֹמׁשֶ ַלח ְלָפֶניך ֶאת )מיכה ו(ּכְ ָ ָוֶאׁשְ

ה ַאֲהֹרן וִמְרָים ה. ִסיֲהָרא, ִמְרָים. ֹּמׁשֶ אׁשִ, ֹמׁשֶ ו ''שמות ס(. ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא, ַאֲהֹרן. ְמׁשָ

ָמאָלא, ּ חור)א''ע ן ֲעִמיָנָדב, ְּוַאְמֵרי ָלה. ְּדרֹוָעא ׂשְ ַקְדִמיָתא ִמיַתת ִמְרָים. ַנְחׁשֹון ּבֶ , ּבְ
ָלַקת ִסיֲהָרא ֵאר, ִאְסּתָ ָלק ּבְ ר ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ִּאְסּתַ ּבַ ִדיר ִס, ְּלָבַתר ִאּתְ , יֲהָראִּדְמָקֵרב ּתָ

ֲאְחָוא ֵחידו, ּבְ ִתיב. ּּבְ ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן)שמות טו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ ֲאחֹות .  ַוּתִ
ְּדִאיהו ְדרֹוָעא, ַּאֲהֹרן ַוַדאי ּ ַאֲחדוָתא, ּ ִּדְמָקֵרב ָלה ּבְ ּ ֲאְחָוה ִעם ּגוָפא, ּ   .ּּבְ

ך א ְוִאְתֲחׁשָ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ם ּכְ, ְְלָבַתר ִאְתּכְ ך ּגַ יב ְוֵהָאֵסף ֶאל ַעּמֶ ָָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכּתִ ּ ּ
ה ְוגֹו ה ַאֲהֹרן וִמְרָים. 'ַאּתָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ָעְלָמא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ֹלֹמה. ּ יֹומֹוי ִדׁשְ , ּּבְ

ְלָטא ִסיֲהָרא ִתּקוָנָהא, ׁשַ ָעְלָמא, ּּבְ ֹלֹמ. ְּוִאְתַחֵזי ּבְ ָחְכְמָתא ִדְנִהירו ִדיָלהְוִאְתְקָיים ׁשְ ּה ּבְ ּ ּ ּ ,
ָעְלָמא ִליט ּבְ חֹובֹוי. ְוׁשָ א ּבְ יָון ְדִסיֲהָרא ַנְחּתָ ַתר יֹוָמא, ּּכֵ ַכח , ִּאְתְפִגים יֹוָמא ּבָ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ
ֶקֶרן ַמֲעָרִבית יר, ּבְ ְבָטא ַחד ִלְבֵריה, ְוָלא ַיּתִ ה ְנ. ְּוִאְתְיִהיב ׁשִ ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ִביָאה ּ

  .ְמֵהיָמָנא

ִתיב  ֶמׁש ְוגֹו)קהלת א(ּכְ ֶמׁש וָבא ַהּשָׁ ֲאָבל ְוָזַרח . ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא. 'ּ ְוָזַרח ַהּשֶׁ
ֶמׁש ְצָרִים, ַהּשֶׁ ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ א ְוָלא ִסיֲהָרא, ּּכַ ְמׁשָ ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף . ְּדָנִהיר ׁשִ

ִתיב וָבא ַה', ְוגֹו ֶמׁשָּהא ּכְ ָרא, ּשֶׁ ַמְדּבְ ָרא, ּבְ ַאר ֵמֵתי ַמְדּבְ א. ִעם ׁשְ ְמׁשָ יָון ְדָעאל ׁשִ , ּּכֵ
ִניׁש ִגין ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ֶאל ְמקֹומֹו. ְלָאן ֲאָתר ִאְתּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח . ּבְ

ם ִניׁש. ּהוא ׁשָ ב ְדִאְתּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ ם ַוַד, ּ ּזֹוֵרַח הוא ׁשָ ֶּאָלא , ְּדָהא ָלא ַאְנִהיר ִסיֲהָרא. איּ
א ְמׁשָ הֹוָרא ְדׁשִ יב. ִּמּנְ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ך ׁשֹוֵכב ִעם ֲאבֹוֶתיך ְוָקם)דברים לא(, ּ ָ ִהּנְ ַאף . ָ
ֵנׁש ְתּכָ ב ְדּתִ ך ַקָיים ְלַאְנָהָרא ְלִסיֲהָרא, ַּעל ּגַ ִּהּנְ ַע. ָ ָּדא הוא ְיהֹוׁשֻ ּ.  

ך הוא ְּוָעֵליה ּכָ ִתיב ַהאי ְקָראְ ה ְוָעֵליה ּכְ ָכל ֲעָמלֹו )קהלת א(,  ֹמׁשֶ ּ ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ
ָכל ֲעָמלֹו. 'ְוגֹו ַע, ַּמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ָרֵאל, ָּדא ְיהֹוׁשֻ ַדל ְלַאְחְסָנא ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ,

ְדָקא ָיאות ְלָמא ְלִסיֲהָרא ּכַ ְּוָלא ָזָכה ְלַאׁשְ ָרֵאלְּדָהא, ּ ִיׂשְ הו ּבְ ּ ִאיהו ַאְעַמל ּבְ ַחת , ּ ּתַ
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ה חֹוֵתיה ְדֹמׁשֶ ֶמׁש ּתְ ַּהּשָׁ א ֲחֵזי. ּ ּסוָפא, ּתָ ַּווי ְלַההוא ּכִ ִליָמה, ּ ִגין ְדָפַלח, ַּווי ְלַההוא ּכְ , ּּבְ
ׁש א, ְּוָלא ָנַטל ַאְתֵריה ַמּמָ ְמׁשָ חֹות ׁשִ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה ְנִהירו ִמִדיֵליה, ֶּאָלא ּתְ ּ ֶּאָלא ְנִהירו , ּ ּ

ְּדָנִהיר ֵליה א ֲהָוה ֵליה, ְוִאי ָהִכי. ּ ְחּתָ ּבַ ַּמאי ּתוׁשְ ִלים ְלָהָכא וְלָהָכא, ּ   .ּהֹוִאיל ְוָלא ַאׁשְ

  ]א''ב ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ֶמׁש ַחת ַהּשָׁ ֹלֹמה ּתַ ּוְבֹכל ֲאָתר ְדָאַמר ׁשְ א ִדיֵליה ָקָאַמר, ּ ַּעל ַדְרּגָ ּ ָרִאיִתי  )קהלת ה(. ּ
ֶמׁש ַחת ַהּשָׁ ֶמׁש )קהלת ג( .ּתַ ַחת ַהּשָׁ י ְוָרֹאה )קהלת ט( .ְועֹוד ָרִאיִתי ּתַ ְבּתִ ב ''דף קפ( ׁשַ

ֶמׁש )א''ע ַחת ַהּשָׁ ְלהו. ּתַ ְּוֵכן ּכֻ א ִדיֵליה ָקָאַמר. ּ ּוְבִגין ַדְרּגָ ּ ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה ַוַדאי. ּ ּ ּּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ַּוַדאי ַמאן ְד, ַרּבִ ְלחֹודֹויּ ָכל ֲעָמלֹו , ָּנִטיל ָסָמא ְדמֹוָתא ּבִ ִתיב ּבְ ָּעֵליה ּכְ
ֶמׁש ַוַדאי ַחת ַהּשָׁ ַיֲעמֹול ּתַ ּׁשֶ ֶמׁש. ּ ַחת ַהּשָׁ ּוַמאן הוא ּתַ ּוַמאן . ֲּהִוי ֵאיָמא ָדא ִסיֲהָרא. ּ

א ְמׁשָ ָלא ׁשִ ֶמׁש ַוַדאי, ְּדָאִחיד ִסיֲהָרא ּבְ ַחת ַהּשָׁ  חֹוָבא ַקְדָמָאה ְּוָדא הוא. ֲּעָמלֹו ּתַ
ָכל ֲעָמלֹו. ְּדָעְלָמא ְּוַעל ָדא ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ְּוֵכן ְלֻכְלהו ְדַאְתָיין , ָלָאָדם ַקְדָמָאה, ּ ּ ּ
ְתֵריה ֲאָתר ָדא, ּּבַ ְּדָחבו ּבַ ּ ּ.  

ּהֹוֵלך ֶאל ָדרֹום ְוסֹוֵבב ֶאל ָצפֹון יב, ְ ַּהְיינו ִדְכּתִ . ָלמֹוּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת )דברים לג(, ּ
ָדא. ָּדא ָצפֹון, ֵּאׁש ָדת. ֶּזה ָדרֹום, ְיִמינֹו ִליל ּבְ   .ְוָדא ּכָ

ּסֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלך ָהרוַח ָיא, ְ ֵעי ֵליה, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ֶמׁש ִמּבָ ּסֹוֵבב סֹוֵבב הֹוֵלך ַהּשֶׁ ְ ,
ַּמאי הֹוֵלך ָהרוַח ַּמאן רוָחא ָדא. ְ ֶמׁש, ּ ַחת ַהּשֶׁ ָּדא הוא ּתַ  )הוא(ְוָדא . ּ רוַח ַהּקֶֹדׁשְּדִאְקֵרי, ּ

גוָפא ָרא ּבְ ֵרין ִסְטִרין ְלִאְתַחּבְ ּרוַח הֹוֵלך ְוסֹוֵבב ְלִאֵלין ּתְ ּּ ִתיב ָהרוַח. ְ ְּוַעל ָדא ּכְ ַּההוא , ּ
ֶמׁש ְסָתם מֹוַדע ַהּשֶׁ ּתְ מֹוַדע , ְּדִאׁשְ ּתְ א לאתחברא בגופא דאיהו שמשא ההוא ''ס(ְּדִאׁשְ

ּ חוָלָקא ְדִיׂשְ)דאשתמודע   .ָרֵאלּ

ב ָהרוַח א, ִּאֵלין ֲאָבָהן. ַמאן ְסִביבֹוָתיו, ְּוַעל ְסִביבֹוָתיו ׁשָ ְּדִאיּנון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ַלת הו ' ְוָדִוד ְוד, ְּוִאיּנון ּתְ ָרן ּבְ ּרוֵחי ְדִאְתַחּבְ ּ א ודוד דא ''ס( )י ודא רוחא דאתחברא בהו''ס(ּ

ֵליָמָתאּ ָהא ִאיּנון)דאתחבר בהו, הוא רוחא רביעאה א ׁשְ ִתיב, ּ ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ , ְּוַעל ָדא ּכְ
ה)תהלים קיח( ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּ.  

ָחְכְמָתא ְלהו ּבְ א ְסִתיִמין ּכֻ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִגין ְדָכל ִמלֹוי ִדׁשְ ּּבְ ּ ּּ גֹו ְדֵהיָכָלא , ּ ְּוֻכְלהו ְלגֹו ּבְ ּ ּ
א א, ַּקִדיׁשָ הוּוְבֵני ָנׁשָ ֵלי ּבְ ּכְ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ָלא ִמְסּתַ ִמִלין ְדּבַ ְּוָחָמאן ִמלֹוי ּכְ ּ , ִאי ָהִכי. ּ

ָחְכָמֵתיה א ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָבָחא הוא ִלׁשְ ַּמה ׁשְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ל ִמָלה . ִמּשְׁ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָ ּּ
ָחְכְמָתא א ָסִתים ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוִמָלה ִדׁשְ ּּ.  

ֶמׁש)קהלת ז(, ַמרָּפַתח ְוָא ִּאי ָלאו ְדָהא ,  טֹוָבה ָחְכָמה ִעם ַנֲחָלה ְויֹוֵתר ְלרֹוֵאי ַהּשָׁ
ְלָייא ִמָלה ָדא ִּאְתּגַ ָּדא ִהיא , טֹוָבה ָחְכָמה.  ְיַדְעָנא ַמאי ָקָאַמר)שמענא ולא(ָלא , ּ

ֶמׁש, ָחְכָמה ַחת ַהּשָׁ ְקָנ)א לכורסייא''ס(, ְּדִהיא ּתַ טֹוָבה ָחְכָמה ִעם . ּא ֵליהּ ּכוְרְסָייא ִמְתּתַ
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ָרֵאל, ַנֲחָלה הֹון ְדִיׂשְ ְרָייא ִעּמְ ד ִאיִהי ׁשַ ִפיָרא ּכַ ָּיָאה ְוׁשַ ְּדִאיּנון ַנֲחָלה ְוַעְדָבא ִדיָלה, ּ ּ ּ ּ ,
ה ָרא ּבָ   .ְּלִאְתַקּשְׁ

ֶמׁש יר ְלרֹוֵאי ַהּשָׁ א ַיּתִ ְחּתָ ּבַ ָרא ּבְ, ֲּאָבל ּתוׁשְ ְּלִאיּנון ְדָזכו ְלִאְתַחּבְ ּ אּ ְמׁשָ , ׁשִ
יה ָרא ּבֵ ּוְלִאְתַקּשְׁ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ְּדָהא ָאִחיד ּבְ ּ יה, ּ ּוַמאן ְדָאִחיד ּבֵ ּ ֹכָלא ָאִחיד, ּ ַחִיין , ּּבְ ּּבַ

ּוְבַחֵיי ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדַהאי ָעְלָמא ּ יב, ּּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּ ְוִיְתרֹון ַדַעת ַהָחְכָמה )קהלת ז(, ּ
ַחֶיה ְבָעֶליָה ָּדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ַּמאי ְוִיְתרֹון ַדַעת. ּּתְ ּ ִּיְתרֹון ִדיֵליה ַמהו. ּ ּ ּ , ַּהָחְכָמה ַוַדאי, ּ

  .ּ ֵמָחְכָמה ִעָלָאה ָנְפָקא)א''ב ע''שמות ס(, ְּדָהא ּתֹוָרה

ָּדא ַצִדיָקא ְדָעְלָמא, ַּוַדאי ִעם ַנֲחָלה, טֹוָבה ָחְכָמה, ּּתו טֹוָבה ָחְכָמה ִעם ַנֲחָלה ּ ּ ,
אְּד ְמׁשָ ִּאיהו ְנהֹוָרא ְדׁשִ ֲחָדא ַיְתֵבי, ּ ין ִאֵלין ּכַ ֵרין ַדְרּגִ ְּדָהא ּתְ ּ ִפירו ִדְלהֹון, ּ ְּוָדא הוא ׁשְ ּ ּּ ,

ֶמׁש א, ֲאָבל ְויֹוֵתר ְלרֹוֵאי ַהּשָׁ ְמׁשָ ׁשִ ְּלִאיּנון ְדִמְתַאֲחִדין ּבְ ּּתוְקָפא ְדֹכָלא, ּ ּ ָבָחא ְדֹכָלא, ּּ ּׁשְ ּ.  

ְּוָדא הוא ַדַעת ּיָלָנא ְדַחֵייאִא, ּ ְּוָהא אוְקמוָה , ּ ֹלא ַדַעת ֶנֶפׁש ֹלא )משלי יט(ּ ם ּבְ  ּגַ
א. ַמאן ֶנֶפׁש. טֹוב ָּדא ֶנֶפׁש טֹוב ְדָדִוד ַמְלּכָ ך ִיְתרֹון . ְּוָדא ָחְכָמה ְדָקַאְמָרן. ּ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ ּ

א ִאיָלָנא ְוִאְתְנָטע ְלָכ, ַּדַעת ַהָחְכָמה ְרׁשָ ּתָ ן ִאׁשְ ּמָ ְּוֵכן ְלָכל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן , ל ִסְטִריןְּדִמּתַ ּ
ַהאי ִאיָלָנא יה ּבְ א ִדיֵליה, ּּבֵ ַההוא ַדְרּגָ ַכח ֶאָלא ּבְ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ּּ ,
ן ָיַדע ּכָֹלא ּמָ ּוִמּתַ ֶמׁש, ּ ַחת ַהּשָׁ י ְוָרִאיִתי ְוגֹו, ַוֲהָוה ָאַמר עֹוד ָרִאיִתי ּתַ ְבּתִ ְלהו. 'ְוׁשַ ְּוֵכן ּכֻ ּ .

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְּוַיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ּוְסִתיִמין , ּ
אֹוַרְייָתא ִּעָלִאין ִדְגִניִזין ּבְ יב, ּ ִרים ַדְרֵכי ְיָי ְוגֹו )הושע יד(, ִּדְכּתִ י ְיׁשָ  )כבמדבר ( )חסר( .'ּּכִ
יו ְוגֹו י ִחָייא ָפַתח. 'ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל ַעּמָ ִּרּבִ ָבר )קהלת ד(, ּ ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ  ְוׁשַ

ַמר ְואוְקמוָה. 'ֵּמתו ְוגו ַּהאי ְקָרא ִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ל עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ּּכָ ִדיָנא , ְּ ּבְ
יֵדיה, ּי ָלֳקְבֵליהְּוֵלית ַמאן ְדַאְקׁשֵ, ּוְקׁשֹוט ְּוִכְרעוֵתיה , ְּוֵייַמר ֵליה ַמה ַעְבַדת, ְּוִיְמֵחי ּבִ ּ

ֹכָלא   .ָּעֵבד ּבְ

  ]ב''ב ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ַח ֲאִני  ּבֵ ִתים )ב''ב ע''דף קפ(ְוׁשַ יר ִמן . ֶאת ַהּמֵ ח ְלֵמַתָייא ַיּתִ ּבַ א ְמׁשַ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוִכי ׁשְ
ַהאי ָעְלָמאְוָהא ָלא ִאְקֵר, ַּחָייא ֹאַרח ְקׁשֹוט ּבְ ּי ַחי ֶאָלא ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּּכְ

ן ִאיׁש ַחי)שמואל ב כג( ּ וְבָנָיהו ֶבן ְיהֹוָיָדע ּבֶ  )ב''ז ע''ר, א''ד ע''קס, א''ע' בראשית ו(ְוָהא , ּ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט ִאְקֵר, ּ ע ְדָלא ָאִזיל ּבְ ִתים ִמן , י ֵמתְּוָרׁשָ ַח ַלּמֵ ּבֵ ְּוִאיהו ְמׁשַ

  .ַּהַחִיים

א, ֶּאָלא ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ִמלֹוי ִדׁשְ ַּוַדאי ּכָ ָמרו, ּּ ָחְכְמָתא ִאּתְ ַמר, ּּבְ ַח ֲאִני , ְוָהא ִאּתְ ּבֵ ְוׁשַ
ִתים יר, ֶאת ַהּמֵ ִתיב ַיּתִ ִּאילו ָלא ּכְ יב ׁשֶ, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהִכי, ּ יָון ִדְכּתִ ָבר ֵמתוֲּאָבל ּכֵ , ּּכְ

ָחְכְמָתא ַכח ִמָלה ַאֲחָרא ּבְ ּתְ ָבר ֵמתו. ִּאׁשְ ּכְ ָלקו ִמן ָעְלָמא: ּׁשֶ ן , ִּזְמָנא ַאֲחָרא ִאְסּתְ ּקַ ְוִאְתּתָ
ַעְפָרא א דאזדמנא עליה ותב ''ס(דאזדמנא די ממנא עליה ומית בחיי עלמא דבגין דיתתקן (, ּבְ

ת בהאי עלמא ואתתקן בעפרא בגין דיתתקן א דממנא עליה ומי''ס ()בהאי עלמא בגין דיתתקן



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2367דף [ -ּ

באתר דישתלים זמניה מת הא ודאי דא הוא שבחא משאר מתי עלמא אי תימא אתדן זמנא 
בתר דאשתלים זמניה מית ודאי הוא שבחא משאר ) 'אחרא בההוא עלמא הא כתיב לא תקום וגו

ל )ם צרהדכתיב לא תקום פעמי, אי תימא לא אתדן זמנא אחרא בההוא עלמא. מתי עלמא  ּכָ
א ִזְמָנא וְתֵרין יל עֹוְנׁשָ ן ְדָהא ַקּבִ ּכֵ ּׁשֶ יר ֵמִאיּנון , ְּוָדא ַוַדאי, ּ ָבָחא ַיּתִ ׁשְ ן ּבִ ּקַ ַּאְתֵריה ִאְתּתָ ּ

א, ַּחֵיי ילו עֹוְנׁשָ ְּדַעד ָלא ַקּבִ ּ.  

ָבר ֵמתו ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ִתיב ְוׁשַ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ִאיּנון ַחִייןִּאֵלין, ַּדְייָקא, ּ ְּוִאְקרון , ּ
ִגין ְדָהא ָטֲעמו ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ַּמאי ַטְעָמא ִאְקרון ֵמִתים. ֵמִתים ּּבְ ּ ב ְדַקְייֵמי , ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ַהאי ָעְלָמא ין ֵמַתָייא ָאַהְדרו, ֵּמִתים ִאיּנון, ּבְ ּוִמּבֵ ְועֹוד ַעל עֹוָבִדין ַקְדָמִאין ַקְייִמין . ּּ
ה ַחִיים. ְּוִאְקרון ֵמִתים, ְלַאְתְקָנא ר ֵהּמָ ִּמן ַהַחִיים ֲאׁשֶ ְּדַעד ָלא ָטֲעמו ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּ ּ ּ ,

ְייהו ילו עֹוְנׁשַ ְּוָלא ַקּבִ ַההוא ָעְלָמא ְוִאי ָלאו, ּ אן ּבְ   .ְּוָלא ַיְדֵעי ִאי ַזּכָ

א ֲחֵזי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּתָ ָרא ּבִ ָאן ְלִאְתַקּשְׁ ִאין ְדַזּכָ ַּזּכָ ּ יָקָרא ,ּ ִאין ְלֵמחֵמי ּבִ ּ ִאיּנון ַזּכָ
א א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּ ֵהיָכלֹו)תהלים כז(, ּּכְ ר ּבְ ֹנַעם ְיָי וְלַבּקֵ . ּ ַלֲחזֹות ּבְ

ין, ְּוִאיּנון ָמדֹוֵרהֹון ל ִאיּנון ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ יר ְוִעָלָאה ִמּכָ ַּיּתִ ּ ין ִד, ּ ְּוָכל ַדְרּגִ ְּדָהא . ְלהֹוןּ
ִאין ְלֵמחֵמי ֵליה, ּ ִעָלָאה)א חדוה''ס(ַּההוא ַאְתָרא  ִאין ִעָלִאין ְוַתּתָ ָּלא ַזּכָ ֲּהָדא הוא , ּ

ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ְוגֹו)ישעיה סד(, ִדְכִתיב ּ'.  

ִאיּנון ך ּכְ ל ּכַ אן ְלַסְלָקא ּכָ ְּוִאיּנון ְדָלא ַזּכָ ּ ְּ ָייא ִאית לֹון )'ית וכוא, א דוכתא''ס(, ּ ּ דוְכּתָ ּ
פום אֹוְרַחְייהו א ּכְ ְּלַתּתָ אן ְלַההוא ֲאָתר, ּ ְּוִאֵלין ָלא ַזּכָ ָמה ְדָחָמאן ִאיּנון , ּ ּוְלֵמחֵמי ּכְ ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא יר, ּ ָאה ְוָלא ַיּתִ ּתָ ִקיוָמא ְדֵעֶדן ּתַ ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ּבְ ּ ּ ָאה. ּ ּתָ יָמא ַמאן ֵעֶדן ּתַ . ְוִאי ּתֵ
ָאה ּתָ ֶּאָלא ָדא ֵעֶדן ְדִאְקֵרי ָחְכָמה ּתַ ּ ן ִדְבַאְרָעא, ּ ְּוָדא ַקְייָמא ַעל ּגַ ָגחוָתא ְדַהאי , ּ ְּוַאׁשְ ּ

ן, )ולא יתיר(ֵּעֶדן ָעֵליה  ַהאי ּגַ ְּוִאְתֲהנון ֵמֵעֶדן ָדא, ְּוִאֵלין ַקְייֵמי ּבְ ּ.  

ָאה ְלִעָלָאה ּתָ ין ֵעֶדן ּתַ יְתרֹון ָהאֹור ִמ. ַּמאי ּבֵ ךּכִ ָאה, ְן ַהֹחׁשֶ ּתָ ִאְקֵרי ֶעְדָנא , ֵעֶדן ּתַ
א ִתיב ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך, ִּאְקֵרי ֵעֶדן ְדַכר, ֵּעֶדן ִעָלָאה. ּנוְקּבָ ָָעֵליה ּכְ ּ ַהאי . ּ

ָאה ּתָ ן ְלֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ֵעֶדן ּתַ ִּאְקֵרי ּגַ ן ִאְקֵרי ֵעֶדן, ּ א, ְוַהאי ּגַ ּתָ ֵּלין ְוִא. ְּלַגן ִדְלּתַ
ָאה ּתָ ַגן ּתַ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ִּאְתֲהנון ֵמַהאי ֵעֶדן ְדָעַלְייהו, ְּדִמׁשְ ּ ת, ּ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ָכל ׁשַ ּוְבָכל ַיְרָחא , ּבְ

תֹו)ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוַיְרָחא ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ.  

  ]א''עג ''דף קפ -' גזוהר חלק [

ֹלֹמה ה, ְּוַעל ִאֵלין ָאַמר ׁשְ ה ַחִיים ֲעֶדּנָ ר ֵהּמָ ִּמן ַהַחִיים ֲאׁשֶ א ִעָלָאה , ּ ַדְרּגָ ְּדָהא ִאֵלין ּבְ ּ ּ
ְייהו יר ִמּנַ ָבר ֵמתו. ַּמאן ִאיּנון. ַּיּתִ ּכְ ִּאיּנון ׁשֶ ֵרי ִזְמֵני, ּ א ּתְ ילו עֹוְנׁשָ ְּוִאֵלין ִאְקרון , ְּוַקּבִ ּ
ק ֶסף ְמזוּקָ ָּעאל ְלנוָרא ִזְמִנין וְתֵריןְּד, ּּכֶ יה זוֲהָמא, ּ ְּוָנִפיק ִמּנֵ ַרר ְוִאְתָנֵקי, ּ קהלת (. ְוִאְתּבָ

ר ֲעֶדן ֹלא ָהָיה)ד ֵניֶהם ֶאת ֲאׁשֶ ַּההוא רוָחא ְדָקִאים ְלֵעיָלא.  ְוטֹוב ִמּשְׁ ּ ּ ב , ּ ְוִאְתַעּכָ
א א ְלַתּתָ ִקיוֵמיה, ְלַנְחּתָ ְּדַהאי ָקִאים ּבְ ּ אְוֵלית ֵלי, ּּ ָלא עֹוְנׁשָ ְּוִאית ֵליה ְמזֹוָנא , ּה ְלַקּבְ
ִּעָלָאה ִדְלֵעיָלא ְלֵעיָלא )א''ג ע''דף קפ(ֵּמַההוא ְמזֹוָנא  ּ ּּ.  
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ְלהו ַּטב ְמּכֻ ַּמאן ְדָלא ִאְתְפַרׁש, ּ ְלָייא, ּ יָמא ִאיּנון, ְוָלא ִאְתּגַ ְסּתִ ְּוָכל ִמלֹוי ּבִ ָּדא הוא . ּ ּ
ָאה ֲחִסיָדא ְּדָנַטר ִפּק, ַזּכָ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ְּוִקֵיים לֹון, ּוֵדי אֹוַרְייָתאּ ַדל ּבְ ּתָ . ְּוִאׁשְ

א ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ל ׁשְ א ִעָלָאה ַעל ּכָ ַדְרּגָ ָּדא ִאְתֲאִחיד ְוִאְתֲהֵני ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתַאֲחָדן , ּ א ''ס(ּ

ּ ֵמחוָפה ְדַהאי)אתוקדן ּּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָאַמר קו, ּתָ ׁשַ ּּבְ יוּ ה ֵיָאֵסף ַאֲהֹרן ֶאל ַעּמָ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ְּדׁשָ ִאְתֲחָלׁש , ְ
ֵּחיָלא ִדיֵליה ר , ּ ּבַ ּ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ִדיֵליה)א''א ע''תצוה קפ(ְּוָיַדע ְדָהא ַאּתְ ּ ל , ּ ְּוִאְזַדְעְזָעא ּכָ

ּּגוֵפיה נֹו, ּ יָון ְדָאַמר ַקח ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ֶאְלָעָזר ּבְ ִריך הואָאַמר, ּּכֵ א ּבְ ּ ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ה ְָהא ְדרֹוָעא ַאֲחָרא אֹוִזיְפָנא ָלך , ֹמׁשֶ ט ֶאת ַאֲהֹרן ְוגֹו, )זמינית לך(ּ ְוַאֲהֹרן ', ְוַהְפׁשֵ
ך, ֵיָאֵסף חֹות ֲאבֹוי)א ימינא''נ(ִזְמָנא , ְֵהא ֶאְלָעָזר ְיֵהא ְלַגּבָ ל ָדא ָלא .  ָדא ּתֵ ְּוִעם ּכָ

ַהה ִלים ֲאָתר ּבְ ֲאבֹויַאׁשְ ָלקו, ּוא ִזְמָנא ּכַ ְּדָהא ֲעָנֵני ְיָקר ִאְסּתְ ְּוָלא ָאַהְדרו ֶאָלא , ּ ּ
ה ְזכוָתא ְדֹמׁשֶ ּּבִ ְזכוָתא ְדֶאְלָעָזר, ּ ְּוָלא ּבִ ר ִצָוה ְוגֹו)במדבר כ(. ּ ֲאׁשֶ ה ּכַ ּ ַוַיַעׂש ֹמׁשֶ ֲאַמאי . 'ּ

ל ָהֵעָדה ִגין ְדַאֲהֹרן ֲהָוה ְרִחי, ֶּאָלא. ְלֵעיֵני ּכָ אּּבְ יר ִמּכָֹלא, ָּמא ְדַעּמָ ְּוָלא ֵייְמרון , ַּיּתִ
ה ְּדָהא ִאְתְנִגיד ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ִמִלין. ּ יך ְלַאֲהֹרן ּבְ ה ָמׁשִ ּוֹמׁשֶ ְ ַּעד ְדָסִליקו ְלטוָרא, ּ ּ ְוָכל , ּ

ָרֵאל ֲהוֹו ָחָמאן י ְדַאֲהֹרן, ִיׂשְ ה ְלבוׁשֵ יט ֹמׁשֶ ֲעָתא ְדַאְפׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ יׁש לֹו, ּ   .ן ְלֶאְלָעָזרְוַאְלּבִ

ה  ד ָסִליק ְלַכֲהָנא. )א ולאהרן''נ(ַמאי ַטֲעָמא ֹמׁשֶ ינון ְלַאֲהֹרן ּכַ ׁשִ ה ַאְלּבִ ֶּאָלא ֹמׁשֶ ּ ,
ָגָדיו ה ֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ּבְ ׁש ֹמׁשֶ ׁש אֹותֹו ֶאת )ויקרא ח(ּוְכִתיב , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַיְלּבֵ  ְוַיְלּבֵ

ִעיל א. ַהּמְ ּתָ ה ַאְעֵד. ַהׁשְ יהֹּמׁשֶ ַּמה ְדָיַהב ֵליה, ּי ִמּנֵ יה. ּ ִריך הוא ַאְעֵדי ִמּנֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ַּמה ְדָיַהב ֵליה יטו ֵליה ְלַאֲהֹרן ִמּכָֹלא. ּ ְּוַתְרַווְייהו ַאְפׁשִ ּ ּ ה ַאְעֵדי ְלַבר, ּ ּוֹמׁשֶ א , ּ ְּוקוְדׁשָ

ִריך הוא ְלגֹו ּּבְ ה. ְ ְּוַעד ְדַאְעֵדי ֹמׁשֶ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּהוא ָלא ַאְעֵדיּ ָאה חוָלָקא , ּ ַּזּכָ
ה   .ְּדֹמׁשֶ

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ יָקֵריהֹון, ּ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ א . ְּ ַּאְתִקין קוְדׁשָ
ִריך הוא ְלַאֲהֹרן ּּבְ א ְדַדֲהָבא ְדַנֲהָרא, ְ ַּעְרָסא וְמַנְרּתָ ּ ּוִמִדיֵדיה ָנִטיל. ּ ּ א ֵּמַההוא ְמ, ּ ַנְרּתָ

א ְוַנְחּתו ים פום ְמַעְרּתָ ֵרי ִזְמֵני ְוַאְסּתִ ָכל יֹוָמא ּתְ ְּדֲהָוה ָדִליק ּבְ ּ ּ ּּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר א ֲהָוה ְפִתיָחא, ִּרּבִ ּפום ְמַעְרּתָ ִכיב, ּּ ָרֵאל ֲהוֹו ָחָמאן ְלַאֲהֹרן ׁשָ , ְּדָכל ִיׂשְ
יה א ָדִליק ַקּמֵ ּובוִציָנא ִדְמַנְרּתָ ּ ּ ּ ּוְכֵדין . ַּוֲעָנָנא ַחד ָקִאים ָעֵליה, ּיה ָנִפיק ְוָעִיילְוַעְרֵס, ּ
ָרֵאל ְדָהא ַאֲהֹרן ִמית ָּיְדעו ִיׂשְ בֹוד. ּ ָלקו ֲעָנֵני ּכָ ְּוָחמו ְדָהא ִאְסּתְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

י ָגַוע ַאֲהֹרן ְוגֹו ל ָהֵעָדה ּכִ ַּוִיְראו ּכָ ְּוָהא אוְקמוָה', ּ כו ְלַא. ּ ְּוַעל ָדא ּבָ ית ּ ל ּבֵ ֲהֹרן ּכָ
ָרֵאל ין ְוָטף, ִיׂשְ ְלהו ֲהָוה, ּּגוְבִרין ְוָנׁשִ ְּדָהא ְרִחיָמא ְמּכֻ ּּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ין, ִרּבִ ָלָתא ָאִחין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ָּהֵני ּתְ ֲאָתר ַחד, ּ , ֲּאַמאי ָלא ִאְתָקָברו ּבְ
ְדרו ְייִפין ִאְתּבַ ֶּאָלא ִאית ְדַאְמֵרי. ֲאָתר ַאֲחָראְוַחד ּבְ, ְוַחד ָהָכא, ַחד ָהָכא, ְּוׁשַ ֲאָתר , ּ ּבַ

יה ָנא ּבֵ ּכְ ָרֵאל ְלִאְסּתַ ְּדָבָעאן ִיׂשְ ל ַחד ְוַחד, ּ ָנא ָעַלְייהו, ִמית ּכָ ִגין ְלַאּגָ ְזבון, ּּבְ ּתֵ , ְּוִאׁשְ
ְדָקא ֲחֵזי ָעַלְייהו ל ַחד ְוַחד ִמית ּכַ ֲּאָבל ּכָ ָקֵדׁש. ּ ין ָצפֹון ְלָדר, ִמְרָים ּבְ ַאֲהֹרן ִלְסַטר . ֹוםּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2369דף [ -ּ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה. ְיִמיָנא ה ּכַ ֹּמׁשֶ ָּאִחיד ַההוא טוָרא ְלטוָרא ְדַאֲהֹרן. ּ ּ ּ ְּוָכִניׁש ִלְקבוָרָתא , ּ
י ַההוא טוָרא ְּדִמְרָים ְלַגּבֵ ּ ִּדְתֵרי , ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ַהר ָהֲעָבִרים. ָאִחיד ִלְתֵרי ִסְטֵרי, ּ

ִּסְטֵרי טוָרא ִדְמַעְבֵר ְּוָאִחיד ְלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדא, יּ ּ ּ.  

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ֲאָתר . ּּ ב ְדִאיּנון ּבַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ָעְלָמא ַאֲחָרא ִעָלָאה, ַאֲחָרא ָעְלָמא ָדא, ּּבְ ְּזכוְתהֹון ַקְייָמא ּבְ ֲעָתא ּו. ְּלָדֵרי ָדִרין, ּּ ְבׁשַ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ַקּמֵ ִתיוְבּתָ ְייִבין ּבְ ָרֵאל ּתַ ְּדִיׂשְ ּ ּ ְּ ַזר ָעַלְייהו, ּ ּוְגֵזיָרה ִאְתּגְ ֵדין ָקאֵרי , ּ ּכְ
יה ְלֵעיָלא ִריך הוא ְלַצִדיַקָייא ְדַקְייֵמי ַקּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאיּנון ְמַבְטֵלי ַהִהיא , ְואֹוַדע לֹון, ְ ּ

ֵזָר ָרֵאל, הּגְ ִריך הוא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ְּוָחֵייס קוְדׁשָ ּ ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ְּ ַּזּכָ ּ ְּדָעַלְייהו , ּ ּ
ִתיב  ִמיד ְוגֹו )ישעיה נח(ּכְ ה ְוגֹו)א''במדבר כ( .'ְָוָנֲחך ְיָי ּתָ אֹלִהים וְבֹמׁשֶ ר ָהָעם ּבֵ . 'ּ ַוְיַדּבֵ

א ָדא ּתָ ַּפְרׁשְ ֲאָתר ַאֲחָרא ִא, ּ ִליקּבַ ה ְוַאֲהֹרן, ְסּתָ ִּעם ִאיּנון ֵמי ְמִריָבה ְדֹמׁשֶ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

י ִיְצָחק ָפַתח י )אסתר ה(, ִּרּבִ ִליׁשִ יֹום ַהּשְׁ ר ַמְלכות  )ב''ג ע''דף קפ( ַוְיִהי ּבַ ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ַּוּתִ
רוַח ַהּקֶֹדׁש ֶנֶאְמָרה. 'ְוגֹו ר ּבְ ַלת ֶאְסּתֵ תוִביםּו, ְּמּגִ ין ַהּכְ תוָבה ּבֵ ך ּכְ ְּבִגין ּכַ ּ יֹום . ְ ַוְיִהי ּבַ

י ִליׁשִ ְּדִאְתֲחָלׁש ֵחיָלא ְדגוָפא, ַהּשְׁ ּ ָלא ּגוָפא, ּ רוָחא ּבְ ְּוָהא ַקְייָמא ּבְ ּ ר , ּ ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ֵדין ַוּתִ ּכְ
י ְיָקר ְוַאְרּגְ. ּ ַמְלכות)ב''ט ע''קפ(ַמאי . ַּמְלכות ְלבוׁשֵ יָמא ּבִ ָהא ָלאו ָהִכי , ָווָנאִּאי ּתֵ
ר ַמְלכות. ִאְקֵרי ׁש ֶאְסּתֵ ְלּבַ ֶּאָלא ַוּתִ א, ּ ַמְלכות ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ת ּבְ ׁשַ ְּדִאְתַלּבְ ּ ה , ּּ ַּוַדאי ָלְבׁשָ

  .ּרוַח ַהּקֶֹדׁש

ִגין ְדַנְטָרא פוָמה ְדָלא ְלַחָווָאה ִמִדי. ַמאי ַטֲעָמא ָזְכָתה ְלַהאי ֲאָתר ּּבְ ּ ֲּהָדא הוא . ּּ
ה)אסתר ב(, ִתיבִדְכ ֶדת מֹוַלְדּתָ ר ַמּגֶ ל ַמאן ְדָנִטיר פוֵמיה .  ֵאין ֶאְסּתֵ ְּואֹוִליְפָנא ּכָ ּ ּּ

ֵניה א, ְּוִליׁשָ רוַח ְדקוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ָּזֵכי ְלִאְתַלּבְ ּ א. ּ יׁשָ ְּוָכל ַמאן ְדָסֵטי פוֵמיה ְלִמָלה ּבִ ּ ּ ָהא , ּּ
א ָעֵליה יׁשָ ַּוַדאי ַההוא ִמָלה ּבִ ּ יָמא ָהא ְנָגִעים, )אי לאוא ו''ס(. ּּ , אֹו ָצַרַעת, ְוִאי ּתֵ

ִחְוָיא ָעֵליה ְּדמֹוְקָדן ּכְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

ה אֹלִהים וְבֹמׁשֶ ר ָהָעם ּבֵ ִריך הוא. ַּוְיַדּבֵ א ּבְ קוְדׁשָ א ּבְ יׁשָ ְּדָאְמרו ִמָלה ּבִ ּ ּ ְּ ּוְכַתְרּגומֹו, ּ ּ .
ה ָנצו ה ֶהֱעִליתונו. ְּוִעם ֹמׁשֶ ָּלּמָ ְייהו ִחְווָייןׁשַ, ּ ך ִאְזְדַמן ְלַגּבַ ִגין ּכָ ְווָין ּבְ ל ַאַפָייא ׁשַ ּוו ּכָ ּ ּ ְּ ּ ,

א ֶאּשָׁ א ְלֵמַעְייהו ְוַנְפִלין ֵמִתין, ְּדמֹוְקָדן לֹון ּכְ ְּוַעִייל ֶאּשָׁ ַלח ְיָי , ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוְיׁשַ ּכְ
ָרִפים ים ַהּשְׂ ָעם ֵאת ַהְנָחׁשִ   .ּבָ

 ] בשנה214יום  [סדר הלימוד ליום ז אייר

י ִחָייא ָאַמר פוַמְייהו, ִחְווָין ֲהוֹו ַאְתָיין, ִּרּבִ ן ּבְ ְּמַלֲחׁשָ ִכין וֵמִתין, ּ ן. ְּוַנׁשְ . ַמאי ְמַלֲחׁשָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֹלא ָלַחׁש)קהלת י(ּכְ ָחׁש ּבְ ֹוך ַהּנָ פוַמְייהו. ְ ִאם ִיּשׁ א ֲהוֹו ְמַלֲהָטן ּבְ ֶּאּשָׁ ּ ,

ִכן ְד, ְוַנׁשְ הוְוׁשַ א ּבְ ָלקו ַלֲאָתר , ָּיין ֶאּשָׁ ְּוִאּתֹוְקָדאן ֵמַעְייהו וֵמִתין ְוָהא ִמִלין ִאֵלין ִאְסּתְ ּ ּּ ּ
ֵאר)א''במדבר כ(. ַאֲחָרא ֵאָרה ִהוא ַהּבְ ם ּבְ ֵאָרה. ּ וִמׁשָ ָנא ְדָהָכא ּבְ ֵאר, ַּמאי ׁשְ . ּוְלָבַתר ּבְ
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ֵאָרה י ַמָייא ְל, ֶּאָלא ּבְ ְנׁשֵ ְּלָבַתר ְדִמְתּכַ אּ א, גֹו ַיּמָ י ְלַתּתָ ֵאר. ְוַנְחּתֵ ֲעָתא ְדִיְצָחק , ּבְ ׁשַ ּּבְ
ַּמְלָייא ֵליה ֵאר. ּ ִתיב ְוָרָזא ָדא, ִהיא ַהּבְ ּהוא ּכְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי )במדבר יח(, ּּכְ

  .ּהוא

א ָאַמר י ַאּבָ ָכל ֲאָתר הוא, ִרּבִ ֲח, ְוָקֵריָנן ִהיא, ּּבְ א ּכַ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּוְכָלָלא ִעָלָאה. ָדאּ ּ ,
א' ה ָלָלא ְדֹכָלא' א, ּ ְדַכר)ב''ה ע''פקודי רל, ב''ה ע''רפ(' ו, ּנוְקּבָ ּּכְ ִלימו ' ְּדָהא א. ּ ׁשְ ּּבִ

ְרָיא ָרֵאל. ׁשַ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א, ַּזּכָ ב ְדִאיּנון ְלַתּתָ ַּאף ַעל ּגַ ְכָלָלא ִעָלָאה , ּ ִּאיּנון ֲאִחיָדן ּבִ ּ
ְּדֹכָלא ִתיב ּוְב, ּ ך ּכְ נו ְוֹלא ֲאָנְחנו)תהלים ק(ְִגין ּכָ ּ הוא ָעׂשָ ּ ִתיב, ּ ָאֶלף ּכְ ָלָלא ְדו. ּבְ ה ''ּּכְ

ְּדָכִליל ּכָֹלא' ְוא ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ּרוַח ְדַמָיא, ַרּבִ ּ ָּדא הוא רוַח ַהּקֶֹדׁש, ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ב ּבְ ָמה ְדַאּתְ . ְּדָנׁשַ ּכְ
י ָהִפיִח)שיר השירים ד(ָאֵמר  ְּלָבַתר ַנְזִלין ַמָייא ְלַמְלָיא ָלה, י ַגּנִ ּ ֲּהָדא הוא  )כלא(, ּ
ב רוחֹו ִיְזלו ָמִים)תהלים קמז( ,ִדְכִתיב ּ ַיּשֵׁ ַקְדִמיָתא. ּּ ב רוחֹו ּבְ ּוְלָבַתר ִיְזלו ָמִים, ַּיּשֵׁ ְוַעד . ּּ

יב ַהאי רוָחא ַמע ָלן. ָּלא ַנְזִלין ַמָייא, ָּלא ָנׁשִ ֹכָלא ַמ, ַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ְדָבֵעי ּבְ ּׁשְ ּ
ָעָרא ִמָלה ִמָלה, ְּלַאּתְ עֹוָבָדא אֹו ּבְ ֵחיזו ְדעֹוָבָדא, ּּבְ ּאֹו ְלִאְתֲחָזָאה ּכְ ַּעד ְדרוָחא , ְוָהָכא. ּ ּ

יב יה ְדַההוא רוַח, ָלא ָנׁשִ ָּלא ַנְזִלין ַמָייא ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּ.  

ֵאר ֵאר ָקֵריָנן, ּהוא ַהּבְ ַק, ִהיא ַהּבְ ָנא ּבְ ֵאָרהַמאי ׁשְ ֵאר, ְדִמיָתא ּבְ א ּבְ ּתָ ֶּאָלא , ְוַהׁשְ
ְלחֹוָדָהא א ּבִ ַקְדִמיָתא נוְקּבָ א ְדָקָאַמר הוא, ּּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ א, ּ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ֵאר, ּ . ִאְקֵרי ּבְ

ַכח ְדַכר ּתְ ּוַבֲאָתר ְדִאׁשְ ּ א, ּ ֲּאִפילו ְמָאה נוְקּבָ ּ ְּדַכר ָקֵריָנן ְלֹכָלא, ּ ּ.  

ר ָא ה ֱאסֹוף ֶאת ָהָעםֲאׁשֶ ֵאר ָלא ַאְעֵדי , ַמר ְיָי ְלֹמׁשֶ ִגין ְדַהאי ּבְ ּּבְ ְייהו)באר(ּ ְוִאי . ּ ִמּנַ
יָמא יה ּכָֹלא, ּתֵ ֲאָבא ִמּנֵ ֵּהיך ַיְכִלין ְלׁשָ ּ ֶּאָלא ִאיהו ָנִפיק ִלְתֵליַסר ַנֲחִלין, ְ ּוְנִביַע ִאְתְמֵלי , ּ ּ

אָרן וַבְעָיין ַמָייאּוְכֵדין ֲהוֹו ִיׂשְ, ְוָנִפיק ְלָכל ִסְטִרין ֲעָתא ְדׁשָ ׁשַ ָּרֵאל ּבְ ּ , ַּקְייִמין ָעֵליה, ּ
יָרָתא ְּלַאְנָפָקא ַמִיין ְלֹכָלא, ְַסְלִקי ֵמיַמִיך. ֲעִלי ְבֵאר, ּוַמה ַאְמֵרי. ְוַאְמֵרי ׁשִ ּ ,

ָקָאה ִמָנך ְוְלִאְתׁשָ ֵאר. ּ א ְדַהאי ּבְ ְחּתָ ּבַ ְּוֵכן ַאְמֵרי ּתוׁשְ ֵאר ֲחָפרוָה, ּ ִרים ְוגֹוּּבְ ִּמָלה . ' ׂשָ
ְּוַכך הוא, ְקׁשֹוט ֲהוֹו ַאְמֵרי ְ.  

ָעָרא ִמִלין ִדְלֵעיָלא, )א תא חזי''נ(ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא  ל ַמאן ְדָבֵעי ְלַאּתְ ּּכָ ּּ עֹוָבָדא , ּ ין ּבְ ּבֵ
ִמָלה ין ּבְ ּאֹו ַההוא ִמָלה, ִּאי ַההוא עֹוָבָדא. ּּבֵ ְדָקא ָיאות, ּ ָּלא ִאְתָעִביד ּכַ ַער ,ּ  ָלא ִאּתְ

ָעָרא ִמָלה ִדְלֵעיָלא. ִמִדי א ְלַאּתְ ּתָ ִניׁשְ ֵני ָעְלָמא ַאְזִלין ְלֵבי ּכְ ל ּבְ ּּכָ ֲּאָבל ְזִעיִרין ִאיּנון , ּּ
ָעָרא ִריך הוא ָקִריב ְלֹכָלא ְדַיְדֵעי ְלִמְקֵרי ֵליה וְלַאְתֲעָרא ִמָלה , ְּדַיְדִעין ְלַאּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ְּ

ְדָקא ָי יב , ָּלאו ִאיהו ָקִריב, ֲּאָבל ִאי ָלא ַיְדֵעי ְלִמְקֵרי ֵליה, ּאותּּכַ  )תהלים קמה(ִּדְכּתִ
ְדָקא ָיאות. ַמאי ֶבֱאֶמת. 'ָקרֹוב ְיָי ְלָכל קֹוְרָאיו ְוגֹו ָעָרא ִמָלה ִדְקׁשֹוט ּכַ ְּדַיְדֵעי ְלַאּתְ ּ ּ ּּ ,

ֹכָלא   .ְּוֵכן ּבְ

  ]א''ד ע''דף קפ -' גזוהר חלק [
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ָרֵאל ָהֵני ִמִלין, ּאוף ָהָכא ִּמִלין ִדְקׁשֹוט, ֲּהוֹו ַאְמֵרי ִיׂשְ ָעָרא , ּ ִגין ְלַאּתְ ד ''דף קפ(ּבְ

יָרא )א''ע ָרֵאל, ְלַהאי ּבֵ ָקָאה לֹון ְלִיׂשְ ַער, ּוְלַאׁשְ ְּוַעד ְדַאְמֵרי ָהֵני ִמֵלי ָלא ִאּתְ ְוֵכן . ּ
י ָעְלָמא ִאיּנון ֲחָרׁשֵ ֲּאִפילו ּבְ ּ י, ּ ְמׁשֵ ּתַ יןְּדִמׁשְ יׁשִ ִזיִנין ּבִ ַּעד ְדַעְבֵדי עֹוָבדֹוי ִדְקׁשֹוט ,  ּבְ ּ ּ

ְייהו ִּאי ָלא ָאְמרו ִמֵלי ִדְקׁשֹוט, ְּלַגּבַ ָווָנא ְדַבְעָיין, ּּ ָהֵני ּגְ ָכא לֹון ּבְ ִגין ְלַאְמׁשָ ָלא , ּּבְ
ְייהו ִמִלין ַאֲחָרִנין, ִּמְתָעִרין ְלַגּבַ ל יֹוָמא ּבְ ַּוֲאִפילו ְדַצְווֵחי ּכָ ּּ עֹוָבָדא ַאֲחָרא,ּ ָלא ,  אֹו ּבְ

ְייהו ְלָעְלִמין ִכין לֹון ְלַגּבַ ְבַלְייהו, ַּמׁשְ   .ְּוָלא ִמְתָעִרין ָלּקֳ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַעל ְוגֹו)מלכים א יח(, ּכְ ם ַהּבַ ַּחד ְדָלאו ְרׁשו . ַמאי ַטֲעָמא. 'ּ ְוִיְקְראו ְבׁשֵ ּ
ַהאי ַעל ּבְ ַההוא ּבַ ְּועֹוד ְדִמִלין ָלא . ּּבְ יַנְייהוּ ָרן ּבֵ ּשְׁ ִריך הוא , ִּמְתּכַ א ּבְ י לֹון קוְדׁשָ ְּוַאְנׁשֵ ְּ

הֹון ית)מלכים א יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמּנְ ם ֲאחֹוַרּנִ ה ַהִסּבֹוָת ֶאת ִלּבָ ִאין ִאיּנון .  ְוַאּתָ ַּזּכָ
ַּצִדיַקָייא ְדָקא ָיאות, ּ ְּדַיְדֵעי ְלִמְקֵרי ְלָמאֵריהֹון ּכַ ּ ּ.  

ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ֵעיָנא ְלַגָלָאה ִמָלה, י ׁשִ ָּהָכא ּבָ א ֲחֵזי. ּ ל ַמאן ְדָיַדע ְלַסְדָרא , ּתָ ּּכָ ּ
ְדָקא ָיאות ּעֹוָבָדא ּכַ ְדָקא ָיאות, ּ ּוְלַסְדָרא ִמִלין ּכַ ּ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ְָהא וַדאי ַמְתָעֵרי ְלקוְדׁשָ ּ ּּ

ָרן, ּהוא ׁשְ ָכא ִמִלין ִעָלִאין ְדִמְתּכַ ְּלַאְמׁשָ ּ ר . )לא אתכשר לגבייהו, א ואי לא''ס(. ּ ְוָלא ִאְכׁשַ
ל ָעְלָמא ַיְדֵעי ְלַסְדָרא עֹוָבָדא ְייהו ִאי ָהִכי ּכָ ְּלַגּבַ ּוְלַסְדָרא ִמִלין, ּ ּ יבו ִדְלהֹון , ּ ַּמאי ָחׁשִ ּ

ְּדַצִדיַקָייא ּ ָרא ְדִמָלה ְועֹוָבָדא, ּ ְּדַיְדֵעי ִעּקָ ּ א וְרעוָת, ּ ְּוַיְדֵעי ְלַכְווָנא ִלּבָ ּ יר ֵמִאֵלין , אּ ַּיּתִ
ך, ַאֲחָרִנין ל ּכַ ְְדָלא ַיְדֵעי ּכָ ּ.  

ָרא ְדעֹוָבָדא ּכוֵלי ַהאי ֶּאָלא ִאֵלין ְדָלא ַיְדֵעי ִעּקָ ּ ּ ּ יר, ּ ָעְלָמא ְוָלא ַיּתִ ֶּאָלא ִסדוָרא ּבְ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְתפֹוי ְדקוְדׁשָ יכו ְדָבַתר ּכַ ִכין ָעַלְייהו ְמׁשִ ַּמׁשְ ּ ּ ּ יחו ְּדָלא ָטס, ְּ ּגִ ֲאִויָרא ִדׁשְ ּ ּבַ ּ

  .ִאְקֵרי

א וְרעוָתא ְּוִאֵלין ְדַיְדֵעי וְמַכְווֵני ִלּבָ ּ ּ ּ ּ ָבה, ּ ְרָכאן ֵמֲאָתר ְדַמֲחׁשָ ַּמְפֵקי ּבִ ָכל , ּ ְוָנְפֵקי ּבְ
ְדָקא ָיאות ר ּכַ ֹאַרח ֵמיׁשָ ין ּבְ ָרׁשִ ְזִעין ְוׁשָ ּּגִ ִאין, ּ ְרִכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ַּעד ְדִמְתּבָ ָמ, ּ א ּוׁשְ ּא ַקִדיׁשָ

ַרך ַעל ְיֵדיהֹון ְִעָלָאה ִמְתּבָ ָאה חוָלֵקיהֹון. ּ יהֹון. ַּזּכָ ִריך הוא ָקִריב ְלַגּבֵ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ין ָלֳקְבֵליהֹון ֲעָתא ְדָקארון ֵליה, ְוַזּמִ ׁשַ ּּבְ ּ ין לֹון, ּ ָעאקו. ּהוא ַזּמִ ֲעָתא ְדִאיּנון ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּהוא , ּ

ְייהו ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיּהו, ְּלַגּבַ ּא אֹוִקיר לֹון ּבְ ּ  )תהלים צא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ִמי י ָיַדע ׁשְ ֵבהו ּכִ ּגְ ק ַוֲאַפְלֵטהו ֲאׂשַ י ִבי ָחׁשַ ּּכִ ּ יָרא )במדבר כא(. ּ ה ַאל ּתִ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ

י ְיהוָדה ָפַתח. 'אֹותֹו ְוגֹו ִּרּבִ יָתה ָלבוׁש  ֹלא ִתי)משלי לא(, ּ י ָכל ּבֵ ֶלג ּכִ ָּרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ ּ
ִנים א ֲחֵזי. ׁשָ ֵרי ִסְטֵרי, ּתָ ָרֵאל ַיְנָקא ִמּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַרֲחֵמי, ּכְ א ּבְ ּתָ ִדיָנא, ַהׁשְ א ּבְ ּתָ ד . ַהׁשְ ּכַ

ַרֲחֵמי ְעָיא ְלַיְנָקא ּבְ יה, ּבַ ָבא ּבֵ ַכח ֲאָתר ְלִאְתַיּשְׁ ּתְ ֵעי ְלָיְנָק. ִּאׁשְ ד ּבָ ִדיָנאּכַ ֲאָתר , א ּבְ
יה ָבא ּבֵ ַכח ְלִאְתַיּשְׁ ּתְ ֵרי ָעלֹוִהי, ִּאׁשְ ָכל ֲאָתר, ּוְלִמׁשְ ְּדָהִכי הוא ּבְ אֵרי ִמָלה , ּ ָּלא ׁשָ

ִּדְלֵעיָלא ֵרי ֲעלֹוי, ּ ַכח ֲאָתר ְלִמׁשְ ּתְ ָרֵאל ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתא , ְּוַעל ָדא. ַּעד ְדִאׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ
ֶלג ִנים, ָמאַמאי ַטְע, ִמּשָׁ יָתא ָלבוׁש ׁשָ ִגין ְדָכל ּבֵ ּּבְ ְרָיא ַהאי. ּ ַהאי ִחָוור , ָלא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ
סוָמק ִחָוור, ּּבְ ְּוסוָמק ּבְ   .ְּוָהא אֹוְקמוָה. ּ
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יָרא אֹותֹו ה ַאל ּתִ ְתֵרין , ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ אֹוַרְייָתא ּבִ ֵליִמין ּבְ ֵרין אֹותֹו ִאיּנון ׁשְ ּּתְ
ָ ַעד ְדרֹוׁש ָאִחיך אֹותֹו)דברים כב(, ְוַחד, ּ ָדאַחד, ן''ָוִוי ִגין ְדִאיּנון אֹות . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ּ

ׁש ַָעד ְדרֹוׁש ָאִחיך . ַמּמָ א ַההוא אֹות,  אֹותֹו)אחיך ממש(ּ ְּדָבֵעי ְלָפְרׁשָ ְּדַההוא ֲאֵביָדה, ּ ּ.  

ּאוף ָהָכא ֵדין אֹותֹו ַאְבָרָה, ָּדא עֹוג, ּ ק ּבְ ְּדִאְתַדּבָ יֵתיה ֲהָוה, םּ י ּבֵ ּוֵמַאְנׁשֵ ַזר , ּ ְוַכד ִאְתּגְ
ִתיב י ֵביתֹו ְוגֹו, ַאְבָרָהם ַמה ּכְ יה. 'ְוָכל ַאְנׁשֵ ַזר ִעּמֵ ָּדא עֹוג ְדִאְתּגְ ּ יל ַהאי ָאת , ּ ְוַקּבִ

א יה, ַּקִדיׁשָ ּבֵ ָרֵאל ְמָקְרִבין ּגַ יָון ְדָחָמא עֹוג ְדִיׂשְ ּּכֵ ּ ָּאַמר ָהא וַדאי ֲאָנא ַאְקִד, ּ יְמָנא ּ
ְּזכוָתא ְדָקִאים לֹון ִוי ְלָקְבֵליה, ּ ְּוָדא ׁשַ ּ.  

ה ֲעָתא ָדִחיל ֹמׁשֶ יה ׁשַ ּּבֵ ים ַאְבָרָהם, ּ יָמא ְדָרׁשִ ֵּהיך ָיִכיל ְלַאְעְקָרא ְרׁשִ ַּוַדאי , ָאַמר. ְ
ְעָיא ְלַהאי, ָּהא ְיִמיָנא ִדיִלי ִמית ּא ְדִסיֲהָרא ְיִמיָנ, ִאי ֵניָמא ָהא ֶאְלָעָזר. ְּדָהא ְיִמיָנא ּבַ

ְּדַאְבָרָהם ִליִמיָנא הוא, ְּוַהאי ָאת ִליִמיָנא הוא. ְּוָלא ִדיִלי, ּהוא ּ.  

  ]ב''ד ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ִריך הוא א ּבְ ִּמָיד ָאַמר קוְדׁשָ ְּ יָרא אֹותֹו, ּ ְדַחל ְלַההוא ֹאת ִדיֵליה, ַאל ּתִ ָּלא ּתִ ּ ּ ּ ,
ְַוֲאִפילו ִליִמיָנא ָלא ִאְצְטִריך ּ י.ּ י ְבָיְדך ָנַתּתִ ָמאָלא ִדיָלך ַיְעָקר ֵליה ֵמָעְלָמא. ָ ּכִ ּׂשְ ְּדָהא , ְּ

יָמא ִדיֵליה ּהוא ָפִגים ְרׁשִ ּ ּוַמאן ְדָפִגים ְלַהאי ָאת, ּּ ָרא ֵמָעְלָמא, ּ ל , ִאְתֲחֵזי ְלִאְתַעּקְ ּכָ
ָמאָלא ִדיָלך ן ׂשְ ּכֵ ְׁשֶ ְְדִאיהו ְיָדך, ּ ּ ִג, ֶּיְעָקר ֵליה ֵמָעְלָמא, ּ ך ּבְ ֲעָקר  )ב''ד ע''דף קפ(ְין ּכַ ִאּתְ

ְבַרָייא, ֵמָעְלָמא ֵני ּגַ יָפא ִמּבְ ּקִ ַּוֲאִפילו ְדִאיהו ּתַ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ יָצָאה ְלהו ְלִיׂשְ ּוָבָעא ְלׁשֵ ָנַפל , ּ
ֵצי ּתְ ה ְוִאׁשְ יֵדיה ְדֹמׁשֶ ּּבִ ּ.  

יה נֹוי ְוָכל ַעּמֵ ָרֵאל ּבְ ִציאו ִיׂשְ ך ּכָֹלא ׁשֵ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ִדיֵליהְוָכל, ְ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ ַּוַיּכו אֹותֹו , ּּכְ ּ
ל ַעּמֹו וְכִתיב ָניו ְוֶאת ּכָ ָנו)דברים ב(, ְּוֶאת ּבָ ך אֹותֹו ְוֶאת ּבָ ִתיב ָחֵסר יֹו. ְ ַוּנַ נֹו ּכְ , ד''ּבְ

ָניו ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ְוָקֵריָנן ּבָ ּ ּ.  

ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ה ְנִביָא, ַּזּכָ יַנְייהוְּדֹמׁשֶ ִריך , ּה ֲהָוה ּבֵ א ּבְ ְִדְבִגיֵניה ָעִביד לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ
ל ָהֵני ַאְתָוון ין . ְּואֹוְקמוָה, ּהוא ּכָ ַאר ַעּמִ ַזר ַקָייֵמיה ִעם ׁשְ ִריך הוא ָלא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ

יה ָרא ּבֵ ָרֵאל, ְּלִאְתַקּשְׁ נֹוי ְדַאְבָרָהם, ֶּאָלא ִעם ִיׂשְ ְּדִאיּנון ּבְ ּ יב ּבֹו , ּ ּ וֵבין )בראשית יז(ִּדְכּתִ
ִרית עֹוָלם ַָזְרֲעך ַאֲחֶריך ְלֹדֹרָתם ּבְ ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי )ישעיה נט(ּוְכִתיב . ָ  ַוֲאִני ֹזאת ּבְ

ר ָעֶליך ְוגֹו ָרוִחי ֲאׁשֶ ָֹלא ָימוׁשו ִמִפיך ְוגֹו. 'ּ ּ ּ ּ'.  

רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ְּבָ ּ  

  פרשת בלקזוהר 
ן ִצפֹור ְוגֹו)ב''דבר כבמ( ָלק ּבֶ ּ ַוַיְרא ּבָ ְמעֹון ָאַמר. 'ּ י ׁשִ . ַמאי ְרִאָיה ָחָמא, ַּוַיְרא, ִרּבִ

קוָפא ְדָחְכְמָתא ַמׁשְ ׁש ָחָמא ּבְ ְּרִאָיה ַוַדאי ַמּמָ ּ ֵעינֹוי, ּ קוָפא ְדָחְכְמָתא. ְוָחָמא ּבְ ַמׁשְ ָּחָמא ּבְ ּ ,
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יב ָמה ִדְכּתִ ַעד ַהַחלֹון)ב''מ ע''ק( )בראשית כו(, ּּכְ ים ּבְ ּתִ ֵקף ֲאִביֶמֶלך ֶמֶלך ְפִלׁשְ ּ ַוַיׁשְ ּ ְ ְ ַמאי . ּ
ַעד ַהַחלֹון ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּּבְ ב ֵאם ִסיְסָרא )שופטים ה(ּכְ ַיּבֵ ְקָפה ַוּתְ ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ  )אלא(ּ ּבְ

ּ ַחלֹון ְדָחְכְמָתא ִדְזָנֵבי ׁשוֵליהֹון ְדֹכָכַבָיא)א ודאי''ס( ּ ּ ּ ּון ַחלֹוֵני ְדָחְכְמָתאְוִאיּנ, ּ ְוַחד ַחלֹון . ּ
ְרָיא יה ׁשַ ִּאית ְדָכל ָחְכְמָתא ּבֵ ִעָקָרא ְדָחְכְמָתא, ּ ּוָבה ָחֵמי ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ּ ּ ּאוף ָהָכא ַוַיְרא . ּ ּ

ָלק ָחְכְמָתא ִדיֵליה, ּבָ ּּבְ ּ.  

ן ִצפֹור ָמה ְדָאְמרו, ּּבֶ ּּכְ ׁש. ּ ן ִצפֹור ַמּמָ ה ִזיִנין ְדַההוא ְּדָהא ֲחָרׁש, ֲּאָבל ּבֶ ַכּמָ ֹּוי ֲהוֹו ּבְ ּ
א, ָּנִטיל ִצפֹור, ִּצפֹור ּבָ ִעׂשְ ׁש ּבְ ּכֵ ׁשְ ֲאִויָרא, ְמּכַ י. ִמְפַרח ּבַ , ָעִביד עֹוָבִדין ְוָלִחיׁש ְלִחיׁשֵ

ְּוַההוא ִצפֹור ֲהָוה ָאֵתי פוֵמיה, ּ א ּבְ ּבָ ְּוַההוא ִעׂשְ ּ יה)א מפרח באוירא''ס(, ּ . ּ ְמַצְפְצָפא ַקּמֵ
ְכלוב ַחדְו ָּאִעיל ֵליה ּבִ יה. ּ ין ַקּמֵ ָמה ִמִלין, ְּמַקֵטר ְקַטְרּתִ ְּוִאיהו אֹוַדע ֵליה ּכַ ּ ָעִביד . ּ

לוי ֵעיַנִים, ּוְמַצְפְצָפא עֹוָפא, ֲחָרׁשֹוי י ּגְ ּוָפַרח ְוָטס ְלַגּבֵ ְוָכל . ְּוִאיהו ָאֵתי. ְּואֹוַדע ֵליה, ּ
ַההוא ִצפֹור ֲהוֹו ִּמלֹוי ּבְ ּ ּ.  

ְּוָנִטיל ַההוא ִצפֹור, ד ֲעַבד עֹוָבדֹוייֹוָמא ַח ב, ּ ֲהָוה . ְוָלא ָאָתא, ּוָפַרח ְוָאִזיל ְוִאְתַעּכָ
יה ַנְפׁשֵ א ְדָטס ֲאַבְתֵריה, ַּעד ְדָאָתא. ִּמְצַטֵער ּבְ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ָּחָמא ַחד ׁשַ ּ ְדפֹוי, ּ . ְּואֹוִקיד ּגַ

ֵדין ָחָמא ַמה ְדָחָמא ְי, ּּכְ ּמַ ָרֵאלְוָדִחיל ִמּקַ ּיהו ְדִיׂשְ ֵמיה ְדַההוא ִצפֹור. ּ ַּמה ׁשְ ּ ּ ְוָכל . ַע''ָּידו. ּ
ַההוא ִצפֹור א ּבְ ְמׁשָ י ְוַיְדֵעי ְלׁשַ ְמׁשֵ ִּאיּנון ִדְמׁשַ ּ ּ ָלק, ָלא ַיְדִעין ֲחָרׁשֹוי, ּ ָמה ְדֲהָוה ָיַדע ּבָ   .ּּכְ

ַההוא ִצפֹור ֲהָוה ָיַדע, ְּוָכל ָחְכְמָתא ְדֲהָוה ָיַדע ּּבְ יה. י ֲהָוה ָעִבידְוָהִכ. ּ ִחין ַקּמֵ , ּּגָ
יה א ָחֵפי ֵריׁשֵ ָרֵאל, ִּאיהו ָאַמר ָהָעם. ְוָגִחין ְוָאַמר, ְּוָקִטיר ְקַטְרּתָ , ְּוִצָפָרא ָאִתיב ִיׂשְ

הו. ְּוִצָפָרא ָאִתיב ַרב, ִּאיהו ָאַמר ְמֹאד ַּעל ׁשום ַרב ִעָלָאה ְדָאִזיל ּבְ ּ ְבִעין ִזְמִנין . ּּ ׁשִ
ִּצְפְצפו ָד ִּאיהו ָאַמר ַדל. א ְוָדאּ ֵדין ָדִחיל. ְּוִצָפָרא ָאַמר ַרב, ּ יב ַוָיָגר מֹוָאב , ּּכְ ִּדְכּתִ ּ

י ַרב הוא ִּמְפֵני ָהָעם ְמֹאד ּכִ ַּרב הוא ַוַדאי, ּ ּ.  

ין  ְּדַקְסִדיֵא )ל''א דקסריא''ס(ּוְבִזיֵני ַחְרׁשִ ָחן,  ַקְדָמָאה)ל''א דכשדיא''נ( ל''ּ ּכְ ְּדִצָפָרא , ַאׁשְ ּ
ִזְמִנין ְיִדיָען ָּדא ֲהוֹו ַעְבִדין ֵליה ּבְ ּ ַדֲהָבא, ּ ֶסף ְמֻעָרב ּבְ א ְדַדֲהָבא, ִמּכֶ ּפוָמא ְדֶכֶסף. ֵּריׁשָ ּ ּ .

ַכְסָפא ת ָקָלל ְמֻעָרב ּבְ ֹחׁשֶ ְדפֹוי ִמּנְ ּּגַ ּּגוָפא ְדַדֲהָבא. ּ ֶכֶסף, ּ ְּנקוִדין ְדנֹוֵצי ּבְ ַרְגִלין . ּ
פוָמ. ְּדַדֲהָבא ְוָיין ּבְ ן ְדַההוא ִצפֹור ָידוְּוׁשַ ּא ִליׁשָ ּ   .ַע''ּּ

  ]א''ה ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ַחלֹון ַחד ְוָין ְלַההוא ִצָפָרא ּבְ ְּוׁשַ א. ּ ְמׁשָ ִוין ָלֳקֵבל ׁשִ ּוַפְתִחין ּכַ ִוין . ּ ּוְבֵליְלָיא ַפְתִחין ּכַ ּּ
ין. ְלִסיֲהָרא ין, ְּמַקְטִרין ְקַטְרּתִ אְואֹוָמָאן ְל, ְוַעְבִדין ַחְרׁשִ ְמׁשָ ּוְבֵליְלָיא אֹוָמָאן . ׁשִ
ְבָעה יֹוִמין )א''ה ע''דף קפ(, ְלִסיֲהָרא אן וְלָהְלָאה. ְּוָדא ַעְבִדין ׁשִ ָנא , ִּמּכָ ַּההוא ִליׁשָ

פוָמא ְדַההוא ִצָפָרא א ּבְ ׁשָ ּכְ ְּמַכׁשְ ּ ּ ַמֲחָטא ְדַדֲהָבא, ּ ָנא ּבְ ַּנְקִדין ְלַההוא ִליׁשָ ְוִהיא , ּ
ְרָמהְּמַמְלָלא ַרְבְרָב ִצפֹור ָדא , ּן ִמּגַ ָלק ּבְ ְּוֹכָלא ֲהָוה ָיַדע ּבָ ּ ן ִצפֹור. )ודאי(ּ ַּעל ָדא ּבֶ ּ ,
ך ָחָמא ְוְבִגין ּכַ ר ָנׁש ַאֲחָרא ָלא ָיִכיל ְלִמְנַדע, ּ ַּמה ְדּבַ   ם. ְוָלא ָיִכיל ְלֵמֶחֵמי, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2374דף [ -ּ

ִתיב  צולֹות ָי)תהלים סח(ּכְ יב ִמּמְ יב ָאׁשִ ן ָאׁשִ ׁשָ א . םּ ָאַמר ְיָי ִמּבָ ָווָאה ִלּבָ ִּאית ָלן ְלׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ִּלְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּדָכל ִמלֹוי ִמֵלי ְקׁשֹוט, ְּ ּ יא, ּ ּוְמֵהיְמנוָתא ַסּגִ ְּדֵכיָון . ּ

ְּדִמָלה ָאַמר א, ּּכָֹלא ִאְתָעִביד, ּ ר ָנׁש ָדִחיק ִלּבָ ִנין, ְּוָדא ּבַ ה ׁשְ ּוְלַכָמה ִזְמִנין , ְוָאַמר ְלַכּמָ
ִלם ָדא ּתְ ך, ִּיׁשְ ְְדִאיהו ּכַ ּ פום ַרְבְרָבנו ִדיֵליה. ּ ּּכְ ּ ּ ְּדָכל ָעְלִמין ַמְלָיא ְיָקֵריה, ּ . ָּהִכי הוא, ּ

ר ָנׁש ְזֵעיר ֲעָתא, ִּמלֹוי ּבַ ְּוָכל ִמלֹוי ִאיּנון ְלפום ׁשַ ּ ֲעָתא, ּ ָּהִכי הוא ְלפום ׁשַ ֲאָבל . ּ
א ִתיוְבּתָ ּּבְ ּוָבעוָתא, ּ יִאין, ָטִביןּוְבעֹוָבִדין , ּ א ַרב ְוִעָלָאה ַעל , ּוְבִדְמִעין ַסּגִ ִּאיהו ַקִדיׁשָ ּ ּ
ל ָעְלָמא ֵתיה, ַּאְזִהיר ְנהֹוֵריה, ּכָ ְּוָקִמיט ְקדוׁשָ ר ָנׁש, ּ יה ְדּבַ ְּלַגּבֵ ד ְרעוֵתיה, ּ ְּלֶמְעּבַ ּ.  

ָעָרא ו, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי, ָאַמר ְיָי ִריך הוא ְלַאּתְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ןְּ ׁשָ ל , ְלָאָתָבא ִמּבָ ּכָ
ָרא ְוַאְכלו לֹון ִּאיּנון ְדַקְטלו לֹון ֵחיַות ּבָ ּ ּ ָעְלָמא . ּ ִגין ְדִאית ּבְ  )א אוף הכא מלך הבשן''ס(ּּבְ

יִאין, ְּדָכל ֵחיָון ַרְבְרָבן, ֲאָתר מֹוְתָבא ִאֵלין, ְּוטוִרין ָרָמִאין ְוַסּגִ ּוְטִמיִרין ִאֵלין ּבְ ּ ְוָערֹוד . ּ
ָר ןַמְדּבְ ּמָ יָפא ּתַ ּקִ ָרא ֲהָוה)בין(ִּאיהו עֹוג , א ּתַ ן ּתוְקָפא ִדיֵליה, ּ ֲערֹוֵדי ְדַמְדּבְ ּמָ ִכיַח ּתַ ּוׁשְ ּ ּ ּּ ,

ן ׁשָ ִגין ְדֲהָוה ֶמֶלך ַהּבָ ְּבְ יה, ְּדָכל ַמְלֵכי ָעְלָמא, ּ ָחא ְקָרָבא ּבֵ ִגין ּתוְקָפא , ָּלא ַיְכִלין ְלַאּגָ ּּבְ ּ
ן ה. ְּדָבׁשָ יה ְקָרָבא, ְוָאָתא ֹמׁשֶ   .ְּוָאַגח ּבֵ

ָרא ֲהָוה ִסיחֹון: ִסיחֹון ְּוָרְחָצנו ְדמֹוָאב ָעֵליה ֲהָוה. ַּסְייָחא ְדַמְדּבְ ּ בול מֹוָאב . ּ י ַאְרנֹון ּגְ ּּכִ
ין מֹוָאב וֵבין ָהֱאמֹוִרי א ֲחֵזי. ּּבֵ א ְדִסיחֹון, ּתָ ָרֵאל ַקְרּתָ ֲעָתא ְדָחִריבו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ רֹוָזא , ּ ּכָ

ַמָיאִאְתַעּבָ ַמְלכו ִדׁשְ ּר ּבְ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ְלָטִנין ַעל ׁשְ ְבִרין ׁשָ ָנׁשו ּגֻ ְּוֶתֱחמון ַמְלכו , ִּאְתּכְ ּ
ַמְלכו ֶּדֱאמֹוָרָאה ֵהיך ִאְתָחַרב ּבְ ְּ.  

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ָנׁשו, ּבְ ַבע ֲעָמִמין ִאְתּכְ ְלָטִנין ַדֲהוֹו ְמָמִנין ַעל ׁשֶ ל ִאיּנון ׁשָ ּּכָ ּ ּוָבעו , ּ ּ
ָנהְלַאַה ָּדָרא ָמְלכו ְליֹוׁשְ ּ ה. ּ ְקָפא ְדֹמׁשֶ יָון ְדָחמו ּתֻ ּּכֵ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּאַהְדרו ַלֲאחֹוָרא, ּּ

ּבֹון)במדבר כא( ִלים ּבֹאו ֶחׁשְ ן ֹיאְמרו ַהּמֹוׁשְ ּ ַעל ּכֵ ְלטֹוִנין ְמָמָנן ָעַלְייהו , ּ ִּאיּנון ׁשִ ּ
ָנׁשו ְּדִאְתּכְ ַּוֲהוו ַאְמֵרי ּבֹאו ֶח, ּ ּבֹוןּ ַּמאן הוא ֵדין ְדָחִריב ָלה, ׁשְ ּ ּ ֶנה ְוִתּכֹוֵנן . ּ ּבָ ּתִ

ַקְדֵמיָתא ְדּבְ ָנה, ּכִ ְּוֶתְהַדר ַמְלכו ְליֹוׁשְ ּ ּ.  

ה א ְדֹמׁשֶ בוְרּתָ ד ָחמו ּגְ ּּכַ ּ ְלהֹוָבא ְדַמְלכו, ּ ְּוׁשַ ּבֹון ֶלָהָבה , ּ י ֵאׁש ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ָּאְמרו ּכִ
ְרַית ִסיחֹון יָון ִד. ִמּקִ ּבֹוןּּכֵ יב ֵמֶחׁשְ ְרַית ִסיחֹון, ְכּתִ ּבֹון . ֲאַמאי ִמּקִ ְּדָהא ִקְרַית ִסיחֹון ֶחׁשְ

ּבֹון ִעיר ִסיחֹון ֶמֶלך ָהֱאמֹוִרי, ֲהָוה י ֶחׁשְ יב ּכִ ְִדְכּתִ ּ.  

ַמָיא ָנַפק, ֶּאָלא א ׁשְ ְלהֹוָבא ְדַמְלּכָ ֶנ. ְּוָחִריב ּכָֹלא, ּׁשַ ּבָ ֲעָתא ְדִאיּנון ַאְמִרין ּתִ ׁשַ ּּבְ ה ּ
ּבֹון, ְוִתּכֹוֵנן ִעיר ִסיחֹון ְסָתם ֵני ְלמֹוָתָבא , ְּוָלא ָאְמרו ֶחׁשְ ך ִיְתּבְ יבו ִדְבִגין ּכַ ְְדָחׁשִ ּ ּ ּ

ֵדין ָאִתיבו ְוָאְמרו, ֶּדֱאמֹוָרָאה ּּכְ ִביִלין . ַמאי ַטְעָמא. ָלא ָיִכיְלָנא, ּ ִגין ְדָכל ָאְרִחין וׁשְ ּּבְ ּ
ְקָפא ְדַרב ִע ּתֻ ָתמו ּבְ ִּאְסּתָ ָּלָאה ִדְלהֹוןּּ ֶנה. ּ ּבֹון ְדִתּבָ ר ֶחׁשְ א ְוִנְדּכַ ִּאי ֶנְהָדר ְוֵניּמָ ָהא ֵאׁש , ּ

ּבֹון ְרַית ִסיחֹון ,  ִקְרַית ִסיחֹון)סתם(ִּאי ֶנְהָדר ְוֵניָמא . ָיְצָאה ֵמֶחׁשְ ָהא ֶלָהָבה ָיְצָאה ִמּקִ
ּמָ. ַּוַדאי ְרָיא ּתַ א ׁשַ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ יָון ְדַהִהיא ׁשַ ּּכֵ ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ָלה ְלַאְהָדָרא , ּן ָעָלהּ ּ ּ

ָנה ָּלה ְליֹוׁשְ ל ִסְטִרין ֵלית ָלן ְרׁשו, ּ ְּדָהא ִמּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2375דף [ -ּ

אן וְלָהְלָאה אֹוי ְלך מֹוָאב ִָמּכָ ְְדָהא ַההוא ְדֲהָוה ָמֵגן ֲעָלך, ּ ּ ּ ר, ּ ּבָ ך מֹוָאב . ַאּתְ ְוְבִגין ּכָ ּ
יָון ְדָחמו ְדָמֵגן ִדְלהֹון ִאּתְ ּּכֵ ּ ּ רּ ֵדין ַוָיָגר מֹוָאב ִמְפֵני ָהָעם ְמֹאד, ּבַ ּּכְ יר , ַמאי ְמֹאד. ּ ַיּתִ

  .ִמּמֹוָתא

י ַרב הוא ֵדין ִאיהו ֲהָוה ַרב. ּּכִ ְּדָהא ּכְ יב , ְוַרב ֲהָוה ְזֵעיר, ּ ה ָקֹטן )עובדיה א(ִּדְכּתִ  ִהּנֵ
ּגֹוִים יך ּבַ ו. ְָנַתּתִ ֲאָתר ֵעׂשָ ָרֵאל ֲהָוה ַרב ּבַ יה ְוַרבִּדְכּתִ, ְוִיׂשְ ִגין ְדָחמו . ַמאי ַטְעָמא. ּיב ּבֵ ּּבְ ּ

ָרֵאל ְלטו ִיׂשְ ְּדׁשַ א, ּ ָרֵאל ָלֱאמֹוִרי. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ה ִיׂשְ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ יב ֵאת ּכָ ה . ִּדְכּתִ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ
ֵעי ֵליה ָרֵאל ִמּבָ ל, ִּיׂשְ א. ַמאי ֵאת ּכָ ָאה ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדֲאִפילו, ֵּעיָלא, ְּלַאְסּגָ ְלָטֵניהֹון ּּ  ִמּשָׁ

ְלָטִנין ִדְלֵעיָלא ַּרְבְרִבין ְוׁשָ א. ּ ּתָ ְלָטִנין ִדְלּתַ ְלָטֵניהֹון ַרְבְרָבִנין ְוׁשָ ַּוֲאִפילו ִמּשָׁ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ י ַרב הוא. ֵאת ּכָ ְּוַעל ָדא ּכִ א, ּ ֲאָתר ְדַרב ּבוְכָרא ַקִדיׁשָ ּּבַ ּ יב, ּ שמות (, ִּדְכּתִ

ִני)ד ָרֵאל ּבְ   . ְבכֹוִרי ִיׂשְ

  ]ב''ה ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ָעא ָהִכי ִריך הוא ּבָ א ּבְ יָמא ְדקוְדׁשָ ְּוִאי ּתֵ א ֲחֵזי. ְּוָלאו ִמן ִדיָנא, ְּ ו ְקִליָפה , ּתָ ֵעׂשָ
יָון . ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה, ֲהָוה ָהא מֹוָחא , ְּדָנַפק ְקִליָפה ְוִאְתֲעָבר )ב''ה ע''דף קפ(ּכֵ
ִכ ִרית ִאיהו . ָעְרָלה ַקְדָמָאה ָקֵאי ְלַבר, )שפחה(יָחא ׁשְ יָרא ִמּכָֹלא)א רב ועלאה''ס(ּּבְ , ּ ַיּקִ

ֵלי ְלָבַתר ה ְיַלֲחכו ְוגֹו)ב''במדבר כ(. ְּוִאיהו ִאְתּגְ ּ ַויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ַעּתָ י . 'ּ ִרּבִ
ִּחָייא ָפַתח דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני ַמְלַאך ְיָי ְוגֹוּ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹו)זכריה ג(, ּ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ָמה . 'ְׁשֻ ּכַ

ר ָנׁש ַהאי ָעְלָמא, ִּאית ֵליה ְלּבַ ָרא אֹוְרחֹוי ּבְ ּמְ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ְלִאְסּתַ ְוְלֵמַהך ּבְ ִגין ְדָכל . ּ ּּבְ
א י ַמְלּכָ ִתיִבין ַקּמֵ ר ָנׁש ּכְ יה, ּעֹוָבדֹוי ְדּבַ יִמין ַקּמֵ ּוְרׁשִ ִמְנָייָנאְו, ּ ֻּכְלהו ּבְ ְרֵעי . ּ ְּנטוֵרי ּתַ

ִריִסין, ַקְייִמין ְוָסֲהִדין ָלא ַסֲהדוָתא. ַּקְייֵמי ְוָתְבֵעי ִדיָנא ּתְ ְּוַדָייָנא ַקְייָמא ְלַקּבְ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ן א ְמַרְחׁשָ ְּדַטֲענו ָטַעְנּתָ ָמֲאלון ִמּשְׂ, ְּוָלא ְיִדיַע ִאי ֵיֲהכון ִמיִמיָנא, ּ   .ָמאָלאְּוִאם ִיׂשְ

א ָנְפֵקי ֵמַהאי ָעְלָמא ֵני ָנׁשָ ד רוֵחי ּבְ ְּדָהא ּכַ ְייהו, ּ ָמה ִאיּנון ְמַקְטְרִגין ְדַקְייִמין ַקּמַ ּּכַ ּ ּ ,
פום ַמה ְדָנִפיק ִמן ִדיָנא, ְוָכרֹוִזין ָנְפִקין ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש ּּכְ ּ ה ִדיִנין , ְּדַתְנָיא. ּ ַכּמָ ּּבְ

ַה ר ָנׁש ּבְ ָדן ּבַ ַחייֹוי, אי ָעְלָמאִּאּתְ ין ּבְ ין ְלָבַתר, ּּבֵ ִדיָנא ִאיּנון. ּבֵ ל ִמלֹוי ּבְ ְּדָהא ּכָ ּּ .
ַרֲחָמנו ִדיר ּבְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ פום , ְּוַרֲחמֹוי ַעל ּכָֹלא, ְּ א ּכְ ֵני ָנׁשָ ֵעי ְלַדָייָנא ּבְ ְּוָלא ּבָ ּ

ְּדָהִכי ָאַמר ָדִוד, עֹוָבֵדיהֹון ֹמר ָיה ְיָי ִמי ַיֲעמֹוד ִאם)תהלים קל(, ּ ׁשְ ָהָכא ִאית . ּ ֲעֹונֹות ּתִ
ָלא ּכְ ֹמר ָי, ְלִאְסּתַ ׁשְ יָון ְדָאַמר ִאם ֲעֹונֹות ּתִ   .)א אדני''ד(ֲאַמאי ְיָי , ּה''ּּכֵ

ר ָדִוד ָהָכא, ֶּאָלא ין ְדַרֲחֵמי ַאְדּכַ ָלת ַדְרּגִ ּּתְ ּ ֹמר ָיה. ּ ׁשְ , ִּאם חֹוִבין ַסִגיאו, ִּאם ֲעֹונֹות ּתִ
א א ְוִאּמָ י ַאּבָ ַּעד ְדַסְלִקין ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ּ ּ ְדִאיהו ַרֲחֵמי)א אדני''ד(ָהא ְיָי , ּ ָמא ָדא. ּ , ְּוִאי ׁשְ

ב ְדִאיהו ַרֲחֵמי ַּאף ַעל ּגַ ִדיָנא, ּ ימו ּבְ ין ַאְסּתִ ִדיָנא ְוָכל ַדְרּגִ ַער ּבְ ִּיּתְ א ֲחָדא ִאית , ּ ַּדְרּגָ
יה ְּדֶנְהַדר ְלַגּבֵ ּ ה ָנְפִקיןְּדָכל ַא, ּ ּוַמאן ִאיהו, ִּאיהו ָיחֹוס ֲעָלן, ְּסָווִתין ִמיּנֵ י ''ִמ. ִמי, ּ

ְי ִיְרָפא ָלך''ִמ. ַּיֲעמֹוד ַוַדאי  )כי גדול כים שברך מי ירפא לך) 'איכה ב(כמה דאת אמר (. ּ
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ְּוַעל ָדא ָיה ְיָי  מון ִמָנן)א אדני''ד(ּ ָמָהן ִיְסּתְ ּ ִאי ִאֵלין ׁשְ ּ ְדָכל ֹאְרִחין ,י ַיֲעמֹוד''ִמ, ּ
יה א ְפִתיָחן ִמּנֵ ְּדִתיוְבּתָ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי מור ֲהָוה, ּתָ ן ְיהֹוָצָדק ַצִדיק ּגָ ַע ּבֶ ְּיהֹוׁשֻ ְבָרא ְדֲהָוה ָעאל ִלְפַני ִלְפִנים, ּ , ּּגַ
א ִדְרִקיָעא ְּדַעְיילוהו ִלְמִתיְבּתָ ּ ּ ן. ּ ּמָ א ּתַ ֵני ְמִתיְבּתָ ל ּבְ ָנׁשו ּכָ ִדיֵניהְּלַעְייָנא , ִּאְתּכְ ְְוַכך . ּּבְ

א ִדְרִקיָעא ָּאְרחֹוי ְדַההוא ְמִתיְבּתָ ּ ד ַעְייֵלי ֵליה ְלִדיָנא, ּ רֹוָזא ָנִפיק ְוַאְכִריז, ּּכַ ֵני , ּכָ ל ּבְ ּכָ
א עולו ְלִאָדָרא ְטִמיָרא ְּמִתיְבּתָ ּ י, ּ ׁשֵ ּנְ ּוֵבי ִדיָנא ִמְתּכַ ּ.  

ְּוַההוא רוָחא ְדַבר ָנׁש ַסְלָקא ַעל ְיֵדי ִדְת ּ ּ יָון ְדָעאל, ֵרי ְמָמָנןּּ י ַחד , ּּכֵ ָקִריב ְלַגּבֵ
ן ּמָ ְלהֹוָבא ְמָלֲהָטא ְדַקְייָמא ּתַ ַּעּמוָדא ְדׁשַ ּ ּ ַההוא , ּ יב ּבְ רוָחא ַדֲאִויָרא ְדָנׁשִ ִלים ּבְ ּם ְוַאּגְ ּ ּ ּ

ן, ַּעּמוָדא ּמָ ה ִאיּנון ְדַסְלִקין לֹון ּתַ ְּוַכּמָ ּ ִגין ְדָכל ִאיּנון ְדִמׁשְ. ם. ּ ּּבְ ּ אֹוַרְייָתאּ ְדֵלי ּבְ , ּּתַ
ין ה ִחדוׁשִ י ּבָ ּוְמַחְדׁשֵ ּ ּ ּ א ִאיּנון ִמִלין, ּ ֵני ם ְמִתיְבּתָ י ּבְ ִּמַיד ַאְכּתוב ְלַגּבֵ ּ ּ ל ִאיּנון , ּ ֵדין ּכָ ּּכְ

א ָאָתאן ְלֵמחֵמי ֵליה ֵני ְמִתיְבּתָ ֵרין ְמָמָנן ָנְפִקין. ּּבְ ְּוַסְלִקין ֵליה ְלַההוא , ִּאיּנון ּתְ ּ ּ
א ִדְרִקיָעאְמִתיְב י ַההוא ַעּמוָדא, ּּתָ ִּמַיד ָקִריב ְלַגּבֵ ּ ן, ּ ּמָ   .ְּדַאְגִלים ּתַ

א ָאה ִאיהו. ְּוָחָמאן ֵליה, ָעאל ִלְמִתיְבּתָ ְדָקא ָיאות ַזּכָ ִּאי ִמָלה ּכַ ּ ּ ָמה ִעְטִרין , ּ ּכַ
א, ְמַנְצָצן ֵני ְמִתיְבּתָ ל ּבְ ְּמַעְטִרין ֵליה ּכָ ּסוָפא, הְּוִאי ִמָלה ַאֲחָרא ֲהָו. ּ ַּווי ֵליה ְלַההוא ּכִ ּ ּ ,

ַּדְחָיין ֵליה ְלַבר ַּעד ְדַעְייֵלי ֵליה ְלִדיָנא, ְּוָקִאים ּגֹו ַעּמוָדא, ּ יְזָבן, ּ   .ַרֲחָמָנא ִלׁשֵ

ן ּמָ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ְדַסְלִקין לֹון ּתַ א, ּ ְבֵני ְמִתיְבּתָ ְפלוְגָתא ּבִ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ,
ָּהא ְפלֹוִני ְדאֹוַכח ִמָלה, י ַמאן מֹוַכחְוַאְמֵר ּ ן. ּ ּמָ ֵדין ַסְלִקין ֵליה ּתַ ּּכְ ְּואֹוַכח ַההוא ִמָלה , ּ ּ

א ֵני ְמִתיְבּתָ ִריך הוא וֵבין ּבְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ן ְלִדיָנא. ְּ ּמָ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ְדַסְלִקין לֹון ּתַ ּ ,
ן ּמָ ָנא לֹון, ְלָבְרָרא לֹון, ְּוַדְייִנין ֵליה ּתַ   .ּוְלַלּבְ

י יֹוֵסי ָלק ֵמַהאי ָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ר ָנׁש ְוִאְסּתַ ָלא ִדיָנא ִאְתְפַטר ּבַ ִּאי ָהִכי ּבְ ּ ְוִאי . ּ
ָלק ִדיָנא ִאְסּתַ ָדן ִזְמָנא ַאֲחִריָנא, ּּבְ ַמְעָנא, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ָּאַמר ֵליה. ֲּאַמאי ִאּתְ , ְוָהִכי ׁשְ

ְּדָהא ַוַדאי ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמאּ ָלק ּבַ ִדיָנא ִאְסּתַ ֲּאָבל ַעד ָלא ֵייעול ִלְמִחיָצְתהֹון , ּ ּבְ
ְּדַצִדיַקָיא ּ א ִדְרִקיָעא, ַּסְלֵקי ֵליה ְלִדיָנא, ּ ַההוא ְמִתיְבּתָ ָדן ּבְ ן ִאּתְ ְּוַתּמָ ּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ן ַקְייָמא ַההוא ְמָמָנא ְדֵגיִהּנָ ְּוַתּמָ ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָזֵכי ִמן ִדיָנא. ם ְלַאְסָטָאהּ ַּזּכָ ּ ְוִאי , ּ
ם ָנִטיל ֵליה ָּלאו ַההוא ְמָמָנא ְדֵגיִהּנָ ּ ידֹוי, ּ ֲעָתא ְדַמְסִרין ֵליה ּבִ ׁשַ ּּבְ ן , ּ ּמָ ּוִמְקַלע ֵליה ִמּתַ ּ

א ַמאן ְדִמְקַלע ַאְבָנא , ְלַתּתָ ַקְרִטיָפא) א''ו ע''דף קפ(ּּכְ יב )יתאא בקוספ''ס( ּבְ שמואל ( ,ִּדְכּתִ

ַלע ְוגֹו)א כה ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ יִהָנם. 'ָ ֵדי ֵליה ְלּגֵ ְּוׁשַ יל , ּ ְוַקּבִ
פום ַמה ְדִאְתָדן יה ּכְ ּעֹוְנׁשֵ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2377דף [ -ּ

א ֲחֵזי דֹול עֹוֵמד ִלְפֵנ)זכריה ג(, ּתָ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ְּדָסִליקו ', ְי ַמְלַאך ְוגֹוּ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ ּ
א ִדְרִקיָעא, ֵּליה ְלִדיָנא ּּגֹו ַההוא ְמִתיְבּתָ ֲעָתא ְדִאְתְפָטר ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ׁשַ ּּבְ עֹוֵמד ִלְפֵני . ּ

ָּדא הוא ַההוא ַנַער, ְַמְלַאך ְיָי ּ א, ּ ְּדִאיהו ָחִתיך ִדיָנא ַעל ּכָֹלא, ֵריׁש ְמִתיְבּתָ ּ ּ ְּ.  

ָטן ָטןַמאן , ְוַהּשָׂ ַּההוא ִדְמָמָנא. ְוַהּשָׂ ם, ּ ֵגיִהּנָ ָתא ּבְ יה ְלֵמיַסב ֵליה, ַעל ַנְפׁשָ ְּדִתיאוְבּתֵ ּ ּ ,
יִהָנם, ְּוָתִדיר ַקְייָמא ְוָאַמר ַהב ַהב ָּהבו ַחָייִבין ְלּגֵ ְטנֹו. ּ ָרא חֹובֹוי, ְלׂשִ ֵדין . ְלַאְדּכְ ּכְ

ָטן ְו ך ַהּשָׂ ָטן ִיְגַער ּבְ ַָויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהּשָׂ ך' ִיְגַער הּ ָערֹות ֲאַמאי, ָּבְ ֵרין ּגְ ֶּאָלא ַחד . ּתְ
ם, ְוַחד. ְּלדוָמה יִהּנָ ְּלַההוא ְדָנְפָקא ִמּגֵ ִדיר ְלַאְסָטָאה, ּ ְּדַקְייָמא ּתָ ּ.  

א ֲחֵזי ָמה ְדאוְקמוָה, ּתָ ָטן ִעָלָאה ָנִחית ּכְ ַּההוא ׂשָ ּ ּ ִדיוְקָנא ְדׁשֹור, ּּ ְּדַאְגִלים ּבְ ּ ְוָכל , ּּ
יןִּאיּנון יׁשִ ם, ּ רוִחין ּבִ ֵגיִהּנָ ָדנו ְלַאֲעָלא ּבַ ְּדִאּתְ ִרְגָעא ֲחָדא, ּ , ְוָחַטף לֹון, ְָלִחיך לֹון ּבְ

יב. ְּלָבַתר ְדָבַלע לֹון, ְּוָנִחית ְוָיַהב לֹון ְלדוָמה ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ַּויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני , ּ
ל ְסִב ָהל ֶאת ּכָ ה ְיַלֲחכו ַהּקָ ֹורִּמְדָין ַעּתָ ְלחֹוך ַהּשׁ ְיבֹוֵתינו ּכִ מֹוַדע, ּ ּתְ ֹור ְדַקְייָמא , ְּדִאׁשְ ַּהּשׁ ּ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ֶדה. ְלִביׁש ַעל ּכָ א, ֵאת ְיֶרק ַהּשָׂ ִּאיּנון רוִחין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ְּדִאיּנון ֶיֶרק , ּ ּ
ֶדה ֶדה. ַהּשָׂ מֹוַדע, ַהּשָׂ ּתְ ֶדה ְדִאׁשְ ַּההוא ׂשָ ּ.  

י יֹוֵסי ָלק, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ים ֲהָוה ּבָ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי. ַחּכִ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ֵליה , ּ ְ

ל ָאְרחֹוי ְדַההוא ׁשֹור ְּלִמְנַדע ּכָ ּ ד ֲחָרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי, ְּוִאי ָלא ַיְדֵעי ְלהו, ּ . ָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ
י יֹוֵסי ַוַדאי ָהִכי הוא ָּאַמר ִרּבִ ֵּפיה ְדַההוא ׁשֹורְּותוְק. ְּוָיאות ַאָמְרת, ּ ּ ּ י ַמְכִריזו ַעל , ּ ִּמּכִ

בוָאה ל ִאיּנון יֹוִמין ְדַמְכִריִזין ְוָכל יֹוִמין ְדַמְכִריֵזי ַעל רוֵחיהֹון ִדְבֵני )כאן חסר(. ַּהּתְ ּ ּכָ ּ ּ ּ ּ
א ֵרי,  יֹוֵמי ִניָסן)שייך כאן' אלעזר וכו' ר, ב''ו ע''קצ(ְּוִאיּנון . ָנׁשָ ׁשְ ַמרְוָהא ִא, ְויֹוֵמי ּתִ . ּתְ

  )כאן מתחיל זהר אלה הדברים כי שם שייך ינוקא דפרשת בלק(

אֹוְרָחא י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ָּמטו ְלַההוא ֲאָתר ִדְכַפר ִסְכִנין, ִּרּבִ ּ ְּדֲהָוה , ּ
ן ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּמָ ָתא ִדיֵליה, ּּתַ ִאּתְ ִּאְתֲאָרחו ּבְ ּ ָר, ּ ְּדֲהָוה ָלה ּבְ ְוָכל , א ֲחָדא ְזֵעיָראּ
ֵבי ִסְפָרא י ִסְפָרא, יֹוָמא ֲהָוה ּבְ ָּחָמא לֹון ְלִאֵלין , ְוָאָתא ְלֵביָתא, ַּההוא יֹוָמא ָסִליק ִמּבֵ

יִמין יה. ַחּכִ ָּאַמר ֵליה ִאּמֵ ְרָכָאן, ּ ְייהו ּבִ י ִאֵלין ּגוְבִרין ִעָלִאין ְוִתְרַווח ִמּנַ ָּקִריב ְלַגּבֵ ּּ ָקִריב . ּ
יה. ַאֲהָדר ַלֲאחֹוָרא, ַעד ָלא ָקִריב, ְּייהוְלַגּבַ ָּאַמר ֵליה ְלִאּמֵ ֵעיָנא ְלָקְרָבא , ּ ָלא ּבָ

ְייהו ַמע. ְּלַגּבַ ְּדָהא יֹוָמא ָדא ָלא ָקרו ְקִריַאת ׁשְ ּ ל ַמאן ְדָלא ָקֵרי , ְוָהִכי אֹוְלֵפי ִלי, ּ ּּכָ
עֹוָנֵתיה ַמע ּבְ ל ַההו, ְּקִריַאת ׁשְ ִנדוי הוא ּכָ ּּבְ ּ ּ   .א יֹוָמאּ

ְמעו ִאיּנון ּׁשָ ְּוַתְווהו, ּ ָּאִרימו ְיַדְייהו וָבִריכו ֵליה, ּ ּ ּ ּ ָּאְמרו ַוַדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ְּויֹוָמא ָדא . ּ
ֲהֵדי ָחָתן ְוַכָלה ַדְלָנא ּבַ ּתָ ִּאׁשְ ְּדָלא ֲהָוה לֹון ָצְרַכְייהו, ּ ַּוֲהוו ִמְתַאֲחָרן ְלִאְזַדְווָגא, ּ ּ ְוָלא , ּ

ר ָנׁש  ְדָלא ָעַלְייהוֲהָוה ּבַ ּתַ ְּלִאׁשְ הו, ּ ַדְלָנא ּבְ ּתָ ַּוֲאָנן ִאׁשְ ַמע , ּּ ְוָלא ָקֵריָנן ְקִריַאת ׁשְ
עֹוָנֵתיה ְצָוה, ּּבְ ּמִ ק ּבַ ּוַמאן ְדִאְתַעּסָ ָּפטור ִמן ַהִמְצָוה, ּ ָּאְמרו ֵליה. ּ ִרי, ּ ָמה ַיְדַעת, ּבְ . ּבְ
ְייכו ְיַדְעָנא, ָּאַמר ֵליה ֵריָחא ִדְלבוׁשַ ּּבְ ּ ְייכו,ּ ד ָקִריְבָנא ְלַגּבַ ְווהו. ּ ּכַ ַּנְטלו ְיַדְייהו , ָּיְתבו. ּּתַ ּ

  .ְּוָכִריכו ִרְפָתא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2378דף [ -ּ

י ְיהוָדה ֲהוֹו ְידֹוי ְמלוְכְלָכן ִּרּבִ ְוָבִריך ַעד ָלא ָנִטיל, ְוָנִטיל ְידֹוי, ּ ִאי , ָּאַמר ֵליה. ּ
ַמְעָיה ֲחִסיָדא ַאּתון ְלִמיֵדי ְדַרב ׁשְ ּּתַ ָיַדִים ְמזוֲהמֹותָּלא ֲהָוה ְלכו, ּ ּוַמאן , ּ ְלָבְרָכא ּבְ

ָיַדִים ְמזוֲהמֹות ְּדָבִריך ּבְ   .ַּחָייב ִמיָתה, ְּ

ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ִיְרֲחצו ַמִים ְוֹלא ָימותו )שמות ל(, ּ ּ ּבְ ּ ּ
ְּדַמאן ְדָלא ָחִייׁש ְלַהאי, ַיְלֵפיָנן ֵמַהאי ְקָרא. 'ְוגֹו יִדין ְמזוֲהָמן,ּ א ּבִ י ַמְלּכָ , ּ ְוִיְתֲחֵזי ַקּמֵ

ל עֹוָלם. ַמאי ַטְעָמא. ַּחָייב ִמיָתא רומו ׁשֶ ר ָנׁש ַיְתִבין ּבְ ִגין ִדידֹוי ְדּבַ ּּבְ ּ ּ ָעא ֲחָדא . ּ ֶאְצּבְ
ר ָנׁש יָדא ְדּבַ ה, ִּאית ּבִ ָעא ְדָאָרָמא ֹמׁשֶ ְּוִאיהו ֶאְצּבְ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ן ָהֶאָחד )שם כו(ִתיב ּכְ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְלַקְרׁשֵ ִטים ֲחִמּשָׁ יָת ְבִריִחים ֲעֵצי ׁשִ ּ ְוָעׂשִ
ִנית ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְבִריִחים ְלַקְרׁשֵ ים . ַוֲחִמּשָׁ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְוְכִתיב ְוַהּבְ ּ

ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ יָמאְו. ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ יכֹון ַאֲחָרא הוא, ִאי ּתֵ ִריַח ַהּתִ ְּדַההוא ּבָ ּ ְּדָלא ֲהָוה , ּ
ה ְכָלָלא ְדִאיּנון ֲחִמּשָׁ ּּבִ יכֹון. ָלאו ָהִכי. ּ ִריַח ַהּתִ ֶּאָלא ַההוא ּבְ ה ֲהָוה, ּ ֵרין . ֵּמִאיּנון ֲחִמּשָׁ ּתְ

אן אן, ִמּכָ ֶאְמָצִעיָתא, ּוְתֵרין ִמּכָ ִריַח. ְוַחד ּבְ יכֹוןָהא ֲהָוה ּבְ ַּעּמוָדא ְדַיֲעֹקב,  ַהּתִ ָרָזא , ּ
ה יָדא ְדַבר ָנׁש, ָּלֳקֵבל ָדא )ב''ו ע''דף קפ(, ְּדֹמׁשֶ ָעאן ּבִ יכֹון . ָּחֵמׁש ֶאְצּבְ ִריַח ַהּתִ ְוַהּבְ

ֶאְמָצִעיָתא ַּרב ְוִעָלָאה ִמּכָֹלא, ּבְ ַאר ַאֲחָרִנין, ּ יה ַקְייִמין ׁשְ   .ּּבֵ

ִריִחין ִניןְּד, ְּוִאיּנון ָחֵמׁש ּבְ הו, ִּאְקרון ָחֵמׁש ְמָאה ׁשְ ְּדִאיָלָנא ְדַחֵיי ָאִזיל ּבְ ּ ּוְבִרית . ּּ
א ִאְתַער  ָען ִדְיָדא, )א אתגזר''ס(ַקִדיׁשָ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ּוִמָלה . ּּבְ יָמא הוא ַעל )א סתימא''נ(ּ ּ ּתֵ

ְרָכאן ְדַכֲהָנא. ַּמה ְדַאְמַרת ל ּבִ ְּוַעל ָדא ּכָ ְלָי, ּ ָען ּתַ ֶאְצּבְ ה ַעל ָדא . יןּבְ ְּפִריׂשו ִדְיָדא ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ
  .ֲהָוה

הו ל ָדא ִאית ּבְ ִּאי ּכָ ַנְקיו, ּ ֵּלית ִדיָנא ְלֶמֱהִוי ּבְ ִריך , ּ א ּבְ הו ְלקוְדׁשָ ד ְמָבְרִכין ּבְ ְּכַ ּ ּּ
ִגין ִדְבהו. ּהוא ּּבְ ּוְבדוְגָמא ִדְלהֹון, ּ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַרך ׁשְ ְּוַעל ָדא ַאּתון ְד. ְִמְתּבְ ּ ַּחְכִמיּתו ּ

ַגְחּתון ְלַהאי, ּטוָבא ֵּהיך ָלא ַאׁשְ ַמְעָיה ֲחִסיָדא. ְ י ׁשְ ּתון ְלִרּבִ ַמׁשְ ל , ְּוִאיהו ָאַמר, ְּוָלא ׁשְ ּכָ
ְּסִליקו ֵליה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוָכל ִלְכלוָכא, ִּטּנוָפא ְּדָהא ִסְטָרא ַאֲחָרא ֵמַהאי ִטּנוָפא , ּ ּ

  .ְּוחֹוָבה ִאיּנון, ּ ְוַעל ָדא ַמִים ַאֲחרֹוִנים חֹוָבה)ב''ד ע''קנתרומה (. ְּוִלְכלוָכא ִאְתָזן

ְווהו ְוָלא ָיִכילו ְלַמְלָלא ּּתַ ּ י ְיהוָדה. ּ ִרי, ָּאַמר ִרּבִ ָמא ְדָאבוך ַמאן הוא, ּבְ ּׁשְ ּ ִתיק . ְּ ׁשָ
ק ָלה, ַּיּנוָקא ִרְגָעא ֲחָדא יה ְוָנׁשַ יה ִאּמֵ ָּקם ְלַגּבֵ ּ י, ּ ִאילו ִלי ,ָּאַמר ֵליה ִאּמִ א ׁשָ ּ ַעל ַאּבָ

יִמין יה. ֵאיָמא לֹון, ִּאֵלין ַחּכִ ָּאַמר ֵליה ִאיּמֵ ִרי, ּ ְדַקת ְלהו, ּבְ ָדִקית. ּּבַ ְוָלא , ָאַמר ָהא ּבָ
ְדָקא ָיאות ִחית ּכַ ּכָ ַּאׁשְ יה. ּ א ֵליה ִאּמֵ ְּלִחיׁשָ ְייהו, ּ ְּוַאְהָדר ְלַגּבַ ֶאְלּתון , ּ ָּאַמר ֵליה ַאּתון ׁשְ ּ ּ

ַלק ֵמָעְלָמא, אַעל ַאּבָ ָאְרָחא, ְּוָהא ִאְסּתְ ין ָאְזִלין ּבְ ּוְבָכל יֹוָמא ְדַחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ִּאיהו , ּ
ְתַרְייהו ַּטָייָעא ֲאּבַ י ֶעְליֹוִנין. ּ ְּוִאי ַאּתון ַקִדיׁשֵ ַכְחּתון ֵליה, ּ ֵּהיך ָלא ַאׁשְ ּ ָּאִזיל ַטָייָעא , ְ

ְתַרְייכו   .ֲּאּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2379דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא ֲחֵמי כוֲאָבל ּבְ כו, ָּנא ּבְ א ֲחֵמיָנא ּבְ ּתָ א ָלא ָחָמא ֲחָמָרא ְדָלא , ְּוַהׁשְ ְּדַאּבָ א ''ס(ּ

ל עוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָטִעין ֲאַבְתֵריה ֲחָמָרא)דלהוי ְּלִמְסּבַ א ַיְטעון . ּ יָון ְדָלא ְזִכיּתון ְדַאּבָ ּּכֵ ּ ּ ּ
ְתַרְייכו א, ֲּאּבַ א ַמאן הוא ַאּבָ י . ָּלא ֵאיּמָ י ִיְצָחקָאַמר ִרּבִ ְדָדֵמי ָלן, ְּיהוָדה ְלִרּבִ ַהאי , ּכִ

ר ָנׁש הוא ַּיּנוָקא ָלאו ּבַ ְּוַההוא ְינֹוָקא ֲהָוה ָאַמר ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ַּאְכלו. ּ י , ּּ ְּוִחדוׁשֵ ּ
ָּיאות ֲאַמְרתון, ָּאַמר ְלהו. ְַהב ְוִנְבִריך, ָּאְמרו. אֹוַרְייָתא א ָל. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ א ּ

ְבָרָכה ָדא ַרך ּבִ ִּמְתּבְ ַהְזָמָנה, ְ   .ֶּאָלא ּבְ

ָכל ֵעת ְוגֹו)תהלים לד(, ָּפַתח ְוָאַמר ְּוִכי ַמה ָחָמא ָדִוד לֹוַמר . ' ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ּבְ
ָּחָמא ָדִוד ְדָבֵעי ַהְזָמָנה, ֶּאָלא. ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ֲעָתא ְדַבר . ְוָאַמר ֲאָבְרָכה, ּ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ָנׁש ּ

ן, ָּיִתיב ַעל ָפתֹוָרא ּמָ א ַקְייָמא ּתַ ִכיְנּתָ ן, ּׁשְ ּמָ ר ָנׁש . ְּוִסְטָרא ַאֲחָרא ַקְייָמא ּתַ ד ַאְזִמין ּבַ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּ ַנת , ּ ּקָ א ִאְתּתְ ִכיְנּתָ י ֵעיָלא)א בהזמנה דא''נ(ׁשְ ָלא , ּ ְלַגּבֵ ְלַקּבְ

ְרָכאן ְפָייאְוִסְטָרא ַאֲח, ּבִ וסטרא אחרא , א ואי אתתקנת בברכתא לגבי עילא''נ(. ָרא ִאְתּכַ

ִריך הוא)לאו איהו בכללא א ּבְ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ּ ְוִאי ָלא ַאְזִמין ּבַ ְּ ִסְטָרא ַאֲחָרא , ּ
ָרָכה ַהִהיא ּבְ א ְלֶמֱהִוי ֵליה חוָלָקא ּבְ ׁשָ ּכְ ּׁשֵֹמַע וְמַכׁשְ ּ ּ.  

יָמא ַא, ְוִאי ּתֵ ׁשְ ְרָכאן ֲאַמאי ָלא ִאית ַהְזָמָנהּבִ ֶּאָלא ַההוא ִמָלה ִדְבָרָכה. ר ּבִ ּּ ְּדָקא , ּ
א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא. ִּאיהו ַהְזָמָנה, ְּמָבְרִכין ָעָלה ְּוּתָ ְּדַהאי ִדְמָבֵרך ַעל ְפִרי, ּ ְ ּ ַּההוא ְפִרי , ּ ּ
ּוְמָבְרִכין ָעֵליה, ִּאיהו ַהְזָמָנה ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ְלִס. ּ ְּדֲהָוה , ְּוקֹוֶדם ָדא. ְטָרא ַאֲחָראּ

ְרׁשות ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ַּההוא ְפִרי ּבִ ּ ,  ֹלא ֵיָאֵכל)ויקרא יט(ּוְכִתיב . ָּלא ְמָבְרִכין ָעֵליה, ּּ
ִגין ְדָלא ְיָבְרכון ַעל ַההוא ְפִרי ּּבְ ּ ּ ַרך ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ יָון ְדָנַפק ֵמְרׁשוֵתיה. ְְוָלא ִיְתּבְ ּּכֵ ּ ּ ,

ּוְמָבְרִכין ָעֵליה, ָאֵכלֵי ל ִמיִלין ְדָעְלָמא ְדָקא ְמָבְרִכין . ְּוִאיהו ַהְזָמָנא ְלִבְרָכָתא. ּ ְּוֵכן ּכָ ּ ּ
ְלהו ַהְזָמָנה ְלִבְרָכָתא. ָּעַלְייהו ּּכֻ הו חוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ְּוֵלית ּבְ ּ.  

יָמא א ְדִבְר, ְוִאי ּתֵ ּסָ ת ִזּמון ּכַ ּאוף ָהִכי ְלִבְרּכַ ּ . ְֲאַמאי ַהב ְוִנְבִריך, ָכָתא ֲהָוה ַהְזָמָנהּ
ֵתי, ֶּאָלא ד ֲהָוה ׁשָ ֶפן, ּהֹוִאיל וְבַקְדֵמיָתא ּכַ א . ָהא ַהְזָמָנה ֲהִוי. ָּאַמר ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ ּתָ ְוַהׁשְ

ת ְמזֹוָנא ּנוי, ְלִבְרּכַ ֵעיָנן ׁשִ א, ְלַהְזָמָנה ַאֲחָרא, ּּבָ א ָדא ְלקוְדׁשָ ּסָ ְּדָהא ּכַ ּ ִריך הוא ֲהִויּּ ּ ּבְ ְ ,
ֵעי ַהְזָמָנה ְדפוָמא, ְוָלאו ִלְמזֹוָנא ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  

  ]א''ז ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

יָמא לֹו, ְוִאי ּתֵ ָאַכְלנו ִמּשֶׁ ְּנָבֵרך ׁשֶ ָּדא הוא ַהְזָמָנה, ְ ָרָכה, ּ ָאַכְלנו ָדא הוא ּבְ רוך ׁשֶ ּּבָ ּ ּ ְּ .
ָּהִכי הוא ַוַדאי ֶפן, ַּהְזָמָנה ַאֲחָרא ִאיהו, ְךֲאָבל ְנָבֵר. ּ ַּהְזָמָנה ְדבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ  )א דפומא''ס(. ּ

ְּדַקְדֵמיָתא ִאיִהי ַהְזָמָנה ְלכֹוס ִדְבָרָכה ְסָתם יָון ְדַאְנִטיל ִאיהו ַהְזָמָנה , ְוַהאי ּכֹוס. ּ ּּכֵ ּ
י ָעְלָמא ִעָלָאה ְדָכל ְמזֹו ִמָלה ִדְנָבֵרך ְלַגּבֵ ַּאֲחָרא ּבְ ּּ ן ָנְפִקיןְּ ּמָ ך , ִּנין וִבְרָכאן ִמּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֹאַרח ָסִתים ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ָסִתים ִאיהו, ִּאיהו ּבְ יה ַהְזָמָנה, ּּ א ָדא . ְּוֵלית ְלַגּבֵ ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ
י ְיהוָדה)במלה דנברך(. ּּכֹוס ִדְבָרָכה ָאה חוָלָקָנא, ּ ָאַמר ִרּבִ יֹוָמא  )א''ז ע''דף קפ(ְּדִמן , ַּזּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2380דף [ -ּ

א ּתָ ַמְעָנא ִמִלין ִאֵלין, ְּדָעְלָמא ַעד ַהׁשְ ָּלא ׁשְ ר ָנׁש , ּ ַּוַדאי ָהא ֲאֵמיָנא ְדָדא ָלאו ּבַ ּ
  .ִּאיהו

 ] בשנה215יום [סדר הלימוד ליום ח אייר 

ָרא, ָּאַמר ֵליה ְּרִחיָמא ִדיֵליה, ַּמְלָאָכא ַדְיָי, ּבְ יָת ְבִריִחים , ּ ֲעֵצי ַּהאי ְדַאְמַרת ְוָעׂשִ
ן ְוגֹו ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ ה ְלַקְרׁשֵ ִטים ֲחִמּשָׁ ה ְבִריִחים ְוגֹו', ּׁשִ ה ְבִריִחים ', ַוֲחִמּשָׁ ַוֲחִמּשָׁ

ה א ָהָכא. ַלַיְרָכַתִים ָיּמָ ִריִחים טוָבא ִאיּכָ ֵרין, ָּהא ּבְ ָּדא הוא , ָּאַמר ֵליה. ְּוָיַדִים ִאיּנון ּתְ ּ
ִּמפוֵמיה ְדַבר, ְּדַאְמִרין ּ ּ ַמע ַמאן ִאיהוּ ּתְ ַגְחּתון ֲאָנא . ּ ָנׁש ִאׁשְ ֲּאָבל הֹוִאיל ְוָלא ַאׁשְ
  .ֵאיָמא

ֹראׁשֹו ְוגֹו)קהלת ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ר ָנׁש. ' ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ ָאן ֲאָתר ֵעינֹוי ְדּבַ ֶּאָלא , ְּוִכי ּבְ
ֹראׁשֹו ְדרֹוֵעיה, ּבְ גופֹו אֹו ּבִ ִּדיְלָמא ּבְ ּ ְּדַאִפיק ֶלָחָכ, ּ ֵני ָעְלָמאּ ֶּאָלא ְקָרא . ם ַיִתיר ִמָכל ּבְ

ָּהִכי הוא ַוַדאי א ד, ִּדְתָנן, ּ ִגלוי ְדֵריׁשָ ר ָנׁש ּבְ ָּלא ְיַהך ּבַ ּ . ַמאי ַטְעָמא. ַאּמֹות' ְ
יה ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ א ׁשַ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ים, ּ ֹראׁשֹו ִאיּנון, ְוָכל ַחּכִ ֵּעינֹוי וִמלֹוי ּבְ ְרָי, ּּ ַההוא ְדׁשַ ּּבְ א ּ

יה ְּוַקְייָמא ַעל ֵריׁשֵ ּ.  

ן ּמָ יה, ְוַכד ֵעינֹוי ּתַ ִּליְנַדע ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדַאְדִליק ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ָחא, ּ ִגין , ְִאְצְטִריך ְלִמׁשְ ּבְ
ר ָנׁש ִאיהו ְפִתיָלה ְּדגוָפא ְדּבַ ּ ּ ּ ּוְנהֹוָרא ַאְדִליק ְלֵעיָלא, ּ א ָצַווח ְוָאַמר, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ , ּוׁשְ

ך ַאל ֶיְחָסר)קהלת ט( ֶמן ַעל ֹראׁשְ ְּדָהא ְנהֹוָרא ִדְבֹראשֹו, ָ ְוׁשֶ ָחא ְוִאיּנון , ּ ִּאְצְטִריך ְלִמׁשְ ְ

ֹראׁשֹו. עֹוָבִדין ָטָבאן ֲאָתר ַאֲחָרא, ְּוַעל ָדא ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ   .ְוָלא ּבַ

יִמין ְייכו, ַּאּתון ַחּכִ ְרָייא ַעל ֵריׁשַ א ׁשַ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ׁשְ ַגְחּתון ְלַהאיְֵהיך ָל, ּ יב , ּא ַאׁשְ ִּדְכּתִ
יָת ְבִריִחים ְוגֹו ן ָהֶאָחד', ְוָעׂשִ ּכָ ׁשְ י ֶצַלע ַהּמִ י ֶצַלע . ְלַקְרׁשֵ ִריִחים ְלַקְרׁשֵ ה ּבְ ַוֲחִמּשָׁ

ִנית ן ַהּשֵׁ ּכָ ׁשְ ִנית ָאַמר ְקָרא. ַהּמִ ית וְרִביִעית ָלא ָאַמר ְקָרא, ָהֶאָחד ְוַהּשֵׁ ִליׁשִ ְּדָהא . ּׁשְ
ִניתֶאָח יבו ִדְתֵרין ִסְטִרין, ד ְוׁשֵ ָּדא ָחׁשִ ּ ְתֵרין ִאֵלין, ּ ָבָנא ּבִ ך ָעִביד חוׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ.  

קוהו ָּאתו ִאיּנון וְנׁשָ ּ ּ ּ י ְיהוָדה)כמלקדמין(, ּ ָכה ִרּבִ ָאה חוָלָקך, ְוָאַמר, ּ ּבָ ְמעֹון ַזּכָ י ׁשִ ְִרּבִ ּ ,
ָאה ָדָרא ְזכוָתך ֲאִפיל, ַּזּכָ ְּדָהא ּבִ ְ ּ ּו ַיּנוֵקי ְדֵבי ַרבּ ּ יִפין, ּ ּקִ ָאָתאת . ִּאיּנון ִטָנִרין ָרָמִאין ּתַ

יה ְייכו, ָאְמָרה לֹון ַרּבֹוַתי, ִּאּמֵ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ִרי, ּ חון ַעל ּבְ ּגְ ׁשְ ֵעיָנא ָטָבא, ָּלא ּתִ . ֶּאָלא ּבְ
ָּאְמרו ָלה ָרה, ּ ׁשֵ ָתא ּכְ ָאה חוָלָקך ִאּתְ ְַזּכָ ִריָרא ִמ, ּ ָתא ּבְ יןִאּתְ ַאר ָנׁשִ ל ׁשְ א , ּכָ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ

ִריר חוָלָקך ִריך הוא ּבָ ְּבְ ְּ ין ְדָעְלָמא, ּ ַאר ָנׁשִ ל ׁשְ ְּוָאִרים ִדְגָלך ַעל ּכָ ְּ.  

א, ָּאַמר ַיּנוָקא יׁשָ ֵפיָנא ֵמֵעיָנא ּבִ יָרא ֲאָנא, ֲאָנא ָלא ִמְסּתַ א ְוַיּקִ ְּדַבר נוָנא ַרּבָ ּ ,
ְּונוָנא ָלא ָדִחיל ֵמֵעיָנא  אּ יׁשָ יב, ּבִ ֶרב ָהָאֶרץ)בראשית מח(, ִּדְכּתִ ּקֶ ַמאי , ּ ְוִיְדּגו ָלרֹוב ּבְ

ָאה ַעל ֵעיָנא, ָלרֹוב א, ְוָתֵניָנן. ְלַאְסּגָ ַּמה ָדִגים ְדַיּמָ ַּמָיא ָחֵפי ֲעֵליהֹון, ּ ְוֵלית ֵעיָנא , ּ
א ְוכו יׁשָ ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ָּלרֹוב ַוַדאי. 'ּּבִ א, ּבְ ֵני ֱאָנׁשָ גֹו ּבְ ָרא, ָּאְמרו.  ַעל ַאְרָעאּבְ , ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2381דף [ -ּ

א, ַּמְלָאָכא ַדְיָי יׁשָ ָנא ֵעיָנא ּבִ א ֲאֵתיָנן, ֵלית ּבָ יׁשָ ְטָרא ְדֵעיָנא ּבִ ִריך . ְּוָלא ִמּסִ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ַגְדפֹוי ּהוא ָחֵפי ֲעָלך ּבְ ְּ ּ.  

ל ָרע ְיָבֵרך ְו)בראשית מח(ָּפַתח ְוָאַמר  ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ְ ַהּמַ ַהאי ְקָרא ָאַמר . 'גֹוְ
א רוַח קוְדׁשָ ַּיֲעֹקב ּבְ א ָאַמר ֵליה, ּ רוַח קוְדׁשָ ִּאי ּבְ ּ יה, ּ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ְלָאך. ּ , ְַהּמַ

ְָקֵרי ֵליה ַמְלָאך ָמָהן ַאֲחָרִנין. ּ ד ִאיהו . ְֲאַמאי ִאְקֵרי ַמְלָאך, ָהָכא. ְּוָקֵרי ֵליה ׁשְ ֶּאָלא ּכַ ּ
ִליָחא ִמְל יַלת ֹזֲהָרא ִמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ִדְלֵעיָלא, ֵּעיָלאּׁשְ ְּוַקּבִ ּ ּ ִדְכֵדין ְמָבְרִכין )א דכד''ס(, ּ

א ְלַהאי א ְוִאּמָ י, ַאּבָ ַרּתִ יֵתיך, ַּאְמֵרי ָלה ּבְ ְִזיִלי ְנטוִרי ּבֵ ְְפִקיִדי ְלֵביֵתיך, ּ ָהִכי ֲעִביִדי . ּ
א ָלךְּד, ִזיִלי. ִּזיִלי ְוזוִני לֹון. ְְלֵביֵתיך א ְמַחּכָ ּתָ ְַההוא ָעְלָמא ִדְלּתַ ּ אן , ּ יְתך ְמַחּכָ ֵני ּבֵ ָּבְ

ל ַמה ְדִתְצָטְרִכי ְלֵמיַהב לֹון, ְְמזֹוָנא ִמָנך ָּהא ָלך ּכָ ֵדין ִאיִהי ַמְלָאך, ְ   .ְּכְ

יָמא י ִאְקֵרי ַמְלָאך, ְוִאי ּתֵ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ְְוָהא ּבְ ּ ָמא , ְועֹוד. ְוָלא ָאֵתי ְלֵמיָזן ָעְלִמין, ּ ְּדִבׁשְ
ָמא ַדְיָי, ָּדא ָלא ָזן ָעְלִמין ׁשְ ֶּאָלא ּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ א, ּ א ְוִאּמָ ִליַח ִמּגֹו ַאּבָ ד ׁשָ ִאְקֵרי , ּכַ

אִרי ַעל דוְכִתין, ְַמְלָאך ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּ ֵמיה, ּ רוִבין ֲאֹדָני ׁשְ ֵרין ּכְ ַּעל ּתְ ּ.  

ַקְדִמי ד ִאְתֲחֵזי ֵליה ּבְ ה ּכַ ְלַיֲעֹקב . ְ ַמְלָאך)שמות ג( )ב''ג ע''בראשית קי(ִאְקֵרי , ָתאְּלֹמׁשֶ
דוְגָמא, ָלא ִאְתֲחֵזי ָהִכי ֶּאָלא ּבְ יב , ּ ָאה)בראשית כט(ִּדְכּתִ ָּדא ִדיוְקָנא ְדָרֵחל ,  ְוָרֵחל ּבָ ּ ּ ּּ

יב , ַאֲחָרא ָמע ְוגֹו)ירמיה לא(ִּדְכּתִ ָרָמה ִנׁשְ ֶניָהָרֵחל ְמַב. ' ּכֹה ָאַמר ְיָי קֹול ּבְ ה ַעל ּבָ . ּכָ
ָאה ְסָתם ִּעם ַהּצֹאן ַדְרִגין ִדיָלה, ְוָרֵחל ּבָ ּ ר ְלָאִביָה וַדאי. ּ דון . ֲּאׁשֶ ְּוֻכְלהו ִאְתְמנון ְוִאְתַפּקְ ּ ּּ ּ

יָדָהא י רֹוָעה ִהיא. ּבִ ָדא ָעַלְייהו, ִאיִהי ַמְנִהיָגא לֹון, ּכִ ְּוִאְתַפּקְ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ִתיב) ב''ז ע''דף קפ( ְוָהִכי ה ּכְ ֹמׁשֶ ת ֵאׁש)שמות ג( ,ּבְ ַלּבַ ְ ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָי ֵאָליו ּבְ ְוִאי . ּ
ָבָחא ְדַאְבָרָהם יָמא ַיִתיר הוא ׁשְ ּּתֵ יה ַמְלָאך, ּ ִתיב ּבֵ ְְדָלא ּכְ ּ ּ ַוֵיָרא )בראשית יח(ֶּאָלא , ּ

ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ְוגֹו ַאְבָרָה. 'ֵאָליו ְיָי ּבְ ָאֶלף ָדֶלת, ִּאְתֲחֵזי ֵליה ֲאֹדָני, םָהָתם ּבְ ִגין , ּּבְ ּבְ
ִרית יל ּבְ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ַקּבִ יה, ּ ָען ִמּנֵ י ַעד ּכְ ּסֵ ּוַמה ְדֲהָוה ִאְתּכַ ּ ִּאְתֲחֵזי ֵליה ִרּבֹון , ּ

ִליט ר, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ְוׁשָ א ִאְתָקׁשַ ַההוא ַדְרּגָ ֵדין ּבְ ְּדָהא ּכְ ּ ךּו. ְוָלא ַיִתיר, ּ ָמא , ְְבִגין ּכָ ׁשְ ּבִ
ַּדֲאדֹון ִרּבֹון ָעֵליה ּ.  

יה ִפרוָדא ה ְדָלא ֲהָוה ּבֵ ֲּאָבל ֹמׁשֶ ּ ה ְדָלא ָפְסָקא ַטֲעָמא)שמות ג(ִּדְכִתיב , ּּ ה ֹמׁשֶ ּ ֹמׁשֶ ּ .
ָמה ִדְכִתיב  ִלים. ְּדַפְסָקא ַטֲעָמא,  ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם)בראשית כב(ּּכְ א ׁשְ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ  ַמה, ּּבְ

ְדַמת ְדָנא ְּדָלא ֲהָוה ִמּקַ א. ּ ּתָ ין ַאְבָרָהם ְדַהׁשְ ְּפִריׁשו ִאית ּבֵ ּ ֲאָבל . ְּלַאְבָרָהם ְדַקְדֵמיָתא, ּ
ה ִּמַיד ְדִאְתְייִליד, ֹמׁשֶ יה, ּ ַּאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא ֲהָות ִעּמֵ ּ ֶרא אֹותֹו  )שמות ב(ִּדְכִתיב , ּ ַוּתֵ

י טֹוב הוא י טֹוב) אבראשית( ּוְכִתיב. ּּכִ ר . ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ה ִמָיד ִאְתְקׁשַ ֹּמׁשֶ
ה ה ֹמׁשֶ ך ֹמׁשֶ א ִדיֵליה וְבִגין ּכָ ַדְרּגָ ְּבְ ּ ּ   .ְוָלא ַאְפִסיק ַטֲעָמא, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2382דף [ -ּ

ה י ְדֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא ְלַגּבֵ ְרֵמיה, ּ ְִדְכִתיב ַמְלַאך ְיָי, ַּאְזִעיר ּגַ ֲעָתא , ַּיֲעֹקב ָקָרא ֵליה. ּ ׁשַ ּבְ
ֲעָתא ֲהָוה ָיִרית ָלה. ַמאי ַטְעָמא. ְַמְלָאך, ֲהָוה ָסִליק ֵמָעְלָמאְּד ִגין ִדְבַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ,

ְלָטָאה ַחָייו. ְּלׁשַ ה ּבְ גוָפא. ְּלָבַתר ְדָסִליק ֵמָעְלָמא, ַיֲעֹקב. ֹמׁשֶ ה ּבְ רוָחא. ֹּמׁשֶ . ַּיֲעֹקב ּבְ
ה ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ.  

י ִסְטָרא ְדַרע, ל ָרעַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ְּדָלא ִאְתְקִריב ְלָעְלִמין ְלַגּבֵ ְוָלא ָיִכיל ַרע , ּ
יה ְלָטָאה ּבֵ ְּלׁשַ ָעִרים. ּ ן ְלֵביֵתיה, ְְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ֵדין ַיֲעֹקב ֲהָוה ְמַתּקֵ ר ָנׁש ְדָאִזיל , ּּכְ ּבַ ּּכְ
א ִתּקונֹוי, ְלֵביָתא ַחְדּתָ ן ָלה ּבְ ּוְמַתּקֵ ּ ט ָל, ּ ִקׁשוטֹויּוְמַקּשֵׁ ּה ּבְ ָעִרים. ּ ִּאיּנון , ְְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ
מֹוְדָען ּתְ ִּאיּנון ְדִאְתָפְקָדן ַעל ָעְלָמא, ְּדִאׁשְ ּ ְרָכאן, ּ ְייהו ּבִ ָכא ִמּנַ רוִבין , ְּלִאְתַמּשְׁ ֵרין ּכְ ּּתְ

ִמי. ִּאיּנון ֵרא ָבֶהם ׁשְ יֵתיה, ְוִיּקָ א ַאְתִקין ּבֵ ּתָ ָלק, ַּהׁשְ ְּוִאיהו ִאְסּתַ ַדְרֵגיהּ ִגין ְדִחּבוָרא , ּ ּבְ ּּבְ ּ
ַיֲעֹקב ֲהִוי ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ּּגוָפא. ּבְ ְִאְתְדַבק ּבַ ּ ֲהֵדיה, ּ ּוְתֵרין ְדרֹוִעין ּבַ ּ ּ.  

ְדָקא ָיאות ְרָכן ּכַ ְּלָבַתר ְדִאיּנון ְנָעִרים ִמְתּבָ ּ ּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ, ּ ֵדין ְוִיְדּגו ָלרֹוב ּבְ ָאְרָחא . ּּכְ
ְּדנוִנין ְל ָאה ּגֹו ַמִייןּ א, ַאְסּגָ ּתָ ׁשְ , ִּאֵלין ָלאו ָהִכי. ִּמָיד ֵמִתין, ְּוִאי ַנְפָקן ִמּגֹו ַמָיא ְלַיּבֶ

א א ַרּבָ ֶּאָלא ִאיּנון ִמן ַיּמָ ֶרב ָהָאֶרץ ִאיהו, ּ ּקֶ י ּבְ א וְלַאְסּגֵ ּוְסִגיאו ִדְלהֹון ְלַאָפׁשָ ּ ּ ּ ַמה . ּ
ְּדֵלית ָהִכי ְלָכל נוִנין ְדָעְלָמא ּ ּ.  

ִתיב ְלֵעיָלאַמה ַּוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף ַויֹאַמר, ּ ּכְ ְרָכאן, ְ ָחן ֵליה ָהָכא ּבִ ּכְ ְּדָהא , ְּוָלא ַאׁשְ
ִריך ֵליה ְּלָבַתר ּבָ יב, ְ ן פֹוָרת יֹוֵסף)בראשית מט(, ִּדְכּתִ יָון ְדָבִריך ְלִאֵלין , ֶּאָלא. ּ ּבֵ ּּכֵ ְ ּ

ִריך, ְנָעִרים ְרָכאְּדָהא ָלא ַיְכִלי ְל. ְְליֹוֵסף ּבְ ְטִמירו, ֶאָלא ִמגֹו יֹוֵסף, ִאְתּבָ ּוִמגֹו ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ,
ָלָאה ְטִמירו, ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתּגַ ִתיב ּבִ ם ֲאבֹוַתי, ּּכְ ִמי ְוׁשֵ  )לכסאה עליה(, ְוִיָקֵרא ָבֶהם ׁשְ

ֶקֶרב ָהָאֶרץ. ְוָלא ֵמֲאָתר ַאֲחָרא, ִמן ָהָאבֹות ִמְתָבְרָכן ּסו, ּבְ ָּדא הוא ּכִ ּ ָּיא ְלֹחָפָאה ַמה ּ
ְְדִאְצְטִריך ּ.  

ִמְלַקְדִמין קוה ּכְ ָּאתו וְנׁשָ ּ ּ ְָהבו ְוִנְבִריך, ָּאְמרו, ּּ ְּדָכל ַמה , ְֲאִני ֲאָבֵרך, ָּאַמר ִאיהו. ּ
אי ֲהָוה ַמְעּתון ַעד ָהָכא ִמּנַ ִּדׁשְ י , ּ ְ טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך)משלי כב(ַּוֲאַקֵיים ּבִ יה , ּ ָּקֵרי ּבֵ

ִגין ְדָנָתן ִמַלְחמֹו ַלָדל. ַמאי ַטְעָמא. ְךְיָבֵר ּּבְ ִּמַלְחָמא וֵמיְכָלא ְדאֹוַרְייָתא ִדיִלי ָאַכְלּתון. ּּ ּ ּ ּ ּ .
י ְיהוָדה ִריך הוא. ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ָרא ְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ִית ּבֹוֵצַע ְואֹוֵרַח , ְּ ַעל ַהּבַ ֵניָנן ּבַ ָהא ּתָ

ִיתָלאו ֲא, ָּאַמר ֵליה. ְְמָבֵרך ַעל ַהּבַ ְחָנא. ְּוָלאו ַאּתון אֹוְרִחין, ָנא ּבַ ּכַ , ֲאָבל ְקָרא ַאׁשְ
ַּוֲאַקֵיים ֵליה ְּדָהא ֲאָנא טֹוב ַעִין ַוַדאי. ּ א, ּ ּתָ ִאילו ִדְלכֹון ֲאֵמיָנא ַעד ַהׁשְ ָלא ׁשָ ּּבְ ְוַלְחָמא , ּ

ּוֵמיְכָלא ִדיִלי ֲאַכְלּתון ּ ּ.  

א ְדִבְרָכָתא וָבִריך ּסָ ְָנַטל ּכַ ּ א, ּ ּסָ ל ּכַ י, ִוידֹוי ָלא ַיְכֵלי ְלִמְסּבַ ד ָמָטא . ַּוֲהוו ְמַרְתּתֵ ּכַ
זֹון ם ְיָי ֶאְקָרא)תהלים קטז(, ָאַמר, ְלַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ א וְבׁשֵ ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ ַּקְייָמא . ּ

ּקוֵניה א ַעל ּתִ ּסָ ּּכַ ְיִמיֵניה, ּ ב ּבִ ְוָבִריך, ְּוִאְתְיּשַׁ ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדְלַחד ֵמִאֵלין, ַמרְלסֹוף ָא. ּ ּ ,
כון ֵליה ַחִיין ִּיְתַמּשְׁ ּ ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי)א מלכא''נ(ִמּגֹו , ּ ְלָיין, ּ יה ּתַ ְּדָכל ַחִיין ּבֵ ִריך . ּּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

ּהוא ֶיֱעַרב ֵליה א, ּ ח ָעֶרב ְלַתּתָ ּכָ ַעְרבוֵתיה, ְוִיׁשְ ם ּבְ ּכַ ְּדִיְסּתַ ּ ֲהֵדי ַמְלּכָ, ּ אּבַ   .א ַקִדיׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2383דף [ -ּ

  ]א''ח ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

יָון ְדָבִריך ְּכֵ ים ֵעינֹוי ִרְגָעא ֲחָדא, ּ לֹום ְלכֹון , ָּאַמר ַחְבַרָייא, ְּלָבַתר ָפַתח לֹון, ַאְסּתִ ׁשְ
ְּדָכל ָעְלָמא ִדיֵליה הוא, ֵמִרּבֹון ַטב ּ ּ ְווהו. ּ ּוָבכו, ּּתַ ּוָבִריכו ֵליה, ּ ּ ּתו ַההוא ֵליְל. ּ ּּבָ . ָיאּ
ַצְפָרא  ַּאְקִדימו ְוַאְזלו )א''ח ע''דף קפ(ּבְ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ י ַרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ָּסחו ֵליה עֹוָבָדא, ּּכַ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ ָוה ִרּבִ יָפא ִאיהו, ּּתָ ּקִ ר ִטָנָרא ּתַ ְְוָיאות הוא ְלַכך, ָּאַמר ּבַ ּ ה ְדָלא , ּ ְּוַיִתיר ִמּמַ
ר ָנׁש יב ּבַ ֵריה ְד, ָחׁשִ ּּבְ ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא הואּ י ֶאְלָעָזר, ּ ְָעַלי ְלֵמיַהך , ָאַמר, ִּאְזַדְעָזע ִרּבִ

ְּלֵמֱחֵזי ְלַההוא ּבֹוִציָנא ְדָדִליק ְמעֹון. ּ י ׁשִ ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ָמא ּבְ ׁשְ ְּדָהא , ָּדא ָלא ָסִליק ּבִ
יה ִּמָלה ִעָלָאה ִאית ּבֵ ּ ְּדָהא ְנִהירו ְמׁשִ, ְּוָרָזא ִאיהו. ּ ּ ַדֲאבֹוי ְמַנֲהָרא ָעֵליה)משיכו(יחֹו ּ ּ ,

ין ַחְבַרָייא ָטא ּבֵ ְּוָרָזא ָדא ָלא ִמְתַפּשְׁ ּ ּ.  

ִאֵלין, יֹוָמא ֲחָדא ִחין ִאֵלין ּבְ ֲּהוֹו ַחְבַרָייא ַיְתִבין וִמְתַנּגְ ּ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ ן ִרּבִ ּמָ י , ַּוֲהוו ּתַ ְוִרּבִ
א י ִחָייא, ַאּבָ י יֹוֵסי, ְּוִרּבִ ַאר ַחְבַרָייא,ְוִרּבִ ּ וׁשְ ִתיב . ּ ַצר ֶאת )דברים ב(ָּאְמרו ָהא ּכְ  ַאל ּתָ

ם ִמְלָחָמה ְוגֹו ר ּבָ ְתּגָ ִגין רות ְוַנֲעָמה. 'מֹוָאב ְוַאל ּתִ ְייהו, ּּבְ ַּדֲהוֹו ְזִמיִנין ְלָנְפָקא ִמּנַ ּ .
ְדָין ה ַדֲהַות ִמּמִ ת ֹמׁשֶ ְּוִיְתרֹו וְבנֹוי ְדַנְפקו ִמ, ִּצפֹוָרה ִאּתַ ּ ְדָיןּ ֵאי ְקׁשֹוט , ּמִ ְלהו ַזּכָ ַּדֲהוֹו ּכֻ ּּ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ ִמְדָין. ַעל ַאַחת ּכַ יאו ֵליה ּבְ ה ְדַרּבִ ְּותו ֹמׁשֶ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ֹוא ָפִנים ִאית ּבְ)במדבר לא( ְדָיִנים ִאי ָהִכי ַמּשׂ ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ , ִּמָלהּ ְנקֹום ִנְקַמת ּבְ

ָזָבא ִמן מֹוָאב ֵני ִמְדָין ְלׁשֵ ְּדַיִתיר ִאְתָחזו ּבְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ֵאֵני, ָאַמר ִרּבִ ין ְלִמְלַקט ּתְ ָּלא ָדֵמי ַמאן ְדַזּמִ ָאַמר . ְּלַמאן ִדְכַבר ָלִקיט לֹון, ּ
י ֶאְלָעָזר ב ִדְכַבר ָלִקיט לֹון, ֵּליה ִרּבִ ָבָחא ִאיהו, ַּאף ַעל ּגַ ַּמאן ְדָלא , ּיהָאַמר ֵל. ּׁשְ

ֵאֵני ִדיר, ָלַקט ּתְ ֵאָנה ּתָ ה ְפָגם, ָנִטיר ּתְ ְּדָלא ְיֵהא ּבָ ּ ֵאֵני ִדְזִמיַנת ְלַאְייָתָאה, ּ ִגין ּתְ יָון . ּּבְ ּכֵ
ֵאֵני ֵאָנה, ְּדָלִקיט ּתְ ִביק ָלה ַלּתְ ְּותו ָלא ָנִטיר ָלה, ּׁשָ ּ.  

ך מֹוָאב ֵא, ְּכַ ִּדְזִמיָנא ְלַאְייָתָאה ִאיּנון ּתְ ִריך הוא, ֵניּ א ּבְ ָּנַטר ֵליה קוְדׁשָ ּ ִּדְכִתיב ַאל , ְּ
ַצר ֶאת מֹוָאב ֵאֵני. ּתָ ִתיב , ְּוַאְלִקיטו לֹון, ִּמְדָין ְדָקא ְיִהיַבת ּתְ  ָצרֹור ֶאת )במדבר כה(ּכְ

ְדָיִנים אן וְלָהְלָאה. ַהּמִ ְּדָהא ִמּכָ ֵאָנה ָדא ָלא ְזִמיַנת ְלַאְייָתָאה ֵפיִרין, ּ ּּתְ ך ּוְב, ּ ְִגין ּכָ

א ', ּ ַויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו)במדבר כב(, ָּפַתח ְוָאַמר. ִאְתַחְזַיית ִליִקיַדת ֶאּשָׁ
אֵרי ֵאֵני, ּמֹוָאב ִאיּנון ׁשָ ּוְבִגין ִאיּנון ּתְ ין מֹוָאב ְלַאָפָקא ְלָעְלָמא, ּ ְּדַזּמִ ִזיבו , ּ ּתֵ ִּאׁשְ

א   .ֵמעֹוְנׁשָ

י ֶאְלָעָזר ּבָ ן ָלקוְנָיא ָחמויִרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ָּעא ְלֶמיחֵמי ְלִרּבִ י . ּ ַּוֲהוו ָאְזֵלי ִרּבִ
י יֹוֵסי  א ְוִרּבִ ֲהֵדיה)א לא גרסינן ורבי חייא''ד(ַאּבָ ָאְרָחא, ּ ּבַ ַּוֲהוו ַאְמֵרי ִמֵלי , ָּאְזלו ּבְ ּ

ל ַההוא ָאְרָחא ְּדאֹוַרְייָתא ּכָ ּ.  

י ַאּבָ יב, אָאַמר ִרּבִ ם , ַּמאי ִדְכּתִ ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ ַוֹיאֶמר ְיָי ֵאַלי ַאל ּתָ
ֵני ַעּמֹון ְוגֹו)דברים ב(ּוְכִתיב ', ִמְלָחָמה ְוגֹו ִמָלה ָדא', ּ ְוָקַרְבּתָ מול ּבְ ִּמָלה ָדא ּכְ ּ ַמה , ּ

ין ָדא ְלָדא קוֵלי ֲהוֹו, ֶּהְפֵרׁש ּבֵ ֶּאָלא ִאְתֲחֵזי ִדׁשְ ּ ֵני , ָתֵניָנןְו. ּ י ּבְ ד ֲהוֹו ְמָקְרֵבי ְלַגּבֵ ּכַ
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ָכל ָמאֵני ְקָרָבא, מֹוָאב ְייהו ּבְ ָרֵאל ִאְתַחְזָיין ְלַגּבַ ְרָיין )ג''א ל''ולא ס(, ֲּהוֹו ִיׂשְ עו ִאְתּגַ ְדּבָ ּ ּכִ
הו ֵני ַעּמֹון. ּּבְ י ּבְ ִעטוַפְייהו, ּוְלַגּבֵ ָרֵאל ִמְתַעְטֵפי ּבְ ֲּהוֹו ִיׂשְ ּ ּ ְתֲחֵזי ָמאֵני ְקָרָבא ְוָלא ִא, ּ
ָלל ָדא. ּכְ ּקוָלא ָדא ּכְ ׁשִ ּוְקָראן מֹוָכָחן ּבְ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ְּדָדא ַדֲהַות ֲחִציָפא, ְוָתֵניָנן. ּ , ְוַאְמַרת מֹוָאב, ּ
יב מֹו מֹוָאב)בראשית יט(, ִּדְכּתִ ְקָרא ֶאת ׁשְ ָרֵאל ֲחִצ.  ַוּתִ ְייהוִּאְתָחזון ִיׂשְ ּיפו ְלַגּבַ ָמה , ּ ּכְ

ָרא ָדא, ְּדַאְמַרת מֹוָאב, ְּדִאיִהי ֲהַות ֲחִציָפא א. ֵּמָאב ֲהָוה ּבְ ן , ֲאָבל ְזֶעְרּתָ ְּדַאְמַרת ּבֶ
י יַאת ָאְרָחָהא, ַעּמִ ְייהו, ְוַכּסִ ָיין ָאְרַחְייהו ְלַגּבַ ָרֵאל ֲהוֹו ְמַכּסְ ִּיׂשְ ַטִלית, ּ ְּמַעְטֵפי ִעטוָפא ּבְ ּ ,
ׁשְוִאְת ַאִחין ַמּמָ ְייהו ּכְ ָּחזון ַקּמַ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ֵמַהאי ַיּנוָקא, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ר ִרּבִ ּוָמטו , ַּפְרֵסי' ָּסטו ֵמָאְרָחא ג, ִּאְדּכַ ּ
יָתא. ְלָהָתם ַההוא ּבֵ ִּאְתֲאָרחו ּבְ חו ְלַההוא ַיּנוָקא, ּ ּכָ ָּעאלו ְוַאׁשְ ּ ּ ִנין , ְּדֲהָוה ְיִתיב, ּ ּוְמַתּקְ

יה ָּפתֹוָרא ַקּמֵ יָון ְדָחָמא לֹון. ּ ְייהו, ּּכֵ ּבַ ין, ָּאַמר ֵליה, ָּקִריב ּגַ ּעולו ֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ּעולו , ּ ּ
ִתיִלין ְדָעְלָמא ִחין לֹון, ּׁשְ ּבְ א ְמׁשַ ִּאיּנון ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּ א. ּ א ַרּבָ ִּאיּנון ְדֲאִפילו נוֵני ַיּמָ ּ ּ ּּ ,

ַי ְייהוָנְפִקין ּבְ א ְלַגּבַ ּתָ ׁשְ יה. ּּבֶ ֵריׁשֵ ֵקיה ּבְ י ֶאְלָעָזר וְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ ִמְלַקְדִמין. ּ ָּהָדר ּכְ ּ ,
פוֵמיה ֵקיה ּבְ ּוְנׁשָ ּ ּ ְבִקין ַמָיא. ּ יָקה ַקְדָמָאה ַעל נוִנין ְדׁשָ י ֶאְלָעָזר ְנׁשִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ְוַאְזִלין , ּ

א ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ְנָייָנא . ּבְ יָקה ּתִ יִעין ְדנוָנאּוְנׁשִ ַּעל ּבִ ָעְלָמא, ּ ְּדָעְבדו ִאיָבא ָטָבא ּבְ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ְייכו ֲחֵמיָנא, ּ ֵריָחא ִדְלבוׁשַ ּּבְ ּ כו, ּ ְּדַעּמֹון ומֹוָאב ִמְתָגָרן ּבְ ּ ְֵהיך , ּ

ְייהו ֵזְבּתון ִמּנַ ּתְ ִּאׁשְ י. ּ ֲהכון, ְוִאי ָלאו. ַּדְייכוָמאֵני ְקָרָבא ָלא ֲהוֹו ּבִ ְּלָרְחָצנו ּתֵ ָלא , ּ ּבְ
ְּדִחילו א ְוַחְבַרָייא )ב''ח ע''דף קפ(. ּ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ְווהו ִרּבִ ּּתַ א. ּ י ַאּבָ ָאה , ָאַמר ִרּבִ ַזּכָ

ָאה חוָלָקָנא ְדָזֵכיָנא ְלֶמיחֵמי ָדא, ָּאְרָחא ָדא ְּוַזּכָ ּ ִמ, ּ ַּאְתִקינו ָפתֹוָרא ּכְ ְּלַקְדִמיןּ ּ.  

ין, ָאַמר יִמין ַקִדיׁשִ ָלא ְקָרָבא. ַחּכִ ְבעו ָנֲהָמא ְדַתְפנוֵקי ּבְ ּּתִ ּ א או נהמא דקרבא ''ס(, ּ

ְבעון ְלָבְרָכא . ּאֹו ָנֲהָמא ִדְקָרָבא. ּאֹו ָפתֹוָרא ְדָמאֵני ְקָרָבא. )ופתורא דמאני קרבא ּאֹו ּתִ
ָכל ָמאֵני ְקָרָבא ְדָהא ָפת א ּבְ ְּלַמְלּכָ ָלא ְקָרָבאּ ִליק ּבְ י ֶאְלָעָזר. ֹוָרא ָלא ִאְסּתָ , ָאַמר ִרּבִ

א ָרא ְרִחיָמא ֲחִביָבא ַקִדיׁשָ ֵעיָנן, ּבְ הו, ָהִכי ּבָ ַדְלָנא ּבְ ּתָ ָכל ָהֵני ִזיֵני ְקָרָבא ִאׁשְ ּּבְ ּ ,
א ַחְרּבָ א, ְוַיְדֵעיָנן ְלַאָגָחא ּבְ ּתָ ּוְבָאָבִנין ְדִקיְרָט, ּוְברֹוְמָחא, ּוְבַקׁשְ ַעד ָלא , ְוַאְנּתְ ַרְבָיא. אּ

יִפין ְדָעְלָמא, ְֵהיך ַמִגיִחין ְקָרָבא, ָחִמית ּקִ ּּגוְבִרין ּתַ ּ.  

ַּחֵדי ַההוא ַיּנוָקא ּ ִתיב , ָּאַמר ַוַדאי ָלא ֲחֵמיָנא, ּ ּ ַאל ִיְתַהֵלל חֹוֵגר )מלכים א כ(ֲאָבל ּכְ
ַח ְמַפּתֵ ַנֲהָמא. ּכִ ַּאְתִקינו ָפתֹוָרא ּבְ ְה ְדִאְצְטִריךּוְבָכל ַמ, ּ י ֶאְלָעָזר. ּ ָמה ֵחדו , ָאַמר ִרּבִ ּּכַ

ַרְבָיא ָדא ִאי ּבְ ִלּבָ ין ִיְתַחְדׁשון ַעל ָפתֹוָרא ָדא, ִּאית ּבְ ְּוַכָמה ִחדוׁשִ ּ ּ ּ , ְּוַעל ָדא ֲאָמִרית, ּּ
א ְּדָיַדְעָנא ְדָזֵגי ַפְעמֹוֵני רוָחא ַקִדיׁשָ ּ יה, ּּ   .ֲּהוֹו ָאְזִלין ּבֵ
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א ֵייכול, ַּמאן ְדָבֵעי ְלַנֲהָמא, ּוָקאָּאַמר ַההוא ַיּנ ַּעל פום ַחְרּבָ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ , ַּחֵדי ִרּבִ
יה ַּאְהָדר ְוָקִריב ַיּנוָקא ְלַגּבֵ ְרָמך, ָּאַמר ֵליה, ּ ְבַחת ּגַ ִגין ְדׁשַ ְּבְ ְִאית ָלך ְלֵמיַגח ְקָרָבא , ּ

ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא, ּבְ ַתר ֲאִכיָלהִּדְקָרָבא ִל, ַוֲאָנא ֲאָמִרית ּבְ א. יֱהִוי ּבָ ּתָ ַמאן , ֲאָבל ַהׁשְ
ידֹוי)א ייתי''נ(תֹוֶלה , ְּדָבֵעי סֹוְלָתא י ֶאְלָעָזר.  ָמאֵני ְקָרָבא ּבִ ְָלך ֵיאֹות , ָאַמר ִרּבִ

ְְלַאֲחָזָאה ֵמִאיּנון ָמאֵני ְקָרָבא ִדיָלך ּ ּ.  

ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ֲאָכְלֶכ)במדבר טו(, ּ רוָמה  ְוָהָיה ּבַ ִרימו ּתְ ּם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ ּתָ ּ ּ
ַמר. ַלְיָי נוָפה ִאּתְ ְּקָרא ָדא ַעל עֹוֶמר ַהּתְ נוָפה, ּ ֲהָנא , ַּמאי ּתְ ִגין ְדָאִניף ֵליה ּכַ ִּאי ּבְ ּ

נוָפה ְּלֵעיָלא ִאיִהי ּתְ   .ְִאי ָאִניף ִאי ָמִאיך, ַּמאי ִאְכַפת ָלן. ּ

ֶּאָלא ַוַדאי ִאְצְטִריך ְלַאְרָמא ָלה ְּ רוָמה, ּ ְלֵעיָלאּ ְּוַהְיינו ּתְ ֵרי . ּ יָנן ּתְ ב ְדַדְרׁשֵ ְּוַאף ַעל ּגַ
ָאה נוָפה ַמאי , ְּוָהִכי הוא, ִמּמְ ּ הוא ַאָרמוָתא)א דא''ס(ֲּאָבל ּתְ ִאי . ְּוָרָזא ְדָחְכְמָתא ָהָכא. ּ

ין ַמְעָיה ֲח, ָּמאֵרי ְדרֹוְמִחין, ֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ י ׁשְ ּתון ְלִרּבִ ַמׁשְ ְנְדעון , ִסיָדאָּלא ׁשְ ְּדִאי ָלאו ּתִ ּ ּ
נוָפה ַמאי ִהיא עֹוָרה ַמאי ִהיא. ִּחָטה ַמאי ִהיא. ּּתְ   .ׂשְ

נוָפה ְדָקָאְמֵריָנן ּּתְ נ, ּ ּו ֶפ''ַּהְיינו ּתְ ְּוָרָזא ִדיֵליה . ה''ּ בֹוד ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)ג''ירמיה י(ּ נו ּכָ . ּ ּתְ
ְּדָהא ֶפה  בֹוד)עלאה(ּ ִריך הואְּדָבֵע, ּ ַהְיינו ּכָ א ּבְ ּיָנן ְלֵמיַהב ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְּוַעל ָדא ִאְבֵעי . ּ

ּ ִדֵליה ֲאָנן ָיֲהִבין )א דלית אינון יהבין אלא להאי פה''ס(ְלַאֲחָזָאה , ָּלן ְלַאְרָמא ְלֵעיָלא ּּ
א ִעָלָאה. ְּלַהאי ֶפה ָבָחא ְלַמְלּכָ ְּדֵלית ׁשְ ֵני ֵליה , ּ ָרֵאל ְמַתּקְ ד ִיׂשְ ֶּאָלא ּכַ בֹודּ , ְלַהאי ּכָ

בֹוד א ּכָ נו ֶפה. ְּוָיֲהֵבי ֵליה ְלַמְלּכָ ְּוָדא הוא ּתְ ּ בֹוד, ּ נו ּכָ   .ְּוָאָרָמא ִאיהו ַוָדאי, ּּתְ

יה ֵריָנן ּבֵ ְּקָרא ְדׁשָ ֲאָכְלֶכם ִמֶלֶחם ָהָאֶרץ, ּ עֹוָרה ִאיהו. ְּוָהָיה ּבַ ָלאו , ְּוִכי ָלֶכם ָהָאֶרץ ׂשְ
עֹוָרה ְמָקְר. ָהִכי ַאר ָנֲהָמא ְדָעְלָמא, ֵביָנןַוֲאָנן ׂשְ עֹוָרה ַקְדָמָאה ִלׁשְ ִגין ִדׂשְ ּּבְ עֹוָרה . ּ ׂשְ

עֹוָרה ְדה)דהא אתר, א''א שיעור ה''ס(ִּאיהו  יעוָרא ְדֵה, ּא ְיִדיַע הוא''ּ ׂשְ ׁשִ ּּבְ א חטה ''ס(. א''ּ

ֶאְמָצִעיָתא)'א נקודה וכו''בה ּ ִחָטה ְנקוָדה ּבְ ְּדֵלית חוָלָקא ְלִסְטָרא, ּ ןּ ּמָ . ּ ַאֲחָרא ְדחֹוָבא ּתַ
י ֲאבוָה)אלא( א ְדִמְתַחְטָאה ְלַקּמֵ ָרּתָ ּ ִחָטה ּבְ ּ ּ ְּוָעִביד ָלה ְרעוָתא, ּ ּוַמה ִחָטה, ּ ָלָלא דכ. ּ ב ''ּכְ

  .ַאְתָוון

י ֶאְלָעָזר ַמע, ָאַמר ִרּבִ ב ְדֲהָוה ָלן ְלִמׁשְ ּוְלַדְרָכא , ָהָכא ִאית ָלן ְלֵמיַמר. ַּאף ַעל ּגַ
א ּתָ ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא. ַקׁשְ יָרא, ּ א ָלֳקֵבל ּגִ י ֶאְלָעָזר. ָהא ָמִגּנָ ַּוַדאי ִחָטה ָהִכי , ָאַמר ִרּבִ ּ

הו ֵח. ָּקֵריָנן ָלה ְלהו ְדֵלית ּבְ ָבִטים ּכֻ ׁשְ ֲּאָבל ֲחֵמיָנן ּבַ ּ ּ ּוָבה ִאית ֵח, ט''ּ . ְּוָקֵריָנן ִחָטה, ט''ּ
ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ַּוַדאי ָהִכי הוא, ּ ְרָיא ָסִמיך ָלה''ְּדָהא ֵח, ּ ּט ׁשַ ְבִטין. ְ ׁשִ הו ּבְ ָלא ֲהוֹו , ּּבְ

ה ִדְלֵעיָלא, ַּאְתָוון ִאֵלין ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּדָקא ָאתו ִמּסִ ּ ּ ּ ּ ְרָיא, ּ ה ׁשַ   .ֲּאָבל ְלַגּבָ

א ִעית ְלַאָפָקא ַחְרּבָ ַרּתָ, ְּוִאי ּבָ ֶּאָלא ִאי , אְּוֵתיָמא ֲאַמאי ַנְקַטת ַאְתָוון ִאֵלין ַהִהיא ּבְ
ְנַדע חֹוָבא ְדָאָדם ָהִראׁשֹון ּּתִ ְּדָאְמרו ִחָט, ּ ּ ְנַדע ָהא, ה ֲהָוה''ּ ד ָנַצח. ּּתִ , ְּוִאיָלָנא ָדא ּכַ

ּּכָֹלא ִסְטָרא ְדטֹוב   .ְּוַכְפָייא ֵליה, ָנִקיט ְלָכל ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2386דף [ -ּ

ַּחְבַרָייא ַקְדָמֵאי ְפִריׁשו ִמָלה ָדא ּּ ּ רו ָלה ֵמ, ּ ְּוׁשָ ְתָרֵאי ְוָאְמרו. ִּחָטה ְסָתם, ָרִחיקּ ָּאתו ּבַ ּ ,
ׁש ְעָיה וָפִריׁש ָלה. ִּחָטה ַמּמָ ָּאָתא ְיׁשַ יב, ּ י ֹלא ִתְקַרב ֵאָלִיך)ישעיה נד(, ִּדְכּתִ ה ּכִ ִחּתָ ְ וִמּמְ ּ ,

ֶאְמָצִעיָתא ן ְנקוָדה ּבְ ְּדָלא ְיֵהא ַחָטָאה, ְּוַעל ּכֵ ְּדִאלו ְנקוָדה ָלא ֲהִוי, ּ ּ . ָּטָאה ֶלֱהִויַח, ּּ
ין ט ְּוִחלוָפא ּבֵ ִבירו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא', ְלת' ּ ִרירו , ּּתָ   .ּ ְדִמיָלה)א דילה''ס(ּּבְ

  ]א''ט ע''דף קפ -' גזוהר חלק [

ַּאּתון ַחְבַרָייא י , ּ ּתון ְלִרּבִ ַמׁשְ ְּדָלא ׁשְ ַמְעָיה ֲחִסיָדא )א''ט ע''דף קפ(ּ ַאְמִרין , ׁשְ
ת ִזיֵני ָד ִּדְבֲחֵמׁשֶ ֵלי , ְוָלאו ָהִכי. ָּלא ִאית חוָלָקא ִלְסַטר ַאֲחָרא, ָגןּ ל ַמה ְדִאְתּבְ ְּדָהא ּכָ ּ

ַאְרָעא יה חוָלָקא, ּבְ ִּלְסַטר ַאֲחָרא ִאית ּבֵ ּוַמאן חוָלָקא ִאית ֵליה. ּ ּ ּמֹוץ ְדִתְדֶפּנו רוַח. ּ ּ ּ ּ ,
יב ר ּתִ)תהלים א(, ִּדְכּתִ מֹוץ ֲאׁשֶ י ִאם ּכַ ִעים ּכִ ְּדֶפּנו רוַח ֹלא ֵכן ָהְרׁשָ ּ ְּוָדא הוא רוָחא . ּ ּ

א ִּדְקדוּשָׁ י רוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנו ְוגֹו)תהלים קג(ּוְכִתיב , ּ ּ ּכִ א ְמַפֵזר . 'ּ ִגין ְדרוַח ֻקְדׁשָ ּּבְ ּ ּ
ָכל ִסְטִרין ְדָעְלָמא ֵּליה ּבְ ַכח, ּ ּתְ א. ְּדָלא ִיׁשְ נוְקּבָ ָּדא ּבְ ְּדכוָרא ַמאי הוא. ּ ּ ֶבן. ּ   .ּתֶ

ֲחָדא ַאְזִליןּומ ר, ֹוץ ְוֶתֶבן ּכַ ֲעׂשֵ ְּוַעל ָדא ָפטור ִמּמַ ה. ּּ ְקדוׁשָ הו חוָלָקא ּבִ ְּדֵלית ּבְ ּ ּ ', ה. ּ
ַנְקיו  ָּדָגן ּבְ ֶבן ומֹוץ)דדגן(ּ ָלא ּתֶ א''ֵח. ּ ּבְ ּט ְדַכר ְונוְקּבָ ַנְקיו ְדָדָגן: ה, מֹוץ ְוֶתֶבן, ּ ּּבְ ְוַעל . ּ

ִלימו ְדִאיָלָנא ִחָטה  ָּדא ׁשְ ּ ּ יה ָאָדם ָהִראׁשֹון ִחָטה ֲהָוהּ ִּאיהו ְוִאיָלָנא ְדָחָטא ּבֵ ּ ּ ְּדֹכָלא . ּ ּ
ָרָזא ּוְבִמָלה ְדִחָטה, ִּאיהו ּבְ ּ נקיו דדגן בלא תבן ומוץ ועל דא שלימו ' א בקדושה ה''ס(. ּּ

י ֶאְלָעָזר)דאילנא חטה איהו וכלא איהו ברזא דחטה ָווה ִרּבִ ְּוַתְווהו ַחְבַרָייא,  ּתָ ּ י ָא, ּ ַמר ִרּבִ
ַּוַדאי ָהִכי הוא, ֶאְלָעָזר ּ.  

ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ יה, ּ ֵריָנן ּבֵ ְּקָרא ְדׁשָ עֹוָרה ַאְקִדים ְלֵמיֵתי , ּ ְּדָהא ׂשְ ּ
ן ְלֵמיְכָלא ִדְבִעיָרא ְסָתם. ְלָעְלָמא ְּוִאיהו ְמַתְתּקָ ִּאיהו ָרָזא ְדֶאֶלף ָהִרים, ּ ְּדְמַגְדִלין ּבְ, ּ ָכל ּ

רוָמה. ְוִהיא ָאְכָלה לֹון, יֹוָמא רוָמה, ְּוִאְקֵרי ֶלֶחם ּתְ ֵּמיְכָלא ְדַההוא ּתְ ּ  )א ואתקצר''ס(, ּ
ֵליְלָיא ִתיב , ְוִאְתְקִריב ּבְ ים )ויקרא כב(ְּדָהא ּכְ ָדׁשִ ֶמׁש ְוָטֵהר ְוַאַחר ֹיאַכל ִמן ַהּקֳ ּ וָבא ַהּשֶׁ

י ַלְחמֹו הוא ים ָדא . ּּכִ ָדׁשִ רוָמהִּמן ַהּקֳ ים. ּּתְ ָדׁשִ ים, ִמן ַהּקֳ ְּדָהא ֹקֶדׁש ְסָתם , ְוָלא ֳקָדׁשִ
רוָמה ָנן, ָּלא ִאְקֵרי ּתְ ְתרוָמה ּתְ ּקֶֹדׁש ִמּבַ ְּדחֹוֶמר ּבַ ּ.  

ִריך הוא ֲהַות א ּבְ ְרׁשו ְדקוְדׁשָ א ּבִ ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ן, ְּ ּמָ ּוְרׁשו ַאֲחָרא ָלא ָעאל ּתַ ְֵהיך . ּ

ְמֵהיְמנוָתאִא, ִּאְבִדיַקת ַאְרָעא ְרׁשו ַאֲחָרא, ּי ַקְייַמת ּבִ ַרת ּבִ ְקִריבו , ְּוָלא ִאְתַחּבְ ּּבִ
עֹוִרים ִּדְתרוָמה ָדא ִדׂשְ ּ ּ ַגְווָנא ְדָרָזא ְדסֹוָטה, ּ ּּכְ י ַאָבא. ּ א , ָאַמר ִרּבִ ָנא ְדַחְרּבָ ּנָ ַּוַדאי ׁשִ ּ

ך ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא, ְְלַגּבָ ָמֵג, ּ יהַּוַדאי ִאָתַקְפָנא ּבְ ָנא ִמּנֵ א. ּן ְוִציָנא ְלַאּגָ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ה ְרׁשו ַאֲחָרא א ֵלית ּבָ ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ ן, ּ ּמָ אן ֲהוֹו. ְוָלא ָעאל ּתַ   .מֹוץ ְוֶתֶבן ִמּמַ

ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ַצְלמֹו ְוגֹו)בראשית א(, ּ ּוְכִתיב . 'ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ
ֶּמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְפרו וְרבוַּויֹא ּ ּ ְּוִכי ִאי ָלאו ְדָאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה ָלא ַיְעִביד . ּ א ''נח ס(ּ

עֹוָבָדא ְדֶעְגָלא,  ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא)א''ע ָרֵאל ּבְ ּאֹו ִאי ָלא ָחאבו ִיׂשְ ָּלא ַיַעְבדון ּתֹוָלִדין, ּ ּ .
ֶּאָלא ַוַדאי ּּתֹוָלִדין ַיְעִביד ָאָדם ִמָיד ַוַדאי, הִּאי ָלא ֵייֵתי ָנָחׁש ַעל ַחָו, ּ ֵזָרה , ּ ְּדָהא ּגְ
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ֵרי ַזר ִמָיד ְדִאְתּבְ ִּאְתּגְ יב ְפרו וְרבו וִמְלאו ֶאת ָהָאֶרץ, ּ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ּ ְלהֹון . ּּ ְּוִאיּנון ּתֹוָלִדין ֵיהֹון ּכֻ ּ
ַלל ָלא זוֲהָמא ּכְ ְנִקיו ּבְ ּּבִ א. ּ ה ְרׁשו ַאֲחָראְּדָהא ָל, ּאוף ָהִכי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּא ָעאל ּבָ ּ ,

ה מֹוץ ְוֶתֶבן ְּדָלאו ֵמַההוא ְסָטר, ִּאית ּבָ ַּההוא מֹוץ ְוֶתֶבן ִדְסָטר ַאֲחָרא , ּוְלַבר ֵמַאְרָעא. ּ ּ
ה, ֲהִוי ַתר ְקדוּשָׁ ְּדַאְזָלא ּבָ א, ּ ֵני ָנׁשָ ַתר ּבְ קֹוף ּבָ   .ּכְ

קוהו י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא וְנׁשָ ָּאתו ִרּבִ ּ ּ ָמאֵני ְקָרָבא, ָּדאֵמי ִלי, ַּמר ֵליהָא, ּּ , ְּדַרַווְחָנא ּבְ
י ֶאְלָעָזר וָדאי ָהִכי הוא. ָּנֲהָמא ְדָפתֹוָרא יָדך ִאיּנון, ָּאַמר ִרּבִ ל ִזיֵני ְקָרָבא ּבִ ְּדָהא ּכָ ְּ ,
יָדך ְוַמְצִלָחן ּבִ ִמְלַקְדִמין, ּ קוהו ּכְ ָּאתו וְנׁשָ ּ ּ ּ ּּ.  

ָּפַתח ִאיהו ְוָאַמר ִריִגים ְוגֹו) מבראשית(, ּ ה ׂשָ ֹלׁשָ ֶפן ׁשְ ַּעד ָהָכא ֶחְזיֹוָנא ְדִמָלה. 'ּ וַבּגֶ ּ ,
אן וְלָהְלָאה ֶחְזיֹוָנא ִדיֵליה ֲהָוה ְּדָהא ִמּכָ ּ ּ ָיִדי, ּ ִּדְכִתיב ְוכֹוס ַפְרֹעה ּבְ ֲּאָבל ֶחְזיֹוָנא ְדִמָלה. ּ ּ ,

ָרא ֵליה ִגיֵניה ְדיֹוֵסף ֲהָוה וְלַבּשְׂ ּּבְ ּ ּ ַמע , ּ   .ּיֹוֵסף ְוִיְנַדעְּדִיׁשְ

ֵניָנן ְבָעה ְרִקיִעין ִאיּנון, ּתָ ית ִאיּנון.  ֵהיָכִלין)שבעה(ְּוִאיּנון , ּׁשִ , ַּוֲחֵמׁש ִאיּנון, ְּוׁשִ
יָקא ִעָלָאה ְּוֻכְלהו ַנְפֵקי ִמּגֹו ַיִין ַעּתִ יך ֵליה ַיֲעֹקב ֵמָרִחיק. ּּ ַּההוא ַיִין ָמׁשִ ְּוָסִחיט ֵליה , ְּ

ֵּמֲעָנִבים ְדַההו ֶפןּ ֵדין. א ּגֶ יך ֵליה ַההוא ַיִין ְדָקא ִאְתֲחֵזי ֵליה, ּכְ ַּיֲעֹקב ַאְמׁשִ ּ ּ ּ ְּוַחִדי , ְ
ָתה ּתְ)בראשית כז( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב )ב''ב ע''בראשית קמ(. ְוׁשָ ּ ַוָיֵבא לֹו ַיִין ַוֵיׁשְ ָהָכא . ּ

א ִליל ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוַעל ָדא ַאְרִחיק ִמָלה. ִּאְתּכְ נוֵעיּוָמׁשִ, ּ יכו ִדְתֵרי ּתְ ְמׁשִ ּיך ָלה ּבִ ּ ּ ּ ְּוַהְיינו , ְ
א. לֹו ֵּליה ְלֵעיָלא, ֵּליה ְלַתּתָ   )בתרין סטרין אחיד(. ּ
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ַההוא ַיִין, ַּוָיֵבא לֹו ַיִין, ְֲחנֹוך ְמַטְטרֹון ָאַמר ְּדַאְרֵמי ַמָיא ּבְ יה , ּּ ְּוִאי ָלאו ְדַאְרֵמי ּבֵ ּ
ל, ַמִים ִפיר ָאַמר ֲחנֹוך ְמַטְטרֹון, ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ ְְוׁשַ ְתֵרי ַטֲעֵמי. ּ יך לֹו ּבִ ך ַאְמׁשִ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ ,

ְתֵרין ִסְטִרין ָאִחיד א, ְּדָהא ּבִ א ְלַדְרּגָ ְּוַההוא ַיִין ָאִזיל ִמַדְרּגָ יה, ּ ְּוֻכְלהו ַטֲעִמין ּבֵ ּ ַעד , ּ
ְּדיֹוֵסף ַצִדיָקא ָטִעים ֵליה ּ ְּדִאיהו ָדִוד ֶנֱאָמן, ּ ּ ֵיין )שיר השירים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ּכְ

ִרים ְַהטֹוב הֹוֵלך ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ֵיין ַהטֹוב )ב''ט ע''דף קפ(. ּ ַּמהו ּכְ יה . ּ ְּדָאָתא ַיֲעֹקב ְוַאְרֵמי ּבֵ ּ
ָּדא הוא ֵיין ַהטֹוב ְוָהִכי הוא, ַּמָיא ּ ּ ָמה ְדָאַמר ֲחנֹוך ְמַטְט, ּ ְּכְ י ֶאְלָעָזר. רֹוןּ ָווה ִרּבִ , ּתָ

א י ַאּבָ ְ ִדיָלך)י מלאך''ס(ָּאְמרו ָהא ַחְמָרא , ְּוַתָווה ִרּבִ א, ּ , ּהוא ַנְצַחת ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ
ַּאפוָמא  א)א פומא''נ(ּ ּ ְדרוַח קוְדׁשָ ּ ּ.  

ד ֵפיִרין, ָּאַמר ֵליה א ְלֶמְעּבַ ֶפן ְמַחּכָ ַען ַההוא ּגֶ ַּעד ּכְ ֶפן. ּ ֶפן : ּוַבּגֶ ָּדא ִאיהו ּגֶ ּ
א קוְדׁשָ מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ֶפן ַאֲחָרא. ּ ִגין ְדִאית ּגֶ ֶפן ָנְכִרָיה, ּּבְ ְּדִאיהו ִאְקֵרי ּגֶ ּ ַוֲעָנִבים . ּ
ִּדיָלה ָלא ִאיּנון ֲעָנִבים ּ ָין, ּ א, ֶּאָלא ַקׁשְ א, ֲאִחיִדין ִלּבָ ַכְלּבָ ִכין ּכְ ִּאיּנון ֲעָנִבים . ַנׁשְ

ֶפן ָנְכִרָיה)ה בירמי(, ִּאְקרון ּ סוֵרי ַהּגֶ ֶפן ָדא. ּ ֶפן, ֲּאָבל ּגֶ ִתיב וַבּגֶ ָּעָלה ּכְ ַהִהיא , ּ
מֹוְדָעא ּתְ יָקא. ְּדִאׁשְ ין ָטֲעמו ַחְמָרא ַעּתִ ַּהִהיא ְדָכל ַקִדיׁשִ ַּחְמָרא ְדַיֲעֹקב , ַחְמָרא ָטָבא, ּ
יה ַמָיא ָּיִהיב ּבֵ ַּעד ְדָכל ִאיּנון ְדַיְדִעין ְלַטְעָמא, ּ ּ ָּטֲעמו ֵליה,  ַחְמָראּ א, ּ   .ַוֲהָוה ַטב ְלִחּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2388דף [ -ּ

ֶפן ה, ְוַהִהיא ּגֶ ד ָמָטא ְלַגּבָ ִריִגין, ּּכַ ָלָתא ׂשָ יַטת ּתְ ַלת ִדיוְקָנא ַדֲאָבָהן, אֹוׁשִ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּ ּּ ,
הו ת ּבְ ְּדִאְתַקְדׁשַ ּ ַיִין. ּ ה ֶאָלא ּבְ ְּוֵלית ְקדוּשָׁ ַיִין, ּ ְרָכָתא ֶאָלא ּבְ ֲאָתר ְדֶחְדָוה . ְּוֵלית ּבִ ּּבַ

אֵרי ְרִחימו, ְוִהיא ְכפֹוַרַחת. ׁשָ ַטת ְוָעאַלת ּבִ ַכָלה ְדִאְתַקּשְׁ ּּכְ ּ ֶחְדָוה ְדַההוא ַיִין ְדִאְתֲעָרב , ּ ּּבְ ּ ּ
ַמָיא ה. ּּבְ ֵדין ָעְלָתה ִנּצָ י דֹוָדה, ּּכְ ְּסִליַקת ְרִחימו ִדיָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ָנא וְלַאֲעָלא , ּ ִריַאת ְלַנּגְ ְּוׁשָ

ָלן ִאיּנון ֲעָנִבין, ּוְכֵדין. ְּרִחימוּבִ ִּאְתַמְלָיין ְוִאְתַבּשְׁ ּוַמְלָיין ֵמַההוא ַחְמָרא ָטָבא , ְרִכיָכן, ּ ּ
יה ַמָיא יָקא ַחְמָרא ְדַיֲעֹקב ַאְרֵמי ּבֵ ַּעּתִ ּ ּ.  

ְּוַעל ָדא ַמאן ִדְמָבֵרך ַעל ַהַיִין ְ ּ יה, ּוָמֵטי ַעל ָהָאֶרץ, ּ ִּאְצְטִריך ְלִמְרֵמי ּבֵ ִגין , ּ ַמָיאְ ּבְ
ְּדֵלית ֵליה ְלָבְרָכא ַרֵחם ה ך' ּ ָרֵאל ַעּמָ ַמָיא ּגֹו ַחְמָרא, ְַעל ִיׂשְ ר ּבְ ַמאן ָיִכיל , ְוִאי ָלאו. ּּבַ

ל ָרא ְליֹוֵסף. ְלִמְסּבַ ְלָיא ִמְלָתא, ָּדא ֲהָוה ְלַבּשְׂ ִגין ְדֵביה ֲהָוה ּתַ ּּבְ ּ ּ.  

ה ׂשָ, ן ָאַמר''ְך ְמַטְטרֹו''ֲחנֹו ֹלׁשָ ַלת ֲאָבָהן. ּוַדאי, ִריִגיםׁשְ ע ִאיּנון , ָלֳקֵבל ּתְ ְּוָהא ַאְרּבַ
ִּדיָלה ֶּאָלא ָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ּ ַכְנָפָהא . ְוִהיא ְכפֹוַרַחת, ּ ִזְמָנא ְדִאיִהי ְסִליַקת וַפְרַחת ּבְ ּּבְ ּ

ה, ְּלַסְלָקא ֵדין ָעְלָתה ִנּצָ ַאר, ּּכְ ּתְ ָּדא הוא ַההוא ְרִביָעָאה ְדִאׁשְ ּ ּ ֲהָדה, ּ ְּדָסִליק ּבַ ְוָלא , ּ
ה ִּאְתְפַרׁש ִמּנָ רוב ַוָיֹעף)שמואל ב כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ב ַעל ּכְ ּ ַוִיְרּכַ ד ָיעֹוף. ּּ . ּכַ

ִזְמָנא ְדפֹוַרַחת, ְכפֹוַרַחת ִפיר ָאַמר ֲחנֹוך ְמַטְטרֹון. ּּבְ ְְוׁשַ   .ְּוָהָכא הוא, ּ

י ֶאְלָעָזר ָווה ִרּבִ אְּוַתָווה ִר, ּתָ י ַאּבָ א, ָּאְמרו, ּבִ ִליָחא ִמְלֵעיָלא, ַמְלָאָכא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ָהא , ּ
ְַחְמָרא ִדיָלך א, ּהוא, ּ ָרָזא ְדרוַח ֻקְדׁשָ ָּנַצְחְת ּבְ קוהו. ּ ְלהו ַחְבַרָייא וְנׁשָ ָּאתו ּכֻ ּ ּ ּ ּּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ַדְרִני ָהָכא, ֶאְלָעָזר ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ְ.  

ָרא ְדָפתֹוָרא ִאיּנון. ַּחְבַרָייא, ּוָקאָּאַמר ַההוא ַיּנ ָּנֲהָמא ְוַחְמָרא ִעיּקָ ַאר ֵמיְכָלא , ּ ל ׁשְ ּכָ
ך ְתַרְייהו ִאְתְמׁשַ ְֲאּבַ ְּוִדיָלה ִאיּנון, ְוָהא אֹוַרְייָתא ַרְווַחת לֹון. ּ ְייכו. ּ ָעאת ִמּנַ , ּאֹוַרְייָתא ּבָ

ָבעו ְרִחימו, ּּבְ יּ ְלכו ַל)משלי ט(ְוָאְמָרה , ּּבִ ַיִין ָמָסְכּתִ תו ּבְ ַלְחִמי וׁשְ ֲּחמו ּבְ ּ ְוהֹוִאיל . ּ
ְייכו ִמָלה ָדא, ְּואֹוַרְייָתא ְזִמיַנת ְלכו ָעאת ִמּנַ ְּוִהיא ּבָ ד ְרעוָתא ִדיָלה, ּּ ִּאית ְלכו ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ .

ְייכו)א הוא''נ( ָמטו ִמּנַ ּ ּבְ ְּדָתֲעְבדון ְרעוָתה, ּהֹוִאיל ְוִאיִהי ְזִמיָנא ְלכו, ּ ּ ּ ָּאְמרו ָהִכי הוא . ּ ּ
ֲהֵדיה. ּוַדאי ָּיְתבו ְוַאְכלו ְוַחדו ּבַ ּ ּ בו ַעל ָפתֹוָרא. ּ יָון ְדָאְכלו ִאְתַעּכְ ּּכֵ ּ ּ ּ.  

ָּפַתח ִאיהו ְוָאַמר ַּויֹאְמרו ִזְקֵני מֹוָאב . 'ּ ַויֹאֶמר מֹוָאב ֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ְוגֹו)ב''במדבר כ(. ּ ּ
ִתיב ֶּאָלא ַויֹאֶמר מֹוָאב, ְוֶאל ִזְקֵני ִמְדָין ָלא ּכְ ּעוֵלִמין ַנְטלו ֵעיָטא ִמַסְבָיא. ּ ְוַסְבָיא , ּ

ְתַרְייהו כו ֲאּבַ ִּאְתְמׁשָ ְּוִאיּנון ַיֲהבו לֹון ֵעיָטא, ּ א ַנְטלו . ַּמאי ֵעיָטא ָיֲהבו לֹון. ּ יׁשָ ֵּעיָטא ּבִ
ַדְלָנא , ָּאְמרו לֹון ְלמֹוָאב. ְּלַגְרַמְייהו א ּגִ יׁשָ דוָלא ּבִ ּּגִ ּ יָנָנאּ יהֹון. ּוַמנֹו. ּבֵ ה ַרּבֵ ַעל ַחד . ֹמׁשֶ

יָנָנא ּּכוָמָרא ְדֲהָוה ּבֵ ֵביֵתיה, ּ ְּדַרֵבי ֵליה ְוַגִדיל ֵליה ּבְ ּ ּ יה ְלִאְנּתו, ּ ָרּתֵ ְּוָיַהב ֵליה ּבְ ּ ְוֹלא . ּ
ֶּאָלא ָיַהב ֵליה ָממֹוָנא, עֹוד ַדר ֵליה ְלִמְצַרִים, ּ ל ַאְרָעא, ְּוׁשָ יָצָאה ּכָ ְוָכל , ּיהוְוִא. ְלׁשֵ

יֵתיה ְתֵריה, ּּבֵ כו ֲאּבַ ִּאְתְמׁשָ יהֹון. ּ א , ֵּניכול ְלַאְעְקָרא ִמן ָעְלָמא, ִּאי ְלַההוא ַרּבֵ ל ַעּמָ ּכָ
רון ִמָיד ֵמָעְלָמא ִּדיֵליה ִיְתַעּקְ ּ ּ א ֵמַההוא ִמָלה ִדְפעֹור. ּ יׁשָ ְּוָכל ֵעיָטא ּבִ ְדָין ֲהָוה, ּּ   .ִמּמִ

  ]א''צ ע''דף ק -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2389דף [ -ּ

א ֲחֵזי ְדָין, ְוּתָ ְּדֹכָלא ֲהָוה ִמּמִ ה ֲהָוה. ּ ּוְבֵעיָטא ִדְלהֹון. ְּוָכל ֵעיָטא ִדְלהֹון ַעל ֹמׁשֶ ּ ,
ְכרו ְלִבְלָעם יָון ְדָחמו ְדִבְלָעם ָלא ָיִכיל. ּׂשָ ּּכֵ ּ א ְלַגְרַמְייהו, ּ יׁשָ ַּנְטלו ֵעיָטא ַאֲחָרא ּבִ ּ ,

ְייהו וְבָנַתְייהו  ְּוַאְפִקירו ָנׁשַ ּ ּ ִתיב, ַיִתיר ִמּמֹוָאבּ י ִמְדָין ּכְ  ֵהן )במדבר לא(, ְּדָהא ַעל ְנׁשֵ
ָרֵאל ְוגֹו ה ָהיו ִלְבֵני ִיׂשְ ְדָין ֲהָוה. 'ֵּהּנָ יָאה  )א''צ ע''דף ק(ַּנְטלו . ְּוֹכָלא ִמּמִ ֲהֵדי ְנׂשִ ֵעיָטא ּבַ

יה, ִּדְלהֹון ָרּתֵ ְּדַיְפִקיר ּבְ ִר. ּ ה ּבְ יבו ְלַנְטָלא ְלֹמׁשֶ ַּדֲחׁשִ יהֹוןּ ּתֵ ין ַאֲעְטרו , ׁשְ ה ִזיֵני ַחְרׁשִ ַכּמָ ּּבְ
א ִדְלהֹון, ָּלה ֵפס ֵריׁשָ ְּדִיּתָ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יב ֲחָכִמים ָאחֹור)ישעיה מד(ְּ   . ֵמׁשִ

א ִדְלהֹון ּתָ ִרׁשְ ֵפס ּבְ א ִיּתָ ִּאיּנון ָחָמן ְדֵריׁשָ ּ ָּחמו ְוָלא ָחמו, ְּוָלא ָיְדעו, ּ א. ּ  ָּחמו ֵריׁשָ
ֲהָדה א ְדָנִפיל ּבַ ְּדַעּמָ ּ ה ַאְלִפין אֹוֲחָרִנין, ּ ה ֲהָוה, ְוַכּמָ יבו ְדֹמׁשֶ ַּוֲחׁשִ ַּאְפִקירו ָלה, ּ ּוָפִקידו , ּ ּ

ה ְזַדְווִגי ְלַאֲחָרא, ָּלה ַעל ֹמׁשֶ ְּדָלא ּתִ ּ יה, ּ ֶּאָלא ּבֵ ָמה ֶאְנַדע, ָאְמָרה לֹון. ּ ָּאְמרו ַההוא . ּּבְ ּ
ְּדֶתחֵמי ְדֹכָלא ַקְי ּ יהּ ְזַדְווִגי, ּיֵמי ַקּמֵ יה ּתִ ּּבֵ ּ ַאֲחָרא, ּ ן ָסלוא. ְוָלא ּבְ יָון ְדָאָתא ִזְמִרי ּבֶ ּּכֵ ּ ,

ִרים  ָעה ְוֶעׂשְ ָּקמו ָקֵמיה ַאְרּבְ ְמעֹון,  ֶאֶלף)א תשעה וחמשים''נ(ּ ְבָטא ְדׁשִ ִגין ְדֲהָוה , ִּמּשִׁ ּּבְ
יָאה ִדְלהֹון ה, ְּנׂשִ יַבת ְדהוא ֹמׁשֶ ְּוִהיא ֲחׁשִ יהְו, ּ ִּאְזַדְווַגת ּבֵ ּ ָאר . ּ ל ִאיּנון ׁשְ יָון ְדָחמו ּכָ ּּכֵ ּ ּ

ָּעְבדו ַמה ְדָעְבדו, ְלָדא ּ   .ַּוֲהָוה ַמה ְדֲהָוה, ּ

ְדָין ה ִזיִנין, ְּוֹכָלא ֲהָוה ִמּמִ ַכּמָ ך ִאְתֲעָנׁשו ִמְדָין, ּבְ ּוְבִגין ּכָ ִריך הוא ָאַמר . ְּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ה ְדָיִנים ְנקֹו)במדבר לא(, ְלֹמׁשֶ ָרֵאל ֵמֵאת ַהּמִ ֵני ִיׂשְ . ְְוָלך ֵיאֹות, ְָלך ִאְתֲחֵזי. ם ִנְקַמת ּבְ
ְייהו ֵרין ַמְרְגָלאן ִמּנַ ִביק לֹון ְלָבַתר ְדִיְפקון ּתְ ְּלמֹוָאב ֲאָנא ׁשָ ּ י, ּּ ֵריה ְדִיׁשַ ָּהא ָדִוד ּבְ ּ ּ ,

ְּדִאיהו ִיְנקֹום נוְקִמין ְדמֹוָאב ּ ּ ְּלָיא ִטּנוָפא ִדְפעֹורְּוִיְסֵחי ְקֵדיָרה ְדַמ, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ֵרין ַמְרְגָלאן ָלא ַנְפקו, ּ מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי ַוַדאי)תהלים ס( ְּוַעד ְדִאיּנון ּתְ ּ , ָּלא ִאְתֲעָנׁשו, ּ

יָון ְדַנְפקו ּּכֵ ָּאָתא ָדִוד ְוַאְסֵחי ְקֵדיָרה ִמִטּנוָפא ִדְלהֹון, ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ִאְתֲעָנׁשו. ּ ּ יֵמי . ּ ִמְדָין ּבְ
ה יֵמי ָדִוד. ֹמׁשֶ   .ּמֹוָאב ּבִ

א ֲחֵזי ַּחָייַבָיא ְדִמִדין, ּתָ ּ ּ ין ִדְלהֹון, ּ יׁשִ ל ּבִ ִכיכו ִמּכָ ל ָדא ָלא ׁשְ ִּעם ּכָ ּ ְּלָבַתר ָדִרין . ּ
ַע ְּדָחמו ְדִמית ְיהֹוׁשֻ ּ ד ֵנס ַעל ְיַדְייהו, ּ ְּוָכל ִאיּנון ְזֵקִנים ְדִאְתָחזו ְלֶמְעּבַ ּ ּ א , ּרוָאְמ, ּ ּתָ ַהׁשְ
ֲעָתא ַקְייָמא ָלן י ֲעָמֵלק. ּׁשַ ָּמה ַעְבדו ָאתו ְלַגּבֵ ָרא, ּ ָּמה ַעְבדו , ָּאְמרו ִאית ְלכֹון ְלַאְדּכְ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יהֹון, ְלכֹון ּבְ ה ַרּבֵ ְלִמיָדא ִדיֵליה, ּוֹמׁשֶ ַע ּתַ ִּויהֹוׁשֻ יֵצי ְלכֹון ֵמָעְלָמא, ּ , ְּדׁשֵ

א הוא ִעָדָנא  ּתָ הו ַמאן ְדָאִגין ָעַלְייהוַּהׁשְ ְּדֵלית ּבְ ּ ּ ֲהַדְייכו, ּ  )שופטים ו(ִּדְכִתיב , ַּוֲאָנן ּבַ

ָרֵאל ֶאת )שופטים ו( ',ִּמְדָין ַוֲעָמֵלק וְבֵני ֶקֶדם ְוגֹו ֵני ִיׂשְ ּ ִמְפֵני ִמְדָין ָעׂשו ָלֶהם ּבְ
ְנָהרֹות ְוגֹו ָעְלָמא. 'ַהּמִ יׁשָ, ָלא ֲהָוה ּבְ ֹכָלאַּמאן ְדַיֲעֵביד ּבִ ִמְדָין, ּא ּבְ יָמא ֲעָמֵלק. ּכְ . ְוִאי ּתֵ

ִרית י ּבְ ִרית ְדָקִריבו ְלַגּבֵ ִגין ִקְנַאת ּבְ ּּבְ ִריך הוא ִקְנָאה ָעְלִמין. ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ַקּנֵ ּ ְּ ,
י ָּאְמרו וַדאי ָהִכי הוא. ְּדָלא ִיְתְנׁשֵ ּ ָעְלָמא, ּ   .ְוֵלית ָהָכא ְסֵפָקא ּבְ

ַצר ֶאת מֹוָאב ְוגֹו)דברים ב( ,ָּפַתח ְוָאַמר ְוִכי , ַוֹיאֶמר ְיָי ֵאַלי. ' ַוֹיאֶמר ְיָי ֵאַלי ַאל ּתָ
ִריך הוא א ּבְ ה ֲהָוה ְמַמֵלל קוְדׁשָ א ָלא ְיַדְעָנא ְדִעם ֹמׁשֶ ּתָ ַּעד ַהׁשְ ּ ְּ , ְוָלא ִעם ַאֲחָרא, ּ

ה. ִּדְכִתיב ַוֹיאֶמר ְיָי ֵאַלי ה ָפִקי. ֵאַלי ָלּמָ ֶּאָלא ְלֹמׁשֶ ִריך הואּ א ּבְ ּד קוְדׁשָ ְּדָלא , ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2390דף [ -ּ

א ְלמֹוָאב ְּלָדִוד ָלא ָפִקיד ָדא, ֲאָבל ְלַאֲחָרא ָלא. ְלַאְבָאׁשָ ַצר ֶאת , ּ ך ֵאַלי ַאל ּתָ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֲּאִפילו ִלְתחום ְזֵעיָרא ִדְלהֹון, מֹוָאב ּ ּ ָרֵאל. ּ ן נוְקִמין ְלִיׂשְ ְייהו ִיפוק ַמאן ְדִיּתֵ ְּדָהא ִמּנַ ּ ּ ּ ּּ ,

ְּנקֹום נוְקַמְייהוְוִי ְּוִאיהו ָדִוד ְדָאָתא ֵמרות ַהּמֹוָאִבָיה, ּ ּ ּ ּ.  

ם ִמְלָחָמה ר ּבָ ְתּגָ ה, ְוַאל ּתִ ל ָדא ִאְתְפַקד ְלֹמׁשֶ ּּכָ ֵרי, ּ יָמא. ָהא ְלַאֲחָרא ׁשָ , ְוִאי ּתֵ
ֵרי ְתֵריה ׁשָ ַע וְלִאיּנון ְזֵקִנים ַדֲהוֹו ְדָאִריכו יֹוִמין ּבַ ִּלְיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ ּ י . ו ָהִכיָלא. ּ ִגין ְדֻכְלהו ִמּבֵ ּּבְ ּּ

ה ֲהוֹו ִּדיָנא ְדֹמׁשֶ ה, ּ ּוַמה ְדִאְתָסר ְלֹמׁשֶ ִּאְתָסר ְלהו ְועֹוד ְדָלא ַנְפקו ֲעַדִיין ִאיּנון , ּ ּ ּ ּ
יֹוֵמיהֹון ְדׁשֹוְפִטים ָנְפָקא רות, ַמְרְגָלאן ָטָבאן ְּדָהא ּבְ ּ א ְדמֹוָאב . ּ ּוְבָרֵתיה ְדֶעְגלֹון ַמְלּכָ ּ ּ ּ

ְּדָקִטיל ֵליה ֵאהוד, ִמית ֶעְגלֹון. תֲהַו ּ ְוָמנו ֶמֶלך ַאֲחָרא. ּ ּ ָאַרת, ּ ּתְ ָרֵתיה ִאׁשְ ַוֲהַות , ְּוָדא ּבְ
ֵבי אוָמָנא ֵדי מֹוָאב, ּּבְ ן ֱאִליֶמֶלך. ּוִבׂשְ ּמָ יָון ְדָאָתא ּתַ ְּכֵ ה ִלְבֵריה, ּ ַּנְסּבָ ּ.  

 ] בשנה216יום [סדר הלימוד ליום ט אייר 

יָמא ְד ןְּוִאי ּתֵ ּמָ ְַגְייָרה ֱאִליֶמֶלך ּתַ יָתא. ָלא. ּ ל אֹוְרֵחי ּבֵ ָיא , ֶּאָלא ּכָ ּתְ ּוֵמיְכָלא וִמׁשְ ּ ּ
ָנֳעִמי. ֵּאיָמַתי ִאְתַגְייַרת. אֹוִליַפת ד ַאְזַלת ּבְ ֵדין ַאְמַרת, ְלָבַתר ּכַ י )רות א(, ּכְ ך ַעּמִ ְ ַעּמֵ

יֹוֵמי . ְִואלַהִיך ֱאֹלַהי ְבֵני ַעּמֹון ּבְ   .ְּדָדִוד ָנְפָקאַנֲעָמה ּבִ

א ַעל ָדִוד ָראת רוַח קוְדׁשָ ֵדין ׁשָ ּּכְ ּ ל ָעְלָמא ָמִדיְדָנא, ָּדִוד, ָּאַמר ֵליה. ּ ד ּכָ , ּכַ
ָרֵאל ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ֲהוֹו, ְּוַאִפיְלָנא ַעְדִבין ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו, ִיׂשְ ָּדִכיְרָנא ַמה ְדָעְבדו מֹוָאב ּבְ ּ ּ .

ִתיב ֶחֶבל ַוְיַמ)שמואל ב ח(, ַמה ּכְ ַההוא ֶחֶבל ַנֲחַלת ְיָי. ְּדֵדם ּבַ ל ִאיּנון ַדֲהוֹו ֵמַההוא . ּּבְ ּּכָ ּ ּ
הו, ַזְרָעא ַּההוא ֶחֶבל ָאִחיד ּבְ ּ.  

ִתיב  יב. ַּמהו ְמֹלא ַהֶחֶבל.  ְמֹלא ַהֶחֶבל)שמואל ב ח(ּכְ ֶּאָלא ַההוא ִדְכּתִ ּ  )א ביה''ס(, ּ

בֹודֹו)ישעיה ו( ָּדא הוא ְלַאֲחָייא, ָאַמרַוֲהָוה .  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ . ְּוָדא הוא ְלָקְטָלא, ּ
ִאיּנון ְדִאְתָחזון ְלָקְטָלא ְּוַההוא ֶחֶבל ָאִחיד ּבְ ּ ּ ֶחֶבל. ּ ך ָאִחיד ּבְ ִגין ּכָ יט ֶחֶבל, ְּבְ ַעל , ּוָפׁשִ

ַההוא ֶחֶבל ַנֲחַלת ְיָי ַּמה ְדַעְבדו ּבְ ּ ּ.  

  ]ב''צ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ְדעֹון, ּוִמְדָין ל ַההוא ַזְרָעאּגִ ֵצי ּכָ ְייהו, ּ ׁשָ ִאיר ִמּנַ ְּדָלא ַאׁשְ ל ִאיּנון ְדַאְבִאיׁשו , ּ ִּמּכָ ּ ּ
ֵעיָטא ָרֵאל ּבְ ִמָלה ַאֲחָרא, ְלִיׂשְ ָרֵאל. ּאֹו ּבְ ּוְלֻכְלהו ְדַאְבִאיׁשו ְלִיׂשְ ּ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָּנִטיר לֹון ְדָבבו ְייהו נוְקִמין, ּ ְּוָנַטל ִמּנַ ְייהו ַטב ְלָעְלָמא. ּ דף (, ֲּאָבל ִאי ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ִמּנַ

הֹון )ב''צ ע''ק ָּאִריך רוְגֵזיה ְוַאֵפיה ִעּמְ ּ ּּ ַּעד ְדָיִפיק ַההוא ַטב ְלָעְלָמא, ְ ן ָנִטיל , ּּ ּוָבַתר ּכֵ
ְייהו ּנוְקָמא ְוִדיָנא ִמּנַ י ֶאְלָעָזר. ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ִּרירו ְדִמָלהְּוָדא הוא ּבְ, ּ ּ ָאַמר . ּ

ַּההוא ַיּנוָקא אן וְלָהְלָאה, ּ יַדְייכו, ַּחְבַרָייא, ִּמּכָ ַּאְתִקינו ָמאֵני ְקָרָבא ּבִ   .ְּוַאָגחו ְקָרָבא, ּ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַרכו ְיָי )תהלים קג(, ָּפַתח ִרּבִ ּבֹוֵרי ֹכַח ְוגֹו)ח''בראשית צ( ּּבָ . ' ַמְלָאָכיו ּגִ
ִריך הואָּדִוד ַמְלּכָ א ּבְ ין ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ּא ַזּמִ ְּ ַמָיא, ּ ין ְלֵחיֵלי ׁשְ ְּדִאיּנון ּכָֹכַבָיא , ַזּמִ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2391דף [ -ּ

ּוַמָזֵלי ַאר ַחָייִלין, ּ ּוׁשְ ֲהַדְייהו, ּ ְמָתא ִדיֵליה ּבַ ַתף ְלִנׁשְ ְּוׁשָ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ .
ַרכו ְיָי ּכָ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ֶאת ְיָיּּבָ ַרִכי ַנְפׁשִ ְלּתֹו ּבָ ָכל ְמקֹומֹות ֶמְמׁשַ יו ּבְ . ל ַמֲעׂשָ

ְרָכאן ל ּבִ יה ּכָ ַנְפׁשֵ   .ָּחִתים ּבְ

ין ְלַמְלֲאֵכי ְמרֹוָמא ְלָבְרָכא ֵליה ַרכו ְיָי ַמְלָאָכיו ְוגֹו, ַּזּמִ ִּדְכִתיב ּבָ ְּוַעד ָלא ָאתו ', ּ
ָרֵאל ָיהַּמְלֲאֵכי ְמרֹוָמא ֲהוֹו ַעְבֵד, ִיׂשְ ְלֵמי ֲעׂשִ ּי ְוׁשַ ָרֵאל. ּ יָון ְדָאתו ִיׂשְ ּּכֵ ְּוַקְיימו ַעל טוָרא , ּ ּ
ָמע)שמות כד(ְּוָאְמרו , ְּדִסיַני ה ְוִנׁשְ ֵרת,  ַנֲעׂשֶ ְלֲאֵכי ַהּשָׁ ָייה ִמּמַ ִלילו , ַּנְטֵלי ֲעׂשִ ִּאְתּכְ
ְדָברֹו ֵדין. ּבִ ּוִמּכְ ָרֵאל ּבִ, ּ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָיה ֲהַות ּבְ ֲּעׂשִ ין , ְּלחֹוַדְייהוּ ּוַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ

ְלחֹוַדְייהו ָייה. ּּבִ ֵלִמין ֲעׂשִ ְמִרין וׁשְ ָרֵאל ּגַ ִּיׂשְ ַקְדִמיָתא. ּ י ְדָברֹו ּבְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ , ְּוַעל ָדא ּגִ
מֹוַע ָרֵאל. ּוְלָבַתר ִלׁשְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְייהו, ַּזּכָ ָייה ִמּנַ ְּדָנְטלו ֲעׂשִ ּ הוְוִאְתָק, ּּ ָּיים ּבְ ּ.  

ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ָמאָנך, ּ ְרָמך ְוַאְצַלח ּבְ ְְנַטר ּגַ ְלחֹודֹוי ָנְטלו . ְ ָבָחא ָדא ּבִ ְּוִכי ׁשְ ּ
ָרֵאל ְחָנא. ְוָלא ֲאְחָרא, ִיׂשְ ּכַ ָבָחא ָדא ֶאׁשְ ָּאַמר ֲההוא ְינוָקא. ְוָלא ַאְחָרא, ָּאַמר ׁשְ יָון , ּ ּכֵ

א ִדיָלך ָלא ַאְצַל ְְדַחְרּבָ ּ ְדָקא ֲחֵזי. חּ ּאֹו ַאְנּתְ ָלא ְמַנְעְנָעא ֵליה ּכַ א ְלַמאן , ּ ַבק ַחְרּבָ ׁשְ
ח ְקָרָבא   .ְּדַאּגָ

ְלחֹוַדְייהו ָבָחא ִעָלָאה ְדָלא ִאְתְמַסר ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּבִ ּׁשְ ּּ ָרֵאל, ּ ֲהֵדי ִיׂשְ ַמאן , ֶּאָלא ּבַ
ְלחֹוַדְי. ָקדֹוׁש. ִּאיהו ָרָכה ִאְתְמַסר לֹון ּבִ ָרֵאל, ּיהוּבְ ְמַסר ְלִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ ָלא , ֲאָבל ָקדֹוׁש. ּּכְ

ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל, ִּאְתְמַסר לֹון ּבִ ֲהֵדי ִיׂשְ ה. ֶּאָלא ּבַ י ְקדוּשָׁ ְּדָלא ְמַקְדׁשֵ ּ ֲהֵדי , ּ ֶּאָלא ּבַ
ָרֵאל יָמא. ִיׂשְ ִתיב , ְוִאי ּתֵ ִזְמָנא ֵאיָמַת,  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר)ישעיה ו(ְוָהא ּכְ י ּבְ

א י ְלַתּתָ ָרֵאל ְמַקְדׁשֵ ְּדִיׂשְ א. ּ י ְלַתּתָ ָרֵאל ָלא ְמַקְדׁשֵ ְּוַעד ְדִיׂשְ ה, ּ ִּאיּנון ָלא ַאְמֵרי ְקדוּשָׁ ּ.  

ַלת ָעְלִמין ַסְלָקא ה ִמּתְ ִגין ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ֵרין, ּ , ֶאל ֶזה. ָהא ַחד, ְוָקָרא ֶזה, ְּוַהְיינו, ְוָלא ִמּתְ
ֵרין ָלָתא, רְוָאַמ. ָהא ּתְ ַלת ָעְלִמין. ָהא ּתְ ֹות, ּתְ ַלת ְקדוּשׁ ְבַלְייהו ּתְ ִּאיּנון ָלּקֳ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ

ְלחֹוָדְייהו א ּבִ א ְלַתּתָ ָרֵאל ְדַנְטִלין ְקדוׁשָ ָבָחא ְדִיׂשְ ּׁשְ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ּוִמִלין ִאֵלין אֹוִקיְמָנא לֹון, ּ ּ ְּדָהא , ִקיְמָנאְּותו אֹו. ּ
א ָרֵאל ְלַתּתָ ֹות ִאְתְמָסרו ְלִיׂשְ ַלת ְקדוּשׁ ּּתְ ים, ִמן ַהאי ְקָרא. ּ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ , ְּוִהְתַקִדׁשְ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי ם ַחד. ּכִ ּתֶ ֵרין. ְּוִהְתַקִדׁשְ ים ּתְ י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי. ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ָלָתא, ּכִ . ָהא ּתְ
הָהָכא ִא ָּאַמר ֵליה ָיאות. ְּתְמַסר לֹון ְקדוּשָׁ ַרת ֵמרוְמָחא. ּ ַּעד ְדַנְטַלת ֵליה , ְּוָהא ָלא ִאְדּכְ ּ

ְתָפך ַתר ּכִ יָדך, ְֲאָנא ִמּבָ ִוי ָלך ּבִ ְְוׁשַ ְ ר ְלרוְמָחא. ּ ְדּכַ אן וְלָהְלָאה ּתִ ִּמּכָ יָדך, ּ ְְדִאיהו ּבִ ּ ּּתוב . ּ
ְבַקת   .ְּלֲאָתר ְדׁשַ

י ֶאְל הו, ָעָזרָאַמר ִרּבִ ִּמִלין ַדֲאָנן ּבְ ּ ְבָרָכה ִאיּנון, ּ ַרכו. ּּבִ ַרכו, ּּבָ יכו . ַּמאי ּבָ ְּמׁשִ
ְרָכאן ְרָכאן ָנְפִקין, ּבִ ֵרָכה, ֵּמֲאָתר ְדָכל ּבִ ַּעד ְדִיְתַעְבדון ּבְ ּ יך. ּ יכו ְדִאְתְמׁשִ יאו ְמׁשִ ְסּגִ ְּבִ ּ ּ ּ ,

ֵרָכה ַהִהיא ּבְ ּוִמּגֹו ְסִגיאו ְדַמִיין ּבְ ּ ּד ִיְפׁשון ַמִיין נוֵני ַסִגיִאיןִּמַי, ּ ּ ה ִזיִנין, ּ ְּוַההוא . ְלַכּמָ
יכו ַמאי הוא ְּמׁשִ יכו ִדְנהֹוָרא ְדָנִהיר' ה. ּ ְּמׁשִ ּ ִּמּגֹו ַההוא ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדַנֲהָרא, ּ ּּ ,

א ך ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּדִאְתְמׁשָ ְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2392דף [ -ּ

ֵבי ְמרֹוָמ, ַּהאי ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְּדִאיּנון ּבְ ּא ְדִאָדָרא ִעָלָאהּ ַרכו ְיָי, ּ ַמר ּבָ ֲאָנן . ִּאּתְ
א ַרכו ֶאת ְיָי, ְּדַיְתֵבי ְלַתּתָ ָכא ֲעָלן. ֲּאַמאי ּבָ ִגין ַדֲאָנן ְצִריִכין ְלַאְמׁשָ ּוָבה , ְלַהאי ֶאת, ּּבְ

א י ַמְלּכָ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד. ְּלַאֲחָזָאה ַאְנפֹוי, ֵּניעול ְלַגּבֵ ֶצֶדק ֶאֱחֶזה  ֲאִנ)תהלים יז(, ּ י ּבְ
ָָפֶניך ֶצֶדק ַוַדאי, ּ ך. ֲּאִני ּבְ ְוְבִגין ּכָ ירוָתא ִדְצלֹוָתא, ּ ּׁשֵ ַרכו ֶאת ְיָי, ּ ָכא ַעל , ּּבָ ְלַאְמׁשָ

ן ַהאי ֶאת ָכן ְלַהאי ֶאת ֲעָלָנא. ֵריׁשָ ָחא, ִאית ָלן ְלֵמיַמר ְצלֹוָתא, ְּוֵכיָון ַדֲאָנן ַמׁשְ ּבְ   .ּוְלׁשַ

ך ָאסו ּוְבִגין ּכָ ר ָנׁשְּ ר ָנׁש ְצלֹוֵתיה, ר ְלָבְרָכא ְלּבַ יה , ַּעד ָלא ִיְצֵלי ּבַ יך ַעל ֵריׁשֵ ְּוַיְמׁשִ ְ

ַקְדִמיָתא. ְלַהאי ֶאת ר ָנׁש ּבְ ְְוִאי ַיְקִדים ִויָבֵרך ְלּבַ ָמה ַעל , ּ ר ָנׁש ּבָ יך ְלַההוא ּבַ ָּהא ַאְמׁשִ ְ

יה ֲאָתר ְדַהאי ֶאת, ֵּריׁשֵ   .ּּבַ

  ]א''א ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

ך ְוְבִגין ּכַ ַרכו ְיָי, ּ ִתיב ּבָ ְּלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּכְ ַּוֲאָנן ֶאת ְיָי ְלתֹוֶסֶפת ָאַמר ַההוא ַיּנוָקא. ּ ּ ,
ַּוַדאי ָהא ְיַדְעָנא ְדָמאֵני ְקָרָבא ִדיָלך ָטִבין ִאיּנון ּ ּ הֹון ְוָלא )א אי תדכר''ס(, ְּ ּ ִאְתְדַכר ִמּנְ

י לֹון ְנׁשֵ בו, ּתִ ח ְקָרָבא ַּוָדאי ּגְ ָּרה ְדַבר ָנׁש ְדַאּגָ א ִאיהו )א''א ע''דף קצ(ּ רוְמָחא ְוַחְרּבָ ּּבְ ּ .
קֹול ְדָברֹו מֹוַע ּבְ י ְדָברֹו ִלׁשְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ י ֶאְלָעָזר ָהא ֲאָמִרית. ֲּאָבל ַמהו ּגִ . ָאַמר ִרּבִ

ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ָּהא ְיַדְעָנא ְדֵחיָלא ִדְדרֹוָעא ִדיָל, ּ ּ א ִאיהו ִעָדָנא. ְך ִאְתֲחָלׁשּ ּתָ , ַּהׁשְ
ָנא ִקיְרָטא, ְּדָלא ְלַאְמּתְ ַתר ַאְבָנא, ֶּאָלא ְלַאְלָקָאה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַאְבָנא ּבָ שמואל (ּכְ

ַלע ְוֶאֶבן)א יז ּקֶ ַתר ָדא.  ּבַ ְבִהילו ָדא ּבָ ּּבִ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ א ְוַחְב. ַּחֵדי ִרּבִ י ַאּבָ ְּוַחדו ִרּבִ   .ַּרָיאּ

ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ַלם ְוגֹו)שיר השירים א(, ּ נֹות ְירוׁשָ חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ּבְ ַאל . 'ּ ׁשְ
ַחְרֹחֶרת ְוגֹו ֲאִני ׁשְ ְראוִני ׁשֶ ִּמִלין ִאֵלין ָהא אוְקמוָה. 'ּּתִ ּ ּ ֲעָתא ְדִאיִהי ּגֹו ְרִחימו . ּ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ ּ

י ְרִחיָמָהא י ְלַגּבֵ ּ ִמּגֹו ְדִחיקו ְרִחימו,ַסּגִ ּ ל, ּ ְרָמה )ב''ג ע''ר(ַאְזִעיַרת , ְּדָלא ַיְכָלה ְלִמְסּבַ ּ ּגַ
ְזִעירו ַסִגי ה)את(ַּעד ְדָלא ִאְתֲחִזיַאת , ּּבִ ֶּאָלא ְזִעירו ִדְנקוָדה ֲחָדא, ּ ִמּנָ ּ ּ . )'ומאי איהי י(, ּ

ְרָיין ִדיָלה ל ֵחיִלין וַמׁשִ ְסָיא ִמּכָ ֵדין ִאְתּכַ ּּכְ ּ חֹוָרה ֲאִני. ּ ָאת ָדא , ְוִאיִהי ַאְמַרת ׁשְ ְּדֵלית ּבְ ּ
ַגִוויה ִּחָווָרא ּבְ ּ ַאר ַאְתָוון, ּ ׁשְ חֹוָרה ֲאִני. ּכִ חֹות , ְוָדא ׁשְ ְוֵלית ִלי ֲאָתר ְלַאֲעָלא ְלכֹון ּתְ

ְדָפאי ָאֳהֵלי ֵקָדר. ּּגַ ֵניָנן, ּכְ ה ִחָוורו ְלגֹו', ָּדא י, ּתָ ְּדֵלית ּבָ ּ ּ יִריעֹות . ּ ֹלֹמהּכִ   .'ָּדא ו, ׁשְ

ְראוִני ך ַאל ּתִ ּוְבִגין ּכָ ָלל. ְּ י ּכְ חמון ּבִ ַּדֲאָנא ְנקוָדה ְזֵעיָרא, ָּלא ּתֶ ְבִרין . ּ ֶמה ָעְבִדין ּגֻ
יִפין ּקִ ַּחָייִלין ִדיָלה, ּתַ ּ יִפין. ּ ּקִ ַאְרָיין ּתַ ֲאִגין ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשָ ִפיִרים )תהלים קד(, ּכְ  ַהּכְ

יִפין. ָּטֶרףׁשֹוֲאִגים ַל ּקִ ֲאִגין ּתַ יִפין , ּוִמּגֹו ָקִלין ְוׁשָ ּקִ ַאְרָיין ּגוְבִרין ּתַ ֲאִגין ּכְ ְּדָקא ְמׁשָ ּ
ַמע ְרִחיָמא ְלֵעיָלא, ְּדֵחיָלא ָווֵתיה, ּׁשָ ְרִחימו ּכְ ְּוָיַדע ִדְרִחיָמֵתיה ִהיא ּבִ ּ ּ ִמּגֹו ְרִחימֹוי ַעד , ּ

ִפ ְּדָלא ִאְתֲחִזיַאת ִמִדיוְקָנא וׁשְ ּ ּ ָללּ ּירו ִדיָלה ּכְ ּ ּ.  

ֵרי ֵחיָלא ִדיָלה, ּוְכֵדין ּבָ ֲאִגין ְדִאיּנון ּגִ ִּמּגֹו ָקִלין ְוׁשַ ּ ּ ָּנִפיק דֹוָדה ְרִחיְמָאה ִמּגֹו , ּ ּ
ה ַמְתָנן, ֵּהיָכֵליה ַכּמָ ָזן, ּבְ ה ְנִבְזּבְ ַכּמָ ה, ּבְ ֵריִחין ובוְסִמין ְוָאֵתי ְלַגּבָ ּּבְ ּ חֹוָרה , ּ ח ָלה ׁשְ ּכַ ְּוַאׁשְ
ָלל, ְזֵעיָרא ִפירו ּכְ ָלא ִדיוְקָנא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ה, ּּ ק ָלה, ָּקִריב ְלַגּבָ יק ָלה, ְּמַחּבֵ ּוְמַנּשֵׁ ַעד , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2393דף [ -ּ

ְּדַאְתָעַרת ְזֵעיר ְזֵעיר ִמּגֹו ֵריִחין ובוְסִמין ּ ה. ּ ּוְבֶחְדָוה ִדְרִחיָמָהא ְדִעּמָ ּ ּ , ְוִאְתְבִניַאת, ּ
ִתּקוָנָהא ִדיוְק, ְּוִאְתָעִביַדת ּבְ ִפירו ִדיָלה, ָנָהאּּבְ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ִמְלַקְדִמין' ה, ּ ּּכְ ּ.  

ּבֹוֵרי ֹכַח ָּעׂשו ָלה, ְוָדא ּגִ ִפירו ִדיָלה, ּ ְּוַאְהָדרו ָלה ְלִדיוְקָנָהא וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ א , ּּ ְּדּתוְקָפא וְגבוְרּתָ ּ ּ ּּ
ִרימו ָדא ִּדְלהֹון ּגְ ּ ִתיב. ּ י ְדָברֹו, ְּוַעל ָדא ּכְ ּבֹוֵרי ֹכַח עֹוׂשֵ ִנין , ּי ְדָברֹו ַוַדאיעֹוׂשֵ. ּגִ ִּדְמַתּקְ
ֵּליה ְלַהאי ָדָבר ּוְמַהְדִרין ֵליה ְלִדיוְקָנא ַקְדָמָאה, ּ ּ ּ ְקַנת )ומכאן ולהלאה(. ּּ יָון ְדִאּתַ ּ ּכֵ

ִמְלַקְדִמין ִפיָרא ּכְ ִדיוְקָנָהא ׁשַ ְּוִאְתָעִביַדת ּבְ ּּ ֵדין ִאיּנון, ּ ַאר ֵחיִלין, ּּכְ ַקְייִמין , ְוָכל ׁשְ
מ א ּגֹו ֵחיֵליה, ַּמה ְדִאיִהי ַאְמַרת, ֹוַעִלׁשְ ַמְלּכָ ְּוִאיִהי ַקְייָמא ּכְ י ְדָברֹו , ּ ְּוָדא הוא עֹוׂשֵ
  .ַּוַדאי

א ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ָדָרא, ּּכְ ִזְמָנא ְדַחָייִבין ּבְ ּּבְ ְרָמה, ּ ְסָיא ְוַאְזִעיַרת ּגַ ַעד , ִּאיִהי ִאְתּכַ
ל ִדיוְק ְּדָלא ִאְתֲחִזיַאת ִמּכָ ּ ר ְנקוָדא ֲחָדא, ָנָהאּּ ּבֹוֵרי ֹכַח. ּּבַ ֵאי ְקׁשֹוט, ְוַכד ָאָתאן ּגִ , ְוַזּכָ

ְבָיכֹול ים ְלַהאי ָדָבר, ּכִ ִפירו , ְוֲאְנִהיַרת ְזֵעיר ְזֵעיר. ּעֹוׂשִ ׁשְ ִדיוְקָנָהא ּבִ ְּוִאְתָעִביַדת ּבְ ּּ
ִּדיָלה ה ִמְלַקְדִמין' ּ ּּכְ ּ.  

קוה ָּאתו ַחְבַרָייא וְנׁשָ ּ י ֶאְלָעָזרָאַמר, ּּ ָווָהא , ִּאְלָמֵלא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ָאַמר ָדא,  ִרּבִ ּּתַ
ָעְלָמא י ֶאְלָעָזר, ֲהִוי ּבְ ִמְלַקְדִמין, ַּנְטֵליה ִרּבִ ֵקיה ּכְ ּוְנׁשָ ּ ְָאַמר ַההוא ַיּנוָקא ֲאָנא ֲאָבֵרך, ּּ ּ ּ .

ִריך, ָּאְמרו ְּוָלך ָיאות ְלָבְרָכא, ְַאּתְ ּבְ ה ַאּת. ְ ּמָ יןָאַמר ּכַ ָרכֹות ְזִמיִנין , ּון ַקִדיׁשִ ה ּבְ ּמָ ּכַ
א, ְּלכו ִגין ְדָלא ְמַנְעּתון ִלי ְלָבְרָכא, ֵמִאיָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ.  

יר)משלי יא(, ָּפַתח ְוָאַמר ּבִ ֻבהו ְלאֹום וְבָרָכה ְלֹראׁש ַמׁשְ ר ִיּקְ ּ מֹוֵנַע ּבָ ַהאי ְקָרא . ּ
ָמעֹו ַמׁשְ ֵניָנן. ּכְ ר ָנ, ֲאָבל ּתָ ל ּבַ זֹוןּכָ ִבְרַכת ַהּמָ ֵתיה, ְוִאי ָלא ָיַדע. ּׁש ַחָייב ּבְ אֹו , ִּאּתְ

נֹוי ְבָרא, ּבְ ְּמָבְרִכין ֵליה ְוָתֹבא ְמֵאָרה ְלַההוא ּגַ ְַעד ְדִיְצְטִריך , ְּדָלא ָיַדע ְלָבְרָכא, ּ ּ
ֵתיה ְוִלְבנֹוי ְדִיָבְרכון ֵליה ְּלִאּתְ ּ ּ ּ.  

א ְלָבְרָכא, ְּבֵריהְִאְצְטִריך ְלַחְנָכא ִל, ְּוִאי הוא ָיַדע ּסָ ּוְלֵמַהב ֵליה ּכַ ּוַמאן ְדָמַנע ֵליה. ּ ּ ּ ,
ך ְְדָלא ִיְתַחּנֵ בוהו ְלאֹום, ּ ִּיּקְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ר ְדָלא ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ּמֹוֵנַע ּבָ ּ ְּ ְְוָלא ִיְתַחּנֵך , ּ

ִמְצֹות ֻבהו ְלאֹום. ּבְ ֵעי ֵליה, ִּיּקְ ֵבהו ִמּבָ ִּיּקְ בוהו, ּ ּאֹו ִיּקְ יםּ ְּדָהא ְלֹאם ַחד הוא, ּ ְלאוּמִ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  בוהו ְלֹאם, ּ וְלֹאם ִמְלֹאם ְיֱאָמץ)בראשית כה(ּכְ ַּמאי ִיּקְ ִתיב. ּ , ֶּאָלא ְלֵאם ּכְ
א ר ָנׁש. ְלִאיָמא ַקִדיׁשָ בוהו ְלַהאי ּבָ ִּיּקְ ִריך , ּ א ּבְ ר ִמְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְְדָמַנע ְלַההוא ּבַ ּ ּ ּּ ּ

  .ּהוא
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י ָרא ְיִחיָדא ֲהִויָנא ְלִאּמִ א, ֲאָנא ּבְ א ַקִדיׁשָ א ַוֲאָבֵרך ְלַמְלּכָ ּסָ ְָהבו ִלי ּכַ ֵביָתא , ּ ְּדָיַהב ּבְ
י ּּגוְבִרין ְדֵחיָלא, ְּדִאּמִ יִפין, ּ ּקִ ְייהו ִמִלין ּתַ ְּדַמִליְלָנא ַקּמַ ּּ ך ֲאָנ. ְוָזֵכיָנא לֹון, ּ ְוְבִגין ּכָ א ּ
ּקוֵניה. ְֲאָבֵרך ב ְקָרא ַעל ּתִ ְּוקֹוֶדם ָדא ִאְתָיׁשֵ ּ יה )ב''א ע''דף קצ(ָהא , ּ ֵריָנן ּבֵ ְּדּשָׁ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2394דף [ -ּ

בוהו ְלֹאם ר ִיּקְ ּמֹוֵנַע ּבָ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ר ּכְ ַּמאן ְדַאְמַנע ּבַ בוהו ְלֹאם, ּ ִּיּקְ ָמה ְדַאּתְ . ּ ּכְ
ה ַהִי)ויקרא כד(, ָאֵמר ן ָהִאּשָׁ םּ ַוִיקֹוב ּבֶ ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ בוהו. ׂשְ ּאוף ָהָכא ִיּקְ ּ ַּוְיָפְרׁשון , ּ

א, ֵּליה ְלֵאם א ַקִדיׁשָ יר. ְּיָפְרׁשו ֶחְטאֹוי ְלִאּמָ ּבִ ר ָנׁש , ּוְבָרָכה ְלֹראׁש ַמׁשְ ְּלַההוא ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ֵריה ְלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ִּדיָחֵנך ּבְ ּ ּ ְּ ִפּקוֵדי, ְּ ָכא ֵליה ּבְ ּוְלַחּנְ ּ   . אֹוַרְייָתאּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּ ִתיב ּבְ ּּכְ י ֵתָדע)'משלי ל(, ּ נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ ַּההוא . ּ ַמה ּשְׁ
ם ְיִדיָעא מֹו, ׁשֵ נֹו. ְיָי ְצָבאֹות ׁשְ ם ּבְ מֹו. ּשֶׁ ָרֵאל ׁשְ ִני ְבֹכִרי )שמות ד(ִּדְכִתיב . ִיׂשְ  ּבְ

ָרֵאל ָרֵאל. ִיׂשְ ְלָיין, ְוָהא ִיׂשְ יה ּתַ ָחן ִדְמֵהיְמנוָתא ּבֵ ל ַמְפּתְ ּּכָ ּ ח ְוָאַמר. ּ ּבַ ּתְ , ְּוִאיהו ִמׁשְ
ה)תהלים ב( ִני ַאּתָ ְּוָהִכי הוא וַדאי.  ְיָי ָאַמר ֵאַלי ּבְ א ֲעְטרו ֵליה, ּ א ְוִאּמָ ְּדָהא ַאּבָ ּ ּ ּ ,

ְרָכאן ה ּבִ ַכּמָ ּוָבִריכו ֵליה ּבְ ּ ְּוָאְמרו וָפִקידו ְלֹכָלא, ּ ּ ּ קו ַבר)תהלים ב(, ּ קו ְיָדא , ּ ַנּשְׁ ַּנּשְׁ
ְבָיכֹול. ְלַהאי ַבר ְלָטנו ָיַהב ֵליה ַעל ּכָֹלא, ּכִ ּׁשָ ּ ְּדֹכָלא ִיְפְלחון ֵליה, ּ ּ ִגין , ֶּפן ֶיֱאַנף. ּּ ּבְ

ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ְּדַאְעָטרו ֵליה ּבְ ּ ּ   .ֵמיְלַרֲח, ַּמאן ְדָזֵכי ְלַרֲחֵמי. ְלִדיָנא, ַּמאן ְדָזֵכי ְלִדיָנא. ּ

ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ל ּבִ ּּכָ ר ַסְלִקין וִמְתַעְטָרן, ּ א ְלַהאי ּבַ ְּוַתּתָ ּ ְרָכאן ֵמַהאי . ּ ּוַמאן ְדָמַנע ּבִ ּ
ר א , ּבַ י ַמְלּכָ א)א אימא''ס(ְּיָפְרׁשון ֶחְטאֹוי ַקּמֵ ׁש,  ַקִדיׁשָ ּוְבָרָכה ְלֹראׁש . ְלֵאם ַמּמָ

יר ּבִ ְַמאן ִדְמָבֵרך , ַמׁשְ א ִדְבָרָכה ְלַמאן ְדִאְצְטִריך ֵליה )ב''ו ע''קפ(ּ ַכּסָ ְּוַאְזִמין ּבְ ּ ַהאי , ְּ ּבְ
ירו ְתּבִ ְפָיא ּבִ ר ִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִאְתּכַ ה. ִּאְתּבַ ַלק ְסָטר ְקדוּשָׁ ְּוִאְסּתְ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ,

יר ּבִ א. ּוְבָרָכה ְלֹראׁש ַמׁשְ ָמה ְדִאיהו ְמַסֵלק וְמָבֵרך ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּּ ִריך הואְּ ּ ּבְ ְוָעִביד ִלְסַטר , ְ
ר ְרָכאן ִמְלֵעיָלא, ַּאֲחָרא ְדִיְתּבַ יך ָעֵליה ּבִ ִריך הוא ָמׁשִ א ּבְ ָּהִכי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּוַההוא ְדִאְקֵרי , ְ ּ

ָרָכה יה, ּבְ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ   .ּׁשַ

אן וְלָהְלָאה ַחְבַרָייא ִּמּכָ ְָהבו ְוְנָבֵריך, ּ א ִדְב. ּ ּסָ ָּיֲהבו ֵליה ּכַ ּ ְוָבִריך, ָרָכהּ ְלהו . ּ ְּוַחְבַרָייא ּכֻ ּ ּ
ֶחְדָוה י ֶאְלָעָזר, ֲהִוי ּבְ ְּדָהא ִמיֹוָמא ְדִהלוָלא ְדִרּבִ ּ ּ ּּ ָּלא ֲחדו ַחְבַרָייא, ּ ַההוא יֹוָמא ְדָיְתבו , ּ ּּכְ ּ ּ

ן ּמָ א. ּתַ ְרעו ְדִלּבָ ֶחְדָוה ּבִ ַּאְקִדימו וָבִריכו ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא. ּ ּית ְלכו ֵל, ּ
א ֶּאָלא ִמּגֹו ִמֵלי אֹוַרְייָתא, ְּלִאְתָפְרׁשָ ֵניָנן, ּ   .ְוָהִכי ּתָ

ַעּמוד ָעָנן ְוגֹו)שמות יג(ָּפַתח ְוָאַמר  ּ ַוְיָי הֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ּבְ ָזִקיף ַטֲעָמא , ַוְיָי. 'ְ
ִפי, ֶּאָלא. ֲאַמאי, ְּלֵעיָלא ה ָיאות וׁשְ ּמָ ֲעָתא ּכַ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ָלהּ ּרו ֲהַות ְלַהאי ּכַ ִפיַאת , ּ ְּדִאְתּכְ

ָגלוָתא א ּבְ ּתָ ֶחְדָוה, ַּעד ַהׁשְ ֻאְכלוָסָהא ּבְ א ּבְ ְזִקיפו ְדֵריׁשָ א ַאְזַלת ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ.  

ַוְיָי ָזִקיף ַטֲעָמא ְלֵעיָלא ָלה , ַעד ָהָכא ָלא ָיַדע. ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם, ּּבְ ִּאי ַהאי ּכַ
ַוְיהֹוָ, ִאי ָלא, ְּייהוַאְזַלה ְלַקּמַ ן, ה''ְּדָהא ַטֲעָמא ַאְפִסיק ּבְ ּמָ ֲאָבל , ֶּאָלא ִאיִהי ֲהַות ּתַ

ְייהו ַּמאן ְדָאִזיל ַקּמַ ָּמאֵריה ְדֵביָתא, ָּסָבא ִעָלָאה, ּ ַּההוא ְדאֹוֵמי , ּ ּ ֵליה )א דאזמין''נ(ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּיֹוָמם ְיַצְוה ְיָי ַחְסדֹו ) מבתהלים(, ִּדְכִתיב. ַאְבָרָהם. ּוַמנֹו. ְּ  ּוְכִתיב. ּ

יה.  ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה)ירמיה לג( ִליָלן ּבֵ ּיֹוָמא ְדָכל יֹוִמין ּכְ ַאר יֹוִמין. ּ , ּיֹוָמא ִדׁשְ
ל יֹוִמין ַוַדאי ַאר ּכָ ִּאיהו ׁשְ ך הֹוֵלך ִל. ְוָלא יֹום, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי יֹוָמם. ּ ְוְבִגין ּכָ ְ ְפֵניֶהם ּ

יָמָמא, יֹוָמם ֵליְלָיא, ּהוא ָאִזיל ּבִ ְּוַכָלה ַאְזַלת ּבְ ַעּמוד ֵאׁש ְלָהִאיר , ּ ִּדְכִתיב ְוַלְיָלה ּבְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2395דף [ -ּ

ָלה, ָלֶהם ָּדא ּכַ ְדָקֲחֵזי ֵליה, ּ ל ַחד ּכִ ְּוַאּתון ַחְבַרָייא. ּּכָ ְייכו, ּ ָכל , ּיֹוָמם ָוַלְיָלה ְיֵהא ַקּמַ ּבְ
ֲעָתא קוהו. ׁשַ ְּנׁשָ ִמְלַקְדִמין, ּ ּוֵבְרכוהו ּכְ ּ ּ   .ְּוַאְזלו, ּּ

ְמעֹון י ׁשִ י ִרּבִ ְּוָסחו ֵליה עֹוָבָדא, ָּאתו ְלַגּבֵ ָוה. ּ ָמה ָיאות הוא, ּּתָ ָּאַמר ּכַ ֲאָבל ָלא . ּ
ָמא ׁשְ ד ָסִליק ְנהֹוֵריה, ָּאָעא ָדִקיק. ָסִליק ּבִ ֲעָתא, ּּכַ ָבה , ָּסִליק ְלפום ׁשַ ּוִמַיד ּכָ ּ

ַקע ּתְ ה ֲהִוי.ְוִאׁשְ ּ ְותו ָהא ֲאֵמיָנא ְנהֹוָרא ָדא ִמּמָ ּ.  

ִרים ְיבֹוָרך)תהלים קיב(, ָּפַתח ְוָאַמר ָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו דֹור ְיׁשָ ּבֹור ּבָ ְ ּגִ ר ָנׁש ִאיהו . ּ ד ּבַ ּּכַ
ָאֶרץ ּבֹור ּבָ אֹוַרְייָתא, ּגִ ּבֹור ּבְ ִיְצֵריה, ּגִ ּבֹור ּבְ ָאֶרץ ַוַדאי, ּּגִ ּבֹור ּבָ , ּיק ְנהֹוֵריהָסִל. ּּגִ

יכו ַסִגי יה ְמׁשִ ך ּבֵ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ִרים ְיֹבָרך, ְ ֵדין דֹור ְיׁשָ ְּכְ ִתיב, ּ   .ְְיָבֵרך ּכְ
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א י ַאּבָ ְּוָהא ֲחֵמיָנן ַיּנוֵקי ְדַאְמִרין ִמִלין ִעָלִאין, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ין , ּ ְוַקְייִמין ְלָבַתר ֵריׁשִ
ַּיּנוָקא ְדָאַמר ִמָלה ֲחָדא, ַּמר ֵליהָא. ְּדָעְלָמא ּ ֵרין, ּ ֲעָתא, אֹו ּתְ ָווָנה , ְּלפום ׁשַ ָלא ּכַ ּבְ
ָדא, ִּדְלהֹון ר ָנׁש ּבְ ָרֵאל, ּמוְבַטח ּבַ ִיׂשְ י ְלֵמיַלף אֹוַרְייָתא ּבְ ִּדְנהֹוָרא , ֲּאָבל ָדא. ְּדִיְזּכֵ

ִלים א ׁשְ ַדְעּתָ ִּדיֵליה ַקְייָמא ַעל ִקיוֵמיה ּבְ ּ ּ ּּ ִריך הוא , ְּותו. ָלאו ָהִכי, ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

יה ִדיֵליה ְּוִתיאוְבּתֵ ּ ַתפוָחא ָדא, ּ ְּלַאְרָחא ּבְ ּ ָאה חוָלֵקיה )א''ב ע''דף קצ(, ּ ַּזּכָ ּ.  

ִאין ַאּתון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ כו, ּ ִּדְכִתיב ּבְ ית ְיהוָדה )מלכים ב יט(, ּ ּ ְוָיְסָפה ְפֵליַטת ּבֵ ּ
ָאָרה ׁשְ ה ְפִרי ְלָמְעָלהַהּנִ גֹון ֲאבֹוי, ּׁשֶֹרׁש ְלַמָטה. ּ ׁשֶֹרׁש ְלָמָטה ְוָעׂשָ ָלק , ּכְ ְּדִאְסּתַ ּ
ְּוִאיהו ׁשֶֹרׁש ְלַמָטה, ֵמָעְלָמא א ִדְרִקיָעא, ּ ְמִתיְבּתָ ה ְפִרי ְלָמְעָלה. ּּבִ א , ְּוָעׂשָ ְמִתיְבּתָ ּבִ
א. ִּעָלָאה א ְוִאיּבָ ְרׁשָ ָמה ָטָבא ׁשָ ִריך הואְוִאי ָלאו . ּכַ א ּבְ ְּדָלא ֱאֵהא ְמַקְטְרָגא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ ,

יה ּהֹוִאיל ְוִתיאוְבֵתיה ְלַאְרָחא ּבֵ ּ יה, ּ ְלָטָאה ּבֵ ָּלא ֲהָוה ַמאן ְדֵייכול ְלׁשַ ּ , ֲאָבל ְיֵהא ַרֲעָוא. ּּ
חֵמי ַצֲעָרא ָעֵליה יה ָלא ּתֶ ְּדִאּמֵ ּ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל)ב''במדבר כ(. ְוֵכן ֲהָוה, ּ ן  ַוִיׁשְ ְלָעם ּבֶ  ּבִ

עֹור ְוגֹו ְצַרִים ְוגֹו. 'ּבְ ה ַעם ָיָצא ִמּמִ יִבין. 'ִהּנֵ ִרין וְתַמְנָיא ּתֵ ח ''ָלֳקֵבל כ, ָּהָכא ִאית ֶעׂשְ
י קוְסִמין ְדִצפֹור ַּדְרִגין ְדַחְרׁשֵ ּ ּ ּ ָלא. ּ ּכְ ִבְלָעם, ְוִאית ְלִאְסּתַ יה ּבְ ַּמאן ְדָבָעא ְלַמְלָלא ּבֵ ּּ ,

ָרא ּבַ ַדר ֵליה ִמַיד, ֲּהֵדיהּוְלִאְתַחּבְ ֲּאַמאי ׁשָ יה, ּ א, ַּעד ָלא ֵייֵתי ְלַגּבֵ ֵפירוׁשָ ִּמִלין ּבְ ּ ,
ה ְלָכה ָאָרה ִלי ְצַרִים ְוַעּתָ ה ַעם ָיָצא ִמּמִ ֲהֵדיה , ְּדָקָאַמר ִהּנֵ ָרא ּבַ ֲּהָוה ֵליה ְלִאְתַחּבְ ּ

ַקְדִמיָתא ּוְלַפְייָסא וְלׁשֹוֲחָדא ֵליה, ּבְ ּ ֹּוָדָעא ֵליה ִמלֹויּוְלָבַתר ְלא, ּּ ּ.  

י יֹוֵסי ע, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ָלק ְרעוֵתיה ְדַההוא ָרׁשָ מֹוַדע ְדָהא ָיַדע ּבָ ּתְ ֵּמָהָכא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ִמִלין ַרְבְרִבין ִדיר ּבְ ָרא ּתָ ְּדָבָעא ְלִאְתַיּקְ יאוְבָתא, ּ ְּוֵלית ֵליה ּתִ ין, ּ יׁשִ ד ָעִביד ּבִ   .ֶּאָלא ּכַ

ָלק ָקָסם ְקָסִמין ין ְוַאְתִקין ִצָפָראּבָ יִרין. ּ ְוָעִביד ַחְרׁשִ ה ִעָלִאין ְוַיּקִ ין ְדֹמׁשֶ ְּוָיַדע ְדַדְרּגִ ּ ּ ,
ִקְסמֹוי ַחְרׁשֹוי ְוָקָסם ּבְ ְבַלְייהו, ְוָחָרׁש ּבְ ין ְדִבְלָעם ֲהוֹו ָלּקֳ ְּוָיַדע ְדַדְרּגִ ּ ַלח , ּ ִּמַיד וִיׁשְ

עֹור ן ּבְ ְלָעם ּבֶ   .ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2396דף [ -ּ

ָמא ְדַאְתָרא ֲהָוה: הְּפתֹוָר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּׁשְ ּ ִמְפתֹור ֲאַרם ַנֲהַרִים )דברים כג(, ּכְ
יב. ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי. ְּלַקְלֶלָך ִגין ִדְכּתִ ְלָחן)ישעיה סה(, ּּבְ ד ׁשֻ ּוָפתֹוָרא ֲהָוה .  ָהֹעְרִכים ַלּגַ

ל יֹוָמא ן ּכָ ּמָ ּקוָנא ְד. ְּמַסֵדר ּתַ ְּדָהִכי הוא ּתִ ּ ּ יןּ יׁשִ ְייהו ְפתֹוָרא , ִסְטִרין ּבִ ְּמַסְדִרין ַקּמַ ּ ּ
ָייא ּתְ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ ין, ּּבְ י ְפתֹוָרא, ְּוַעְבִדין ַחְרׁשִ ּוְמַקְטִרין ְלַקּמֵ ל רוִחין , ּ ן ּכָ ּמָ ין ּתַ ְנׁשִ ּוִמְתּכַ ּ

ָעאן, ִמְסֲאִבין ְּואֹוְדִעין לֹון ַמה ְדִאיּנון ּבָ ין ְוקֹוְס. ּ ִּמין ְדָעְלָמא ַעל ַההוא ְוָכל ַחְרׁשִ ּ
ָמא ְדַאְתָרא ַההוא ְפתֹוָרא, ְּפתֹוָרא ֲהוֹו ך ִאְקֵרי ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ֲאַרם ַנֲהַרִים . ְּ ְּדָהִכי קֹוִרין ּבְ

ְלָחן ְפתֹוָרא   .ַּלׁשֻ

ִטים ְוגֹו)שמות כה(ָּפַתח ְוָאַמר  ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ  ַעל  ְוָנַתּתָ)שמות כה(ּוְכִתיב . 'ּ ְוָעׂשִ
ְלָחן ֶלֶחם ָפִנים ְוגֹו ֻ א. 'ַּהּשׁ ל ִאיּנון ָמאֵני קוְדׁשָ ּּכָ ד , ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

יה א, ַּקּמֵ א ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא רוָחא ַקִדיׁשָ ְּלַאְמׁשָ ע ְדִבְלָעם. ּ ַּההוא ָרׁשָ ֲּהָוה ְמַסֵדר ָהִכי , ּ
ְלָחןַּוֲהָוה ְמַסֵדר. ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ַמר, ְּוָנֲהָמא ְדִאְקֵרי ֶלֶחם ְמגֹוָאל,  ׁשֻ ָמה ְדִאּתְ ְּדָהִכי . ּּכְ

ה ַתר ְקדוׁשָ א, ָּאִזיל ְסָטר ַאֲחָרא ּבָ ֵני ָנׁשָ ַתר ּבְ קֹוף ּבָ א ָצַווח ְוָאַמר. ּכְ ֹלֹמה ַמְלּכָ , ּוׁשְ
ָבר ָע)קהלת ב( ר ּכְ ֶלך ֵאת ֲאׁשֶ ָיבֹוא ַאֲחֵרי ַהּמֶ י ֶמה ָהָאָדם ׁשֶ ְ ּכִ ּׂשוהוּ ַמר  )ה''קס(ְוָהא . ּ ִאּתְ

 .ְּקָרא ָדא

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה )שופטים ה(ּכְ ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ַצְעְדך ִמּשְׂ ִעיר ּבְ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָ ְיָי ּבְ ָּ
ָרֵאל. 'ְוגֹו ִריך הוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ין ְלהו, ְּ ּ ָאַזל ְוַזּמִ

ו לוָה, ִלְבֵני ֵעׂשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּוָלא ִקּבְ ִעיר ָלמֹו)דברים לג(ּכְ א ְוָזַרח ִמּשֵׂ יַני ּבָ ,  ְיָי ִמּסִ
ָלה עו ְלַקּבְ ְּוָלא ּבָ ָמֵעאל. ּ ָלה, ָאַזל ִלְבֵני ִיׁשְ עו ְלַקּבְ ְּוָלא ּבָ ִּדְכִתיב הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן, ּ ּ .

עו יָון ְדָלא ּבָ ּּכֵ ָרֵאלַּאְהָד, ּ ֵניָנן, ר לֹון ְלִיׂשְ   .ָהִכי ּתָ

ֲאָלא א ִאית ְלׁשָ ּתָ ר ָנׁש ְמַדְקֵדק ִדיוִקין , ַהׁשְ ד ּבַ ֵניָנן ְדֵלית ַחָטָאה ּכַ ְּוָהא ּתָ ּ ּ ּ ּּ
ֶאְלּתֹוי ְלַאְנָהָרא ִמלֹוי, ְּדאֹוַרְייָתא ַאל ׁשְ ָבא. ַּוִיׁשְ ֲאָלא, ַהאי ְקָרא ָלא ִאְתַייּשְׁ . ְוִאית ְלׁשָ

ִעירּקוְדׁשָ ד ָאַזל ְלׂשֵ ִריך הוא ּכַ ּא ּבְ ֵלי, ְ , ְוַכד ָאַזל ְלָפאָרן. ְּלַמאן ְנִביָאה ִדְלהֹון ִאְתּגְ
ֵלי ֵלי ְלֻכְלהו. ְּלַמאן ְנִביָאה ִדְלהֹון ִאְתּגְ יָמא ְדִאְתּגְ ִּאי ּתֵ ָחן ָדא ְלָעְלִמין, ּּ ּכְ ר . ָּלא ַאׁשְ ּבַ

ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ הְּוַעל ְיֵדי ְד, ְּלִיׂשְ ֵעי ְקָרא ְלֵמיַמר. ֹמׁשֶ ַמר ְדָהִכי ִמּבָ ְיָי ְלִסיַני , ְּוָהא ִאּתְ
א ִעיר ָלמֹו, ּבָ ִעיר ָלמֹו, ּהֹוִפיַע ְלַהר ָפאָרן, ְוָזַרח ְלׂשֵ ּוַמהו ֵמַהר ָפאָרן, ַּמהו ִמּשֵׂ ּ ּּכָֹלא . ּ

ָלא ּכְ ִּאית ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ִאיְלָנא, ּ ַמְעָנא, ְוָהא ׁשָ   .ָלא ְיַדְעָנאְו, ְוָלא ׁשְ

  ]ב''ב ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ ד ָאָתא ִרּבִ ִמְלַקְדִמין, ּכַ ִאיל ִמָלה ּכְ ָּאָתא ְוׁשָ ּ א ָדא , ּ ֶאְלּתָ ָּאַמר ֵליה ָהא ׁשְ ּ
ַרת א. ִאְתַאּמְ יַני ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ְיָי ִמּסִ ַעב ֶהָעָנ)שמות יט(ּכְ א ֵאֶליך ּבְ ה ָאֹנִכי ּבָ , ןָ ִהּנֵ

ֵלי ָעַלְייהו א ְוִאְתּגְ יַני ּבָ ּוִמּסִ ִעיר ָלמֹו )ב''ב ע''דף קצ(ְוָזַרח . ּ ִעיר, ִמּשֵׂ ֵני ׂשָ ה ְדָאְמרו ּבְ ִּמּמַ ּ ,
ָלא ָעאן ְלַקּבְ ָרֵאל, ֵמַהאי, ְּדָלא ּבָ יא, ַאְנַהר לֹון ְלִיׂשְ ְּואֹוִסיף ָעַלְייהו ְנהֹוָרא ְוָחִביבו ַסּגִ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2397דף [ -ּ

ָרֵאל ֵמַהר ָפאָרןהֹוִפיַע ְו, ּאוף ָהִכי ֵני ָפאָרן, ַּאְנַהר ְלִיׂשְ ה ְדָאְמרו ּבְ ִּמּמַ ּ עו , ּ ְּדָלא ּבָ ּ
ָלא ְדָקא ָיאות. ֵמַהאי, ְלַקּבְ ָרֵאל ֲחִביבו וְנִהירו ַיִתיר ּכַ ּאֹוִסיפו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֵלי ָעַלְייהו ַאְלּתָ ַעל ְיָדא ְדַמאן ִאְתּגְ ּוַמה ְדׁשָ ּ ּ  )א''ט ע''רי, ע''ר, ב''ח ע''רי( )תא חזי(. ּ
ָּרָזא ִעָלָאה ִאיהו ֵלי ִמָלה ַעל ְיָדך, ּ ְְוִאְתּגְ א , ּאֹוַרְייָתא ַנְפַקת ֵמָרָזא ִעָלָאה. ּ א ''ס(ְּדֵריׁשָ

א ְסִתיָמא)קדישא ָמאָלא, ּ ְדַמְלּכָ י ְדרֹוָעא ׂשְ ד ָמָטא ְלַגּבֵ א )א ימינא''ס(, ּּכַ ּ ָחָמא קוְדׁשָ
ַההוא ְדרֹוָע ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ן, אְ ּמָ י ִמּתַ א ַדֲהוו ִמְתַרּבֵ יׁשָ ָּדָמא ּבִ ּ ְִאְצְטִריך ִלי ְלָבְרָרא , ָאַמר. ּ

ָנא ְדרֹוָעא ָדא ּוְלַלּבְ ּ א. ּ יׁשָ ְּוִאי ָלא ַיְמִאיך ַההוא ָדָמא ּבִ ּ ים ּכָֹלא, ְ ְֲאָבל ִאְצְטִריך . ַּיְפּגִ

ל ְפִגימו ְּלָבְרָרא ֵמָהָכא ּכָ ּ.  

יה, ָקָרא ְלָסָמֵאל. ָמה ֲעַבד ְבֵעי אֹוַרְייָתא ִדיִלי, ְּוָאָתא ַקּמֵ ְּוָאַמר ֵליה ּתִ ַמה , ָאַמר. ּ
ה ִתיב ּבָ ִריך הוא ַלֲאָתר ְדִאְצְטִריך. ֹלא ִתְרַצח, ָּאַמר ֵליה. ּּכְ א ּבְ ְָדִליג קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ָאַמר ַחס . ּ

לֹום ְאֹוַרְייָתא ָדא ִדיָלך ִהיא, ְוׁשָ ּ ֵעיָנא אֹו, ְְוִדיָלך ְיֵהא, ּ ן . ַּרְייָתא ָדאָלא ּבָ ָאִתיב ְוִאְתַחּנָ
יה ָּאַמר ָמאֵריה ְדָעְלָמא, ַּקּמֵ ְלָטנו ִדיִלי ִאְתֲעָבר, ִּאי ַאּתְ ָיֲהָבה ִלי, ּ ל ׁשָ ּּכָ ְלָטנו , ּ ְּדָהא ׁשָ ּ

ִּדיִלי ַעל ְקטוָלא ִאיהו ּ ּ ּוְקָרִבין ָלא ֵיהֹון ְוֻשְלָטנו ִדיִלי ַעל ּכָֹכָבא ְדַמֲאִדים, ּ ּ ּ י ִאי ָהִכ, ּ
ַטל ֵמָעְלָמא   .ּּכָֹלא ִאְתּבְ

ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ה, ְטֹול אֹוַרְייָתך, ּ ְּוָלא ְיֵהא חוָלָקא ְוַאֲחָסָנא ִלי ּבָ ֲאָבל ִאי ִניָחא . ּ
ך נֹוי ְדַיֲעֹקב, ְַקּמָ א ּבְ יב ְדָהא ַדְלטֹוָרא ָאַמר ָעַלְייהו. לֹון ִאְתֲחֵזי, ָּהא ַעּמָ ְּוִאיהו ָחׁשִ ּ ּ ּ ּ .

ִעיר ָלמֹוְּוָדא הוא ְו ָרֵאל, ָזַרח ִמּשֵׂ ׁש ָנַפק ְנהֹוָרא לֹון ְלִיׂשְ ִעיר ַמּמָ ל ''ָאַמר ָסָמֵא. ִמּשֵׂ
לון ָדא, ַּוַדאי נֹוי ְדַיֲעֹקב ְיַקּבְ ִּאי ּבְ ּ ְלטון ְלָעְלִמין, ִּיְתָעְברון ֵמָעְלָמא, ּ ָאִתיב . ְּוָלא ִיׁשְ

ָמה ִזְמִנין ָּהא ֵליה , ָּאַמר ֵליה. ְְוָלך ִאְתֲחֵזי, ַּאְנּתְ ּבוְכָראְּוָאַמר ֵליה , ְּוָאַמר ָדא, ֵּליה ּכַ
ִכירוָתא ִדיִלי ּּבְ ְּוָהא ֶאְזְדַבן ֵליה, ּ   .ַוֲאָנא אֹוֵדיִתי, ּ

ה חוָלָקא ִעית ְלֶמֱהִוי ָלך ּבָ ָּאַמר ֵליה הֹוִאיל ְוָלא ּבָ ּ ֹכָלא, ְּ ה ּבְ ִּאְתֲעָבר ִמּנָ . ָּאַמר ָיאות. ּ
נֹוי ְדַיֲעֹקב ְדַאּתְ , ַהב ִלי ֵעיָטא, ְַכךהֹוִאיל ְו, ָּאַמר ֵליה לֹון ָלה ּבְ יד ִדיַקּבְ ֵּאיך ַאְעּבִ ּ ּ ּ ְ

ָּאַמר ֵליה ָמאֵריה ְדָעְלָמא. ָאֵמר ּ ֲחָדא לֹון, ּ ִהירו ְדֵחיֵלי , ְִאְצְטִריך ְלׁשַ ּטֹול ְנהֹוָרא ִמּנְ ּ
ַמָיא לון ָלה, ְּוָהב ָעַלְייהו, ּׁשְ ּוְבָדא ְיַקּבְ ּ ַקְדִמיָתאְּוָהא ִדיִל, ּ יה ְנִהירו . י ְיֵהא ּבְ יט ִמּנֵ ַּאְפׁשִ ּ

ְּדַחְפָיא ָעֵליה ָרֵאל, ְּוָיַהב ֵליה, ּּ ִעיר ָלמֹו, ְלֵמיַהב לֹון ְלִיׂשְ . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָזַרח ִמּשֵׂ
ׁש ִעיר ַמּמָ ִעיר ָעָליו)ויקרא טז(ִּדְכִתיב . ל''ָּדא ָסָמֵא, ִמּשֵׂ א ַהׂשָ ָרֵאלָלמֹו ְלִי.  ְוָנׂשָ   .ׂשְ

יָון ְדִביֵער ָדא ּּכֵ ָמאָלא, ּ א ִמְדרֹוָעא ׂשְ יׁשָ ר ָדָמא ּבִ ְּוַאְעּבַ א ''ס(ַּאְהָדר ִלְדרֹוָעא ְיִמיָנא , ּ

יה אוף ָהִכי)שמאלא ּ ָחָמא ּבֵ א, ְָאַמר ָהִכי ָנֵמי ִאְצְטִריך ְלַנְקָייא, ּ יׁשָ ְּדרֹוָעא , ִּמָדָמא ּבִ
ְבֵעי ַאּתְ אֹוַרְייָתא ִדיִלי,ּב ָאַמר ֵליה''ָקָרא ְלַרַה. ָּדא ה, ָּאַמר ֵליה. ּ ּתִ ִתיב ּבָ ָּדִליג . ַּמה ּכְ
ְנַאף, ֵּליה ִריך הוא. ְוָאַמר ֹלא ּתִ א ּבְ ָּאַמר ַווי ִאי ְירוָתא ָדא ַיֲחִסין ִלי קוְדׁשָ ּ ּ ְּירוָתא , ְּ

א יׁשָ ל ָשְלָטֵני, ּבִ ה ּכָ ְּדִיְתַעָבר ּבָ ְרָכָתא ְדַמָיא ָנ, ּ ְּדָהא ּבִ ּ א, ִטיְלָנאּ ְרָכָתא ְדנוֵני ַיּמָ ּּבִ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2398דף [ -ּ

ְּפרו וְרבו ְוגֹו )בראשית א(ִּדְכִתיב  ּ ּ יִתי אֹותֹו )בראשית יז( ּוְכִתיב. 'ּ  ְוִהְפֵריִתי אֹותֹו ְוִהְרּבֵ
ּ ְוהוא ִיְהֶיה ֶפֶרא ָאָדם)בראשית טז(ּוְכִתיב ' ְוגֹו ּ.  

י ָמאֵריה ָנא ַקּמֵ אֵרי ְלִאְתַחּנְ ִנין ָנַפְקָנא , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה, ּׁשָ ֵרין ּבְ ּתְ
נֹוי ְדִיְצָחק, ֵמַאְבָרָהם ְּדַאְנּתְ , ָלא ָיִכיְלָנא, ָּאַמר ֵליה. ְולֹון ִאְתֲחֵזי, ַהב לֹון, ָּהא ּבְ

יה, ְְוָלך ִאְתֲחֵזי, ּּבוְכָרא ָנא ַקּמֵ אֵרי ְלִאְתַחּנְ ְּוָאַמר ָמאֵריה ְדָעְלָמא, ּׁשָ ֵכירוָתא ִד, ּ ּּבְ יִלי ּ
ְּיֵהא ִדיֵליה ְּוַהאי ְנהֹוָרא ַדֲאָנא ָיִריְתָנא ַעל ָדא, ּ ֲּהָדא הוא , ְְוַכך ָעֵבד, טֹול ְוַהב לֹון, ּ

  .ּ הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן)דברים לג(, ִּדְכִתיב

ָסָמֵא ָנא ּבְ ִתיב ְוָזַרח''ַמאי ׁשְ ִתיב הֹוִפיַע''ּוְבַרַה, ל ּכְ ַההוא ְנִה. ב ּכְ ֶּאָלא ָנַטל ּבְ ּירו ּ
יה ָסָמֵא יט ִמּנֵ ְּדַאְפׁשִ ִדיָנא, ֶחֶרב ְוָקטֹוָלא, ל''ּ ְדָקא ָיאות, ְלָקְטָלא ּבְ ּוְלָקְטָלא ּכְ ֲהָדא . ּ

ּהוא ִדְכִתיב ֲאָוֶתך)דברים לג(, ּ ר ֶחֶרב ּגַ ב ְדָלא ֲהָוה ִדיָלך. ָ ַוֲאׁשֶ ְַאף ַעל ּגַ ּ ַההוא . ּ ְּוָנַטל ּבְ
יה ַר יט ִמּנֵ ְרָכָתא ְדַאְפׁשִ ּּבִ ְרָכָתא ִדְלהֹון, ְזֵעיר, ב''ַהּ ָמאן ְדאֹוַפע ְזֵעיר ִמּבִ ּּכְ ד , ּ ְלֶמְעּבַ

ִּפְרָיה וְרִבָיה ּ ך הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן. ּ ִגין ּכַ ּּבְ ִתיב ְוָזַרח, ְ   .ְוָלא ּכְ

  ]א''ג ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

ָרֵאל יָון ְדָנַטל ַמְתָנן ִאֵלין ְלִיׂשְ ּּכֵ ְלָטִניןֵּמִאיּנון ַרְבְרָבִני, ּ ָּאָתא ְוָקָרא ְלהו ְלָכל , ן ׁשָ
ין, ִרְבבֹות ֹקֶדׁש )א''ג ע''דף קצ( ַאר ַעּמִ ְּוָאִתיבו ֵליה אוף ָהִכי, ִּדְמָמָנן ַעל ׁשְ ּ ְלהו . ּ ּוִמּכֻ ּּ

ָרֵאל, ַקִביל ְוָנִטיל ַמְתָנן א , ְלַאְסָיא. ְלֵמיַהב לֹון ְלִיׂשְ ּמָ ְּדֲהָוה ֵליה ַחד ָמאָנא ַמְלָיא ִמּסַ ּ
ְּדַחֵיי ְּוָנִטיר ֵליה ִלְבֵריה, ּ ָעא ְלֵמיַהב ֵליה ִלְבֵריה. ּ ּּבָ ַּההוא ְפַלִייטֹון ְדָסָמא ְדַחֵיי, ּ ּ ּ ַאְסָיא . ּּ

ים ֵביִתי, ֲהָוה ַחּכִ ין ִאית ּבְ יׁשִ ָזא ָדא, ָאַמר ַעְבִדין ּבִ ִּאי ִיְנְדעון ַדֲאָנא ָיִהיב ִלְבִרי ְנַבְזּבְ ּ ּ ּ ,
ֵעיַנְייהו ְּוִיְבעון ְלָקְטָלא ֵליה, ַּיְבִאיׁש ּבְ ּ.  

א ְדמֹוָתא. ָמה ֲעַבד ִוי ֲאִפְתָחא ְדָמאָנא, ָּנַטל ְזֵעיר ִמַסּמָ ְּוׁשַ ָאַמר , ְקָרא ְלַעְבדֹוי, ּּ
ְבעון ְלַההוא ַסָמא, ַּאּתון ְמֵהיְמָנן ֳקָדַמי, לֹון ּּתִ ָּאְמרו ֶנחֵמי ַמאי הוא. ּ , ַּנְטלו ְלִמְטַעם. ּ

ְייהו, ּעו ְלֵמיַמתּבָ, ַּעד ָלא ַאְרחו ִלּבַ ָּאְמרו ּבְ א ָיִהיב ִלְבֵריה, ּ ַּוַדאי ָימות , ִּאי ַהאי ַסּמָ ּ
יה. ַוֲאָנן ִניַרת ְלִרּבֹוָנָנא ָּאְמרו ַקּמֵ א ָדא ָלא ִאְתֲחֵזי ֶאָלא ִלְבָרך, ָמָרָנא, ּ ְַסּמָ ּ ְוָהא , ּ

ך ּבָ ַבְקָנא ּגַ ְַאְגָרא ְדפוְלָחָנָנא ׁשְ ּ א ָדא, ׁשֹוֲחָדאִּזיל ְוַהב ֵליה ְל, ּ ל ַסּמָ ִּדיֲקּבֵ ּּ.  

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ים, ְ ָרֵאל, ּהוא ַאְסָיא ַחּכִ ַעד , ָּיַדע ְדִאי ָיִהיב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ
ָרֵאל ָעָלה, ָלא אֹוַדע לֹון ָכל יֹוָמא ֲהוֹו ַרְדִפין לֹון ְלִיׂשְ , ֲּאָבל ֲעַבד ָדא. ְוַקְטִלין לֹון, ּּבְ

ָזןְּוִאיּנו ּן ָיֲהבו ֵליה ַמְתָנן וְנִבְזּבְ ּ לון ָלה, ּ ִגין ִדְיַקּבְ ּּבְ ּ ה. ּ יל לֹון ֹמׁשֶ ְּוֻכְלהו ַקּבִ ְּלֵמיַהב ְלהו , ּ
ָרֵאל ִבי ְוגֹו)תהלים סח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלִיׂשְ ִביָת ּשֶׁ רֹום ׁשָ ך ַיְרּתו . ' ָעִליָת ַלּמָ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ָרֵאל אֹוַרְייָתא ָלל, ָּלא ִעְרעוָראּבְ, ִיׂשְ ּוְבָלא ִקְטרוָגא ּכְ ִריך הוא. ּ ּּבְ ֵמיה, ְ ִריך ׁשְ ּּבְ ְלָעַלם , ְ
ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2399דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ילו, ֶּעְדָים ִדְבֵני ִיׂשְ ָזן ְדַקּבִ ִּאֵלין ַמְתָנן וְנִבְזּבְ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָלא ֲהָוה , ּ
ִליט ָעַלְייהו מֹוָתא ּׁשַ ָלא ִעְרעוָרא , ְטָרא ַאֲחָראְוָלא ִס, ּ ְּוָלא ַדי לֹון ַדי ַנְטלו אֹוַרְייָתא ּבְ ּ ּ ּ

ָלל ְלהו, ּכְ ָזן וַמְתָנן ִמּכֻ ילו ְנִבְזּבְ ֶּאָלא ְדַקּבִ ּ ּ ּּ ִתיב. ּ יָון ְדָחטו ַמה ּכְ ּּכֵ לו )שמות לג(, ּ ּ ַוִיְתַנּצְ ּ
ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים נֹות ּבָ)תהלים סח(ִּאיּנון . ְבֵני ִיׂשְ הֹון. ָאָדם ַמּתָ ַאר ִמּנְ ּתְ ַּההוא . ַמה ִאׁשְ

ִבי ִבי ְוגֹו, ׁשְ ִביָת ּשֶׁ רֹום ׁשָ   .'ִּדְכִתיב ָעִליָת ַלּמָ

ּאֹוִספו ְוָחטו ִתיב , ּ ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרד)במדבר כא(ַמה ּכְ ַמע ַהּכְ ְ ְוִיׁשְ ַּוִיָלֶחם , ּוְכִתיב. ּ ּ
ִבי  ּנו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ ַמָיא)דאועם כל (ּּבְ ִבין ַלֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ָרֵאל ּתָ ּ ְוָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ,

ָזן  ְייהו)וכלא(ִּאיּנון ְנִבְזּבְ ּ ִיְתָהַדר ְלַגּבַ יה, ּ ְּוִאְתַחְפָיין ּבֵ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי. ּ ּּכָֹלא ִיְתָהַדר , ּ ּ
יב ב ה)דברים ל(, ִּדְכּתִ בוְתך ְוגֹו'  ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ְאן וְלָהְלָאה ֵאיָמא ִמיָלךִמּכָ. 'ָּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ה)שופטים ה(, ָאַמר ִרּבִ ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ַצְעְדך ִמּשְׂ ִעיר ּבְ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָ ְיָי ּבְ ָּ .
ִעיר ב ִמּשֵׂ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ילו אֹוַרְייָתא, ְּ ְּדָלא ַקּבִ ה ְוגֹו, ּ . 'ֶאֶרץ ָרָעׁשָ

הַמאי ַטְע ִגין ְדָבָעאת ְלָאַהְדָרא ְלתֹוהו ָובֹוהו. ָמא ָרָעׁשָ ּּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדָהִכי ַאְתֵני קוְדׁשָ ּ ּ
ָעְלָמא ָרֵאל אֹוַרְייָתא, ּהוא ּבְ ֵני ִיׂשְ לון ּבְ ַּאְהָדר ָעְלָמא ְלתֹוהו , ְוִאם ָלאו. ּמוָטב, ִּאי ְיַקּבְ ּ

יָון ְדָחָמאת ַאְרָעא. ָּובֹוהו לו ְּדָהא ַאְז, ּּכֵ ִריך הוא ְלָכל ֲעְמַמָיא ִדְיַקּבְ א ּבְ ִּמין קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ילו, אֹוַרְייָתא ְלחֹוַדְייהו. ְּוָלא ַקּבִ ָרֵאל ּבִ ֲארו ֶאָלא ִיׂשְ ּתָ ל ֲעְמַמָיא ָלא ִאׁשְ ּוִמּכָ ּ יַבת , ּּ ֲחׁשִ
ָווַתְייהו, ַאְרָעא לון ּכְ ָרֵאל ָלא ְיַקּבְ ְּדִיׂשְ ּ ך ֶאֶרץ ָרָעׁשָ, ּ ְוְבִגין ּכָ ה . הּ ֲעׂשֶ יָון ְדָאְמרו ּנַ ּּכֵ ּ
ָמע ָקָטה, ְוִנׁשְ ָקָטה)תהלים עו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ִּמָיד ׁשָ ָיְרָאה .  ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוׁשָ

ַקְדִמיָתא ָקָטה, ּבְ   .ּוְלַבּסֹוף ְוׁשָ

א ֲחֵזי ה, ְוּתָ ָרֵאל ָאְמרו ַנֲעׂשֶ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ָייה, ּ ל ֲעׂשִ ָּלא ַדֲחִלין ִמן ּכָ י ְּד, ּ ל ֲחָרׁשֵ ֵּיְכלון ּכָ
ד ין ְדָעְלָמא, ְּדָעְלָמא ְלֶמְעּבַ ל ִקְסִמין ְוַחְרׁשִ ִגין ָדא, ַחד. ַמאי ַטְעָמא. ְּוָלא ִמּכָ , ְוַחד. ּּבְ

ְצַרִים ִריך הוא ִמּמִ א ּבְ ִגין ְדַכד ַאִפיק לֹון קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ י וִקְסִמין, ּ ל ִזיֵני ַחְרׁשֵ ְייהו ּכָ ַבר ַקּמַ ּּתָ ּ ,
ְלָטָאה ָעַלְייהוְּדָל ּא ַיְכִלין ְלׁשַ ָלק, ּ ֲעָתא ְדָאָתא ּבָ ַלח . ֲּהָוה ָיַדע ָדא, ְּוַהִהיא ׁשַ ִּמָיד ַוִיׁשְ

ָהר ְוגֹו ר ַעל ַהּנָ עֹור ְפתֹוָרה ֲאׁשֶ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ֶּאָלא ְדַיְתִקין . ַּמאי ְפתֹוָרה. 'ַּמְלָאִכים ֶאל ּבִ ּ
ן ֵעיָטא, ְּפתֹוָרא ּמָ יד,ְוִיְבֵעי ִמּתַ ָהר.  ַמה ַיְעּבִ ר ַעל ַהּנָ ֵעי ֵליה, ֲאׁשֶ ַמאי , ַּעל ַהְנָהִרים ִמּבָ

ָהר ַּוַדאי ָהִכי הוא. ַעל ַהּנָ ִדיר, ּ ְּדַעל ַחד ַנֲהָרא ַקְייָמא ּתָ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

א י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִרּבִ, ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ן ָלקוְנָיאֲהוֹו ָאְזֵלי ְלֶמיֱחֵמי ְלִרּבִ ְמעֹון ּבֶ ַחמֹוי , ּי ׁשִ
י ֶאְלָעָזר אֹוַרְייָתא, ְּדִרּבִ ַפְלגות ֵליְלָיא ְלִמְלֵעי ּבְ ָּקמו ּבְ י ֶאְלָעָזר. ָּיְתבו, ּ א , ָאַמר ִרּבִ ּתָ ַהׁשְ
א ְדֵעֶדן, ּהוא ִעָדָנא ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַצִדיַקָייא ְד, ְּ ע ּבְ ְעׁשָ ּתַ ְּלִאׁשְ ןּ . ַתּמָ

א י ַאּבָ ֲעׁשוָעא ָדא ַמאי הוא, ָאַמר ִרּבִ ּׁשַ ּ הו, ּ ע ּבְ ְעׁשַ ּתַ ְּוֵהיך ִיׁשְ י ֶאְלָעָזר. ְ ִּמָלה , ָאַמר ִרּבִ
ָּדא ָרָזא ְסִתיָמא ִאיהו י )ב''ג ע''דף קצ(, ּ ְוִכי , ָּאַמר ֵליה. ְּדָלא ְיִדיַע, ְטִמיָרא ְלַגּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2400דף [ -ּ

ֵריָקַנָיא ֲהוֹו ַסְמִכין ַרְבְר ַהאי ָעְלָמאּּבְ ְדַמת ְדָנא ּבְ ִּבין ְדִמּקַ ְּדָלא ָיְדעו, ּ ְּוָלא ָרְדפו , ּ
ַהאי ָעְלָמא ְתָרה ְלִמְנַדע ַעל ַמה ַקְייִמין ּבְ ַההוא ָעְלָמא, ֲּאּבַ אן ּבְ ּוַמה ֲהוֹו ְמַחּכָ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ה ֲארֹוִמְמך אֹוֶדה ׁשִ)ישעיה כה(, ָּפַתח ִרּבִ יָת ָ ְיָי ֱאֹלַהי ַאּתָ י ָעׂשִ ְָמך ּכִ

ַּהאי ְקָרא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִאיהו. 'ְוגֹו ּ ירוָתא ִדְנקוָדה ִעָלָאה , ָּרָזא ִעָלָאה, ְיָי. ּ ּׁשֵ ּ ּ ּ
ה)מלכים א יט(ָרָזא , ֱאֹלַהי. ְּסִתיָמא ְדָלא ְיִדיַע ּ קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ירוָתא ְדַקְייָמא , ּ ְּוִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ

ֲאָלא ים, ְלׁשָ ְּוֵלית ַמאן ְדָאִתיב ָעֵליה,  ְוָלא ְיִדיַעְוַאְסּתִ ִגין ְדִאיהו ָסִתים ְוָטִמיר ְוָגִניז, ּ ּּבְ ּ.  

ה ֲאָלא, ָּדא ְיִמיָנא, ַאּתָ ירוָתא ְדַקְייָמא ְלׁשָ ּׁשֵ ּ יה, ּ ּוְלָאָתָבא ּבֵ ְּוהוא ּכֵֹהן ִעָלָאה, ּ ָמה . ּ ּכְ
ה ֹכֵהן ְלעֹוָלם ַעל ִדְב)תהלים קי(ְדַאּתְ ָאֵמר  י ֶצֶדקּ ַאּתָ י . ָרִתי ַמְלּכִ ַּמאן ַעל ִדְבָרִתי ַמְלּכִ

ֶּאָלא ּכֵֹהן ִעָלָאה ָדא. ֶצֶדק ּ ִּאיהו ְדַקְייָמא ַעל ָדָבר, ּ ּ ִגין ְדַההוא ָדָבר ָלא ַקְייָמא, ּּ ּּבְ ּ ּ ּ ,
יִמיָנא ְּוַההוא ָדָבר ַמאן ִאיהו. ֶּאָלא ּבִ ּ י ֶצֶדק. ּ ֵמיה, ַמְלּכִ ך ׁשְ ּּכַ ּוַמאי ְדָאַמר . ְ , ִּדְבָרִתיּ

ָדִוד יה ּבְ ר ּבֵ ִגין ְדִאְתְקׁשַ ּּבְ ָבָחא ִדיֵליה. ּ ְּוָכל ִמֵלי ׁשְ ּ ַההוא ָדָבר ַאְתָיין, ּ ּּבְ ְּוַעל ָדא . ּ
ך. ִּדְבָרִתי ְוְבִגין ּכָ ה ָדא ּכֵֹהן, ּ י ִאיּנון, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ַּאּתָ ִּדְתַלת דוְכּתֵ ּ ּ ל ַחד , ּ ְּדִאְקֵרי ּכָ
ה   .ַאּתָ

 ] בשנה217יום [ד ליום י אייר סדר הלימו

ֲחָדא ָלא ּכַ ֲּארֹוִמְמך ּכֻ ְדָקא ָיאות. ָ ְמך ּכְ ּאֹוֶדה ׁשִ ם ְיִדיַע, ָ יָת ֶפֶלא. ְוַהאי ׁשֵ י ָעׂשִ , ּּכִ
א ּסוָיא וְלבוׁשָ ּּכִ ּ יָקא, ּ א ְנהֹוָרא ְסִתיָמא ַעּתִ ׁשָ א ִעָלָאה, ְלִאְתַלּבְ יָתא ַדְרּגָ ֵּראׁשִ ָאָדם , ּ

ִכּסוָיא ִדְנהֹוָרא ַאֲחָראְטִמי, ַקְדָמָאה ָּרא ּבְ ּ.  

יָת ֶפֶלא י ָעׂשִ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ יָת ָאֶל, ּ י ָעׂשִ ּוַמהו ָאֶלף. ף''ּכִ ֵניָנן. ּ י''ָאֶל, ָהא ּתָ , ת''ף ּבֵ
יָנה ֲּאָבל ִדיוְקָנא ְדא. ָאֶלף ּבִ ּ ַלת ִסְטִרין', ּּ ית ְדָרָזא ִעָלָאה ְדָאָדם ַקְדָמָאה. ִּאיהו ּתְ ֵּראׁשִ ּּ .

ִּדְבִדיוְקָנא ְדא, ִגיןּבְ ּ ֵרין ְדרֹוִעין', ּ אן, ִּאית ּתְ אן, ַחד ִמּכָ ֶאְמָצִעיָתא, ְוַחד ִמּכָ , ְּוגוָפא ּבְ
ְּוִאיהו ָרָזא ְדִיחוָדא. ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ּ ְבָנא ֶאָחד. 'א, ּ ך ָאֶלף ְלחוׁשְ ּוְבִגין ּכָ י , ְּ ְּוַהְיינו ּכִ

יָת ֶפֶלא יָת ֶפֶלא, ָסָבא ָאַמר ָהִכיְּוַרב ַהְמנוָנא . ָּעׂשִ י ַעׂשִ א , ּּכִ ֶּפֶלא ָדא הוא ַחד ַדְרּגָ ּ ּ ּ
ֵּמִאיּנון ְפָלאֹות ָחְכָמה ּוַמאן ִאיהו. ּ ְּוִאיהו ֶפֶלא.  ָנִתיב ֹלא ְיָדעֹו ָעִיט)איוב כח(ָּדא . ּ ּ.  

ַקְדִמיָתא ֶפֶלא ֶּאָלא . ָרחֹוקְּוָהָכא ָאַמר ֶפֶלא ֵעצֹות ֵמ, ֵּעצֹות ֵמָרחֹוק ָקָרא ְלַהאי ּבְ
ין ִעָלִאין ית ִסְטִרין ְלַדְרּגִ ָּהָתם ִאְצְטִריך ְלִמְמֵני ׁשִ ּבֹור ֲאִבי )ישעיה ו(, ְ ּ ֶפֶלא יֹוֵעץ ֵאל ּגִ

לֹום ר ׁשָ ָנא, ְוָהָכא. ַעד ׂשַ ּבָ ֵרי . ֲּאָבל ֵעצֹות ֵמָרחֹוק ַמאי ִניְנהו. ָּלא ָאָתא ְלִמְמֵני חוׁשְ ּתְ
ֵדי ֲעָרבֹות ן ַאְתָיאְּדָכל ֵעי. ּבַ ּמָ ִּאיּנון ִאְקרון ֵעצֹות ֵמָרחֹוק. ָּטא ִדְנִביֵאי ִמּתַ ֱּאמוָנה . ּ

ֵרין ְדִאיּנון ַחד, אֹוֶמן ּּתְ יה, ָּדא ָנִפיק ֵמֵעֶדן. ָנָהר ְוַגן, ּ ֵקי ִמיּנֵ ּתְ ל , ָהא ָהָכא. ְּוָדא ִאׁשְ ּכָ
ָּרָזא ְסִתיָמא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ.  

  )סימן י( השלמה מההשמטות
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ְּדִאינו יה. ן ַחד ָנָהר ְוַגןּ ֵקי ִמּנֵ ּתַ ָּנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ְוַגן ְדִאׁשְ ּ ל ָרָזא ְסִתיָמא . ּ ַהָכא ּכָ
ִּדְמֵהיָמנוָתא ֵליְלָיא, ואֹוִליְפָנא. ּ א , ַּהאי ַמאן ְדִאְתָער ּבְ ֲעָתא ְדָעאל קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ

א ִגְנּתָ ֲהֵדי ַצִדיַקָייא ּבְ ִריך הוא ּבַ ּּבְ ּ ּ א, ְיְצְטִריך לֹוַמר ְקָרא ָדאִא. ְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ּוְלַכְווָנא . ּ
יה יה ּבֵ ַּדְעּתֵ ּ י )ט''תהלים קל(ּוָבַתר . ּ יך ְוַנְפׁשִ י נֹוָראֹות ִנְפֵלאִתי ִנְפָלִאים ַמֲעׂשֶ ָ אֹוְדך ַעל ּכִ ָ

ָבָחא ְדַחִסיֵדי ַק)'ולבתר ונהר יוצא מעדן וגו(. יֹוַדָעת ְמֹאד ּ ְוַהְיינו ׁשְ ד ִמְתָעֵרי ּ ְדָמֵאי ּכַ
ַפְלגות ֵליְלָיא אֹוַרְייָתא. ּּבְ ְבַחְייהו ְוָלָעאן ּבְ ּוָבַתר ֵמָסְדֵרי ׁשִ ּ.  

ִריך הוא ַמאי הוא א ּבְ ְעׁשוָעא ְדקוְדׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ִדיוְקָנְייהו , ֶּאָלא. ְּ ל ַצִדיַקָייא ְדָקְיִמין ּבְ ּּכָ ּ ּ ּּ
ָכל יֹוָמא ְויֹו א ּבְ ִגְנּתָ ן ּבְ ׁשָ ִריך הוא . ָמאִמְתַלּבְ א ּבְ ַטָלא ְדָזִמין קוְדׁשָ יָון ְדִאְתָסַחאן ּבְ ּּכֵ ּ ּ ְּ ּ

יה ֵמַתָייא ְּלַאָחָייא ּבֵ ַאִלין, ּ ֲאִלין ָמה ְדׁשָ יַח ְוׁשַ י ָמׁשִ ָּעאִלין ּכוְלהֹון ְלַגּבֵ ְּוָהא ִאְתָערו , ּ
  .ַּחְבַרָייא

ַדְע ְדִלין ּכוְלהו ּבְ ּתַ ין וִמׁשְ ׁשִ ּנְ ְּלָבַתר ִמְתּכַ ּ ּ ן ְוָעַלְייהו ּּ ּמָ א ִעיָלָאה ְדכוְלהו ְמִתיְבֵתי ְדּתַ ּּתָ ּ ּ ּ ּ
ָמה ְמָמָנן אֹוַרְייָתא. ּכַ ין ּבְ ָמה ִחדוׁשִ ן ּכַ ּמָ י ּתַ ּוִמְתַחְדׁשֵ ּ ד ָאֵתי . ּ ְּלָבַתר ָנְפֵקי ּכוְלהו ְוָחָמאן ּכַ ּּ

י ֲאָבָהן ִּאיהו ָנִפיק ְוִאיְנהו ָעאִלין ְוַקְייָמן ַק. ֵּאִלָיהו ְלַגּבֵ ִנין ּ ה ּבְ ַכּמָ הו ּבְ ֵּמי ֲאָבָהן ְוַחדו ּבְ ּ ּ
ָסֲחַרָנְייהו ְוַחָדאן ּכוְלהו ין ְדּבְ ַּקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ְדָקא ֵיאֹות ַפְלגות ֵליְלָיא ּכוְלהו ַקְייֵמי ִמָתְקָנן ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ַעִייל קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּּ ְוָכל . ְ
ל ַההוא ְדֵלי ּכָ ּתַ ְדלוַתא ְדִאׁשְ ּתַ ִּאׁשְ ּ י ְדאֹוַרְייָתאּ ִחדוׁשֵ ּ יֹוָמא ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,

ִאינון ִמיִלין הו וּבְ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ ה ִמיִלין וִאׁשְ ִאינון ַצִדיַקָייא ְדַחִדיׁשו ּבָ ִּתיאוְבֵתיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

א ְקָנן ְדָכר ְונוְקּבָ ְּלָבַתר ּכוְלהו ִמְתּתַ ּ ּ ַתר. ּּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ע ְּ ֲעׁשַ ּתַ ּ ְדָאָרַח ְוִאׁשְ
ָכל ִאינון ִמיִלין ָרִזין ְדָחְכְמָתא ִדיְלהֹון הו ּבְ ּּבְ ּ ַההוא , ּ ֵלי ֲעַלְייהו ְוִאינון ֲחָמאן ּבְ ִּאְתּגְ ּ ּ

י. נֹוַעם ְיָי ֶחְדָוה ַסּגִ ְלהו ַחָדאן ּבְ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ֵטי ִזיָוא וְנהֹוָרא ִדיְלהֹון, ּ ַּעד ְדִמְתַפּשְׁ ּ ּוֵמַההו. ּּ א ּ
יכו ִזיָוא וְנהֹוָרא ְדֶחְדָוה ִדיְלהֹון ְּמׁשִ ּ ּ ין ְלַעְלָמא ָדא, ּ ְּוַההוא ֶפִרי . ַּעְבִדין ֵפיִרין וִאיּבִ ּ
א ִכיְנּתָ א ֲעאל ֵתחֹות ַגְדפֹוי ִדׁשְ ְַעד ִזְמָנא ְדִאיְצְטִריך, ְּוִאיּבָ ּ.  

ָכל ַצִדיק ְוַצִדיק  ַע ּבְ ַתֲעּשָׁ ְּוֵכן ִמׁשְ א ִדְבִנין ִאֵלין ,  ְוַאְמִרין)ואמר(ּ ָאה ִאיהו ַמְלּכָ ַּזּכָ ּ
ִרירו ְלחוָלֵקיה ְוַעְדֵביה ִּאְתּבְ ּ ּ ּ.  

ַקל ַתִקיף וָאַמר א ִדְרִקיָעא ְוָקָרא ּבְ  ְזכֹור ְיָי )ז''תהלים קל(, ָּקָלא ִאְתָער ֵמֱאְמָצִעיּתָ
ַלִים ָהאֹוְמִרים ֲערו ֲערו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ִּלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירוׁשָ ּ ֵדין ֲעְרִטירו ִדיֵליה . ּהּ ּּכְ ּ ּ

ִעין ְרִקיִעין ְתָלת ֵמָאה ְוִתׁשְ ַמע ּבִ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ל ַצִדיַקָייא ְדּתַ ְּוִקְרקוָרא ִדיֵליה וִמּכָ ּ ּ ּ ּ ִגין . ּּ ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְעׁשוָעא ְלקוְדׁשָ ְּדָלא ִאית ֶחְדָוה ְוׁשָ ּ ּ הו , ְּ ֲעָתא ְדַקְייֵמי ּבְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ  דקאים(ּ

ן)בהדי ּמָ ּ ַצִדיַקָייא ְדּתַ ַלִים )ז''תהלים קל(, ּוְבִגין ָדא אֹוֵמי ְוָאַמר. ּּ ֵחך ְירוׁשָ ּכַ ּ ִאם ֶאׁשְ ְ

ַלִים ַעל  ֵרִכי ִאם ֹלא ֶאֱעֶלה ֵאת ְירוׁשָ י ִאם ֹלא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ח ְיִמיִני ִתְדּבָ ּכַ ִּתׁשְ ּ
ְמַחִתי ָכל ֲאָתר ְדִאית ֶחְד. ֹראׁש ׂשִ ִריך הואּּבְ א ּבְ ָּוה ְלקוְדׁשָ   .ָקָלא ָדא ָנִפיק ְוַקאֵרי, ְּ
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ִאיִגין ִאיג ׁשְ ן וָסִליק וָבַטׁש ְרִקיִעין ְוׁשָ ּמָ ֵדין ָנִפיק ִמּתַ ַמָיא ּכוְלהו , ּּכְ ַּעד ְדָכל ֵחיֵלי ׁשְ ּ ּּ
ִעְרטוָרא ַטְרִפין ְדַההוא ִאיָלָנא ַרְבְר. ּּבְ ָבא רוָחא וָבַטׁש ּבְ ֵדין ָנׁשְ ּּכְ ּ ּ ָּבא ְוָכל ַעְנִפין ִדיֵליה ּ ּ ּ

ָדא ין ָדא ּבְ ְטׁשִ  ָזַכר ְלעֹוָלם )ה''תהלים ק(. ְּוָקָלא ִאְתָער ִמּגֹו נֹוָפא ְדִאיָלָנא ְוָקֵרי ְוָאַמר. ּבַ
ִריתֹו ָדָבר ִצָוה ְלֶאֶלף דֹור  ּּבְ בוָעּתֹו )ז''דברי הימים א ט(ּ ָרת ֵאת ַאְבָרָהם וׁשְ ר ּכָ ּ ֲאׁשֶ ּ

יָו. ְלִיְצָחק ַמע ַאְבָרָהם ָסָבא וִאְתַער ּכֵ ד ִאיהו ַרֲעָוא )כדין(ּן ְדָקָלא ָדא ִאְתָער ׁשָ ּ ּכַ
ֲהֵדיה א וִאְתַנֵחם ּבַ   .ְּלַמְלּכָ

ֲעָתא ִאְתָעַרת רוָחא ֲחָדא ִמִסְטָרא ְדָדרֹום ְוָכל ְרעו ְוֶחְדָוה וַאְסָווָתא ִאְתָער  ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ
ֵבי ּוְכֵדין ָסִליק ַצְפָרא. ַעל ַעְלָמא א ְדִאינון ּבְ ח ְוַנְייָחא ְלָכל ֲאִסיֵרי ַמְלּכָ ּכַ ּתְ ּ ְוַרֲעָוא ִאׁשְ ּ

א. ָּמְרֲעְייהו א ַקִדיׁשָ א ְדָיְכִלין ְלִמְנַדע ֵמָרִזין ְטִמיִרין ְסִתיִמין ְדַמְלּכָ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ ּ ּ.  

א יֹוָמא  י ַאּבָ י ְיהוָד)ב''ג ע''ש(ָאַמר ַרּבִ  )אזלי(ּה ְדִמן ַעּכֹו ּ ַחד ֲהִויָנא ֲאָנא ְוַרּבִ
יָקא ְדִמן יֹוִמין  ן ִסְפָרא ֲחָדא ַעּתִ ּמָ ְחָנא ּתַ ּכַ א ֲחָדא ְוַאׁשְ ְמַעְרּתָ ָרא ְוָעאְלָנא ּבִ ַמְדּבְ ּּבְ

ֵריׁש ִמלֹוי . ַקְדָמִאין יה ּבְ ִתיב ּבֵ ְחָנא ְדָהָוה ּכְ ּכַ ַּפַתְחָנא ֵליה וַאׁשְ ּ ּ  ָהִראׁשֹונֹות )ב''ישעיה מ(ּ
או  ה ּבָ ידִּהּנֵ ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמּגִ ִנׁשְ ּואֹוִקים ְקָרא ּבְ ּ ִּמן יֹוָמא ְדָסִליק . ּ

ָבה ְלִמְבֵרי ַעְלָמא ַמֲחׁשָ   .ּבְ

ל ַחד ְוַחד  ָבה ָקֵמיה ּכָ ַמֲחׁשָ ִניִזין ּבְ ל רוִחין ְדַצִדיַקָייא ֲהוו ּגְ ֵרי ַעְלָמא ּכָ ְּוַעד ָלא ִאְתּבְ ּ ּ ּ ּּ
ִדיוְקֵנ ּּבְ רֹוֵמי ְמרֹוִמים. ּיהּ ִדיוְקָנְייהו ָקֵמיה ּבְ ְלהו ְוַקִיימו ּבְ יָון ְדִצֵייר ַעְלָמא ִאְתַגְלָיין ּכֻ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ .

א ְדֵעֶדן ְלֵעיָלא ִגְנּתָ אֹוָצר ַחד ּבְ , ְּוַההוא אֹוָצר ָלא ַמְלָיא ְלָעְלִמין. ְּלָבַתר ָיַהב לֹון ּבְ
ה  ידְוָתִדיר ָקֵרי ָהִראׁשֹונֹות ִהּנֵ או ְוֲחָדׁשֹות ֲאִני ַמּגִ יד ּכוְלהו . ּּבָ ַּמאן ִאינון ֲאִני ַמּגִ ּ ּּ

ִדיר ָמִתין ּתָ יה ִנׁשְ א ְוִכיסוָפא ְלַהאי אֹוָצר ֶאָלא ְלַאָרָקא ּבֵ ָמָהן ְוֵלית ִתיאוְבּתָ ׁשְ ּּבִ ּ ּּ.  

ָמִתין ְל ָלא ִנׁשְ א ְוִכיסוָפא ֶאָלא ְלָקּבְ ם ֵלית ִתיאוְבּתָ ָמה ְדֵגיִהּנָ ּּכְ ּ ּ ן ְוָכל ּ ּמָ ָאה ּתַ ִאְתַדּכָ
ל. אֹוִקיד אֹוִקיד )אלא(ַמאי ַהב ַהב . יֹוָמא ָקאֵרי ַהב ַהב  )אינון( ְּוַההוא אֹוָצר ָנִטיל ּכָ

יׁש לֹון וָנֲחֵתי ְלַהאי ַעְלָמא ָמִתין ִאינון ַעד ִזְמָנא ְדַאְלּבִ ִּנׁשְ ּוִמּגֹו חֹוָבה ְדָאָדם ַקְדָמָאה . ּ ּ
יך ִסְטָרא  ְְדַאְמׁשִ א ָדאּ ְלבוׁשָ ָמִתין ּבִ א ִאינון ִנׁשְ ׁשָ א ְלַעְלָמא ִאְצְטִריכו ְלַאְלּבְ יׁשָ ּּבִ ּ ְּדָהא . ּ

ָמִתין א ְלִאינון ִנׁשְ ׁשָ ִריך הוא ְלַאְלּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ א ַאֲחָרא ּבָ ְּלבוׁשָ ּ ּ א ואמר בההוא ''ס(. ְּ

ִתיקו )והוה( ְּוַההוא )ספרא ָּאַמר ַההוא ִסְפָרא ַעד ָהָכא ׁשְ אן . )שתוקו( ּ ְועֹוד ֲחֵמיָנא ִמּכָ
מֹוְדָען ּתְ ּוְלָהְלָאה ַאְתָוון ֵמִחיַקן ְדָלא ִאׁשְ ּ.  

יָפא תֹוק ְוָלא ְתָגֵלי ֶאָלא ְלִטיָנָרא ַתּקִ ֶחְלָמא וָאְמרו ִלי ׁשְ ּוָבַתר ֲחֵמיָנא לֹון ּבְ ּ ְְוָכך , ּ

א ַאֲחָרא . ֲעִביְדָנא יה ָמאִנין ִדְלבוׁשָ ְחָנא ּבֵ ּכַ ּוַאׁשְ ּ ִריך הוא )דזמין(ָזִמין ּ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ָמִתין ְלִזיְמִנין  א ְלִאינון ִנׁשְ ׁשָ ּ ֵמִתים ְדַחיו ַעל ְיָדא )אם כן( .ְּדָאֵתי )לזמנא(ְּלַאְלּבְ ּ
א, ִדיֶחְזֵקאל ַּמאי ַטְעָמא ָלא ֲעָבד לֹון ַההוא ְלבוׁשָ ּ.  
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ָעְלָמ ָרא ּבְ ִגין ְדָלא ָמָטא ִזְמָנא ְלַאֲעּבְ ֶּאָלא ּבְ יןּ ּא ַההוא ֲאִויָרא ַדְכָיא ְדָעִביד ְלבוׁשִ ּ ּ ּ .
ָמה ַדֲהוו יׁש לֹון ֶאָלא ּכְ ך ַאְלּבִ ּוְבִגין ּכָ ּּ ִתים, ְ ְּוָכך ְיֵהא ִלְתִחַיית ַהּמֵ ר ְדַההוא זֹוֲהָמא , ְ ּּבָ ּ

ן ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתְ   .ְדַקְדִמיָתא ָלא ִאׁשְ

ר ָנׁש ֵמַהאי ַעְלָמא ד ָנַפק ּבַ ין ַצ, ּכַ ְלהו ּבֵ ּּכֻ יֵעיּ ין ֲחִסיֵדי וְתִמיֵמי ְוַחָייֵבי ְוָרׁשִ ִּדיֵקי ּבֵ ּ .
ֲאִויָרא ְלהו ַעְבֵרי ּבַ ּּכֻ ן ָנִטיל אֹוְרָחא ֵהן . ְלֶמֱחֵמי ָאָדם ַקְדָמָאה ִלְבֵני ַעְלָמא, ּ ּמָ ּוִמּתַ

ם   .ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן ֵהן ְלֵגיִהּנָ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ל ִאינון ְדאֹוְרַחְייהו ְלּגִ ּּכָ ּ י חֹוָמה ִדְלָבר ֵמִאינון ְתַלת ִמְתָק, ּ ְּרִבין ְלַגּבֵ ּ
ן ּמָ ְייהו ְוַקאֵרי ְוָאַמר. ּחֹומֹות ְדּתַ א וִאְתַער ַקּמַ ּוְכֵדין ָנִפיק ַחד ְמַמּנָ ִאין ַאּתון , ּ ַּזּכָ

ַּצִדיַקָייא  ָעְלָמא)בעלמין כולהו(ּ א יעזרי.  ּבְ ֵמיה''ְּוַההוא ְמַמּנָ אֹוִליף לֹון אֹוְרָחא , ּאל ׁשְ
ם ּוַאְזִלין ָקֵמיה ַעד ַתְרָעא ֲחָדא ְדֵגיִהּנָ ֵחיֵליה ְוָאַמר. ּ ַּההוא ְממוֶנה ָקאֵרי ּבְ ּ ַנָנא , ּ ָּצנון ּתְ

ּ ָצנון ָיִקיְדָתא)תננהא( א. ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְבִהילו ֵמָצְנִנין ָלה ְוָעאִלין ּכוְלהו ְוַטְבִלין , ּבְ ּּבִ ּ ּ ּּ
ְּוָכל ִאינון ַחָייִבין . ְוַעְבִרין יָדא ְדדומּ ם''ִּאְתָמְסָרן ּבִ יִהּנָ ּגֵ ִאין. ה ְוָעאִלין ּבְ , ְּוָכל ִאינון ַזּכָ

ידֹוי ּ ְדָהא ְממוֶנה)בידא(ֶּאָלא . ָלא ִאְתָמְסָרן ּבִ ּ.  

ּוָבַתר ְדַטְבִלין ְוַעְבִרין א ְדֵעֶדן , ּ ְייהו ַעד ְדָמָטאן ְלׁשור ְדִגְנּתָ ַּההוא ְממוֶנה ָאִזיל ַקּמַ ּ ּ ּ ּ
ָעִרים ְוָיֹבא ּגֹוי ַצִדיק ׁשֹוֵמר )ו''ישעיה כ(, ּמוֶנה ָקאֵרי ְלִפְתָחא ְואֹוֵמרְּוַההוא ְמ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ
ֵדין ַפְתִחין ִפְתָחא וַאִעיל לֹון. ֱּאמוִנים ָכל ִפְתָחא וִפְתָחא, ּּכְ   .ְּוֵכן ּבְ

יָון ְדָעאִלין ְלגֹו ֲאָתר ְדַצִדיַקָייא ּּכֵ ּ ּ ַּצִדיַקָייא אֹוֲחָרִנין ַק, ּ ה ֶחְדָוה ַעל ֶחְדָוה ּ ְייִמין ְוַכּמָ
א ַחָדאן ֵני ְמִתיְבּתָ ַּעל ַצִדיַקָייא ְוָכל ּבְ ֵהיָכִלין ְיִדיָען . ּּ ְּלסֹוף ְתָלָתא יֹוִמין ְדִאְתַטֵמָרן ּבְ

ִדיוְקָנְייהו ֵבי וִמְתָצְייָרן ּכוְלהו ּבְ ַּנְפֵקי ַוֲאִויָרא ָנׁשְ ּ ּ ּ ּּ ין ַא. ּ אן וְלָהְלָאה ַיְרּתִ ְּחָסַנת ְירוָתא ִּמּכָ
ְדָקא ֲחֵזי ְלָכל ַחד   .ּכְ

ִנין ן ְדָכל ּגוֹוָ א ְדֵעֶדן ֵמֵחיזו ְיָקָרא ִדיוְקָנא ְדָכל ִדיוְקִנין ְוגוֹוַ ִגְנּתָ ַּחזוָתא ְדִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ֲאָתר ַחד ֵהיָכָלא ְוָלא ּבְ ִלי ּבְ א ֹלא ִאְתּגְ א ַקִדיׁשָ ְּדַמְלּכָ ח ְרִקיָעא ּ ִאְתֶפׁשַ)אתפתח(ֶּאָלא . ּ

ן ּמָ א ְוִאְתֲחֵזי ּתַ יָרא ַקִדיׁשָ ע ִסְטִרין ְוִאְתָמְלָייא ִמִזיָוא ַיּקִ א ְלַאְרּבַ ְנּתָ י ּגִ ּבֵ ְּמַרְקָמא ַעל ּגַ ּ ּ ,
ּוִאְתַהָנן ּכוְלהו ַצִדיַקָייא ּ ּ ַּמאן ָחָמא ֶחְדָוה ְוִכּסוָפא ְדַההוא נֹוַעם ְיָי. ּּ ּ ּ.  

אן ֲהָוה ִלי ֵרׁשו ְלֶמֱח ַההוא ִסְפָראַּעד ּכָ יה. ֵּמי ּבְ יר ּבֵ ָּפַרח ִמן , ַּאְדָמִקיְפָנא ְלֶמחֵמי ַיּתִ
ָתַאְרָנא ֲעִציב וָבֵכיָנא. ָּיִדי ְוָלא ֲחֵמיָנא ֵליה א ְוֲחֵמיָנא . ִּאׁשְ ַההוא ְמַעְרּתָ ן ּבְ ּמָ ַּדִמיְכָנא ּתַ

י ְוָלא ִתְתֲעֵצב ְָלָמה ָלך ְל' ָאַמר ִלי ר. )מצא( ְדָהָוה ָלִביׁש ָמָנא )לההוא(ֵּליה  א ''ס(ִמְבּכֵ

ַההוא ִסְפָרא)ממאן ה ְדָהָוה ּבְ ִניז . ּ ִמּמַ יה ְוָנְטֵליה ְוַעד ָלא ִיפֹוק ֵמַהאי ַעְלָמא ּגָ ָּפַרח ְלַגּבֵ ּּ
ָרא ָדא א ְדָמְדּבְ ַההוא ְמַעְרּתָ ֵּליה ּבְ ּ ֵלי ְלַחָייא ָהָכא, ּ א ְדָהָוה ִמְתּגְ ּתָ ֲאִויָרא , ְּוַהׁשְ ָּפַרח ּבַ

  .ָנְטֵליהְל
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אן וְלָהְלָאה ִזיל ָלך ְלאֹוְרָחך ְִמּכָ ְ ֵלי ִלי ְוָלא , ּ א ָלא ִאְתּגְ ּתָ ּוֵמַההוא יֹוָמא ְוַעד ַהׁשְ ּ
אן ֲהָוה ָמע ִמּמָ ּוְבָכל ִזְמָנא ְדֲאָנא ָדִכיְרָנא. ָזִכיָנא ְלִמׁשְ ּ ָתַאְרָנא ֲעִציב, ּ י . ִאׁשְ ָאַמר ִרּבִ

ִר, ֶאְלָעָזר א ּבְ ִּדיְלָמא קוְדׁשָ ָעְלָמאּ ֵעי ְדִיְתַגֵלי ּבְ ֵעי ִביָקֵריה ְדָלא ּבָ ּיך הוא ּבָ ּ ּ ּ ּ ְ.  

יִרין ָנַהר ְיָמָמא ָקמו וַאְזלו ִמִלין ָאֳחָרִנין ִעָלִאין ְוַיּקִ ַּעד ַדֲהוו ַיְתֵבי ְוָלָעאן ּבְ ּ ּּ ָאַמר . ּ
א א ַקִדיׁשָ ֵמי ַמְלּכָ א ִעיָדן ַרֲעָוא ִמּקָ ּתָ י ֶאְלָעָזר ַהׁשְ ּ ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְוִנְתַעֵסק ִניָמא, ַּרּבִ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ַתֵתף ּבִ ה וִנׁשְ ַמע קֹוִלי ֹבֶקר ֶאְערֹוך '' ְיהֹוָ)תהלים ה(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּּבָ ׁשְ ְה ֹבֶקר ּתִ

ְּלך ָוֲאָצֶפה י ֶאְלָעָזר. )כ''ע(. ָ ְלָעם ַחָייָבא, ָאַמר ִרּבִ ַּמאן ַקִטיל ֵליה, ּּבִ . ְְוֵהיך ִאְקִטיל, ּ
י ִיְצָחק ְוכוָאַמ  )עד כאן מההשמטות(. 'ּר ַרּבִ

כ ''כ('  סימן י)א''ש ע''ד) (עד כאן מההשמטות(ָּך ''ב שורה ז''ג ע''מזוהר חדש דף מ

ג ''ח דף ר''ב שורה כ''ב ע''ד ודף ר''שורה כ' ט א''א דף קצ'' י)ל''ב וצ''בזהר הרש
 )עד כאן מההשמטות(ב ''ו ע''ב ור''ע

ה ַעם ָיָצ ִּאי ֵתיָמא ְדָהא ָצִריך ְלַנְטָלא ִפיפוִסין ְויֹוַחִסין . א ִמִמְצַרִיםֵלאֹמר ִהּנֵ ּּ ּ ְ

ה ַעם ָיָצא, ִּדיְלהֹון ָלל ִדְכִתיב ִהּנֵ ָּלא ִאיְצְטִריך ֶאָלא אֹוַרח ּכְ ּ ִּמׁשום , ַמאי ַטְעָמא. ְ
ִנין ָמה ִזּמְ ְּדַהִכי ָקֵרי לֹון ַפְטרֹוָנא ִדיְלהֹון ּכַ ַלח )שמות ה(ּי ִדְכִתיב ְוַעל ָדא ָלא ִתְטֵע. ּ  ׁשָ

ָכל ְזָמן   .ֶאת ַעִמי ּבְ

ָנא ָדא ָיַכְלּתְ ְלהו ִליׁשְ ד ַנְטַלת ֵעיָטא ֲעַלְייהו ִעם ַפְרֹעה ּבְ ְּועֹוד ּכַ  )שמות א(, ִּדְכִתיב. ּּ
ּנו ָרֵאל ָרב ְוָעצום ִמּמֶ ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ ִּהּנֵ א ִדְכִתיב. ּ ּתָ ּאוף ַהׁשְ ה ַעם ָיָצא מִמ, ּ ְצַרִים ְוָלא ִהּנֵ

ְרֵמיה ָנַפק, ַּאִפיק לֹון ַאֲחָרא ֶּאָלא ִאיהו ִמּגַ ּ א לֹון. ּ ך ֵתיכול ְלַאְבָאׁשָ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

ָסה ֵאת ֵעין ָהָאֶרץ ה ּכִ ִּאית ְדַאְמֵרי ִסיחֹון ְועֹוג ְדַקְטֵלי , ִהּנֵ ָרֵאל)דקטלו(ּ ַּדֲהוו ,  לֹון ִיׂשְ
ד ַאְייֵת. ֵּעיָנא ְדַאְרָעא ה ַעל ַאְרָעא ְדִמְצַרִיםֶּאָלא ּכַ ִריך הוא ַאְרּבֵ א ּבְ ּי קוְדׁשָ ּ ִתיב. ְּ , ּכְ

ך ָהָאֶרץ)שמות י( ל ָהָאֶרץ ַוֶתְחׁשַ ין ְוִקְסִמין , ֲאַמאי. ְ ַוְיַכס ֵאת ֵעין ּכָ ִגין ְדָכל ַחְרׁשִ ּּבְ
א ֲחָד ַדְרּגָ ין ֶאָלא ִמָלה ֲחָדא ּבְ ד ַחְרׁשִ ְּדָעְלָמא ָלא ַיְכִלין ְלֶמְעּבַ ּ ִזְמָנא ֲחָדא, אּ א . ּבְ ְוַעּמָ

ִאֵלין ִלין ִאֵלין ּבְ ה ִזיִנין ֵמּבוְלּבָ ּמָ ל ִמּכַ ָּדא ַאְייֵתי ַערֹוב ֵמּבוְלּבַ ּ ּ ל , ּ ַּעד ְדָלא ָיְכלו ּכָ ּ
ין ְוִקְסִמין ְלֵמיָקם ל ָהָאֶרץ. ַחְרׁשִ ִתיב. ְּוָדא הוא ַוְיַכס ֵאת ֵעין ּכָ ַוְיַכס ֵאת ֵעין , ְוָהָכא ּכְ

ְּוָהִכי הוא ַוַדאיָהָאֶרץ  ּ.  

ָווַתְייהו ' ָאַמר ר ין ְוִקְסִמין ּכְ ָעְלָמא ַחְרׁשִ ְלָעם ָלא ֲהָוה ּבְ ָלק וּבִ א ּבָ ּ ֵחיֵליה )בלעם(ַּאּבָ
פוֵמיה ְוֵעיֵניה ְּותוְקֵפיה ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ עֹוָבָדא ְדָיִדין. ּ ָלק ֵחיֵליה ְותוְקֵפיה ֲהָוה ּבְ ּּבָ ּ ּ ּ ְְוָדא ִאיְצְטִריך . ּ

פוָמא ְועֹוָבָדא הוא, ְלָדא ין ְדָעְלָמא ּבְ ל ִזיֵני ַחְרׁשִ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּוְבהו ַתְלָיין, ּ ְלָעם ֲהָוה ֵליה . ּ ּּבִ
ן ְוָלא ְיִדין ן, ִליׁשָ ָלק ֲהָוה ֵליה ְיִדין ְוָלא ִליׁשָ   .ּּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2405דף [ -ּ

א ֲהָוה ַתִקיף ַלֲחָדא ְמׁשָ י ֲחַקל ְוׁשִ ַּאְזלו ַחְבַרָייא ַעד ְדָמטו ַחד ּבֵ ּ י ֲחַקל ָּחמו. ּּ ּ ַההוא ּבֵ
יִאין ין וַמִיין ַנְפִקין ְלָכל ְסָטר ְוִאיָלֵני ַחְקָלא ַסּגִ ּבִ ִפירו ְדִעׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ן, ּ ּמָ י . ָּיְתבו ּתַ ָאַמר ַרּבִ

יה, ֶאְלָעָזר ָמה ֵיאֹות ֲאָתר ָדא ְלַנְייָחא ּבֵ   .ּּכַ

ְמ, ַאְדֲהוֹו ַיְתֵבי ְייהוַּהא ִחְוָיא ַרְבְרָבא ֲאָתא ְבתוְקָפא ְדׁשִ א ְוַאֲעַבר ַקּמַ ָּאַמר ֵליה . ּׁשָ
י ֶאְלָעָזר ְָסֵטי ָלך ֵמאֹוְרַחך, ִחְוָיא ִחְוָיא, ִרּבִ ְבָרא וִאְתַנֵחם ַעל ָמה , ְ ְּדָהא ָתב ַההוא ּגַ ּ

ד ַההוא ִמָלה, ְּדָעַבד ְּוָלא יֹוִסיף ְלֶמְעּבַ ְווהו ַחְבַרָייא. ּ ּּתַ א ַמאי הוא' ָאַמר ר. ּ ָאַמר . ַּאּבָ
תֹוקולֹון    .ּׁשְ

י ֶאְלָעָזר ַמָיא, ִחְוָיא ִחְוָיא, ָאַמר ִרּבִ ְְלָבַתר ְדָלִחיׁשו ָלך ִמן ׁשְ ּ ְבָרא , ּ ִּאְתֵנָחם ַההוא ּגַ
יה ְלָעְלִמין ָסֵטי ָלך ֵמאֹוְרַחך ְרעוֵתיה ְדָלא ְיִתיב ּבֵ ִוי ּבִ ְְוׁשַ ְ ּ ּ ּ ּ ִקיוֵמיה ְוָלא ָנִטיל . ּ ָּקם ִחְוָיא ּבְ ּ

ִמְלַקְדִמיןָתב . ָהָכא ְוָהָכא ֵעי, ִחְוָיא ִחְוָיא, ָּאַמר ֵליה. ּכְ ּּתוב , ָּיַדְעָנא ָמה ְדַאּתְ ּבָ
ְּדָהא ּגֹוי ַחָייָבא ָאֵתי. ְֵמָאְרָחך יׁש ְלַחד יוָדאי, ּ ְּדָעִביד ּבִ ִכיב . ּ ְּוָהא הוא ָנִאים ׁשָ

א ִדיָלך ְמַעְרּתָ ְּבִ ִּמָיד ַאְהַדר ַההוא ִחְוָיא . ִּזיל ְוַקְטֵליה, ּ ְייהוּ ין ַקּמַ ְּוִדֵלג ִדלוּגִ ּ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר ין ֲהָוה ֲעִביד ַהאי ִחְוָיא, ִאי ָלא ֲהִויָנא ָהָכא, ָאַמר ַרּבִ יׁשִ ָמה ּבִ ד . ּכַ ְּדָהא ּכַ
ר ָנׁש יוָדאי ֲעָבד עֹוָבָדא ְדחֹוָבא ּּבַ ִתיוְבָתא, ּ ְּלִחיׁשו ֵליה ְלַהאי ִחְוָיא , ְּוַעד ָלא ָתב ּבְ ּ

ך. ְּלַקְטָלא ֵליה ך וֵבין ּכַ ין ּכַ ר ָנׁש ּבֵ ְְוִאיְמָלך ַההוא ּבַ ְ ְּ ְּוָאַמר ְדָלא . ְּוִאְתַנֵחם ֵמחֹוֵביה, ּ
ִזיב ִמן ִדיָנא ּתֵ ְּיתוב ְלָעְלִמין ְלַהאי ַחָטָאה ְוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ֲּאְמרו ַחְבַרָייא ְלַרּבִ ָמה ָיַדְעּתְ, ּ אִסיָמָנא ָיַהב ִל, ָּאַמר ְלהו. ּבְ ַוֲאָנא , י ַאּבָ
יה מֹוַדְעָנא ּבֵ ּתְ ֲּאְמרו ֵליה. ִּאׁשְ יה, ּ ְתמֹוְדַעת ּבֵ יַנח ִחְוָיא ְדִאׁשְ ּּתִ ַּההוא ְדִאְתֵנַחם ְוַתב . ּ ּ
ָמה ָיַדְעּתְ ד ֲהָוה ָאִזיל ַההוא ִחְוָיא, ָּאַמר ְלהו. ֵּמחֹוֵביה ּבְ ֹוי ֲהוו ָסְלִקין וָזְנבֹוי , ּּכַ ַקּשׂ ַּקׂשְ

ּהו ְדָאִזיל ָזִקיף ְוִאי ְבִהילו)אזיל(ּ ּרוָחא ֲחָדא ֲהָוה ָאִזיל ָלֳקְבֵליה ְוָהָוה ָקאֵרי ָקֵמיה. ּ ּבִ ּ ,
ְּתוב ֵמָאְרָחך ר ָנׁש. ּ ְּדָהא ָתב ֵמחֹוֵביה ְוִאְתְנֵחם ַההוא ּבַ ּ ּ.  

ַאְת ֲהֵדיה ּבְ א ָלא ֲהָוה ַצִיית ַעד ְדִיְתנון ֵליה ּכֹוֶפר ּבַ יׁשָ ְּוַההוא ִחְוָיא ּבִ ּ ּ ּ ר ּּ ֵּריה ְדַההוא ּבַ ּ ּ
ָּנׁש ְדִאְתַחָייב ָקטֹוָלא ְוָתב א. ּ ְּדַכך אֹוְרחֹוי ְדִחְוָיא ֵעיָלא ְוַתּתָ יָון ְדִאְתְייִהיב ֵליה ֵרׁשו, ְּ ּּכֵ ּ ,

ד א ְדִאְתְייִהיב ֵליה ֵרׁשו ְלֶמְעּבַ יׁשָ ִלים ַההוא ִדיָנא ּבִ ָּלא ָתב ַעד ְדַאׁשְ ּ ּ ּ ּאֹו ְדִיְתנון ֵליה , ּ ּ ּ
ַאְת ּכֹוְפָראּבְ ֵּריה ַחָייָבא ַאֲחָרא ּבְ ֵריָקַנָייא ָלא ִיפֹוק. ּ ְּדָהא ּבְ ּ יָון ְדִאְתְייִהיב ֵליה ֵרׁשו. ּ ּּכֵ ּ.  

ָּאְמרו ֵליה ל ָדא, ּ יַנח ּכָ ַּההוא ּגֹוי ְדַאָמַרת ִדיַהְבּתְ ֵליה ּכֹוְפָרא. ּתִ ּ ּ ָמאי ָיַדְעּתְ, ּ ָאַמר . ּבְ
יָון ְדַמֵלִלית ְלִחְוָי, לֹון ּּכֵ ַּההוא רוָחא ְדָהָוה ָאִזיל ָלֳקְבֵליה ְוָלִחיׁש ֵליה ִדיתוב , אּ ּ ּ ּ ּ

ר ָנׁש ְּלאֹוְרֵחיה ְדָהא ִאְתֵנָחם ַההוא ּבַ ּ ָּדִליג ַההוא רוָחא ַעל אוְדֵניה. ּ ּ ּ ּ   .)אודני ואמר לי(. ּ

ְווהו ַחְבַרָייא ּּתַ י ֶאְלָעָזר. ּ ָּקמו . ּד ָמה ְדָעַבדְּדָהא ִחְוָיא ֲעָב, ְֵניַהך ְוֵנְחֵמי, ָאַמר ַרּבִ
י ֲחַקל ַההוא ּבֵ י ַחד ִטיָנָרא ּבְ ּבֵ ְּוַקִריבו ּגַ ִריך , ּ חו ְלַההוא ּגֹוי ְדִמית ְוַההוא ָנָחׁש ּכַ ּכָ ְַאׁשְ ּ ּ ּ ּ
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יה ַּעל ִעְקֵביה ְוָלא ֲהָוה ַאְבִדיל ִמּנֵ רֹוֵניה ְוַאְכִריך , ּ ְוָבַתר ִאְתְפַרׁש ֵמֲעְקֵביה ְוָסִליק ַעל ּגְ ּ ּ ּּ
ּמָ ן ָנִחית ַעל ֲעַקֵביה. ןּתַ ּמָ ּוִמּתַ יה, ּ ְּדָלא ֲהָוה ִמְתְפָרׁש ִמּנֵ ּּ.  

ָאְרָחא וְמָחא ֵליה חו ֵליה ַאְרָנִקי ַחד ַמְלָיא ִדיָנִרין ְדָגִזיל ְלַחד יוָדאי ּבְ ּכָ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ָנַטל . ּ
י ֶאְלָעָזר ַית ַאְרָנִקי כֹוָלא ֲעִבי, ָאַמר. ַרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדּבְ ּּבְ ִליחוָתאְ ָּתבו ְלַההוא . ּד ׁשְ ּ

  .)א ז ל י(ֲּאָתר ַדֲהוו 

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ְדּתָ ַוֲאִני )ג'' י ש ע י ה מ (, ָּפַתח ַרּבִ ֵעיָני ִנְכּבָ ר ָיַקְרּתָ ּבְ  ֵמֲאׁשֶ
ך ַחת ַנְפׁשֶ ים ּתַ יך וְלֻאּמִ ן ָאָדם ַתְחּתֶ יך ָוֶאּתֵ ָָאַהְבּתִ ָ ר ָיַקְרּתָ. ָּ ֵעי ֵליהָיָקר ּמִ, ֵמֲאׁשֶ ְוָהִכי , ּּבָ

ֵעיָני. ְִאיְצְטִריך ה ָיָקר ּבְ ר ַאּתָ ְרֵמיה ִאְתָייַקר. ָּמהו ָיַקְרּתָ, ֵמֲאׁשֶ ַלל ְדִאיהו ִמּגַ ִּמּכְ ּ ֶּאָלא . ּ
ָּהִכי הוא ַוַדאי ִחיוָבא , ּ ר ָנׁש ְדִאיהו ּבְ ְּדָכל ּבַ ּ ּ ִריך הוא )ב'' ש ע '' ד (ּ א ּבְ ּ ַקֵמי קוְדׁשָ ְּ

ַקְדִמיָתא ִריך הוא)תו ע ב ת א(ּ הוא ֵמָזְלֵזָלא ְותֹוֵעָבה ,ּבְ א ּבְ ּ ַקֵמי קוְדׁשָ ּוָבַתר . ְּ
ְּדִאיְמָלך ְוַתב ֵמחֹוֵביה ְרֵמיה, ְּ א ִאיהו ִאְתָייַקר ִמּגַ ּתָ ַּהׁשְ ִריך הוא ָקאֵרי ָעֵליה . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ְדּתָ, וָאַמר ֵעיָני ִנְכּבָ ר ָיַקְרּתָ ּבְ   .ְְרָמך ָיַקְרּתָָאּתְ ִמַג, ֵמֲאׁשֶ

יך ְדּתָ ַוֲאִני ָאַהְבּתִ ֵעיָני ִנְכּבָ ר ָנׁש . ָּבְ ֲהֵדי ּבַ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ְּדָהא ֵלית ְרִחימו ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַהאי ַעְלָמא ָמאן ְדָתב ֵמחֹוֵביה, ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ יך. ּ ְָוַעל ָדא ֲאִני ָאַהְבּתִ ֲּאָבל ָמה ַאֲעִביד ְדָהא . ּ
יך, ָּדא הוא ֵעיָטא. ְוָיא ְלָנְזַקאַּיֲהִבית ֵרׁשו ְלִח ן ָאָדם ַתְחּתֶ ַּמאי ִאיהו ָאָדם ִדיַהב . ָָוֶאּתֵ ּ

חֹוֵתיה ִריך הוא ּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א ַאֲחָרא, ְּ ַּההוא ָאָדם ְדָאֵתי ֵמַעּמָ ְּדַההוא ִחְוָיא ִמִדיֵליה , ּ ּ ּ ּ
ן ָאָדם, ֵּייכול ְקֵרי ָאָדם. ִּדְכִתיב ָוֶאּתֵ ים ָדא הוא.  ֱאדֹוםֶּאָלא, ַאל ּתִ ּוְלֻאּמִ ְלאֹום , ּ

יה, ִמְלאֹום ֶיֱאָמץ ו ְדָיִהיב ֵתחֹות ַנְפׁשֵ ְּוָדא ַזְרָעא ְדֵעׂשָ ּ.  

ַּהא ַהאי יוָדאי ְדָגַזל ַההוא ּגֹוי ְדָקַטל ִחְוָיא, ַאְדֲהוֹו ַיְתֵבי ּ ּ אֹוְרָחא ָלֵאי ְוַעֵיף, ּ . ֲאָתא ּבְ
א ֲעאל ּבְ ְמׁשָ יפו ְדׁשִ ּקִ ּוִמּגֹו ּתַ ְוָהָוה ִמְתָרֵעם , ַּההוא ֲחַקל ְוָיִתיב ְתחֹות ִאיָלָנא ַחדּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּוָמְצִדיק ָעֵליה ִדיָנא, ְּ ּ ּ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא. ְוָאַמר, ּ ך , ּ לוי וָידוַע ַקּמָ ְּגָ ּ ּ
לום ָנא ֲעַלי ְוַעל ּגוִפי ְוַעל ָממֹוִני ּכְ ְּדֲאָנא ָלא ַחִייׁשְ ּ ִדי, ּּ ל ְּדָהא ּבְ  )מה(ָנא ִאְתֲעִביד ּכָ

ה ַאָפְרֵנס לֹון. ְּדִאְתֲעִביד ּמָ א ְוִאיָמא ָסִבין ִאית ִלי ְדֵלית ִלי ּבְ ְּוַעל ָדא , ֲּאָבל ַאּבָ
ָנא   .ַּחִייׁשְ

ל ָדא ד , ְּותו ַעל ּכָ ָנא ְלֶמְעּבַ ַההוא ַאְרָנִקי ְדַחד ִמְסּכְ ְּצרֹוָרא ֲחָדא ְדִדיָנִרין ְדָהָוה ּבְ ּ ּ
ּחוָפה ִלְב יה ַעְנָייאּ יר, ָּמה ַאֲעִביד ָמאֵרי ְדָעְלָמא. ַּרּתֵ אי ַיּתִ ִלּבָ ִאיְבָנא ּבְ   .ַּעל ָדא ּכַ

ָכה ְוָאַמר  ָפֵטי ה)ט''תהלים קי(ּבָ ֶּאֶמת ָצְדקו ַיְחָדיו' ּ ִמׁשְ ְקׁשֹוט , ִּדיִנין ְדָמאֵרי ַעְלָמא. ּ
ִגין ְדָצְדקו ַיְחָדי, ֲּאַמאי ִאינון ְקׁשֹוט. ִּאינון ּּבְ ּ ִריך . וּ א ּבְ ֲעָתא ְדִדיָנא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ְְדָהא ּבְ ּ ּ ּ

ד  ֵעי ְלֶמְעּבַ ָמה ָמאֵרי ְתִריִסין ַקְייִמין ֵמַהאי ְסָטר וֵמָהאי ְסָטר וָמְצִדיִקין , )דינא(ּהוא ּבָ ּּכַ ּ
ִאֵלין יִחין ִאֵלין ּבְ ִאֵלין וַמּגִ ִּאֵלין ּבְ ּ ּ ִאֵלין וִאְסּתָ. ּּ יָון ְדָצְדקו ִאֵלין ּבְ ּּכֵ ּ ּ ֲחָדאּ ָמן ּכַ ֵדין , ּכְ ּכְ

ָפֵטי ה ֵּאיָמַתי ָצְדקו ַיְחָדיו. ֶאֶמת' ִּמׁשְ ֵני ִדיָנא ְלֵעיָלא. ּ ל ּבְ ד ַמְצִדיֵקי ּכָ ְּוַעל ָדא . ּּכַ
ֵכיָנא ְוֹלא ַעל ִדיִדי, ָּמאֵרי ְדָעְלָמא   .ַּעל ָדא ּבַ
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ַמע ר יה' ׁשָ ֶּאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא ְוָקמו ְלַגּבֵ ּ ָּחמו ָיֵתיה. ּ ּ ְדָהָוה ָיִתיב ְתחֹות ַההוא ִאיָלָנא ּ
יהֹון ּבֵ יה וְנָטלו ָיֵתיה ְלּגָ ְּוַאְתִקיפו ּבֵ ּ ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ ָאה ְקׁשֹוט)לא תדחל(, ָאַמר ַרּבִ ְּדִאי ,  ַזּכָ

ָאה ֲאְנּתְ ָמה ְדָעַבד, ָלאו ַזּכָ ִריך הוא ִניָסא ַרְבְרָבא ּכְ א ּבְ ָּלא ַיְרִחיׁש ָלך קוְדׁשָ ּ ְּ ְ .
ַק ִגיָנךּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ יִזיל ְוֵתְחֵמי ָמה ְדָעִביד קוְדׁשָ ְְדִמיָתא טֹול ַאְרָנִקי ִדיָלך ְוּתֵ ְ ְּ ּ ּ ּ.  

ִריך ַעל  יה נוְקִמין ְוָהָוה ּכְ ֲהַדְייהו ְוָחָמא ַההוא ּגֹוי ִמית ְוִחְוָיא ֲהָוה ֲעִביד ּבֵ ְֲאָזל ּבַ ּ ּ ּ ּ
ַעְפ. ַקְדֵליה ַטח ַההוא יוָדאי ּבְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ח ְלָמאֵרי ַעְלָמאּ ּבַ יק ְידֹוי . ָרא ואֹוֵדי ְוׁשַ ְוָקם וָנׁשִ

י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא ְּדִרּבִ ִריך הוא ַאְרִחיׁש ִניָסא ָדא . ּ א ּבְ א ָיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּתָ ָּאַמר לֹון ַהׁשְ ּ ְּ

יָנְייכו ּגִ   .ּּבְ

ָנן ֵכיָנ, ֲאָבל ָרּבַ א ְוִאיָמא ָסִבין ְדִאית ִלי ּבַ ָנא ְדַיִהיב ִלי ְצרֹוָראַּעל ַאּבָ . ּא ְוַעל ִמְסּכֵ
ָּפַתח ַהָאְרָנִקי ְוֲאְחֵמי לֹון ְצרֹוָרא ְוֵכן ֲאְחֵמי לֹון ָמָחא ְדָעַבד ֵליה ַההוא ּגֹוי ּ ּ י . ּ ַּצֵלי ַרּבִ

ֵסי   .ֶּאְלָעָזר ָעֵליה ְוִאּתְ

ִמְלַקְדִמין יה ְדַההוא ּגֹוי ּכְ ְּקִריבו ְלַגּבֵ ּ ּ ְּוָחמו ַההוא ִחְו, ּ ַקְדִמיָתאּ ְדּבְ . ָיא ְדָהָוה ֲעִביד ּכְ
י ֶאְלָעָזר ל ָמה ְדַעָבְדּתְ ֵיאֹות ֲעַבְדּתְ, ָאַמר ַרּבִ ְְותו ְדַאְחִמית ֵחיָלך וְגבוְרָתך . ִחְוָיא ּכָ ְּ ּ ּ ּ

יה יִאין, ּּבֵ יה נוְקִמין ַסּגִ ְּוֲעְבָדּתְ ּבֵ ל ָמה ְדֲעַב. ּ . ְדּתְְּוָהא ֲחֵמיָנן ְתַלת ִזְמִנין וַאְחִמית ּכָ
ְמַעְרָתך אן וְלָהְלָאה ִזיל וִאְתָטָמר ּבִ ְִמּכָ ָזְרָנא ֲעָלך ְדָלא ַתְנִזיק ְלִבְרָייָתא ְדָעְלָמא, ּ ְּוּגָ ּ ְ .

יה ְוָאַזל ֵליה ִּאְתְפַרׁש ַההוא ִחְוָיא ְוַכָפף ֵריׁשֵ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְלַההוא יוָדאי ָּאַמר ַרּבִ ְנָאך, ּ ּיָסא ְדַדֲהָבא ִאית ֵליה ְּדָהא ּכִ. ְטֹול ֲעָדָאה ְדׂשָ ּ
ֵריה ְדַההוא ּגֹוי ְלָאבֹוי ָבק ֵליה ּבְ יה ְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּ לום, ּ ְּוָלא ִתיטֹול ִמִדיֵליה ּכְ ּ יה . ּ ְּוִזיל ְלַגּבֵ

ְבָרא ְדדוך ְפַלן ּּגַ ְ ּ יה, ּ ח ְדִמיָתא ִאְתּתֵ ּכַ ְּוִתׁשְ יָסא ְדִדיָנִרין ָדא. ּ יה ְוַהב ֵליה ּכִ ִּזיל ְלַגּבֵ ּ ּ ,
אּבְ ְסחֹוָרָתא ַעל ַיּמָ ֵמיה ְוהוא ָאִזיל ּבִ ְמעֹון ׁשְ ָרא ַחד וׁשִ ְבָרא ִאית ֵליה ּבְ ִּגין ְדַההוא ּגַ ּ ּ ּ ּ .

א ֲאְרּבָ יָסא, ּוִאינון ּבְ ָנב ֵליה ַהאי ּכִ ֵריה ְדַהאי ּגֹוי ּגָ ּּבְ ּ ע, ּ ְּוָיַהב ֵליה ְלַההוא ָרׁשָ ְוֵאיָמא . ּ
יָסא ְּלַההוא יוָדאי ְדַיְסִליק ּכִ ּ יה, ּ ָדא ִלְבֵריהּ ל ֵייֵתי ְלַגּבֵ ְּדַלֲעּגָ ִריך , ּ א ּבְ ְויֹוֵדי ְלקוְדׁשָ ּ

ּהוא ְדַאְחַזר ַאֵביַדָתא ְלָמאֵריה ּ י ֶאְלָעָזר , ְְוַכך ֲעִביד. ּ יָסא ְוָסִגיד ָקֵמיה ְדִרּבִ ָּנַטל ּכִ
יק ְידֹוי ְווהו ַחְבַרָייא, ְוָנׁשִ ּּתַ ּ.  

א י ַאּבָ ָכל אֹוְרָח, ָאַמר ַרּבִ ךּבְ ָכל ָמה ְדַחִמיָנן ּבָ ְא ָדא ִאיהו ַתְווָהא ּבְ א ִאיהו . ּ ּתָ ְּוַהׁשְ
ִסיָמָנא ִאיִהי, ִּמָלה ָדא, ָּאַמר ְלהו. ָּמהו ֵדין, ַתְווָהא ַעל ַתְווָהא ָחְכָמָתא, ָלאו ּבְ . ְוָלאו ּבְ

ֵעיָנא ֲחֵמיָנא ִאילו ּבְ ַכל ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא ּכְ ֶּאָלא רוָחא ִדיִלי ִאְסּתָ ּ ְּווהו ּכוְלהו ַחְבַרָייאּתַ. ּ ּ ּ ּּ ,
ֲהַדְייהו ַּאְזלו ּכוְלהו ַחְבַרָייא ְוַההוא יוָדאי ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ יה ַחמֹוי. ּ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ן. ּ ּמָ יָון ְדָמטו ְלּתַ ּּכֵ ּ ,

אֹוַרְייָתא י ֲעְרסֹוי ְוָלֵעי ּבְ ּבֵ חוהו ְלַחמֹוי ְדָהָוה ָיִתיב ַעל ּגַ ּכְ ַּאׁשְ ְרָכ. ּ ִריך ּבִ י ְּבָ ָתא ַרּבִ
ֲהַדְייהו, ֶאְלָעָזר ּוְבִריכו ַחְבַרָייא וִאיהו ַחֵדי ּבַ ּ ּ ּ ּּ:  
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י ֶאְלָעָזר וָאַמר ָעה'  ְרָפֵאִני ה)ז''ירמיה י(, ָּפַתח ַרּבִ יֵעִני ְוִאָוׁשֵ יָון ְדָאַמר . וֶאָרֵפא הֹוׁשִ ּּכֵ
יֵעִני. ָּמהו וֶאָרֵפא', ְרָפֵאִני ה יָון ְדָאַמר הֹוׁשִ ָעהָּמהו וִא, ּּכֵ יָון ְדַאְסָיא ַמֵסי. ָוׁשֵ ַמאן , ּּכֵ

  .ּהוא ְדָמֵחי

ִריך הוא, )א אמר רבי יוסי חמוי''נ(ֶּאָלא  א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ל ַאְסָווָתא ְדָעְלָמא ּבִ ּּכָ ּ ּ ֲאָבל , ְּ
ִליַחא יָדא ִדׁשְ ִליַחא וִאית ִמְנהֹון ְדָלא ִאְתְמָסרו ּבִ ִּאית ִמְנהֹון ַעל ְיָדא ִדׁשְ ן ְּוִאינו. ּ

יָדא  ְּדִאְתַמְסרו ּבִ ִליַחא ַאְסָווָתא ִאינון)א''ה ע''ש(ּ ֲּאָבל ִאינון . ֲאָבל ְלִזְמִנין ִמְתַהְדָרן, ּ ִדׁשְ
ִריך הוא ַמֵסי א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ַאְסָווָתא ִדיֵליה ִאיִהי , ָלא ִמְתַהְדָרן ְלָעְלִמין, ְּ ּ ּ

ָלל ה ַמְרָעא ּכְ ַּאְסָווָתא ְדֵלית ּבָ ךּו. ּ ָלל, ְוֶאָרֵפא' ְרָפֵאִני ה, ְְבִגין ּכָ ָלא ִקְטרוָגא ּכְ . ְּוָדא ּבְ
א ַחְבַרָיא ּתָ ק ִלי ְוַעָרב ִלי, ְּוַהׁשְ ִריך הוא ָיַהב ִלי ַאְסָווָתא ְוָעׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

ָווה וָבָכה ְוַחֵדי ל ַההוא עֹוָבָדא ּתָ ָּסחו ֵליה ּכָ ּ ּ ּ ַּחְבַרָייא ָנַדְרָנא ְד, ָאַמר. ּ יה ּ ֵּאיַהך ְלַגּבֵ ְ

ֲהֵדיה ר ּבַ ח ְלָמאֵרי ַעְלָמא, ּוִאְתַחּבָ ּבָ ֲהַדְייהו. ּונֹוֵדי וְנׁשָ ַּחֵדי ּבַ ּ.  

ָּאְמרו ֵליה ק, ּ ָמאי ֲהִויָתא ִמְתַעּסֵ ק ְוֲחֵמיָנא . ּבְ ָלק ֲהִויָנא ִמְתַעּסֵ ת ּבָ ָפָרׁשַ ָאַמר לֹון ּבְ
ְּדָחְכְמָתא ִדיֵליה יר ֵמ, ּ יף ְוַיּתִ ְלָעםֲהָוה ַתּקִ ְלָעם ִרְגָעא ֲחָדא. ָּחְכָמָתא ְדּבִ , ָּחְכָמָתא ְדּבִ

ָכל ִזְמָנא ָלק ּבְ ְלָעם ֲהִוי. ָּחְכָמָתא ְדּבָ ידֹוי ְדּבִ ְלהו ּבִ ָחן ּכֻ ֲּאָבל ַמְפּתְ ּ ִלים , ּ ְּדִאיהו ֲהָוה ׁשְ ּ
פוָמא ד ַחְרׁשֹוי. ּּבְ ָלק ֲהָוה ָיַדע ְלֶמְעּבַ ָלָמ, ּבָ פוָמאְוָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַאׁשְ   .ּא ּבְ

ה ַאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוגֹו)ירמיה ל(, ָּפַתח ְוָאַמר אית לאסתכלא (ַהאי ְקָרא . 'ּ וַאּתָ

ּ אוְקמוָה)ביה ָלק. ּ ַחת ִמַקְסמֹוי ְדּבָ ְלָעם ְוַאל ּתְ ֲּאָבל ַאל ִתיָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ֵמַחְרׁשֹוי ְדּבִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְרַוְייהו , ּתָ ֵּהיך ֲהוו ּתַ ּ ָרֵאלְ ל ִיׂשְ א ְלֳקּבֵ יׁשָ ֵעיָטא ּבִ ָדא ּבְ ְלָעם. ָדא ּבְ , ָאַמר ּבִ
א ֲהָוה ֵביָתא ְדָלָבן ַאּבָ ֵליה, ַיֲעֹקב ּבְ ין ָלֳקּבְ ין . ְּוָיִכיל ֵליה, ְּוָנָחׁש ָנְחׁשִ ֲאָנא ֲאָסֵדר ָנְחׁשִ

ֵליה ָלק. ָּלֳקּבְ ֵרי ִי, ָאַמר ּבָ ָמא ְדִאּקְ ָרֵאלַּוֲאָנא ֲאָסֵדר ִקְסִמין ִלׁשְ   .ׂשְ

ִאינון  יב ּבְ ֲעָתא ָנַפק רוָחא ֲחָדא ִמִסְטָרא ְדיֹוֵסף ִמּגֹו ַעְנֵפי ִאיָלָנא וָנׁשִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ים וָבִטיל לֹון ְּוַהְיינו ְדָאַמר יֹוֵסף . ְּנָחׁשִ מֹוִני)ד''בראשית מ(ּ ר ּכַ י ָנֵחׁש ְיָנֵחׁש ִאיׁש ֲאׁשֶ .  ּכִ

מֹוִני ר ּכַ ִג, ַמאי ִאיׁש ֲאׁשֶ ָנְייכוּבְ ים ְיַבֵטל ְלּבְ ּיִני ִאית ִאיׁש ְדְנַחׁשִ ִגיִני ִאיהו ְלֵעיָלא, ּ ּּבְ ּ .
מֹוִני ר ּכַ א . ְּוַהְיינו ִאיׁש ֲאׁשֶ ִּאית ִאיׁש ְלֵעיָלא ְדָנַפק רוָחא ַאֲחָרא ִמּגֹו ִאיָלָנא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ

ַההוא ֶקֶסם וָבִטיל לֹון יב ּבְ ּוָנׁשִ ּ.  

ְפֵת א, ְַמאן ֶמֶלך ָדא. ְי ֶמֶלךְּוַהְיינו ֶקֶסם ַעל ׂשִ ְלָעם . ִּאיָלָנא ִדְלַתּתָ יב ּבִ ֵדין ֲאּתִ ּכְ
ָרֵאל, וָאַמר ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ָנָחׁש ּבְ ְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּכִ ְּוַתְרַוְיהו ֲהוו ּבִ ּ ּ.  

ך ֲאִני י ִאּתְ ֵריה ַעְלָמא, ָּכִ ָּלא ֲהוו יֹוִמין ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ְ ְדִאיְצְטִריך ָהִכי ְלֶמֱהִוי ּ ּ
ָרֵאל ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְנֵאיהֹון , ְּ יָצָאה ְלׂשַ ְלָעם ְלׁשֵ ַההוא ִזְמָנא ְדָבָעא ּבִ ּּכְ ּ

ָרֵאל ֵמָעְלָמא ִריך הוא. ְּדִיׂשְ א ּבְ ְּוַעל ָדא ָאַמר קוְדׁשָ יָצָאה ְלכו , ְּ ָעא ְלׁשֵ ְלָעם ּבָ ּּבִ
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ר )ירמיה ל(. ֲאָבל ֲאָנא ָלא ַאֲעִביד ָהִכי, אֵמָעְלָמ ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ָלה ּבְ ה ּכַ י ֱאֶעׂשֶ ּ ּכִ
ה ַכָלה ה ְואֹוְתך ֹלא ֱאֶעׂשֶ ּמָ יך ׁשָ ִּהַדְחּתִ ָ ָ ּ.  

ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ְּדִאילו ֵייתון ּכָ ּ ֲאָתא ָלָבן . ָּלא ֵייְכלון ְלֵשיָצָאה ְלכֹון ֵמָעְלָמא, ּּ
ַקְדִמיָתא ו ְלחֹודֹוי ֵמָעְלָמאּּבְ ִריך הוא , ְּבָעא ְלַאְעָקָרא ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבִ א ּבְ ֲּאָתא קוְדׁשָ ְּ

ין ָעֵליה ר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד ַרע)ג''בראשית ל(ִּדְכִתיב . ַּוָאּגִ ַדּבֶ ֶמר ְלך ֶפן ּתְ ּ ִהׁשָ ּ ֲאָתא . ָ
ַּפְרֹעה וָבָעא ְלֵשיָצָאה לֹון ֵמָעְלָמא א ּבְ, ּ ין ֲעַלְייהו ִדְכִתיבֲּאָתא קוְדׁשָ ִּריך הוא ַוָאּגִ ּ ּ ְ ,

ה ְוֵכן ִיְפרֹוץ)שמות א( ן ִיְרּבֶ ר ֵיַענו אֹותֹו ּכֵ יָצָאה לֹון. ּ ְוַכֲאׁשֶ ֲאָתא , ֲּאָתא ָהָמן וְבָעא ְלׁשֵ
יה יב ּכָֹלא ַעל ֵריׁשֵ ין ֲעַלְייהו ַוֲאּתִ ִריך הוא וָאּגִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ָכל ָדָרא ְוָדָר. ְ א ְוֵכן ּבְ ּא קוְדׁשָ

ִדיר ָרֵאל ּתָ ין ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ַאּגִ ּּבְ ּ ּ ְ.  

ָרֵאל ַאְמֵרי  י ֹלא ָכלו ַרֲחָמיו)איכה ג(ְוִיׂשְ י ֹלא ַתְמנו ּכִ ּ ַחְסֵדי ְיָי ּכִ ּ ֵעי . ּּ י ֹלא ַתמו ִמּבָ ּּכִ
ָסֲעָדן, ֵּליה ָכל ָדָרא ְוָדָרא ֲהוו ּבְ ֶּאָלא ַחְסֵדי ְיָי ּבְ ּ י ֹלא ַת, ּ ַתֵציָנאּכִ ַמאי . ְּמנו ְוָלא ִאׁשְ

ְּדָלא ִאְתֵמָנעו ַרְחמֹוי ִמיָנן, ַטְעָמא י ֹלא ַכלו ַרֲחָמיו, ּ ִּדְכִתיב ּכִ ּּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ִתיב ּבְ עֹור, ָמה ּכְ ן ּבְ ְלָעם ּבֵ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ּבִ ִתיב. ַוִיׁשְ , ּוְלָבַתר ּכְ
ַּוֵיְלכו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ְלָאִכים.  ִמְדָיןּ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיָמר ַוָיֹבאו ַהּמַ ַּמאי ַטְעָמא ְדָקא , ּּ

ַקְדִמיָתא אי ְדָקָאַמר ּבְ ֵני ִמָלה ִמּמַ ּׁשָ ּ.  

ִרין  ִרין ִקׁשְ ין ִדְלֵעיָלא ִאינון ְדַקׁשְ ָכל ַדְרּגִ ים ֲהָוה ּבְ ָלק ַחּכִ ע ְדּבָ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ
הו ַחְרׁשִ ד ּבְ ין ִעיָלִאין , ין ְוִקְסִמיןְּלֶמְעּבַ ְּוָכל ִאינון ַדְרּגִ ְפָיין , ּ ִמַלְייהו)מנייהו(ּ הו ּכַ ִּדּבְ ּ

ִאין ּתָ ין ּתַ   .ְּלַדְרּגִ

ין ְיִדיָעאן וַמְלָאִכין , ָּאַמר ֵליה ין ִאית ָלן ַדְרּגִ ין ְוַקְסִמין ְוָנְחׁשִ ָכל ִזְמָנא ַדֲאַנן ַחְרׁשִ ּּבְ ּ ּ
מֹוְדָע ּתְ ין ְוַקְסִמיןְּיִדיָעאן ְדִאׁשְ י ַחְרׁשִ אן וְלָהְלָאה ִאית ָלך ְלַעְייָנא . ן ְלַגּבֵ ְֲאָבל ִמּכָ ּ
ֲאָתר ַאֲחָרא ִעיָלָאה   .ּבְ

ין ין ַקִדיׁשִ ִאינון ַדְרּגִ ָמָהן ֲאַחָרִנין ּבְ ַתב ֵליה ׁשְ ּּכָ ּ ּ ין, ּ ְּוָהִכי אֹוְרַחְייהו ְדַקְסִמין ְוַחְרׁשִ ּ ,
ין ְדַהה ַּיְדֵעי ִאינון ַדְרּגִ ּ ְרָייא ֲעַלְייהוּ ּוא ֶקֶסם ׁשַ ין . ּ ַדְרּגִ ְייהו ְואוָמאן לֹון ּבְ ְּוַעְבִדין ַחְרׁשָ ּ ּ ּ
ַּאֲחָרִנין ִעָלִאין ִמַנְייהו ְּוַעְבִדין ָמה ְדָעְבִדין, ּ ּ.  

ַלח ֵליה ָהִכי א ָדא, ּׁשָ ין ְדָעְלָמא, ַעּמָ ַאר ַעּמִ ׁשְ ָרא ִדיְלהֹון ּכִ ָּלאו ִקׁשְ ָרא , ּ ֲאָבל ִקׁשְ
יןִּדיְל ל ַדְרּגִ ָרן ְלֵעיָלא ִמּכָ ֲאַתר ַאֲחָרא ִעיָלָאה ִמְתַקׁשְ ּהֹון ּבַ ּ.  

יִבין  ַלח ֵליה ִפיפוָסא וַפְטרֹוָנא ִדְתֵריָסר ְנׁשִ ַתב ְוׁשַ ּּכָ ּ ּּ ּ ֵלי ְרִתיָכא )נשיאן(ּ ְלּגָ ּ ְדַסֲחָרן ּגַ
א ְּדכוְרַסָייא ַקִדיׁשָ ל, ָּאַמר ֵליה. ּּ ּכֵ ְסּתַ ְס, ִאי ּתִ ָהֵני ּתִ לּבְ ּכֵ ָרן . ּתַ ִגין ְדָהֵני ְתֵריָסר ְדִמְתַקׁשְ ּּבְ

י ְבִטין''ּבְ ין. ב ׁשִ יד ַחְרׁשִ ְעּבֵ ָהֵני ּתַ א ְדִאינון י, ְוִאי ּבְ ּבִדיוְקָנא ִדיְלהֹון ְלַתּתָ ּ ּ ּ ְבִטין ''ּּ ב ׁשִ
ין''ְוי הו ְקָרָבא ְוֵנֶעַקר ְלהו ֵמָעְלָמ, ּב ִדְגִלין ְפִריׁשִ ֵּניכול ְלהו וָנִגיח ּבְ ּ ּ   .אּ
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ַלח ַמְלָאִכים ְּוַהְיינו ַוְיׁשַ ּוַדאי ֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָיָדם, ּ ִּפיפוִסין ְדַמְלָאִכין . ּוְקָסִמים ּבְ ּ ּ ּ
יַדְייהו ין ֲהוו ַאְתָיין ּבִ ַּקִדיׁשִ ּ ִריך . ּ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ין ִעָלִאין ּבִ ְְוִאיהו ָלא ָיַדע ְדָכל ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּּ

ּהוא ִאינון יב. ּ ָלקָמה ָחׁשִ ין ,  ּבָ ָאר ַעּמִ ׁשְ ָרֵאל ִאְתְמָסרו ְלַמְלָאִכין ּכִ יב ְדֲעָמא ְדִיׂשְ ָּחׁשִ ּ
ָמָהן ְדִאֵלין ַמְלָאִכין ְתֵריָסר. ְּדָעְלָמא ַתב ׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ַלח ֵליה, ּ ְּוׁשַ ַלח . ּ ְּוַהְיינו ַוִיׁשְ ּ
  .ַמְלָאִכים

א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה ין ְדִאינון , ּתָ ל ַדְרּגִ ּּכָ ּ ִרין ּ ָרן ִקׁשְ א ָדא)ב''ה ע''ש(ִמְתַקׁשְ ,  ְלַתְבָרא ַעּמָ
ִּמִסְטָרא ְדָצפֹון ִאינון ִסְטָרא . ּ ין ִדיָלן ּבְ ּוִמִסְטָרא ְדָצפֹון ְזִמיִנין ְלִמְנַפל ְוׁשוְלָטנו ְדַחְרׁשִ ּ ּ ּ ּּ

ְּדָצפֹון ִאינון הֹון ְקָרָבא ְדָהא ְתֵריָסר ִא. ּ ָחא ּבְ א ֵניכול ְלַאּגָ ּתָ ַּהׁשְ ָרן )דאינון(ֵּלין ּ  ִמְתַקׁשְ
הו ְרָיין ְלִמְמֵני, ּּבְ ּוִמִסְטָרא ְדָצפֹון ׁשַ ּ.  

ְרָיין תוְקָפא ִדיְלהֹון ֹמאָלא ׁשַ ְּוהֹוִאיל וִמׂשְ ּ ר, ּ ּבַ ִגין ְדָכל תוְקָפא . ִאְתַחָלׁש וִאּתְ ּּבְ
ִּדיְלהֹון ְלַההוא ְסָטר ִאיהו ּ ָּמהו ְדָקָאַמר ִדְכִתיב . ּ ּ ר )דברי הימים ב ד(ּ ֵנים ֲעׂשָ  עֹוֵמד ַעל ׁשְ
ה פֹוִנים ָצפֹוָנה ֹלׁשָ ָקר ׁשְ אֵרי ְלִמְמֵני, ּּבָ פֹון ׁשָ פֹון ִאיהו . ִמּצָ ָּאַמר ַהא תוְקָפא ִדיָלן ִמּצָ ּ ּ

ִעים ָחֵסר ַחד ָנא, ְּוִאינון ַאְרּבָ ּבָ חֹוַתְייהו ֵלית לֹון חוׁשְ א וּתְ יִפין ִמַפְרְזָלא וְנָחׁשָ ּקִ ין ּתַ ַּדְרּגִ ּ ּ ּ ּּ .
הו ָחא ְקָרָבא וְלִאְתָגַרָאה ּבְ ְּוַעל ָדא ֵניכול ְלַאּגָ ּ ּ.  

ִריך הוא ָלא ֲעִביד ָהִכי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַמָיא, ְּ ִביק לֹון ְלַמְלָאִכים ְוָלא ְלֵחיֵלי ׁשְ . ְּדָלא ׁשָ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ְּ ְלטֹוִנין. ּ ָאר , ְוָכל ַמְלָאִכין ַרְבְרִבין ְוׁשִ ל ׁשְ ְּפַלג ַעל ּכָ

ין ָרֵאל. ַעּמִ גוָפא ְדִאיָלָנא , ְּוָכד ָאתו ִיׂשְ ְלחֹודֹוי ְוַאֲחִסין לֹון ְבתוְקָפא ּבְ ָּנִטיל לֹון ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ
יָדא ְדַמְלָאִכין ָבק לֹון ּבִ ן ְוַרְבְרִבין ְדָעְלָמא, ְּוָלא ׁשָ יָדא ִדְמַמּנָ דברים (ִּדְכִתיב . ְּוָלא ּבִ

ַה)ב''ל ד''ּוִאֵלין י. 'ְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגֹו ּבְ חוִמין ֵמַתְחָמן ּבְ ְלָבַתר . ִסְטֵרי ַעְלָמא' ּב ּתְ
ָרֵאל וַאֲחִסין לֹון ְבתוְקָפא ְדגוָפא ְדִאיָלָנא, ְּדָבָדר ַעְנִפין ְוַטְרִפין ָּנַטל ְלִיׂשְ ּ ּ , ִּדְכִתיב. ּ

י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל )ב''דברים ל(   .ַנֲחָלתֹו ּכִ

י ֶאְלָעָזר ִפיר ַהאי, ָאַמר ַרּבִ ה ֵיאֹות ְוׁשַ ּמָ ּּכַ ָאה אֹוְרָחא ִדיָלן. ּ ה ִמיִלין ִעָלִאין . ַּזּכָ ְּוַכּמָ
ין ַרָווְחָנא לֹון ְוֲחֵמיָנא ַּקִדיׁשִ ן ְלָקַמְייהו. ּ ּמָ ַּההוא יוָדאי ֲהָוה ּתַ ּ ָנן, ָאַמר לֹון. ּ ל , ָרּבַ ּכָ

ָמה, ִּמיִלין ִאֵלין ין ִניְנהו.  ָטָבאןּכַ ּוִמיִלין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ ְתֵריה. ּּ ַּמאי ִדְכִתיב ּבַ ִּיְמָצֵאהו , ּ
ימֹון ְוגֹו ר וְבתֹוהו ְיֵלל ְיׁשִ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ּּבְ ּ'.  

 ] בשנה218יום [סדר הלימוד ליום יא אייר 

ָּאְמרו ֵליה יה ִמָלה, ּ ִּאי ָיַדְעּתְ ּבֵ ַא. ֵאיָמא, ּ ְּדָהא אוְקמוה ּבְ ּ ח ֵליה , ְבָרָהםּ ּכַ ְּדַאׁשְ
א  ְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ַאְרָעא ְדַפְלֵחי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְוָלא ֲהוו ַיְדֵעי ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִריך הוא ּּבְ ַתר ֲעבֹוָדה ָזָרה. ְ ֶּאָלא ּכוְלהו ֲהוו ַטָעאן ּבָ ּ ּּ יַנְייהו ַעָנָפא , ּ ְּוָקם ַאְבָרָהם וָפַרח ּבֵ ּ
ִליםֲחָד ן. ֳּקָדם ָמאֵרי ְדָעְלָמא, א ׁשְ ּמָ ח ֵליה ּתַ ּכַ   .ּוַאׁשְ
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ִריך הוא א ּבְ ָּמה ֲעָבד קוְדׁשָ ָּנַטל ֵליה ְלַההוא ַעְנָפא, ְּ ֵרי , ּ ן וַאׁשְ ּמָ ְּוָאֲעַקר ֵליה ִמּתַ
ֵדל, ֵּליה ּתַ ַאְרָעא ַאֲחָרא. ּוִאׁשְ ָתל ֵליה ּבְ ָ ֵלך ְלך ֵמ)ב''בראשית י(ִּדְכִתיב . ְּוׁשָ . 'ַָאְרֶצך ְוגֹוְ

א א ַקִדיׁשָ יה ַעּמָ ְּוָעִביד ִמּנֵ ָעְלָמא . ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּכַ ְּוָדא ִהיא ְמִציָאה ְדַאׁשְ ְּ

ַאְרָעא ִריך הוא ְוָלא ַיְדֵעי ַמאן ִאיהו, ּבְ א ּבְ יה ְבקוְדׁשָ ְּדָלא ְמֵהיְמֵני ּבֵ ּ ּ ּ ְּ.  

ִפיר הוא ָּאַמר ַההוא יוָדאי ׁשַ ּ ַאָלא. ִּמָלה ָדאְוֵיאֹות , ּּ ִאי ַאְבָרָהם ֲהָוה , ֲאָבל ִאית ְלׁשָ
ְִדיוְקָנא ְדִאיְצְטִריך ּ ּ ְּותו ְדָהא ְקָרא. ּּ ר ְלַאְבָרָהם , ּ ָלל ְוָלא ִאְדּכָ ָלא אֹוַכח ַעל ַאְבָרָהם ּכְ

ָלל ְלחֹודֹוי, ְוָלא ְלִיְצָחק, ּכְ י ֵחֶלק ה. ֶּאָלא ְלַיֲעֹקב ּבִ ּוַבְתֵריה ', ב ְוגֹוַעּמֹו ַיֲעֹק' ִּדְכִתיב ּכִ ּ
ִתיב   .'ִּיְמָצֵאהו ְוגֹו, ּכְ

י ֶאְלָעָזר ָיא ָהָכא, ָאַמר ַרּבִ ל ֶזה ֹלא ַקׁשְ ָחן ְדָנַפק ִמּגֹו . ִעם ּכָ ּכְ ְּדָהא ַאְבָרָהם ַאׁשְ ּ
ר. ָּפְלֵחי ֲעבֹוָדה ָזָרה ב ְדַיֲעֹקב ַאְדּכָ ְּוֵלית ִפירוָכ. ּהוא ַעל ַאְבָרָהם, ְוָהָכא ַאף ַעל ּגַ א ּ

ִמָלה ָדא ָלל ּבְ א ִאיָמא. ּּכְ ֲּאָבל ִאי ָיַדְעּתְ ִמָלה אֹו ִחדוׁשָ  )עד כאן מההשמטות(: ּ

 )סימן יא (השלמה מההשמטות

ָּפַתח ְוָאַמר ַההוא יוָדאי ּ ּ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוגֹו)בראשית א( ּ ַהִהיא , ַמאן ָאֶרץ. 'ּ
ָאה ּתָ ְתמֹוַדע ִעיָלָאה ְוּתַ ל ַעְלָמא . ַּמאי ֹתהו, ְּיָתה ֹתהוָה. ְדִאׁשְ ָדא ַקו ָירֹוק ְדַאִקיף ּכָ

ּ וָנָטה ָעֵליה ַקו ֹתהו וַאְבֵני ּבֹהו)א''ישעיה ל(ִּדְכִתיב . ּוִאיְקֵרי ַקו ֹתהו ּ ָמה , ּּבֹהו. ּ ּכְ
ַתְקָען ּגֹו ְתהֹוֵמי וִמְנהֹון ַנְפֵקי ַמִיין, ְּדָתֵניָנן ֲּאָבִנין ֵמפוָלמֹות ְדִמׁשְ ּ.  

א ִאית ְלִמְנַדעַהׁשְ ֹּתהו ְדִאיהו ַקו ָירֹוק. ּתָ ּ ָחן ,  ַקו ָירֹוק)הוא(ַמאן ֲהָוה , ּ ּכְ ֶּאָלא ַאׁשְ
ֵמיה ִסְפָרא ְדַאְסָיא ְדַקְרִטיָנָאה ְויֹוָדאן ְדֵקָסֵרי ׁשְ ּּבְ ֵמיה ַאְסָיא ַקְרִטיָנָאה, ּ ִגין . ְּוָקָראן ׁשְ ּבְ

יָרא ּבְ ל ַאְסָיין ְוַיּקִ ר ָנׁש )אמרי(ְוָהִכי ָאַמר . ָחְכָמָתאְּדהוא ָרב ַעל ּכָ ָלׁשֹון ַפְרִסי ְלּבַ ּ ּבְ
יָרא ּוָמאן . ִּאיִהי ַקו ָירֹוק ְדַאְסַחר ַעְלָמא, ַּמאי ֹתהו, ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ְּוהוא ָאַמר. ַיּקִ

ִּאיהו ְקִליָפא ֶדֱאגֹוָזא ְוָדא ִאיהו ְקִליָפה ִדְלַבר ְדִאיהו ָירֹוק ּ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

יה ּבֹהוְלגֹו ּ ִמּנֵ הֹון ַנְפֵקי ַמִיין, ּ ְּוִאינון ֲאָבִנין ֵמפוָלמֹות ְדִמּנְ ּ ָכאן עֹור . ּ ִּמן ֹתהו ִאְתַמׁשְ
ר יה. ּוָבׂשָ ְרֵמי ְלגֹו ִמּנֵ כו ּגַ ִּמן ּבֹהו ִאְתְמׁשָ ּ ך. ּ א , ְְוֹחׁשֶ יה ַעּמָ ך ִמּנֵ יכו ְדִאְתְמׁשָ ָּדא ְמׁשִ ּ ְּ

ו יָמא ַמאן ֹתהו. ְדֵעׂשָ ּ הוא וַדאי)הכי(ַהֵרי . ְּוִאי ּתֵ יה ַתְלָייא, ּ ך ִמּנֵ ְּדָהא ֹחׁשֶ ּ ֶּאָלא ִאינון . ְּ ּ
ַמר, ֲּאָבִנין ְמפוָלמֹות ָמה ְדִאּתְ ְרֵמי ּכְ ָכאן ּגַ יה ִאְתַמׁשְ ֶאְמָצִעיָתא ְדִמּנֵ ָּעאלו ּבְ ּ ך . ּ ְְוֹחׁשֶ

יכו ָדִקיק ו, ְּמׁשִ ך ֵעׂשָ יה ִאְתְמׁשָ ְְדִמּנֵ ּ ּ.  

ֵליָמא, ּא מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזאְּורוַח ֱאֹלִהים ָד ך ַיֲעֹקב ׁשְ ן ִאְתְמׁשָ ּמָ ְְדִמּתַ ַגְווָנא ֶדֱאגֹוָזא , ּ ּּכְ
פֹון)יחזקאל א(ָּרָזא ִדְכִתיב . ָדא ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ָּלֳקְבֵליה ְדֹתהו, ּ ְוִהּנֵ ּ ְלגֹו . ּ

יה דֹול, ִּמּנֵ ֵליה ְדּבֹהו, ָעָנן ּגָ ְּלֳקּבְ ּ י. ּ ַחת, ּהְלגֹו ִמּנֵ ך, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ֵליה ְדֹחׁשֶ ְְלֳקּבְ ְלגֹו . ּ
יה ֵליה ְדרוַח ֱאֹלִהים, ּוֹנַגה לֹו ָסִביב, ִּמּנֵ ְּלֳקּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2412דף [ -ּ

ַמל ֵעין ַהַחׁשְ ִים. ְּלגֹו ִמּכָֹלא, ּוִמתֹוָכה ּכְ ֵליה ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמַ ְּלֳקּבְ ָּדא רוָחא . ּ
ֵליָמא ִאיהו. ַּעל ּכָֹלאְּדָקא ְמַרֶחֶפת , ְּדִאיָמא ִעיָלָאה ְּוָדא מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא , ְּוַיֲעֹקב ׁשְ

ר ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִריך הוא ִיְמָצֵאהו ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִריך הוא ְדָכל . ּוַדאי, ְּ א ּבְ ְּלָבָתר ֲעָבד קוְדׁשָ ּ ְּ

ָדן ֵליה ְעּבְ ּתַ ִּאינון ְקִליִפין ְיהֹון ּכוְלהֹון ִמׁשְ ּ ּּ ּ.  

ַההוא ִסְפָרא ַעד ָהָכא ֲהָוה ּכְ ים .  ְדַקְרִטיָנָאה ַאְסָיא)דאסיא(ִּתיב ּבְ ְלָבַתר ֲהָוה ָרׁשִ
ַהאי ְקָרא ל ְנטוָרא ְדִאיְצְטִריך ַאְסָיא, ּבְ ְּכָ ּ ֵבי ָמְרֵעיה , ּ ִכיב ּבְ ד ְלֵמַרע ְדׁשָ ים ְלֶמְעּבַ ַּחּכִ

א יהְּדָכד ָאִזיל ַאְסָי. ְלִמְפַלח ְלָמאֵרי ַעְלָמא, ֲּאִסיֵרי ְדַמְלּכָ ים ְלַגּבֵ ֶאֶרץ , ּא ַחּכִ ִּיְמָצֵאהו ּבְ
ימֹון ר וְבֹתהו ְיֵלל ְיׁשִ ִּמְדּבָ ח ֵליה . ּ ּכָ ְרָיין ָעֵליה ַאׁשְ ַּמְרִעין ְדׁשַ ּ א)א''ו ע''ש(ּ ֲאִסיֵרי ְדַמְלּכָ   .ּ ּבַ

ַתָדל ּבַ א ֵליה ְדָלא ִיׁשְ ִריך הוא ִיְפקֹוד ְלַתְפׁשָ א ּבְ ִּאי ֵתיָמא הֹוִאיל ְוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ר ָנׁש ְּ
ְתֵריה יל ֶאל ַדל ְוגֹו)א''תהלים מ(ְּדָהא ָדִוד ָאַמר . ָלאו ָהִכי, ַּאּבַ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ְּוַדל הוא ' ּ ַאׁשְ ּ

ֵבי ָמְרֵעיה ִכיב ּבְ ים הוא. ְּדׁשָ ְרָכָאן ְלַההוא , ְּוִאי ַאְסָיא ַחּכִ ִריך הוא ָיַהב ֵליה ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יה ַדל ּבֵ ּתָ ְּדִיׁשְ ּ רְּוַההו. ּ ֶאֶרץ ִמְדּבָ ִכיב, ּא ַאְסָיא ִיְמָצֵאהו ּבְ ֵבי ָמְרֵעיה ׁשָ   .ּבְ

ימֹון ּוְבֹתהו ְיֵלל ְיׁשִ ְּדִאינון ַמְרִעין ַדֲחִקין ֵליה, ּ ּ ד . ּ ָּמאי ִאיְצְטִריך ֵליה ְלֶמְעּבַ ְ

יה ִאינון ִמִל, ְּיסֹוֵבֶבְנהו ִגין ְדִיְמָנע ִמּנֵ ְּיסֹוֵבב ִסיּבוב ְוֵייֵתי ִעילֹות ּבְ ּ ּ ָיִקיז , ּין ְדָנְזִקין ֵליהּ
א, ֵּליה יׁשָ יה ָדָמא ּבִ ְּוִיפוק ִמּנֵ ּ ּ ּ.  

ל ְוָיִבין, ְּיבֹוְנֵנהו ּכֵ ה ֲהִוי, ִיְסּתַ י ֲעלֹוי . ַּההוא ַמְרָעא ִמּמַ ִגין ְדָלא ִיְתַרּבֵ ל ּבְ ּכֵ ְּוִיְסּתַ
ְּוִיְמָאך ֵליה ִאיׁשֹון ֵעינֹו. ְ ִגין ִדְיֵה, ְּלָבָתר ִיְצֶרְנהו ּכְ ִאינון ּּבְ ְדָקא ֵיאֹות ּבְ ּא ָנִטיר ּכְ

ִקין ִאינון ַאְסָווָתא ְדִאְצְטִריכו ֵליה, ַמׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּדִאְלָמֵלי ִיְטֵעי ֲאִפילו , ְּוָלא ִיְטֵעי ִמַנְייהו. ּ ּ
ִמָלה ֲחָדא ִפיך ָדָמא ְוַקְטֵליה, ּּבְ ִאילו ׁשָ יב ַעל ַאְסָיא ּכְ ִריך הוא ָחׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

ִגין ְד אּבְ י ֲאִסיֵרי ְדַמְלּכָ ר ָנׁש ִאיהו ּבֵ ב ְדַההוא ּבַ ֵעי ְדַאף ַעל ּגַ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
י ֲאִסיֵרי ר ָנׁש ָעֵליה ִוְיָסֵייַע ֵליה ְלַאָפָקא ֵליה ִמּבֵ ַדל ּבַ ּתָ ְּדִיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

ֵני ַעְל, ְוָהָוה ָאַמר ָהִכי ִריך הוא ָדן ִדיִני ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֵהן , ֵּהן ָלמות, ָּמא ְלֵעיָלאְּ
י רוׁשֵ ֵבי ָמְרֵעיה , ַמאן ְדִאְתֲחֵזי ַלֲענֹוׁש ִנְכִסין. ֵהן ַלֲענֹוׁש ִנְכִסין, ֵהן ַלֲעקֹור, ְּלׁשָ ָנִפיל ּבְ

ַזר ָעֵליה, ְוָלא ִיְתֵסי ל ָמה ְדִאְתּגַ ַּעד ְדָעַבר ּכָ ּ ָממֹוֵניה. ּ יָון ְדִאְתֲעָנׁש ּבְ ל ְּוָיִהיב ֵליה ּכָ, ּּכֵ
ַזר ָעֵליה ָּמה ְדִאְתּגַ י ֲאִסיֵרי, ּ ְדָלא ָעֵליה. ִאיְתֵסי ְוָנַפק ִמּבֵ ְּוַעל ָדא ִאיְצְטִריך ְלִאְשּתָ ּ ְ ,
א ְוִיפוק ן עֹוָנׁשָ ְּדִיּתֵ ּ.  

י רוׁשֵ ְפסון ֵליה, ַּמאן ְדִאְתֲחֵזי ְלׁשָ ִּיּתְ ֵבי ֲאִסיֵרי, ּ ַתֵרׁש ִמּכָֹלא. ְּוַיֲהֵבי ֵליה ּבְ . ַעד ְדִיׁשְ
ְייפֹויּו ַתֵרׁש ִמׁשָ י ֲאִסיֵרי, ּאֹו ֵמַחד ִמַנְייהו, ְלִזְמִנין ְדִיׁשְ ּוְלָבַתר ִיְפקון ֵליה ִמּבֵ ּ ּּ.  

ל ּכֹוְפָרא ְוָכל ָממֹוָנא ְדָעְלָמא ָלא , ָּהִכי הוא, ַּמאן ְדִאְתֲחֵזי ָלמות ן ּכָ ְּדִאילו ִיּתֵ ּ ּּ
ְתִזיב ְּוַעל ָדא ִאיְצְטִריך ְלַאְסָייא ַחּכִ. ִיׁשְ ְ ּים ְלִאְשָתְדָלא ָעֵליהּ ִּאי ָיִכיל ְלֵמיַהב ֵליה , ּ

ְתַדל ַעל ַאְסָווָתא , ְוִאי ָלאו. ֵיאֹות, ַּאְסָווָתא ִמן גוָפא ָמֵתיה וִיׁשְ ן ֵליה ַאְסָוָתא ְלִנׁשְ ִּיּתֵ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2413דף [ -ּ

ָמָתא ַהאי ַעְל. ְּדִנׁשְ ַתָדל ָעֵליה ּבְ ִריך הוא ִיׁשְ א ּבְ ְּוָדא הוא ַאְסָיא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָּמא וְבָעְלָמא ְּ
  .ְדָאֵתי

י ֶאְלָעָזר ַמְעָנא ֵמַאְסָייא ָדא וִמִסְפָרא ָדא, ָאַמר ַרּבִ א ָלא ׁשָ ּתָ ַּעד ַהׁשְ ר מִזְמָנא , ּ ּבָ
ַמע ְלָאבֹוי. ֲחָדא ְּדָאַמר ִלי ַטָייָעא ֲחָדא ְדׁשָ ל . ְּדַאְסָיא ַחד ֲהָוה ְביֹומֹוי, ּּ ּכֵ ְּדָכד ֲהָוה ִמְסּתַ

ד ִא ַבר ָנׁש ּכַ ֵבי ָמְרֵעיהּבְ ַּוֲהוו ַאְמִרין ָעֵליה. ָדא ַחי ְוָדא ִמית, ֲהָוה ָאַמר, ּיהו ּבְ דהוא (, ּ

  ָדִחיל, )הוה זכאה

ק גאצ. ַּחָטָאה ן''ְּוָכל ַמאן ְדָלא ָיִכיל ְלִמְדּבַ ְָמה ְדִאיְצְטִריך] ל ְלִמְזּבַ ִּאיהו ֲהָוה ַקֵני , ּ
ֵּליה ְוָיִהיב מִדיֵליה ּ ִגיֵניה, ַּוֲהוו ַאְמִרין. ּ ָעְלָמא ּכְ ים ּבְ ּוִבְצלֹוֵתיה ֲהָוה ֲעִביד . ְּדֵלית ַחּכִ ּ

ידֹוי ה ְדָהָוה ֲעִביד ּבִ יר ִמּמַ ָּאַמר ַההוא ַטָייָעא. ָּדא ֲהָוה ַההוא ַאְסָיא, ְּוַכדֹוֶמה ָלן, ַיּתִ ּ ,
ָיִדי ִאיהו ַּוַדאי ִסְפָרא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ א, ּ ּ ִמלֹוי ְדַההוא ִסְפָראְוָכל. ְּדָקא ְיִריְתָנא ֵמָאִבי ַאּבָ ּ ּ ,

יה ְחָנא ּבֵ ּכַ ְלהו ִאְתָייְסָדן ַעל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ְוָרִזין ְסִתיִמין ַאׁשְ ּּכֻ ּ ּּ ּ.  

ּוִמיִלין ְדַאְסָווָתא ְדִאיהו ָאַמר ְדָלא ֵיאֹות ְלִמְפָעל לֹון ּ ּ ּ ר ַמאן ְדִאיהו ָדִחיל ַחָטָאה, ּ ּּבָ ּ ּ .
ה ְדָהָוה ֲעִבי ְלָעם ְדָהָוה ַלִחיׁש ַעל ֵמָרעְּוִאינון ִמּמַ פוֵמיה, ד ּבִ ְּוהוא ָאַמר ּבְ ּ ֵסי ִמָיד, ּ . ְוִאּתְ

ַההוא ִסְפָרא ִריר לֹון ּבְ ְּוֻכְלהו ּבָ ּ ּ.  

ר ְלָמאן ְדָדִחיל ַחָטָאה, ְוָאַמר ָּדא ָאסור ְוָדא מוּתָ ּ יִאין ָאַמר, ּ ִגין ְדָמְרִעין ַסּגִ , ּבְ
ְּדַתְלָייא ַאְסָווָתא ִדיְלהֹון  ְלִחיׁשו ְדפוָמאּ ּּבִ ּוִמְנהֹון ִמִסְטָרא , ּוִאינון ִמִסְטָרא ְדָנָחׁש, ּּ

ד ְבעֹוָבָדא. ְדֶקֶסם פוָמא ְוָאסור ְלֶמְעּבַ ְּוָכל ִאינון ְדָאסור לֹוַמר ּבְ ּ ּ ַעד . ֲהָוה ָאַמר, ּ
ך ְחָנא ַעל ַמְרִעין ְיִדיָעאן ְדִאיְצְטִריך לֹוַמר ּכָ ּכַ ְְדַאׁשְ ְ ּ ּוְלָנדוֵיי ּבְ, ּ א ַעל ַההוא ּ ַמּתָ ִּנדוי וְבׁשָ ּ ּ

ן, ֵמַרע י ְלַגּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַחדו ַחְבַרָייא. ְּוִאיהו ַתְווָהא ַסּגִ ַּחֵדי ַרּבִ ּ ּ ּ.  

ן י ֶאְלָעָזר ִאי ַהאי ִסְפָרא ֲהָוה ְלַגּבָ ֲאָנא ֶאְמַסר , ָאַמר. ֵּנְחֵמי ַמאי ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ
ְמִסיָרה ַעל ְמָנת ְלַאֲחָוָאה  א)אחזאהל(ּבִ י ֶאְלָעָזר, ְוָתֵניָנן. ּ ְלבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ , ָאַמר ִרּבִ

יִדי ְתֵריָסר ַיְרֵחי יה ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ַּההוא ִסְפָרא ֲהָוה ּבִ ְחָנא ּבֵ ּכַ ּוַאׁשְ ד ָמֵטיָנא ְלִאינון . ּ ּּכַ
ָווְהָנא ְלָעם ּתַ   .ָּרִזין ַדֲהוו ִמּבִ

ֲאָתר ַחד ָנא ּבְ ן,יֹוָמא ַחד ַלִחיׁשְ ֶחְלָמא ְוָאַמר . ּ ַוֲהוו ַאְתָוון ַסְלָקן וַנְחּתָ ַעד ְדַחִמיָנן ּבְ
ְתחוָמא ְדָלאו ִדיָלך, ִלי ְָמה ָלך ְלֵמיָעל ּבִ ְּ ּ אי ַעל ָרִזין ְסִתיִמין . ּ ַעְרָנא ְוֲאְבִאיׁש ַקּמָ ִאּתְ

ן ּמָ ַדְרָנא ְלַההוא יוָדאי ְוַיִהיְבָנא ֵליה ִסְפָרא, ַּדֲהוו ּתַ ּׁשָ ּ ְחָנא ּוּבְ. ּ ּכַ ְלָעם ַאׁשְ ָּרִזין ְדּבִ
ָלק ָדר ֵליה ּבָ ָמָהן ְדַמְלָאִכים ְדׁשָ ֵּמִאינון ׁשְ ּ ּ ְּוָלא ֲהוו ִמְתָסְדָרן ַעל ִתיקוָנְייהו, ּ ּ ּ.  

ּקוֵני אֹוַרְייָתא ְוָרִזין  יה ְדָקא ִמְתַתְקֵני ַעל ּתִ ְחָנא ּבֵ ּכַ ָמה ִזיֵני ַאְסָווָתא ַאׁשְ ֲּאָבל ּכַ ּ ּ
ִריך הוא. ּיהְּסִתיִמין ִדיֵל א ּבְ ַחִסידוָתא וְצלֹוִתין ְלקוְדׁשָ ְּוֲחֵמיָנא ְדִאינון ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

ְפסוֵקי ְדאֹוַרְייָתא יָמא ְדָהָוה ֲעִביד ַאְסָווָתא ּבִ ְּוִאי ּתֵ ּ לֹום, ּ ֶּאָלא ֲהָוה ָאַמר ָרִזין . ַחס ְוׁשָ
ְּוַעל ַההוא ָרָזא ַאִפיק ָרִזין ְדַאְסָווָתא, ְּדאֹוַרְייָתא ָנא ְלָעְלִמין,ּּ ַההוא גוֹוָ ּ ְדָלא ֲחֵמיָנא ּכְ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2414דף [ -ּ

ָחְכָמָתא ִדְלֵעיָלא, ֲאֵמיָנא א ּבְ ים ִלְבֵני ָנׁשָ ִריך ַרֲחָמָנא ְדַאְחּכִ ּּבְ ְלָעם . ְ ּוֵמאינון ִמִלין ְדּבִ ּ ּּ
הו. ָנִסיְבָנא ִגיֵניה, ְּוֲחֵמיָנא ּבְ ין ּכְ ַחְרׁשִ ים ּבְ ָעְלָמא ַחּכִ ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ִריך ַרֲחָמָנא , אֲאֵמיָנ. ּ ְּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָתר ָדַחְלָתא ְדקוְדׁשָ א ִמּבָ ֵני ָנׁשָ ין ְדָלא ִיְטעון ּבְ ְּדָבִטיל ֵמָעְלָמא ַחְרׁשִ ּ ּ : כ''ע. ְּ
 )עד כאן מההשמטות(

י ֶאְלָעָזר ְלָעם ַחָייָבא ַמאן ָקִטיל ֵליה, ָאַמר ִרּבִ ּּבִ י ִיְצָחק. ְְוֵהיך ַאְקִטיל, ּ , ָאַמר ִרּבִ
ְּנָחס ְוִסיָעֵתיה ַקְטלוהוִּפ ּ יב. ּ א , ְוָתֵניָנן. ּ ָהְרגו ַעל ַחְלֵליֶהם)במדבר לא(, ִּדְכּתִ ַקְרּתָ ּבְ

ָחְכְמָתא ְדַחְרׁשֹוי ְּדִמְדָין ֲהָוה ָעִביד ּבְ ּ י ִמְדָין, ּ ֲאִויָרא הוא וַמְלּכֵ ְּדָטאִסין ּבַ ּ ְוִאְלָמֵלא ִציץ . ּ
א ִּדְקדוׁשָ ּוְצלֹוָתא ְדִפיְנָחס, ּ ַּדֲאִפילו ְלהֹון ַעל ְקִטיַלָייא, ּ ּ ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעל , ּ
ָחֶרב)יהושע יג(ּוְכִתיב . ַחְלֵליֶהם עֹור ַהּקֹוֵסם ָהְרגו ּבֶ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ י . ּ ְוֶאת ּבִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ל ָדא ְיַדְעָנא, ֶאְלָעָזר   .ּּכָ

ְמעֹון י ׁשִ ל ִמלֹוי ְדִב, ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ ּּכָ יִפין ִאיּנון, ְּלָעם ַחָייָבאּ ּקִ ְּוָהא אוְקמוָה , ּּתַ ּ
ה)דברים לד(ִּדְכִתיב , ַּחְבַרָייא ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ ָרֵאל ֹלא , ְּוָאְמרו,  ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ִיׂשְ ּבְ

אומֹות ָהעֹוָלם ָקם ּוַמנו, ָּקם ֲאָבל ּבְ ְלָעם. ּ ה ֵל, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה, ּבִ ּית ִדְכָווֵתיהֹמׁשֶ ּ ,
ִכְתִרין ִעָלִאין ְלָעם ֵלית ִדְכָווֵתיה. ּּבְ ּּבִ ִאין, ּ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ה. ּבְ ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָּדא ּבְ ּ ְוָדא , ּ

ָמאָלא ִסְטָרא ִדׂשְ יֵדיה. ּּבְ ל ָדא ֲהָוה ּבִ ְּוִאי ּכָ ָחְכְמָתא, ּ יף ּבְ ּקִ ך ּתַ ל ּכַ ח , ְְוּכָ ּבַ ַבר ִדְיׁשַ ּּגְ
ְרֵמיה  יףּּגַ ּקִ ֵחיָלא ּתַ ֶרה ּכֹה, ּבְ ֵּהיַאך ָיִכילו . ַאְעַקר ְלֹכה ֵמַהאי, ִּדְכִתיב ְוָאֹנִכי ִאּקָ ְ

  .ְּלָקְטָלא ֵליה

א ָהִכי ָאַמר ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ְדָחְכְמָתא ִדׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ַלת ִסיָמִנין ִאיּנון, ּ ִסיַמן . ּּתְ
טות. ְיָרקֹון, ַלֲעֵבָרה לום. ִּמִלין, ִּסיַמן ַלׁשְ ִּסיַמן ְדָלא ָיַדע ּכְ ּבוֵחי, ּ ְוָדא ַאְכַרע . ּׁשַ
ַאר ָכל ֲעֵבירֹות, ִלׁשְ יה, ׁשֹוֶטה ּבְ ּּכָֹלא ִאית ּבֵ ּ.  

ִתיב  ָ ְיַהֶלְלך ָזר ְוֹלא ִפיך)משלי כז(ְוָהא ּכְ ָ ֶּאָלא ִאי ָלא . ָלאו ָהִכי. ִָפיך. ְוִאם ָלא ָזר, ּ
מֹוַדע ָלך ּתְ ְֲהִוי ַמאן ְדִאׁשְ אֹוַרְייָתאַאְפּתַ, ּ ּח פוָמך ְלַמְלָלא ּבְ ְ ּ ּוְלאֹוָדָעא ִמֵלי ְקׁשֹוט , ּ ּ

אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא. ּבְ ְוְכֵדין ְפִתיחו ְדפוָמך ּבְ ּ ּ ּ חון ִמיָלך, ּּ ּבְ ְְיׁשַ ּתְ, ּ ְּוִיְנְדעון ַמאן ַאּנְ ְּדֵלית , ּ
ר ָנׁש מֹוְדעון ֵליה ְלּבַ ּתְ ָעְלָמא ְדִיׁשְ ִּמָלה ּבְ ּ ּ ח פוֵמיהֶּאָלא ּבְ, ּ ִּזְמָנא ְדַאְפּתַ ּ ּפוֵמיה הֹוַדע . ּּ ּ ּ

א ַמאן הוא   .ִּלְבֵני ָנׁשָ

  ]א''ד ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

ע ְדִבְלָעם ַּההוא ָרׁשָ ֹכָלא, ּ ְרֵמיה ּבְ ח ּגַ ּבַ ּבוֵחי ְמׁשַ ּׁשַ ּ ל ָדא. ּ ִניבו ְדַדְעָתא ָקא , ְּוִעם ּכָ ּּגְ ּ
ִניב ִמלֹוי, ּגָ ָלק ּבְ ְּוִאְסּתַ ִמ. ּ ין . ֲהָוה ָעִביד ַרְבְרִבין, ִּלין ְזִעיִריןּבְ ַּמה ְדָאַמר ַעל ִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ

ְרֵמיה . ּוְקׁשֹוט ָאַמר, ִּמִלין ְמָסֲאִבין ֲהָוה ָאַמר ח ּגַ ּבַ ע ֲהָוה ָאַמר וְמׁשַ ֲּאָבל ַההוא ָרׁשָ ּ ּ
ֹאַרח ָסִתים ִמלֹוי, ּבְ ָלק ּבְ ְּוִאְסּתַ ַמע, ּ ְּדָכל ַמאן ְדֲהָוה ׁשָ ל ְנִביֵאי ָח, ּ ָלק ַעל ּכָ יב ְדִאְסּתַ ּׁשִ ּ

ָעְלָמא. ַּדַעת ֶעְליֹון )א''ד ע''דף קצ(ִּדְכִתיב ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל ְויֹוֵדַע , ָעְלָמא ֶבר ּבְ , ַמאן ּגֶ
ַמע ִמפוֵמיה ִמִלין ִאֵלין ְּדֲהָוה ׁשָ ּ ּ ּ ִגיֵניה, ּּ ָעְלָמא ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ּכְ יב ְדֵלית ּבְ ְּדָלא ָחׁשִ ּ ּ.  
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ְּויֹוֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון ָהִכי . ָהִכי ֲהָוה, ְנֻאם ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל. ְוָהִכי ֲהָוה, ּוְקׁשֹוט ֲהָוה
הו. ֲהָוה ע ֲהָוה ָאַמר ַעל ַדְרִגין ְדִאְתְדַבק ּבְ ְּוַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּ ִּמָלה ְדִאיהו , ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל, ּ ּ

ְסִליקו ִעָלָאה ּּבִ ּ.  

ִתיב, ֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאלׁש, ְוָהִכי ָאַמר . ּ ָהֵאל ָתִמים ַדְרּכֹו)תהלים יח(ְּדָהא , ָהֵאל ָלא ּכְ
ֲחְוה ְלֵאל ַאֵחר ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי )שמות לד(. ֵּאל ַאֵחר ִאיהו, ֲאָבל ְסָתם ֵאל ּתַ י ֹלא ִתׁשְ  ּכִ

ְּדִאיהו ַרב ְוִעָל, ְּוָדִמי ְלַמאן ְדָלא ָיַדע. ִּמָלה ְזֵעיָרא ִאיִהי, ֵאל ּ , ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל. ָאהּ
ַּההוא ְדִאְקֵרי ֵאל ַאֵחר ֲחְוה ְלֵאל ַאֵחר, ּ ּתַ י ֹלא ִתׁשְ   .ִּדְכִתיב ּכִ

ין ִדְמָסֳאבו, ְּויֹוֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון ל ַדְרּגִ ַּעל ּכָ ּ א וְסָעָרא, ּ א ְדַיּמָ ִּאיּנון ִדְמַנֲהֵגי ַאְרּבָ ּ ּ ּ .
ִעין ָחֵסר ַחד ִאיּנון ְּדֻכְלהו ִמְתַנֲהֵגי ַעל ְידֹוי,  ַרב ַהחֹוֵבלְּוַההוא. ַּאְרּבְ ִּאיהו ֶעְליֹון ַעל , ּּ

ְלהו ּּכֻ ע. ּ ָדא ֲהָוה ִמְתָדַבק ַההוא ָרׁשָ ּּבְ ְּוָאַמר ְדֲהָוה ָיַדע ַדַעת ֶעְליֹון, ּ א ְדִאיהו , ּ ַּדְרּגָ ּ ּ
א ְלהו ְמָנֲהֵגי ַאְרּבָ ֶּעְליֹון ַעל ּכֻ ַמע ָהִכי ְדָלא ִאְתּבְ. ּ יהַּמאן ׁשָ ַדְעּתֵ א ְדָלא , ִּהיל ּבְ ְּוֵייּמָ

ָעְלָמא ִגיֵניה ּבְ ֹאַרח ָסִתים ְוָאַמר ִמֵלי ְקׁשֹוט. ֲּהָוה ּכְ ְרֵמיה ּבְ ח ּגַ ּבַ ע ַמׁשְ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ּּ ּ ,
ְּוָגִניב ַדְעָתא ִדְבֵני ָעְלָמא ּ.  

ַדי ֶיחֶזה ר ַמֲחֵזה ׁשַ ַמע ָדא, ֲּאׁשֶ ַּמאן ְדׁשָ יב ְדֲהָוה ָח, ּ ֵּמי ַמה ְדָלא ָחֵמי ַאֲחָרא ָּחׁשִ
ָעְלָמא ַדי. ּבְ ַדי, ָּדא ַעְנָפא ֲחָדא, ַּמֲחֵזה ׁשַ ֵּמִאיּנון ַעְנִפין ַדֲהוֹו ָנְפִקין ִמּשַׁ ּ ה. ּ . ְוָלּמָ

ִּדְבָחְכְמָתא ָדא ַלת, ּ ַדי' ָלֳקֵבל ש, ַאְחֵזי ּתְ ְּדׁשַ ַלת ַעְנִפין ְדֵביה, ּ ָּלֳקֵבל ּתְ ֵרין , ּ ְוַאְחֵזי ּתְ
ֵדי ֲעָרבֹות, יןְנִביִא יה, ּבַ ְּדַתְמִכין ּבֵ א' ָלֳקֵבל ע. ּ יׁשָ ֵרין ַעְנִפין ְדֵעיָנא ּבִ . ְלַסְתָמא לֹון, ּּתְ

ָלק ד ָאָתא ּבָ ְייהו. ָּאַמר ֲאָנא ֵאיכול לֹון, ּכַ ֲהֵדי ָחְכְמָתא ָדא ָאָתא ְלַגּבַ ֲּעָמֵלק ּבַ ְוָיִכיל , ּ
  .לֹון

ַדר ְלִבְלָעם יֲא, ְּוָאַמר ֵליה, ְוׁשָ ֵרי ַאְתָוון ַדֲעָמֵלק ִאית ּבִ ְּדִאיּנון ל, ָּנא ּתְ ְּדִאיּנון , ק''ּ ּ
ִּסיוָמא ַדֲעָמֵלק ּ ִּלי ִסיוָמא, ק''ַוֲעָמֵלק ל, ק''ֲאָנא ִלי ל. ּ ירוָתא ב, ּ ּוָבך ׁשֵ ָּאַמר ֵליה . ל''ְּ

ְמעֹון י ׁשִ ירוָתא ְדָבָלק ב, ַרּבִ ָּהִכי ֵאיָמא ׁשֵ ירוָתא ְדִבְלָע, ל''ּ ְּוׁשִ ירוָתא ְדָבָלק , ל''ם בּ ּׁשֵ ּ
ִבְלָעם יה ּבְ ְּוִסיוָמא ַדֲעָמֵלק. ֲּהָוה ּבֵ ּ ָבָלק, ּ יה ּבְ ְּוִסיוָמא ְדִבְלָעם, ֲּהָוה ּבֵ ּ ירוָתא , ּ ֲּהָוה ׁשֵ

  .ַּדֲעָמֵלק

יָמא ְדָלא ֵניכול ְלהֹון ְּוִאי ּתֵ ה, ּ הֹון ֹמׁשֶ ָיא ְדַרּבֵ ִגין ְדַחְרׁשַ ּּבְ יט ְיֵד, ּּ ְּדֲהָוה ָפׁשִ ַהאי , ּיהּ
ִאֵלין ַרְבְרִבין ָפא ַיִתיר, ְּיָדא ִאית ּבְ ּקְ ין ְלִאְתּתַ ַחְרׁשִ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב וְקָסִמים . ְּדַיְכֵלי ּבְ ּ ּ

ָיָדם ִתיב, ּבְ יֵדיֶהם ָלא ּכְ ָיָדם, ּבִ ָלק ְלִבְלָעם, ְיָדא ָלֳקֵבל ְיָדא, ֶּאָלא ּבְ ַדר ֵליה ּבָ   .ָּהִכי ׁשָ

ַד ּוְלָהִכי ַמֲחֵזה ׁשַ ְדַאָמָרןּ ּוְלָהִכי ִאְתֲעָנׁשו, י ּכִ ְּוִאְתֲעָנׁשו ְלֵעיָלא, ּ , ְּוִאְקרון ַמֲחֵזה, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ ומול ֶמֱחָזה ֶאל ֶמחָזה)מלכים א ז(ּכְ ן. ּ ּמָ ּוַמאן ַההוא . ַּעְנָפא ְדָנַפק ִמּתַ ּ

ְּדִאיּנון נֹוֵפל וְגלוי ֵעיָנִים, ַמֲחֶזה ֲעָזא ְוַעָזֵאל ּ ּ ַדיְוִא, ּ ּיהו ַמֲחֵזה ׁשַ ְּדֲהָוה ָחָמא נֹוֵפל , ּ
ּוְגלוי ֵעיָנִים ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2416דף [ -ּ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ְלָעם ּבְ ִמְדָין. ָאן ֲהָוה ּבִ יָמא ּבְ י, ִאי ּתֵ ה ִהְנִני הֹוֵלך ְלַעּמִ ִתיב ְוַעּתָ . ְָהא ּכְ
ִמְדָין, ִּאי ָאַזל ֵליה ע. ַּמאן ָיֲהֵביה ּבְ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ יָון ְדָחָמא , ּ ָרֵאל כּּכֵ ְּדָנְפלו ִמִיׂשְ ד ''ּ

ְייהו ַאְגרֹוי, ֶאֶלף ַעל ֵעיטֹוי ֵעי ִמּנַ ן ַוֲהָוה ּבָ ּמָ ב ּתַ ן. ִּאְתַעּכָ ּמָ ב ּתַ ּוְבעֹוד ְדִאְתַעּכָ ָאָתא , ּ
  .ִּפְנָחס ְוַרְבְרָבֵני ֵחיָלא ְלַתָמן

יָון ְדָחָמא ְלִפְנָחס ֲאִויָרא, ּּכֵ יה, ָּפַרח ּבַ נֹוִהי ִעּמֵ ּוְתֵרין ּבְ רֹוס, ּ יָמא. יֹונֹוס ְויֹוְמּבְ , ְוִאי ּתֵ
עֹוָבָדא ְדֵעֶגל ָּהא ִמיתו ּבְ ְּדָהא ִאיּנון ַעְבדו, ּ ּ ְּוָדא הוא ִדְכִתיב, ֶּאָלא ָהִכי ֲהָוה ַוָדאי. ּ ּ ,

ת ַאְלֵפי ִאיׁש)שמות לב( ֹלׁשֶ ׁשְ יֹום ַההוא ּכִ ּ ַוִיפֹול ִמן ָהָעם ּבַ ּ ָנ. ּ ּבָ א ְּוִכי ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי חוׁשְ
ִנין ַאֲחָרִנין, ְּזֵעיָרא ָדא ּבָ ָמה חוׁשְ , ָיַדע ְקָרא ְלִמְמֵני, ָּרָמִאין ִעָלִאין ְוַרְבְרָבִנין, ַּוֲהֵרי ּכַ

ת ַאְלֵפי ִאיׁש ֹלׁשֶ ׁשְ נֹוי ְדִבְלָעם. ְוָהָכא ּכִ ֶּאָלא ִאיּנון ּבְ ּ רֹו''יֹונֹו, ּ ְקֵלי , ס''ס ְויֹוְמּבְ ַּדֲהוֹו ׁשַ
ת ַאְלֵפי  ֹלׁשֶ ׁשְ   .ִאיׁשּכִ

ע ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ין ְדָעְלָמא ֲהָוה ָיַדע, ּ ל ַחְרׁשִ ין ִדְבנֹוי, ּּכָ ְּוָנַטל אוף ָהִכי ַחְרׁשִ ַּדֲהוֹו , ּ
הו ַלק, ְּרִגיִלין ּבְ ּוְבהו ָטאס ְוִאְסּתְ ּ ִּפְנָחס ָחָמא ֵליה. ּ ֲאִויָרא, ּ ר ָנׁש ַחד ָטס ּבַ , ְּדֲהָוה ּבַ

ֲאִויָרא  ַלק ּבַ ָּאַמר ִאית ַמאן ְדָיַדע ְלִמְפַרח , ָרָמא ָקָלא ִלְבֵני ֵחיָלא, ֵמֵעיָנאַוֲהָוה ִמְסּתְ
ע ְתֵריה ְדַההוא ָרׁשָ ֲּאּבַ ּ ְלָעם ִאיהו, ּ ְּדָהא ּבִ ָּחמו ֵליה ְדֲהָוה ָטאס, ּ ּ ּ.  
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ְבָטא ְדָדן ֵריה ְדׁשִ ַּצְלָיה ּבְ ּ ִליט, ּ ְלָטנו ְדׁשַ ָּקם ְוָנַטל ׁשָ ּ יןּ ְתֵריה,  ַעל ַחְרׁשִ ּוָפַרח ּבַ יָון . ּ ּכֵ
ע ְּדָחָמא ֵליה ַההוא ָרׁשָ ּ ֲאִויָרא, ּ ַההוא ֹאַרח, ֲעַבד ָאְרָחא אֹוֲחָרא ּבַ ּוָבַקע ָחֵמׁש ֲאִויִרין ּבְ ּ ,

י ֵמֵעיָנא )ב''ד ע''דף קצ( ּסֵ ָלק ְוִאְתּכַ ֲעָתא, ְּוִאְסּתַ ַהִהיא ׁשַ ן ַצְלָיה ּבְ ּכֵ ֵדין ִאְסּתַ ֲהָוה ַו, ּכְ
יד ַצֲעָרא ְדָלא ֲהָוה ָיַדע ַמה ַיְעּבֵ ָּרָמא ֵליה ָקָלא ִפְנָחס ְוָאַמר. ּּבְ ּטוָלא ְדָתִניַנָייא , ּ ּ ּ

ל ִחְוָיין ִמְזָייך, ְּדַרְבִעין ַעל ּכָ ְַהפֹוך ּבְ ִּמַיד ָיַדע ְוַגֵלי ַההוא ַאֲחָרא. ְ ּ יה, ּ ִּמַיד . ְּוָעאל ְלַגּבֵ
ֵלי ְרַו, ִאְתּגְ יה ְדִפְנָחסְּוַנְחּתו ּתַ ְּייהו ַקּמֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִפי, ּתָ יה ַוֵיֶלך ׁשֶ ִתיב ּבֵ ע ּכְ ְַההוא ָרׁשָ ּ ּ ין ִדיֵליה, ּ ָּדא הוא ֶעְליֹון ְדַדְרּגִ ּ ּ ּ ִחְוָיא , ּ
ְּדכוָרא ֵרין. ּ א, ַצְלָיה ָנַטל ּתְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ִליט ָעֵליה. ּ ּוְבַההוא ׁשַ ּ ִליט , ּּ ְלָטנו ְדׁשַ ִגין ְדׁשֻ ּּבְ ּ ּ ּ

יה, ָּעַלְייהו ָנַטל ְפָיין ַקּמֵ ִפיפֹון ֲעֵלי ֹאַרח)בראשית מט(ְוָדא ֲהָוה . ְּוִאְתּכַ ַּעל ַההוא .  ׁשְ
ע, ֹאַרח ְּדָעַבד ַההוא ָרׁשָ ְ ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך)בראשית מט(ִּדְכִתיב , ּ ְמׁשֹון, ּ . ָּדא ׁשִ

ִפיפֹון ֲעֵלי ֹאַרח   .ָּדא ַצְלָיה, ׁשְ

ך ִע ֵבי סוסְַהּנֹוׁשֵ ֲהֵדיה ְדָדִוד, ָּדא ִעיָרה, ּּקְ ְּדֲהָוה ּבַ ּ ְּדֲהָוה ָאֵתי ִמָדן, ּ ּוְבִגיֵניה, ּ ְלָיא , ּ ּתַ
ָדִוד יה ּבְ בוְרּתֵ ּּגְ יב , ּ ל ָהֶרֶכב)שמואל ב ח(ִּדְכּתִ ר ָדִוד ֶאת ּכָ ַּוִיפֹול רֹוְכבֹו ָאחֹור. ּ ַוְיַעּקֵ ָּדא , ּ

ָרָיה ֲהֵד, ׂשְ ין ְלֵמיֵתי ּבַ יָחא ְדֶאְפַרִיםְּדַזּמִ ְבָטא ְדָדן, ּי ְמׁשִ ְּוִאיהו ֲהִוי ִמּשִׁ ין ִאיהו , ּ ְּוַזּמִ
ין ַאר ַעּמִ ׁשְ ד נוְקִמין וְקָרִבין ּבִ ְּלֶמְעּבַ ְּוַכד ָדא ְיקום. ּ ָרֵאל, ּ א ְלפוְרָקָנא ְדִיׂשְ ֵדין ְמַחּכֶ ּּכְ ּ ,

ּ ִליׁשוָעְתך ִקִויִתי ְיָי)בראשית מט(ִּדְכִתיב  ב ְדאֹוְקמוָה ְלַהאי ְקָראְוַאף ַעל . ָּ ּּגַ ֲאָבל , ּ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ִרירו ְדִמָלה ּכְ ּּבְ ּ ה ְדאֹוְקמוָה, ּּ ּוְכּמָ ּ   .ְּוַעל ָדא ָאָתא ְקָרא ְואֹוַכח. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2417דף [ -ּ

י ִפְנָחס ע ְלַקּמֵ יָון ְדָנַחת ַההוא ָרׁשָ ּּכֵ ּ ע, ָּאַמר ֵליה, ּ ין ַעָבְדת, ָרׁשָ יׁשִ ְלּגוִלין ּבִ ָמה ּגִ , ּּכַ
אַעל ַעּמָ א ְוַקְטֵליה, ָּאַמר ֵליה ְלַצְלָיה. א ַקִדיׁשָ ָמא, ּּתָ ׁשְ , ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ַהאי, ְוָלא ּבִ

ה ִעָלָאה ָרא ָעֵליה ְקדוּשָׁ ְּלַאְדּכְ ּ ָמֵתיה, ּ יפוק ִנׁשְ ִגין ְדָלא ּתִ ּּבְ ּ ין , ּּ ִמִלין ְדַדְרּגִ ִליל ּבְ ְּוִתְתּכְ ּ
ין יה ַמה ְדָא, ַּקִדיׁשִ ְּוִתְתַקֵיים ּבֵ ּ ִריםּ י מֹות ְיׁשָ מֹות ַנְפׁשִ   .ַמר ּתָ

ָמה ִזיֵני מֹוָתא יה ּכַ ֲעָתא ָעֵבד ּבֵ ַההוא ׁשַ ּּבְ ִקין , ְוָלא ִמית, ּ א ְדֲהָוה ּתָ ַּעד ְדָנַטל ַחְרּבָ ּ
ָּאַמר ֵליה ִפְנָחס. ְוִחְוָיא ֵמַהאי ִסְטָרא,  ֲעלֹוי ִחְוָיא ֵמַהאי ִסְטָרא)א חקיק''ס( ִדיֵליה טֹול , ּ ּּבְ
ּוְבִדיֵליה ְימות, )קטול ליהא ''נ( ּ ֵדין ָקַטל ֵליה. ּ ְּדַכך ָאְרחֹוי ְדַההוא ִסְטָרא. ְּוָיִכיל ֵליה, ּּכְ ּ ְּ ,

ְתָרָאה ה ָימות, ַּמאן ְדָאַזל ֲאּבַ ּּבָ ָמֵתיה, ּ פוק ִנׁשְ ּוָבה ּתִ ּ ּ ִליל, ּּ ְתּכְ ּוָבה ּתִ ְלָעם. ּ , ְוָהִכי ִמית ּבִ
ַההו ִדיִנין ּבְ ְּוַדְייֵני ֵליה ּבְ ְלהו ִאְתְרָקבו. ְוָלא ִאְתְקִביר ְלָעְלִמין, א ָעְלָמאּ ְּוַגְרמֹוי ּכֻ ּ ּ ,

ָמה ִחְוָיין ְמזוֲהִמין ְּוִאְתָעִבידו ּכַ ְרָיין, ּ ַאר ּבִ ין ַדֲהוֹו ַאְכֵלי , ְּמַנְזֵקי ׁשְ ַּוֲאִפילו ּתֹוַלְעּתִ ּ ּ
ֵריה ׂשְ   .ִּאְתֲהָדרו ִחְוָיין, ּּבִ

ִסְפָרא ְדַא ְחָנא ּבְ ּכַ מֹוָדאיַּאׁשְ א, ׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּדָיַהב ֵליה ִלׁשְ ֵעי , ּ ְּדָכל ַמאן ְדֲהָוה ּבָ ּ
יִפין ְסִתיִמין ְדֵעיָנא ּקִ ין ּתַ ד ַחְרׁשִ ְלָעם. ְּלֶמְעּבַ ן ּבִ ּמָ ָרא ְדָנַפל ּתַ ח ֵמִאיּנון , ִּאי ְיַדע ִטּנָ ּכַ ִּיׁשְ

ע ִּחְוָיין ַדֲהוֹו ִמַגְרמֹוי ְדַההוא ָרׁשָ ּ ְייהוִאי ַיְקִטיל, ּ יד , ּ ַחד ִמּנַ יה ַיְעּבֵ א ִדיֵליה ּבֵ ֵּריׁשָ ּ ּ
ין ִעָלִאין ין ַאֲחָרִנין, ַּחְרׁשִ גוָפא ִדיֵליה ַחְרׁשִ ּּבְ ּ ין ַאֲחָרִנין, ּ ְזָנָבא ִדיֵליה ַחְרׁשִ ּּבִ ַלת ִזיֵני . ּ ּתְ

ין ָכל ַחד ְוָחד, ַחְרׁשִ   .ִאית ּבְ

ֹלֹמה י ׁשְ ד ָאַתת ְלַגּבֵ ָבא ּכַ ת ׁשְ ֹלֹמהֵמִא, ַמְלּכַ ִאיַלת ִלׁשְ ּיּנון ִמִלין ְדׁשָ ְרָמא , ַאְמַרת, ּּ ּגַ
ַמה ִנְתַפס ין ּבְ ְּדִחְוָיא ִדְתַלת ַחְרׁשִ ּ ר )מלכים א י(ִּמָיד . ּ ֶלך ֲאׁשֶ ְ ֹלא ָהָיה ָדָבר ֶנְעָלם ִמן ַהּמֶ ּ

יד ָלה ִאיַלת ַעל ָדא, ֹּלא ִהּגִ ְוָלא ָיִכיַלת ְלַנְטָלא . ַּוֲהַות ִאְצְטִריַכת ְלִאיּנון ִחְוָיין, ִּאיִהי ׁשְ
ְייהו ה. ַּחד ִמּנַ ִלּבָ ָּמה ָאִתיב ָלה ִמִלין ַדֲהוֹו ּבְ ּ ך אֹוַדע ָלה. ּּ ּּכַ ֹלֹמה ֶאת , ְ ד ָלה ׁשְ יב ַוַיּגֶ ִּדְכּתִ ּּ
ל ְדָבֶריָה ּּכָ ֵני ָעְלָמא, ִּאיּנון ִחְוָיין. ּ ל ּבְ ָלה ְדָרָזא ֲחָדא, ָלא ַיְכִלין לֹון ּכָ ר ִמּמִ ּּבַ ַמאי ּו, ּ

ְכַבת ֶזַרע רֹוַתַחת. ִּאיהו   .ׁשִ

יָמא ַמאן ָיִכיל ר ָנׁש, ֶּאָלא. ְוִאי ּתֵ ְכַבת ֶזַרע ַאִפיק ּבַ ֲעָתא ְדַההוא ׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ ד ִאיהו , ּ ּּכַ
א ִתיאוְבּתָ ָמא ְדַההוא ִחְוָיא, ּּבְ ַּאִפיק ָלה ִלׁשְ ּ ּ ְרעוָתא ְדִתיאוְבָתא, ּ ּּבִ ּ יחו. ּ ְרּתִ ד ָנִפיק ּבִ , ּּכַ

א ֲחָדאַנְט ְלבוׁשָ ֵּלי ֵליה ִמָיד ּבִ י ִחְוָיא, ּּ א ַזְרִקין ְלַגּבֵ ְּוַההוא ְלבוׁשָ יה, ּ ִפיף ֵריׁשֵ ִּמָיד ּכָ ּ ,
ְרְנגֹוָלא ְדֵביָתא, ְּוַתְפָסן ֵליה ָמה ְדָתִפיס ּתַ ּּכְ ָכל ָמאֵני ְקָרִבין ְדָעְלָמא. ּ ַחד , ְּוִאי ּבְ חון ּבְ ִּיּגְ

ְייהו ָעְלָמא ָמאֵני ְקָרָבא, ּוְבַהאי. ּהָלא ַיְכִלין ֵלי, ִּמּנַ ר ָנׁש ּבְ ְּוָלא ִמָלה , ְָלא ִאְצְטִריך ּבַ
יה ְפָיין ְלַגּבֵ ְלהו ִאְתּכַ ְייהו ְדָהא ּכֻ ָרא ִמּנַ ּמְ ַּאֲחָרא ְוָלא ִאְצְטִריך ְלִאְסּתַ ּ ּ ּּ ֵדין ִאְתָדָבקו . ְ ּּכְ ּ

ְלָבָבה ִּאיּנון ִמִלין ּבִ   .ְוָתִאיַבת ְלַהאי, ּּ

  ]א''ה ע''דף קצ -' ג זוהר חלק[

ִרי אן וְלָהְלָאה ֶאְלָעָזר ּבְ ַההוא ַחָייָבא, ִּמּכָ ִריך הוא ָעֵבד ַמה ְדָעַבד ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
ָּלא ִאְצְטִריכו ְלַגָלָאה, ְּוָרִזין ְסִתיִמין ִאֵלין ִגין ְדַחְבַרָיא ְדָהָכא ִיְנְדעון ָאְרִחין , ּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2418דף [ -ּ

ֵליָנא ְלכו, אְּסִתיִמין ְדָעְלָמ ָעְלָמא. ּּגָ ָמה ִנמוִסין ְסִתיִמין ִאיּנון ּבְ ְּדָהא ּכַ ּ א ָלא , ּ ּוְבֵני ָנׁשָ
ְּוִאיּנון ְפִליָאן ְסִתיִמין, ַיְדִעין ְּוַעל ְדָדֵמי ֵליה, ָּעֵליה. ַּרְבְרָבן ְוִעָלִאין, ּ  )משלי י(ְקָראן , ּ

ם ִעים ִיְרָקב )א''ה ע''דף קצ( ְוׁשֵ ִא. ְרׁשָ ֵאי ְקׁשֹוטַזּכָ ִתיב, ּין ִאיּנון ַזּכָ  )תהלים קמ(, ָּעַלְייהו ּכְ
ֶמך ְוגֹו ַָאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ ה ְלָכה ָנא ָאָרה ִלי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְוגֹו)ב''במדבר כ(. 'ּ ּ ְוַעּתָ ּ' .

א ָפַתח י ַאּבָ י ַיֲעטֹוף ְוגֹו)תהלים קב(, ִּרּבִ ִפָלה ְלָעִני ּכִ ַלת ִאיּנו', ּ ּתְ ִפָלהּּתְ הו ּתְ יב ּבְ ּן ִדְכּתִ ּ ּ .
ְּואֹוְקמוָה ִמָלה ָדא ה)אבל מלה דא(, ּּ ִליל , ְוַחד ָעִני, ְּוַחד ֲהָוה ָדִוד,  ַחד ֲהָוה ֹמׁשֶ ְּדִאְתּכְ

הו הו, ּּבְ ר ּבְ יָמא. ְּוִאְתַחּבָ ִתיב , ְוִאי ּתֵ ִפָלה ַלֲחַבּקוק ַהָנִביא)חבקוק ג(ָהא ּכְ ּ ּתְ ע , ּ ָהא ַאְרּבָ
ִפָלה ֲהָוה. ִּאיּנון ִגין ּתְ ֶּאָלא ֲחַבּקוק ָלאו ּבְ ִפָלה, ּּ יה ּתְ יב ּבֵ ב ִדְכּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ א , ּ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ְּוהֹוָדָאה ִאיהו ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ַּעל ְדַאֲחָיא ֵליה, ּ יֹון וְגבוָרן, ּ יה ִנּסָ ַּוֲעַבד ִעּמֵ ּ ְּדָהא , ּ
ית ֲהָוה ֵריה ְדׁשוַנּמִ ּּבְ ּ ּ.  

ִפָלה' ָבל גֲא ִּאיּנון ְדִאְקרון ּתְ ּ ּ ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים)תהלים צ(. ּ ִפָלה ְלֹמׁשֶ ִפָלה ָדא , ּ ּתְ ּּתְ ּ
ַבר ָנׁש ַאֲחָרא ִגיֵניה ּבְ ְּדֵלית ּכְ ִפָלה ְלָדִוד)תהלים פו(. ּ ִפָלה, ּ ּתְ ִפָלה ָדא ִאיִהי ּתְ ּּתְ ְּדֵלית , ּּ

א ַאֲחָרא ַמְלּכָ ִגיֵניה ּבְ ִפָלה. ּּכְ ִפָלה ִאיִהי ֵמִאיּנון ג,  ְלָעִניּּתְ ּּתְ ְלהו. 'ּ יָבא ִמּכֻ ַּמאן ֲחׁשִ ֲהִוי . ּ
ִפָלה ְדָעִני ֵּאיָמא ּתְ ִפָלה ָדא. ּ ּּתְ ה, ּ ִפָלה ְדֹמׁשֶ ָּקִדים ַלּתְ ִפָלה ְדָדִוד. ּ ְּוָקִדים ַלּתְ ְוָקִדים , ּ

ַאר ְצלֹוִתין ְדָעְלָמא   .ְּלָכל ׁשְ

ִגין ְדָעִני ִא. ַמאי ַטְעָמא אּּבְ ִביר ִלּבָ ֵרי ֵלב )תהלים לד(, ּוְכִתיב. ּיהו ּתְ ּבְ  ָקרֹוב ְיָי ְלִנׁשְ
ִריך הוא. 'ְוגֹו א ּבְ קוְדׁשָ ִדיר ְקָטָטה ּבְ ָנא ָעִביד ּתָ ּוִמְסּכְ ּ ַמע . ְּ ִריך הוא ָאִצית ְוׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יָון ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ִּמלֹוי ּּכֵ ִוי ְרִקיִעין, ּּ ל ּכַ ָּפַתח ּכָ ַאר ְצלֹוִתין ְדָקא ַסְלִקין ,ּ ּ ְוָכל ׁשְ ּ
א, ְּלֵעיָלא ִביר ִלּבָ ָנא ּתְ ָּדֵחי לֹון ַההוא ִמְסּכְ ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעטֹוף, ּ יב ּתְ ִּדְכּתִ ִּכי ִיְתַעֵטף . ּ

ֵעי ֵליה ֶּאָלא ִאיהו ָעִביד ִעטוָפא ְלָכל ְצלֹוִתין ְדָעְלָמא. ַמאי ִכי ַיֲעטֹוף, ִּמּבָ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ
ָּעאִלין ַעד ִדְצלֹוָתא ִדיֵליה ָעאַלת ּ ּ.  

ִריך הוא ָאַמר א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ל ְצלֹוִתין, ְּ ִּיְתַעְטפון ּכָ אי, ּ יעול ְלַגּבָ ּוְצלֹוָתא ָדא ּתֵ ּ ָלא . ּ
יָנָנא י ִדיָנא ִדְידונון ּבֵ ֵעיָנא ָהָכא ּבֵ ּּבָ ּ ּ ְרעוִמין ִדיֵליה, ּ אי ִליֱהוו ּתַ ַּקּמָ ּ ּ ַּוֲאָנא ְוהוא , ּ

ְלחֹודֹוי. ְלחֹוָדָנאּבִ ִריך הוא ִאְתָייָחד ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִאיּנון ּתוְרָעִמין, ְּ ּּבְ ַההוא ְצלֹוָתא, ּ , ּּבְ
יחֹו פֹוך ׂשִ יב ְוִלְפֵני ְיָי ִיׁשְ ְִדְכּתִ ּ   .ִּלְפֵני ְיָי ַוַדאי. ּ

ַאִלין ִאֵלין ְלִאֵלין ַמָיא ׁשָ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּּכָ ִריך הוא ּבְ, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַמאי , ַמאי ִאְתֲעַסקְּ ּבְ
ַדל ּתְ ָמאִנין ִדיֵליה, ַאְמִרין. ִּאׁשְ א ּבְ ִתיאוְבּתָ ִּאְתַיֲחָדא ּבְ ּ ְלהו ָלא ָיְדעו ָמה ִאְתָעִביד , ּ ּּכֻ ּ ּ

ָנא ֵּמַההוא ְצלֹוָתא ְדִמְסּכְ ל ִאיּנון ּתוְרָעִמין ִדיֵליה, ּ ּוִמּכָ ּ ּ ּ ָנא. ּ א ְלִמְסּכְ יאוְבּתָ ְּדֵלית ּתִ ּ ,
תוְרָעמוֶּאָלא ּכַ ִפיך ִדְמעֹוי ּבְ ּד ׁשָ ּ ּ א, ְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִריך . ַּקּמֵ א ּבְ א ְלקוְדׁשָ יאוְבּתָ ְְוֵלית ּתִ ּ ּּ

ל לֹון, ּהוא ד ְמַקּבֵ יה ְוָדא ִאיִהי ְצלֹוָתא, ֶּאָלא ּכַ דו ַקּמֵ ְּואוׁשְ ּ ְּדָעִביד ִעטוָפא ְלָכל , ּ ּ ּ
  .ְּצלֹוִתין ְדָעְלָמא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2419דף [ -ּ

ה ַצֵלי ְצלֹוֵתיה ֹּמׁשֶ ִפָלה, ּ ַהאי ּתְ ָמה יֹוִמין ּבְ ב ּכַ ִוין, ָּדִוד ָחָמא. ְּוִאְתַעּכָ ְּדָכל ּכַ ְוָכל , ּ
ַמָיא ְרֵעי ׁשְ ָנא, ּתַ ָחא ְלִמְסּכְ ְלהו ְזִמיִנין ְלַאְפּתְ ּּכֻ ָכל ְצלֹוִתין ְדָעְלָמא, ּ א , ְּוֵלית ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ָאִצית ִמָיד ּּבְ ּ ָנא, ְ ְצלֹוָתא ְדִמְסּכְ יָון ְדָחֵמי ַהאי,ּּכִ ְרֵמיה ַעְנָיא , ּ ּכֵ ָּעֵבד ּגַ
ָנא א ְדַמְלכוָתא, ּוִמְסּכְ ט ְלבוׁשָ ָּפׁשַ ּ ּ ָנא, ּ ִמְסּכְ ַאְרָעא ּכְ ִפָלה, ְוָיִתיב ּבְ יב. ָּאַמר ּתְ , ִּדְכּתִ

ִפָלה ְלָדִוד ַהֵטה ְיָי ָאְזְנך ֲעֵנִני ָּתְ ּ יָמא ֲאַמאי. ּ י ָעִני ְוֶאְבי. ְוִאי ּתֵ ִגין ּכִ ָּאַמר ֵליה . ֹון ָאִניּבְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א ַאְנּתְ, ָּדִוד, ְּ יִפין, ְוָלאו ַמְלּכָ ּקִ ִליָטא ַעל ַמְלִכין ּתַ ְוַאּתְ ָעִביד , ְּוׁשַ
ְרָמך ָעִני ְוֶאְביֹון ַגְווָנא ַאֲחָרא. ְּגַ ִּמַיד ַאְהָדר ְצלֹוֵתיה ּבְ ּ ַבק ִמָלה ְדֶאְביֹון ְוָעִני, ּ ְּוׁשָ ְוָאַמר , ּ

י ָחִסיד ָאִני י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָדִוד. ׁשָ יה ּבְ ל ָדא ּכָֹלא ֲהָוה ּבֵ ְּוִעם ּכָ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר ִפיר ָקַאָמְרת, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ל ָדא . ּׁשַ ּ ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר )א ועל דא''ס(ְּוִעם ּכָ ְ

ָּנׁש ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְרֵמ)למהוי תמן עני ואביון(, ּּ ד ּגַ ִגין ְדִתיעול ְצלֹוֵתיה , ּיה ָעִני ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ
ְכָלָלא ְדָכל ֲעִנִיים ּּבִ ְרִעין. ּ ל ְנטוֵרי ּתַ ְּדָהא ּכָ ְבִקין ָהִכי ְלֵמיָעאל, ּ ְבִקין , ָלא ׁשַ ָמה ְדׁשָ ּּכְ

ִנין ָלא ְרׁשוָתא ָעאִלין, ְלִמְסּכְ ְּדָהא ּבְ ְרֵמיה. ּ ר ָנׁש ּגַ ִוי ְרעוֵתיה, ְּוִאי ָעִביד ּבַ ְּוׁשַ ּ ִדיר ּ  ּתָ
ָנא ִמְסּכְ ְּצלֹוֵתיה ַסְלָקא, ּכְ ִנין, ּ ִאיּנון ְצלֹוִתין ְדִמְסּכְ ְּוִאְעָרְעת ּבְ הו, ּ ַרת ּבְ ְוַסְלַקת , ְּוִאְתֲחּבָ
ֲהַדְייהו ּוִבְכָלָלא ִדְלהֹון ָעאַלת, ּּבַ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְרעוָתא ַקּמֵ ַלת ּבִ ְּוִאְתַקּבְ   )בהו(. ּ

א ִו, ָּדִוד ַמְלּכָ ָעה ָאְרִחיןּׁשַ ַאְרּבָ ְרֵמיה ּבְ ֵני, ּי ּגַ ֲהֵדי ִמְסּכְ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ ְרֵמיה . ּ ִוי ּגַ ּׁשַ ּ
ֲהֵדי ֲחִסיִדים ֲהֵדי ֲעָבִדים. ּבַ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ ְרַמְייהו . ּ ֲהֵדי ִאיּנון ְדַמְסֵרי ּגַ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ

ֵמיה ת ׁשְ ְייהו ַעל ְקדוּשַׁ ְּוַנְפׁשַ ּ ָנא. ּ ֲהֵדי ִמְסּכְ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני. ּ יב ּכִ . ִּדְכּתִ
ֲהֵדי ֲחִסיִדים ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ י ָחִסיד ָאִני, ּ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ יב ׁשָ ִגין ְדִאְצְטִריך ֵליה . ִּדְכּתִ ּּבְ ְּ

ע, ְלַבר ָנׁש ְרֵמיה ָרׁשָ ָוָאה ּגַ ְּדָלא ְלׁשַ ּ ָלאו . יָמא ִאי ָהִכי ָלא ְיָפֵרט ֶחְטאֹוי ְלָעְלִמיןְוִאי ּתֵ. ּ
ד ְיָפֵרט ֶחְטאֹוי. ָהִכי ֵדין ִאיהו ָחִסיד, ֶּאָלא ּכַ ׁשוָבה, ּּכְ ָלא ּתְ ְּדָאֵתי ְלַקּבְ ְרֵמיה , ּ ַּאִפיק ּגַ ּ

א יׁשָ ְטָרא ּבִ א, ִמּסִ ּתָ ִטּנוָפא ִדיָלה ַעד ַהׁשְ ְּדֲהָוה ּבְ ּ ּ א ִאְתְדַבק , ּ ּתָ יִמיָנא ִעָלָאהְּוַהּשְׁ , ּּבִ
ָלא ֵליה ְּדִאיִהי ְפׁשוָטה ְלַקּבְ ּ ּּ.  

  ]ב''ה ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

יָמא ִריך הוא, ְוָלא ּתֵ א ּבְ ל ֵליה קוְדׁשָ ְּדָלא ְמַקּבֵ ּ ּ ַּעד ִדְיָפֵרט ֶחְטאֹוי ִמיֹוָמא ְדֲהָוה , ְּ ּּ ּ
ָעְלָמא יה )ב''ה ע''דף קצ( ִּאיּנון )או( ָאן )א אי הכי''ס(. ּבְ סון ִמּנֵ ְּדִאְתּכְ ּ ְּדָלא ָיִכיל , ּ

ָקא א. ְלַאְדּבְ ְֶאָלא ָלא ִאְצְטִריך ְלָפְרׁשָ ְייהו, ּ ר ִמּנַ ר ִאיּנון ְדִיְדּכַ ּּבַ ּ הו. ּ ִוי ְרעוֵתיה ּבְ ְּוִאי ׁשַ ּ ּ ּ ,
ְתַרְייהו ָכן ֲאּבַ ל ַאֲחָרִנין ִאְתַמּשְׁ ֵניָנן. ּּכָ יָתא , ְּדָהא ּתָ ִּעָלִאין ְלֵעיָלאֵאין ּבֹוְדִקין חֹוֵרי ּבֵ ּ ,

ִביעור ָחֵמץ א ּבְ ִאין ְלַתּתָ ּתָ ְּוָלא ִאיּנון ּתַ פום ֵחיזו ְדֵעינֹוי ַמה ְדָיִכיל . ּ יָון ְדָבִדיק ּכְ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ ּ ּ ּ
ָקא ַתר ָדא, ְלַאְדּבְ ך ּבָ ּּכָֹלא ִאְתְמׁשַ ְ ֲהֵדיה, ּ ִטיל ּבַ ְּוִאְתּבְ ּ.  

ִעים ְנּגָ ְרֵסיָנן ּבִ ום ִמְחָיהד ָראׁשֵ''כ, ְוָהִכי ּגַ ּי ֵאָבִרים ִאיּנון ְדָלא ְמַטְמִאין ִמּשׁ ּ ְוַכֲהָנא . ּ
ְתַרְייהו יב, ָּלא ֲהָוה ַאְטַרח ֲאּבַ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ֲאָתר .  ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן)ויקרא יג(, ּ

לוָתא ֲחָדא ּכְ ִאְסּתַ א ּבְ ׁשָ ֲהָנא ְלֵמֱחֵזי ַמְכּתְ ְּדָיִכיל ּכַ ְרֵמיהְוָלא ִאְצְטִר, ּ ּיך ְלַמֲאָכא ּגַ ְ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2420דף [ -ּ

 ִמן יֹוָמא )למבעי(ְָלא ִאְצְטִריך ְלַפְרָטא ֶחְטאֹוי . ּאוף ָהִכי. ּוְלָאָרָמא ֵעינֹוי ָהָכא ְוָהָכא
ִאין, ְּדֲהָוה ּתָ יָתא ּתַ ְּדִאיּנון חֹוֵרי ּבֵ סו, ּ ְּוָלא ִאיּנון ְדִאְתּכְ ּ ָקא, ּ ְּדִאיּנון , ְּדָלא ָיִכיל ְלַאְדּבְ ּ

ּיָתא ִעָלִאין ְלֵעיָלאחֹוֵרי ּבֵ א ֲחֵזי ְלָכל ַמְרֵאה ֵעיֵני ַהּכֵֹהן)א אלא''ס(. ּ ָכן ,  ּתָ ְּוֻכְלהו ִאְתַמּשְׁ ּ
ְתַרְייהו ְרֵמיה ּגֹו ֲחִסיִדים. ֲּאּבַ ִוי ָדִוד ּגַ ְּוַעל ָדא ׁשַ ּ ּ ּ.  

ֲהֵדי ֲעָבִדים ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ יב, ּ ה ְכֵעיֵני ֲעָב)תהלים קכג(, ִּדְכּתִ . ִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ִהּנֵ
ה ֱאֹלַהי)תהלים פו(, ּוְכִתיב ע ַעְבְדך ַאּתָ ָ הֹוׁשַ ְייהו . ּ ֲהֵדי ִאיּנון ְדַמְסֵרי ַנְפׁשַ ְרֵמיה ּבַ ִוי ּגַ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ

ֵמיה ת ׁשְ ַּעל ְקדוּשַׁ יב. ּ א)תהלים פו(, ִּדְכּתִ י ֶאּשָׂ י ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבֶדך ּכִ ּמֵ ָ ׂשַ ָ ָכל ּבְ. ּ
ע י ָמאֵריה, ָהֵני ַאְרּבַ א ַקּמֵ ְרֵמיה ָדִוד ַמְלּכָ ָּעֵבד ּגַ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְצלֹו ְלַקּמֵ ֲּאֵריִמית ְיַדי ּבִ ֵניָנן. ּ ָּאסור ֵליה , ְּדָהא ּתָ ּ
ַצלו, ְּלַבר ָנׁש ְלַאְרָמא ְידֹוי ְלֵעיָלא ר ּבְ ּּבַ אן ְוַתֲח, ּ ּנוִנים ְלָמֵריהּוְבִבְרּכָ יב. ּ בראשית (, ִּדְכּתִ

ִמיָנן,  ֲהִרימֹוִתי ָיִדי ֶאל ְיָי ֵאל ֶעְליֹון)יד ְרּגְ ְצלֹו, ּוְמּתַ ָעאן , ֲּאֵריִמית ְיַדי ּבִ ְּדָהא ֶאְצּבְ
הו ְּדָיִדין ִמִלין ִעָלִאין ִאית ּבְ ּּ א ֲאָנא ָהִכי ֲעִביְדָנא. ּ ּתָ ַּוֲאֵמיָנא ְדָכל ַמאן ְדִאֵל. ְוַהׁשְ ּ ין ּ

י ָמאֵריה ע ְיַסֵדר ַקּמֵ ַּאְרּבַ ְרעוָתא, ּ ְרֵמיה ּבִ ְּוָעִביד ּגַ ְדָקא ָיאות, ּ ִתּקוָנא ָדא ּכַ ּּבְ ּ ּ ִתּקוָנא , ּ ּּבְ
ֵריָקַנָיא ָהַדר ְצלֹוֵתיה ּבְ ָּדא ָלא ּתֵ ּ ּ.  

ַקְדִמיָתא ֶעֶבד י ָמאֵריה, ּבְ ָבָחא ַקּמֵ ְּלַסְדָרא ׁשְ יה, ּ ָרא ַקּמֵ ּוְלַזּמְ י ְוָדא ּבְ. ּ ָחן ְדַקּמֵ ּבְ ּתוׁשְ ּ
ְּלָבַתר ְדַצֵלי ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה, ּוְלָבַתר ֶעֶבד. ְצלֹוָתא ִּאיהו ַעְבָדא ְדִסֵדר ְצלֹוָתא , ּּ ּ ּ ּ

ְּדָמאֵריה ל ְצלֹוֵתיה, ּוְלָבַתר ֶעֶבד. ּ ְּלָבַתר ְדַצֵלי ּכָ ַלת ִזְמִנין , ְּוָאִזיל ֵליה, ּּ ְּוַעל ָדא ָדִוד ּתְ ּ
ְרֵמיה ְצלֹוָתא ָדא ֶעֶבדֲּעַבד ּגַ ה ֱאֹלַהי. ּ ּבִ ע ַעְבְדך ַאּתָ יב הֹוׁשַ ִָדְכּתִ ּ ַח ֶנֶפׁש ַעְבֶדך. ּ ּמֵ ָׂשַ ּ .

ָנה ֻעְזך ְלַעְבֶדך)תהלים פו(ּוְכִתיב  ָ ּתְ ָּ ַלת ִזְמִנין. ּ ְרֵמיה ֶעֶבד, ָהא ּתְ ָוָאה ּגַ ִּאְצְטִריך ְלׁשַ ּ ְ.  

ְרֵמיה ּגֹו ִאיּנון ְד ָוָאה ּגַ ְּלָבַתר ְלׁשַ ּ ּ ֵמיהּ ת ׁשְ ְייהו ַעל ְקדוׁשַ ַּמְסֵרי ַנְפׁשַ ּ ִיחוָדא , ּ ְּוַהְיינו ּבְ ּ
ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ַהאי ְקָרא, ִּדׁשְ ִוי ָהִכי ְרעוֵתיה ּבְ ְּדָכל ַמאן ְדׁשַ ּ ּ ּ ִאלו ָמַסר , ּ יב ֵליה ּכְ ִּאְתֲחׁשִ ּּ

ֵמיה ת ׁשְ יה ַעל ְקדוּשַׁ ַּנְפׁשֵ ּ ּ.  

ְרֵמיה ָעִני ָוָאה ּגַ ְּלָבַתר ְלׁשַ ין ְדרֹוֵמי ְמרֹוִמיםּבְ, ּ ִּזְמָנא ְדָעאל ְוַדִפיק ָדׁשִ ּ ד ָאַמר , ּ ּכַ
יב אוָלה ִלְתִפָלה)וסמיך(, ֱאֶמת ְוַיּצִ ּ ּגְ ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה. ּ א, ְּלֶמֱהִוי ּבִ ִביר ִלּבָ ַעְנָיא , ּתָ

ָנא ָוָאה ְרעוֵתיה. ּוִמְסּכְ ּוְלׁשַ ּ ּ ֵני, ּ ְלָלא ּגֹו ִמְסּכְ ְתִביר, ְּלִאְתּכַ אּבִ ּו ְדִלּבָ א, ּ ְמִאיכו ְדַנְפׁשָ ּּבִ ּ.  

ְרֵמיה ּגֹו ֲחִסיִדים ָוָאה ּגַ ְּלָבַתר ְלׁשַ ִפָלה, ּ ׁשֹוֵמַע ּתְ א ֶחְטאֹוי, ּּבְ ְְדָהִכי ִאְצְטִריך . ְלָפְרׁשָ ּ
ִפָלה ׁשֹוֵמַע ּתְ יִמיָנא, ָּיִחיד ּבְ ָקא ּבִ ִגין ְלִאְתַדּבְ ָלא ְלִאיּנון ְדָת, ּּבְ ִּדְפׁשוָטה ְלַקּבְ ּ ּ ּוְכֵדין , ִביןּ

ְדָקא ֵיאֹות, ִאְקֵרי ָחִסיד ע ִאֵלין ּכְ   .ָּהא ַאְרּבַ

ִליל ְלָכל ָהֵני ְַההוא ְדָקא ִאְצְטִריך ְלַכְלָלא לֹון, ַמאן ּכָ ּ ְּדַאְכִליל , ְּוַהאי ִאיהו ֶעֶבד, ּ
ָאר ין. ְלָכל ׁשְ ְתַלת דוְכּתִ ַלת ַעְבִדין ִאיּנון ּבִ ּּתְ ּ ּ ְּוֻכְלהו ַחד, ּ ִתיבְוָעַלְי. ּ ה ְכֵעיֵני , ּיהו ּכְ ִהּנֵ

ין ֶעֶבד ְלֶעֶבד ִאיּנון ַאֲחָרִנין. 'ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְוגֹו ין ֶעֶבד ַקְדָמָאה. ּּבֵ ְלֶעֶבד , ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2421דף [ -ּ

ְנָייָנא ֵמיה, ּתִ ת ׁשְ יה ַעל ִיחוָדא ִדְקדוׁשַ ִּאית ֵליה ְלִמְמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ְרֵמיה ָעִני , ּ ָוָאה ּגַ ּוְלׁשַ ּ ּ
ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדהּוִמ ָנא ּבִ ִפָלה, ְּסּכְ ׁשֹוֵמַע ּתְ ְרֵמיה ּגֹו ֲחִסיִדים ּבְ ָוָאה ּגַ ּוְלׁשַ ּ ּ ִליָתָאה . ּ ֶעֶבד ּתְ

ַתר ְדִסֵיים ְוִסֵדר ּכָֹלא ּּבָ ּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

ָנן ל ָהֵני ִסדוִרין ַאְרּבַ, ּתְ ר ָנׁש ּכָ ֲעָתא ְדִסֵדר ּבַ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ א, עּ ְרעו ְדִלּבָ ּּבִ א , ּ ּקוְדׁשָ
יה ִריך הוא ִניָחא ַקּמֵ ּּבְ ּ ּוָפִריׂש ְיִמיֵניה ָעֵליה, ְ ּ ִליָתָאה, ּ ַההוא ֶעֶבד ּתְ ְּוָקָרא ָעֵליה , ּּבְ

ה, ְּוָאַמר ֵליה יב, ַּעְבִדי ַאּתָ ך )ישעיה מט(, ִּדְכּתִ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ ּ
ר ָנׁש )א''ו ע''דף קצ(ַּוַדאי ְצלֹוָתא . רֶּאְתָפָא ֵריָקַנָיא ְלָעְלִמין, ְּדַהאי ּבַ ְהַדר ּבְ ָּלא ּתֶ ָאָתא . ּ

ֵקיה א וְנׁשָ י ַאּבָ ִּרּבִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ָלָתא, ּתָ ֵרי ֶעֶבד ֵמִאיּנון ּתְ ל ָהֵני, ּּתְ ִּאיּנון ְדָכְלֵלי ּכָ ְּדָהא , ּ
ִליָתָאה ַקְי יה חֹוָתָמא ְלֵעיָלאּּתְ ּיָמא ְלַחְתָמא ּבֵ א, ּ יה ְיָדא ִמיִמיָנא ְדַמְלּכָ ָוָאה ּבֵ ְּלׁשַ ּ ּ ,

יה ָחא ּבֵ ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ֵרין. ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ַקְדָמָאה ְוִתְנָייָנא, ֲאָבל ָהֵני ּתְ ִּאיּנון ּכְ ּ ח . ּ ּבַ ְוָדִוד ׁשַ
הו ְרֵמיה ּבְ ּּגַ יב, ּ י ֲאִני ַעְבֶדך ֲאִני ַעְבְדך ְוגֹו ָאּנָ)תהלים קטז(, ִּדְכּתִ ָא ְיָי ּכִ ָּ ָלֵלי ', ּ ְּדִאֵלין ּכְ ּ
ַאר ך ַקְייָמא ְלִמְפַרק ִלי. ְּדָכל ׁשְ ִליָתָאה ּבַ ּּתְ ה ֱאֹלַהי, ְ ע ַעְבְדך ַאּתָ יב הֹוׁשַ ִָדְכּתִ ּ ַמאן . ּ

ִּדְמַסֵדר ָדא ּ ּתְ, ּ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּיִדיַע ִליֲהִוי ֵליה ְדקוְדׁשָ ּ ּ יהְּ ח ּבֵ ְּוָקָרא ָעֵליה ַעְבִדי , ּּבַ
ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָּאּתָ ֵקיה. ָ א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ּ.  

א י ַאּבָ ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב ְוגֹו)תהלים יט(, ַּעל ָדא ָקֵריָנן, ָאַמר ִרּבִ ּ ַהּנֶ ּ ָמה ', ּ ּכַ
יִקין ְדִסְדרו ְּמִתיִקין ִמִלין ַעּתִ ּ ּ ד ַטֲעִמין לֹון,  ַקְדָמֵאיּ ַּוַדאי . ָלא ַיְכִלין ְלֵמיַכל, ַוֲאָנן ּכַ

ָלָתא ַעְבִדין, ָּהִכי הוא ּוְתֵרין . ּוַבֲאָתר ַחד, ְּוִאיּנון ַחד, ְּוָהא ְקָרא אֹוַכח ַעל ּתְ
ְדָקָאַמְרת ִריך הוא, ּכִ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּוַחד ְדִאיהו ְלִאְתַעְטָרא ּבֵ ּ ּ ּ ּ יב, ְּ י ִלי )ויקרא כה( ,ִּדְכּתִ  ּכִ

ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ְוגֹו ֶרת ָעֶבד)ב''א ע''בראשית קל(. 'ְבֵני ִיׂשְ ְכרו ִמְמּכֶ ִגין . ּ ֹלא ִיּמָ ּבְ
ִליָתָאה ַהאי ּתְ ִריך הוא ִאְצְטִריך ְלִאְתַעְטָרא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָמא . ְ ְכרו ִלׁשְ ְּוַעל ָדא ֹלא ִיּמָ ּ

ְּדָהא ְד, ְּדָעֶבד ִריך הוא ֲהִויּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר קֹול ַעְבדֹו. ' ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיָי ְוגֹו)ישעיה נ(, ָּפַתח ִרּבִ . ַּמאי ׁשֹוֵמַע ּבְ
ְצלֹוָתא ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ח ּבִ ּ א . ְּוָהִכי הוא, ּ ּתָ ִנׁשְ ַּמאן ְדָרִגיל ְלֵמיֵתי ְלֵבי ּכְ

ִאיל ָעֵליה ְוָאַמר, יֹוָמא ֲחָדא ָלא ָאֵתיְו, ְּלַצָלָאה ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִמי ָבֶכם ְיֵרא ְיָי , ְּ
ִכים ְוֵאין ֹנַגה לֹו ר ָהַלך ֲחׁשֵ קֹול ַעְבדֹו ֲאׁשֶ ּׁשֹוֵמַע ּבְ קֹול ַעְבדֹו. ְּ ַמאן. ַּמאי ׁשֹוֵמַע ּבְ ִאי . ּבְ

ְנִביָאה יָמא ּבִ ַבר ַאֲחָרא, ּתֵ ַבר ַאֲחָרא ִלְצלֹוָתא, ַהב ְנִביָאהַמאן ָי, אֹו ּגְ ִּדְבִגין . אֹו ּגְ
קֹול ְנִביָאה ְּדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ׁשֹוֵמַע ּבְ ָעְלָמא, ּּ   .ּאֹו ִדְגַבר ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2422דף [ -ּ
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ָכל יֹוָמא ֶּאָלא ַההוא ְדַצֵלי ְצלֹוִתין ּבְ ּּ ַההוא קֹול, ּ ִּאיהו ׁשֹוֵמַע ּבְ א ְּדָקֵר, ּ ּי ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ יה, ְ ח ּבֵ ּבַ ּתְ ּוִמׁשְ ְּוָאַמר ְדִאיהו ַעְבדֹו ַוַדאי, ּ ּ ּ קֹול. ּ ַמאי קֹול, ׁשֹוֵמַע ּבְ ַההוא . ּבְ ּּבְ

ְּדִאְקֵרי ַעְבדֹו ָבָחא ִעָלָאה ִאיהו ְדָנִפיק ָעֵליה קֹול ְדִאיהו ַעְבדֹו. ּ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָקָלא , ְּותו. ּ
ָכ ַמע ּבְ ּתְ א, ּל ִאיּנון ְרִקיִעיןִאׁשְ א ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ַעְבָדא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ קֹול , ּ ְּוָדא הוא ׁשֹוֵמַע ּבְ

  .ַּעְבדֹו

ִכים ְוֵאין ֹנַגה לֹו ר ָהַלך ֲחׁשֵ ֲּאׁשֶ ִכים, ְ ִגין ְדָלא ָאָתא ְלַצלוֵיי ָהַלך ֲחׁשֵ ְְוִכי ּבְ ּ ֶּאָלא . ּ
ׁשון ִיׂשְ. ּאֹוְקמוָה ּנְ ֵנִסיֹות ְלַצָלָאהֲּאָבל ַעד ָלא ִיְתּכַ י ּכְ ָּרֵאל ְלָבּתֵ ִּסְטָרא ַאֲחָרא ַקְייָמא , ּ

ל ְנהֹוִרין ִעָלִאין טון ְוִיְפקון ַעל ָעְלִמין, ְּוָסִגיר ּכָ ְּדָלא ִיְתַפּשְׁ ּ ּּ יֹוָמא ַאְזֵלי . ּ ּוְתַלת ִזְמִנין ּבְ
א, ְסָטר ַאֲחָרא ְּדַכר ְונוְקּבָ ָעְלָמא, ּ ְטִטין ּבְ ִגין ְדָלא , ּיָדן ַאְתָקן ִלְצלֹוָתאְּוַההוא ִע, ּוְמׁשַ ּּבְ

ָלל ן ִקְטרוָגא ּכְ ּמָ   .ֲּהִוי ּתַ

ּוְכֵדין ִאיהו ִעיָדן ִלְצלֹוָתא ּ ִגין , ּ ְטָטא)א''א ע''כי תשא קצ(ּבְ ּ ְדִאיּנון ָאְזֵלי ִלְמׁשַ ּ טוֵרי , ּ ּּבְ
ְָחׁשוך ֶפה, ּ ִוי ְנהֹוִרין ִעָלִאי, ְּוַהר ִנׁשְ ֵדין ְפִתיִחין ּכַ ּּכְ ּ ֵנִסיֹות, ןּ י ּכְ ּתֵ ִריָאן ַעל ּבָ , ְּוַנְפֵקי ְוׁשָ

יהֹון ְדִאיּנון ְדַצָלאן ְצלֹוִתין ֵריׁשֵ ּּבְ ּ ּ ְייהו, ּ ּוִמְתַפְלָגן ְנהֹוִרין ַעל ֵריׁשַ ּּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִאיל ן, ׁשָ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ַּעל ַההוא ְדָלא ִאׁשְ ,  ָרִגיל ָהָכאְּדֲהָוה, ְּוָאַמר ֲחָבל ַעל ְפַלְנָיא, ּ
י ְנהֹוִרין ּמֵ ִכים ְוִאְתֲעָבר ִמּקַ א ְדָהַלך ֲחׁשֵ ּתָ ְְוַהׁשְ ָעְלָמא, ּ טוַרָיא ּבְ ְטָטא ּבְ ְּוָהַלך ְלׁשַ ּ ּ ְוָנַפק , ְ

ֵּמַההוא ֹנַגה ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּ יה חוָלָקא)ליה(ְוֵלית , ּ ּ ּבֵ ָמה ְדִאְתְפִליג , ֵּאין ֹנַגה לֹו, ּ ּּכְ ּ
ְרָיא ַעל ַא ןְוׁשַ יה, ֲּחָרִנין ְדַתּמָ ָמה ָטִבין ִאְתֲאִבידו ִמּנֵ ּּכַ  )אין נוגה לו השתא דהלך חשכים(. ּ

ן ּמָ ְּוִאלו ֲהָוה ּתַ ם ְיָי, ּ ׁשֵ ְכָלָלא ְדֶעֶבד ַקְדָמָאה, ִיְבַטח ּבְ ָרָזא ְדֶעֶבד . ּּבִ אֹלָהיו ּבְ ֵען ּבֵ ְּוִיּשָׁ
ְנָייָנא   .ּתִ

ְמעֹון י ׁשִ ִר, ָאַמר ַרּבִ ְרָיא ֲעָלך, יֶאְלָעָזר ּבְ ְַוַדאי רוַח ְנבוָאה ׁשַ ּ ּ א. ּ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ר ַאְרָיא ְייהו, ַאְרָיא ּבַ ַּמאן ְיקום ַקּמַ ֲאֵגי ְלִמְטַרף ַטְרָפא, ּ ד ׁשָ ל ַאְרָיין ְדָעְלָמא . ּּכַ ּּכָ

יִפין ּקִ ְלהו, ּתַ יר ְמּכֻ ְּוִאֵלין ַיּתִ ּ ל ַאְרָיין ְדָעְלָמא. ּ ָיין ְלַאָפ, ּּכָ ָּקא ַטְרָפא ִמפוַמְייהוַּקׁשְ ּ ּ ּ ,
ְּוִאֵלין נֹוִחין ְלַאָפָקא ִמפוַמְייהו ַטְרָפא ּ ּּ ּ ִּאיּנון ַטְרֵפי ַטְרָפא. ּ ּ   .ְּוָיֲהֵבי ְלֹכָלא, ּ

  ]ב''ו ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

ִכים ר ָהַלך ֲחׁשֵ ֵעי ֵליה, ְֲאׁשֶ ר ָהְלכו ִמּבָ ֲּאׁשֶ י ֶאְלָעָזר. ּ ח ''קמ, ח''שמות קפ(, ָאַמר ִרּבִ

ִחּבוָרא)א''ה ע''צ, ב''ע ְרָיין ּבְ ִגין ְדִאיּנון ׁשַ ּ ּבְ ּ ן, ּ ּוִמָיד ִמְתָפְרׁשָ ּ ָּהַלך ִחּבוָרא. ּ ִכים , ְ ֲחׁשֵ
ן ִחּבוָרא. ִּאְתָפְרׁשָ ָראן ּבְ ן ִמָיד, ּׁשָ ְּוִאְתָפְרׁשָ ַגְווָנא ָדא. ּ ָאה)יחזקאל א(, ּּכְ , ּ רוַח ְסָעָרה ּבָ

א ַלל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ָאה . ּ ְבָקת ֵליה )ב''ו ע''דף קצ(ּבָ ן, ְּוִהיא ׁשַ ִּמָיד ִמְתָפְרּשָׁ ז ''לעיל קפ(. ּ

ָלק ְוגֹו)ב''במדבר כ( )כ מצאתי ולפי דעתי חסר בהעתק''ע( )א''ע י ֶאְלָעָזר . 'ּ ַוַיְרא ּבָ ִרּבִ
י ִחָייא)ו''קפ(ַּוַדאי ַמה , ָאַמר ּ ְדָאַמר ִרּבִ ִתיבֲאָבל. ִּמָלה ְסִתיָמא ֲהָוה, ּ ם )תהלים פד(,  ּכְ  ּגַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2423דף [ -ּ

ִּצפֹור ָמְצָאה ַבִית וְדרֹור ֵקן ָלה ְוגֹו ּ א. 'ּ ָעְלָמא, ְּוִכי ָדִוד ַמְלּכָ ֲהָוה ָאַמר , ַּעל ִצָפָרא ּבְ
ִּמָלה ָדא ּ.  

ָמה ְדָתֵניָנן, ֶּאָלא ִריך הוא, ּּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ָמִתין ַקּמֵ ָמה ֲחִביִבין ִנׁשְ ּּכַ ל . ְּ יָמא ּכָ ִאי ּתֵ
ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ָלאו ָהִכי. ָּמִתין ְדָעְלָמאִנׁשְ ֶּאָלא ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ֲהֵדיה, ּ ן ָמדֹוֵריהֹון ּבַ ְּדַתּמָ ּ ,

א, ָּמדֹוֵריהֹון ְלֵעיָלא ַמר. ּוָמדֹוֵריהֹון ְלַתּתָ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית. ְוָהִכי ִאּתְ ִּאֵלין רוֵחיהֹון , ּּגַ ּ
ְּדַצִדיַקָייא ּ ּ.  

ֵניָנ ן ֵעֶדן, ןּתָ ַלת ׁשוִרין ִאיּנון ְלּגַ ּּתְ ל ַחד ְוַחד, ּ ָמִתין ְמַטְייִלין , ּוֵבין ּכָ ָמה רוִחין ְוִנׁשְ ּּכַ ּ
ן ּמָ ְּוִאְתֲהָנן ֵמֵריָחא ְדִעּנוִגין ְדַצִדיַקָייא ִדְלגֹו, ּתַ ּ ּ ּ ב ְדָלא ָזכו ְלֵמיָעאל, ּּ ַּאף ַעל ּגַ ֲאָבל . ּ

ִּעּנוָגא ְדרוֵחיהֹון ְדַצִדיַק ּ ּ ּ ָּייא ִדְלגֹוּ   .' ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים ְוגֹו)ישעיה סד(, ּ

א ּתָ ׁשַ יִמין ִאית ּבְ ֵרי, ְּוִאיּנון יֹוֵמי ִניָסן, ְויֹוִמין ְרׁשִ ׁשְ ְטָטן , ְויֹוֵמי ּתִ ְּדִאיּנון רוִחין ְמׁשַ ּ ּ
ְוַפְקָדן ַלֲאָתר ְדִאְצְטִריך ּ ְט. ּ יִאין ְמׁשַ ב ְדִזְמִנין ַסּגִ יִמין , ָטןְּוַאף ַעל ּגַ ֲּאָבל יֹוִמין ִאֵלין ְרׁשִ

א, ִּאיּנון ְנּתָ י ׁשוִרין ְדּגִ ּבֵ ְּוִאְתָחזון ַעל ּגַ ּ ֵחיזו ְדִצָפִרין ְמַצְפְצָפן, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ ָכל , ּ ּבְ
  .ַצְפָרא ְוַצְפָרא

ִריך הוא א ּבְ ָבָחא ְדקוְדׁשָ ְּוַההוא ִצְפצוָפא ׁשְ ּ ּ ּ ֵנ, ְּ ּוְצלֹוָתא ַעל ַחֵיי ּבְ א ְדַהאי ּ ּי ָנׁשָ
ִגין ְדִאֵלין יֹוִמין. ָעְלָמא ּּבְ ִמְצֹות, ּ ִקין ּבְ ְלהו ִמְתַעּסְ ָרֵאל ּכֻ ִּיׂשְ ּוְבִפּקוִדין ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ּ ּ ּ .

ֵחדו ִאְתֲחָזן ִצָפִרין ְמַצְפְצָפן ּוְכֵדין ּבְ ּ ָחן ְואֹוָדן, ּ ּבְ ן ֵעֶדן ְמַצְפְצָפן ְמׁשַ י ׁשוִרין ְדּגַ ּבֵ ְּוַעל ּגַ ּ 
ּוְמַצָלן ַעל ַחֵיי ְדַהאי ָעְלָמא ּּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִפיר ָקַאָמְרת, ָאַמר ַרּבִ ֶּאְלָעָזר וַדאי ׁשַ ן, ּ ּמָ ְּדַוַדאי ִאיּנון רוִחין ּתַ ּ ּ ֲאָבל ַמה . ּ
יָמא וְדרֹור ֵקן ָלה ּּתֵ א, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ָאַמר. ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִהיא ִנׁשְ ְּדַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ, 

ְָדַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ְוגֹו, ְּוַסְלָקא ַלֲאָתר ָטִמיר ְוָגִניז ּ ּ'.  

ְמעֹון י ׁשִ ִפיר ָקַאָמְרת, ָאַמר ִרּבִ ֶּאְלָעָזר ַוַדאי ׁשַ ִפיר ִאיהו, ּ ְּוׁשַ ן ֵעֶדן . ּ ּגַ ל ָדא ּבְ ֲּאָבל ּכָ
א ִהיא ּתָ ּוְכָמה ְדַאְמַרת הוא, ִּדְלּתַ ּ ְּוָהִכי הוא וַד, ּ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית, איּ ִּאֵלין רוִחין , ּּגַ ּ

ין ְּדָזכו ְלֵמיָעאל וְלֵמיָפק ְלָבַתר, ַּקִדיׁשִ ּ ּ ְטָטן , ּ ִגין ִדְמׁשַ ֵחיזו )א''ב ע''קס(ּּבְ ּ ְוִאְתָחזון ּכְ ּ
ִּדִצפֹוִרין ְּוִאֵלין רוִחין ָמְצָאה ַבִית, ּ ל ֲחָדא ַוֲחָדא ִאית לֹון ָמדֹוִרין ְי. ּ   .ִדיָעאן ְלגֹוַּוַדאי ּכָ

ל ָדא ְלהו ִנְכִוין ֵמחוָפה ְדַחְבַרְייהו, ְּוִעם ּכָ ּּכֻ ּ ּ ּּ ִּאיּנון ְדִאית לֹון ְדרֹור. ּ ּ ְּוֵחירו ִמּכָֹלא, ּ ּ .
ִניז ִריך הוא ַאְחֵזי לֹון ֵהיָכָלא ְטִמירו ֲחָדא ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּדַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים , ְּ

ָזוָלְתך ִזְמָנא ְדָאֵתי. ָּלא ִאְקֵרי ַקן ִצפֹורְּוַההוא ֵהיָכ, ּ יַח ּבְ ן ִמְתַעְטִרין ִעְטִרין ְלָמׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ,
יִמין א, ּוְביֹוִמין ְרׁשִ ּתָ ׁשַ ַלת ִזְמִנין ּבְ ִאיּנון , ּתְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ַּצִדיַקָייא ִניזְּוַאְחֵזי לֹון ַההוא ֵהיָכָלא ְטִמ, ּ יה, יָרא ּגָ מֹוְדָען ּבֵ ּתְ ְּדָלא ַיְדִעין ְוָלא ִאׁשְ ל , ּ ּכָ
ן ַּצִדיַקָייא ְדַתּמָ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2424דף [ -ּ

חֹוֶתיך ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה ֶאת ִמְזּבְ ר ׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ַצִדיַקָייא, ֲָאׁשֶ ּ ּ ְבִנין , ּ ְכָללו ּבִ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ
ין ְכָתב, ַּקִדיׁשִ ּבִ ְּדָזכו ַלּתֹוָרה ׁשֶ ַהאי ָעְלָמאְוַלּתֹוָר, ּ ַעל ֶפה ּבְ ּבְ ֵרין . ּה ׁשֶ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּתְ ּ
ָחן א. ַמְדּבְ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִּמְתַעְטָרן ְלַקּמֵ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדָהא ְזכוָתא ִדְבַנְייהו ּבְ ּ ּ ין , ּ ַאּגִ
ן, ָּעַלְייהו ּמָ ּוְמַעְטִרין ְלהו ּתַ ּ ָאה ְלָכל ַהאי. ּ , ָתה ֶאְפרֹוֶחיָהַּהאי ְדׁשָ. ַּמאן רוָחא ַזּכָ

חֹוֶתיך ְוגֹו אן וְלָהְלָאה ֵאיָמא ִמיָלך. 'ְָלאֹוְלָפא ְלִמְזּבְ ְִמּכָ ּ ּסוָפא ִאְתֲחֵזיָנא , ּ ָלא ּכִ ְּדָהא ּבְ ּ
ן ּמָ   .ּתַ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ִמְלַקְדִמין ִרּבִ ָּפַתח ּכְ ּ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית, ּ ּוְדרֹור ֵקן ָלה. ָּדא ִיְתרֹו, ּּגַ ּ ,
נֹויָּדא  ִזית, ּבְ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ פוַמְייהו, אֹוְלֵפי אֹוַרְייָתא, ַּדֲהוֹו ּבְ ְּוַחְתִכין ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ ּ ּ .

ָרא. ָּמְצָאה ַבִית ַמהו ַמְדּבְ ארו ּבְ ַקְדִמיָתא ַנְטלו ְוׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּ ַּנְטלו ֵמִעּנוָגא ְדִמְדָין, ּ ּ ּ ,
ן ִתיקו ְדַתּמָ ּוִמּמְ ּ רו ּבְ, ּ ָראְּוׁשָ ִריך הוא. ַמְדּבְ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּדַעל אֹוַרְייָתא ֲהָוה , ְּ
ּסוָפא ִדְלהֹון ּּכִ ן, ּ ּמָ יך לֹון ִמּתַ ִזית, ְָמׁשִ ת ַהּגָ ּכַ ּוְדרֹור ֵקן ָלה. ְוָאִעיל לֹון ְלִלׁשְ . ּּכָֹלא ַחד, ּ

ִּצפֹור ְדרֹור ּכָֹלא ִאיהו ַחד ּּ ִנ )שופטים ד(. ּ אול ֶאל )שמואל א טו( .יֶחֶבר ַהּקֵ ּ ַויֹאֶמר ׁשָ ּ
ִני ְוגֹו   .'ַהּקֵ

  ]א''ז ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ן ִצפֹור, ַמה ּכְ ָלק ּבֶ ַּוַיְרא ּבָ ָמא ַדֲאבֹוי . ּ יר ׁשְ ָנא ְדַאְדּכִ ְּוִכי ַמאי ׁשְ ּ
ַאר ַמְלִכין ך ְוִאְתֲעָבר ֵמֲעבֹוָד. ִמּשְׁ ְֶאָלא ִיְתרֹו ִאְתְמׁשַ ָקא , ה ָזָרהּ ְּוָאָתא ְלִאְתַדּבְ

ָרֵאל ִיׂשְ ּהוא וְבנֹוי, ּבְ ְּוָכל ָעְלָמא ִנדוהו , ּ ּ ְתֵריה )א''ז ע''דף קצ(ּ ְּוַרְדפו ֲאּבַ ּ.  

נֹוי ֲהָוה ֵני ּבְ ָלק ִמּבְ יָון ְדָחמו ָסֵבי מֹוָאב ְוָסֵבי ִמְדָין, ְּוִאְתֲעָבר ֵמָאְרָחא ְדָאבֹוי, ּבָ ּּכֵ ּ ,
ֲהֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהַּדֲהוֹו ּבַ ָאְחָוה ִדְלהֹון ּבְ חוָלָקא ִדְלהֹון, ּ ַהָדֵדי ּבְ ּּבְ ְּדִיְתרֹו וְבנֹוי ִאְתָדָבקו , ּ ּ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ׁשְ הֹון, ּבִ ך ִמּנְ ֲעָתא. ְְוָדא ִאְתְמׁשַ ַהאי ׁשַ ָּאתו ְוַאְמְלכוהו ָעַלְייהו ּבְ ּ ּ יב וָבָלק , ּ ִּדְכּתִ ּ

ֵעת  ן ִצפֹור ֶמֶלך ְלמֹוָאב ּבָ ְּבֶ ֵעת ַהִהיא ֲהָוה ֶמֶלך. ַהִהיאּ ְדַמת ְדָנא, ְּבָ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ִמּקַ ּ .
ן ִצפֹור ִתיב ּבֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ד ָהִכי, ּ ָלק. ַּמה ְדָלא ִאְתֲחֵזי ְלֶמְעּבַ ֵעי ֵליה, ַּוַיְרא ּבָ ַמע ִמּבָ ַּוִיׁשְ ּ ,

ַּמהו ַוַיְרא ין הוא ְלִמְנַפל, ְּרִאָייה ָחָמא. ּ ְּוָיַדע ְדַזּמִ ּ ָרֵאלּ יָדא ְדִיׂשְ ָרֵאל ְלִמְנַפל , ּ ּבִ ְּוִיׂשְ
ַקְדִמיָתא ידֹוי ּבְ ָרֵאל, ּבִ יָדא ְדִיׂשְ ּוְלָבַתר ִאיהו ּבִ ּ ן ִצפֹור, ּ ָלק ּבֶ ַּוַיְרא ּבָ ּ.  

א ָפַתח י ַאּבָ ִעְקֵבי )שיר השירים א(, ִּרּבִ ים ְצִאי ָלך ּבְ ׁשִ ּנָ ְ ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ְּ
ִנ. ַהּצֹאן א ִעָלָאהּכְ י ַמְלּכָ ָרֵאל ַאְמַרת ְלַגּבֵ א ְדִיׂשְ ּתָ ּיׁשְ ָרֵאל. ּ א ְדִיׂשְ ּתָ ִניׁשְ ַּמהו , ּּכְ

א ּתָ ִניׁשְ ָּדא ִאיהו ֲעֶצֶרת. ּכְ ִניׁשו, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּכְ ֲחנֹות)במדבר י(, ּכְ ף ְלָכל ַהּמַ .  ְמַאּסֵ
יה ְרָיין ִעָלִאין ְלַגּבֵ ַּמאן ְדָכִניׁש ְלָכל ַמׁשִ ּּ.  

א ּתָ ִניׁשְ א ִאְקֵרי ּכְ ּוִמּגֹו ִדְלִזְמִנין נוְקּבָ ּ ַמר ֲעֶצֶרת, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוִאּתְ  )בראשית כ(ּכְ
י ָעצֹור ָעַצר ְיָי ָּהִכי הוא וַדאי. ְּדָנִקיט ְוָלא ָיִהיב, ּכִ יא ִדיָלה, ּ ְּדָהא ִמּגֹו ְמֵהיְמנו ַסּגִ ּ ּ ּ ,

ה מוָמא ָחן ּבָ ּכְ ְּדָלא ַאׁשְ ּ ָלל)א מוחא''ס(, ּ ָלא ִעּכוָבא ּכְ ּ ָיֲהבו ָלה ּבְ ּ ה. ּ ד ָמָטא ְלַגּבָ , ְּוִאיִהי ּכַ
ת ל ַמאן ִדְכִניׁשַ ֶבת, ּּכָ ָּעַצר וְמָעֵצר וְמַעּכֶ פום ַטָלא, ְּדָלא ָנִחית ְוָנִהיר, ּ ֶּאָלא ּכְ ִּטִפין , ּּ
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ַכח ְלַת. ַמאי ַטְעָמא. ְזֵעיר ְזֵעיר, ִּטִפין ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ א ְמֵהיְמנוָתאּּבְ ָמה ְדַאּתְ , ּּתָ ֶּאָלא ּכְ
ם)ישעיה כח(, ָאֵמר ם ְזֵעיר ׁשָ ּוְזֵעיר ַאְנֲהרוָתא ְדַטָלא, ְּזֵעיר ְזכוָתא,  ְזֵעיר ׁשָ ּ ִּמָדה , ּ

  .ָּלֳקֵבל ִמָדה

ַכח ְמֵהיְמנוָתא ׁשָ ְּדִאְלָמֵלא ּתִ ה, ּ ָכחו ּבָ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ּּכְ ּ ָכל ִסְטָרא ְוִסְט, ּ ָלא , ָראֲאִריַקת ּבְ ּבְ
ַלל יִאין ָדא ַעל ָדא. ְּוִאיִהי ַחָדאת, ִּעּכוָבא ּכְ ָזן ַסּגִ ָנן וְנִבְזּבְ ּוְכֵדין ָיֲהִבין ָלה ַמּתְ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ

ַלל ִבין ָלה ּכְ ִבין לֹון. ֵּיהֹון ְמַעּכְ ִאין ִאיּנון ְמַעּכְ ּתָ ִבין ָלה, ֲּאָבל ּתַ ּוְמַעּכְ ּוְכֵדין ִאיִהי , ּ
ְבָיכֹול, ָּעַצר ְיָי ַוַדאיָעצֹור . ֲעֶצֶרת ְמִצית, ּכִ יר, ָיִהיב ּתַ   .ְוָלא ַיּתִ

ְטִמירו א ָיֲהַבְת ִלְבִנין ּבִ ִאיּמָ ל ָדא ּכְ ְּוִעם ּכָ ה, ּ ְּדָלא ַיְדִעין ּבָ ָהִכי ֲעִביַדת לֹון ִלְבָנָהא , ּ
ָרֵאל א. ִיׂשְ ְּואֹוִליְפָנא ִמּגֹו ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדִאיִהי, ּ ִּדְבׁשַ ּ ְסִליַקת ְלִמְנַקט ִעּנוִגין ּ
א, ְּוִכּסוִפין ָרֵאל ְלַתּתָ ִיׂשְ הו ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ּומוָמא ִאׁשְ ּ ה ִטָפה ְדַחְרָדל וִמָיד , ּ ֵדין ָמֵטי ְלַגּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ

ִמְנָין, ַּאְעִדיַאת ּוְכֵדין ַיְדִעין ְלֵעיָלא. ְּוָיִתיַבת ָעָלה יֹוִמין ּבְ ָר, ּ ִיׂשְ הו ּבְ ְּדמוָמא ּבְ ּ   .ֵאלּ

ָמאָלא ִמָיד ַער ׂשְ א, ְּוִאּתְ יך חוָטא ְלַתּתָ ּוָמׁשִ ְכֶהיןָ◌ ֵעיָניו ֵמְראֹות)בראשית כז(. ְּ ,  ַוּתִ
ִפירו ַעִין ׁשְ ל ּבְ ּכַ ַּמה ְדֲהָוה ִמְסּתָ ְכָלָלא ְדַאְבָרָהם, ּּ ַלל, ּּבִ ָלא ִדיָנא ּכְ ְכֶהיןָ◌ , ּּבְ ֵדין ַוּתִ ּכְ

ְכָלָלא ְדַרֲחָמנוִמ, ֵּמְראֹות וַדאי, ֵעיָניו ֵמְראֹות ָלא ּבִ ּכְ ְּלִאְסּתַ ֲערו ְדָסָמֵא. ּ ֵדין ַאּתְ ּּכְ ל ''ּ
יף ּקִ ָקל ּתַ ָעָרא ַעל ָעְלָמא, ּבְ דֹול ְוגֹו. ְלַאּתְ נֹו ַהּגָ ו ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוִיְקָרא ֶאת ֵעׂשָ . 'ּּכְ

ְרָיין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא י ַמׁשִ דֹול ִאיהו ְלַגּבֵ ּּגָ דֹול, ּ א,ִּאיהו ּגָ ין ְדַיּמָ , ּ ְוָנִהיג ְלָכל ַאְרּבִ
א יׁשָ רוָחא ּבִ ְּדַעְרעוָרן ּבְ ּ א, ּ עוְמָקא ְדַיּמָ ָעא לֹון ּבְ ְּלַאְטּבְ ִאיּנון ְמצולֹות ָים ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ַרֲחָמנו ִריך הוא הוא ּבְ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל, ְּ ל ֲחָטִאין ְוָכל חֹוִבין ְדִיׂשְ ֵדין ּכָ ָיִהיב , ּּכְ
ְּוִאיהו ַאִטיל לֹון ִלְמצולֹות ָים, ֵּליה ּ ְרָיין ִדיֵליה ְמצולֹות ָים ִאְקרון. ּ ל ַמׁשִ ּּכָ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ

ין, ַנְטֵלי לֹון ַאר ַעּמִ הֹון ְלָכל ׁשְ ְטֵטי ּבְ ָרֵאל. ּוְמׁשַ ַזְרִקין , ְּוחֹוִבין ִדְלהֹון, ְּוִכי ֲחָטִאין ְדִיׂשְ
א ִדְלה ּוִמְתַפְלִגין ְלַעּמָ ָנן ִדְלֵעיָלא, ֶּאָלא. ֹוןּּ אן וְמַצָפאן ְלַמּתְ ִּאיּנון ְמַחּכָ ּ ּ י , ּּ י ְלַקּמֵ ַכְלּבֵ ּכְ

ָרֵאל. ָּפתֹוָרא ל חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ָנִטיל ּכָ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ּ ּ ְלהו , ְּוָזִריק ָעַלְייהו, ְּ ּּכֻ ּ
ָעא ְל ָזן ְדִאיהו ּבָ ָנן וְנִבְזּבְ ֵבי ְדַמּתְ ַּחׁשְ ּ ּ ָרֵאלּ ְייהו, ֵמיַהב ְלִיׂשְ ר ִמּנַ ְּדַאְעּבָ ּוִמַיד . ְוָיִהב לֹון, ּ ּ

ֲחָדא ַזְרִקין  ְלהו ּכַ ּּכֻ ַאר ַעִמין)א וחיזו וזרקין''ס(ּ   . לֹון ַעל ׁשְ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ א ְדִיׂשְ ּתָ ִניׁשְ ַקְדִמיָתא, ּּכְ  )שיר השירים א( )א בגלותא''ס(, ִאיִהי ַאְמַרת ּבְ
חֹוָרה ֲאִני א ִעָלָאה,  ְוָנאָוהׁשְ י ַמְלּכָ ְרָמה ְלַקּמֵ ַּאְזִעיַרת ּגַ יה ְוַאְמַרת. ּ ִאיַלת ִמּנֵ ּוְכֵדין ׁשְ ּ ,

ָצֳהָרִים)שיר השירים א( יץ ּבַ ְרּבִ י ֵאיָכה ִתְרֶעה ֵאיָכה ּתַ ָאֲהָבה ַנְפׁשִ יָדה ִלי ׁשֶ ֵרין .  ַהּגִ ּתְ
ִניןֶּאָלא ִאיִהי ְרִמיָזא. ִזְמִנין ֵאיָכה ֵאיָכה ֲאַמאי ֵרין ָחְרּבְ ין,  ַעל ּתְ ִּדְתֵרין ִמְקָדׁשִ ְּדָקָראן . ּ

ִית ִראׁשֹון, ֵאיָכה ִתְרֶעה. ּּכָֹלא ֵאיָכה ֵאיָכה ן ּבַ ָחְרּבַ יץ. ּבְ ִני, ֵאיָכה ַתְרּבִ ִית ׁשֵ ן ּבַ ָחְרּבַ . ּבְ
ֵרין ִזְמִנין ֵאיָכה ֵאיָכה   .ְּוַעל ָדא ּתְ

יץ ְרּבִ ָדא, ִתְרֶעה ּתַ ָּלאו ָדא ּכְ ּלוָתא ְדָבֶבלּגָ. ּ יה ִתְרֶעה, ְּדִאיִהי ְזַמן ְזֵעיר, ּ . ָּקאֵרי ּבֵ
לוָתא ֶדֱאדֹום ְּוַעל ּגָ י, ּ ְּדִאיהו ְזַמן ַסּגִ יץ, ּ ְרּבִ יה ּתַ ֵרין ִזְמִנין ֵאיָכה . ָּקאֵרי ּבֵ ְּוַעל ָדא ּתְ
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יץ. ֵאיָכה ְרּבִ ֵעי ֵליה, ְּותו ִתְרֶעה ּתַ ֵעי ֵל, ִּיְרֶעה ִמּבָ יץ ִמּבָ ּיה אוף ָהִכיַיְרּבִ ְּדָהא ַעל , ּ
ָרֵאל ַאְמַרת ָגלוָתא. ִיׂשְ ָלְתך ִלְבָנָהא ּבְ ה ֵאיָכה ִתְרֶעה ּכַ ֶּאָלא ִאיִהי ַאְמַרת ַעל ַנְפׁשָ ָּ ּ ּ ,

ין ַאר ַעּמִ ין ׁשְ ָצֳהָרִים. ִּדיהֹון ּבֵ יץ ּבַ ְרּבִ ִטיף ִאיִהי ָעַלְייהו ַטִלין וַמִיין, ֵאיָכה ּתַ ֵּהיך ּתַ ּ ּּ ּגֹו , ְ
ּימו ְדָצֳהַרִיםֲחִמ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

עֹוְטָיה ָלָמה ֶאְהֶיה ּכְ ָרֵאל ָקָראן ִמּגֹו ָעאקו, ּׁשַ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ְּדִחיקו ִדְלהֹון, ּ ּ ַאר , ּ ּוׁשְ
ין  ְדִפין לֹון )ב''ז ע''דף קצ(ַעּמִ לוָתא, ְּמָחְרִפין וְמּגַ ְפקון ִמן ּגָ ֵּאיָמַתי ּתִ ְן ֵהיך ָלא ֱאָלֲהכֹו. ּ

ין כה תרביץ . ואינון משכחן גרמייהו ואמרי כה תרעי לון ביומין קדמאין(. ָעִביד ְלכֹון ִנּסִ

א ואינון ''נ( )ואינון משבחא כל דא. במיין קדישין לצננא חמימו דרשפין ושלהובין דילהון
ומין משבחן לקודשא בריך הוא ואודן ליה עם כל צערא וארכו דגלותא ואמרי כה תרעי לן בי

קדמאין כה תרביץ עמנא בגלותא ופרוק לנא לזמנא בתראה כל דא שבחא ומיהמנותא תאיבין 
עֹוְטָיה.)לון לישראל ין,  ַוֲאָנא ָיִתיב ּכְ ד לֹון ִנּסִ ּוְלֵמיַהב לֹון נוְקִמין, ְוָלא ָיִכיַלת ְלֶמְעּבַ ּ .

ה ִּאיהו ָאִתיב ְלַגּבָ י, ּ ׁשִ ּנָ ִּאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך ַהָיָפה ּבַ ֵעי ֵליה. םְ ִאם ֹלא , ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ
ים ׁשִ ּנָ ְֶאָלא ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָלך. ְָלך ֲאַמאי. ֵּתְדִעי ַהָיָפה ּבַ ָגלוָתא: ּ ְרָמך ּבְ ְקָפא ּגַ ְּלַאּתְ ְ ,

ְקָפא ֵחיָלא ָנך, ּוְלִאּתָ ָנא ַעל ּבְ ִעְקֵבי ַהּצֹאן, ְְצִאי ָלך. ְְלַאּגָ ְקָפא ּבְ ּיּנון ִא. ְְצִאי ָלך ְלִאּתָ
ן ינֹוקֹות ְדֵבי ַרּבָ   .ְּדאֹוְלֵפי ּתֹוָרה, ּּתִ

ִדיֹוַתִיך ְוְרִעי ֶאת ּגְ ּ ָדִים, ּ יֵקי ִמּשָׁ ָכן ְלֵבי , ִּאֵלין ַעּתִ ְלֵקי ֵמָעְלָמא ְוִאְתַמּשְׁ ְּדָקא ִמְסּתַ ּ
א ִעָלָאה נֹות ָהרֹוִעים, ְּמִתיְבּתָ ּכְ נ, ַּעל ַדְייָקא, ְּדִאיִהי ַעל ִמׁשְ ּכָ ִמׁשְ ֹות ָהרֹוִעים ָלא ּבְ

ִתיב נֹות ָהרֹוִעים, ּכְ ּכְ א ִדְמַטְטרֹו, ֶּאָלא ַעל ִמׁשְ ָּדא ְמִתיְבּתָ יִפין ִוינֹוִקין , ן''ּ ּקִ ל ּתַ ן ּכָ ְּדַתּמָ
ר, ְּדָעְלָמא ִאיסור ְוֶהיּתֵ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ּוַמְנִהיֵגי אֹוַרְייָתא ּבְ ֵני , ּ ָכל ַמה ְדִאְצְטִריכו ּבְ ּּבְ ּ
ְדַאָמָרןְּדָה, ָעְלָמא ינֹוקֹות ּכִ   .ּא ִעְקֵבי ַהּצֹאן ִאיּנון ּתִ

י ֶאְלָעָזר ְלִמיֵדי ְדֵבי ַרב, ִעְקֵבי ַהּצֹאן, ָאַמר ִרּבִ ִּאיּנון ּתַ ָעְלָמא, ּ , ְּדָקא ַאְתָיין ְלָבַתר ּבְ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָחן אֹוַרְייָתא ּבְ ּכְ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ְמַחְד, ְּואֹוְרָחא ְפִתיָחא, ְוַאׁשְ ּ יִקין ּ ן ִמִלין ַעּתִ ּׁשָ

ָכל יֹוָמא ְרָייא ָעַלְייהו, ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוַצְייָתא ְלִמֵליהֹון, ּ  )מלאכי ג(ּכְ
ָמע ב ְיָי ַוִיׁשְ ַּוַיְקׁשֵ א. ּ י ַאּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּ ּ.  

ה. ְךָּדָבר ַאֵחר ִאם ֹלא ֵתְדִעי ָל ָגלוָתא. ְָלך ָלּמָ ָרֵאל ּבְ ָכל ֲאָתר ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ִאיִהי , ּ
ָגלוָתא הֹון ּבְ ִתיב ָלך. ִּעּמְ ְְוַעל ָדא ּכְ ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר)ישעיה סג(ּוְכִתיב , ּ ְּוָדא הוא .  ּבְ

ים. ְָלך ׁשִ ּנָ א, ַּהָיָפה, ַּהָיָפה ּבַ ְמּתָ ִּאיִהי ַאְמַרת ְדִאיִהי אוּכַ ָמ, ּ שיר השירים (ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ

חֹוָרה ֲאִני)א ה.  ׁשְ ְּוִאיהו ָאַמר ְלַגּבָ א, ָיָפה ַאּתְ, ּ ִפיְרּתָ ים, ּׁשַ ׁשִ ּנָ א ִאיִהי , ַּהָיָפה ּבַ ִפיְרּתָ ּׁשַ
ין ל ַדְרּגִ   . ָיָפה ַאּתְ ַרְעָיִתי)שיר השירים א(ּוְכִתיב , ַּעל ּכָ

ים ׁשִ ּנָ ָּדָבר ַאֵחר ַהָיָפה ּבַ א, ּ ִטיבוַטְבּתָ ַּדֲעִביַדת ִטיבו ִלְבָנָהא. ּ ּבְ ְגִניזו, ּ ְטִמירו ּבִ ּּבִ ּ .
י ָטב ָעֵליה ִריך הוא ַסּגִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְגִניזו, ְּ ְטִמירו ּבִ ל ַמה ַדֲעִביַדת ִלְבָנָהא ּבִ ּּכָ ּ ַאף ַעל , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2427דף [ -ּ

ָרן עֹוָבִדין ב ְדָלא ְמַכׁשְ א ַרֲח. ּּגַ ד ִאּמָ א ּכַ אן ְדִאְתֲחֵזי ְלַאּבָ ִנין ְוָתִאיב ָעֵליה ִּמּכָ ָּמא ַעל ּבְ
ָרן עֹוָבדֹוי ב ְדָלא ְמַכׁשְ ְטִמירו ַאף ַעל ּגַ ל ַמה ְדַעְבַדת ִלְבָנָהא ַרֲחִמין ּבִ ּּכָ ּ ּ ּ.  

א י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ַווְהָנא ַעל ַההוא ִדְכּתִ ּּתַ ּ ן סֹוֵרר )דברים כא(, ּ י ִיְהֶיה ְלִאיׁש ּבֵ  ּכִ
ִריך , ְוָתֵניָנן',  בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹוְּוָתְפׂשו', ּומֹוֶרה ְוגֹו א ּבְ ֲעָתא ָאַמר קוְדׁשָ ְִדְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ

תֹוב ה ּכְ ה. ּהוא ְלֹמׁשֶ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ ִביק ָדא, ּ א ְדָעִביד , ּׁשָ ִּאית ַאּבָ
ֵדין ִלְבֵריה ָחְכְמָתא. ּּכְ ה ֵמָרִחיק ֲהָוה ָחֵמי ּבְ ל ַמ, ּוֹמׁשֶ ִריך הוא ִלְבֵני ּכָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּה ְדַזּמִ ּ ְּ

ָרֵאל ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָאַמר. ִיׂשְ בֹוק ִמָלה ָדא, ּ ּׁשְ ה. ּ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ל ַאְגָרא, ֲּחֵמיָנא ַמה ְדַאּתְ ָאֵמר תֹוב ְוַקּבֵ יר. ּכְ , ָחֵמיַּמה ְדַאּתְ . ַאת ַיְדַעת ַוֲאָנא ְיַדע ַיּתִ

ח. ָּעַלי ַההוא עֹוָבָדא ּכַ   .ְּדרֹוׁש ְקָרא ְוִתׁשְ

ֲעָתא ָרַמז ֵליה ְליֹוִפיֵא ַהִהוא ׁשַ ָנא ְדאֹוַרְייָתא, ל''ּּבְ ה, ַּרּבָ ָנא , ָאַמר ְלֹמׁשֶ ֲּאָנא ָדִריׁשְ
י ִיְהֶיה ְלִאיׁש. ְלַהאי ְקָרא ִתיב ּכִ ִריך הוא, ּכְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב, ְּ  ְיָי ִאיׁש )טושמות (, ִּדְכּתִ

ן. ִמְלָחָמה ָרֵאל, ּבֵ יב, ּסֹוֵרר ומֹוֶרה. ָּדא ִיׂשְ ָפָרה סֹוֵרָרה ָסַרר )הושע ד(, ִּדְכּתִ י ּכְ  ּכִ
ָרֵאל קֹול ָאִביו וְבקֹול ִאּמֹו. ִיׂשְ ֵּאיֶנּנו ׁשֹוֵמַע ּבְ ָרֵאל, ּ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ .

רו אֹותֹו ל ְנִביֵאי ָכל חֹוֶזה )מלכים ב יז(, יבִּדְכּתִ, ְּוִיּסְ ַיד ּכָ ָרֵאל וִביהוָדה ּבְ ִיׂשְ ּ ַוָיַעד ְיָי ּבְ ּ ּ
ַמע ֲאֵליֶהם. 'ְוגֹו ְמעו ֶאל ְיָי ְוגֹו, ְוֹלא ׁשָ יב ְוֹלא ִיׁשְ ִּדְכּתִ , ְּוָתְפׂשו בֹו ָאִביו ְוִאּמֹו. 'ּ

א ֲחָדא ַדְעּתָ ָמה ֲחָדא. ּבְ ַהְסּכָ   .ּבְ

ַער ְמקֹומֹוְּוהֹוִציאו אֹותֹו , ֶאל ִזְקֵני ִעיָרם, ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו.  ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ
ַער ְמקֹוָמם ֵעי ֵליה, ְוֶאל ׁשַ ַער ְמקֹומֹו, ַמאי ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו, ִּמּבָ ֶאל ִזְקֵני , ֶּאָלא. ְוֶאל ׁשַ

ִריך הוא, ִעירֹו א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ַער ְמקֹומֹו, ְּ ָרֵאלָּדא , ְוֶאל ׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּאֵלין , ִזְקֵני ִעירֹו. ּכְ
יִקין , יֹוִמין ַקְדָמִאין ּ ְדֹכָלא)א סבין''ס(יֹוִמין ַעּתִ ַער ְמקֹומֹו. ּ ת, ׁשַ ּבָ ָּדא מוַסף ׁשַ ּ.  

  ]א''ח ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

ל ָדא ב ְדֹכָלא ַיְדִעין, ְּוִעם ּכָ ַּאף ַעל ּגַ ִּדיָנא ְלֵעיָלא ִאיהו, ּ ִג, ּּ א ּבְ ּין ְדֵבי ִדיָנא ְדִאּמָ ּ ּ
ָרֵאל הו, ְּקִריִבין ִאיּנון ְלִיׂשְ ְּוָכל ָקִריב ָלא ָדִאין ִדיָנא ִלְקִריִבים , ְּוַאֲחִדין ּבְ , )לקריביה(ּ

ּוָפסול ִאיהו ְלִדיָנא ּ ִתיב. ּ ַקְדִמיָתא ַמה ּכְ ַער ְמקֹומֹו, ּבְ יָון , ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו ְוֶאל ׁשַ ּכֵ
ְּדָחָמא קוְדׁשָ ִריך הוא ְדִאיּנון ְקִריִביןּ ּא ּבְ ּ ּ ַער ְמקֹומֹו, ְ ִּמָיד ָסִליק ִדיָנא ִמּשַׁ ִתיב , ּ ַמה ּכְ

ְתֵריה ִתיב. ְלחֹוד )א''ח ע''דף קצ(ְּוָאְמרו ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו , ּּבַ ַער ְמקֹומֹו ָלא ּכְ ֶּאָלא , ְוֶאל ׁשַ
  .ֶאל ִזְקֵני ִעירֹו

ֵנינו ֶזה וַדאי ּּבְ ַא, ּ יןְּוָלאו ִדׁשְ קֹוֵלנו. ר ַעּמִ ּסֹוֵרר ומֹוֶרה ֵאיֶנּנו ׁשֹוֵמַע ּבְ ּ ָנא. ּ , ַמאי ׁשְ
ִתיב זֹוֵלל ְוסֹוֵבא ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ ִתיב זֹוֵלל ְוסֹוֵבא, ְּדָהא ּבְ ִרים . ּוְלָבַתר ּכְ ֶּאָלא ַמאן ּגָ

ָרֵאל ַמָי, ְּלהו ְלִיׂשְ י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ְּלֶמֱהִוי סֹוֵרר ומֹוֶרה ְלַגּבֵ ּ ּ ִגין ְדִאיהו זֹוֵלל ְוסֹוֵבא, אּ ּּבְ ּ ,
יב ין ִדְכּתִ ַאר ַעּמִ ׁשְ יֶהם וְכִתיב ַויֹאַכל ָהָעם )תהלים קו(, ּּבִ ּ ַוִיְתָעְרבו ַבּגֹוִים ַוִיְלְמדו ִמַמֲעׂשֵ ּ ּּ ּ ּ
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ֲחוו ּתַ ִתָיה, ְּוִיׁשְ ְּדִעָקָרא ִויסֹוָדא ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ׁשְ ד ַעְבִדין ּבִ , ִרים לֹוןָּדא ּגָ. ּּכַ
ן סֹוֵרר ומֹוֶרה ַמָיא, ְּלֶמֱהִוי ּבֶ י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ְּלַגּבֵ ּ ּ.  

י ִעירֹו ָבֲאָבִנים ל ַאְנׁשֵ ְּוַעל ָדא וְרָגמוהו ּכָ ּ ּ ין. ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ַּדֲהוֹו ְמַקְלִעין ְלהו , ִּאֵלין ּכָ ּּ
ֲאָבִנים ִצין ִמְגָדִלין, ְּוַסְתִרין ׁשוִרין, ּבָ ּוְמַנּתְ לוםְו, ּ ה . ָּלא ֵמָהֵני לֹון ּכְ ַמע ֹמׁשֶ יָון ְדׁשָ ּּכֵ

ֵדין א ָדא, ּכְ ּתָ ַתב ַפְרׁשְ ּּכָ ּ.  

ים ׁשִ ּנָ ל ָדא ַהָיָפה ּבַ ְּוִעם ּכָ ים ְדָעְלָמא, ּ ׁשִ ּנָ יָרא ּבַ ִעְקֵבי ַהּצֹאן. ָּטָבא ְוַיּקִ , ְְצִאי ָלך ּבְ
ֵנִסיֹות וָבֵתי ִמְדָר, ָהא אֹוִקיְמָנא י ּכְ ּתֵ ִּאֵלין ּבָ ּ ִדיֹוַתִיך. ׁשֹותּ ְוְרִעי ֶאת ּגְ ּ ִּאֵלין ַיּנוֵקי ְדֵבי , ּ ּ ּ

ָעְלָמא, ַרב ְּדָלא ָטֲעמו ַטַעם חֹוָבא ּבְ נֹות ָהרֹוִעים. ּ ּכְ ינֹוקֹות , ַעל ִמׁשְ ֵדי ּתִ ִּאֵלין ְמַלּמְ
יבֹות י ְיׁשִ   .ְוֵריׁשֵ

נֹות ָהרֹוִעים ּכְ י. 'ָחֵסר ו, ָּדָבר ַאֵחר ַעל ִמׁשְ יׁשִ ְּדָנְטלו , ִּאֵלין ַמְלֵכי ָהֱאמֹוִרי, ןִּאיּנון ּבִ ּ
ָרֵאל ַאְרָעא ִדְלהֹון ָרֵאל ַאְרָעא ָדא, ְלַרְעָיא ִמְקֵניהֹון, ִּיׂשְ ּוְלֵבי ַמְרֶעה ָיַהב ִיׂשְ ֵדין . ּ ּכְ

ָלק ַמע ּבָ ך, ׁשָ ל ּכַ יָבא ּכָ ְְדַאְרָעא ַדֲהַות ֲחׁשִ ּ ָרֵאל ְקָרָבא ָדא, ּ ָּעְבדו ִיׂשְ ְּוַסְתרו ָלה, ּ ַעד , ּ
י ַמְרֶעה וו ָלה ּבֵ ְּדׁשָ ּ ַדל. ּ ּתְ ָכל ַמה ְדִאׁשְ ַדל ּבְ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ּּכְ ּ ֲהֵדיה ְלִבְלָעם, ּ ף ּבַ ּתַ   .ְּוׁשָ

ָלק י ִחְזִקָיה ָפַתח, ַּוַיְרא ּבָ ִּרּבִ י )ישעיה נו(, ּ ָפט ַוֲעׂשו ְצָדָקה ּכִ ְמרו ִמׁשְ ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי ׁשִ ּּ
ִריך הואּכַ. 'ְּקרֹוָבה ְיׁשוָעִתי ְוגֹו א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ָּמה ֲחִביִבין ִיׂשְ ב ְדִאיּנון , ְּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ

יה ָּחאבו ַקּמֵ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ּ יה ּבְ ָרֵאל, ְּוָחִבין ַקּמֵ ְזדֹונֹות , ִּאיהו ָעִביד לֹון ְלִיׂשְ
ָגגֹות ׁשְ   .ּכִ

ַלת ִדיִנין , ְּוָהִכי ָאַמר ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ֵבי ִדיָנאּּתְ ינו , ּּבָ ּקִ ִסְדֵרי )א רבנן''ס(ּּתַ  ּבְ
ֹור ְוכו, ַקְדִמיָתא, ֲחָדא. ַמְתִניָתא ע ָאבֹות ְנִזיִקין ַהּשׁ ַאְרּבַ ְנָייָנא. 'ּּבְ ַכח, ּתִ ּתְ . ַּטִלית ְדִאׁשְ
ִליָתָאה ִפין ְוָרָזא ַדֲאֵביָדה, ּתְ ּׁשוּתָ ִריך הוא ּבְ, ֶּאָלא. ַמאי ַטְעָמא. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ , ָכל ִזְמָנאְּ

ָגגֹות ׁשְ ָרֵאל ְזדֹונֹות ּכִ ֵבי. ָעִביד לֹון ְלִיׂשְ ְּוִאיּנון ְדִסְדרו ַמְתִניִתין ִדְתָלָתא ּבָ ּ ּ ּ ָּהִכי ִסְדרו, ּ ּ ,
ֹּאַרח ִדְקָרא ַנְקטו יב, ּ ע)שמות כב(, ִּדְכּתִ ל ְדַבר ֶפׁשַ ּ ַעל ּכָ ע ִאיהו ְדָלאו , ּ ְּוַהאי ֶפׁשַ ּ ּ

ָזדֹון ה, ַעל ֲחמֹור, ַעל ׁשֹור. ּהוּוַמאן ִאי, ּבְ ָבא ָקָמא, ַעל ׂשֶ ִאיּנון , ָּדא ּבָ ְּדָהָכא הוא ּבְ ּ ּ
ְלָמה. ִּמִלין ָבא ְמִציָעא, ַעל ׂשַ ל ֲאֵבָדה, ָּדא ּבָ ִליָתָאה, ַעל ּכָ ָבא ּתְ   .ָּדא ּבָ

ְּדֹאַרח ְקָרא ַנְקטו ירוָתא ְדָקא, ֲהָוה ָאַמר, ְּדַכד ָמָטא ְלָבָבא ְמִציָעא. ּ ּׁשֵ ּ ַנְקטו ּ
ַטִלית ָדא ַכח ְקָרא. ֲאַמאי, ּּבְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ יַני, ָאַמר, ּּכֵ ה ִמּסִ ּוַדאי ָדא ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ּוִביֲארו , ּ ּ

ָנן ל ִמֵלי ְדַרּבָ ּּכָ ּ.  

א ִדְנִביֵאי, ּכֹה ָאַמר ְיָי ָכל דוְכּתָ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּ יב ּכֹה ָאַמר ְיָי, ּ ִתיב, ִּדְכּתִ ה ָלא ּכְ  ּוְבֹמׁשֶ
ה ַדֲהַות ְנִביאוֵתיה ִמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדַנֲהָרא ִדְלֵעיָלא, ֶּאָלא. ָהִכי ֹּמׁשֶ ּ ּ ּ ּ יה , ּּ ִתיב ּבֵ ָּלא ּכְ
ַאר ְנִביִאים. ּכֹה ִאין ִמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָלא ַנֲהָרא, ֲאָבל ׁשְ ַּדֲהוֹו ְמַנּבְ . ָּנִביאו ִמּגֹו ּכֹה, ּּ
 )ה''לא אמרו אלא מגו כ', לא פירודא דאף על גב דאמרו וכוא לאחזאה דכלא איהו חד ב''נ(
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ה ְלָכה ָנא ָאָרה ִלי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ְוגֹו)ב''במדבר כ( ּ ְוַעּתָ ה. 'ּ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ְוַעּתָ ָאַמר , ִרּבִ
ע ֵעי, ַּההוא ָרׁשָ ד ַמה ַדֲאָנא ּבָ ֲעָתא ַקְייָמא ִלי ְלֶמְעּבַ ַּוַדאי ׁשַ . ּא ָיאותְוָלא ָחָמ, ָחָמא. ּּ

ָרֵאל ַעל ְידֹוי ִלְזַמן ְזֵעיר ָמה ַאְלִפין ַנְפִלין ִמִיׂשְ ְעָתא , ָחָמא ּכַ א ׁשַ ּתָ ָּאַמר ַוַדאי ַהׁשְ
ה. ַּקְייֵמי ִלי ך ְוַעּתָ ְוְבִגין ּכָ ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּ   .ְוָלא ּבְ

ֵעי ֵליה, ְלָכה ֵּלך ִמּבָ ְרַמן ְלַההוא, ָאַמר. ַמאי ְלָכה, ְ ִּנְזָדֵרז ּגַ ַגְדפֹוי ָעַלְייהוּ ּ ְדָרִחיף ּבְ ּּ ,
ֵמיה ּכֹ ְּלַההוא ִדׁשְ ּ ה ְלָכה. ה''ּ ַההוא ּכֹ, ְוַעּתָ ח ְקָרָבא ּבְ ועתה לכה כמה דאת אמר (. ה''ִּנּגַ

  )ועתה לשלל מואב) 'ג' מלכים ב(

ָעְלָמא ַמאן ְדֵייכול ְלהו, ָאַמר א ָלא ֲהָוה ּבְ ּתָ ַּעד ַהׁשְ ּ ִגין ַההוא ַפְטרֹוָנ, ּ ּּבְ ּא ְדַקְייָמא ּ ּ
א ַקְייָמא ָלן, ָּעַלְייהו ְעּתָ א ְדׁשַ ּתָ ַּהׁשְ יד ְקָרָבא, ּ ְעּבֵ ע . ְלֹכה ּנַ ְּוָכל ֵעיָטא ְדַההוא ָרׁשָ ּ

ֶרה ּכֹה ַאְעָקר ְלַההוא ּכֹה ֵמַאְתֵריה, ה ֲהָוה''ְלֹכ יב ְוָאֹנִכי ִאּקָ ִּדְכּתִ ּ ֵעיָטא . ּ ְּוַתְרַווְייהו ּבְ
א ְלַהאי ּכֹה ֲהו יׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֹוּבִ יחֹו)תהלים ב(ּכְ ָּלא ָיְדעו ְדָהא ,  ַעל ְיָי ְוַעל ְמׁשִ ּ

  .ה ַאְעָקר לֹון ֵמָעְלָמא''ַהאי ּכֹ, ְלָבַתר

  ]ב''ח ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

י ּנִ י ָעצום הוא ִמּמֶ ּּכִ יה ְקָרָבא ְוָנְצחו ֵליה. ּ ֲעָתא ָאן ַאָגחו ּבֵ ְּוִכי ַעד ַההוא ׁשַ ּ ּ ּ ָאן ּבְ. ּ
א ִדְלהֹון ַחְרּבָ ֲּאָתר ַאְעָרעו ּבְ ְבִרין , ּ א  )ב''ח ע''דף קצ(ַּוֲהוו ּגַ בוְרּתָ ִרין ְלַאֲחָזָאה ּגְ ִגּבָ ּּכְ

י. ִּדְלהֹון ּנִ י ָעצום הוא ִמּמֶ ַּמאי ּכִ ים ֲהָוה. ּ ע ַחּכִ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ָחָמא , ְוָחֵמי ְלֵמָרִחיק, ּ
א ְּדָאֵתי ֵמרות ַה, ְלָדִוד ַמְלּכָ ַאְרֵיה, ּמֹוָאִבָיהּ יף ּכְ ּקִ ר ּתַ יּבָ יִפין, ּגִ ּקִ ְוָנַצח , ְוָעִביד ְקָרִבין ּתַ

חֹות ַרְגלֹוי, ְלמֹוָאב ִוי לֹון ּתְ ָּאַמר ָעצום הוא. ְּוׁשַ א. ּ בוְרּתָ ַּההוא ְדָיְרָתא ַההוא ּגְ ּ ּ ַחד , ּ
א ִדְלהֹון יָצָאה ְלמֹוָאב, ַּמְלּכָ ִּמיָנן ִיפוק ְלׁשֵ ּ.  

ּאוַלי אוַכ ה ּבֹוּ ה ּבֹו, ַּהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר. ל ַנּכֶ ּאוַלי אוַכל ַאּכֶ ּאֹו אוַלי . ּ
ה ּבֹו ים. ּנוַכל ַנּכֶ ע ֲהָוה ַחּכִ ֶּאָלא ַההוא ָרׁשָ ְּדַחד ַאְרָיא , ֲחֵמיָנא ְיָדא ֲחָדא, ָאַמר, ּ

יָפא ּקִ ך, )ידא( ַרְגָלא )ב''קע(ָּפִריׂש , ּתַ ְִאי ִאיכול ִעּמָ ר, ּ ְרַווְייהו )א תרוונא''ס( ְּדִנְתַחּבָ  ּּתַ
ּ ְוִנְגַרע ֵמַההוא ַאְרֵיה ְיָדא ָדא)ונתחבר( א ְלָעְלָמא, ּ ָרך , ַּעד ָלא ֵייֵתי ַההוא ַמְלּכָ ְְוָלא ִיּתְ

  .ַּית מֹוָאב ֵמַאְתֵריה

א. ַּמאי ָאָרה ִלי, ָּאָרה ִלי י ַאּבָ ֵנ, ָאַמר ִרּבִ ְתֵרי ִליׁשָ ע ּבִ . י ָקָאַמר ְלִבְלָעםַּההוא ָרׁשָ
ין ַהאי ְלַהאי. ְּוַחד ָאַמר ָקָבה ִלי, ַּחד ָאַמר ָאָרה ִלי ֶּאָלא ָאַמר ֵליה. ַמה ּבֵ ָּאָרה ִלי , ּ

י ְדִחְוָיין ין ְדֵריׁשֵ ִבין ְוַחְרׁשִ ַּעׂשְ ָיא, ּ ֵדָרה ְדַחְרׁשַ ּקְ ִוי לֹון ּבַ ְּוׁשַ ּ יר , ּ יָון ְדָחָמא ְדֵחיֵליה ַיּתִ ּּכֵ ּ ּ
פוָמא ב ְוָאַמר, ּּבְ ּוְלָכה ָנא ָקָבה ִלי, ּתָ ּ.  

ַּוֲאִפילו ָהִכי ע ְדָבָלק, ּ ַּההוא ָרׁשָ ַבק ֲחָרׁשֹוי, ּ ִבין, ָלא ׁשָ ל ִזיֵני ִעׂשְ , ֶּאָלא ָלִקיט ּכָ
י ְדִחְוָיין י ְדֵריׁשֵ ַּחְרׁשֵ ין, ּ חֹות ַאְרָעא ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה, ְּוָנִטיל ְקֵדָרה ְדָחְרׁשִ  ְּוָנִעיץ ָלה ּתְ

ין יָון ְדָאָתא ָדִוד. ְּוָגִניז ָלה ְלסֹוף יֹוִמין, ַאּמִ ּּכֵ ְתהֹוָמא, ּ ָרא ּבִ ין , ּכָ ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַאּמִ
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הֹוָמא, )על אלף וחמשה מאה אמין( ְּוַאִפיק ַמָיא ִמן ּתְ ָחא, ּ א. ְְוָנִסיך ַעל ַמְדּבְ ֲעּתָ ַההוא ׁשַ , ּּבְ
ַעל ֱאדֹום . ִּסיר ַרְחִצי ַוַדאי.  מֹוָאב ִסיר ַרְחִצי)תהלים ס(, ֲאָנא ַאְסֵחי ַהִהיא ְקֵדָרה, ָאַמר

ִליך ַנֲעִלי ִליך ַנֲעִלי, ְֲאׁשְ ֶּאָלא ָדא אוף ָהִכי ְלֵמָרִחיק ֲהָוה. ְַמאי ֲאׁשְ ּ יב, ּ בראשית (, ִּדְכּתִ

י ָעֵי)כה ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן ָהָאדֹום ָהָאדֹום ַהֶזה ּכִ ּ ַויֹאֶמר ֵעׂשָ . ף ָאֹנִכיּ
ׁש: ַהְלִעיֵטִני ְּפִתיחו ְדפוָמא וְגרֹוָנא ְלִמְבַלע, ַהְלָעָטה ַמּמָ ּ ּ ּ ְלָען. ּ ָּאַמר ָדִוד ְלַההוא ּבַ ּ ,

רֹוֵניה, ֲּאָנא ַאְרִמי ָעֵליה ַנֲעִלי, ְּמָלֵעט ַהְלַעִטין ם ּגְ ת ֶאְתרֹוָעע. ְּלִמְסּתַ ּאוף , ֲעֵלי ְפֶלׁשֶ
א ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאיהו, ָאַמר, ֵּכי ָדִודָּהִכי ָדא ְלֵמָרִחיק ִאְסּתָ יׁשָ ַנַען ִסְטָרא ּבִ ּּכְ ּ ,
ן ִאיּנון ּמָ ים ִמּתַ ּתִ ּוְפִלׁשְ רוָעה. ְְלִסְטָרא ַאֲחָרא ָמה ִאְצְטִריך, ּ יב. ּּתְ  ְוִכי )במדבר י(, ִּדְכּתִ

ַאְרְצֶכם ַוֲהֵרעֹוֶתם ְוגֹו ְבָרא ֵחיֵליה ְות', ָּתֹבאו ִמְלָחָמה ּבְ ּוְקֵפיהְּלּתַ ת , ּּ ך ֲעֵלי ְפֶלׁשֶ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
  .ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי לֹון, ֶאְתרֹוָעע

י ּנִ י ָעצום הוא ִמּמֶ ה ְלָכה ָנא ָאָרה ִלי ֶאת ָהָעם ַהֶזה ּכִ ְּוַעּתָ ּ ּ י ִחְזִקָיה ָפַתח. ּ ִּרּבִ ישעיה (, ּ

ְּקָרא ּכָֹלא ִאיהו ַחדַהאי . ּ ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו)יא ַמאי . ּ
מֹוִעיָנן א ָאָתא ְלַאׁשְ ִּחדוׁשָ ְּדָהא ֶצֶדק ַהְיינו ֱאמוָנה, ּ ּ ְּוֱאמוָנה ַהְיינו ֶצֶדק, ּ , ֵאזֹור ָמְתָניו. ּ

ְווָנא, ַּהְיינו ֵאזֹור ֲחָלָציו ַהאי ּגַ ָחן ְקָרא ּכְ ּכְ   .ָלא ַאׁשְ

ֱאמוָנה ֶּאָלא ָלאו ֶצֶדק ּכֶ ב ְד, ּ א ִאיהו, ֹּכָלא ַחדְּוַאף ַעל ּגַ ְּוַחד ַדְרּגָ ִזְמָנא . ּ ֲאָבל ּבְ
ָיא ִדיָנא ַקׁשְ ְּדַקְייָמא ּבְ ָמאָלא, ּ ַטר ׂשְ ָלא ִמּסְ ֵדין ִאְקֵרי ֶצֶדק, ּוְמַקּבְ ׁש, ּכְ ְּוַהְיינו . ִּדיָנא ַמּמָ

ָפֶטיך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדו יֹוְשֵבי ֵתֵבל)ישעיה כו( ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּ ּכִ ָ ָפטְּדַהא. ּ א ְדִמׁשְ ּי ַדְרּגָ ּ ּ ,
ֶצֶדק. ַּרֲחֵמי ִאיהו ָפט ּבְ ָסם , ְּוַכד ִאְתְקִריב ִמׁשְ ֵדין ִאְתּבְ ֵני ָעְלָמא, )כלא(ּכְ , ְוַיְכִלין ּבְ

ל ִדיָנא ְדֶצֶדק ְּלִמְסּבַ ה , ּ ֱאמוָנה)ועל דא צדק לאו איהו כאמונה(. ּ ר ּבָ ֲעָתא ְדִאְתַחּבָ ׁשַ ּּבְ ּ
ֵדין ִאְקֵרי ֱאמוָנה, ְּוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין. ָוהְלֶחְד,  ֱאֶמת)כדין איהו( ָרנוָתא . ּּכְ ּוִאית ַווּתְ

ָמִתין ַסְלִקין, ְּלֹכָלא ין, ְּוָכל ִנׁשְ יׁשִ ה ִחיוִבין ְדַחָייִבין ּבִ ַכּמָ ִּמְתַחְייֵבי ּבְ ּ ּּ דֹון , ּ ְּוֵכיָון ִדְבִפּקָ ּ
ַרֲחֵמי, )אקדים(ַּסְלִקין  ּוְכֵדין ִאְקֵרי ֱאמוָנה. ַּלְייהוְוָחס ָע, ַּאְהָדר לֹון ּבְ ָלא , ּ ְּוֵלית ֱאמוָנה ּבְ

  .ֱאֶמת

א ֵאזֹור ָמְתָניו ּתָ ֵרין ֵאזֹוִרין ָהָכא. ְוֵאזֹור ֲחָלָציו, ַהׁשְ ּוָמְתַנִים ַוֲחָלַצִין ַאף ַעל . ַּמהו ּתְ
ב ְדַחד ִאיּנון ּּגַ ין ִאיּנון, ּ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ירוָתא. אְוַחד ְלַתּתָ, ַּחד ְלֵעיָלא, ּ ׁשֵ ְּלֵעיָלא ּבְ ִאְקֵרי , ּ

סֹוָפא. ָמְתַנִים א ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִאְקֵרי ֲחָלַצִין, ְלַתּתָ ,  ַוֲחגֹוָרה ַעל ֲחָלָצִים)ישעיה לב(ּכְ
סֹוָפא ַצֲעָרא. ַעל ֵריׁש ְיֵרַכִים, ּבְ ָתא ּבְ ד ִאּתְ ָקן ִאיּנון ַחָלַצִים, ּכַ , ֵמֵריׁש ְיֵרַכִין, ְּמַנּתְ

ְכִאיָבא ָעַלְייהוְוׁשַ   .ִּויַאת ְיָדָהא ּבִ

  ]א''ט ע''דף קצ -' גזוהר חלק [

בוָרה וְלָקְרָבא ך ִלּגְ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּלַרֲחָמנו וְלָטב. ְְוָהִכי ִאְצְטִריך. ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו, ְּ ּ ,
א ְיִדין ָעְלָמא, ֱּאמוָנה ֵאזֹור ֲחָלָציו ַחד ַדְרּגָ ְלָטא ִלְתֵרין ִס, ּּבְ דף (ַחד ַרֲחֵמי , ְטִריןְוׁשַ

ָרֵאל )א''ט ע''קצ ין. ְלִיׂשְ ַאר ַעּמִ   .ְּוַחד ִדיָנא ִלׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2431דף [ -ּ

יָמא יף ִאיהו, ְוִאי ּתֵ ּקִ ֶּצֶדק ִדיָנא ּתַ ִתיב , ּ פֹוט ֲעִמיֶתך )ויקרא יט(ְוָהא ּכְ ׁשְ ֶצֶדק ּתִ ָּבְ ּ. 
ְרדֹוף)דברים טז( ה ִאינון. ּ ֶצֶדק ֶצֶדק ּתִ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ְּוַכּמָ יה . ּ ְּדָהא ֶצֶדק ֵלית ּבֵ ּ

ַלל ָרנוָתא ּכְ ּאוף ָהִכי ַמאן ְדָדִאין ְלַחְבֵריה. ַּווּתְ ּ ָרנוָתא ִמן , ּ ד ֵליה ַווּתְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ּ ְ

ָלל ֶצֶדק, ִּדיָנא ּכְ ח ִלְרִחימו, ֶּאָלא ּבְ ּגַ ְּדָלא ִיׁשְ ָלא ַווְתָרנו ְלַהאי ִסְטָרא , ֹמאְזֵני ֶצֶדק. ּ ּּבְ
ל, ַהאי ִסְטָראּוְל ְּלַמאן ְדָיִהיב וְלַמאן ִדְמַקּבֵ ּ א ִאיהו. ּ ך ַחד ַדְרּגָ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּוִאְתָפֵלג ִלְתֵרין , ְּ

ֵרין ִסְטִרין. ִסְטִרין ין, ַקְייָמן, ֶאזֹוִרין' ב, ְוֲהִני ּתְ ָאר ַעּמִ ָרֵאל, ַחד ִלׁשְ ֲעָתא . ְוַחד ְלִיׂשְ ּוְבׁשַ
ְצ ָרֵאל ִמּמִ ְּדַנְפקו ִיׂשְ ֵאזֹוִרין ִאֵלין, ַרִיםּ ִּאְתַאְזרו ּבְ ּ ָלָמא. ַּחד ִדְקָרָבא, ּ חסר (. ְּוַחד ֲהָוה ִדׁשְ

ָלק)וכלא הוה בצדק( )כאן ד ִאְתָיַעט ּבָ ּנו ִמן ָהָאֶרץ,  ּכַ א . ָּאַמר ַוֲאָגַרׁשֶ ָּאַמר ַההוא ַדְרּגָ ּ
יה)'א אתאחדת ביה הארץ ודא וכו''ס(ְּדָקא  י . ֶּרץ ַוַדאיִמן ָהָא, ּ ִאְתַאֲחָדן ּבֵ ְּוָדא הוא ּכִ

י וַדאי ּנִ ָּעצום הוא ִמּמֶ ּ יף , ּ ּקִ א ִדְלהֹון ּתַ ָרֵאל ַדְרּגָ ִיׂשְ הו ּבְ ָחא וְלַקְייָמא ּבְ ַּמאן ֵייכול ְלַאּגָ ּ ּ ּ ּּ
ּהוא ִמִדיִלי ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּנו ִמן ָהָאֶרץ, ּ ּנו. ַּוֲאָגַרׁשֶ ֵרך ָי, ְּוִאי ֵמַהאי ֶאֶרץ ַאָגַרׁשֶ ֵּתיה ְְוַאּתָ

ל ְרעוִתי, ִּמיֵניה ד ּכָ ִּאיכול ְלֶמְעּבַ ָמאי ִאיהו, ּ ֵּחיָלא ִדְלהֹון ּבְ פוָמא. ּ ָהא . ּוְבעֹוָבָדא, ּּבְ
ְפוָמא ִדיָלך ּ ּ   .ְּועֹוָבָדא ִדיִלי, ּ

ָבֵרך ְמבֹוָרך ְוגֹו ר ּתְ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ְּכִ ָּהא אוְקמוָה. ְוִכי ֵמַאן ֲהָוה ָיַדע. 'ְ ְּדָהא , ּ
ִתיבּבְ ל ַאְרצֹו )במדבר כא(, ַקְדִמיָתא ּכְ ח ֶאת ּכָ ֶלך מֹוָאב ָהִראׁשֹון ַוִיּקַ ּמֶ ּ ְוהוא ִנְלָחם ּבַ ְ ּ

ְּדָאַגר ֵליה ְלִבְלָעם ְוכו, ִּמָידֹו ּ י. 'ּ י ָיַדְעּתִ ָחְכְמָתא ִדיֵליה, ְּיִדיָעה ַוַדאי ָיַדע, ֲאָבל ּכִ ּּבְ ּ .
ָבֵרך ְמבֹוָרך ר ּתְ ְֵאת ֲאׁשֶ ָרָכהַמאי ִא, ְ ִגין ְקָלָלה ֲהָוה ָאִזיל, ְְצְטִריך ָהָכא ּבְ ְוִאי . ְּדָהא ּבְ

ַקְדִמיָתא ְלָעם ּבְ ַּההוא ִמָלה ְדֲהָוה ָיַדע ִמן ּבִ ָבֵרך ְמבֹוָרך, ְקָלָלה ֲהָוה, ּּ ר ּתְ ְַמאי ֵאת ֲאׁשֶ ְ.  

ֶּאָלא ִמָלה ָהָכא ה, ּ ה, ְּוָלא ְיַדְעָנא ּבָ י ֶאְלָעָזר ְוָדַרׁשַּעד ְדָאָתא, ְּוָלא ָזֵכיָנא ּבָ ,  ִרּבִ
ִפי)תהלים לד( ִהָלתֹו ּבְ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת ּתָ ְ ֲאָבֵרך ֶאת ְיָי )תהלים טז(ּוְכִתיב . ּ ֲאָבְרָכה ֶאת ְיָי ּבְ

ר ְיַעָצִני ִאי)א אצטריך''ס(ָמאן . ֲאׁשֶ ּתָ ְרָכָתא ִמן ּתַ ְ ְדִאְצְטִריך ּבִ הו , ֶאת. ּ ְּדָהא ִאְתַאָחד ּבְ
ְלהֹוָבא  ׁשַ ְפִתיָלהּכְ ְּוָדִוד ְדֲהָוה ָיַדע ָדא. ּבִ ע. ָאַמר ֲאָבְרָכה ֶאת, ּ ַּההוא , ָּאַמר ַההוא ָרׁשָ

א ִדְלהֹון ַּדְרּגָ הו, ּ ְרָכאן ִדְלהֹון, ָּאִחיד ּבְ ִגין ּבִ ָכל יֹוָמא, ּּבְ ְּדָקא ְמָבְרִכין ֵליה ּבְ ֵחיָלא . ּ
א ִּאית ָלך ְלָבְרָכא ְלַההוא ַדְרּגָ ּ ר ָלה, ְ ּוְתַעּקֵ ר ּ י ֵאת ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ ְייהו ְוָדא הוא ּכִ ּ ִמּנַ ּ

ָבֵרך ְמבֹוָרך ְוגֹו ְּתְ הו. 'ְ ּוְבָדא ֵניכול ּבְ ּ א ְוִתילוט ִלְפִתיָלה. ּ ָבֵרך ְלַההוא ַדְרּגָ ּּתְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ְ
ֶרה ּכֹה, ָאַמר ְייהו, ְוָאֹנִכי ִאּקָ ַּאְעָקר ָלה ִמּנַ הו, ּ ְּדָלא ִיְתֲאָחד ּבְ ּ.  

ֶרה ּכֹהְּותו ִא א, ּקָ יך ְלַההוא ַדְרּגָ יד ְוַאְמׁשִ ַּאְנּגִ ּ חֹוִבין וִמְסֲאִבי וְבֶקִרי וְבטוְמָאה , ְ ּּבְ ּ ּ ּ
נֹוי ְּדָעְבדו ּבְ ִמיָרא, ּ הֹון ּגְ ֲעִביד ִעּמְ ִּמַיד ַוֵיְלכו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין וְקָסִמים . ְוִהיא ּתַ ּ ּ ּ

ָיָדם א ַההוא ָר, ּבְ ְּדָלא ֵייּמָ ָידֹו ּ ין ְדִאְצְטִריך ּבְ ע ְדָלאו ִהְמֵניה ִאיּנון ִזיִנין ַחְרׁשִ ְׁשָ ּ ּ ּ ּ
ב ָעַלְייהו   ))ד''יו' סי(א ''י' מה שחסר כאן תמצא בסוף הספר סי(. )ויתעכב עלייהו(ְּלִהְתַעּכֵ

ָרֵאל ּכִ)ירמיה ל( ,ָּפַתח ְוָאַמר ַחת ִיׂשְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ ך ֲאִני ּ ְוַאּתָ ָי ִאּתְ

יה. 'ְוגֹו ֲערו ּבֵ ַמר ְוַאּתְ ַּהאי ְקָרא ִאּתְ יר, ּ ָעָרא ַיּתִ ַען ִאית ְלַאּתְ ה. ֲאָבל ַעד ּכְ ַמאי , ַאּתָ
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ִרית. ִּאיהו א. ָרָזא ֲארֹון ַהּבְ א ַקִדיׁשָ ָנָהא ַעּמָ ֲהֵדי ּבְ ָגלוָתא ּבַ א ְדַאְזָלא ּבְ ְּדָדא ִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ .
ֲעָת ׁשַ ה ּבְ ָרֵאלֹמׁשֶ ּא ְדָבָעא ַרֲחִמין ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ִתיב , ּ ָכה ַאּתְ )במדבר יא(ַמה ּכְ  ְוִאם ּכָ

ה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג   .ְּואֹוְקמוָה, ּעֹוׂשֶ

ה ה, ֲאָבל ָהִכי ָאַמר ֹמׁשֶ א ַחד ִדֵיַהִבית ִלי ִאְקֵרי ַאּתָ ַּדְרּגָ ּ ִגין ְדֵלית ֵליה ְפִריׁשו , ּ ּּבְ ּ ּּ
ך ָרֵאלִּד' ה. ְִמּמָ ִיׂשְ הו ּבְ ּיָלה ִאְתֲאָחד ּבְ ֵצי לֹון )א תשיצי לון מעלמא''ס(ִאי ַאּתְ . ּ ּתְ  ִאׁשְ

ָעְלָמא יה' ָהא ה, ּבְ הו ִאְתֲעָבר ִמּנֵ ָמא ָדא ְדִאְתֲאָחד ּבְ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ה ִלי, ּ ' ְּדה, ִּאי ָהִכי ַאּתְ עֹוׂשֶ
ֲעָקר ָמא ָדא ִאּתְ ָרא ִדׁשְ ִּעּקָ ּ.  

 ] בשנה220יום [ייר סדר הלימוד ליום יג א

ַע ְלָבַתר דֹול)יהושע ז(, ְּוַעל ָדא ָאַמר ְיהֹוׁשֻ ְמך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ ָ וַמה ּתַ ָמא , ּ ְּדָהא ַוַדאי ׁשְ ּ
ָרא ִויסֹוָדא ְדֹכָלא ָּדא ִעּקָ ּ ה הוא ְיָי, ּ ִריך הוא ָלא . ַּאּתָ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ה ַאף ַעל ּגַ ּוֹמׁשֶ ּ ּ ְּ

ְלָייא,ָהִכי ָיַדע, ָּאַמר ֵליה ָהא ּתַ ִרים, ּ ְדָהא ּבְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב . ְוחֹוָבה ּגָ ה ַאל ּתִ ְּוַאּתָ
ך ֲאִני. ּּכָֹלא ַחד', ְוגֹו י ִאּתְ ִתיב, ָּכִ ה ָלא ּכְ י ַאּתָ י ִאּתִ ך , ָהא אֹוִקיְמָנא ּכִ י ִאּתְ ֶָאָלא ּכִ ּ
ָכל ַהּגֹוִים ְוגֹו. ֲאִני ה ָכָלה ּבְ י ֶאֱעׂשֶ ָכל ַהּגֹו', ּכִ ה ָכָלהּבְ   .ִים ֶאֱעׂשֶ
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ָרֵאל, ַּרב ַהְמנוָנא ַקְדָמָאה ָאַמר ְּדִחיקו ְוָעאקו ְדִיׂשְ ּ ּ ִרים , ּ א ּגָ ה ּתֹוַעְלּתָ ה ָטב ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
ין. לֹון ַאר ַעּמִ ִרים לֹון, ִּרְפיֹון ִדׁשְ ין ּגָ יׁשִ ָמה ּבִ ָרֵאל. ּכַ ְּדִחיקו ְוָעאקו ְדִיׂשְ ּ ּ ִרים לֹון ְדָטב ,ּ ּ ּגָ

א ּוַמאי ִניהו. ִליֱהִוי ְותֹוַעְלּתָ ָלה )ב''ט ע''דף קצ(. ּ ּּכָֹלא ָדִחיק. ּּכָ ין. ּ ַאר ַעּמִ , ִּרְפיֹון ִדׁשְ
ִרים לֹון ִרְפיֹון וִביׁש ָלא ְדִחיקו , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי לֹון. ְּוַהאי ִאיהו ָכָלה, ּּגָ ל ִרְפיֹון ּבְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמאְּדֲהָוה לֹו ָלא ְדִחיקו, ן ּבְ ִרים לֹון ִרְפיֹון ְלָבַתר ּבְ ּּגָ י ָכָלה )ישעיה כח(. ָכָלה, ּ  ּכִ
י ַמְעּתִ ה ָכָלה. ְוֶנֱחָרָצה ׁשָ י ֶאֱעׂשֶ ִרְפיֹון. ּכִ ָרֵאל ְדֲהָוה לֹון ְדִחיקו ְוָעאקו. ָכָלה ּבְ ְּלִיׂשְ ּ ּ ּ ,

ָלה ְעֶדה ֵכֶליָה)ישעיה סא(, ּּכָ ָלה ּתַ ּ ְוַכּכַ ּ.  

ָרֵאל. ַמאן ֵכֶליָה ָלה, ִּאֵלין ִיׂשְ ִלים ְדַהאי ּכָ ְּדִאיּנון ּכֵ ּ ּ ָרֵאל ְדֲהָוה לֹון ְדִחיקו , ּ ִּיׂשְ ּ ּ
ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת)עמוס ט(, ְּוָעאקו לֹום, ּ ָאִקים ֶאת ֻסּכַ ת ׁשָ ין ְדֲהָוה לֹון . ֻסּכַ ַאר ַעּמִ ִּלׁשְ

ִר)צוקה(, ִּרְפיֹון ָצָרה ְוצוָקה ַקְדִמיָתא, ְפיֹון ָכָלה ּבְ ָמה ְדֲהָוה לֹון ּבְ ה . ּּכְ י ֶאֱעׂשֶ ְּוַעל ָדא ּכִ
ָכל ַהּגֹוִים ְוגֹו ה ָכָלה', ָכָלה ּבְ ְְדָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ָלך, ְָואֹוְתך ֹלא ֶאֱעׂשֶ ְּדָהא ָדִחיק ֲהִוית . ּ ּ

יִאין ַקְדִמיָתא ִזְמִנין ַסּגִ ְדִחיקו, ּבְ ִדיר, ּּבִ ְּדָגלוָתא ּתָ ָלהְוָדִחיק, ּ ְהֶיה ּכַ   )א תרית כליה''ס(. ּ ּתִ

ָפט ׁשְ יך ַלּמִ ְרּתִ ְּוִיּסַ ָפט, ָ ׁשְ יך ַבּמִ ְרּתִ ֵעי ֵליה ְוִיּסַ ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ָ ְּדָהא ֵאיָמַתי ִייּסוֵרי , ּ ּ
ֲעָתא ְדִדיָנא ׁשַ ָפט)והכא לאו הכי אלא(. ּּבְ ׁשְ יך ַלּמִ ְרּתִ ּ ַמאי ְוִיּסַ ִתיב . ָ  ְיָי )ישעיה ג(ֶּאָלא ּכְ

ָפט ָיֹבא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ִמׁשְ ִריך הוא ַאְסָווָתא , ְּוַההוא יֹוָמא. ּּבְ א ּבְ ַּאְקִדים קוְדׁשָ ּ ְּ

ָרֵאל יה, ַּעד ָלא ֵייֲעלון ְלִדיָנא, ְלִיׂשְ ִגין ְדֵייְכלון ְלַקְייָמא ּבֵ ּּבְ ּ ִהיא , ּוַמאי ַאְסָווָתא. ּּ
א ּבְ ֲעָתא קוְדׁשָ ֲעָתא ְוׁשַ ִּדְבָכל ׁשַ ָרֵאל ְזֵעירּ ִּריך הוא ָיִהיב ִיּסוִרין ְלִיׂשְ ּ ָכל ִזְמָנא , ְ ְזֵעיר ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2433דף [ -ּ

א, ְוִזְמָנא ִגין ְדַכד ֵייֲעלון וְליֹוָמא ְדִדיָנא ַרּבָ ּוְבָכל ָדָרא ְוָדָרא ּבְ ּ ּ ּ ְּדֵייחון ֵמַתָייא, ּ ּ ָלא , ּ
לֹוט ָעַלְייהו ִדיָנא ִּיׁשְ ּ.  

ָך ה ֹלא ֲאַנּקֶ ְלחֹוַדְייהוּכַ, ֶּאָלא. ַּמהו, ְּוַנּקֵ ָרֵאל ּבִ ַאר , ּד ִיׂשְ ִדיָנא ִעם ׁשְ ְוָלא ָעאִלין ּבְ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַּעּמִ וַרת ַהִדין, ּ ִריך הוא ָעִביד לֹון ְלגֹו ִמּשׁ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוהוא , ְּ

ְּמַכֵפר ָעַלְייהו ין. ּ ַאר ַעּמִ ׁשְ ִדיָנא ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדָעאִלין ּבְ ִריך . ִבידֶמה ָע, ּ א ּבְ ְָיַדע קוְדׁשָ ּ
ּהוא ְדָהא ָסָמֵא ו''ּ ּל ַאפְֹטרֹוְפָסא ְדֵעׂשָ ּ ָרֵאל, ּ ָרא חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְלהו , ֵּייֵתי ְלַאְדּכְ ְּוָכִניׁש ּכֻ ּ

יה ְליֹוָמא ְדִדיָנא ְּלַגּבֵ ִריך הוא ַאְקִדים ְלהו ַאְסָווָתא, ּ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ּ ל חֹוָבא , ְּ ְוַעל ּכָ
ִיּסוִרין ְזֵעיר ְזֵעירְו ה ְלהו ּבְ ּחֹוָבא ָלֵקי ְוַנּקֵ ה. ּ ִיּסוִרין, ְּוָדא הוא ְוַנּקֵ ִדיָנא . ּּבְ ך ּבְ ְוְבִגין ּכַ ּ

ַתר ְדַסָבְלת ִיסוִרין ְזֵעיר ְזֵעיר, ִּדְקׁשֹוט ִדיָנא ּבָ ָך ֵמָעְלָמא ּבְ ָּלא ֲאַנּקֶ ּ ּ.  

ָך ְּותו ָלא ֲאַנּקֶ ב ְדַאּתון ּבָ, ּ ַּאף ַעל ּגַ ּבֹוק חֹוֵביכֹון, ַניּ ֶּאָלא ִאְתְפַרע ִמְנכֹון , ָלא ֶאׁשְ ּ
א, ְזֵעיר ְזֵעיר ִאין ְליֹוָמא ְדִדיָנא ַרּבָ ֶהוון ַזּכָ ִגין ִדּתְ ּּבְ ּ ך ָאָתאן ְלִדיָנא. ּ , ל''ָאָתא ָסָמֵא, ְּכַ

ה ִפְתִקין ָעַלְייהו ַכּמָ ּּבְ ִריך הוא ַאִפיק ִפְתִקין ְדִיס. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ּ ָרֵאל ַעל , ּוִריןְ ְּדַסְבלו ִיׂשְ ּ
ל חֹוָבא ְוחֹוָבא ל חֹוִבין, ּכָ ָלל, ְּוִנּמֹוחו ּכָ ָרנוָתא ּכְ ׁש ּכֵֹחיה . ְּוָלא ָעִביד לֹון ַווּתְ ׁשַ ֵדין ּתָ ּּכְ
ְּוֵחיֵליה ְדָסָמֵאל ין, ְוָכל ִסְטרֹוי, ּהוא, ְוִיְתֲעָבר ֵמָעְלָמא. ְוָלא ָיִכיל לֹון, ּ  ֲהָדא. ְוָכל ַעּמִ

יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוגֹו, ּהוא ִדְכִתיב ה ַאל ּתִ ה ֹלא ', ְּוַאּתָ ָפט ְוַנּקֵ ׁשְ יך ַלּמִ ְרּתִ ך ְוִיּסַ ִגין ּכָ ּּבְ ָ ְ

ָך   .ֲּאַנּקֶ

א ָאַמר ת ּכֹוְננו ְוגֹו)תהלים יא(, ְוָדִוד ַמְלּכָ ִעים ִיְדְרכון ֶקׁשֶ ה ָהְרׁשָ י ִהּנֵ ּ ּכִ ב . 'ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ַמר, ּא אֹוְקמוָהְּדַהאי ְקָרא ָה ְבָנא ְויֹוָאח ְמָמָנן ְדִחְזִקָיה ִאּתְ ֲאָבל ַהאי ְקָרא ַעל , ַּעל ׁשֶ

ַמר''ָסָמֵא ּל ְוִסיָעֵתיה אוף ָהִכי ִאּתְ ָרֵאל ִניְנהו, ּ ְּדָכל עֹוָבדֹוי ְוֵעיטֹוי ַעל ִיׂשְ ָלק וִבְלָעם . ּ ּּבָ
ׁש ַנְקטו ַּההוא ֹאַרח ַמּמָ ַמר ַדֲחבוָר, ּ ְּוָהא ִאּתְ א ַעְבדוּ יׁשָ , ק''ם ָל''ָע: ק''ֲעָמֵל, ַּאְמרו. ּא ּבִ

א ְדַלָקא לֹון ְזָנָבא ִדיֵליה, ַּעּמָ ִחְוָיא ְדָמֵחי ּבִ ּּכְ ּ יר, ּ ָל. ָהא ֲאָנן ַיּתִ ָאָתא . ק''א ָל''ּבָ: ק''ּבָ
ְרעוֵתיה ַּמאן ְדָלֵקי לֹון ּכִ ּ ְלָע. ּ א, ם''ל ָע''ּבַ: ם''ּבִ ִרים ׁשְ. ְוֵלית ַרְעָיא, ֵלית ַעּמָ ָּמא ִדיָלן ּגָ

יָצָאה לֹון וְלַאְעְקָרא ְלהו ֵמָעְלָמא ְּלׁשֵ ּ.  

ֵמיהֹון ַגְווָנא ַאֲחָרא ׁשְ יב ּבְ ִריך הוא ָחׁשִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָבָלק ּבַ, ְּ ִבְלָעם ּבַ, ל''ּבְ ָהא , ל''ּבְ
ְלּבֵ ֲארו ֵעֶמ. ל''ּבִ ּתָ ָבה, ק''ַּמה ַאְתָוון ִאׁשְ ל ִעְמָקא ְדַמֲחׁשָ ְלּבֵ ְלטון , ּ ִדְלהֹוןּּבִ ְּדָלא ִיׁשְ ּ

ָעְלָמא ָעְלָמא, ּבְ ֲארון ּבְ ּתַ   .ְּוָלא ִיׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ָלק, ָּיאות ַאְמַרת, ֶאְלָעָזר, ָאַמר ַרּבִ ם, ֲאָבל ּבָ ֵגיִהּנָ ַפח רוֵחיה ּבְ ּּתִ ּ ּוִבְלָעם . ּ
ן ַגְרמֹוי ְורוֵחיה ּמָ ֲחקון ּתַ ּתַ ִּיׁשְ ּ א ַנ. ּ יׁשָ ְּטלו ַעל ַפְטרֹוָנאְּוָהִכי הוא ֵעיָטא ּבִ , ַעל ַהאי ּכֹה. ּ
יבו ְלַאְעְקָרא ְלַהאי ּכֹה ְּדָחׁשִ פוָמא וְבעֹוָבָדא, ּ א ְלַסְלָקא ֵליה ּבְ יׁשָ יבו ְלִסְטָרא ּבִ ְּוָחׁשִ ּ ּ ּּ.  

  ]א''ע' דף ר -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2434דף [ -ּ

ע ָדלו ְוָלא ָיִכילו, ָּאַמר ַההוא ָרׁשָ ּתְ ַּקְדָמֵאי ִאׁשְ ּ ָדלוּדֹור ַהְפָלָגה ִא. ּ ּתְ ּׁשְ . ְּוָלא ָיִכילו, ּ
ְייהו, ָּעְבדו עֹוָבָדא ּופוָמא ָחֵסר ִמּנַ ּ ל, ּ ְלּבָ ְנהֹון ִאְתּבַ ָהא , ֲאָבל ַאְנּתְ. ְוָלא ָיִכיל, ְּדִליׁשָ

ן ּנָ ְפוָמך ׁשַ ּ ְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּ ן ּבִ ְתּקָ ָנך ְמּתֻ ְּוִליׁשָ ָבֵרך ְמבֹוָרך, ְ ר ּתְ ְֵאת ֲאׁשֶ אֹו, ְ ר ּתָ ר וֲאׁשֶ
ָנך, ּיוָאר פוָמך ְוִליׁשָ ֵעי ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ּבְ ְַההוא ִסְטָרא ְדַאּתְ ּבָ ְ ּ ּ ּּ ִליק, ּ ְּוַההוא ִסְטָרא . ִאְסּתְ

ֵעי ְלֵמיַלט ילֹוט , ְּדַאּתְ ּבָ ֵחיָלא ְדפוָמך ּתֵ ְּבְ ּ ְלָייא )וסטרא קמך(ּ ך ּתַ ְְוֹכָלא ּבָ  )א''ע' דף ר( ּ

ן ּקַ ְלָייא ּכָֹלאֲאָב. ְּדָהא עֹוָבָדא ִאְתּתָ ִמָלה ּתַ ּל ּבְ עֹוָבָדא ְדָנָחׁש )א בעובדא''ס(ְּוַעל ָדא , ּ ּ ּכְ
פוָמך. ֲאָנא ַאְתִקין ִלים ּכָֹלא ּבְ ׁשְ ְְוַאְנּתְ ּתַ ּ ָבֵרך ְמבֹוָרך, ּ ְַההוא ִסְטָרא ִדּתְ ְ ּ ְּוַההוא ִסְטָרא , ּ
אֹור יוָאר ְּדּתָ ּ.  

ִריך הוא  א ּבְ ְּוהוא ָלא ָיַדע ְדקוְדׁשָ ּ ּ ח)איוב יב(ְּ ָפה ְלֶנֱאָמִנים ְוָטַעם ְזֵקִנים ִיּקַ ,  ֵמִסיר ׂשָ
ְרׁשוֵתיה ַקְייָמא ְּוֹכָלא ּבִ ּ ּ ָפה ְלֶנֱאָמִנים. ּ ֵּאלו דֹור ַהְפָלָגה, ֵמִסיר ׂשָ ּ ֵנהֹון, ּ ל ִליׁשָ , ְּדִבְלּבֵ

ַלל ִמָלה ּכְ ְלטון ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ יב. ּ ְמעו)בראשית יא(, ִּדְכּתִ ר ֹלא ִיׁשְ ַפת ֵרֵעהוּ ֲאׁשֶ . ּ ִאיׁש ׂשְ
ח ֵעיָטא ֲחָדא, ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ ְלָעם וָבָלק ְדַתְרַווְייהו ֲהוֹו ּבְ ֵּאלו ּבִ ּ ּ ּ ָלק , ּ יב ַוַיַעל ּבָ ִּדְכּתִ ּ

ַח ְזּבֵ ּמִ ּוִבְלָעם ַפר ְוַאִיל ּבַ ּ.  

א ֲחֵזי ע ְדִבְלָעם, ּתָ ַּההוא ָרׁשָ ל עֹוָבדֹוי ְלִביׁש, ּ א, ּכָ רום ִלּבָ ְּרַווְייהו ֲהוֹו ַסְלִקין ּתַ. ּּבְ ּ
ָנא ָלק וִבְלָעם, ָקְרּבְ יב ַוַיַעל ּבָ ִּדְכּתִ ָלק ֲהָוה ְמַסֵדר. ּּ ִחין ּבָ ע, ְּוָכל ַמְדּבְ ֲהָוה , ְּוִאיהו ָרׁשָ

ְרֵמיה ְוָאַמר ח ּגַ ּבַ ַח, ַּמׁשְ ְזּבֵ ּמִ י ָוַאַעל ָפר ְוַאִיל ּבַ חֹות ָעַרְכּתִ ְזּבְ ַבע ַהּמִ ְּוִאלו . ֶּאת ׁשֶ ְלָבָלק ּ
ֲהֵדיה ף ּבַ ּתַ ִריך הוא. ָּלא ׁשָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ע, ְּ ָלק, ּּכָֹלא ְיַדְעָנא, ָרׁשָ ֶּאָלא ׁשוב ֶאל ּבָ ּ ,

ר ַדּבֵ ְּוַאּתְ ָלא ָצִריך ְלַמְלָלא ֶאָלא ְוֹכה ּתְ ּ ח, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ   .ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ

ח ָיָדםִּד, ָּדָבר ַאֵחר ְוַטַעם ְזֵקִנים ִיּקָ יב ַוֵיְלכו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין וְקָסִמים ּבְ ְּכּתִ ּ ּ .
ְייהו ַּטֲעָמא ְדִאיּנון ְזֵקִנים ָנַטל ִמּנַ ּ ַלל, ּ ְייהו ּכְ ַחְרׁשַ ַלט ּבְ ְּוָלא ָיִכילו ְלִמׁשְ רו ֵאָליו . ּ ַּוְיַדּבְ

ָלק ְלָיא. ִּדְבֵרי ּבָ ִאְתּגַ ְלִחיׁשו, ִּמִלין ּבְ ּוָפִגים , ּוָפִגים ֵעיָנא, ִּגים אוְדָנא ֲהָוהָּפ. ְּוָלא ּבִ
ין ֲהָוה ָפִגים. ַרְגָלא ַלת דוְכּתִ ִּמּתְ ּ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ְלַההוא , ְּמתוָקן ֲהָוה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ְ

ְרָיא ָפִגים, ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲּאָתר ְדׁשַ ּו ֹפה ּ ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִלינ)ב''במדבר כ(. ִּזיָנא ְלִזיֵניה, ּ
יבֹוִתי ִתיב, ַּהַלְיָלה ַוֲהׁשִ רו ֵאָליו, ִּאיּנון ּכְ ִתיב. ַּוְיַדּבְ ִּלינו ֹפה . ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם, ְּוִאיהו ּכְ

ֲעָתא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהִוי, ַּהַלְיָלה ִגין ְדֵליְלָיא ִאיהו ׁשַ ּּבְ ּ ָיא, ּ ֵחי , ְּלַחְרׁשַ ּכְ ּתַ ֲעָתא ְדִמׁשְ ׁשַ ּּבְ
ְלֵטי ִסְט ָעְלָמאְוׁשַ ָטן ּבְ ין וִמְתַפּשְׁ יׁשִ ֵּרי ּבִ ר ְיָי ֵאָלי. ּ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ְרֵמיה . ּכַ ח ּגַ ּבַ ּבוֵחי ָקא ְמׁשַ ּׁשַ ּ
ָמא ַדְיָי ׁשְ   .ּּבִ

ֵרי מֹוָאב בו ׂשָ ַּוֵיׁשְ ְייהו, ּ ֵרי ִמְדָין ִאְתְפָרׁשו ִמּנַ ְּוׂשָ ּ ן, ּ ּמָ עו ְלֵמיַתב ּתַ ְוָסֵבי מֹוָאב . ְּוָלא ּבָ
ֲא ּתָ ֵרי מֹוָאב, ּרוִאׁשְ בו ׂשָ יב ַוֵיׁשְ ִּדְכּתִ ְלחֹוַדְייהו, ּּ ל , ָּיאות ַעְבֵדי ִמְדָין. ּּבִ ְּדִאְתְפָרׁשו ִמּכָ ּּ

ְייהו ֵעיָטא ְדִבְלָעם. ְּוָכל ִמּנַ סֹוָפא ַדֲהוֹו ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ָלא ֲהוֹו ָמָחאן ּבְ יהֹון , ּ ְלָחא ְנׁשֵ ְלׁשָ
ִטים ְלִמְטֵעי  ּשִׁ ָרֵאל ּבַ ּוְקָרא אֹוַכח חֹוָבא ִדְלהֹון. לֹוןְּלִיׂשְ יב, ּ י )במדבר כה(, ִּדְכּתִ  ּכִ

יא  ת ְנׂשִ י ּבַ ְזּבִ לו ָלֶכם ַעל ְדַבר ְפעֹור ְוַעל ְדַבר ּכָ ר ִנּכְ ִנְכֵליֶהם ֲאׁשֶ ַרִרים ֵהם ָלֶכם ּבְ ּצֹוְ ּ ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2435דף [ -ּ

ְתֵרין ִאֵלין ָחאבו. 'ִמְדָין ֲאחֹוָתם ְוגֹו ּּבִ יַּוֲהָוה חֹוָבא ִדְלהֹון ַס. ּ ְזָנָבא ְלָבַתר. ּגִ ּוְבִגין . ָּמחו ּבִ
ֲהֵדיה ֲארו ּבַ ּתָ ך ִאֵלין ִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ְלחֹוַדְייהו, ְ ְּוִאֵלין ַאְזלו ּבִ ּ ּ.  

ְלָעם ֵרי מֹוָאב ִעם ּבִ בו ׂשָ ָּדָבר ַאֵחר ַוֵיׁשְ ָמה ָיאות ֲהָוה לֹון ִלְבֵני ִמְדָין ְדַאְזֵלי, ּּ ּּכַ ִאי , ּ
ְּרעוָתא ִדְלהֹון ָהִכי יָבה ְדָיִתיבו ִאיּנון ְדמֹוָאבֲא. ּ ָּבל ְיׁשִ ּ ּ ְרָמא לֹון ַטב, ּ ָארו , ּגַ ּתָ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ

ן ּמָ ּוַמאן ְדָאְזלו ִאיּנון ְדִמְדָין. ּתַ ּ ּ ּ ּ יׁש, ּ ְרֵמי לֹון ּבִ ׁשו ִליָקָרא . ַמאי ַטְעָמא. ּגַ ִּאֵלין ַחׁשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדִמָלה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ לוםְוִא. ְּוָיִתיבו, ּ ׁשו ָלה ּכְ ֵּלין ָלא ַחׁשְ ּ ּ ְּוָאְזלו ְלָאְרַחְייהו. ּ ּ.  

ע ֲעָתא ְדָאַמר ַההוא ָרׁשָ ׁשַ ּּבְ ר ְיָי, ּ ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ יבֹוִתי ֶאְתֶכם ָדָבר ּכַ ִּמַיד ִאְזַדֲעָזעו . ַּוֲהׁשִ ּ ּ
ִּאיּנון ְדמֹוָאב ְלִמָלה ָדא ּ ן, ּּ ּמָ ְּוִאיּנון ְדִמְדָין ָלא ַח. ְּוָיִתיבו ּתַ ּ לוםּ ׁשו ְלָדא ּכְ ּׁשְ , ְּוָאְזלו לֹון, ּ

ְלָעם. ְּוִאְתֲעָנׁשו ְלָבַתר ֵרי מֹוָאב ִעם ּבִ בו ׂשָ ְּוַעל ָדא ַוֵיׁשְ ַההוא ֵליְלָיא. ּּ ע , ּּבְ ַּההוא ָרׁשָ
ין ָלִטין, ָלִחיׁש ְלִחיׁשִ יך ָעֵליה רוָחא ִמְלֵעיָלא, ְוֲעִביד ּבְ ְּוַאְמׁשִ ּ ּ ִמַיד ְוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל , ְ

ְלָעם ָמאָלא, ֱאֹלִהים ְסָתם, ּבִ ְטָרא ַאֲחָרא ִדׂשְ א ִדיֵליה ִמּסִ ַּדְרּגָ ּ ּ ּ ַויֹאֶמר ִמי )ב''במדבר כ(. ּ
ך ים ָהֵאֶלה ִעּמָ ְָהֲאָנׁשִ א ִדיֵליה. ּ ַּדְרּגָ ּ ָמאָלא ֲהָוה, ּ ְטָרא ַאֲחָרא ִדׂשְ ְְדָקא ִאְצְטִריך , ִּמּסִ ּ

ַאל ב ְדַחְבַרָייא. ְלִמׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ָדאּ ֲערו ּבְ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ ַאּתְ א , ּבְ ְּוִאיּנון ַאְמֵרי ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ִמלֹוי)עבד ביה(ְ ּ ִנְסיֹוָנא ֲעַבד ֵליה ּבְ ָלָתא ֲהוֹו. ּ . ְוַחד ְיֶחְזֵקאל. ַּחד ִחְזִקָיה, ּתְ
ְלָעם ְדָקא ֵיאֹות. ְוַחד ּבִ ֵרין ָלא ַקְיימו ּכְ ּוַמנו. ְוַחד ָקִאים, ּּתְ יב. ְיֶחְזֵקאל. ּ יחזקאל (, ִּדְכּתִ

ב ְוָאַמר, ּ ֲהִתְחֶייָנה ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה)לז ה ָיָדְעּתָ, ְּוִאיהו ּתָ ִּחְזִקָיהו . ַּויֹאֶמר ְיָי ֱאֹלִהים ַאּתָ ּ
ֶבל)מלכים ב כ(, ָאַמר או ֵאַלי ִמּבָ ן ִצפֹור ֶמֶלך . ּ ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ּבָ ָלק ּבֶ ְלָעם ָאַמר ּבָ ְּבִ ּ
ַלח ֵאַלימֹוָא ִליִטין, ב ׁשָ ֵעיֵני ַמְלִכין ְוׁשַ יב ֲאָנא ּבְ ִאיל ֵליה . ָּחׁשִ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יב, ְּלִמְטֵעי ֵליה ֵדם ְואֹוְקמוָה)איוב יב(, ִּדְכּתִ יא ַלּגֹוִים ַוְיַאּבְ ּגִ ּ ַמׂשְ ּ.  

  ]ב''ע' דף ר -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָז ִאיל ְלִרּבִ ִבְלָעם, ָּאַמר ֵליה, רַּחד ּכוִתי ׁשָ יה ּבְ יָפא ֲחֵמיָנא ּבֵ ּקִ יר , ֵּחיָלא ּתַ ַיּתִ
ה ה. ִמּמֹׁשֶ ִתיב ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ה ּכְ ֹמׁשֶ ְּדִאילו ּבְ ּ ִתיב )ב''ע' דף ר(ּוְבִבְלָעם . ּּ ר ֱאֹלִהים , ּכְ ַּוִיּקָ

ְלָעם ְלָעם, ֶאל ּבִ ּוְכִתיב ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ּ.  

ְרְסָייאְל, ָּאַמר ֵליה ֵהיָכֵליה ַעל ּכֻ א ְדָיִתיב ּבְ ַּמְלּכָ , ָאַמר. ַחד ְסִגיר ָקָרא ְלַתְרָעא, ּ
ַּמאן הוא ְדָבַטׁש ְלַתְרָעא ף ֵהיָכָלא, ָּאַמר ָלא ֵייעול ָהָכא. ְּסִגיר ְפָלן, ָּאְמרו. ּ , ְוָלא ְיַטּנֵ

ִליָחא ֵאיָמא ֵליה ׁשְ ְּיַדְעָנא ְדִאי ּבִ ֲהֵדיהְוֵייִזי. ָלא ָחִייׁש, ּ ַאב ְוִיְקַרב ּבַ ִרי ְוִיְסּתְ ֲאָבל . ּל ּבְ
יה, ֲאָנא ֵאיִזיל ְּדִיְרַחק ָאְרֵחיה ִממֹוָתָבא ִדְבִרי, ְּוַאְגִזים ּבֵ ּ ַאְקִדים . ְּוָלא ִיְסַאב ֵליה, ּ

א יה, ַמְלּכָ ְּמַנע ַרְגָלך ֵמָאְרָחא ִד, ְסִגיר ְסִגיר, ְּוָאַמר ֵליה. ְוַאְגִזים, ְּוָאָתא ְלַגּבֵ ְבִרי ְ
ן ּמָ אֵרי ּתַ ְפחֹוַתי, אֹוֵמיָנא, ְוִאי ָלאו, ׁשָ ֵני ׁשִ ְְדֲחִתיִכין ַיַעְבדון גוָפך ּבְ ּ ּ ּ.  

א א ָקֵרי ְלָדׁשָ א. ְּרִחיָמא ְדַמְלּכָ ְּרִחיָמך ְפַלְנָיא, ָּאְמרו. ַּמאן הוא, ָאַמר ַמְלּכָ , ָאַמר. ְ
אי א ְוָאַמר. ֶּאָלא ֲאָנא, ַאֲחָראָּלא ִיְקֵרי ֵליה ָקָלא , ְּרִחיָמא ֲחִביָבא ְדַנְפׁשָ , ָצַווח ַמְלּכָ

ְּפַלְנָיא ְפַלְנָיא עול ּ אי, ּ יה, ְּרִחיָמא ִדיִלי, ֲּחִביָבא ְדַנְפׁשָ ַּאְתִקינו ֵהיָכִלין ְלַמְלָלא ִעּמֵ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2436דף [ -ּ

ְלָעם ִאיהו ְסִגיר ך ּבִ ּּכַ א, ְ ֵני ָנׁשָ א, ְרִחיָקא ִמּבְ ַמע ַמְלּכָ, ָּקָרא ְלַתְרָעא ְדַמְלּכָ , אׁשְ
ף ֵהיָכָלא ִדיִלי, ָּאַמר ְסִגיר ִמְסֲאָבא ָלא ֵייעול ְֲאָנא ִאְצְטִריך ְלֵמיָזל ְלַאְגְזָמא . ְּוָלא ְיַטּנֵ

ְרָעא ִדְבִרי, ֵּליה י ּתַ ְּדָלא ִיְקַרב ְלַגּבֵ ְלָעם , ְּוָלא ִיְסַאב ֵליה, ּ ְּוַעל ָדא ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ּ
ֶהםְסִגיר ְס, ָּאַמר ֵליה. 'ְוגֹו י ָברוך הוא, ְִגיר ֹלא ֵתֵלך ִעּמָ אֹור ֶאת ָהָעם ּכִ ֹּלא ּתָ ָלא . ְּ

י ִדְבִרי ְקַרב ְלַגּבֵ ֹכָלא, ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ּּתִ ִתיב. ְּמָסָאב ַאְנּתְ ּבְ ה ּכְ ֹמׁשֶ ַּוִיְקָרא , ֲאָבל ּבְ
ה א, ֶאל ֹמׁשֶ ִליָחא ַאֲחָרא, ָּקָלא ְדַמְלּכָ אֵמֹאֶה. ְוָלא ַעל ְיֵדי ׁשְ , ּל מֹוֵעד ֵמֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ

ָנא יה, ֵמֵהיָכָלא ְמֻתּקְ ִאיִבין ְלַגּבֵ ִאין ּתְ יָרא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ֵּמֵהיָכָלא ַיּקִ ְוָלא ַיְכִלין ְלִמְקַרב , ּּ
יה   .ְּלַגּבֵ

ן ִצפֹור ָלק ּבֶ ְלָעם ֶאל ָהֱאֹלִהים ּבָ ַּויֹאֶמר ּבִ ְְוהוא ָאַמר ֶמֶלך מֹוָאב. ּ א ֲח, ּ יָבא ַמְלּכָ ׁשִ
ַלח ֵאַלי ע. ְֶמֶלך מֹוָאב. ׁשָ אוָתא ְדַההוא ָרׁשָ ָּחמו ּגָ ּ ּ  )דאפילו ליה לבלק לא חשיב כלום(, ּ

יב ֶמֶלך מֹוָאב ְִדְכּתִ א, ְוָלא ָאַמר ְלמֹוָאב, ּ ְבָרא ְדָלא ִאְתֲחֵזי ְלַמְלּכָ ְוָהא , ִּמְכָלל ּגַ
א ְלמֹוָאב ִתיב ּבֵ. ִאְתָעִביד ַמְלּכָ ֶלך מֹוָאב )במדבר כא(. ּיהַקְדָמָאה ַמה ּכְ ּמֶ ְ ְוהוא ִנְלַחם ּבַ ּ

א, ָהִראׁשֹון ר ַמְלּכָ א ּבַ יָבא. ַמְלּכָ ר ֲחׁשִ יָבא ּבַ ִתיב. ֲחׁשִ ְֲאָבל ָדא ֶמֶלך ְלמֹוָאב ּכְ ְקָרא . ּ
ַעְרָנא. ְַאְסִהיד ֶמֶלך ְלמֹוָאב א ַרב, ְוָהא ִאּתְ ַוון הוא ְלָגאוָתא ִלּבָ ְּדִאְתּכָ ּ ּ ל ַמְלִכי. ּ ן ּכָ

לוֵחיהֹון, ְּדָעְלָמא אי ׁשְ ְלִחין ְלַגּבָ א ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפור מלך מואב ''ס(. ּׁשַ

. במלכא דמואב, ולא אמר למואב, דאמר מלך מואב, חמו גאותא דההוא רשע. שלח אלי
חשיבא . מלכא בר מלכא,  והוא נלחם במלך מואב הראשון)במדבר כא(. קדמאה מה כתיב ביה

וקרא אסהיד עליה מלך למואב בעת ההיא גברא דלא . אבל דא מלך למואב כתיב. בר חשיבא
דכל מלכין . דמתכוון לגאותא דלבא רב, והא אתערנא. אתחזי למלכא והא אתעביד מלכא

  )וחשיבנא לגבי( .)שלח לגבאי שלוחיה, דעלמא

יה ָרּתֵ י ִפְנָחס ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמֱחֵמי ּבְ ִּרּבִ י , ּ ִּאְנּתו ְדִרּבִ ְמעֹוןּ ַמְרָעא, ׁשִ ַּוֲהוו ָאְזֵלי . ַּדֲהַות ּבְ
יה ַחְבַרָייא ִּעּמֵ ַחְמֵריה, ּ ְּוהוא ֲהָוה ָרִכיב ּבְ ָאְרָחא. ּ ְתֵרין ַעְרָבֵאי, ַּעד ְדֲהָוה ָאִזיל ּבְ , ָּפַגע ּבִ

ַער ָקָלא ִמיֹוִמין ְדָעְלָמא, ָאַמר לֹון ֲחָקל ָדא ִאּתְ ּּבַ ָּאְמרו ֵליה. ּּ ִּמיֹוִמין ְד, ּ ָעְלָמא ֵלית ֲאָנן ּ
ִּמיֹוִמין ִדיָלן. ַיְדִעין ֲּהוֹו ִאיּנון ִלְסִטין ְמַקְפֵחי ָאְרִחין , ְּדָהא יֹוָמא ַחד. ֲאָנן ַיְדִעין, ּ ּ

ַההוא ַחְקָלא ְּדגוְבִרין ּבְ ּ ִאיּנון יוָדֵאי, ּ ּוַפְגעו ּבְ ּ ּ ְּוָאתו ְלַקְפָחא לֹון, ּ ַמע ֵמָרִחיק . ּ ּתְ ְוִאׁשְ
ַהאי ֲחַקל ַּקל ַדֲחָמָרא ָדא, ּבְ ֵרי ִזְמֵני, ּ ַההוא ָקָלא , ְּדָנַהק ּתְ א ּבְ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ְּוָאָתא ׁשַ ּ

ִזיבו ִאיּנון יוָדֵאי.  ְואֹוִקיד לֹון)א בההוא חקלא''נ( ּתְ ְּוִאׁשְ ּ , ַעְרָבֵאי, ַעְרָבֵאי. ָּאַמר ֵליה. ּ
ִמָלה ָדא ְדָקא ֲאַמְרּתון ִלי ּּבְ ּ ּ ְזבון יֹו, ּ ּתֵ ׁשְ ָּמא ָדא ִמִלְסִטין ַאֲחָרִניןּּתִ ן ְלכו , ּ ְּדָקא ְמַחּכָ ּ

ָאְרָחא   .ּבְ

י ִפְנָחס ָכה ִרּבִ ִגיֵני, ָאַמר, ּּבָ א ְדִניָסא ָדא ַעְבַדת ּבְ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ַרֲחׁשָ ּ ּ ְזבון , ּ ּתֵ ְּוִאׁשְ
ִּאיּנון יוָדֵאי ה ִנְפ)תהלים קלו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְוָלא ְיַדְעָנא, ּ י  ְלעֹוׂשֵ דֹולֹות ְלַבדֹו ּכִ ָּלאֹות ּגְ

א. ְּלעֹוָלם ַחְסדֹו ֵני ָנׁשָ ִריך הוא ִעם ּבְ א ּבְ ָמה ִטיבו ָעִביד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ין ַאְרִחיׁש , ְּ ה ִנּסִ ְוַכּמָ
ָכל יֹוָמא ְלחֹודֹוי, לֹון ּבְ ְּוָלא ָיַדע ֶאָלא ִאיהו ּבִ ַצְפָרא. ּ ר ָנׁש ָקם ּבְ ְוִחְוָיא ָאֵתי ְלָקְטָלא , ּבַ
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יה, ּיהֵל ִוי ַרְגֵליה ַעל ֵריׁשֵ ר ָנׁש ׁשַ ּוּבַ ּ ּ ִריך הוא , ְּוָקִטיל ֵליה, ּ א ּבְ ר קוְדׁשָ יה ּבַ ְּוָלא ָיַדע ּבֵ ּ ְּ

ְלחֹודֹוי דֹולֹות ְלַבדֹו, ֲהִוי, ּבִ ה ִנְפָלאֹות ּגְ ָאְרָחא. ְּלעֹוׂשֵ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ אן , ּבַ ְוִלְסִטין ְמַחּכָ
חֹוֵתיהָאָתא ַאֲחָרא , ְּלִמְקְטֵליה ְּוִאְתְייִהב ּכוְפָרא ּתְ ִזיב, ּ ּתְ ָּלא ָיַדע ִטיבו ְדָעַבד . ְּוהוא ִאׁשְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ְּוִנָסא ְדַאְרִחיׁש ֵליה, ְּ ְלחֹודֹוי, ּ ר ִאיהו ּבִ ה ִנְפָלאֹות , ֲהִוי, ּּבַ ְלעֹוׂשֶ
דֹולֹות ְלַבדֹו   .ָיַדעְוַאֲחָרא ָלא . ְּלַבדֹו ָעִביד ְוָיַדע. ּּגְ
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ִאיְלָנא ְלָהֵני ַעְרָבֵאי )א''א ע''דף ר(ַּחְבַרָייא , ָּאַמר ְלַחְבַרָייא ִדיר , ַּמה ְדׁשָ ֵחי ּתָ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ
ַחְקֵלי ְמעו, ִּאי ָקָלא ְדַחְבַרָייא, ּבְ אֹוַרְייָתא ׁשָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִאיּנון ִמׁשְ ּ ּ ְמ. ּ י ׁשִ י ְּדָהא ִרּבִ עֹון ְוִרּבִ

ֵריה ַאר ַחְבַרָייא, ֶּאְלָעָזר ּבְ ּוׁשְ ן, ּ ִאיְלָנא ְלָהֵני ַעְרָבֵאי , ְוָלא ַיְדִעין ִמָנן, ַאְזִלין ְלַקּמָ ְוׁשָ
יז ַחְקִלין ְוטוִרין. ָּעַלְייהו ְמעֹון ַיְרּגִ י ׁשִ ְּדָיַדְעָנא ְדַקֵליה ְדַרּבִ ּ ּ ּ לו ִלי ַמה ְדָלא , ּ ְּוִאיּנון ּגָ ּ ּ
  .אְיַדְעָנ

יה, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזִלין ִּאיּנון ַעְרָבֵאי ָאַהְדרו ְלַגּבֵ ּ ָּאְמרו ֵליה. ּ א , ּ ִאיְלּתָ ָסָבא ָסָבא ַאְנּתְ ׁשָ
א ַעל יֹוָמא ָדא, ָּלן ִמן יֹוִמין ְדָעְלָמא ִאיְלּתָ ְווָהא, ְּוָלא ׁשָ ְווָהא ַעל ּתַ ַּדֲחֵמיָנא ּתַ ּ ֲחֵמיָנא , ּ

א ַיְתִב ֵני ָנׁשָ א ּבְ ֲהַדְייהו, יןַחְמׁשָ ְדִפין , ְּוַחד ָסָבא ּבַ ין ּגַ ֵפי ְוָקא ַפְרׂשִ ּנְ ַּוֲחֵמיָנא עֹוֵפי ִמְתּכַ ּ
ְייהו ִבין, ִּאֵלין ַאְזִלין, ַּעל ֵריׁשַ ְייהו, ְּוִאֵלין ּתָ ְּוטוָלא ָלא ִאְתֲעָבר ֵמַעל ֵריׁשַ ְּוַההוא ָסָבא . ּ

ָּאִרים ַקֵליה ָעַלְייהו ְמִעין, ּ   .ְּוִאיּנון ׁשַ

ִאיְלָנאָאַמ הכון. ּר ַעל ָדא ׁשָ ְייכו, ַּעְרָבֵאי ַעְרָבֵאי ּתֶ ָנא ַקּמַ ֵהא ְמֻתּקָ ְּוָאְרָחא ָדא ּתְ ּ ,
ָכל ַמה ְדִתְבעון ּּבְ ֵרין ִמִלין ֲאַמְרּתון ִלי. ּ ּּתְ הו, ּ ַּדֲחֵדיָנא ּבְ ָּאְמרו לו ַחְבַרָייא. ַּאְזלו. ּ ּ ,

י אֵרי ּבֵ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ַּההוא ֲאָתר ְדַרּבִ בֹוקו ְלָמאֵרי ְפִסיָען . ְֵהיך ֲאָנן ַיְדִעין, ּהּ ָּאַמר לֹון ׁשְ ּ
ְּדהוא ַיְדִריך ְפִסיעֹוי ְלַתָמן, ִּדְבִעיֵרי ְ ּ ַּוֲחָמֵריה ָסאֵטי ֵמָאְרָחא , ָּלא ֲהִוי ָטִעין ֲחָמֵריה. ּ

ֵרין ִמִלין   .ְוָאַזל ְלַתָמן, ּּתְ

ַלת ִזְמִנין אֵרי ָנִהיק ּתְ י ִפ, ׁשָ ָלא ְסַבר ַאֵפי , ָּאַמר ְלַחְבַרָייא, ְנָחסָּנַחת ִרּבִ ַקן ְלַקּבְ ִּנְתּתָ
ן ַאְנֵפי ַרְבְרֵבי ְוַאְנֵפי זוְטֵרי, יֹוִמין א ִיְפקון ְלַגּבָ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּּ ּ ְמעֹון ָנִהיקו . ּ י ׁשִ ַמע ַרּבִ ּׁשָ

ֵּניקום ְדָהא ָקָלא , ָּאַמר ְלַחְבַרָייא, ַּדֲחָמָרא ּ ְדַחְמָרא ְדָסָב)דחדוה(ּ ןּ ַער ְלַגּבָ . א ֲחִסיָדא ִאּתְ
ְמעֹון ְוָקמו ַחְבַרָייא י ׁשִ ָּקם ִרּבִ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ה )תהלים צח(, ָּפַתח ִרּבִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירו ַלְיָי ׁשִ ּ ִמְזמֹור ׁשִ
ים ַטֲעָמא ֶּאָל.  ֲאַמאי)שירה יתמא קרינן להאי(. ִּמְזמֹור ָזִקיף ַטֲעָמא ְלֵעיָלא. 'ְוגֹו א ָרׁשִ

א ְּדָהא ָאֵתי ַההוא ִמְזמֹור, ַרּבָ יה ְוָאֵתי , ּ ִעְטָרא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ַעל ֵריׁשֵ ִּמְתַעְטָרא ּבְ ּּ ּ
יָרה ָדא. ָזִקיף ִּאיּנון ָפרֹות. ַּמאן ֲהָוה ָאַמר ׁשִ ָעאן, ּ ִאיּנון ּגֹוִעין ַדֲהוֹו ּגָ ּּבְ  )תהלים צח(. ּ

יר ָחָדׁש ירו ַלְיָי ׁשִ ירו.ּׁשִ ה ְרִתיִכין. ּ ְלַמאן ֲהוֹו ַאְמִרין ׁשִ ה ְמָמָנן, ְלַכּמָ ה , ְלַכּמָ ְלַכּמָ
ין ָלא ֵליה ַלֲארֹוָנא , ַּדְרּגִ ן ְוַנְפקו ְלַקּבְ ּמָ ַּדֲהוֹו ָאָתאן ּתַ ּ   .ּוְלהֹון ֲהוֹו ַאְמֵרי, )סתם(ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2438דף [ -ּ

יר ָחָדׁש ירו ַלְיָי ׁשִ יר. ְּדַכר, ּׁשִ ה , ַמאי ַטְעָמא ָהָכא ׁשִ יָרהּוֹמׁשֶ א, ָאַמר ׁשִ ֶּאָלא . ּנוְקּבָ
ה ֲארֹוָנא ֲחָדא  ֹמׁשֶ לוָתא, ֹזאת, )א לחודא''נ(ָהָתם ּבְ ִּהיא ְואוְכלוָסָהא, ַּנְפַקת ִמן ּגָ ְוָלא , ּ

יר ך . ַיּתִ ְוְבִגין ּכָ יָרה ַהזֹאת)שמות טו(ּ א, ּ ֶאת ַהּשִׁ ּוַמה ְדֲהָוה , ֲאָבל ָהָכא ֲארֹוָנא. ּנוְקּבָ ּ
ַגִו ִניז ּבְ ַגִויה. ּיה ָנִפיקּגָ ִניז ּבְ ּוְבִגין ַההוא ְדֲהָוה ּגָ ּ ּ יר ָחָדׁש, ּ ַמר ׁשִ   .ְּדַכר, ִאּתְ

ה י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ ים, ּכִ ּתִ ְפִלׁשְ ַּמה ְדֲעַבד ּבַ ַטֲעַווְתהֹון, ּ ּוַמה ְדֲעַבד ּבְ יָעה לֹו ְיִמינֹו. ּ , ּהֹוׁשִ
יה, ֹוַּההוא ִמְזמֹור ַעְצמ. ַמאן ַעְצמֹו. ְלַעְצמֹו. ְלַמאן ִניז ּבֵ א ּגָ ְּורוָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּּ .
ַּההוא ְדָיִרית ָסָבא, ְיִמינֹו ַההוא ִמְזמֹור, ְוָדא ְיִמינֹו. ּ יָדא , ַּאְתִקיף ּבְ ִביק ֵליה ּבִ ְּוָלא ׁשָ

  .ְּדַאֲחָרא

ָּהָכא ִאית ְלַגָלָאה ִמָלה ֲחָדא ל ִזְמָנא ְדַההוא ְיִמיָנא, ּ ּּכָ א , ּ ֲהָוה , ִניָסאֲהָוה ְלַאְרָחׁשָ
ַהאי ִמְזמֹור יה, ַאְתִקיף ּבְ ִוי ֵליה ְלַקּמֵ ְּוׁשַ ּ יה, ּ ַחדֹוי , ְּלַאְתְקָפא ּבֵ א ְדַאְתִקיף ְיִמיֵניה ּבְ ַאּבָ ּּכְ ּ ּ

יה ִּדְבֵריה ְלַקּמֵ ּ ִרי, ּ י ּבְ ְּוָאַמר ַמאן הוא ְדִיְקַרב ְלַגּבֵ י ֲאבֹוי. ּ יָון ְדָסַרח ְלַגּבֵ ִוי ֲאבֹוי , ּּכֵ ּׁשַ
ְתפֹוי ַלֲאחֹוָראְידֹו ְנאֹוי, י ַעל ּכַ יָדא ְדׂשַ ְדֵייה ּבִ ְּוׁשַ ּ.  

ְבָיכֹול ִתיב, ּכַ ַקְדִמיָתא ּכְ ּכַֹח)ו''שמות ט(, ּבְ ּ ְיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי ּבַ ּכַֹח ַמאן. ָ ַּההוא . ּבַ
מֹוְדָעא ּתְ ָעַרְבָיא קֹוִרין ְלַחדֹוי ְדַבר ָנׁש ּכַֹח. ְּדִאׁשְ ֹכַחַּההוא ְיִמיָנא ֶנ. ּּבְ . ְּאָדִרי ְוַאְתִקיף ּבְ

ִרי י ּבְ ַּמאן הוא ְדִיְקַרב ְלַגּבֵ ִתיב. ּ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכה ב(, ְלָבַתר ַמה ּכְ , ּ ֵהׁשִ
ְתֵפיה ִוי ְיִמיֵניה ַעל ּכִ ּׁשַ ּ ְנאֹוי, ּ יָדא ְדׂשַ ְּוָדֵחי ֵליה ּבִ ַחדֹוי. ּ יה ּבְ ַקְדִמיָתא ְיִמיֵניה ְלַקּמֵ ּּבְ ּ ּ ,

יה ְתפֹוי. ְּלַאְתְקָפא ּבֵ יָעה לֹו ְיִמינֹו . ְּלַדְחָייא ֵליה, ּוְלָבַתר ַלֲאחֹוָרא ַעל ּכַ ְּוָהָכא הֹוׁשִ
יה, ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו ֵרין ְדרֹוִעין ְלַאְתְקָפא ּבֵ ּּתְ ּ.  
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ין ִנּסִ ְּדִאי ִאיּנון ָפרֹות ְדָלא ִאְתְרִגילו ּבְ ּ ּ גֹוָעא ִדְלהֹון ָאְמרו ֶּאָל, ּּ ֲעָתא ּבְ ּא ַהִהיא ׁשַ ּ
יָרָתא ין. ׁשִ ִנּסִ ָּדא ְנִהיקו ַדֲחָמָרא ְדָסָבא ֲחִסיָדא ְדָרִגיל ּבְ ּ ּ ּ ה ְדָאַמר , ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ
יָרה ַכך ִמיֹוָמא ְדִאְבֵרי, ַּחְבַרָייא. ׁשִ יְמרון ַדֲחָמָרא ָלא ֲהָוה ָאְרֵחיה ּבְ ִּאי ּתֵ ּ ּ ּּ ּפוקו ,  ָעְלָמאְ ּ ּ

ְלָעם ַחָייָבא ְּוָחמו ָאּתֹון ְדּבִ ּ ֹכָלא, ּ ְּדַנְצַחת ְלִרּבֹוָנה ּבְ ּ י . ּ ֲּחָמֵריה ְדִרּבִ ִּפְנָחס  )ב''א ע''דף ר(ּ
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ן ָיִאיר ַעל ַאַחת ּכַ ד ְמִליַלת. ּבֶ ְּותו ָאּתֹון ְדִבְלָעם ּכַ ּ ַּמְלָאָכא ִעָלָאה ֲהָוה ָעָלה , ּ ּ

  .ּיָלאִּמְלֵע

א ִאית ְלַגָלָאה ּתָ ְמעו, ַּהׁשְ ַּחְבַרָייא ׁשִ ָמׁשֹות. ּ ין ַהּשְׁ ת ּבֵ ּבָ ִּפי ָהָאתֹון ְדִאְבֵרי ֶעֶרב ׁשַ ּ ,
ְייכו ְדפוָמא ֲהָוה ְפִתיָחא ֵמַההוא ִזְמָנא ַדְעּתַ ַּסְלָקא ּבְ ּ ּ ּּ ִריך . ּ א ּבְ ַנאי ְדַאְתֵני קוְדׁשָ ְאֹו ּתְ ּ ּ

ּהוא ֵמַההוא ִזְמָנא יֵמי. ָהִכיָלאו . ּ ְמַסר ְלַחּכִ ָחן ְלִטְפׁשו , ְּוָרָזא ָהָכא ְדִאּתְ ּגְ ְּדָלא ַמׁשְ ּּ
א א ְדַאְתֵני, ִּפי ָהָאתֹון. ְּדִלּבָ ַּדְרּגָ ַּההוא ִעָלָאה ִדְסָטר נוְקֵבי, ּ ּ ְרָיא ַעל . ּּ ַּההוא ֲהָוה ְדׁשַ ּ

ּוַמִליל ָעָלה, ַּההוא ָאּתֹון ִריך. ּּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְְוַכד ּבָ אּ ּ הוא ְלַהאי ַדְרּגָ ְּדִאְקֵרי ִפי , ּ ּ
גֹו , ָהָאתֹון א)האתון(ָּסָתם ֵליה ּבְ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּ נוְקּבָ ים ָעֵליה ַעד ַההוא ִזְמָנא, ּ ְּוַאְסּתִ ּ .

ד ָמָטא ַההוא ִזְמָנא א, ּּכַ ָּפַתח ַההוא נוְקּבָ ּ ָרא ָעָלה, ּ   .ּוַמִליַלת, ְּוָנַפק ְוׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2439דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפיָה)מדבר טזב(, ּּכְ ְפּתַ ָאה דוָמ, ֶאת. ּ ַוּתִ ְּלַאְסּגָ ּה ְדִאיהו ִפי ''ּ ּ ּ
ָאה ַקְמִריֵא, )ב''במדבר כ(ֶּאת ִפי ָהָאתֹון . ָהָאֶרץ ְּדִאְקֵרי ִפי ָהָאתֹון, ל''ְלַאְסּגָ ֵאר . ּ ִּפי ַהּבְ

ַגְווָנא ָדא ֵאר. ּּכְ א ְדֲהָוה . ַּמאן ִפי ַהּבְ ַּההוא ַדְרּגָ ּ אּ חֹות ִפי , ְּמָמָנא ָעֵליה ְלַתּתָ ְּוִאיהו ּתְ ּ
ּוַמאן ִאיהו, ְיָי ֵמיה''ְיַהְדִריֵא. ּ ַלת פוִמין ִאֵלין. ּל ׁשְ ּּתְ ּ ין , ּ ת ּבֵ ּבָ ִריאו ֶעֶרב ׁשַ ִּאְתּבְ

ָמׁשֹות ַאר פוִמין. ַהּשְׁ ל ׁשְ ֲעָתא ְדֹקֶדׁש יֹוָמא ַסְלָקא ֶפה ִדְמָמָנא ַעל ּכָ ׁשַ ּּבְ ּ ּּ ּ . ּיהוּוַמאן ִא, ּ
ֹכָלא ָלק ְוִאְתַקָדׁש ּבְ ַּההוא יֹוָמא ְדִאְסּתַ ּּ ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי ִפי ְיָי, ּ ּ ָמׁשֹות. ּ ין ַהּשְׁ ת ּבֵ ּבָ , ֶעֶרב ׁשַ

ַאר פוִמין ִּאְברון ׁשְ ִליט ַעל ּכָֹלא ִפי ְיָי. ּּ ִּאְתַקָדׁש יֹוָמא ָסִליק פוָמא ְדׁשַ ּּ ּ ּ ּ ּ.  

י ִפְנָחס , ַּאְדָהִכי ָּחמו ְלִרּבִ יה, ְּדֲהָוה ָאֵתיּ ָּמטו ְלַגּבֵ י , ּ ֵקיה ְלַרּבִ י ִפְנָחס וְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ ּ
ְמעֹון ְקָנא ִפי ְיָי, ָאַמר. ׁשִ א ִדיֵליה, ְּנׁשַ ְנּתָ בוְסִמין ְדּגִ ם ּבְ ּסָ ִּאְתּבָ ּ ּ ֲחָדא. ּ יָון . ְּוָיְתבו, ֲּחדו ּכַ ּכֵ

ל ִאיּנון עֹוִפין ַדֲהוֹו ַעְב ְּדָיְתבו ַפְרחו ּכָ ּ ּ ּ ָדרו, ֵּדי טוָלאּּ ְּוִאְתּבָ ְמעֹון. ּ י ׁשִ יה ַרּבִ ַּאְהָדר ֵריׁשֵ ּ ,
יָקָרא ְדָמֵריכֹון ְדָקִאים ָהָכא, ְוָרָמא לֹון ָקִלין ְוָאַמר יִחין ּבִ ּגִ ַמָיא ֵלית ַאּתון ַמׁשְ ּעֹוֵפי ׁשְ ּ ּ .

ְייהו, ַּקְיימו ְּוָלא ַנְטלו ִמדוְכּתַ ּ ּ ְייהו, ּ ְּוָלא ְקִריבו ְלַגּבַ י ִפְנָחס ֵאיָמא לֹון ְדָיֲהכון ָאַמ. ּ ּר ִרּבִ ּ ּ
ְּדָהא ָלא ָיֲהִבין לֹון ְרׁשו ְלָאַהְדָרא, ְּלָאְרַחְייהו ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ֵעי ְלֶמְרָחׁש ָלן ִניָסא, ָאַמר ַרּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּ עֹוִפין עֹוִפין . ְּ
ִּזילו ְלָאְרַחְייכו ְּוָאְמרו ְלַההוא ִד, ּ ּ ְרׁשוֵתיה, ְּמָמָנא ָעַלְייכוּ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּבִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,

ְרׁשוֵתיה ַקְייָמא א ָלאו ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ֲּאָבל ְסִליְקָנא ֵליה ְליֹוָמא ְדִטָנָרא. ּ ין , ּ ד ָסִליק ִעיָבא ּבֵ ּכַ
יִפין ּקִ יֵני ּתַ ָראן, ׁשְ ָדרו ִאיּנון עֹוֵפי ְוָאְזלו. ְוָלא ִמְתַחּבְ ִּאְתּבָ ּ ּ ּ.  

ַלת ִאיָלִנין, ַּאְדָהִכי ַעְנִפין ִלְתַלת ִסְטִרין ָעַלְייהו, ָהא ּתְ ָטן ּבְ ִּמְתַפּשְׁ ּוַמְעָייָנא ְדַמָיא , ּ ּ ּ
ְייהו ְלהו ַחְבַרָייא. ַּנְבִעין ַקּמַ ֲּחדו ּכֻ ּ ְמעֹון, ּּ י ׁשִ י ִפְנָחס ְוַרּבִ ְּוַחדו ִרּבִ ּ י ִפְנָחס טֹוַרח . ּ ָּאַמר ִרּבִ
י ֲהָוה ְלִא ַקְדִמיָתאַסּגִ ֵעיָנן, ּיּנון עֹוֵפי ּבְ ֲעֵלי ַחִיים ָלא ּבָ  )תהלים קמה(ְּדָהא . ְּוטֹוַרח ּבַ

ִתיב יו ּכְ ל ַמֲעׂשָ ְמעֹון. ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ י ׁשִ ֲאָבל ִאי . ֲאָנא ָלא ַאְטַרְחָנא לֹון, ָאַמר ַרּבִ
ִריך הוא ָחס ֲעָלן ֵלית ֲאָנן ַיְכִלין ְלַדְחָייא  א ּבְ ּקוְדׁשָ ָנן ִדיֵליהְּ ַּמּתְ חֹות ַההוא . ּ ָּיְתבו ּתְ ּ

תו ִמן ַמָייא, ִאיָלָנא ְּוׁשָ ן, ּ ּמָ   .ְּוִאְתֲהנו ּתַ

י ִפְנָחס ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון)שיר השירים ד(, ּ ים ּבְ ּנִ . ּ ַמְעַין ּגַ
ים ּנִ ְּוִכי ֵלית ַמְעָיין ֶאָלא ַההו, ַמְעַין ּגַ יםּ ּנִ יִרין ִאית , א ִמן ּגַ ָמה ַמְעָייִנין ָטִבין ְוַיּקִ ְוָהא ּכַ

ָעְלָמא ִוין. ּבְ ל ֲהָנאֹות ׁשָ ָרא. ֶּאָלא ֵלית ּכָ ַמְדּבְ א, ִּאית ַמְעָיין ְדָנִפיק ּבְ ֲאָתר ְיֵביׁשָ , ּבַ
ֵתי ים. ֲּהָנָאה ִאית ְלַמאן ְדָיִתיב ְוׁשָ ּנִ ָמה ִאיהו ַטב , ֲאָבל ַמְעָיין ּגַ יָראּּכַ ַּההוא ַמְעָיין , ְוַיּקִ

ִבין ְוֵאיִבין ֹכָלא, ָּעִביד ִטיבו ַלֲעׂשָ ַּמאן ְדָקִריב ָעֵליה ִאְתֲהֵני ּבְ ּ ַמָיא. ּ ִאְתֲהֵני , ִּאְתֲהֵני ּבְ
ִבין ֲעׂשָ ֵאיִבין, ּבַ ֹכָלא. ִאְתֲהֵני ּבְ ַּההוא ַמְעָיין ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ָמה ְווָרִדין. ּ ִבין , ּכַ ה ֲעׂשָ ּמָ ּכַ

ה ָיאות ַההוא ַמְעָיין, ֵּריָחא ַסֲחָרֵניהְּד ּמָ ּּכַ ַאר ַמְעָייִנין, ּ ֵאר ַמִים ַחִיים, ִמּשְׁ   .ּּבְ

ָרֵאל ָקָאַמר ְכֶנֶסת ִיׂשְ ים, ְּוָהִכי אֹוִקיְמָנא ּכָֹלא ּבִ ּנִ ים. ִאיִהי ַמְעָיין ּגַ ּנִ ָחֵמׁש . ַמאן ּגַ
ִריך הוא א ּבְ ים ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּנִ ּּגַ ּ ְּ הוְּדָק, ּ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ּוַמְעָייָנא ֲחָדא ִעָלַווְייהו. ּא ִמׁשְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2440דף [ -ּ

ֵקי לֹון ְּוֻכְלהו ַעְבִדין ֵפיִרין ְוֵאיִבין, ָטִמיר ְוָגִניז, ְּוַרִוי לֹון, ְּדָקא ַאׁשְ ּ ּ א ֲחָדא ִאית . ּ ְנּתָ ּגִ
ְייהו א ִמּנַ ל ִסְטִרין ְדָעְל, ְּלַתּתָ א ָנִטיר ַסְחָרא ִמּכָ ְנּתָ ְּוַההוא ּגִ א. ָמאּ ְנּתָ חֹות ַהאי ּגִ ִאית , ּתְ
ים ַאֲחָרִנין ּנִ ְייהו, ּגַ ַּעְבִדין ֵאיִבין ִלְזּנַ ּ.  

  ]א''ב ע''דף ר -' גזוהר חלק [

א ְנּתָ ֵקי לֹון, ְוַהאי ּגִ ִּאְתַהָפך ַוֲהִוי ַמְעָיין ְדַאׁשְ ְ ֵאר ַמִים ַחִיים, ּ ד ִאְצְטִריך ֲהִוי , ּּבְ ְּכַ

ֵארְְוַכד ִאְצְטִריך , ַמְעָיין ין ַהאי ְלַהאי, ֲהִוי ּבְ כון , ָּלא ָדאֵמי. ַמה ּבֵ ד ִאְתַמּשְׁ ב ''דף ר(ּּכַ

ַּמָיא ִמֵאַלְייהו )א''ע ָקָאה, ּ ֲאִבין ַמָיא ְלַאׁשְ ִּאֵלין . ַמאי נֹוְזִלים, ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון. ְּלַכד ׁשַ
ד ַנְבִעין ַמִי)א דכלהו''ס(, ּנֹוְזִלים ָאַהְדרו ְלַמְעָיין ּין ְונֹוְזִלים ִטִפין ְלֵעיָלא  ּכַ ּ  )א מלעילא''ס(ּ

ַתר ִאֵלין ִּאֵלין ּבָ ְתַרְייהו, ַמִיין ְמִתיָקן, ּ א ַאְזָלא ֲאּבַ ְּדַנְפׁשָ ך ִאיּנון ָחֵמׁש ְמקֹוִרין. ּ ּּכַ ְ ,
ְּדָנְפקו ִמן ְלָבנֹון ַהאי ַמְעָיין, ּ ִריך הוא ָר. ִּאְתָעִבידו נֹוְזִלים ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ִחיׁש ָלן ִניָסא ְ

ֲאָתר ָדא א ַעל ַמְעָייָנא ָדא ְקָרא ָדא, ּּבַ ָּקֵריּנָ אלין חמש מקורין דנפקו . א מאי נוזלים''ס(. ּ

נבעין מיין ונוזלים טפין אלין בתר , אתעבידו נוזלים דכד אהדרו למעיין, מן לבנון לעילא
, ש לן ניסא באתר דאכך קודשא בריך הוא רחי. דנפשא אזלא אבתרייהו, אלין מיין מתיקן

  .)בהאי מעיין ועל מעיינא דא קרינא קרא דא

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ה ְוגֹו)דברים כ(, ּ ים ְלִהָלֵחם ָעֶליָה ְלָתְפׂשָ י ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּ ּכִ ּ ,'
ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא ָמה ָטִבין ִאיּנון ָאְרִחין וׁשְ ּּכַ ּ ָכל ִמָלה וִמָלה, ּ ְּדָהא ּבְ ּּ ה ֵעיִטין, ּ ּמָ , ִאית ּכַ

א ָמה ָטִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ָלאן ְדָקא ְמַנֲהָרן ְלָכל ְסָטר, ּכַ ָמה ַמְרּגְ ְּוֵלית ָלך ִמָלה , ּּכַ ְ

אֹוַרְייָתא ָמה ּבוִציִנין ְמַנֲהָרן ְלָכל ְסָטר, ּבְ ה ּכַ ְּדֵלית ּבָ ּ ֵטיה. ּ פום ְפׁשָ ַּהאי ְקָרא ִאיהו ּכְ ּ ּּ .
פום ִמְד יה ּכְ ְּוִאית ּבֵ יהּ יה ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ָּרׁשֵ ְּוִאית ּבֵ ְְלִאְזַדֲהָרא ְלַמאן ְדִאְצְטִריך, ּ ּ ּ .

ִדיר אֹוַרְייָתא ּתָ ַדל ּבְ ּתְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

ה ַדל ּבָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ יה, ּ ִתיב ּבֵ תֹוַרת ְיָי ֶחְפצֹו וְבתֹוָרתֹו ֶיְהּגֶ)תהלים א(, ַּמה ּכְ י ִאם ּבְ ה ּ ּכִ
ֵעץ, יֹוָמם ָוָלְיָלה ְֲאַמאי ָדא ָסִמיך ְלָדא. ְוָהָיה ּכְ אֹוַרְייָתא יֹוָמם . ּ ַדל ּבְ ּתְ ֶּאָלא ַמאן ְדִאׁשְ ּ

א, ָוָלְיָלה ָאָעא ְיֵביׁשָ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים, ָלא ִליֱהִוי ּכְ ֵעץ ׁשָ ֶּאָלא ּכְ ּ יה . ּ ַּמה ִאיָלן ִאית ּבֵ
ין ָרׁשִ יה ְקִליִפ, ׁשָ ְּוִאית ּבֵ יה מֹוָחא, יןּ יה ַעְנִפין, ְּוִאית ּבֵ יה ַטְרִפין, ְּוִאית ּבֵ ְּוִאית ּבֵ ּ ,

יה ַפְרִחין ְּוִאית ּבֵ א, ּ יה ִאיּבָ ְבַעת ִזיִנין ִאֵלין. ְּוִאית ּבֵ ר, ּׁשִ ְבָעה ָעׂשָ ְבִעין, ַּסְלִקין ְלׁשִ . ְלׁשִ
ָטא ִדְקָרא הו ְפׁשָ ּאוף ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִאית ּבְ ּ ּ ּּ אְּדָר. ּ . ְּדָקא ָרִמיז ָחְכְמָתא, ֶרֶמז. ׁשָ

ָּרִזין ְסִתיִמין ִאֵלין ַעל ִאֵלין. ָרִזין ְטִמיִרין. ִגיַמְטִרָייאֹות ר. ּ ָּפסול ְוָכׁשֵ . ָטֵמא ְוָטהֹור. ּ
ר אן וְלָהְלָאה. ִּאיסור ְוֶהיּתֵ ָטָאן ַעְנִפין ְלָכל ְסָטר, ִּמּכָ ֵעץ ַוַדאי. ִּמְתַפּשְׁ ְוִאי , ְּוָהָיה ּכְ

ָחְכְמָתא, אוָל   .ָּלאו ִאיהו ָחָכם ּבְ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָמה ֲחִביִבין ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכַ ּ ּ ּ ְּדֲאִפילו , ְּ ּּ
ָעְלָמא ְלָיא ּבְ ִזְמָנא ְדִדיָנא ּתַ ָלא, ּּבְ ָלא ְלַחּבְ ִר, ְּוִאְתְייִהיב ְרׁשו ִלְמַחּבְ א ּבְ ּיך הוא ּקוְדׁשָ ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2441דף [ -ּ

ָּפִקיד ֵליה ִעָלַווְייהו ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּעל ִאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּ א . ּ ְּוָהִכי ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ י ָתצור ֶאל ִעיר, ְ אי, ּּכִ יִאין ְדָחָטאן ְלַקּמָ ִגין חֹוֵביהֹון ַסּגִ ּּבְ ִדיָנא, ּ ְּוִאְתַחְייבו ּבְ ּ.  

ים יםַמאי , ָיִמים ַרּבִ אוף הכא כי תצור , אקרי ימים רבים, דא בתר דא, תלתא יומא(. ַרּבִ

ָלָתא יֹוִמין)ימים רבים, על עיר ַתר ָדא,  ּתְ ָּדא ּבָ ָמָתא, ּ מֹוְדָעא ֶדֶבר ּבְ ּתְ ְמָנָלן . ְּדִאׁשְ
ָלָתא יֹוִמין ִאיּנון ים ּתְ ְּדָיִמים ַרּבִ יב, ּ י ָיזוב זֹו)ויקרא טו(, ִּדְכּתִ ה ּכִ ּב ָדָמה ָיִמים ּ ְוִאּשָׁ ּ

ים ים ִאיּנון. ַרּבִ ַתר ָדא. ְּוִכי ָיִמים ַרּבִ ָלָתא יֹוִמין ָדא ּבָ ֶּאָלא ּתְ ּ ים, ּ ּאוף . ִאְקֵרי ָיִמים ַרּבִ
ים י ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ַתר ָדא, ָּהִכי ּכִ ָלָתא יֹוִמין ָדא ּבָ ּּתְ מֹוְדָעא ֶדֶבר , ּ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ

ָמָתא א ְוַאְפִק. ּבְ יִתי)כל(ְיד ָלך ַעל ּתָ ֵני ּבֵ ִחית ֶאת ֵעָצה.  ּבְ ׁשְ ְלִמיד ָחָכם , ֹּלא ּתַ ָּדא ּתַ
ָמָתא ְּדִאיהו ּבְ ְּדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ּ ּ   .ִּאיָלָנא ְדָיִהיב ִאיִבין, ּ

ָּדָבר ַאֵחר ֶאת ֵעָצה ַּההוא ְדָיִהיב ֵעיָטא ְלָמָתא, ּ ָזָבא ִמן ִדיָנא, ּ ּתְ לֹון ְואֹוִליף , ְּלִאׁשְ
ה ָּאְרָחא ְדָיֲהכון ּבָ ּ ְרֶזן, ּ ִחית ֶאת ֵעָצה ִלְנדֹוַח ָעָליו ּגַ ְּוַעל ָדא ֹלא ַתׁשְ ּ ְּלַנְדָחא ָעֵליה , ּ

א ְמָלֲהָטא, ִּדיָנא ָנא, ְּוָלא ְלאֹוָשָטא ָעֵליה ַחְרּבָ ּנָ א ְמׁשָ ַאר , ַחְרּבָ ַּהִהיא ְדָקְטָלא ִלׁשְ
י ְדָעְלָמא ּנו ֹת. ִּאיְנׁשֵ י ִמּמֶ יה. אֵכלּּכִ ָלא ָאִכיל ִמּנֵ ְּוִכי ַההוא ְמַחּבְ ּנו . ָלא, ּ י ִמּמֶ ֶּאָלא ּכִ ּ

יָפא, ֹתאֵכל ּקִ ה, ַהִהיא ִטְנָרא ּתַ ין ָנְפִקין ִמּנָ יִפין ְוַקִדיׁשִ ּקִ ַּהִהיא ְדָכל רוִחין ּתַ ּ ּ ְּדֵלית , ּ
ַהאי ָעְלָמא א ּבְ א ְלרוַח קוְדׁשָ ֲּהָנָאה ְוִתיאוְבּתָ ּ ָאהֶּאָלא אֹוַרְיי, ּ ָּתא ְדַההוא ַזּכָ ְבָיכֹול , ּ ּכִ

ִּאיהו ְמַפְרֵנס ָלה ַהאי ָעְלָמא, ּ ִנין ְדָעְלָמא, ְּוָיֵהיב ָלה ְמזֹוָנא ּבְ ל ָקְרּבְ יר ִמּכָ   .ַּיּתִ

ִתיב ן ַמה ּכְ ָקְרּבָ י ִאְכלו ֵרִעים)שיר השירים ה(. ּבְ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ּ ָאַכְלּתִ ּוִמיֹוָמא . ּ ּ
י אְּדִאְתָחַרב ּבֵ ִנין, ּ ַמְקְדׁשָ ּוָבְטלו ָקְרּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵּלית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ֶּאָלא ִאיּנון ִמִלין , ּ ּּ
פוֵמיה, ְּדאֹוַרְייָתא א ּבְ ְּואֹוַרְייָתא ְדִאְתַחְדׁשָ ּ ּ ּנו ֹתאֵכל, ּ י ִמּמֶ ך ּכִ ִגין ּכָ ּּבְ ְּוֵלית ָלה ְמזֹוָנא , ְ

ַהאי ָעְלָמא ּנו, ּבְ ֶּאָלא ִמּמֶ ִּאיּנון ִדְכָווֵתיהּוֵמ, ּ ּ ּנו ֹתאֵכל. ּ ְּוֵכיָון ְדִמּמֶ ְּוִאיהו ָזן ָלה, ּ אֹותֹו , ּ
ְכרֹות יה)טמיר(ֲהִוי , ֹלא ּתִ יה, ּ ָזִהיר ּבֵ ְקַרב ּבֵ ְּדָלא ּתִ ּ.  

  ]ב''ב ע''דף ר -' גזוהר חלק [

י ָהָאָדם  ֶדה )ב''ב ע''דף ר(ּכִ מֹוַדע, ֵעץ ַהּשָׂ ּתְ ָּדא ִאְקֵרי ָאָדם ְדִאׁשְ אּ ֵעץ . ּ ֵעיָלא ְוַתּתָ
ֶדה יף ְדַההוא , ַהּשָׂ ִּאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ַרכֹו ְיָי )בראשית כז(ּ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ְ ָסִמיך )דא( .ׂשָ

ִדיר, ָּעֵליה ֶדה ּתָ מֹוַדע ְלַההוא ׂשָ ּתְ ִּאיָלן ְדִאׁשְ צֹור. ּ ּמָ ָָלֹבא ִמָפֶניך ּבַ ִּמָלה ָדא ַאְהָדר , ּ ּ ּ
א ִדְקָרא ִחית ֶאת ֵעָצה, ְּלֵריׁשָ יב ֹלא ַתׁשְ ִּדְכּתִ ַּההוא ְדָיִהיב לֹון ֵעיָטא, ּ , ְוַאְתִקין ְלָמָתא, ּ

צֹור ּמָ ָָלֹבא ִמָפֶניך ּבַ א, ִּאיהו ָיִהיב לֹון ֵעיָטא, ּ ִתיוְבּתָ ְקָנא וְלָאַהְדָרא ּבְ ְּלִאּתָ ְוַאְתִקין , ּּ
ַָמאי ָלֹבא ִמָפֶניך, ֶָניךָּלֹבא ִמָפ. ּּבוִקיָנס ְוׁשֹוָפִרין, ֵּליה ָמאֵני ַזְייִנין אי. ּ , ָלֹבא ְלַקּמָ
ָוְלַאֲעָלא ִמָפֶניך ּ י ְדִחילו ִדיָלך. ּ ּמֵ ְִמּקַ ּ ּ צֹור. ּ ּמָ ִאין ָלא ַיְכִלין , ּבַ ֲאָתר ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּּבַ ּ

ן ּמָ ּוַמאן ִאיהו. ְלַאֲעָלא ּתַ ן. ּ ּמָ ׁשוָבה ָעאִלין ּתַ א ְדַבֲעֵלי ּתְ ַּדְרּגָ ּ ׁשוָבה. ּוּוַמאן ִאיה, ּ ָּדא . ּּתְ
יף, ִּאיהו ָמצֹור ּקִ יָפא, ֲאָתר ּתַ ּקִ ָרא ּתַ   .ְוִטּנָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2442דף [ -ּ

ְּוֵכיָון ְדֵעיָטא ָדא ַנְטִלין אי, ּ ַרֲעָוא ְלַקּמָ ָלן ּבְ ֲּאָנא ְמַכֵפר ְלחֹוַבְייהו ְוִאְתַקּבְ ְּוָכל ָדא . ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּפִקיד קוְדׁשָ ְּ אֹו, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ַּעל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ִאין ִאיּנון ְדָקא . ַרְייָתאּ ך ַזּכָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ַהאי ָעְלָמא, ִּמׁשְ אֹוַרְייָתא ִאיּנון ִאיָלִנין ַרְבְרִבין ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ְדָנַטע ִאיֵלין ִאיָלִנין, ָּחמו א ּבְ ַּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ָאה ָאְרָחא, ְּ ְּוָלא ַדי , ּ ָדאַזּכָ
ָלָתא ִאיָלִנין ַרְבְרִבין, ִאיָלָנא ֲחָדא א , ְּפִריָסן ַעְנִפין ְלָכל ְסָטר, ֶּאָלא ּתְ ֲּעַבד ָלן קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ַמָיא. ְ י ׁשְ ְּדָלא ִיְתֲעדון ְלָעְלָמא ִאיָלִנין ִאֵלין, ְיֵהא ַרֲעָוא ַקּמֵ ּ , ְוָדא ַמְעָייָנא, ּ
ןֵּמֲאָתר ָדא ְוַעד יֹו ּמָ ְּוַההוא ַמַעְייָנא ְדַמָיא, ָמא ַקְייִמין ּתַ ּ א. ּ ֵני ָנׁשָ ְּנִציבו , ּוְקָראן לֹון ּבְ

ן ָיִאיר י ִפְנָחס ּבֶ ְּדִרּבִ  )חסר וזהו( )כ''ע(. ּ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ים ְוֶאת ַהְיָלִדים )בראשית לג( ,ָּפַתח ַרּבִ ׁשִ א ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ַהּנָ ּ ַוִיּשָׂ ּ
ר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת ַעְבֶדךַּויֹ ָאֶמר ִמי ֵאֶלה ָלך ַויֹאַמר ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ ְּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ע , ּתָ ַּההוא ָרׁשָ

ו ין, ְּדֵעׂשָ יקונֹוי, ָּיִהיב ֵעינֹוי ְלַעְייָנא ַעל ָנׁשִ ּוְבִגיֵניה ַאְתִקין ּתִ ּ ָפחֹות , ַיֲעֹקב. ּ ִוי ׁשְ ּׁשַ
ַקְדִמיָתא יר, ּוְבֵניהֹון ְלָבַתר, ּבְ יבו ַיּתִ ְּדָחׁשִ ְתַרְייהו. ּ , ְלָבַתר יֹוֵסף. ּוְבָנָהא ְלָבַתר, ֵּלָאה ֲאּבַ

  .ְּוהוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם, ּוַבְתָרה ָרֵחל
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ְלהֹון ד ְסִגידו ּכֻ ּּכַ ִתיב, ּ ה ְוַיְלֵדי)בראשית לג(. ַמה ּכְ ָפחֹות ֵהּנָ ָנה ַהּשְׁ ׁשְ ּגַ ֶהן  ַוּתִ
ֲחִויןָ◌ ּתַ ׁשְ ִתיב. ַוּתִ ׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל , ּוְלָבַתר ּכְ ֲחוו ְוַאַחר ִנּגַ ּתַ ם ֵלָאה ִויָלֶדיָה ְוִיׁשְ ׁש ּגַ ּגַ ַּוּתִ

יה, ְוָהא יֹוֵסף ְלַבְתַרְייָתא ֲהָוה. 'ְוגֹו ָרא ָטָבא. ְּוָרֵחל ְלַקּמֵ ָרא ְרִחיָמא, ֶּאָלא ּבְ ַּצִדיָקא , ּבְ
יןּכֵ, יֹוֵסף, ְּדָעְלָמא ָנׁשִ ל ּבְ ּכַ ע ִמְסּתָ ּיָון ְדָחָמא ֵעיֵניה ְדַההוא ָרׁשָ ּ ּ יה, ּ ָּדִחיל ַעל ִאּמֵ ָנִפיק , ּ

ְתָרה ּוָפִריׂש ְדרֹועֹוי ְוגוֵפיה, ֵּמֲאּבַ ּ ּ י ֲעָלה, ּ יה, ְּוַכּסֵ ִאּמֵ ע ֵעינֹוי ּבְ ן ַההוא ָרׁשָ ִגין ְדָלא ִיּתֵ ּּבְ ּ ּ .
ה ִאְתְסֵגי ּמָ ין ְלָכל ְס, ּכַ ית ַאּמִ ע , ְּוָחָפא ָעָלה, ָטרׁשִ ְּוָלא ָיִכיל ֵעיֵניה ְדַההוא ָרׁשָ ּ ּ

ְלָטָאה ָעָלה ְּלׁשַ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ְלָעם ֶאת ֵעיָניו, ּּכְ א ּבִ ִתיב, ַּוִיּשָׂ א , ֵעינֹו ּכְ יׁשָ תרין עיינין הוי (ַּההוא ֵעיָנא ּבִ

ָלא ָעַלְייהו)אלא בשעתא, זקיף ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ּ ְדּבָ ָבָטיוַּוַיְרא ֶא. ּ ָרֵאל ׁשֹוֵכן ִלׁשְ ַּמהו . ת ִיׂשְ
ָבָטיו ן. ׁשֹוֵכן ִלׁשְ ּמָ ְבָטא ְדיֹוֵסף ֲהָוה ּתַ ֶּאָלא ׁשִ ְבָטא ְדִבְנָיִמין, ּ ְבָטא ְדיֹוֵסף. ְּוׁשִ ְּדָלא , ּׁשִ

א יׁשָ הו ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבְ יב, ּׁשַ ן פֹוָרת יֹוֵסף)בראשית מט(, ִּדְכּתִ ן פֹוָרת. ּ ּבֵ ְתְסֵגי ְּדִא. ַּמאן ּבֵ
יה ָאה ַעל ִאּמֵ ן פֹוָרת ֲעֵלי ָעִין. ְּלַכּסָ א, ּּבֵ יׁשָ יה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ְבָטא ְדִבְנָיִמין. ּ , ּׁשִ

יה  יב ּבֵ ִּדְכּתִ ֵכן )דברים לג(ּ ֵתָפיו ׁשָ ּכֹון ָלֶבַטח)דברים לג( ּוְכִתיב. ּוֵבין ּכְ . ַמאי ָלֶבַטח.  ִיׁשְ
ְּדָלא ָדִחיל ֵמֵעיָנא  אּ יׁשָ ין, ּבִ יׁשִ ְּוָלא ָדִחיל ִמְפָגִעין ּבִ ּ.  

ע ר ׁשוָרה ָדא, ָּאַמר ַההוא ָרׁשָ ֲּאָנא ַאְעּבָ ְּדָלא ִאְתְקָיים, ּ ְדָקא , ּ ל ּכַ ּכַ ַּוֲאָנא ִאְסּתָ
ן. ָּיאות ּמָ א, ָרֵחל ֲהַות ּתַ ָנא ְלַאְבָאׁשָ ּנְ ע ְמׁשַ ָּחָמאת ְדֵעיָנא ְדַההוא ָרׁשָ ּ . ַמה ַעְבַדת, ּ
ְדָפָהא ָעַלְייהוַנְפַקת ת ּגַ ּ וְפִריׁשַ ָרָהא, ּ א ִבְלָעם ֶאת . ְוַחָפאת ַעל ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּשָׂ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2443דף [ -ּ

ָרֵאל א. ֵּעיָניו ַוַיְרא ֶאת ִיׂשְ יָון ְדָחָמא רוַח ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ָנא, ּ ּנְ ִהי ָעָליו רוַח , ֵעיָנא ְמׁשַ ִּמַיד ַוּתְ ּ
ָרֵאל. ַעל ַמאן. ֱאֹלִהים ְדפֹוי.ַעל ִיׂשְ ּ ְדָפִריׂש ּגַ ע . ְּוָחָפא ֲעֵליהֹון, ּ ב ַההוא ָרׁשָ ּוִמַיד ּתָ ּּ

  .ַלֲאחֹוָרא

ָרא ָחָפא ַעל ִאֵמיה ַקְדִמיָתא ּבְ ָרא. ּּבְ א ָחָפאת ַעל ּבְ א ִאיּמָ ּתָ ִריך . ְוַהׁשְ א ּבְ ְָאַמר קוְדׁשָ ּ
יה, ּהוא ֲעָתא ְדָחָפא ִאיהו ַעל ָרֵחל ִאּמֵ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ע ְּדָלא , ּ לֹוט ֵעיָנא ְדַההוא ָרׁשָ ִּיׁשְ ּ
ַָחֶייך, ָּעָלה ַני, ּ ֶנך ְוַעל ּבְ ָלא ַעל ּבָ ּכְ א ַאֲחָרא ְלִאְסּתַ יׁשָ ֲעָתא ְדֵייֵתי ֵעיָנא ּבִ ׁשַ ָּבְ ך , ּ ְִאּמָ

ָחֵפי ָעַלְייהו ּּתֵ ך. ּ ְַאּתְ ָחִפית ַעל ִאּמָ ָחֵפי ָעַלְייהו, ּ ך ּתֵ ִּאּמָ ּ ך. ְ ְַאּתְ ָחִפית ַעל ִאּמָ ך ִא, ּ ְּמָ

ָחֵפי ֲעָלך ְּתֵ ּ.  

ים ׁשִ א ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ַהּנָ ַּוִיּשָׂ ַמר, ַהאי ְקָרא. ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאּתְ יֹוָמא , ּּבְ ּבְ
ְּדִכפוֵרי ִדיָנא, ּּ ִריך , ִּדְבֵני ָעְלָמא ַקְייֵמי ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ א ַקּמֵ ִתיוְבּתָ ְייִבין ּבְ ָרֵאל ּתַ ְְוִיׂשְ ּ ּ ּ

ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ַקְייָמא ָעַלְייהו. ָּרא ַעל חֹוַבְייהוְּלַכְפ, ּהוא יב ְלאֹוָבָדא לֹון ַעל , ּּ ְּדָחׁשִ
ְלֵחי ֵליה ַההוא דֹורֹוָנא, ּחֹוַבְייהו ּׁשַ ּ ִתיב, ּ י ָאַמר ֲאַכְפָרה ָפָניו )בראשית לג(, ּוְכֵדין ּכְ ּ ּכִ

ְנָחה ַההֹוֶלֶכת ְלָפַני ּמִ ל ַהה. ּבַ ּוא ְמַקְטְרָגא ְלַההוא דֹורֹוָנאְּלָבַתר ִדְמַקּבֵ ּ ִּאְתַהָפך ְלהו , ּ ְ ּ
יגֹוָרא   .ַסּנֵ

  ]א''ג ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ָרֵאל ַתֲעִניָתא, ָזִקיף ְוָחֵמי לֹון ְלִיׂשְ ְלהו ִמְתַעָנן ּבְ ּּכֻ ין. ְיֵחֵפי ַרְגִלין, ּ ָחֵמי , ָחֵמי ָנׁשִ
ַתֲעִניָתא, ַּיּנוִקין ְלהו ּבְ ּּכֻ ְלהו , ּ ּּכֻ ַנְקיו )א''ג ע'' רדף(ּ ְּנִקִיים ּבְ ְַויֹאֶמר ִמי ֵאֶלה ָלך. ּ ּ ָמא . ּ ׁשְ

א ָלך ְַקִדיׁשָ ְִמי ֵאֶלה ָלך. ּ ִאיל ַעל ַיּנוֵקי. ּ ר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת , ּׁשָ ְוָאַמר ַהְיָלִדים ֲאׁשֶ
ַָעְבֶדך לום. ּ ְּוִכי ֲאַמאי ִאְצְטִריך ְלָאָתָבא ֵליה ּכְ ּ יָון ִדְמַקּבֵ. ְ ֶּאָלא ּכֵ , ּל ַההוא ׁשֹוַחדּ

ִּאְתַהָפך ְלהו ַסֵניגֹור ְ ַגְווָנא ָדא, ָזִקיף ֵעינֹוי. ּ ָרֵאל ּכְ יב ִדְבִגין ְדִחילו , ְּוָחֵמי לֹון ְלִיׂשְ ָּחׁשִ ּ ּ
ך ְִדיֵליה ִאיּנון ַקְייִמין ּכַ ּ ּ ּ.  

ִאיל ַעל ַיּנוֵקי ְְוָאַמר ִמי ֵאֶלה ָלך, ּׁשָ ְֶלה ָלךּ ַמהו ִמי ֵא)ואמר באורח סתים הילדים(. ּ ּ .
א, ֶּאָלא ָאַמר י ַמְלּכָ יַנח ַאּתון ְדַחְבּתון ַקּמֵ ּּתִ ּ ֲּאָבל ִאֵלין ַיּנוֵקי. ּ ִמי , ֲאַמאי ַקְייִמין ָהִכי, ּ
ְֵאֶלה ָלך א ָאַמר, ַּויֹאַמר ַהְיָלִדים. ּ . ַּויֹאַמר ַהְיָלִדים. ְּוַעל ָדא ָזִקיף ַטֲעָמא, ּרוַח ֻקְדׁשָ

ר ָחַנ ֹאַרח ָסִתים ֲאׁשֶ ָן ֱאֹלִהים ֶאת ַעְבֶדךּבְ ְָוִכי רוַח ַהּקֶֹדׁש ָאַמר ֶאת ַעְבֶדך, ּ ּ ֶּאָלא רוַח . ּ ּ
א ָאַמר ִּאֵלין ִאיּנון ַיּנוֵקי ְדָלא ָחאבו, ֻקְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוָלא ָטִעימו ַטֲעָמא ְדֶחְטָאה, ּ ּוָמַסר לֹון , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יָדא ְדַההוא ְמָמָנא ִדיָלך, ְּ ְּבִ ּ ּ ָלא חֹוָבאְוָקִט, ּ ָמה ְדַאּתְ , יל לֹון ּבְ ּכְ
ֵקיֶהם ּכַֹח)קהלת ד(ָאֵמר  ּ וִמַיד עֹוׁשְ ְָוָדא הוא ֶאת ַעְבֶדך. ּ ּ ּ.  

ַמע ֵמִאיּנון ַיּנוֵקי יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ִּמַיד ָסִליק ְלַגּבֵ ְּ ָּמאֵריה , ְוָאַמר, ּ
ִדיָנא ִדְקׁש, ְּדָעְלָמא ל ָאְרָחך ּבְ ּּכָ ִגין חֹוֵביהֹון ִאיהו, ֹוטְ ָרֵאל ּבְ ְרָיא ַעל ִיׂשְ ְּוִאי ִדיָנא ׁשַ ּ ,

ְַיּנוִקין ִדְלהֹון ְדָלא ָחאבו ְלָקָמך ּ ּ ּ ָלא חֹוָבא, ּ א . ֲאַמאי ַמְסַרת לֹון ְלָקְטָלא לֹון ּבְ ְּוקוְדׁשָ
ַכך ִריך הוא ָנִטיל ִמלֹוי ּבְ ְּבְ ְּ ֲעָתא. ְּוָחס ָעַלְייהו, ּ ינֹוקֹותָלא, ְוַהִהיא ׁשַ ּתִ ָרא ּבַ   . ֲהִוי ַאְסּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2444דף [ -ּ

ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ָנִטיל ִקְנָאה ֵמַההוא ְמָמָנא ִדְתחֹות ְיֵדיה ּ ּ ְוִכי ִלי ָיִהיב , ָאַמר. ּ
ֶחְטִאין ְוחֹוִבין ן ּבְ ׁשָ ִריך הוא ִאיּנון ְדִמְתַלּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּוְלַההוא ְמָמָנא ִדיִלי ָמַסר ַיּנוִקין , ְּ ּ ּ ּ

ָלא חֹו ְּדָלא ַטֲעמון ַטֲעָמא ְדחֹוָבה, ָבאּבְ ּ חֹות ְיֵדיה. ּ ִּמַיד ָאַזל ְלַאָפָקא לֹון ִמּתְ ּ ְוָלא , ּ
הו לֹוט ּבְ ְּוַעל ָדא ַאְקִדים ֵליה ְוָאַמר ֵליה. ִּיׁשְ ּ ּ ר ָחַנן ֱאֹלִהים ֶאת ַעְבֶדך, ּ ַָהְיָלִדים ֲאׁשֶ ּ .

ְָלַההוא ַעְבֶדך ּ ָלא חֹוָבא וְבָלא ַחָטָאה, ּ ּּבְ יר ּו. ּ ָמָנא ִדיֵליה ַיּתִ ָבָחא ַלּמְ ְּבִגין ְדָלא ְיֵהא ׁשְ ּ ּ
יה ָעא ְלַאָפָקא לֹון ִמן ְידֹוי, ִּמּנֵ   .ּּבָ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ יֹוָמא ָדא ַקּמֵ ָרֵאל ּבְ ד ַסְלִקין ְצלֹוִתין ְדִיׂשְ ּּכַ ּ ּ ְּ ִתיב , ּ בראשית (ַמה ּכְ

ָּהא רוַח קוְדׁשָ. ּ ְוהוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם)לג ר ְלָקַמְייהוּ ) מיכה ב(כמה דאת אמר (, ּא ַאְעּבָ

ּ ְוהוא ַוַדאי ָעַבר ִלְפֵניֶהם)ויעבור מלכם לפניהם ַבע ְפָעִמים. ּ חו ַאְרָצה ׁשֶ ּתַ ַּוִיׁשְ ּרוַח , ּ
א י ֵעיָלא ז, ּקוְדׁשָ ְרֵמיה ְלַגּבֵ ַּאְזַער ּגַ י ז, ִזְמִנין' ּ ין ִעָלִאין ְדָעֵליה' ְלַגּבֵ ַּדְרּגִ ּ ְקִטין ְוַא, ּּ
ְרֵמיה ל ַחד ְוָחד, ּּגַ יה ּכָ ּתֹו ַעד ָאִחיו. ְּלַאְכְלָלא לֹון ִעּמֵ ׁשְ א ְדַרֲחֵמי, ַעד ּגִ ְּלַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ,

ן וַבת ִאיּנון ְּדָהא ּבֵ ּ ן. ּ ָרֵאל)שמות ד(, ּבֵ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ת.  ּבְ ָרֵאל, ּבַ ֶנֶסת ִיׂשְ א . ּכְ ּרוַח קוְדׁשָ ּ
ָּעִביד ַאְזִעירו ְדַג ּתֹו, ְּרֵמיהּ ׁשְ   .ַעד ּגִ

יה יָון ְדָמָטא ְלַגּבֵ ּּכֵ ַבע ִמיֵניה, ּ א, ּּתָ ְּואֹוַדע ֵליה ַצֲעָרא ִדְבַנְייהו ְלַתּתָ ּ ְּוַתְרַווְייהו . ּ
פוִרים ִניָזא ְדיֹום ַהּכִ ָּעאִלין ְלֵהיָכָלא ְטִמיָרא ּגְ א ִדְלהֹון, ּּ ָרֵאל , ִּאיּמָ ְוַתְבִעין ַעל ִיׂשְ

ִתיב ,ְּלַכְפָרא לֹון ֵדין ּכְ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ְוגֹו)ויקרא טז( ּכְ ּ ּכִ ֲּאַכֵפר . 'ּ
ִתיב ֶּאָלא ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם, ֲעֵליֶכם ָלא ּכְ ּ.  

א ַהְיָלִדים ּתָ יִמין ְדָהָכא, ְוַהׁשְ ִּאֵלין ַחּכִ ִריך הוא ָיַהב לֹון ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ, 
הו ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ְכְלָלא , ּ ּתַ ּוְלִאׁשְ הו)א ולאשתדלא''נ(ּ ְלָטא ָעַלְייהו. ּ ּבְ א ָלא ׁשַ יׁשָ , ֵּעיָנא ּבִ
ִגין ֵעיָנא ָטָבא י ִפְנָחס, ּבְ א ְדִרּבִ ּרוַח קוְדׁשָ ּ ּ ְרָיא ָעַלְייהו, ּ ְּדׁשַ ֵקיה. ּ י ִפְנָחס וְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ ּ .

ַמע ִמִלין ִאֵלין, ּא ָאְרָחא ָדאִאְלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנ, ָאַמר ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ ָאה ָאְרָחא . ַּדי ִלי, ּ ַזּכָ
ך ְָדא ְדָאֵתיָנא ְלַגּבָ ּ ּ.  

ִריך הוא ָהָכא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָנא, ְּ ם ִעּמָ ּכַ ַלת, ְּוָלא ַדי ִאיָלָנא ַחד. ְּדִאְסּתָ ֲאָבל . ֶּאָלא ּתְ
ִּדיוְקָנא ִעָלָאה הוא, ַּמְעָייָנא ָדא ּ ּּ י ַההוא ַמְעָייָנא ְדָטִמיר ְוָגִניזְל, ּ ַּגּבֵ ַלת ִאיָלִנין . ּ ּתְ

ַלת ֲאָרִזין ִאיּנון, ִּאֵלין ְּדִאְקרון ַאְרֵזי ְלָבנֹון, ּּתְ ְּוִאיּנון ִדיוְקָנא ִדְתַלת ִאיָלִנין ַרְבְרִבין. ּ ּ ּ ּּ ,
עלאה דטמיר דיוקנא דההוא מעיינא עינא , מעיינא דא. א דאסתכם עמנא''ס(. ָּרָזא ַדֲאָבָהן

ָאה חוָלָקָנא .)רזא דאבהן, תלת אילנין אלין אינון דיוקנא דתלת אילנין רברבין. וגניז ּ ַזּכָ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ   .ּבְ

  ]ב''ג ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ינו ִאיָלִנין ְמעֹון, ַּאְרּכִ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ַּחד ַעל ֵריׁשֵ י ִפְנָחס, ּ יה ְדִרּבִ ְּוַחד ַעל ֵריׁשֵ ּ ַעל ְוַחד , ּ
י ֶאְלָעָזר יה ְדִרּבִ ֵּריׁשֵ טו ַעְנִפין. ּ ִּאְתְפׁשָ יהֹון ְדַחְבַרָייא, ְלָכל ְסַטר, ּ ַּעל ֵריׁשֵ ָכה , ּ א ''נ(ּבָ

י ִפְנָחס ְוָאַמר)חדי ך, ּ ִרּבִ ִאין ֵעיַני ְדָחָמאן ּכַ ָאה חוָלִקי ְוַזּכָ ְַזּכָ ּ ְּוָלא ַעל ִדיָדך ְוַעל ִדיִדי . ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2445דף [ -ּ

ְלחֹוַדְי ָרָנא ָקא ַחֵדיָנא, ּיהוַּחֵדיָנא ּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ֶּאָלא ַעל ִרּבִ א , ּ י ַמְלּכָ יב ִאיהו ַקּמֵ ְּדָחׁשִ ּ
ַחד ִמיָנן א ּכְ ֵקיה. ַּקִדיׁשָ ָּקם וְנׁשָ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ִקיוָמך, ָאַמר ִרּבִ ְֶאְלָעָזר קום ּבְ ּ י , ּּ ְוֵאיָמא ְלַקּמֵ
ָּמאָרך ִמִלין ִדיֵליה ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ְ  )ב''ג ע''דף ר( .ָקם ִרּבִ

ָלק ֶמֶלך מֹוָאב ְוגֹו)מיכה ו( ָּפַתח ְוָאַמר י ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ ּבָ ְ ַעּמִ י. 'ּ א , ַעּמִ ָמה קוְדׁשָ ּּכַ
נֹוי א ַרֲחָמן ַעל ּבְ ִריך הוא ַאּבָ ּּבְ יה, ְ ּבֵ ב ְדָחאבו ּגַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְייהו, ּ ְרִחימו ְלַגּבַ ל ִמלֹוי ּבִ ּּכָ ּ ּ ,

י א ְלַגּבֵ ַאּבָ ֵריהּכְ י ֲאבֹוי. ּ ּבְ ֵריה ְלַגּבֵ ב , ַּאְלֵקי ֵליה, ָּחֵטי ּבְ ך ְדַאְלֵקי ֵליה ָלא ּתָ ל ּכַ ּּכָ ּ ְ

יל, ֵּמָאְרֵחיה ִמִלין ְוָלא ַקּבִ יה ּבְ ָּנִזיף ּבֵ ָמה , ָאַמר ֲאבֹוי. ּ ד ִלְבִרי ּכְ ֵעיָנא ְלֶמְעּבַ ָלא ּבָ
ִּאלו ַאְלְקֵייה ְיֵהא ָחׁשִ. ְּדָעֵבְדָנא ַעד יֹוָמא ּ יהּ ֵריׁשֵ אי, ּיׁש ּבְ ּבָ א ִדיֵליה ּגַ ִאיּבָ ָּהא ּכְ ֱאֵהא , ּ

יה ְנָיא, ָּנִזיף ּבֵ ּתַ ָּהא ִדיוְקֵניה ִמׁשְ ּ יד, ּּ יה, ַמה ַאְעּבִ ן ְלַגּבֵ ֶּאָלא ֵאיִזיל ְוֶאְתַחּנֵ ְּוֵאיָמא ֵליה , ּ
ִגין ְדָלא ִיְתֲעֵצב, ִּמִלין ְרִכיִכין   .ּּבְ

ָכל ִזיִנין ן ּבְ ָרֵאלָּאִזיל קוְד, ּכֵ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּׁשָ ילו. ְ הֹון ַאְלָקָאה ְוָלא ַקּבִ אֵרי ִעּמְ . ּׁשָ
הו ילו, ָּנִזיף ּבְ ִריך הוא. ְּוָלא ַקּבִ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְבִרי, ְּ ין ַמְלִקיוָתא , ֲחֵמיָנא ּבִ ִּדְבּגִ ּּ

יהֹון, ְּדָלֵקיָנא לֹון ֵריׁשֵ ׁשו ּבְ ִּאיּנון ַחׁשְ א ִדְלהֹוןְּדָהא ִמּג, ַווי. ּ ִאיּבָ ָנא ֲאָנא, ֹּו ּכְ יׁשְ . ֲחׁשִ
יב ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר)ישעיה סג(, ִּדְכּתִ הו.  ּבְ א ִדיוְקָנא ִדְלהֹון, ָּנִזיְפָנא ּבְ ּנָ ּתַ ֶּאׁשְ ּ יב, ּּ , ִּדְכּתִ

ֻחצֹות)איכה ד( רו ּבַ ֳאָרם ֹלא ִנּכְ חֹור ּתָ ך ִמּשְׁ ּ ָחׁשַ הו. ְ ִלית ּבְ ּכָ ד ִאְסּתְ ָלא ְו, ַּווי ּכַ
מֹוָדעו ּתְ א. ִּאׁשְ ּתָ ֲחנוִנים, ַהׁשְ ְייהו ּגֹו ּתַ ֱּאֵהא ִמְתַחֶנָנא ְלַגּבַ יִתי ָלך וָמה . ּ י ֶמה ָעׂשִ ַּעּמִ ְ

ִרי ְיִחיָדָאה ִדיִלי. ֶָהְלֵאיִתיך אי, ּּבְ ִליִטית ָלך ַעל , ְָחֵמי ַמה ֲעָבִדית ָלך, ֲּחִביָבא ְדַנְפׁשָ ְׁשָ

ֵני ֵהיָכֵלי ל ּבְ ִליִט, ּכָ ל ַמְלִכין ְדָעְלָמאׁשָ ּית ָלך ַעל ּכָ , ְְוִאי ֲעָבִדית ָלך עֹוָבִדין ַאֲחָרִנין, ְ
י י, ֲעֵנה ּבִ ּתְ ֲהִוי ָסִהיד ּבִ   .ַאּנְ

עֹור ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב וֶמה ָעָנה אֹותֹו ּבִ א ַמה ָיַעץ ּבָ י ְזָכר ּנָ ַּעּמִ ְ ֲהִוי , ְזָכר ָנא. ּ
ָמטו ִמיָנך ְָדִכיר ּבְ ּ ָלאַמ. ּ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ א , ּה ָיַעץ ַהׁשְ ַּמה ֲהָוה ֵעיָטא ְדָבָלק ַעל ַעּמָ

א  לום)חסר כאן(ַּקִדיׁשָ יַבת ֵליה ְלָבָלק ּכְ ּ ְואֹוַרְייָתא ָלא ֲחׁשִ ָמה ְדֲהָוה ְלָלָבן, ּ יב, ּּכְ , ִּדְכּתִ
י אֹוֵבד ָאִבי)דברים כו(   ) המתחיל דא עם דא'ב מ''א ע''שייך פרשת שלח לך דף קס(.  ֲאַרּמִ

ֲּאׁשוֶרּנו ְוגֹו ִּציוָרא וְדיוְקָנא ַדֲאבֹוי', ּ ּ ּ ּּ ׁש, ּ יה ַמּמָ ים ּבֵ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ְדֲהָוה . ִּאְתְרׁשִ ּ ּ
יה ְמָעָהא ְדִאּמֵ ּּבִ ְטָרא ִדיָלה, ּ ִּמּסִ יר, ּ יט ְפִסיָעה ְלַבר ַיּתִ ח ְואֹוׁשִ י ֵמֹראׁש צוִרים . ִּאְתְמּתַ ּּכִ

ּא ִדיוְקָנא ְוִציוָרא ַדֲאבֹוי ָּד, ֶּאְרֶאּנו ּ ּ ּּ יה. )ממש(ּ ְמָעָהא ְדִאּמֵ יָון ְדֲהָוה ּבִ ּּכֵ ּ ֲּאׁשוֶרּנו, ּ ּ ,
יט ְפִסיָעה ְלַבר ַגְווָנא ָדא ת, ּאֹוׁשִ   .)'א ו''נ(' ּּכְ

ָבעֹות ֲאׁשוֶרּנו ְּוָדא הוא וִמּגְ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ְמִתיְבּתָ ָבֹעת ָחֵסר ו, ּּבִ  רמאה דכלא ההיא(. 'ּגְ

א ִדְרִקיָעא)עלאה דכלא ְמִתיְבּתָ ָאת ו, ּ ּבִ ָבעֹות ּבְ ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין. 'ּוִמּגְ ְּדָהא , ַחד. ְוַאׁשְ
ָרה ְלָעְלִמין א ִמן ּבְ ְבַעת ָלא ִאְתָפְרׁשָ ַּהאי ּגִ ְבָקת ֵליה, ּ ִליל ו. ְּוָלא ׁשַ ' ְּוַעל ָדא ִאְתּכְ

ֲהָדה ְלָעַלם ְבָעה ִד, ְוַחד. ּּבַ ְּדָהא ּגִ הּ ִליל ּבָ ָרה ְדִאְתּכְ א ּבְ ּתָ ְּלּתַ ּ ד , ּ ִּאְצְטִריך ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכַ ְ
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יָחא א ְמׁשִ ְבַעת ִעָלָאה, ֵייֵתי ַמְלּכָ ְּלַנְטָלא ֵליה ּגִ ְדָפָהא, ּ ּוְלַאֲעָלא ֵליה ּגֹו ּגַ ִגין , ּ ּבְ
ַחִיין ִעָלִאין, ְּלַאְתְקָפא ֵליה ּוְלאֹוָקָמא ֵליה ּבַ ּ ּ ּוִמָנה ִיפו, ּ ּ יָחא ְדָדִודּּ ַההוא יֹוָמא ְמׁשִ ּק ּבְ ּ.  

יך)תהלים ב(, ְּוָרָזא ָדא ה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ָ ֲאַסְפָרה ֶאל ֹחק ְיָי ָאַמר ֵאַלי ּבְ ּ ין . ּ ַזּמִ
ֲּאָנא לֹוַמר ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֹחק ָרא ֵליה, ּ ּוְלַבּשְׂ אמר אלי בני אתה אני היום ' ה(, ּ

ׁשּבְ. )ילדתיך ְדָפָהא, ַּההוא יֹוָמא ַמּמָ חֹות ּגַ ָּיִפיק ֵליה ַההוא ֹחק ִמּתְ ּ ה ַחִיין, ּ ַכּמָ ה , ּּבְ ַכּמָ ּבְ
ְרָכאן, ִעְטִרין ה ּבִ ַכּמָ ְדָקא ָיאות, ּבְ ּּכַ ּ.  

ְלחֹודֹוי ַאר ּבִ ּתְ ֵריה ְדיֹוֵסף, ְּוַההוא ֹחק ָלא ִיׁשְ יָחא ַאֲחָרא ּבְ יה ְמׁשִ ִליל ּבֵ ִּיְתּכְ ּ ן, ּ  ְוַתּמָ
ַקף ֲאָתר ַאֲחָרא, ִיְתּתָ ָאה. ְוָלא ּבַ ּתָ ְבָעה ּתַ ּוְבִגין ְדִאיהו ּגִ ּ ה ַחִיין, ּ ְּדֵלית ּבָ ּ יַח , ּ ָּימות ָמׁשִ

ְבָעה ָדא, ְוִיְתְקִטל, ָּדא ִּויֵהא ִמית ַעד ְדִתְלקֹוט ַחִיין ּגִ ְבָעה ִעָלָאה, ּ   .ְּוִיקום, ֵּמַהִהיא ּגִ

ך ְוְבִגין ּכָ א ִד, ּ ְמִתיְבּתָ אֹות וּּבִ ִלים ּבְ ָבעֹות ׁשְ ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ', ְּרִקיָעא וִמּגְ ַּעל ּתְ
א ִעָלָאה. )כתיב( ְמִתיְבּתָ ָלא ו, ָחֵסר, ֲּאָבל ּבִ ָיא ְוָסֵפק', ּבְ ה קוׁשְ ְּלַאֲחָזָאה ִמָלה ְדֵלית ּבָ ּ ּ ּ .

ּכֹון ִיחוָדא, ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיׁשְ ָלא ִעְרּבוְבָיא ַאֲחָרא, ּּבְ   .ּּבְ

ל ִליםּכָ ְּדָהא ָרָזא ִדיֵליה. ְּיָי ֱאֹלֵהינו ְיָי. ָּהָכא ִאיהו, ּ ִיחוָדא ׁשְ ּ ֵּמֹראׁש צוִרים ִאיהו, ּ ּ ,
א ֵריׁשָ ִביָלא, ְוִאְתָייֵחד ּבְ ִגְזָעא וׁשְ א ִעָלָאה: ְיָי. ּּבְ ָּדא ֵריׁשָ ֲּאִויָרא ְדַסְלָקא, ּ ָּדא : ֱּאֹלֵהינו. ּ

ְזָעא ַמר , ּגִ י ּגֶ)ישעיה יא(ְּדִאּתְ א: ְיָי. ַזע ִיׁשַ ּתָ ִביָלא ִדְלּתַ ָּדא ׁשְ ְּוַעל ָרָזא ָדא ִאְתָייָחד . ּ
ְדָקא ָיאות יה ּכַ ּּבֵ ּ ִביָלא ִאְצְטִריך . ּ יה ׁשְ ְוְבִגין ְדִאְתְמַתח ּבֵ ּ ּ ְתֵרי . )כאן חסר(ּ ַזר ּבִ ָּרָזא ְדִאְתּגְ

י   .ְמִתיְבּתֵ

  ]א''ד ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ָאה חוָלָקך ִרּבִ ְַזּכָ ְמעֹוןּ ְְדָזִכית ְלִמִלין ִעָלִאין ְדָמאִריך, י ׁשִ ּ ּּ ך, ּ ְוָמאָרך ִאְתְרֵעי ּבָ ְ ה , ּ ּמָ ּכַ
יעוָרא ִעָלָאה ׁשִ ִביָלא ָדא ּבְ יעוָרא ִדְמִתיָחן ִדׁשְ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ א , ּ ְוִגְזָעא  )א''ד ע''דף ר(ְּדֵריׁשָ

ִביָלא יחו ָדא, ּוׁשְ ְמּתִ ן ּבִ ׁשָ ְּוִאְתַלּבְ וכלא . שיעורא דשית סטרין, יחו דאחדא ועל דא מת''נ(. ּ

ְּוַעל ָדא ְמִתיחו ְדא, )'אח ד' אתיחד בהאי את ד ּ ית ִסְטִרין)'א ה''נ(' ּ יעוָרא ְדׁשִ ּ ׁשִ ְּוֹכָלא . ּ
ַהאי ָאת  ך)א אח''נ(ִאְתָיַחד ּבְ ְ וְבִגין ּכָ ְדָקא ָיאות, ּ ּכֹון ּכַ ְּלָבָדד ִיׁשְ ּ.  

ב ָרֵא, ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחּשָׁ ָתב ְוָלׁשֹוןִיׂשְ ָלא , ּוְבָכל ָאת. ל ִאית לֹון ּכְ ּכְ ַיְכִלין ְלִאְסּתַ
ְדָקא ָיאות ִדיוְקָנא ְוִציוָרא ּכַ ּּבְ ּ ּ ּּ ּגֹוִים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ֲּאָבל ּבַ ב, ּ ָרָזא . ֹלא ִיְתַחּשָׁ

ָתב ְוָלׁשֹון, ְּדָנא ִגין ְדֵלית לֹון ּכְ ּכְ, ּּבְ לוםְוֵלית לֹון ְלִאְסּתַ ָּלא וְלִמְנַדע ּכְ ּ  )ירמיה י(ְּדָהא , ּ
ְעּתוִעים ה ּתַ ה ַמֲעׂשֵ לוָתא ִדְלהֹון. ֶּהֶבל ֵהּמָ ּכְ ָבה וְבַאְסּתַ ַמֲחׁשָ ב ָרָזא ְדָנא ּבְ ְּוָלא ִיְתָחׁשָ ּ ּ ּ ,

ָתב ָרֵאל. הֹוִאיל ְוֵלית לֹון ּכְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ   .ַּזּכָ

ִּמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב וִמְסָפר ֶאת  ָרֵאלּ ּ ַההוא ְנקוָדה ִעָלָאה)מי(. רֹוַבע ִיׂשְ ּ א , ּ ֵריׁשָ
ִביָלא ְטִמירו ִאיהו, ְּוִגְזָעא וׁשְ ּּבִ ֲאָלא ְלַבר, ּ אִרי . ְּוָלא ַקְייָמא ְלׁשָ א ְדׁשָ ֲעּתָ ֲּאָבל ִמּשַׁ
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ָנָאה ְרעוֵתיה, ְלִאְתּבָ ד ֵהיָכָלא ּבִ ּוְלֶמְעּבַ ּ ָנָא, י''ְוִאְקֵרי ִמ, ּ אֵרי ְלִאְתּבָ ִּדיוְקָנא, הׁשָ ִּדיֵליה , ּּ ּ
ׁש א ִדיֵליה. ַמּמָ ַּאִפיק נוְקּבָ ּ יה, ּ ִדיוְקָנא ְדִאּמֵ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ִביָלא. ַמאי ִמי א ְוִגְזָעא וׁשְ ָּדא ֵריׁשָ יטו ְדַחד ֵהיָכָלא)'י(. ּ ְפׁשִ ָנָאה ּבִ ט ְלִאְתּבָ ּ ְוִאְתָפּשַׁ ּ ּ ,
אֵני ב ְדַאִפיק . ִלְתֵרין ִסְטִרין ּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ ָרֵאלּ ְּדִאיהו ו. ְלִיׂשְ א ', ּ ּאוף ָהִכי ַאִפיק ְלנוְקּבָ ּּ

ֲחָדא ִּדיֵליה ּכַ יה, ּ ְּוַאְזְמָנה ְלַגּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָמָנה. ּ ֶלך )דניאל א(ּכְ אסתר ( ְַוְיַמן ָלֶהם ַהּמֶ

לֹוַח ָמנֹות)ט יָרא. ּ וִמׁשְ ָזא ַרב ְוַיּקִ ְּוַאִפיק ָלה ּכַ, ָּיַהב ֵליה ְנַבְזּבְ יהּ ַההוא . ֲּחָדא ִמּנֵ ּּבְ
ֲחָדא ְרַווְייהו ּכַ ט ַאִפיק ּתַ יטו ְדִאְתְפׁשַ ְּפׁשִ ּ ּּ ּ אפיק ברא , כגוונא דא פשוט להכא ולהכא(, ּ

ֲעָתא ֲחָדא)ועל דא שמים וארץ ברגעא חדא אתבריאו כחדא, וברתא ברגעא חדא ׁשַ   . ּבְ

ָרֵאל ּוִמְסָפר ֶאת רֹוַבע ִיׂשְ ָרֵאל ָרָזא, ּ ִגיָנך ררֹוַבע ִיׂשְ ְ ָדא ּבְ ָאה חוָלָקך, ִאְתְמַסר' ּ ְַזּכָ ּ .
ָרֵאל ָרֵאל, ְרִביִעית, רֹוַבע ִיׂשְ ִּמן ְמִדידו ְדִיׂשְ ִרית, ּ ֶּאָלא . ֲאַמאי ִאְקֵרי רֹוַבע. ִּאיהו ּבְ

יעוָרא ִדיֵליה ׁשִ ִריתֹות ֲהִוי ּבְ ע ּבְ יעוָרא ְדגוָפא ַאְרּבַ ּׁשִ ּ ּ ּ ּ ׁשִ. ּ ּוְבִרית רֹוַבע ִאיהו ּבְ ּיעוָרא ּ
ִּדְמִדידו ְדגוָפא ּ ּ ּּכָֹלא ַאִפיק ִמי. ּ   )כ''ע(. ּ

י יֹוֵסי ָחמוי י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמחֵמי ְלִרּבִ יה, ִּרּבִ א ְוַחְברֹוי ַאְזלו ִעּמֵ י ַאּבָ ִּרּבִ ָּפַתח . ּ
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַמע קֹוִלי ְוגֹו)תהלים ה(, ִרּבִ ׁשְ ֶּאָלא ָדא .  ַמאי ּבֶֹקרְיָי ּבֶֹקר. ' ְיָי ּבֶֹקר ּתִ ּ

ָעְלָמא, ּּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם ַער ּבְ יב. ְּדִאּתְ ּבֶֹקר)בראשית כב(, ִּדְכּתִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ד . ּ ַוַיׁשְ ְּדָהא ּכַ
ָעְלָמא, ָאֵתי ַצְפָרא ַער ּבְ ְּוהוא ִעיָדן ַרֲעָוא ְלֹכָלא, ַּההוא ּבֶֹקר ִאּתְ ּ ד ִטיבו ְלָכל , ּ ּוְלֶמְעּבַ ּ

ִאין וְלַחָייִבין, אָעְלָמ ּוְכֵדין ִעיָדן ְצלֹוָתא הוא. ְּלַזּכָ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ   .ִּלְמְצֵלי ַקּמֵ

ֲעָתא ְדָאֵתי ַצְפָרא, ְּוַעל ָדא ׁשַ א, ּּבְ ל ִאיּנון ֲאִסיֵרי ַמְלּכָ חו ַנְייָחא, ּּכָ ּכָ ִּעיָדן , ַּאׁשְ
ְּצלֹוָתא ִאיהו ָעַלְייהו ן ִאיּנון. ּ ּכֵ ל ׁשֶ אְּוּכָ ִתיוְבּתָ ּ ְדַתְייִבין ּבְ א , ּּ י ַמְלּכָ עוְתהֹון ְלַקּמֵ ּוָבָעאן ּבָ ּ

א ִגין. ַּקִדיׁשָ ֲעָתא, ּבְ ֵמיה, ַּחד ְמָמָנא ָנִפיק ִלְסַטר ָדרֹום, ְּדַהִאי ׁשַ ּוְרָפֵאל ׁשְ ְוָכל ִזיֵני , ּ
ידֹוי א ּבִ ּוִמְסַטר ָדרֹום. ֲאְסְווּתָ י , ָּנַפק ַחד רוָחא, ּ ִּדְמָמָנא ַעל , ֲּההוא ְמָמָנאּוַמִטי ְלַגּבֵ

ִריך הוא. ַאְסָווָתא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַכד ָמֵטי ְצלֹוָתא ְלַקּמֵ ָּפִקיד ְלֵבי ִדיָנא ִדיֵליה, ְּ ּ ּ ְּדָלא , ּ
ִדיָנא חון ּבְ ִריך הוא, ִּיְפּתְ א ּבְ יָדא ְדקוְדׁשָ ִגין ְדַחִיים ּבִ ּּבְ ּ ּ ְּ יֵדיהֹון, ּ   .ְוָלא ּבִ

ּוִמּגֹו ְדִאיהו ִע ּ ר ָנׁש, ּיָדן ַרֲעָואּ ִריך הוא ְזכוָתא ְדַההוא ּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ ִאי , ְּ
ְצלֹוָתא ח ּבִ ּכַ ּתְ א)ואי לא חשיב ליה בשוגג, יאות(, ִיׁשְ ּ אֹו ְדִאיהו ָמאֵריה ְדִתיוְבּתָ ּ ּ ּ ָחס , ּ

ָמ)ב''ז ע''קצ(. ָּעֵליה ּתְ ֲעָתא ַקל ִצָפִרין ִדְמַקְנָנן ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ּ ּבְ יב, ּעוּ  )תהלים קד(, ִּדְכּתִ
נו ם ִצֳפִרים ְיַקּנֵ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּוִאיּנון ִצֳפִרין אֹוָדאן וְמׁשַ ּ ּ ְּ ּ ְּוַההוא . ּ

ָעְלָמא ְוָאַמר ַער ּבְ ַחר ִאּתְ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ְוגֹו)תהלים לא(, ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ ָ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָּ ּ' .
ל ַמה ְדִאְתְפַקד, ֵּדין ַההוא ְמָמָנא ָנִפיקּכְ ְּוָעִביד ּכָ ּ.  

ָמה ְדַאָמָרן ידֹוי ּכְ יָמא ְדִזיֵני ַאְסָווָתא ּבִ ְּוִאי ּתֵ ֶּאָלא , ְּדָהא ַאְסָווָתא ָלא ֲהִוי. ָלאו ָהִכי. ּ
א א ַקִדיׁשָ ידֹוי ְדַמְלּכָ ּּבִ ִריך הו. ּ א ּבְ ֲעָתא ְדָפִקיד קוְדׁשָ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ ּ ר ְּ ּא ַאְסָווָתא ְלַההוא ּבַ

ין, ִּאיהו ָנִפיק, ָנׁש יׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ְמַקְטְרִגין ִדְמָמָנן ַעל ַמְרִעין ּבִ יה, ּ ַּדֲחִלין ִמּנֵ ֵדין . ּ ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2448דף [ -ּ

ְטָרא ְדָדרֹום ַּההוא רוָחא ְדָקא ָנַסע ִמּסִ ּ ּ ר ָנׁש, ּ יט ֵליה ְלַההוא ּבַ ּאֹוׁשִ ְוָהא ַאְסָווָתא , ּ
ַכח ּתְ ִריך הואְו, ִאׁשְ א ּבְ ידֹוי ְדקוְדׁשָ ֹּכָלא ּבִ ּ ְּ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ִתיב ַמע קֹוִלי, ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשְ ַמע קֹוִלי. ְיָי ּבֶֹקר ּתִ ׁשְ ּבֶֹקר ּתִ ִתיב ְיָי ּבַ י . ְוָלא ּכְ ֶּאָלא ְלַגּבֵ
ּ ּבֶֹקר ֶאֱעָרך ְלך ַוֲאַצֶפה)תהלים ה(. ּּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם ָקָאַמר ָ ֵרי ּבֶֹקר ֲאַמאי. ְ ֶּאָלא ַחד . ּתְ

יב. ְּוַחד ּבֶֹקר ְדיֹוֵסף. ּּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם ְרְגִמיָנן ַצְפָרא ,  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מד(, ִּדְכּתִ ּוְמּתַ
ֶּאֱעָרך ְלך ַוֲאַצֶפה. ָּנִהיר ַוַדאי, ָנִהיר )ב''ד ע''דף ר( ָ ֶּאֱעָרך ְלך ַמהו, ְ ָ ֶָאָלא ֲאַסֵדר ְלך . ְ ּ ּ

ְִציָנא ִדיָלך ְלַאְדָלָקאּּבו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ יִחי)תהלים קלב(ּכְ י ֵנר ִלְמׁשִ י ּבֶֹקר .  ָעַרְכּתִ ּוְלַגּבֵ
ְּדַההוא ִסדוָרא ְדבוִציָנא ִדיֵליה הוא, ְּדיֹוֵסף ָקָאַמר ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַּמהו ַוֲאַצֶפה, ַּוֲאַצֶפה אן ְלִט. ּ ֵני ָעְלָמא ְמַצָפאן וְמַחּכָ ל ּבְ ָּהא ּכָ ִריך ּ א ּבְ ְיבו ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִעיֵרי ְדַחְקָלא, ּהוא ְּוֲאִפילו ּבְ ֵני ַעְלָמא, ּ יר ִמּכֹל ּבְ ַבָחא ְדָדִוד ַיּתִ ּוָמה ׁשְ ִּמָלה ָדא , ֶאָלא, ּ ּ

ִאיְלָנא ְּוִאיִהי ִמָלה ְקׁשֹוט ְדָאֵתי ֵמָרִחיק, ְּוָהִכי ָאְמרו ִלי, ׁשָ ְּנהֹוָרא ַקְדָמָאה ְדָבָרא . ּ
א ּבְ ִּריך הואּקוְדׁשָ ֵליה, ְ ֲּהָוה ָנִהיר ַעד ְדָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ָעְלִמין ְלִמְסּבְ א . ּ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ָדא, ָּעֵבד ְנהֹוָרא ִלְנהֹוֵריה, ְ א ָדא ּבְ ׁשָ ַאר ְנהֹוִרין. ְּלִאְתַלּבְ ל ׁשְ ַעד , ְוֵכן ּכָ

ִקיוַמְייהו ְלהו ִאְתָקָיימו ּבְ ְּדָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ּ ל, ּ   .ְוַיְכִלין ְלִמְסּבַ

ין טו ַדְרּגִ ך ִאְתְפּשָׁ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ׁשו ְנהֹוִרין, ְ ָנַפִים ִעָלִאין, ְּוִאְתַלּבָ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּכְ ּ ַעד , ּ
ְּדָמטו ְלַהאי ּבֶֹקר ְדיֹוֵסף ּ ל ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ּ ְּוִאיהו ָנִטיל ּכָ י, ּ ּוִמּגֹו ְדָכל ְנהֹוִרין ִעָלִאין ּבֵ ּ ּה ּ

ְלָיין ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ּתַ ִּזיִויה ָסִליק ִמּסַ ּ א ָלא , ּ ּתָ ַּעד ְדָעְלִמין ִדְלּתַ ּ
ל ָּאָתא ָדִוד ְוַאְתַקן ַהאי ּבוִציָנא. ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ּחוָפָאה ְלַהאי ּבֶֹקר ְדיֹוֵסף, ּ ְּלִאְתַחָפָאה , ּּ

יה ּוְלַקְייָמא ָעְלִמ, ּּבֵ אּ ּתָ ִתיב, ּין ִדְלּתַ ִסדוָרא ְדבוִציָנא ָדא ְוַעל ָדא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָּבֶֹקר ֱאֶעָרך ְלך , ּ ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּוֲאַצֶפה ּ ַוְיַצֵפהו ָזָהב ָטהֹור)שמות לז(, ּכְ א ובגין דההוא בוצינא דוד ביה ''נ(. ּ

ִגין ְדַההוא ּבוִציָנא ְדָדִוד ִאיִהי)'תלייא וכו ּ ּבְ ּ ּ ְלָייאּוָב, ּ ָּאַמר ְדִאיהו ִליֱהִוי חוָפָאה , ּה ּתַ ּ ּ ּ
ֵקיה. ְלַהאי ּבֶֹקר א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ָאְרָחא, ּ ַמע , ָאַמר ִאְלָמֵלא ָלא ָנַפְקָנא ּבְ ֶּאָלא ְלִמׁשְ

ִּמָלה ָדא ַדִיי ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי י ִרּבִ ִריַא. ָהא יֹוָנה ַחד ָמָטא ְלַגּבֵ יה, תׁשְ . ְּוָקא ְמַצְפְצָפא ַקּמֵ
י ֶאְלָעָזר ִליחוִתיך, ָאַמר ִרּבִ ׁשְ ִדיר ּבִ ָרה ְמֵהיְמָנת ֲהִוית ּתָ ׁשֵ ְיֹוָנה ּכְ ָהא , ִּזיִלי ְוֵאיָמא ֵליה, ּ

ך ְַחְבַרָייא ָאָתאן ְלַגּבָ הֹון, ּ ְּוָלא ִיְנפֹול , ְּוִנָסא ִיְתְרִחיׁש ֵליה ִלְתָלָתא יֹוִמין. ַוֲאָנא ִעּמְ
ֵּליה ְדִחילוָע ּ יה, ּ ֶחְדָוה ֲאָנן ַאְזִלין ְלַגּבֵ ְּדָהא ּבְ ָּלא ַחֵדיָנא , ָאִתיב ִזְמָנא ַאֲחָרא ְוָאַמר. ּ

ָיא י, ַסּגְ ֵעיָני ַסּגִ חֹוֵתיה, ּוָבִאיׁש ּבְ ַּעל ַחד ִרּמֹוָנא ַמְלָיא ְדִאְתְיִהיב ּתְ ֵמיה, ּ ַאְזַלת . ְּויֹוֵסי ׁשְ
יה ּמֵ ּיּנון ַחְבַרָייא ַאְזלוְוִא, ַּהִהיא יֹוָנא ִמּקַ ּּ.  
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י ֶאְלָעָזר א ְלִרּבִ י ַאּבָ י, ַמאי ַהאי, ָאַמר ִרּבִ ַווְהָנא ַסּגִ ה ַדֲחֵמיָנא, ּּתַ , ָּאַמר ֵליה. ִּמּמָ
י יֹוֵסי ָחֵמי ִליחוֵתיה ְדִרּבִ ׁשְ אי ּבִ ּיֹוָנה ָדא ָאָתאת ְלַגּבָ ּ ּ ֵבי ַמְרֵעיה, ּ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְוָיַדְעָנא , ּ

ִזיבֵמַהאי יֹוָנ ּתְ י, ּה ְדִאׁשְ ְּוִחלוָפא ִאְתְייִהיב ָעֵליה ְוִאְתּסֵ ּ ּ.  

ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזלו ְייהו, ּ ָּהא עוְרָבא ַחד ָקִאים ְלַקּמַ ֵחיָלא, ּ ּוְמַצְפְצָפא ִצְפצוָפא , ָקָרא ּבְ ּ
י י ֶאְלָעָזר. ַסּגִ ן, ְּלָהִכי ַאּתְ ַקְייָמא, ָאַמר ִרּבִ ּתְ ִמַתּקֵ ְּדָהא , ְל ְלָאְרָחךִזי, ּוְלָהִכי ַאּנְ

י ֶאְלָעָזר. ְיַדְעָנא ְּדֲהָוה ַמְלָיא ִמּכָֹלא, ַּחְבַרָייא ֵניִזיל ְוִנְגמֹול ֶחֶסד ְלִרמֹוָנא, ָאַמר ִרּבִ ּ ,
ֵמיה ִאיהו י יֹוֵסי ִדְפִקיִעין ׁשְ ְּוִרּבִ ּ ָלק ֵמָעְלָמא ֵדין, ּ ְּדָהא ִאְסּתַ ְּוֵלית ַמאן ְדָחֵזי , ּּ

ְדָלא ּבֵ ּתַ ן, ּיהְּלִאׁשְ   .ְּוִאיהו ָקִרב ְלַגּבָ

ֵני ָמאָתא. ְּוָאְזלו ְלַתָמן, ָּסטו ֵמָאְרָחא ל ּבְ יָון ְדָחמו לֹון ּכָ ּּכֵ ְייהו, ּ ַּנְפקו ְלַגּבַ ְּוָעאלו . ּ
י יֹוֵסי ִדְפִקיִעין ֵבי ִרּבִ ן ּבְ ּמָ ִּאיּנון ַחְבַרָייא ִאֵלין, ּּתַ ּ י יֹוֵסי. ּ ָרא ְזֵעיָרא ֲהָוה ֵליה ְלִרּבִ , ּּבְ

ִביק ְלַבר ָנׁש ְדִיְמֵטי ְלַעְרָסא ַדֲאבֹוי ְּוָלא ׁשָ ַתר ְדִמית, ּ ְלחֹודֹוי ֲהָוה ָסִמיך . ּּבָ ְֶאָלא הוא ּבִ ּ ּ
ּוָבֵכי ָעֵליה, ֵּליה ָקא, ּ פוֵמיה ִמְתַדּבְ ּפוֵמיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ְוָאַמר ּ ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ּ אֹוַרְייָתא, ּ ִתיב ּבְ ֵרא )רים כבדב(, ּכְ י ִיּקָ  ּכִ
ַָקן ִצפֹור ְלָפֶניך ְוגֹו ַלח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו', ּ ׁשַ ֵלַח ּתְ ּׁשַ ֵעי ַההוא ַיּנוָקא וָבֵכי. 'ּ ֲּהָוה ּגָ ּ , ָאַמר, ּ

ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ַּקֵיים ִמָלה ָדא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ י, ּ א ְוִאּמִ ִנין ֲהִויָנא ֵמַאּבָ ֵרין ּבְ ֲאָנא , ּתְ
איַוֲאֹחִתי ְזֵע א ִמּנַ ּוְלַקְייָמא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ְֲהָוה ָלך ְלֵמיַסב ָלן. יְרּתָ ּּ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ

ָּמאֵריה ְדָעְלָמא ִתיב, ּ ָּהא ָהָכא ּכֹוָלא הוא, ְוָלא ָאב, ֵאם ּכְ א, ּ א ְוִאּמָ א ִמיַתת. ַאּבָ , ִאיּמָ
ִנין ּוְנִסיַבת ָלה ֵמַעל ּבְ א ְדֲהִוי ָח. ּ א ַאּבָ ּתָ ִנין, ֵּפי ֲעָלןַּהׁשְ ָּאן ִדיָנא , ִאְנִסיב ֵמַעל ּבְ

י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא. ְּדאֹוַרְייָתא כו ִרּבִ ּּבָ ְכָיה ְוָגעו ְדַההוא ַיּנוָקא, ּ ָּלֳקֵבל ּבִ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַמִים ָלרום ָוָאֶרץ ָלעֹוֶמק ְוגֹו)משלי כה(, ָּפַתח ִרּבִ ַּעד ְדֲהָוה ָאַמר . 'ּ ׁשָ
יַנְייהו, ּי ֶאְלָעָזר ְקָרא ָדאִרּבִ א ָפִסיק ּבֵ ֲּהָוה ַעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּ ְּוַההוא ַיּנוָקא ֲהָוה ָדִביק , ּּ ּ ּ

פוֵמיה ַדֲאבֹוי ּּבְ ּ אן, ּ י ֶאְלָעָזר. ְּוָלא ֲהוֹו ִמְתָפְרׁשָ ִריך הוא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּאֹו ּבָ ְּ

ֵעי ְדָלא ִי, ְלִמְרָחׁש ִניָסא ר ָנׁש ַאֲחָרא ָעֵליהּאֹו ּבָ ַדל ּבַ ּתְ ֲּאָבל ַעל ִמִלין ְדַההוא , ּׁשְ ּ ּ
ל, ַּיּנוָקא ְוִדְמעֹוי   .ָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְסּבַ

  ]א''ה ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ְמעו ַחד ָקָלא, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתִבין י יֹוֵסי, ָאַמר )א''ה ע''דף ר(ְּדֲהָוה , ּׁשָ ּתְ ִרּבִ ָאה ַאּנְ , ַזּכָ
ְּדִמִל ְדָיא ְזֵעיָראּ א, ְוִדְמעֹוי, ּין ְדַהאי ּגַ א ַקִדיׁשָ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ י ּכֻ ְּסִליקו ְלַגּבֵ ּ ְּוָדנו ִדיָנא, ּ ּ ,

ִגיָנך ְות ּבְ ִריך הוא ְלַמְלַאך ַהּמָ א ּבְ א ַאְזִמין קוְדׁשָ ֵני ָנׁשָ ְוְתֵליָסר ּבְ ְ ְּ ּ ִרין וְתֵרין , ּ ְּוָהא ֶעׂשְ
ִנין אֹוִסיפו ָלך ְׁשְ ֵליָמא, ּד ְדתֹוִליף אֹוַרְייָתאַע, ּ ְדָיא ׁשְ א , ְלַהאי ּגַ י קוְדׁשָ ֲּחִביָבא ַקּמֵ

ִריך הוא ּּבְ ְ.  
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י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָייא ָּקמו ִרּבִ ֵביָתא, ּ ְבקו ְלַבר ָנׁש ְלֵמיָקם ּבְ ִּמַיד ָחמו ַההוא , ְּוָלא ׁשָ ּ ּ
א ְדָסִליק ַּעּמוָדא ְדֶאּשָׁ ּ י יֹוֵסי ָפַתח ֵעי, ּ פוֵמיה. נֹויְּוִרּבִ ְּוַההוא ַיּנוָקא ָדִביק פוֵמיה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .

י ֶאְלָעָזר ִתים, ָאַמר ִרּבִ ִחַיית ַהּמֵ ָאה חוָלָקָנא ַדֲחֵמיָנא ּתְ ַּזּכָ ּ ֵעיָנא, ּ ְּקִריבו . ֵעיָנא ּבְ
יה ַּוֲהָוה ַההוא ַיּנוָקא ָנִאים, ְּלַגּבֵ ָמה ְדָגַוע ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ָאה ח, ּּכְ י ָּאְמרו ַזּכָ ְוָלָקך ִרּבִ ּ

ְוָבִריך ַרֲחָמָנא ְדַאְרִחיׁש ָלך ִניָסא, יֹוֵסי ְּ ְעָיא וִבְכָייא ִדְבָנך, ּ ְַעל ּגַ ּ ּוְבִמלֹוי, ּ ְּדָהִכי ָדִחיק , ּ ּ
ַמָיא ִפיִרין ִלְתַרע ׁשְ ִמִלין ׁשְ ּּבְ ִמלֹוי וְבִדְמעֹוי אֹוִסיפו ָלך ַחִיין, ּ ּּבְ ְ ּ ּ ּ.  

ְּנָטלוהו ְלַההוא ַיּנוָקא ּ ּ יאּו, ּ יה ֵמֶחְדָוה ַסּגִ קוהו וָבכו ִעּמֵ ְּנׁשַ ּ ּ ּ ְּוַאְפקוהו ְלֵביָתא ַאֲחָרא. ּ ּ ,
ֲערו ָעֵליה ְּוַאּתְ ְּוָלא אֹוְדעו ֵליה ִמָיד, ּ ּ ָלָתא יֹוִמין. ֶּאָלא ְלָבַתר ָהִכי, ּ ן ּתְ ּמָ ְּוַחִדיׁשו , ֲּחדו ּתַ

י יֹוֵסי ֲהֵדי ַההוא ִרּבִ אֹוַרְי, ּּבַ ין ּבְ ָמה ִחדוׁשִ ּּכַ   .יָתאּ

י יֹוֵסי ַההוא , ַּחְבַרָייא, ָאַמר לֹון ִרּבִ ָּלא ִאְתְיִהיַבת ִלי ְרׁשו ְלַגָלָאה ֵמַההוא ַדֲחֵמיָנא ּבְ ּ ּ ּּ
ִנין, ָעְלָמא ֵריָסר ׁשְ ין ַוֲחֵמׁש ִדְמִעין. ֶּאָלא ְלָבַתר ּתְ ּתִ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ִרי, ֲּאָבל ּתְ יד ּבְ , ְּדאֹוׁשִ

ָנא ַקּמֵ ּבָ חוׁשְ ָּעאלו ּבְ אּ א ַקִדיׁשָ ְּואֹוֵמיָנא ְלכו ַחְבַרָייא, ּי ַמְלּכָ ַההוא , ּ ֲעָתא ְדָפַתח ּבְ ִּדְבׁשַ ּ ּ
ְּפסוָקא ִאיּנון ִמִלין, ּ ְּוָגָעא ּבְ א , ּ ְמִתיְבּתָ ַלת ְמָאה ַאְלֵפי ַסְפָסֵלי ַדֲהוֹו ּבִ ִּאְזַדֲעָזעו ּתְ ּ ּ

א ַקִד, ִּדְרִקיָעא יה ְדַמְלּכָ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ַקּמֵ ּ ּ ּ אּ ּוָבעו ַרֲחֵמי ָעַלי, יׁשָ א . ְּוָעְרבו ִלי, ּ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין ָעַלי ּּבְ ְ.  

יה ִפיר ַקּמֵ ְּוׁשַ ִּאיּנון ִמִלין, ּ יה ָעַלי, ּ ְּוֵהיך ָמַסר ַנְפׁשֵ יה. ְ ְּוַחד ַאפְֹטרֹופָֹסא ֲהָוה ַקּמֵ ּ ּ ,
ִתיב , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ְוָקָאַמר ְדּתָ עֹוז ְלַמַען ) חתהלים(ָהא ּכְ ּ ִמִפי עֹוְלִלים ְויֹוְנִקים ִיּסַ

ם ית אֹוֵיב וִמְתַנּקֵ ּבִ ּצֹוְרֶריך ְלַהׁשְ ך. ָ ְּזכו ְדאֹוַרְייָתא, ְְיֵהא ַרֲעָוא ַקּמָ ּוְזכו ְדַההוא ַרְבָיא, ּ ּ ּ ּ ,
יה ַעל ֲאבוָה ְדֵתחוס ָעֵליה ְּדָקא ָמַסר ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ִזיב, ּ ּתֵ   .ְוִיׁשְ

חֹוַתיּוְתֵליָסר א ַאְזִמין ֵליה ּתְ ֵני ָנׁשָ יָפא ָדא, ְּוִעְרבֹוָנא ָיַהב ֵליה, ּ ּבְ ּקִ ִּמִדיָנא ּתַ ֵדין . ּ ּכְ
ְות ִריך הוא ְלַמְלַאך ַהּמָ א ּבְ ְָקָרא קוְדׁשָ ְּ ּוָפִקיד ֵליה ָעַלי, ּ ִרין וְתֵרין , ּ ְּדֵליֻתב ְלָבַתר ֶעׂשְ ּ

ִנין יה, ׁשְ ְּדָהא ָלאו ִעְרבֹוָנא ַקּמֵ ָּלא ִליתוב ִלידֹויֶא, ּ ידֹוי, ּ ּכִֹנין ַדֲהוֹו ּבִ א , ַּמׁשְ ּתָ ַהׁשְ
ֵאי ְקׁשֹוט, ַּחְבַרָייא ִריך הוא ְדַאּתון ַזּכָ א ּבְ ִגין ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ   .ִּאְתְרִחיׁש ִניָסא ְלֵעיַנְייכו, ְּ

י יֹוֵסי ְוָאַמר ּ ְיָי ֵמִמית וְמַחֶיה מֹוִריד ׁשְ)שמואל א ב(, ָּפַתח ִרּבִ ַהאי ְקָרא . ּאֹול ַוָיַעלּ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ָמא ָדא ַסָמא ְדַחִיין ִאיהו ְלֹכָלא, ְוִכי ְיָי ֵמִמית, ִּאית ְלִאְסּתַ ְּוָהא ׁשְ ּ ּ ּוִמָלה ָדא . ּּ ּּ

יה, ְּדמֹוָתא ְרָיא ּבֵ ָמא ָדא ָיִהיב ַחִיין ְלָכל ָעְלָמא, ָּלא ׁשַ ּוְבָכל ֲאָתר ׁשְ ּ , ַּמהו ְיָי ֵמִמית, ּ
ִבי אַחׁשְ ֵני ָנׁשָ א ְדִאיהו ָקִטיל ְלָכל ּבְ ֵני ָנׁשָ ּן ּבְ ֶּאָלא ְיָי ֵמִמית ַוַדאי ְדִאיהו ָעֵליה. ּ ּ ּ ּ ָלא , ּ

ל ְמַקְטְרִגין ְדָעְלָמא ְלַנְזָקא ֵליה ַּיְכִלין ּכָ יה, ּ ִליק ִמּנֵ ֲעָתא ְדִאְסּתָ ׁשַ ּּבְ ל ְמַקְטְרִגין , ּ ִּמָיד ּכָ
ר ָנׁש, ַּיְכִלין ֵליה   .או ָהִכיָל. ּוִמית ּבַ

א. ְלַמאן ֵמִמית, ֶּאָלא ְיָי ֵמִמית יׁשָ יכו ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ְּלַההוא ְמׁשִ ּ יכו . ּ יָון ִדְמׁשִ ּּכֵ ּ
א יׁשָ ִריך הוא, ְּדִסְטָרא ּבִ א ּבְ ָּחֵמי ֵליה ְלִזיו ְיָקֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוֵלית ֵליה ִקיוָמא . ִּמַיד ִמית, ְּ ּ

ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא יכו ִדְסָטר ַאֲחָרא ִמית ְוִאְתֲעָבר ִמן ָעְלָמאּכֵ. ּ ּיָון ְדַההוא ְמׁשִ ּ ּ ִּמַיד , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2451דף [ -ּ

א. ְּלַמאן ְמַחֶיה. ְּמַחֶיה יכו ְדרוַח ֻקְדׁשָ ְּלַההוא ְמׁשִ ּ ּ ה, ּ ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּדָאֵתי ִמּסִ ּ ְּמַחֶיה ֵליה, ּ ּ ,
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ְּואֹוִקים ֵליה ּבְ ּּכָֹלא ָעִביד קוְדׁשָ. ּּ ִזְמָנא ֲחָדאּ ִריך הוא ּבְ ּא ּבְ ּוַמה ְדָאַמר . ְ ּ

אֹול ַוָיַעל אֹול. ּמֹוִריד ׁשְ א ִלׁשְ ּמֹוִריד ְלַההוא רוַח ַקִדיׁשָ ּ ן ְטִביָלה, ּ ּמָ , ְּוָעִביד ֵליה ּתַ
ָאה ַדּכָ ּוִמַיד ָסִליק ֵליה, ְלִאּתְ ומיד סליק ליה ועביד ליה תמן , לאתדנא תמן, לשאול(, ּּ

ַגן ֵעֶדן ְוָעאל ַל)טבילה ְֲאָתר ְדִאְצְטִריך ּבְ ּ.  

ַלְקָנא ֵמָעְלָמא, ַּחְבַרָייא, ַוֲאָנא ֲעָתא ְדִאְסּתְ ַהִהוא ׁשַ ַלק ְוָדַמך , ּּבְ ְרוָחא ִדיִלי ִאְסּתְ ּ ּ ּ
ִריך הוא, ִּמַיד א ּבְ ֲעָתא ְזֵעיָרא ְדַאְחָייא ִלי קוְדׁשָ ַּעד ׁשַ ּ ֲעָתא . ְּוגוָפא ֲהָוה ִמית, ְּ ׁשַ ּבְ

ִאיּנון ִמִליןְּדָפַתח ּבְ ִּרי ּבְ ָמֵתיה , ּ ֵדין ַפְרָחה ִנׁשְ ּּכְ ְמָתא ִדיִלי, )א נשמתי''נ(ּ ִנׁשְ , ְּוִאֲעָרָעת ּבְ
ְּדֲהָוה ַסְלָקא ִמּגֹו ַדְכיו וִמּגֹו ְטִביָלה ּ ּ ֲאָתר ְדָעאָלת, ּּ ָדן ִדיָנָהא, ְּוָעאַלת ּבַ ן ִאּתְ ְּוַתּמָ ּ ,

ִרין וְתֵרין ְּוִאְתְייִהיבו ִלי ֶעׂשְ ִנין ְדַחִייןּ ּ ׁשְ ִגין ִדְמִעין , ּ ּ וִמִלין ִדְבִרי)ב''ה ע''דף ר(ּּבְ אן , ּּ ִמּכָ
ַמה ַדֲחֵמיָנא, ּוְלָהְלָאה ְדָלא ּבְ ּתַ ִּאית ִלי ְלִאׁשְ ִמִלין ְדַהאי , ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּדָהא ֵלית ִלי ְלִאׁשְ ּ ּּ
יָון ַדֲחֵמיָנא ַמה ַדֲחֵמיָנא. ָעְלָמא ּּכֵ א, ּ ּוָבֵעי קוְדׁשָ י ּ ִריך הוא ְדָלא ִיְתַאִביד ְוִיְתְנׁשֵ ּ ּבְ ּ ְ

לום אי ּכְ   .ִּמּנַ

י ָיה ְוגֹו)תהלים קיח(, ָּפַתח ְוָאַמר ַרּנִ א ָאַמר ָדא', ּ ַיּסֹור ִיּסְ ָּדִוד ַמְלּכָ ל ַמה , ּ א ''ס(ַעל ּכָ

ַהאי ָעְלָמא)דאעבר ַההוא ָע, ּ ְדֲעַבד ּבְ ְּוָאַמר ַעל ַאְבָטחוָתא ְדֲהָוה ֵליה ּבְ ּ ּ ל ַמה . ְלָמאּ ַעל ּכָ
ַהאי ָעְלָמא ר ּבְ ִּדְרִדיפו ֵליה, ְּדַאְעּבָ ּ ַאְרָעא נוְכָרָאה)ליה(ַוֲהָוה , ּ ַאְרָעא , ּ ָעִריק ּבְ ּבְ

ֵאי, ְּדמֹוָאב ּתָ ּוְבַאְרָעא ִדְפִלׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִזיב ֵליה קוְדׁשָ ְלהו ׁשֵ ּוִמּכֻ ּ ּ ּ ְּ ִביק ֵליה , ּ ְּוָלא ׁשָ
ּל ַאְבָטחוָתא ְדַההוא ָעְלָמאְוָאַמר ַע, ְלמֹוָתא ּ ּ.  

ִריך הוא, ָּאַמר ָדִוד א ּבְ י קוְדׁשָ ִּאי ָהָכא ַחְבָנא ְלַגּבֵ יְלָנא , ָהָכא ַאְלֵקיָנא, ְּ ְוַקּבִ
א ִדיִלי ל ַמה ְדַחְבָנא, ּעֹוְנׁשָ י ִלי ִמּכָ א ִדיִלי ְלַההוא ָעְלָמא, ְּוַאְדּכֵ ִביק עֹוְנׁשָ ְּוָלא ׁשָ ּ ,
ַתר ִמיָתה י ָיהַו. ּבָ ַרּנִ ַּדאי ַיּסֹור ִיּסְ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָאה ִלי, ּבְ ִגין ְלַנּקָ ְות ֹלא ְנָתָנִני. ּבְ , ְוַלּמָ

ַההוא ָעְלָמא אי, ּּבְ ִריך הוא, ַוֲאָנא, ְלַנְטָלא ִנְקָמָתא ִמּנַ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ַאְנֵקי ִלי ִזְמָנא , ְּ
ַהאי ָעְלָמא אן ְוָהְלָאה ִאְצְטִרי, ֲחָדא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתיִמּכָ ִכּסוָפא ּבְ ְּכָנא ְדָלא ֱאֵהא ּבְ ּ ּ.  

ֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ַההוא ַיּנוָקא ּבְ ּ ּ תֹוך )במדבר כז(, ּ ר ְוהוא ֹלא ָהָיה ּבְ ְדּבָ ּמִ ְ ָאִבינו ֵמת ּבַ ּ ּ
יך ָלה, ָּהא ַטֲעָמא ְלֵעיָלא, ָּאִבינו. 'ָהֵעָדה ְוגֹו ָּאִריך ִמָלה וָמׁשִ ְּ יןִּאי ֲחִסיִדין ַקִד, ְּ , יׁשִ

ִמְקֵרי ָאִבינו יכו ְדַצֲעָרא ּבְ ָמה ְמׁשִ ּּכַ ּ א, ֵלית ַצֲעָרא. ּ ֵאָבא ְדרוָחא ְוַנְפׁשָ ְּוֵלית ּכְ ד , ּ ֶּאָלא ּכַ
א, ָּאִבינו, ָקָראן ָהִכי ְכֵאָבא ִמִלּבָ ר. ּּבִ ְדּבָ ָרא, ֵמת ַבּמִ ַמְדּבְ , ְּוִכי ַאֲחָרִנין ָלא ִמיתו ּבְ

ים ֵליה ְּדָהָכא ָרׁשִ רְוָא, ּ ְדּבָ ּמִ ַּמר ְדִאיהו ֵמת ּבַ ָרא, ּ ַמְדּבְ ָבן ִמיתו ּבְ   .ְּוָהא ֶאֶלף ְוִרּבְ

א ַעְרִטיָלִאין ַעל ָדא ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ ֶּאָלא ּכַ ׁש ֵעִצים ֲהָוה, ּ הֹון ַאְמֵרי ְדהוא ְמקֹוׁשֵ ִּמּנְ ּ ,
י ְבֶחְטאֹו ֵמת יב ּכִ הֹון ַאְמֵרי ָהִכי. ִּדְכּתִ הֹון ַאְמֵר, ּוִמּנְ , ַוֲאָנא ָהִכי אֹוִליְפָנא, י ָהִכיּוִמּנְ

ֵבי ַמְרֵעיה א ָנַפל ּבְ ּיֹוָמא ְדַאּבָ ְּדָפִקיד ִלי , ַּוֲאָנא ֲחֵמיָנא ַמה ַדֲחֵמיָנא. ּאֹוְלֵפי ִלי ָדא, ּ
א ְדָלא ְלַגָלָאה ַּאּבָ ָרא. ּ ַמְדּבְ ה ֲהוֹו ְדִמיתו ּבְ ָמה ְוַכּמָ ֶּאָלא ּכַ ּ א ְוָל, ְּוָלא ַעל חֹוָבא ְדֹקַרח, ּ
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ֵזָרה, ַּעל חֹוָבא ִדְמַרְגִלים ַזר ּגְ ד ִאְתּגְ ּ ֶאָלא )'א ולא על חובא דעגלא דעבדו וכו''ס(, ּכַ
ן ּתֹוָרה)וקודם, כד אתגזר גזרה, על חובא דמרגלים, א דמיתו על חובא דקרח''ס(ּקֹוֶדם  ,  ַמּתַ

ּוָבַתר ֶעְגָלא ְדָעְבדו ּ ִּאיּנון ַמָטַעי ָעְלָמא, ּ ְּוִאיּנון ְדִא, ּ ְתַרְייהוּ כו ֲאּבַ ְּתְמׁשָ ּ.  

ָנִתין ֲּאָבל ַטֲעָנה ְדָטִעינו ִאינון ּבְ ּ ר, ּ ְדּבָ , ַוֲהָוה ְצָלְפָחד ַרב ְלֵבי יֹוֵסף, ִּאיהו, ְּדִמית ַבּמִ
ְדָקא ָיאות ּוִמּגֹו ְדָלא ָיַדע ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ּ ּ ּ יא, ּ ְּוהוא ֲהָוה ְדָלא ָנַטר . ָלא ֲהָוה ָנׂשִ ּ

ּפוֵמיה ּ הּ ּ וִמלֹוי ָלֳקְבֵליה ְדֹמׁשֶ ּ ִתיב, ּּ ָרֵאל)במדבר כא(, ְּוָעֵליה ּכְ ָבר . ּ ַוָיָמת ָעם ָרב ִמִיׂשְ ּגְ
ָפָחה)א לאו רב באורייתא''ס(, ְּדָלא ָיַדע אֹוַרְייָתא ּ ְוִאיהו ַרב ִמּשְׁ ַּרב ְדַזְרָעא ְדיֹוֵסף. ּ ּ ,

ה נֹוי ִדְמַנׁשֶ ר. ִּמּבְ ְדּבָ ּמִ ּוְבִגין ְדָחב ּבַ הּ י ֹמׁשֶ ִמלוָלא ְלַגּבֵ ּ ּבְ ה ַאְנִטיר ְדָבבו, ּ יבו ְדֹמׁשֶ ָּחׁשִ ּ ּ ּ .
ה יה ְדֹמׁשֶ ך ְקִריבו ְלַקּמֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ יִאין, ְוֶאְלָעָזר, ְּ י ֲאָבָהן, ְוָכל ַהְנׂשִ ְּוָלא ַמִלילו , ְוָכל ֵריּשֵׁ ּ

ְייהו ה ֶאָלא ְלַקּמַ ִּעם ֹמׁשֶ יאו ִקְנָאה ִמּנֵ, ּ ִגין ְדַקּנִ ּּבְ   .ּיהּ

אן ַּמאן ְדָחִייׁש ִמן ַדָיָנא, ִמּכָ ּ ֲהֵדי ַההוא ַדָייָנא, ְיָקֵרב ַאֲחָרִנין, ּ גוְבִרין ּבַ י ּבְ ְּוִיְסּגֵ ּ ּ ּ ,
יה ְמעון ִדיָנא ִמּנֵ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ְייהו, ּ ְדָקא ָיאות, ְּוִיְדַחל ִמּנַ ְּוָלא ְיֵהא ָדן ֶאָלא ּכַ ּ , ְוִאי ָלא, ּ

ִּיְדֵחי ֵליה ִמן ִדיָנ ְּוִאיּנון ָלא ָיְדעו ְדָהא . אּ ּ ר )במדבר יב(ּ ל ָהָאָדם ֲאׁשֶ ה ָעָנו ְמֹאד ִמּכָ  ֹמׁשֶ
ה ָלאו ָהִכי. ַּעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ְּוָלא ָיְדעו ְדֹמׁשֶ ּ.  

ך ה ּכַ יָון ְדָחָמא ֹמׁשֶ ְּכֵ ָרֵאל, ּ נוְפָיא ְדגוְבִרין ַרְבְרִבין ִמִיׂשְ ָּאַמר ֲחֵמיָנא ְדֹכל ּכְ ּ ּ ְוָכל , ּ
אֵרי ּתָ ִנׁשְ יֵאי ּכְ י ֲאָבָהן ְוָכל ְנׂשִ ה ִמן ִדיָנא. ָּעַלי ְקִריבו, ׁשֵ ִּמַיד ִאְתְפַרׁש ֹמׁשֶ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ָפָטן ִלְפֵני ְיָי)במדבר כז(, ִדְכִתיב ה ֶאת ִמׁשְ ּ ַוַיְקֵרב ֹמׁשֶ  )אמר משה דא לא אתחזי לדינא(. ּ
ה ַּעְנָוָתנוָתא ְדֹמׁשֶ ָפָטן, ּ ַּדָייִנין ַאֲחָרִנין.  ִלְפֵני ְיָיַּאְקִריב ֶאת ִמׁשְ , ָּאְרָחא ָדא ָלא ַנְטֵלי, ּ

י ֲעֵליהֹון ב ִדְכנוְפָיא ַסּגִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ִּאיּנון ַדְייֵני ִאְקרון ַעֵזי ָפִנים. ּ ּ ּ ּ הו ֵמַעְנָוָתנוָתא , ּ ֵּלית ּבְ ּ
ָלל ה ּכְ ה. ְּדֹמׁשֶ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ י ֶאְלָעָז. ּ   .ּר ְוַחְבַרָייאֲּחדו ִרּבִ
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ָּאַמר ַההוא ַיּנוָקא ר ָאִבינו ַהאי ַטֲעָמא . ַּאֲהַדְרָנא ְלִמִלין ַקְדָמִאין, ּ ְדּבָ ּמִ ָּאִבינו ֵמת ּבַ ּ
ְלָייא ַעל ְקָדֵליה, ָּדאֵמי ָחׁש ּתַ יה, ְּלּנָ יך ַזְנּבֵ ּוָמׁשִ פוֵמיהְּ ּ ּבְ ַטְעָמא, ּ ך , ּבְ ְְדַההוא ְדִאְתְמׁשָ ּ ּ ּ

ָּעֵליה ְלֵעיָלא ר. ּ ְדּבָ ּמִ ִמלוָלא ְדפוֵמיה, ֵמת ּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ְבִהילו. ּ ִהיל ַההוא ַיּנוָקא ּבִ ִּאְתּבְ ּ ְוַאְתִקיף , ּ
קוְדָלא ַדֲאבֹוי ּּבְ ִמלוָלא ִמית, ּוָבָכה ְוָאַמר, ּ ְּצָלְפָחד ָדא ּבְ ִמלוָלא ַאֲהְדַרת ְוַאְנּתְ ַאּבָ, ּּ ּא ּבְ ּ

יק . ְּלָעְלָמא ָדא י ֶאְלָעָזר. ְּוָגִפיף ֵליה, ֵּליה )א''ו ע''דף ר(ַּאְהָדר ֲאבֹוי ְוָנׁשִ כו ִרּבִ , ּּבָ
ְלהו ְּוַחְבַרָייא ּכֻ ּ ֲהַדְייהו, ּ ָכה ּבַ פומֹוי, ַּוֲאבֹוי ּבָ קוהו ּבְ ְלהו וְנׁשָ ְּנָטלוהו ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ יה, ּּ ְוַעל , ַּעל ֵריׁשֵ

ֲהֵדיה, ינֹויֵע ֵכי ּבַ ַּוֲאבוה ֲהָוה ּבָ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִרי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּהֹוִאיל ְוַאְמַרת ִמָלה ָדא, ּבְ י ְבֶחְטאֹו ֵמת, ּ ָאַמר . ַּמהו ּכִ
ַּההוא ַיּנוָקא א, ּ א, ַאּבָ י לֹון, ַאּבָ ַחד ִמָלה ַסּגִ ְּבֶחְטאֹו ְדַההוא , ּּבְ  ָנָחׁש )א כיון דההוא''ס(ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2453דף [ -ּ

ְזָנֵביה ְלֵעיָלאְּדָכִר ּיך ּבִ ּ יך ַטֲעָמא ְבֶחְטאֹו, ְ ְּבֶחְטאֹו ְדַההוא ָנָחׁש. ַמאי ְבֶחְטאֹו, ְָמׁשִ ולא (. ּ

ּ וַמאי ִאיהו)בחטא אחרא ִּמלוָלא ְדפוֵמיה. ּ ּ ּ ּ י ְבֶחְטאֹו ֵמת, ּ יכו , ּכִ ַּטֲעָמא ְדַההוא ְמׁשִ ּ ּ
ְזָנֵביה רוך ּבִ ְּדַההוא ָנָחׁש ְדּכָ ּ ּ ּ   .ַּדאיְבֶחְטאֹו ַו, ְּ

תוְקֵפיה י ֶאְלָעָזר ּבְ ַּנְטֵליה ִרּבִ ּ ין ְדרֹועֹוי, ּּ ְלהו ַחְבַרָייא, ּּבֵ ּוָבכו ּכֻ ּ ּ ָנן, ָאַמר לֹון. ּּ , ַרּבָ
א ֲהֵדי ַאּבָ בֹוקו ִלי ּבַ ָבא רוִחי , ּׁשְ ַען ָלא ִאְתַייׁשְ ְּדַעד ּכְ י ֶאְלָעָזר . )א רוחיה''ס(ּ ָאַמר ִרּבִ

י יֹוֵסי א ּכַ, ְלִרּבִ ִנין ְלַהאי ַיּנוָקאֵאיּמָ ְייכו ָלא , ַּחְבַרָייא, ָאַמר לֹון. ָּמה יֹוִמין ְוׁשָ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ּ
ְבעון ָדא ּּתִ ִנין, ּ ְּדָהא ַעד ָלא ָמטו ֲעלֹוי ָחֵמׁש ׁשְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר לֹום, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ יה, ַחס ְוׁשָ ְחָנא ּבֵ ּגַ ֵעיָנא ָטָבא ַאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּוַמה ְדַאְמַר. ּ ת ּ
ִנין ִנין , ָחֵמׁש ׁשְ ר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִציר)בראשית מה(ִּאיּנון ָחֵמׁש ׁשְ ְקצֹור ֵליה .  ֲאׁשֶ ְּדָלא ּתִ ּ

א. ְלָעְלִמין י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ָבא , יֹוִמין' ֵניִתיב ָהָכא ַעד ז, ָאַמר ִרּבִ ִגין ְדִאְתַייּשְׁ ּּבְ
יָתא ְבָעה יֹוִמין ְד. ּבֵ ל ׁשִ ְּדָהא ּכָ ְמָתא ַנְפַקת ִמן ּגוָפאּ א . ַאְזַלת ַעְרִטיָלָאה, ִּנׁשְ ּתָ ְוַהׁשְ

ָהא, ְּדָאַהָדַרת דוְכּתָ ַבת ּבְ ַען ָלא ִאְתַייּשְׁ ְבָעה יֹוִמין, ַּעד ּכָ   .ַעד ׁשִ

א י ַאּבָ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ח ֶאת ָיְדך ְלָאִחיך ַלֲעִנֶיך וְלֶאְביֹוְנך)דברים טו(ּכְ ְפּתַ ָ ָפתֹוַח ּתִ ָ ָ ָּ ּ ּ, 
ֵניָנן ֵליה, ְּקָרא ָדא ר ָנׁש ַעְנָיא ִדיֵליה, ָּהא ּתָ ּבֹוק ּבַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ י . ְוָיִהב ְלַאֲחָרא, ּ ָהא ִרּבִ

ֵבי ַמְרֵעיה ּיֹוֵסי ָחמוך ּבְ יה, ְּ ּוָבַתר ְדֶנְהַדר. ֵּניִזיל ְוִנְגמֹול ֶחֶסד ִעּמֵ ּ ַהאי, ּ ל . ֵּניעול ּבְ ְוָהא ּכָ
ִּזְמָנא ְדֵנַהך ְוֶנְהָדר ָאְרָחא ָדאְּ ִתים, ּ ּבְ ִחַיית ַהּמֵ י ֶאְלָעָזר ַוַדאי ָהִכי . ֶּנֱחֵמי ּתְ ָּאַמר ִרּבִ

קוהו ְלַההוא ַיּנוָקא, ּהוא ְּנׁשָ ּ ּ ְרכוהו ְוַאְזלו, ּ ּּבֵ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ַווְהָנא ַעל ַדְרְדֵקי ְדָדָרא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ּּתַ ּ ּ יָפא ֵחיַלְייהו, ּ ּקִ ָמה ּתַ ִרין ְּוִאיּנון ִטָנ, ּּכַ
י ֶאְלָעָזר. ַרְבְרִבין ָראִמין א, ָאַמר ִרּבִ ָאה חוָלֵקיה ְדַאּבָ ַּזּכָ ּ ָּמאֵריה ְדָדָרא ָדא, ּ ּ ְּדָהא . ּ

יֹומֹוי ָנא, ּבְ ִריך הוא ְלַאְתּקְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ין ִדיֵליה, ְּ ֵרין ְמִתיְבּתִ ּּתְ וָבא , ּ ד לֹון ִיּשׁ ּוְלֶמְעּבַ ּ
ְד ַּרְבְרָבא ְוִעָלָאה ּכַ ָדָרא ָדא. ָּקא ָיאותּ ְּדָהא ָלא ְיֵהא ּכְ יָחא, ּ א ְמׁשִ . ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ

  .ַּאְזלו

א, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי י ַאּבָ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ֵני , ָהא ּתָ ַּעל ַחד ְסֵרי ִמִלין ִנְגִעין ַאְתָיין ַעל ּבְ
א ְּוִאֵלין ִאיּנון. ָנׁשָ םְּוַעל ִקְלַל. ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה: ּ לוי ֲעָריֹות. ת ַהּשֵׁ ֵניָבה. ְּוַעל ּגִ . ְוַעל ּגְ

ֶקר. ְוַעל ָלׁשֹון ָהָרע ְּוַעל ַדָייָנא ִדְמַקְלֵקל ַית ִדיָנא. ְּוַעל ֵעדות ׁשָ ּ ְוא. ּּ בוַעת ׁשָ . ְּוַעל ׁשְ
ְתחוָמא ְדַחְבֵריה ְּוַעל ְדָעאל ּבִ ּ ּ ין. ּ יׁשִ ִבין ּבִ ב ַמֲחׁשָ ין ְּוַעל ִדְמׁשַ. ְּוַעל ִדְמַחּשֵׁ ֵּלַח ְמָדִנים ּבֵ

א, ְּוִאית ְדַאְמֵרי. ַאִחים יׁשָ ַמְתִניָתא. ַאף ַעל ֵעיָנא ּבִ ֵניָנן ּבְ ְּוֻכְלהו ּתָ ּ.  

ִין יב. ֲעבֹוָדה ָזָרה ִמּנָ י ְפָרֹעה )שמות לב(, ִּדְכּתִ י ָפרוַע הוא ּכִ ה ֶאת ָהָעם ּכִ ּ ַוַיְרא ֹמׁשֶ ּ ּ
י ָפרוַע הוא. ַאֲהֹרן ַּמאי ּכִ ָצַרַעתְּדַאְלק. ּ י ָפרוַע הוא. ּו ּבְ ִתיב ָהָכא ּכִ ּּכְ , ּוְכִתיב ָהָתם, ּ

ָגָדיו ִיְהיו ְפרוִמים ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרוַע)ויקרא יג( ַגע ּבְ ר ּבֹו ַהּנֶ רוַע ֲאׁשֶ ּ ְוַהּצָ ּ ּ ְּוַעל ִקְלַלת . ּ
ם יב, ַהּשֵׁ ָיִדי)שמואל א יז(, ִּדְכּתִ ְרך ְיָי ּבְ ָ ַהיֹום ַהֶזה ְיַסּגֶ ּ ירֹו )ויקרא יג(, ְכִתיבּו, ּ  ְוִהְסּגִ
  .ַהּכֵֹהן
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2454דף [ -ּ

א י ַאּבָ ָבא, ָאַמר ִרּבִ ִּמָלה ָדא ָלא ִאְתַייׁשְ יה, ּ ְּוִאְצְטִריך ְלַעְייָנא ּבֵ ּ י ֶאְלָעָזר. ְ , ָאַמר ִרּבִ
ָּהִכי הוא ַוַדאי י ָדא ָקִריב ְלִייחוָסא ְדָדִוד ֲהָוה, ּ ּתִ ְּפִלׁשְ ּ ּ ּוְבָרה ְדָעְרָפה ֲהָוה, ּ ּ ּ ַּהְיינו ְו, ּ

יב ים)שמואל א יז(, ִּדְכּתִ ּתִ ְקֵרי ִמַמַעְרכֹות, ּ ִמַמַעְרכֹות ְפִלׁשְ ָערֹות , ַאל ּתִ ֶּאָלא ִמּמְ
ים ּתִ א ָדא, ְּפִלׁשְ ְמַעְרּתָ יה ּכִ ְויוָה ְלִאּמֵ ְּדׁשַ ּ ּ יב. ּ י )שמואל א יז(, ְּוֵכיָון ִדְכּתִ ּתִ ּ ַוְיַקֵלל ַהְפִלׁשְ ּ

אֹלָהיו אִאְס, ֶּאת ָדִוד ּבֵ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ יה ָדִוד ּבְ ל ּבֵ ּכַ ּּתָ ֵעיָנא . ּ ל ּבְ ּכֵ ּוְבָכל ֲאָתר ְדֲהָוה ִמְסּתַ ּ
א יׁשָ ָכן ְמֵעיֵניה ְדָדִוד, ּבִ ל ִזיֵני ָצַרַעת ִאְתַמּשְׁ ּּכָ יֹוָאב. ּ יה , ְוָהִכי ֲהָוה ּבְ ל ּבֵ ּכַ יָון ְדִאְסּתָ ּּכֵ ּ

א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ִתיב, ָּדִוד ּבְ ית יֹוָאב ָזב וְמצֹוָרע ְוגֹו)גשמואל ב (, ַמה ּכְ ֵרת ִמּבֵ   .'ּ ְוֹלא ִיּכָ

י ָדא ּתִ ְפִלׁשְ ְּוָהָכא ּבְ ם, ּ ֵלל ֶאת ַהׁשֵ ּקִ יָון ׁשֶ א, ּכֵ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ יה ּבְ ל ּבֵ ּכַ ְוָחָמא , ִּאְסּתָ
ִמְצֵחיה ְדִאְצְטַרע ּּבְ ִמְצחֹו)שמואל א יז(ִּמַיד . ּ ע ָהֶאֶבן ּבְ ְטּבַ ַק,  ַוּתִ ת ַהָצַרַעת ְּוִאְתַדּבְ

ִמְצחֹו ִמְצחֹו. ּבְ א ְדָצַרַעת ּבְ יׁשָ ָקַעת ֵעיָנא ּבִ ּתָ ְּוֹכָלא ֲהָוה ִאׁשְ ׁש , ּ ָקַעת ַאְבָנא ַמּמָ ּתְ ְוִאׁשְ
ִמְצחֹו   .ַּוַדאי ְמצֹוָרע ֲהָוה, ּבְ

  ]ב''ו ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ע ַחָייָבא  ֵּעיָנא ִדיֵליה, ְּדִבְלָעם )ב''ו ע''דף ר(ָּרׁשָ ִהפוָכא ֵמֵעיָנא ְדָדִוד ֵעיָנא ֲהָוה, ּ ּ ּבְ ּ ּ
ְווִנין ל ִזיֵני ּגַ ָמא ִמּכָ ִפיָרא ְלֵמחֵזי, ְּדָדִוד ֲהָוה ְמֻרּקָ ָעְלָמא ׁשַ ֵעיָנא , ָּלא ֲהָוה ֵעיָנא ּבְ ּכְ

יה. ְּדָדִוד ְווִנין ְדָעְלָמא ְמַנְצָצן ּבֵ ל ּגַ ּּכָ ְרִחימו ְלַמאן ְדָדִחיל ַחָטָאה, ּ ְּוֹכָלא ּבִ ּ יבִּדְכ, ּ , ּתִ
ָמחו)תהלים קיט( ּ ְיֵרֶאיך ִיְראוִני ְוִיׂשְ ּ ד ָחָמאן ִלי. ָ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִבין ַדֲחִלין . ַּחָדאן ּכַ ּּ

  .ִּמַקֵמיה

ֲּאָבל ֵעינֹוי ְדִבְלָעם ַחָייָבא ֹכָלא, ּ א ּבְ יׁשָ ל, ֵּעיָנא ּבִ ּכָ ָכל ֲאָתר ְדֲהָוה ִמְסּתַ , ּּבְ
ֵצי ֵליה ְלהֹוָבא ׁשָ ׁשַ ָעְלָמאְּד. ּּכְ א ּבְ יׁשָ ע, ָהא ֵלית ֵעיָנא ּבִ ֵעיָנא ְדַההוא ָרׁשָ ּּכְ ְּדִאיהו , ּ ּ

ִהפוָכא ְמֵעינֹוי ְדָדִוד ּּבְ ּ לוי ֲעָריֹות. ּ יב, ַּעל ּגִ נֹות ִציֹון)ישעיה ג(, ִּדְכּתִ ַפח ְיָי ָקְדקֹוד ּבְ ּ ְוׂשִ ּ .
ַפַחת)ויקרא יד(ּוְכִתיב  ֵאת ְוַלּסַ ֵנָבה. ּ ְוַלׂשְ יב, ַעל ַהּגְ  הֹוֵצאִתיָה ְנֻאם ְיָי )זכריה ה(, ִּדְכּתִ

ב ְוגֹו ּנָ ית ַהּגַ ְּוִכַלּתו ְוֶאת ֵעָציו ְוֶאת ֲאָבָניו' ְּצָבאֹות וָבָאה ֶאל ּבֵ ַּמאן הוא ִמָלה ִדְמַכֶלה . ּ ּּ ּ
יב. ָּדא ָצַרַעת. ֵעִצים ַוֲאָבִנים ִית ֶאת ֲאָבָניו ְוֶאת ֵע)ויקרא יד(, ִּדְכּתִ . ָציו ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ
יב, ַעל ָלׁשֹון ָהָרע ה ְוגֹו)במדבר יב(, ִּדְכּתִ ֹמׁשֶ ר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ּבְ ַדּבֵ  )במדבר יב(ּוְכִתיב ',  ַוּתְ

ה ְמצֹוָרַעת ֶקר. ַּוִיֶפן ַאֲהֹרן ֶאל ִמְרָים ְוִהּנֵ ֶקר, ַּעל ֵעדות ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ ִגין ְדָסִהידו ִיׂשְ ּּבְ ּ ,
ָרֵאלּ ֵאֶלה ֱאֹל)שמות לב(ְּוָאְמרו  יף, ֶָהיך ִיׂשְ ּקִ ַקל ּתַ יב , ּבְ קֹול ִמְלָחָמה  )שמות לב(ִּדְכּתִ
ֲחֶנה ּמַ ִגין ָדא. ּבַ ל ָצרוַע ְוָכל ָזב ְוגֹו)במדבר ה( ,ּּבְ ֲחֶנה ּכָ ְלחו ִמן ַהּמַ ּ ִויׁשַ ּ ַּעל ַדָיין . 'ּ ּ

ִּדְמַקְלֵקל ִדיָנא יב, ּ ֱאכֹול ַקׁש ְלׁשֹון ֵאׁש ַוֲח)ישעיה ה(, ִּדְכּתִ ׁש ְוגֹו ּכֶ ָאָבק ' ׁשַ ּוִפְרָחם ּכָ
י ָמֲאסו ֵאת ּתֹוַרת ְיָי ְצָבאֹות. ַמאי ַטֲעָמא', ַיֲעֶלה ְוגֹו . ֶּאָלא ָצַרַעת, ְּוֵאין ִפְרָחם. ּּכִ

יב ַרַעת)ויקרא יג(, ִּדְכּתִ ְפַרח ַהּצָ ִין. ּ ְוִאם ָפרֹוַח ּתִ ְתחוָמא ְדַחְבֵריה ִמּנַ ַּעל ְדָעאל ּבִ ּ ּ ּ .
ֵּמעוִזָיהו ְתחוָמא ִדְכהוָנה. ּּ ְּדָעאל ּבִ ּ ּ יב. ּ ַרַעת ָזְרָחה ְבִמְצחֹו)דברי הימים ב כו(, ִּדְכּתִ .  ְוַהּצָ

ין ַאִחים ֵלַח ְמָדִנים ּבֵ ְּוַעל ִדְמׁשַ יב. ּ ע ְיָי ֶאת ַפְרֹעה)בראשית יב(, ִּדְכּתִ ַלח , ּ ַוְיַנּגַ ְּדִאיהו ׁשָ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2455דף [ -ּ

ָרה ין ַאְבָרָהם ְוׂשָ אְוַעל ֵעיָנ. ְמָדִנים ּבֵ יׁשָ ַמר, א ּבִ ָמה ְדִאּתְ ַההוא . ּּכְ יה ּבְ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּבֵ ּ ּ ּ
ע ְדִבְלָעם   .ָּרׁשָ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָהר, ַמה ּכְ ר ַעל ַהּנָ ָהר. ְּפתֹוָרה ֲאׁשֶ א. ַמאי ַעל ַהּנָ יׁשָ ַעל , ְּדָיַהב ֵעיָנא ּבִ
ָרֵאל, ַּההוא ָנָהר ִיׂשְ הו ּבְ ְּדַקְייָמא ּבְ יב. ּּ לֹום)ה סוישעי(, ִּדְכּתִ ָנָהר ׁשָ .  ִהְנִני נֹוֶטה ֵאֶליָה ּכְ

ַההוא ְפתֹוָרא ְּוהוא ָאָתא ּבְ ּ הו, ּ   .ְּוִאְגֵרי ּבְ

א י ַאּבָ ִבְלָעם, ָאַמר ִרּבִ ל ָהֵני ִמִלין ֲהוֹו ַוַדאי ּבְ ּּכָ ִין. ּ לוי ֲעָריֹות ִמּנַ יב, ֲּאָבל ּגִ , ִּדְכּתִ
ָרֵאל)במדבר לא( ה ָהיו ִלְבֵני ִיׂשְ ְיָי ְוגֹוּ ֵהן ֵהּנָ ְלָעם ִלְמָסר ַמַעל ּבַ ְדַבר ּבִ ָהא ָהָכא . ' ּבִ

ֲּעבֹוָדה ָזָרה וְגלוי ֲעָריֹות ְקָרא. ּ ַּסֲהדוָתא ְדׁשִ יב ְוֹיֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון, ּ ִּדְכּתִ ֶהְמּתֹו , ּ ְוַדַעת ּבְ
יב ְלך ִאיָעְצך, ִּקְלֵקל ַית ִדיָנא. ָלא ֲהָוה ָיַדע ִָדְכּתִ ָ ִדיָנא . ּ ְוָיַהב ֵעיָטא , ַּקְייָמאְּדָהא ּבְ

א א ְלַאְבָאׁשָ יׁשָ ין ָעַלְייהו, ְּוָסֵטי ִמן ִדיָנא, ּבִ יׁשִ ְּוַאְמִליך ּבִ ְ.  

ְתחוָמא ְדָלאו ִדיֵליה ָּעאל ּבִ ּ ּ ַח, ּ ְזּבֵ ּמִ יב ָוַאַעל ָפר ָוַאִיל ּבַ ִּדְכּתִ ְבַעת , ּ ּוְכִתיב ֶאת ׁשִ
י חֹות ָעַרְכּתִ ְזּבְ ֵלַח ְמָדִנים . ַהּמִ ין ַאִחיםְּמׁשַ ַמִים, ּבֵ ּשָׁ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ ָלׁשֹון . ּבֵ

ִגיֵניה, ָהָרע ָעְלָמא ּכְ ם. ָּלא ֲהָוה ּבְ ֶרה ּכֹה, ִּקְלַלת ַהּשֵׁ יב ְוָאֹנִכי ִאּקָ יה. ִּדְכּתִ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּבֵ ּ ּ .
ָמה ְדִאְתַמר א ּכְ יׁשָ ְּוֹכָלא ַעל ַההוא ָנָהר ְדִיׂשְ. ֵּעיָנא ּבִ ּ יה, ָרֵאלּ ָרא ּבֵ . ָּיַהב ֵעינֹוי ְלִאְתּגָ

ֵני ַעּמֹו ֵני ַעמֹו ִהיא, ֶאֶרץ ּבְ ֶּאָלא ָרָזא ָדא. ְּוִכי ָלא ְיַדְעָנא ְדֶאֶרץ ּבְ ֵני ַעּמֹו , ּ ְּדָכל ּבְ
ַמר יה ְוָהא ִאּתְ ָקן ּבֵ ִּמְתַדּבְ ן )ב''במדבר כ( )ד''ועיין בסוף הספר סימן יו, חסר(. ּ ָלק ּבֶ ּ ַוַיְרא ּבָ

י יֹוֵסי ָפַתח. 'ִּצפֹור ְוגֹו ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ָעִין ְוגֹו)משלי כג(, ִּרּבִ ְלָעם. ' ַאל ּתִ , ָּדא ּבִ
ָרֵאל ְּדָבִריך ְלהו ְלִיׂשְ ְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיו. ְּ ָלק, ְוַאל ּתִ ִריך הוא ָלא , ָּדא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ִּאְתְרֵעי ְלִאיּנון ִעָלָוון ְדַאְתִקין ַק יהּּ   .ּּמֵ

א ֲחֵזי ָלק ְדָהא ִסיחֹון ְועֹוג ִאְתְקָטלו, ּתָ ֲעָתא ְדָחָמא ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ָחָמא , ְוִאְתְנִסיַבת ַאְרֲעהֹון, ּ
ְּדִאיהו ָאַמר ַוַיְרא, ַמה ָחָמא ּ ָחְכְמָתא ִדיֵליה. ּ ֶּאָלא ָחָמא ּבְ ּ ְּדִאיהו, ּ ה ִעָלֵאי , ּ ַּוֲחִמּשָׁ

יה, ְּדִמְדָין ָרֵאלַנְפִלין ּבִ, ְּוִעּמֵ , ְּוַעל ָדא ַאְקִדים ְלִבְלָעם, ְוָלא ָיַדע, ָחָמא. ּיָדא ְדִיׂשְ
פוֵמיה ְּדֵחיֵליה ּבְ ּ ּ פוֵמיהֹון, ּ ָרֵאל ְדֵחיֵליהֹון ּבְ ַגְווָנא ְדִיׂשְ ּּכְ ּ ּ.  

  ]א''ז ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ָלק יר ִמּבָ ִאיב ֲהָוה ַיּתִ ְלָעם ּתָ ַּוֲאִפילו ּבִ ֵליְלָיא ֲהָוה , ִּאיהו ֲהָוה ָיַדעְּוַהִהיא ְיִדיָעא ְד. ּ ּבְ
ִאין ַוֲחָמֵרי, ָיַדע ּתָ ְתִרין ּתַ ִגין ְדִאיּנון ּכִ ּּבְ ָמָרה ִראׁשֹוָנה ְדֵליְלָיא, ּ ִמׁשְ ִכיחו ֶאָלא ּבְ ָּלא ׁשְ ּּ ,

ְּוַעל ָדא ֲהָוה ֵליה ֲאָתָנא יָסא, ּ ָרא , ְּדַהאי ּגִ ֲהָדה ּבְ )א''ז ע''דף ר(ְלִאְתַחּבְ א ֲּחָמֵרי ּבַ ֵריׁשָ
  .ְּדֵליְלָיא

יָמא ְלָעם ַלְיָלה, ְוִאי ּתֵ ִתיב ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ָּהא ּכְ ְואֹוִקיְמָנא , ּ
ַּההוא ְמָמָנא ִדְמָמָנא ָעַלְייהו ּ ְּוהוא ֲהָוה ָאֵתי ָלֳקְבֵליה, ּ ַגְווָנא ָדא . ּ ּ ַוָיֹבא )בראשית לא(ּּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2456דף [ -ּ

ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. 'י ְוגֹוֱאֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִמ ָלק ִלינו . ּ ִגין ָדא ִאיהו ָאַמר ְלַרְבְרֵבי ּבָ ּּבְ ּ ּ
  .ֹּפה ַהַלְיָלה

יָון ְדֲהָוה ָאֵתי ַההוא ְמָמָנא ּּכֵ י ֲאָתֵניה, ּ ְלָעם ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ְוָאַמר , ַּוֲעַבד עֹוַבֵדיה, ּּבִ
ּוְכֵדין ַאְתָנא אֹוָדָעא ֵליה, ִּמֵלי ֵרי ֲעלֹוי ַההוא רוָחאְּוִאיהו. ּ ּ ַאְחֵזי עֹוָבָדא ְלִמׁשְ ּוַמאי . ּ
ַקְדִמיָתא ְדֵליְלָיא. ַאְחֵזי ָראן ּבְ ּהוא ֲהָוה ָיַדע ַדֲחָמֵרי ָשָטאן ְוׁשָ ּ ֵדין ַאְחֵזי עֹוָבָדא, ּ , ּכְ

ן ֲאָתר ְמַתְתּקָ ְּוָעִביד עֹוָבדֹוי ְוִסֵדר ִמלֹוי, ְּוָקִאים ַלֲאָתֵניה ּבַ , ָּוה ָאֵתי ַמאן ְדָאֵתיּוְכֵדין ֲה. ּ
ְּואֹוַדע ֵליה ַעל ְיָדא ְדַהִהיא ָאתֹון ּ.  

ֶהם יָון ְדֵליְלָיא ַחד ָאַמר ֵליה ֹלא ֵתֵלך ִעּמָ ְּכֵ ּ ְנָיינות ְלַהאי, ּ ב ּתִ ֶּאָלא . ַּמאי ַטְעָמא ּתָ
ְרׁשוָתא ִדְלֵעיָלא ַקְייֵמי ִּאיּנון ּבִ ּ ּ ֵניָנן, ּ ָאָדם רֹוֶצ, ְוָהא ּתָ ֶדֶרך ׁשֶ ה מֹוִליִכין ְּבַ ּה ָלֶלֶכת ּבָ

ִתיב. 'ְּוכו ַקְדִמיָתא ּכְ ֶהם, ּבְ ִריך הוא. ְֹלא ֵתֵלך ִעּמָ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ִּדְרעוָתא הוא , ְּ ּ ּ
ם ְוַאך ֶאת ַהָדָבר ְוגֹו. ְְלֵמיַהך ָּאַמר ֵליה קום ֵלך ִאּתָ ּ ְּ ל ַההוא ֵליְלָיא . 'ְ ְלָעם ּכָ ָּמה ֲעַבד ּבִ

ְּרֵהר ְוָאַמר וָמה ָאן הוא ְיָקָרא ִדיִליֲהָוה ְמַה ּ ִקטוָרא ַאֲחָרא ִאְתָקַטְרָנא, ּ ִּאי ּבְ ל . ּ ַגח ּכָ ַאׁשְ
ַחְרׁשֹוי ח ִסְטָרא, ַּההוא ֵליְלָיא ּבְ ּכַ ְרׁשוֵתיה, ְוָלא ַאׁשְ ִּדְיֵהא הוא ּבִ ּ ּ ְטָרא , ּ ֶּאָלא ִמּסִ

ַּדֲאָתֵניה ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ י ְיהוָדהּ ִאין ִאית ְיִמיָנא ְוִאית , ּר ִרּבִ ּתָ ְתִרין ּתַ ִאֵלין ּכִ ּּבְ
ָמאָלא ְטָרא ִדיִמיָנא ֲחָמֵרי. ׂשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִּמּסִ ָמאֵלי ֲאָתֵני ְוָתאָנא. ּּכְ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ּ ,

ָרה ִאיּנון ִליִמיָנא ָמאָלא, ַּעׂשְ ָרה ִלׂשְ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ִר. ְוַעׂשְ י יֹוֵסיּ ד ִאְתְפַרׁש , ּבִ ּיֹוֵסף ּכַ
ָחְכְמָתא ִדְלֵעיָלא, ֵמֲאבֹוי ָּיַדע ּבְ ין ִעָלִאין, ּ ָרָזא ְדִכְתִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ ִמְצַרִים. ּ יָון ְדֲהָוה ּבְ , ּּכֵ

ַהִהיא ָחְכְמָתא ִדְלהֹון ִאין, ּאֹוִליף ּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ִאיּנון ּכִ ֵּהיך ֲאִחיָדן ִאיּנון ִדי, ּּבְ ּ , ִמיָנאְ
ָמאָלא ְּוִאיּנון ִדׂשְ ָמאָלא ֲחָמֵרי ַוֲאָתֵני. ּ ָרה ִדׂשְ ָרה ִדיִמיָנא ַוַעׂשְ ַּעׂשְ ך ָרַמז ַלֲאבֹוי . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

ן ּמָ ה ְדאֹוִליף ּתַ ָרה ֲחמֹוִרים ְוגֹו)בראשית מה(ִּדְכִתיב , ִּמּמָ ֹזאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ   .'ּ וְלָאִביו ׁשָ

י יֹוֵסי ַחדִּאיּנו, ָאַמר ִרּבִ ְלהו ּבְ ִליָלן ּכֻ ּן ִדיִמיָנא ּכְ ְּוַהאי הוא ַההוא . ר''ְּדִאְקֵרי ֲחמֹו, ּּ ּ
יב, ֲחמֹור ׁשֹור וַבֲחמֹו)דברים כב(, ִּדְכּתִ ין , ְּוַהאי הוא ֲחמֹור. ּר ַיְחָדיו''ּ ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ְּדַזּמִ

ַלט ָעֵליה יָחא ְלִמׁשְ א ְמׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַּמְלּכָ ָמאָלאְוִא. ּּכְ ּיּנון ִדׂשְ ַחד , ּ ְלהו ּבְ ִליָלן ּכֻ ּּכְ ּ
ְטָרָהא ָנִפיק ִעיֹרה, ְּדִאְקֵרי ָאתֹון ִּקְטרוָגא ְדַדְרְדֵקי, ְּדָהא ִמּסִ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ְּוַהְיינו . ּּכְ

יב ן ֲאתֹונֹות)זכריה ט(, ִּדְכּתִ ָרה ַעׂשְ, ֲאָתַנת ָחֵסר,  ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ּבֶ
ַחד   .ִּדְכִליָלן ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ְּוָדא הוא ְדָאַמר ַרּבִ יב, ּ ֶפן ִעיֹרה)בראשית מט(, ַּמאי ִדְכּתִ ֹאְסִרי .  ֹאְסִרי ַלּגֶ
ֶפן ֶפן, ַלּגֶ ָרֵאל ְדִאְקרון ּגֶ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ָרא ּבְ ִריך הוא ְלַקּשְׁ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּ ּ ְּדִאיהו . ִעיֹרה. ְּ ּ

ּוְבִגין ְדִאְקרון ׂשֹוֵרק, ּא ִדיְלהֹוןַּקֵטיגֹוָר ּ יב, ּ יך ׂשֹוֵרק)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ִני . ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ ּבְ
ְטָרא ְדַהאי ָאתֹון, ֲאֹתנֹו ַּההוא ְדָנִפיק ִמּסִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2457דף [ -ּ

ָמאָלא' ְוי, ִמיִמיָנא' ְוָהֵני י ֵרי, ִמּשְׂ ָהֵני ּתְ ִליָלן ּבְ ּתַ, ְוִאְתּכְ ּּכָֹלא ִאיּנון ִמׁשְ ֶקֶסּ . ם''ְכֵחי ּבְ
ָמאָלא ָרה ִדׂשְ ָרה ַאֲחָרִנין ִדיִמיָנא ְוַעׂשְ ְּוִאית ַעׂשְ ַנַח, ּ ְכֵחי ּבְ ּתַ ִתיב. ׁש''ְּדִמׁשְ י , ְּוַעל ָדא ּכְ ּכִ

ָרֵאל ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ְיָי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו, ַמאי ַטְעָמא. ֹלא ַנַחׁש ּבְ ִגין ּכִ ְטָרא . ּבְ ִמּסִ
ְטָרא ְדֶקֶס, ר''ָנַפק ׁשֹו, ׁש''ְּדָנָח ְּוַעל ָדא , ְּוָדא הוא ׁשֹור ַוֲחמֹור. ר''ָנַפק ֲחמֹו, ם''ִּמּסִ

ְלָעם ְרׁשוָתא ַאֲחָרא, ּבִ ר ּבִ יָון ְדָיַדע ְדִאְתְקׁשַ ּּכֵ ּ ְּוָאַמר ֵליה ַאך ֶאת ַהָדָבר ְוגֹו, ּ ַאְבִאיׁש ', ְּ
ּוַמה ָאן ִהיא ְיָקָרא ִדיִלי, ְוָאַמר, ֵּליה ַחְרׁשֹוי.ּ ל ּבְ ּכַ ח ִדְיֵהא , ּ ִמָיד ִאְסּתָ ּכַ ְּוָלא ַאׁשְ

ְרׁשוֵתיה ּּבִ   .ֶּאָלא ַהאי ָאתֹון, ּ

ה)ב''במדבר כ(ִמַיד  ד ְרעוֵתיה ּבָ ּבֶֹקר ַוַיֲחבֹוש ֶאת ֲאתֹונֹו ְלֶמְעּבַ ְלָעם ּבַ ּ ַוָיָקם ּבִ ּ ּ ּ ,
ּוְרעוָתא ְדָבָלק ּ י הֹו. ּ ְּוַעל ָדא ַוִיַחר ַאף ֱאֹלִהים ּכִ ֵּלך הואּ ּהוא ַדְייָקא. ְ ְרֵמיה , ּ ְּדַאִפיק ּגַ ּּ

ֵּמְרׁשוֵתיה ה ְדָאַמר ֵליה ְוַאך ֶאת ַהָדָבר ְוגֹו, ּ ִּמּמַ ּ א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא. 'ְּ ּּתָ ַקְדִמיָתא , ּ ְּדָהא ּבְ
ָּיַהב ֵליה ְרׁשוָתא ם, ּ ְְוָאַמר קום ֵלך ִאּתָ א ְדֲהָוה ָאִזיל, ּ ּתָ . ף ֱאֹלִהיםֲּאַמאי ַוִיַחר ַא, ַּהׁשְ

ִגין ְדהֹוֵלך הוא ֶּאָלא ּבְ ְּ ְרׁשוֵתיה ִדיֵליה, ּ ּהוא ּבִ ּ ּ ּ ְְלָנְפָקא ֵמַההוא ְדָאַמר ֵליה ְוַאך ֶאת , ּ ּ ּ ּ
  .ַּהָדָבר

  ]ב''ז ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע )ב''ז ע''דף ר(, ְּ ן וְמַזֵרז ַזְייָנך ְל, ָרׁשָ ְַאּתְ ְמַתּקֵ ָנְפָקא ִמן ּ
ֶהוֹון, ְּרׁשוִתי ְרׁשוִתי ּתֶ ַּחֶייך ַאְנּתְ ַוֲאָתָנך ּבִ ְ ָ ב ַמְלַאך ְיָי. ּ ְִמַיד ַוִיְתַיּצֵ ּ ב. ּ ָאַמר . ַּמאי ַוִיְתַיּצֵ

א י ַאּבָ אוְמנוָתא ַאֲחָרא, ִרּבִ ָּנַפק ְוָקִאים ּבְ ֵּמאוָמנוָתא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ְּדַהאי ַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי , ּ ּ
ְמעֹוןְוַה. ֲהָוה י ׁשִ ְּיינו ְדָאַמר ִרּבִ ַּחָייַבָיא ְמַהְפֵכי ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ּ ּ ָטן לֹו. ּ ְּדָהא ָלא , ְלׂשָ

ּאוָמנוָתא ִדיֵליה ֲהָוה ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר י ַמְלָאָכא, ָאַמר ִרּבִ ּנֵ ְּוָלא ָנַפק ֵמאוָמנוָתא ִדיֵליה, ָלא ׁשָ ּ ּ ִגין ְדֲהָוה , ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
ָּסִתיר ָחְכְמָתא ִדיֵליה, ְּוָקִאים ַלֳקְבֵליה, ְּטָרא ְדַרֲחֵמיַהאי ַמְלָאָכא ִמּסִ ְּוִקְלֵקל ְרעוֵתיה, ּ ּ .

ָטן לֹו ָטן. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלׂשָ ָטן, לֹו ֲהָוה ׂשָ ַכח ׂשָ ּתְ ָטן, ְוִאׁשְ   .ֲאָבל ְלַאֲחָרא ָלא ֲהָוה ׂשָ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ים ֲהָוה ּבִ, ָאַמר ַרּבִ ָמה ַחּכִ ַחְרׁשֹויּכַ ֵני ָעְלָמא, ְלָעם ּבְ ל ּבְ ְּדָהא , ַעל ּכָ
ח ּגַ ֲעָתא ְדַאׁשְ ׁשַ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ָחא ֵעיָטא ְלָנְפָקא ֵמְרׁשוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּכְ ְּלַאׁשְ ּ ּ ֵמַהִהיא , ְּ

ִּמָלה ִדְכִתיב ְּוַאך ֶאת ַהָדָבר ְוגֹו, ּ ַחְרׁשֹוי. 'ְ ל ּבְ ּכַ ר ַהִה, ִאְסּתָ ַכח ּבַ ַמה , יא ָאתֹוןְוָלא ַאׁשְ
ִתיב ין, ַוַיֲחבֹוש ֶאת ֲאתֹונֹו, ּכְ ָכל ַחְרׁשִ ּוְבָכל ְקָסִמין ְדֲהָוה ָיַדע, ַּאְטִעין ָלה ּבְ ְוָאִעיל , ּ

ה ְלהו, ּּבָ ְּוַאְכִליל ָלה ִמּכֻ ָרֵאל, ּּ ִגין ְלֵמיָלט ְלהו ְלִיׂשְ י הֹוֵלך . ּּבְ ְִמָיד ַוִיַחר ַאף ֱאֹלִהים ּכִ ּ ּ
ּהוא ַדְייָק. ּהוא ַמרּ ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא. ּא ּכְ א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ . ַּאְקִדים ְלַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי, ְּ

ְּלַקְייָמא ָלֳקְבֵליה יר ֲחָרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי, ּ   .ְוַיְסּתִ

א ֲחֵזי ִקְסמֹוי ְוַחְרׁשֹוי, ְוּתָ ִתיב ְיָי ְוָלא ִאְתֲחֵזי ּבְ א ָלא ּכְ ּתָ ְּוָהא אוְקמוָה. ְּדַעד ַהׁשְ ּ. 
יָון ְדַאְתִקין ֲאָתֵניה א ּכֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ִתּקוֵני ֲחָרׁשֹוי, ּ ָרֵאל, ְּוֵזְרָזה ּבְ ִסְטָרא ְדִדיָנא ְלֵמיָלט ְלִיׂשְ , ּּבְ

ִריך הוא ְלַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי ָלֳקְבֵליה א ּבְ ַּאְקִדים קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָמא ְדַרֲחֵמי, ְּ ּוִבׁשְ ִגין ִלְסּתֹור , ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2458דף [ -ּ

ָּחְכְמָתא ִדיֵליה ְּלַאְסָטָאה ַלֲאָתֵניה ֵמַההוא ָאְרָחאּו, ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ט ָהָאתֹון ִמן , ּּכְ ַוּתֵ
ְַהֶדֶרך ִּמן ַהֶדֶרך ַדְייָקא. ּ ב ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים. ְּ ִתיב ַוִיְתַיּצֵ ְְוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ ְַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך , ּ ּ

ֶּאָלא ַמְלַאך ְיָי ְדַרֲחֵמי, ָהֱאֹלִהים ְ ּ.  

א ִריך הואָּאַמר קוְדׁשָ ּ ּבְ ע, ְ ך, ָרׁשָ ַחְרׁשָ ְַאּתְ ַאְטָעַנת ַלֲאָתָנך ּבְ ה ִסְטֵרי ְדִדיֵני , ְ ַכּמָ ּּבְ
ַני ר ְטעוָנך. ָלֳקֵבל ּבָ ְֲאָנא ַאְעּבָ ְּוֵיָהֵפך ֵמָאְרָחא ָדא, ּ ִּמָיד ַאְקִדים ַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי , ְ ּ ּ
ָטן לֹו ַמר. ּלֹו ַדְייָקא. ְלׂשָ ָמה ְדִאּתְ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאך ְיָי ְוגֹו)ב''כבמדבר (. ּּכְ ָאַמר . 'ְ ַוּתֵ

י ִיְצָחק ך ָלא ָחָמא, ְוִכי ֲאַמאי ָחָמאת ִהיא, ִרּבִ ל ּכַ ים ּכָ ְוִבְלָעם ְדֲהָוה ַחּכִ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
א, יֹוֵסי ֵחיזו ַקִדיׁשָ ל ּבְ ּכֵ ע ִיְסּתַ לֹום ְדַההוא ָרׁשָ ַּחס ְוׁשָ ּ ִתיב , ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ּ ָהא ּכְ

ּנֹוֵפל וְגלוי ֵעיָנִים ָהא ִמיִדי ְוָלא ֵאיָמא. ּ ַמְעָנא ּבְ ָּאַמר ֵליה ֲאָנא . ָּאַמר ֵליה ָלא ׁשְ
ַמְעָנא ָלא, ׁשְ ּכְ ְְדַכד ֲהָוה ִאְצְטִריך ְלִאְסּתַ א ָלא ִאְצְטִריך . ֲהָוה ָנִפיל ְוָחֵמי, ּ ּתָ ְְוַהׁשְ

ָלא ּכְ   .ְלִאְסּתַ

ל ְנִביֵאי ְמֵהיְמנוָתא, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה יר ֲהָוה ַעל ּכָ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ּּבְ לוי , ּ ְּדִאיהו ּגְ ּ ּ
ִריך הוא, ֵעיַנִים א ּבְ יָקָרא ְדקוְדׁשָ ל ּבִ ּכַ ָּחֵמי ְוִאְסּתָ ְמעֹון ָאַמר. ְּ י ׁשִ ְלָעם , ְוָהא ִרּבִ ּבִ

ַחְרׁשֹוי ִאין ִדְל, ּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ִאיּנון ּכִ ֲּהָוה ָיַדע ּבְ אּ ּתָ יב, ּתַ ָמה ִדְכּתִ ְלָעם )יהושע יג(, ּּכְ  ְוֶאת ּבִ
עֹור ַהּקֹוֵסם ן ּבְ ְּדִטּנוָפא ְדִטּנוֵפי, ּקֹוֵסם ַקְרֵייה ְקָרא, ּבֶ ּ ּ יָקָרא ְדָמאֵריה, ּ ל ּבִ ּכַ ֵּהיך ִיְסּתָ ּ ְ .

ְמעֹון, ְועֹוד י ׁשִ ֲעָתא, ָהא ָאַמר ִרּבִ ֵחיזו ַחד ְדָחָזא ְלפום ׁשַ ּּבְ ּ ַוְיַגל ְיָי ֶאת ֵעיֵני ִּדְכִתיב , ּ
ְלָעם ִגלוי ְדַעְייִנין, ִּאְתֲעִקימו ֵעינֹוי, ּבִ ְּוַאּתְ ַאְמַרת ְדֲהָוה ָחֵמי ּבְ ּ יָקָרא , ּ ל ּבִ ּכַ ְוִאְסּתָ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ.  

ֵעי ָצחוָתא. ְֲאָנא ַאֲהַדְרָנא ָלֳקְבָלך, ָּאַמר ֵליה ִּדיִדי ְוִדיָדך ּבָ ַרְייָתא ַּוַדאי ָרֵזי אֹו. ְּ
ֵני ָעְלָמא ְלֵמיָקם ָעַלְייהו, ִּעָלִאין ִמָלה . ְּוָלא ַיְכִלין ּבְ ך ָאִסיר ְלַאְקְדָמא ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְ

ַמע ִמָלה ְוֵיַדע ָלה ַעל ּבוְרֵייה, ְּדאֹוַרְייָתא ַּעד ְדִיׁשְ ּ ּ ְמעֹון ָאְמרו . ּּ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ָּאתו ְלַקּמֵ ּ ּ ּ
יה ִּמָלה ַקּמֵ ּ.  

  ]א''ח ע''דף ר -' ג זוהר חלק[

ֶרּנו ְוגֹו)תהלים ח(, ָּפַתח ְוָאַמר י ִתְזּכְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ּ ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ִּדְמָמָנן , ּ
ְּדָעְלָמא ֲאְמרוָה ּ א, ּ ִריך הוא ְלִמְבֵרי ֱאָנׁשָ א ּבְ ְרעוֵתיה ְדקוְדׁשָ ֲעָתא ְדָסִליק ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְקָרא . ְּ

ּתֹות ְדַמְל יה, ֲּאֵכי ִעָלָאהְּלִכּתֹות ּכִ ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ָאָדם, ָאַמר לֹון. ְּואֹוִתיב לֹון ַקּמֵ . ּבָ
יה ָּאְמרו ַקּמֵ ל ָיִלין ְוגֹו)תהלים מט(, ּ יָקר ּבַ ָעא . ' ְוָאָדם ּבִ ִריך הוא ֶאְצּבְ א ּבְ יט קוְדׁשָ ּאֹוׁשִ ְּ

ִּדיֵליה יה. ְואֹוִקיד לֹון, ּ ּתֹות ַאֲחָרִנין ַקּמֵ ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ָאָדםָא, ּאֹוִתיב ּכִ ָּאְמרו . ַמר לֹון ּבָ
יה ֶרּנו )א''ח ע''דף ר(, ַּקּמֵ י ִתְזּכְ ר ָנׁש ָדא. ָּמה ֱאנֹוׁש ּכִ ַּמה ִטיבו ְדּבַ ּ ר ָנׁש , ָאַמר לֹון. ּ ּבַ

ַצְלָמא ִדיָדן ִּדְיֵהא ּבְ ִּדְיֵהא ָחְכְמָתא ִדיֵליה, ּ ּ   .ִּעָלָאה ֵמָחְכָמְתכֹון, ּ

יָון ְדָבָרא ָא יה, ְוָחָטא, ָדםּּכֵ ִדימוס ַקּמֵ ְּוָנִפק ּבְ יה, ֵאל''ּא ַוֲעָז''ָּאתו ֲעָז, ּ ָּאְמרו ַקּמֵ ּ ,
ך ּבָ ְִפְתחֹון ֶפה ִאית ָלן ּגַ ּ ך, ּ ר ָנׁש ְדַעְבַדת ָחֵטי ַקּמָ ְָהא ּבַ ּ ֱהוֹון , ָּאַמר ְלהו. ּ ִאְלָמֵלי ּתֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2459דף [ -ּ

ְייהו ְוכו ּבַ ִכיֵחי ּגַ ּׁשְ ִריך. 'ּ א ּבְ ְַמה ֲעַבד קוְדׁשָ א ִדְלהֹון ִמן . ּ הואּ א ַקִדיׁשָ ָּאִפיל לֹון ִמַדְרּגָ ּ ּ
ַמָיא   .ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ א ַאֲהַדְרָנא ְלִתיוְבַתְייכו, ָאַמר ַרּבִ ּתָ ַּהׁשְ ּ ְּדִבְלָעם ָאַמר נֹוֵפל וְגלוי ֵעיָנִים. ּ ּ ּ ,
ְרֵמיה, ִּאי ֵניָמא ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ח ּגַ ּבַ ּבוֵחי ָקא ְמׁשַ ְּוׁשַ ִריך הוא ְֵהיך ִיְכּת, ּ א ּבְ ֹּוב קוְדׁשָ ְּ

אֹוַרְייָתא ִדיָבא ּבְ ְּוִאי ִמָלה ִדְקׁשֹוט ִהיא. ִּמָלה ּכְ א , ּ ַדְרּגָ ע ּבְ ח ַההוא ָרׁשָ ּבַ ּתַ ֵּהיך ִיׁשְ ְ

ל ְנִביֵאי ְמֵהיְמנוָתא ִּעָלָאה ַעל ּכָ ה ִדְלֵעיָלא, ְועֹוד. ּ ְרָיא ְקדוּשָׁ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
ַאְתֵריה ְדִא ּּבְ   .ְּתֲחֵזי ֵליהּ

א ַאֲהַדְרָנא ְלִמָלה ַקְדָמָאה ּתָ ִריך הוא. ַּהׁשְ א ּבְ ַתר ְדָאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּּבָ ּ ֵמֲאָתר , ְּ
א ִדְלהֹון י ָעְלָמא. ַּקִדיׁשָ ַתר ְנׁשֵ ָלא. ְּוַאְטעו ָעְלָמא, ָּטעו ּבָ ּכְ ְוָהא , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

ִתיב  ה ַמְלָאָכיו רו)תהלים קד(ּכְ ֵּאיך ָיִכילו , ְּוָהא ִאֵלין ַמְלֲאִכין ֲהוֹו. 'חֹות ְוגֹוּ עֹוׂשֶ ְ

ַאְרָעא א ֲחֵזי. ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ל ִאיּנון , ֶּאָלא ּתָ ּ ִדְלֵעיָלא)מלכים(ּּכָ ְוָלא ַיְכִלין , ָלא ַקְייִמין, ּ
ְנהֹוָרא ִעָלָאה ְדָנִהיר לֹון, ְלֵמיָקם ר ּבִ ּּבַ ְייהו ַההוא ְנהֹוָרא ְּוִאי ָפִסיק . ְּוַקִיים לֹון, ּ ִּמּנַ ּ

ִּדְלֵעיָלא ִריך הוא. ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם, ּ א ּבְ ן ִאֵלין ְדָאִפיל לֹון קוְדׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְּ ּוָפַסק . ּ
ְייהו ַההוא ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ִּמּנַ ּ ּ ֵני ִזיַווְייהו, ּ ּתָ ְּדִאׁשְ הו ֲאִויָרא . ּ ִליט ּבְ ְּוַכך ַנְחּתו ְוׁשָ ּ ְ

א ַאֲחָרא, אְּדָעְלָמ ַדְרּגָ ּנו ּבְ ּתָ   .ִּאׁשְ

א ֲחֵזי ָרא, ּתָ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ַּמָנא ְדֲהָוה ָנִחית ְלהו ְלִיׂשְ ִּמַטָלא , ַּההוא ַמָנא ֲהָוה, ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא יָקא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ ְּדֲהָוה ָנִחית ֵמַעּתִ ֲּהָוה ְנהֹוֵריה ָנִהיר , ְוַכד ֲהָוה ָנִחית. ּ

ֻכְל יה ִאְתָזן ֲחַקל ְדַתפוִחין, ּהו ָעְלִמיןּּבְ ּוִמּנֵ ּ ּ ּוַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ּּ א. ּ , ְוַכד ֲהָוה ָנִחית ְלַתּתָ
יה ֲאִויָרא ְדָעְלָמא ִליט ּבֵ ְּוׁשָ ֵני ִזיִויה, ִאְגִליד, ּ ּתָ יב, ְּוִאׁשְ ָמה ִדְכּתִ ְּוָלא ֲהָוה ִזיִויה ֶאָלא ּכְ ּּ ,

ְזַרע ּגַ)במדבר יא( ן ּכִ ן ַמְלֲאִכין. ְוָלא ַיִתיר', ּד הוא ְוגו ְוַהּמָ ּכֵ ִליט , ְוָכל ׁשֶ יָון ְדַנְחּתו ְוׁשָ ּּכֵ ּ
הו ֲאִויָרא א ַקְדָמָאה ַדֲהוֹו, ּּבְ ּנו ֵמַההוא ַדְרּגָ ּתָ ִּאׁשְ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ָלֵאי ְדַפְרְזָל, ָּחָמא ְדַאְטֲעָיין ָעְלָמא. ְּ ְלׁשְ ׁשַ ר לֹון ּבְ א ָּקׁשַ
טוָרא ַדֲחׁשֹוָכא ּּבְ ָאן ֲאָתר ַיְתֵבי, ּ ֲעִמיָקא ְדטוֵרי. ּבְ ּּבְ ּוְרֵמי ֲחׁשֹוָכא , א''ּאֹוִתיב ֵליה ַלֲעָז. ּ

ְּדַאְנִפין ִריך הוא. ּ א ּבְ ר לֹון קוְדׁשָ ֲעָתא ְדָקׁשַ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַלֵפי , ְּ יז ּכְ ף ְוַאְרּגִ ּקַ ִּאְתּתָ
ִר, ַמֲעָלה א ּבְ עוְמָקא ַעד ְקָדֵליהְּוקוְדׁשָ ּיך הוא ָאִפיל ֵליה ּבְ ּ ּ ּּ ַאְנפֹוי, ְ . ְּוָזִריק ֲחׁשֹוָכא ּבְ
ף''ֲעָזֵא ֵביה, ּל ְדָלא ִאְתָתּקַ ּאֹוְתֵביה ּגַ   .ְּוָנִהיר ֵליה ֲחׁשֹוָכא, ּ

ּוְבֵני ָעְלָמא ְדַיְדִעין ַאְתַרְייהו ּ ְייהו, ּ א, ַּאְתָיין ְלַגּבַ ין ְואֹוְלִפין לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ  ַחְרׁשִ
ין וְקָסִמין ּוְנָחׁשִ ְּוִאיּנון טוֵרי ֲחׁשֹוָכא. ּ ִגין ַדֲחׁשֹוָכא . ַמאי ַטְעָמא. ִּאְקרון ַהַרֵרי ֶקֶדם, ּ ּּבְ

ך. ַּאְקִדים ִלְנהֹוָרא ְוְבִגין ּכָ ְייהו . ַּהַרֵרי ֶקֶדם ִאְקרון, ּטוֵרי ֲחׁשֹוָכא, ּ ָּלָבן וִבְלָעם ִמּנַ ּ
ין ְלָעםְוַהְי. אֹוְלֵפי ַחְרׁשִ ּינו ְדָאַמר ּבִ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב ֵמַהְרֵרי ֶקֶדם ְוגֹו, ּ   .'ְִמן ֲאָרם ַיְנֵחִני ּבָ

א ֲחֵזי ְרֵמיה ֵמַהאי ֲאָתר, ּתָ ח ּגַ ּבַ ְלָעם ֲהָוה ָקא ְמׁשַ ְוָאַמר ְנֻאם ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי ֵאל , ּּבִ
ִגין ַדֲעָז. 'ְוגֹו ֵנ, ל''ּא ְוַעָזֵא''ּּבְ ֵּמִאיֵלין ִמִלין ִעָלִאין, י ָעְלָמאַּאְמֵרי ְלִאיּנון ּבְ ּ ַּדֲהוֹו ַיְדֵעי , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2460דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא ְלֵעיָלא יה. ּּבְ א ַדֲהוֹו ּבֵ ֵעי ֵמָעְלָמא ַקִדיׁשָ ּתָ ּוִמׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשֹוֵמַע ִאְמֵרי , ּ
ִתיב, ׁשֹוֵמַע קֹול ֵאל. ֵאל ִּאיּנון ֲאִמיָרן ְדַאְמֵרי, ֶּאָלא ִאְמֵרי ֵאל, ָלא ּכְ יהּ ַמאן . ּ ִמּנֵ

ְּדָאֵתי ִמִפְרָקא ֲאִלין ֵליה ֵמָאן ַאּתְ ָאֵתי, ּ א, ָאַמר. ְּוׁשָ א ַקִדיׁשָ ַמע ִמִלין ְדַמְלּכָ ִּמְלִמׁשְ ּ ּ ך . ּ ְּכַ

ָעְלָמא, ְּויֹוֵדַע ַדַעת ֶעְליֹון. ְנֻאם ׁשֵֹמַע ִאְמֵרי ֵאל ֲעָתא ְדַתְלָיא ִדיָנא ּבְ ְּדֲהָוה ָיַדע ׁשַ ּ ּ ,
ּוְמַכִוין ׁשַ ַחְרׁשֹויּ   .ֲעָתא ּבְ

  ]ב''ח ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ַדי ֶיחֶזה ר ַמֲחֵזה ׁשַ ַדי, ֲּאׁשֶ לוי ֵעיָנִים. ַּמאן ַמֲחֵזה ׁשַ ִּאֵלין ִאיּנון ֹנֵפל וּגְ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון . ּ ּ
, א''ָּדא ֲעָז: ֹנֵפל. ל''א ְוַעָזֵא'' ֲעָז)א''ב ע''פנחס רל, א''ב ע''לקמן רי, ב''ח ע''לך לך פ(

עוְמָקא ֲחׁשֹוָכא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָאְעִמיק ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ עוְמָקא ַעד ְקָדֵליה , ְּ ְּוָיִתיב ּבְ ּ
ְדָקַאְמָרן ַאְנפֹוי, ּכִ ַּוֲחׁשֹוָכא ִאְזְדַרק ּבְ ַמָיא. ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי נֹוֵפל. ּ , ָנַפל ִזְמָנא ֲחָדא ִמן ׁשְ

עו, ְלָבַתר, ְוָנַפל ִזְמָנא ַאֲחָרא לוי ֵעיַנִים: ל''ֲעָזֵא. ְּמָקא ַדֲחׁשֹוָכאּּבְ ּהוא ּגְ ְּדָהא ָלא , ּ
ִּאְזְדַרק ַחׁשֹוָכא ָעֵליה ף, ּ ּקַ ַההוא ִדְלֵעיָלא, ְּדָלא ִאְתּתָ יז ּכְ ְּוָלא ַאְרּגִ ּ  )ב''ח ע''דף ר(. ּ

ַדי ּוִבְלָעם ָקֵרי לֹון ַמֲחֵזה ׁשַ ְּדִאיּנון ֹנֵפל וְגלוי ֵעיָנִים, ּ ּ ּ ּ.  

ּוְבַההוא ָעְלָמא,  ִזְמָנאּ ַאר ּבְ ּתְ ְייהו, ָלא ִאׁשְ ּבַ ַכח ּגַ ּתְ ְּדִיׁשְ ר ִאיהו, ּ ֲהָוה , ּוְבָכל יֹוָמא. ּּבַ
הֹון ִאיּנון טוֵרי ִעּמְ ים ּבְ ַּאְסּתִ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב ֵמַהַרֵרי ֶקֶדם, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ . ְַיְנֵחִני ּבָ

ֵני, ֵּמַהַרֵרי ֶקֶדם ַוַדאי   . ֶקֶדםְוָלא ֵמֶאֶרץ ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ָמה ִזְמִנין ֲאֵמיָנא ִמָלה ָדא, ָאַמר ַרּבִ ּּכַ ֵלי ַחְבַרָייא, ּ ּכְ ְּדָהא , ְּוָלא ִמְסּתַ
א ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ִריך הוא ָלא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ֲאָתר ַקִדיׁשָ ְרָיא , ֶּאָלא ּבַ ֲאָתר ְדִאְתֲחֵזי ְלׁשַ ּּבַ

ִריך הו. ֲעלֹוי א ּבְ ְּוֵכן קוְדׁשָ נֹו ְוגֹו)דברים יח(, א ַמְכִריז ְוָאַמרְּ ֵצא ְבך ַמֲעִביר ּבְ . 'ָ ֹלא ִיּמָ
ְּוהוא ְדָאֵתי  ֲהַדְייהו)א אתי''ס(ּ   .ּ ְלִאְתָעְרָבא ּבַ

ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ֶּאָלא ַזּכָ ּ יַנְייהו, ּ ְרָיא ּבֵ ִריך הוא ַקִדיׁש לֹון ְלׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ֶקֶרב ַמֲחֶניך ְוגֹו)דברים כג(, יבּ י ְיָי ֱאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך ּבְ ָ ּכִ ְ ּוְבִגין ְדהוא . 'ָּ ּ ּ

ֶרב ַמֲחֶניך ּקֶ ִָמְתַהֵלך ּבְ ְ ִתיב ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש ְוגֹו, ּ ים  )ויקרא כ(ּוְכִתיב . 'ָּכְ ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ
או ּבְ)ויקרא יח( ּוְכִתיב. 'ְוגֹו ַטּמְ ּ ַאל ּתִ ם ְוגֹו)ויקרא כ(ּוְכִתיב . 'ָּכל ֵאֶלה ְוגֹוּ . ' ָוָאֻקץ ּבָ

ְייהו ּבַ ְּדָלא ָיִכיְלָנא ְלָקְרָבא ּגַ רו ִלי ְלַבר, ּ ָרֵאל. ְּוׁשָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ָאה , ּ ְוַזּכָ
י ּחוָלֵקיהֹון ִדְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני ַקִדיׁשֵ ין, ּ ְּדִאיּנון ַקִדיׁשִ א ְּוִאית לֹון חו, ּ ׁשָ ּמְ ּתַ ָלָקא ְלִאׁשְ

ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ּּבִ לוָפה )ב''במדבר כ(. ּ ֶדֶרך ְוַחְרּבֹו ׁשְ ב ּבַ ֶרא ָהָאתֹון ֶאת ַמְלַאך ְיָי ִנּצָ ּ ַוּתֵ ְ ְ

ָידֹו ַקע , )א בדרך''ס(, ּבְ ּתְ ַההוא ָאְרָחא ְדֲהָוה ִאׁשְ ּּבְ ַגָווה)א אשתכח''ס(ּ ּ ּבְ לוָפה . ּ ְּוַחְרּבֹו ׁשְ
ָידֹו א, ִּכי ִאי ִאיהו ָנִפיק ָלֳקֵביל ַהאי ָאתֹוןְו, ּבְ ֵעי ַחְרּבָ ְּוִאי ִאיהו ָנִפיק ָלֳקְבֵליה . ַמאי ּבָ ּ

ֶּאָלא ּכָֹלא ִאְזְדַמן. ְּוִאיהו ָלא ָחָמא, ֲּאַמאי ָחָמאת ֲאָתֵניה, ְּדִבְלָעם ּ ַּההוא ַמְלָאָכא . ּ
ִּמְזְדַמן ָלֳקְבֵליה ְדָאתֹון ּ ְּלַאָפָקא ָלה ִמן ַהה, ּ הּ ּוא ָאְרָחא ְדִאְתְטַען ּבָ ּ ַרֲחֵמי. ּוְבָמה. ּ . ּבְ
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ְּוִאְזְדַמן ָלֳקְבֵליה ְדִבְלָעם ּ א ֵליה, ּ ְרׁשוֵתיה, ְּלַאְעְנׁשָ ֵעי ְלֵמיַהך ּבִ ַּעל ְדִאיהו ֲהָוה ּבָ ּ ּ ְוָלא , ְּ
ְרׁשוָתא ַאֲחָרא    .)א דלעילא''ס(ּּבִ

י יֹוֵסי ֲאָלא, ָאַמר ִרּבִ א ִאית ְלׁשָ ּתָ ִאיןִאי, ַהׁשְ ּתָ ְטָרא ְדִכְתִרין ּתַ ּ ִמלֹוי ֲהוֹו ַאְתָיין ִמּסִ ּ ,
ְלָעם ְוגֹו, ְוָלא ֵמֲאָתר ַאֲחָרא ִתיב ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ְּוַאך ֶאת ַהָדָבר ְוגֹו', ֲּאַמאי ּכְ ְ' .
י ִיְצָחק  דאי תימא דקודשא בריך . בגיניהון דישראל אתהדר מלאכא למללא עמיה(ָאַמר ִרּבִ

חס ושלום דהא ההוא מלאכא אמר ליה ואפס . 'עמיה והוא אמר אך את הדבר וגוהוא מליל 
ְּדַהאי ֱאֹלִהים .  ָהִכי אֹוִליְפָנא.)'דאי תימא ויאמר אלהים אל בלעם וגו', את הדבר וגו

ְלהו ַמְלָאָכא ֲהָוה ְּדָהָכא ּכֻ ָיא. ּּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוַההוא ִאיהו ֲאָתר ְדָאֵתי ִמּסִ ּ ּ ּיה ְּדֵב, ּ
ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ֲּאִחיָדן ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְדִאיּנון ּכִ ּ ְלָעם, ּּ הו ּבִ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ְּדֲהָוה ִמׁשְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ְלָעם ְלָעם. ַּוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ָמא . ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ׁשְ ִּדְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַמְלָאָכא ּבִ
  .ִּעָלָאה

ט ָהָאתֹו ְן ִמן ַהֶדֶרךַוּתֵ ְטָרא ְדִדיָנא , ָּסָטָאת ִמן ַההוא ָאְרָחא, ּ ַּדֲהַות ְטִעיָנא ִמּסִ ּ
ָיא ָרֵאל, ַקׁשְ ְלָעם. ָּלֳקְבֵליהֹון ְדִיׂשְ ְּדִהיא ָסָטָאת ֵמַההוא ָאְרָחא, ּוְבָמה ָחָמא ּבִ ֶּאָלא ָהִכי . ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָאְרָחא, ָאַמר ַרּבִ ְּדֲאִפילו ּבְ ָעא ְלַאְב, ּּ ָרֵאלּבָ א ְלהו ְלִיׂשְ ֵחיָלא ַדֲאָתֵניה, ָּאׁשָ ּּבְ ּ .
ידֹוי ִתיב, ְּוֵכיָון ְדָלא ָסִליק ּבִ ל, ַמה ּכְ ּקֵ ּמַ ְַוַיך ֶאת ָהָאתֹון ּבַ ׁש ָלה, ַּאְטָען ָלה. ּ , ְּוַאְלּבָ

ִקיָפא ָיא ּתַ ִזרוִזי ִדיָנא ַקׁשְ ּּבְ ַמֵקל. ּ ַמֵקל ַדְייָקא. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ ִּאיהו ִדיָנא ְּד. ּּבַ ּ
יָפא ּקִ ָיא ּתַ ִתיב. ַקׁשְ ַמְקלֹו ָלא ּכְ ל, ּבְ ּקֵ ּמַ   .ֶּאָלא ּבַ

ּפוק ָחֵמי ע, ּ יָפא ָחְכְמָתא ְדַההוא ָרׁשָ ּקִ ָמה ּתַ ּּכַ א ְלהֹון , ּ א ִדיֵליה ְלַאְבָאׁשָ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ
ָרֵאל ח ְלָנְפָקא ֵמְרׁשוָתא ִדְלֵעיָלא, ְלִיׂשְ ּגַ ְּדִאיהו ַאׁשְ ּ ּ ּ ָראּבְ, ּ יה ְלִאְתַייּקְ ִּגין ְדִתיאוְבּתֵ ּ ּ ,

ָרֵאל א ְלהו ְלִיׂשְ ּוְלַאְבָאׁשָ ָרִמים ְוגֹו)ב''במדבר כ(. ּ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ְ ַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ְיָי ּבְ ַמה . 'ּ
ִתיב ְלֵעיָלא ִתיב, ּּכְ ַקְדִמיָתא ּכְ ֶדה, ּבְ ּשָׂ ֶלך ּבַ ט ָהָאתֹון ִמן ַהֶדֶרך ַוּתֵ ְַוּתֵ ְ ֶלך ּבְ, ּ ֹאַרח ְַוּתֵ

ר ֶדה, ֵמיׁשָ ְטָרא ְדׂשָ ה)אתער(, ִּמּסִ ה ְדֲהָוה ּבָ ּ ְוִאְרִכיַנת ִמּמַ ְלָעם ֶאת ָהָאתֹון . ּ ְַוַיך ּבִ ּ
ֶדה ְּלַהטֹוָתה ַהָדֶרך ְלַאְסָטָאה ָלה ֵמַההוא ָאְרָחא ְדׂשָ ּ ּ ּ ּ י יֹוֵסי. ְּ ין ַמְלָאָכא וֵבין , ָאַמר ִרּבִ ּּבֵ

ָעאקו ְלָעם ֲהָות ֲאָתָנא ּבְ ְלָעם. ּּבִ ד ָחָמא ּבִ ֵדין ַוַיך ֶאת , ְּדָלא ֲהָוה ָיִכיל, ְלָבַתר ּכַ ְּכְ ּ
ל ּקֵ ּמַ ַמר. ָהָאתֹון ּבַ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

  ]א''ט ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ְַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ְיָי ְוגֹו א. 'ּ י ַאּבָ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ָאַמר ִרּבִ ָלא ּבְ ּכְ ָמה ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּּכַ ּ ,
ָחְכְמָתא ִעָלָאה )א''ט ע''דף ר(ֵני ְקָרֵאי ְרִמיֵזי ָה , ְוִכי ְלַמָגָנא ָנַפק ַהאי ַמְלָאָכא. ּּבְ

ְרַמָייא ָלֳקְבָלה. ְלִאְתֲחָזָאה ְלַחד ֲאָתָנא ין ּכַ ּאֹו ְלֵמיָקם ּבֵ ֶּאָלא . ִזְמָנא ָהָכא ְוִזְמָנא ָהָכא, ּ
ּּכָֹלא ָרָזא ִעָלָאה הוא ּ ֵעי קו, ּ ְּוֹכָלא ּבָ ָרֵאלּ ָנא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְלַאּגָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ְ ,

ין יׁשִ הו ִזיִנין ּבִ ֵלטו ּבְ ְּוָלא ִיׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִגין ְדִאיּנון חוָלֵקיה ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ.  
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ְַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ְיָי ְוגֹו אָנא. 'ּ א, ּתָ ְטָרא ְדִאּמָ ד ִאיִהי ִמְתַעְטָר, ִּמּסִ ִעְטָרָהא , אּּכַ ָנְפִקין ּבְ
יָטָהא ַתְכׁשִ ִליִפין ּבְ א. ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ִסְטֵרי ּגְ ַמְלּכָ ָעאת ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ִּמְתַעְטָרא , ְּוַכד ּבָ

ָווִנין ע ּגְ ַחד ַעָטָרא ְדַאְרּבַ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא)גוונין(. ּּבְ ַאְרּבַ ָווִנין ִמְתַלֲהָטן ּבְ ל , ּ ִאיּנון ּגְ ּכָ
ַההוא ִסְטָראּגְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ָּווָנא וְגָווָנא ִמְתַלֲהָטא ּתְ ִליִפין. ּ חוֵמי ּגְ ֵריָסר ּתְ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ .

ְתֵריַסר ַאֲחָרִנין ִלילו ּבִ   .ְּוָעאִלין ְוִאְתּכְ

א ְדַעָטָרא ֵריׁשָ ְּוִאיּנון ִמְגָדלֹות, ִסְטִרין' ּׁשוִרין ְלד' ִאית ד, ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ, ּ שיר (ר ּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמהו ֶמְרָקִחים. ּ ִמְגְדלֹות ֶמְרָקִחים)השירים ה ל )שיר השירים ג(, ּּכְ  ִמּכָ
ל ַמְגְדָלא וַמְגְדָלא ג. ַאְבַקת רֹוֵכל ְּוַעל ּכָ ּ ַאְבִנין ָטָבן, ִּפְתִחין' ּ ל ִסְטָרא , ְקִביִעין ּבְ ִמּכָ

ִדלוִגין ְדאֹוִפיר)א טמירא''ס( )יראא טה''ס(ְנִהיָרא , ַהאי ַעָטָרא. ְוִסְטָרא ּ ּבְ ּ ִגין ְיָקָרא , ּ ּבְ
א יב, ְּדַמְלּכָ ָמה ִדְכּתִ   .'ּ אֹוִקיר ֱאנֹוׁש ִמָפז ְוגֹו)ישעיה יג(, ּּכְ

חֹות ַעָטָרא ָסֲחָרָנָהא, ּתְ ְלָיין ָזֵגי ְדַדֲהָבא ּבְ ְטָרא ָדא, ּּתַ ָּזָגא ְדַדֲהָבא ִמּסִ ְּוָזָגא ְדַדֲהָבא , ּ
ְטָר ָגַוון ַההוא ִרּמֹוָנא)א בגו''ס(. ְוַחד ִרּמֹוָנא, ּא ָדאִמּסִ ה ֶאֶלף ָזִגין, ּ ּכְ ְוָכל ָזָגא , ִּאית ּבָ
ְייהו ִחָווָרא, ִּמּנַ סוָמָקא ּבְ ִּמְתַלֲהָטא ּבְ ע. ּ ִפלוִגין ַאְרּבַ ַּההוא ִרּמֹוָנא ִאְתְפַלג ּבְ ּּ ְּוַקְייָמא , ּ
ַלת. ְלִאְתֲחָזָאה ָזָגָהא, ְּפִתיָחא ִרין ַוֲחֵמׁש ָזִגין ְלִסְטָרא ָדאּתְ ְוֵכן ְלָכל ִסְטָרא , ּ ְמָאה ְוֶעׂשְ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ְוִסְטָרא ֵּמֵחיזו ְדָכל ִפְלָכא וִפְלָכא, ַּעד ְדִמְתַלֲהָטן ַאְרּבַ ּ ְּוִאיּנון ִאְקרון , ּּ ּ

יב. ֶּפַלח ָהִרּמֹון ָמה ִדְכּתִ ֶפַלח ָהִרּמֹון ַר)שיר השירים ד(, ּּכְ ֵתך ּכְ ַעד ְלַצּמָ ֵתך ִמּבַ ְּקָ ְ.  

ע ָזְוָיין ִפְלֵכי ַאְרּבַ ִלין ּבְ ְלּגַ ע ּגַ ִגְלּגוָלא ְלַההוא ַעָטָרא, ַּאְרּבַ ַּנְטִלין ּבְ , ְּוַכד ַנְטֵלי ָלה, ּ
ָפן ְלֵעיָלא ִּאְזַדּקְ ַּעד ְדָמטו ְלִגְלּגוָלא ְדִפְלָכא ִעָלָאה. ּ ּ ּ ּ ָרן ִמְתַחּבְ, ְּדָנִהים ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ּ
ל ִאיּנון ִפְלִכין ּּכָ ִלין. ְּוַזְקָפן ָלה, ְוַנְטִלין ְלַעְטָרא, ּ ְלּגַ ְּוָקָלא ְדִאיּנון ּגַ ּ ֻכְלהו , ּ ַמע ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ

ַמָיא. ְרִקיִעין ל ֵחיֵלי ׁשְ ין ּכָ ַאִלין ָדא ְלָדא, ְּלַקל ְנִעימוָתא ִמְתַרֲעׁשִ ְּוֻכְלהו ׁשָ ּ ַּעד ְדֻכְלהו , ּ ּּ
קֹומֹו) גיחזקאל(ַאְמֵרי  בֹוד ְיָי ִמּמְ רוך ּכְ ְ ּבָ ּ.  

ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ד ִמְזַדִווג ַמְלּכָ ּּכַ ַּסְלָקא ַעָטָרא ָדא, ּ א ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ֵריׁשָ ַבת ּבְ . ְּוִאְתָיׁשָ
ֵדין ָנִחית ַחד ַעָטָרא ִעָלָאה ְּוֵחיזור ְוׁשוָשן, ְּקִביָעא ְדָכל ֶאֶבן ָטָבא, ּּכְ ָסֲחָרָנָהא, ּ ית ּבְ. ּבְ ׁשִ

ִלין ַאְתָיא ְלּגַ ית ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּּגַ ר ַנְטִלין ָלה, ְּלׁשִ ְדִפין ְדֶנׁשֶ ית ּגַ ּׁשִ ּ ין . ּ ִפְלכֹוי ַחְמׁשִ ּבְ
א ִעָלָאה,  ֲעָנִבין ַסֲחָרָנָהא)א פלכין''ס( ה ִאיּמָ ְּדָגִליף ּבָ ּ ֶאֶבן ָטָבא. ּ ִּחָוור , ְקִביָעאן ּבְ

ֵכ ְּוסוָמק ָירֹוק ְואוָכם ּתְ ָווָנאּ ר ִזווִיין. ָלא ְוַאְרּגְ ית ְמָאה וְתַלת ֲעׂשַ ּׁשִ ּ ְלָכל ִסְטָרא , ּ
  .ְוִסְטָרא

 ] בשנה223יום [סדר הלימוד ליום טז אייר 

ית ְמָאה ִמְגָדִלין ְּוָכל ַמְגְדָלא וַמְגְדָלא. ְלֹכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא, ֶּאֶלף ְוׁשִ ּ . ּטוִרין ְקִביִעין, ּ
ַּפְרִחין ְלֵעיָלא ִכיּתוָנא ִאׁשְ, ּ ֲאָבן ּבְ א ִעָלָאה)א בפתורא''ס(ּּתַ ּ ְדִאיּמָ ח ְרבות ִדיָלה, ּ ְמׁשַ ּּבִ ּ ּ .

א ֵדין ִאיּמָ ְלִחיׁשו, ּכְ ָנן ִעָלִאין, ּּבִ ַההוא ַעָטָרא, ָּנִגיד ַמּתְ ַדר ְוָקַבע לֹון ּבְ ְלָבַתר . ְּוׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2463דף [ -ּ

א ח ְרבות ַקִדיׁשָ יד ַנֲחֵלי ִדְמׁשַ ַּאְנּגִ ּ א ְד, ּ אַּעל ֵריׁשָ יה. ַמְלּכָ ּוֵמֵריׁשֵ ָחא , ּ ָּנִחית ַההוא ִמׁשְ
יָרא, ָּטָבא ִעָלָאה ַּעל ִדיְקֵניה ַיּקִ א. ּ י ַמְלּכָ ן ָנִגיד ַעל ִאיּנון ְלבוׁשֵ ּמָ ּוִמּתַ ּ ֲּהָדא הוא . ּ

ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְוגֹו)תהלים קלג(, ִדְכִתיב ּשֶׁ ּ ּכַ ּ'.  

ַההוא ַעָטָרא, ָטָראְּלָבַתר ִאְתַהָדר ַע א ִעיָלָאה ּבְ ּוְמַעְטָרא ֵליה ִאיּמָ ּ ּ א ָעֵליה, ּּ ּוְפִריׂשָ ּ ,
ַההוא ַעָטָרא, ְוַעל ַמְטרֹוִניָתא י ְיָקר ּבְ ְּלבוׁשֵ ֻכְלהו ָעְלִמין. ּ ַמע ּבְ ּתְ ֵדין ָקָלא ִאׁשְ ּּכְ שיר (, ּ

ֵדין ֶחְדָווָתא הוא ּבְ. 'ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ְוגֹו)השירים ג אּּכְ ֵני ַמְלּכָ ּוַמאן ִאיּנון. ָּכל ִאיּנון ּבְ ּ .
ָרֵאל ְטַרְייהו ְדִיׂשְ ל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּּכָ ּ ּ ּ הו. ּ ְּדָהא ָלא ִמְזַדְווֵגי ּבְ ּ ּ הֹון, ּ ר , ְוָלא ַקְייִמין ִעּמְ ּבַ

ָרֵאל יָתא, ִּאיּנון ִיׂשְ ֵני ּבֵ ְּדִאיּנון ּבְ י ְלהו, ּ ְמׁשֵ ּוְמׁשַ ְרָכאן. ּ ֵדין ּבִ ְייהוּכְ ּ ִדְנִפיֵקי ִמּנַ ּ ,
ָרֵאל הוא ְּדִיׂשְ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ָרֵאל ַנְטִלין ּכָֹלא ין, ְּוִיׂשְ ַאר ַעּמִ יה ִלׁשְ ְדֵרי חוָלָקא ִמּנֵ ּוְמׁשַ ּ ּ ָזנו , ּ ּוֵמַההוא חוָלָקא ִאּתְ ּ ּ ּ
ין ַאר ַעּמִ ל ִאיּנון ׁשְ ין ִסְטֵרי חוָלֵקיהֹון , ְוָתאָנא. ּּכָ יןִּמּבֵ ַאר ַעּמִ דף (ָנִפיק , ִּדְמָמָנן ַעל ׁשְ

ִביל ָדִקיק )ב''ט ע''ר ן, ַּחד ׁשְ ּמָ ֵאי, ְּדִמּתַ ּתָ ִּאְתְנִגיד חוָלָקא ְלִאיּנון ּתַ ן ִמְתְפַרׁש , ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ה ִסְטִרין ְמִצית. ְלַכּמָ א, ְּוָדא ָקֵריָנן ֵליה ּתַ ְטָרא ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּדָנִפיק ִמּסִ ּ ּ.  

ֵתיְּוַעל ָד ָרֵאל ָקא ׁשָ ְמִצית ְדֶאֶרץ ִיׂשְ ּא ָעְלָמא ּכוֵליה ִמּתַ ּ ָרֵאל. ּ ָהא . ַמאן ֶאֶרץ ִיׂשְ
ּוֵבין ְלֵעיָלא. אֹוִקיְמָנא א, ּ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּוֵבין ְלַתּתָ ַאר ַעּמִ ל ִאיּנון ׁשְ ּּכָ ּ ָלא , ּ

ְמִצית ָזנו ֶאָלא ֵמַההוא ּתַ ִּאּתְ יָמ. ּּ ְלחֹודֹויְוָלא ּתֵ ּא ְדִאיּנון ּבִ ְתִרין , ּ ֶּאָלא ֲאִפילו ִאיּנון ּכִ ּ ּ ּ
ִאין ּתָ ְתָיין, ּתַ ְמִצית ׁשַ ָרִמים. ֵּמַההוא ּתַ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ַאר , ְּוָדא הוא ּבְ ִביל ֵמַרְבְרֵבי ׁשְ ׁשְ

יה ְרָכן ִמּנֵ ין ְדִמְתּבָ ַּעּמִ ּ.  

ד ָחָמא ַההוא ַמְלָאָכא ְלָעם ַאְסֵט, ּּכַ ִביָלאְּדָהא ּבִ יב ְלַהטֹוָתה , ּי ָלָאתֹון ְלַההוא ׁשְ ִּדְכּתִ ּ ּ
ְַהָדֶרך ָרִמים, ּ עֹול ַהּכְ ִמׁשְ ְִמַיד ַוַיֲעמֹוד ַמְלַאך ְיָי ּבְ ּ ִביָלא, ּ ָמא ׁשְ ְייעון , ְלַאְסּתְ ְּדָלא ִיְסּתַ ּ

ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַאר ַעּמִ יה ִאיּנון ׁשְ ּּבֵ ּ ּ ְתִרין , ּ ִאיןְּוִאיּנון ּכִ ּתָ ָהא , ְוָאְזָלא ָהא. ּתַ ּכְ
י ִיְצָחק ִתיב , ְּדָאַמר ִרּבִ מוִני נֹוֵטָרה ְוגֹו)שיר השירים א(ּכְ ַאר ', ּ ׂשָ ְּלַנְטָרא וְלָבְרָכא ִלׁשְ

ָגלוָתא ין ּבְ ִלי. ַּעּמִ ְרִמי ׁשֶ ָרֵאל ְדִאינון ּכַ ְּוִיׂשְ ּ י, ּ ָגלוָתא, ֹלא ָנַטְרּתִ ִגין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ א ְוָל, ּ
ְדָקא ֲחֵזי ְרִכין ּכַ   .ִּמְתּבָ

ֵדר ִמֶזה ְוָגֵדר ִמֶזה ּּגָ א. ּ י ַאּבָ ָמא ַההוא , ָאַמר ִרּבִ ֵּהיך ָיִכיל ַההוא ַמְלָאָכא ְלַאְסּתְ ּ ְ

ִביָלא ִגין ְדִסיוָעא ַאֲחָרא ֲהָוה ֵליה. ׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י . ְּ ִרּבִ
ּאֹוַרְייָתא ְמַסְייָעא ֵליה, ַמרְּיהוָדה ָא יב, ּ תוִבים)שמות לב(, ִּדְכּתִ ּ ִמֶזה וִמֶזה ֵהם ּכְ ּּ ּ.  

ִתיב ֲעָתא ַמה ּכְ ַהִהיא ׁשַ ֶרא ָהָאתֹון ְוגֹו. ּבְ יר', ַוּתֵ ָלֵחץ ֶאל ַהּקִ ָלֵחץ ֶאל , ַּוּתִ ַּמאי ַוּתִ
יר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַהּקִ ְלָטא , ַּפְטרֹוָנא: ִקיר. ' ְמַקְרַקר ִקיר ְוגֹו)ישעיה כב(ּכְ ַּההוא ְדׁשַ ּ

יר. ָּעַלְייהו ְלָעם ֶאל ַהּקִ ְלַחץ ֶאת ֶרֶגל ּבִ ַלל, ַּוּתִ ִּהיא ָלא ָיֲהָבא ֵליה ִסיוָעא ּכְ ּוְבֲעקוָתא. ּּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2464דף [ -ּ

ַרת )א אשדת''ס( ּ ֵליה ְלַההוא ִקיר)א אשדרת''ס( ַאׁשְ ֵדין ַויֹוֶסף , ְּוַרְמָזא ֵליה ַהאי. ּ ּּכְ
ַהאי ִסְטָראְלַהּכֹוָת   .ּה ּבְ

ָמקֹום ָצר ְוגֹו ַּויֹוֵסף ַמְלַאך ְיָי ֲעבֹור ַוַיֲעמֹוד ּבְ ֲעָתא. 'ְ ַהִהיא ׁשַ ל , ּבְ ים ָלה ּכָ ַּאְסּתִ
ְּוָכל ִסיוִעין, ֹאְרִחין ל ִסְטָרא ְדָעְלָמא ִסיוָעא, ּ ה ִמּכָ ַכח ּבָ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ַחת . ּּ ץ ּתַ ְרּבַ ֵדין ַוּתִ ּכְ
ְלָעם ד. ּבִ ְלָעם ְדָלא ֲהָוה ָיִכילּכַ ִתיב, ּ ָחָמא ּבִ ְלָעם ַוַיך ֶאת ָהָאתֹון . ַמה ּכְ ְַוִיַחר ַאף ּבִ ּ ּ
ל ּקֵ ּמַ ַמר, ּבַ ָמה ְדִאּתְ ְּדַאְטַען ָלה, ּּכְ ׁש ָלה, ּ יָפא, ְּוַאְלּבַ ּקִ ָיא ּתַ ִזירוֵזי ִדיָנא ַקׁשְ ּּבְ במדבר (. ּ

ח ְיָי ֶאת ִפי ָהָאתֹון ְוגֹו)ב''כ ּ ְוִיְפּתַ ַּהְיינו ַחד ֵמִאיּנון ִמִלין. 'ּ ּ ין , ּ ת ּבֵ ּבָ ִריאו ֶעֶרב ׁשַ ְּדִאְתּבְ ּ
ָמׁשֹות י ִיְצָחק. ַהּשְׁ י ַהאי ְלִבְלָעם, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל, אֹו ָלָאתֹון, ַמאי ַסּגֵ ָהֵני . אֹו ְלִיׂשְ ּבְ

י יֹוֵסי. ִּמִלין יה ִאיּנון ַרְבְרִבין ַדֲהוֹו, ָאַמר ִרּבִ ְּדַחְייִכין ּבֵ ּ ּ יהּ ָּאְמרו , ְּוַכד ָמטו ְלָבָלק, ּ ִעּמֵ
ְדַרת ְלָיְקָרא, ֵּליה ְטָיא ׁשַ ׁשות, ְוִכי ְלַהאי ׁשַ יה ַמּמָ ח ּבֵ ּכַ ׁשְ ָּלא ּתִ ִמלֹוי, ּ ּוְבִאיּנון . ְּוָלא ּבְ ּ

ִּמָלה ַדֲאָתָנא ָזא ִמן ְיָקֵריה, ּ י ִחָייא ָאַמר ִאְלָמֵלי ָלא ַאְמַרת ֲאָתָנא ַהאי. ִּאְתּבְ ָלא , ִּרּבִ
ְלָעם ַההוא ִדיֵליה ִביק ּבִ ּׁשָ ּ ר ֵחיֵליה, ּ ּבַ ּוְבִמֵלי ַדֲאָתָנא ָיַדע ְדִאּתְ ּ ּ ּּ.  

א ָרֵמי י ַאּבָ ִתיב , ִרּבִ ח ָהָאֶרץ ְוגֹו)במדבר טז(ּכְ ְפּתַ ח ְיָי ֶאת ִפי ְוגֹו. ' ַוּתִ ּוְכִתיב ְוִיְפּתַ ּ ּ' .
ָנא ֶאֶרץ ֵמָאתֹון ה ְוִיְפ, ַמאי ׁשְ ִתיב ּבָ ְּדָלא ּכְ ּ ח ְיָי ֶאת ִפי ָהָאֶרץּ ַזר , ֶּאָלא. ּּתַ ה ּגָ ָהָתם ֹמׁשֶ

ַּעל פוָמא ה, ּוַפְתַחת, ּ ְּוַעְבַדת ַאְרָעא ִפּקוָדא ְדֹמׁשֶ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוָלא ַיאות ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַּיָעֹבר ִפּקוֵדיה ּ ַזר וָפִקיד, ּ ה ּגָ ְּדָהא ֹמׁשֶ ּ וָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִפיָה)במדבר טז(, ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִּהיא ַעְבַדת ִפּקודֹוי ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפיָה. ּ ְפּתַ יב ַוּתִ ִּדְכּתִ ַכח ַמאן , ֲאָבל ָהָכא. ּ ּתְ ָלא ִאׁשְ

ִריך הוא ֲהָוה, ְּדָגַזר א ּבְ ֶּאָלא ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ַכך, ּ ְְוהֹוִאיל וְרעוֵתיה ֲהָוה ּבְ ּ ּ ח , ּ ִתיב ְוִיְפּתַ ּּכְ
יה ָאָתא ִמָלהִמ. ְּיָי ֶאת ִפי ָהָאתֹון ּּנֵ ַכח, ּ ּתְ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ָתא ָדא, ִּרּבִ ָפָרׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ּוְבִאֵלין ִמִלין, ִּאְסּתַ ּ ְּוִאְתַחְזָיין ְדָלאו ִמִלין , ּ ּ ּ
ִּדְצִריִכין ִאיּנון ח ְיָי ֶאת ִפי ָהָאתֹון. ּ יב ְוִיְפּתַ ְּוִכי ֵמַאַחר ִדְכּתִ ּ ְעָיין ְלֶמ, ּ ֱּהִוי ִאיּנון ִמִלין ּבַ ּ
ִּמֵלי ְמַעְלָייָתא ִּמֵלי ְדָחְכְמָתא, ּ ֲערו ַחְבָרָנא, ּ ָמה ְדַאּתְ ְּוִאי ּכְ ח ְדסוְסָיא , ּ ּבַ ְּדִאיהו ְמׁשַ ּ ּ ּ

ְרִטיָבא ִּדיֵליה ָרֵעי ּבִ ַבת ְוַאְמַרת, ּ ח. ֲָהֹלא ָאֹנִכי ֲאתֹוְנך, ְוִהיא ּתָ , ֵּמָהָכא ֲהָוה ָלה ְלִמְפּתַ
יִתי ְלךְוִהיא ָלא ָ ָפְתָחה ֶאָלא ֶמה ָעׂשִ ּ ִריך הוא, ְוִאי ָהִכי. ּ א ּבְ ֲּאַמאי ָקא ָטַרח קוְדׁשָ ְּ ,

ח פוָמה ְלָהֵני ִמִלין ְּלִמְפּתַ ּ ּ ּ.  

  ]א''י ע''דף ר -' גזוהר חלק [

א י ַאּבָ א ְדִבְלָעם, ָאַמר ִרּבִ ִאֵלין ִמִלין אֹוִליְפָנא ַדְעּתָ ַּוַדאי ּבְ ּ ּּ ַדאי , ּ ּהוא ְּדָלאו ּכְ
א ֵרי ָעֵליה רוַח קוְדׁשָ ְּלִמׁשְ ּ ַאְתֵניה, ְואֹוִליְפָנא, ּ ְּדָהא ֵלית ָיִכילו ּבְ ּ א אֹו , ּ י ''דף ר(ְלַאְבָאׁשָ

ָרָאה ָעַלְייהו , ְואֹוִליְפָנא ֵמַהאי ָאתֹון. ְלאֹוָטָבא )א''ע ְבִעיֵרי ְלַאׁשְ ְּדָהא ֵלית ֵחיָלא ּבִ ּ
ִלים א ׁשְ א ֲחֵזי. ַּדְעּתָ ְלָע, ּתָ ַהִהיא ִמָלה ַדֲאָתֵניה, םּבִ ּּבְ ּ א ָלא ָיִכיל , ּ א ִטְפׁשָ ּוְבַההוא ַדְעּתָ ּ ּ ּ

ה. ְלֵמיָקם ָמה ְוַכּמָ א ִעָלָאה ַעל ַאַחת ּכַ ַדְעּתָ יִתי )ב''במדבר כ(. ּּבְ  ַוּתֹאֶמר ְלִבְלָעם ֶמה ָעׂשִ
ד ַטב וִביׁש. ְָלך ְרׁשוִתי ֲהָוה ְלֶמְעּבַ ְּוִכי ּבִ ִעי. ָלאו. ּ ָמה , ֵרי ָלא ִמְתַנֲהָגןְּדָהא ּבְ ֶּאָלא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2465דף [ -ּ

ְּדַנֲהגו לֹון ֲעִמיְקָתא . ּ ב ְדַהִהיא ֲאָתָנא ּבְ יר)א בעקתא''ס(ְּוַאף ַעל ּגַ ְרׁשוָתה ,  ַיּתִ ָּלאו ּבִ ּ
ַחְרׁשֹוי, ִהיא ְּדָהא הוא ַאְטִעין ָלה ּבְ ּ ּוִבְרׁשוֵתיה ַקְייָמא, ּ ּ ּ ּ.  

י ִהְתַעַלְל ְלָעם ָלָאתֹון ּכִ ַּויֹאֶמר ּבִ יּ ה. ּתְ ּבִ ֲּהָוה ֵליה ְלַחְייָכא ִמּנָ ְּוהוא ָאִתיב ָלָקְבָלא , ּּ
ִּטְפׁשוָתא ְדִמָלָהא ּ ּ יה, ּ ֵדין ַחְייכו ִמּנֵ ּּכְ ֵעיַנְייהו, ּ ְטָיא, ְּוִאְתְקִליל ּבְ ְּוָיְדעו ְדִאיהו ׁשַ ּ ּוָמה . ּ

ָיִדי. ָאַמר י לו ֶיׁש ֶחֶרב ּבְ י ִהְתַעַלְלּתְ ּבִ ּּכִ ְט, ָּאְמרו. ּ ין ׁשַ יָצָאה ַעּמִ ָּיא ָדא ִאיהו ָיִכיל ְלׁשֵ ּ
פוֵמיה ּּבְ יָצָאה ְלַאְתֵניה, ּ ֵּהיך ָלא ָיִכיל ְלׁשֵ א, ְ ֵעי ַחְרּבָ ְּדֵלית ֵחיָלא , ְואֹוִליְפָנא. ְּוהוא ּבָ

ָרָאה ָעַלְייהו רוָחא ַאֲחָרא ְבִעיֵרי ְלַאׁשְ ּּבִ א, ּ ֵני ָנׁשָ ְּדִאי ֵייְמרון ּבְ ִּאי ְיַמְללון ּבְ, ּ , ִעיֵריּ
ִלים ִיְפקון ְלָעְלָמא א ׁשְ ה ַדְעּתָ ּמָ ּּכַ ּפוק ְואֹוִליף ֵמַהאי ֲאָתָנא, ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ח פוָמה ַּאְפּתַ ּ   )חסר כאן, מצאתי כתוב בהעתקות(. ָּחֵמי ִמלֹוי, ּ

ְלָעם ְוגֹו ָלק ֶאת ּבִ ח ּבָ י ִיְצָחק ָאַמ. 'ַּוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוִיּקַ ין, רִרּבִ ַחְרׁשִ ים ֲהָוה ּבְ ָלק ַחּכִ , ּבָ
ְלָעם ֲעָתא ְלַלְטָייא, ַיִתיר ִמּבִ ר ְדָלא ֲהָוה ְמַכִוון ׁשַ ּּבַ ל ְוכו. ּ ָלק ֶאת . 'ָּמׁשָ ח ּבָ ך ַוִיּקַ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ְלָעם ְוגֹו ּהוא ֲהָוה ַאְתִקין ֵליה ְוָאִחיד ֵליה ְלֹכָלא. 'ּבִ ּ ּ ּ.  

ַעל מֹות ּבָ ַּוַיֲעֵלהו ּבָ ַעלַמא. ּ מֹות ּבָ ּי ַוַיֲעֵלהו ּבָ ַחְרׁשֹוי. ּ ַגח ּבְ ַמאי ִסְטָרא , ֶּאָלא ַאׁשְ ּבְ
הו מֹות, ִּיְתֲאִחיד ּבְ ד ּבָ ָרֵאל ְלֶמְעּבַ ח ִדְזִמיִנין ִיׂשְ ּכַ ַעל, ְּוַאׁשְ יב. ּוְלִמְפַלח ַלּבַ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ

ַעל ַּוֵיְלכו ַאֲחֵרי ַהּבַ ם ְקֵצה ָהָעם. ּ אָחָמ, ַּוַיְרא ִמּשָׁ א ִדְלהֹון, ּא ַרְבְרֵבי ְדַעּמָ ּוַמְלּכָ ּ ,
ְּדָפְלִחין ֵליה יב , ּ ָמה ִדְכּתִ ַעל)מלכים א יח(ּּכְ ם ַהּבַ  ִאם )מלכים א יח(ּוְכִתיב , ּ ְוִיְקְראו ְבׁשֵ

ְלָעם. 'ְיָי ָהֱאֹלִהים ְוגֹו יָון ְדָחָמא ּבִ ָרֵאל ְלַהאי, ּּכֵ ְלָע, ִּדְזִמיִנין ִיׂשְ ִּמַיד ַויֹאֶמר ּבִ ם ֶאל ּ
ֹחת ְבָעה ִמְזּבְ ֵנה ִלי ָבֶזה ׁשִ ָלק ּבְ   )חסר כתיב(. ּבָ

י ְיהוָדה י יֹוֵסי ְוִרּבִ ָחן ְדַקְדָמֵאי, ִּרּבִ ְבָעה , ַּחד ָאַמר ָלֳקְבֵלי ַמְדּבְ ַּאְקִריב ִאיּנון ׁשִ
ָחן ָחְכְמָתא ָעֵבד ּכָֹלא, ְוַחד ָאַמר. ַמְדּבְ ח ְדחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ, ּּבְ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ ין ּ ְבָעה ַדְרּגִ ׁשִ ָּרֵאל ּבְ

רו ָחן. ִּאְתְקּשָׁ ְבָעה ַמְדּבְ ך ַאְסַדר ׁשִ ִגין ּכַ ּּבְ ְ.  

ר ָנׁש ְדֲהָוה ֵליה ְרִחיָמא ַחד ְּלּבַ ַבק ֵליה ֲאבֹוי, ּ ְּדׁשָ פו ְלַקְטָטה . ּ א ִמְסּתָ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ ּ
ֲהֵדיה ִגין ַההוא ְרִחיָמא, ּּבַ ר ָנׁש ַח, ְליֹוִמין. ּּבְ ֲהֵדיה, דָאָתא ּבַ ּוָבָעא ְלַאְתָעָרא ְקָטטו ּבַ ּ ּ .
יד, ָאַמר יה ְקָטָטא, ַמה ַאְעּבֵ ֲהֵדיה, ִּאי ַאְתַער ּבֵ ר ּבַ ָּהא ַההוא ְרִחיָמא ְדִאְתְקׁשַ ּ ְוָלא , ּ

ַדר ֵליה דֹורֹון ְלַההוא ְרִחיָמא, ָאַמר ָמה ֲעַבד, ָיִכיְלָנא ּׁשָ ּ ְוִכי ָמה , ָּאַמר ַההוא ְרִחיָמא. ּ
איִאית ֵל ּבָ ר ָנׁש ּגַ ר ְרִחיָמאי הוא, ּיה ְלַהאי ּבַ ְּיַדְעָנא ִדְבִגין ַההוא ּבַ ּ ַּהאי דֹורֹון , ָאַמר. ּ

אי י ְוֵיְכלוֵניה, ָּלא ֵייעול ַקּמָ ְּזִמינו ֵליה ְלַכְלּבֵ ּ ּ ּ.  

ְלָעם ך ּבִ ָרֵאל, ְּכַ ִיׂשְ הו ּבְ ָּאָתא ְלַאְתָעָרא ְקָטטו ּבְ ִגין, ּ ּ ַההוא ְּוָחָמא ְדָלא ָיִכיל ּבְ
ְּרִחיָמא ִעָלָאה ִדְלהֹון אֵרי .)רעך ורע אביך אל תעזוב) משלי כז(כמה דאת אמר (, ּ  ׁשָ
יה דֹורֹון ָנא ַקּמֵ ְּלַתּקְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ אי, ְּ ּבָ ע וַמה ִאית ָלך ּגַ ְָרׁשָ ֵעי , ּ ַאּתְ ּבָ

ְבַני ְּלִאְזַדְווָגא ּבְ ין ְלַכ, ּ ְֲהֵרי דֹורֹוָנך ַזּמִ יּ א ֲחֵזי. ְלּבֵ ִתיב, ּתָ ר ֱאֹלִהים ֶאל , ַמה ּכְ ַּוִיּקָ
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ְלָעם ְמעֹון. ּבִ י ׁשִ ּדֹורֹוָנך ְלִאֵלין ִאְתְמַסר ְוָלא ֵייעול . ָּלׁשֹון ֶקִרי ְוטוְמָאה, ְוָאַמר ַרּבִ ּּ ְ

אי   .ַקּמָ

א ָאַמר י ַאּבָ ר, ִרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ַּוִיּקָ ּהוא . י ַיֲעמֹוד ִלְפֵני ָקָרתֹו ִמ)תהלים קמז(, ּכְ
ין ִּדְבַההוא דֹורֹון, ֲהָוה ַזּמִ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ הו ּבְ ִתיב. ָּיִכיל ּבְ ר ֱאֹלִהים. ַמה ּכְ ְרֵמיה . ַּוִיּקָ ָּקִריר ּגַ

יב ִּמן ָדא ְדֲהָוה ָחׁשִ ר ֱאֹלִהים. ּ ַמר, ַּוִיּקָ ָמה ְדִאּתְ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא, ּּכְ ְּדִאְתַער ָעֵליה ִמּסִ ּ ּ ּ.  

  ]ב''י ע''דף ר -' גלק זוהר ח[

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ר, ִרּבִ א ְלהו , ַּוִיּקָ יב ִדְבַההוא דֹורֹון ֵייעול ְלַאְבָאׁשָ ְלָעם ָחׁשִ ּּבִ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל יה ְלַההוא דֹורֹון, ְלִיׂשְ ּמֵ ִריך הוא ַאְעָקר ֵליה ִמּקַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ , ְּוַאְעַקר ֵליה ְלִבְלָעם. ְּ

י ה ְדֲהָוה ָחׁשִ א ֲהָדא הוא ִדְכִתיב , )א ליה מההוא דרגא''ס(ְוַאְעַקר . בִּמּמַ ְּלַההוא ַדְרּגָ ּ ּ
ר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּוִיּקָ רוָה עֹוְרֵבי ַנַחל)משלי לו(ּכְ ע, ָּאַמר ֵליה. ּ ִיּקְ ַדאי , ָרׁשָ ּתְ ּכְ ֵלית ַאּנְ

ֲהָדאי  ָרא ּבַ אי )ב''י ע''דף ר(ְלִאְתַקּשְׁ י ִאְתְמַסרּדֹורֹוָנ. ּוְלֵמיַעל ַקּמָ   .ְך ְלַכְלּבֵ

ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ע, ּתָ ֲעָלא ְדֹכָלא ֲהָוה, ַהאי ָרׁשָ ּּגַ ָכל . ּ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ְּדָלא ּתִ
ָתא ָדא ָּפַרׁשְ ְלָעם, ּ ר ְיָי, ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאל ּבִ לֹום, אֹו ַוְיַדּבֵ ִתיב. ַחס ְוׁשָ ם ְיָי ָדָבר . ַמה ּכְ ַּוָיׂשֶ ּ

ְל ִפי ּבִ פום ֲחָמַרא', ָעם ְוגֹוּבְ ִוי ִחְסָמא ּבְ ַמאן ְדׁשַ ּּכְ ּ ם , ְּדָלא ִיְסֵטי ָהָכא אֹו ָהָכא, ּ ך ַוָיׂשֶ ּּכַ ְ

ִפי ְוגֹו   .'ְּיָי ָדָבר ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ ָבַני, ָרׁשָ ָרָכה ּבְ יב ְדַעל ְיָדך ְיֵהא ְוִיְתַקֵיים ּבְ ַּאּתְ ָחׁשִ ְ ּ ,
ְ ָלא ְצִריִכין ִאיּנון ָלך.ּאֹו ִאְפָכא ְרָעה ְוכו, ּ ָמה ְדַאְמִרין ַלּצִ ּּכְ ָלק. 'ּ ֶּאָלא ַאּתְ ׁשוב ֶאל ּבָ ּ ,

ח פוָמך ְפּתַ ְְוַכד ּתִ ּ ְרׁשוָתך, ּ ְָלא ְיֵהא ּבִ ְלָייא ִמלוָלא. ּ פוָמך ּתַ ְּוָלא ּבְ ּּ ר, ְ ַדּבֵ . ֶּאָלא ְוֹכה ּתְ
ָרָכה ִדְבַני, הּכֹ. ִּדְזִמיָנא ְלָבְרָכא לֹון, ה''ֲהֵרי ּכֹ ַמֵלל ּבְ ּּתְ ח פוָמך, ּ ְפּתַ ְְדַכד ּתִ ּ ַמֵלל , ּּ ִּהיא ּתְ
ַני, ִּמִלין ּבֹוק ִמִלין ָלך, ְּלִאְתַקְייָמא ַעל ּבְ ְְדָלא ֶאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְּדַכך הוא, ּתָ יָון ְדָאָתא ְלָבָלק, ְּ ל ִאיּנון ִמִלין, ּּכֵ ַמע ּכָ ּוָבָלק ׁשָ ּ יב , ּ ֲהָוה ָחׁשִ
ּפוֵמיה ְדִבְלָעם ָנְפִקיןְּדָהא ִמ ּ ּ יך, ָאַמר, ּ ְלָעם. ָָלקֹוב אֹוְיַבי ְלַקְחּתִ ַּסב ִאֵלין . ָאַמר ּבִ

יָדך ין ּבִ ָבא ָהָכא ְלַהאי ּכֹה, ְַחְרׁשִ ִגין ְלַאְעּכָ ָבא , ּבְ יכול ְלַאְעּכְ  )א לאעקרא''ס(ְּוִאי ַאּתְ ּתֵ
ין ַהאי ַחְרׁשִ ֲּאָנא ַאְעָקר ָלה ֵמִאיּנו, ָּלה ּבְ ּן ִמִלין ְדִהיא ָאְמָרהּ ּ.  

ִתיב ב ּכֹה ַעל עֹוָלֶתך, ַמה ּכְ ַהאי, ִָהְתַיּצֵ ין, ּבְ ּוְבִאֵלין ַחְרׁשִ ב ָלה, ּ ַעּכֵ ֶרה , ּּתְ ְוָאֹנִכי ִאּקָ
לֹוַמר, ה''ּכֹ ַּאְעָקר ָלה ֵמִאֵלין ִמִלין, ּכְ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ ֲאָנא , ָרׁשָ

ְתֵריהַמ. ְַאְעָקר ָלך ִתיב ּבַ ְלָעם. ּה ּכְ ר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ְּוַההוא ָדָבר ָאִרים ָקָלא. ַּוִיּקָ ּ ,
ִמלוֵלי ְדֹכ ּּבְ ר. ה''ּ ַדּבֵ ָלק ְוֹכה ּתְ ַּויֹאֶמר ׁשוב ֶאל ּבָ ר ַוַדאי''ּכֹ, ּ ַדּבֵ   .ּה ּתְ

א ֲחֵזי ב ּכֹה ַעל עֹוָלֶתך, ּתָ ִתיב ִהְתַיּצֵ ַקְדִמיָתא ָלא ּכְ ב ַעל עֹוָלֶתך ֶּאָלא ִה, ָּבְ ְָתַיּצֵ

ֶרה ְיָי ִלְקָראִתי יָון ְדָחָמא ְדֹכ. ְּוֵאְלָכה אוַלי ִיּקָ ּּכֵ ְרָכאן''ּ ֵדין ָאַמר , ּה ָאַמר ִאיּנון ּבִ ּכְ
ב ּכֹ ֶרה ּכֹ, ָה ַעל עֹוָלֶתך''ִהְתַיּצֵ   .ה''ְוָאֹנִכי ִאּקָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2467דף [ -ּ

לֹוַמר, ְּלָכה ָאָרה ִלי ַיֲעֹקב י יֹוֵסי ָאַמר. ְלקֹוט, ּכְ א , ִרּבִ ֵדי לֹון ֵמַההוא ַדְרּגָ ַּאׁשְ ּ ּ
ְּדִאיּנון ַקְייֵמי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ ִצָדה אֹוֶרה)שמואל א כ(ּכְ ֵדי , ָאַמר. ּ יכול ְלִמׁשְ ִּאי ּתֵ א ''ס(ּ

א ִדְלהֹון)לון מההוא דרגא ּ ְלַההוא ַדְרּגָ ּ ְלהו ִאְתֲעָקרו ֵמָעְלָמא, ּ ָּהא ּכֻ ּ ּוְלָכה זֹוֲעָמה . ּ
ָרֵאל ָרֵאל ִדְלֵעיָלא,ִיׂשְ ּ ִיׂשְ יה, ּ ַכח רוְגָזא ַקּמֵ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ְוֵאל זֹוֵעם  )תהלים ז(ּכְ

ָכל יֹום י ֵמֹראׁש צוִרים ְוגֹו)ג''במדבר כ( .ּבְ י ִיְצָחק. 'ּ ּכִ ִּאֵלין , ֵּמֹראׁש צוִרים, ָאַמר ִרּבִ
יטו)ישעיה נא(ִּדְכִתיב . ִּאיּנון ֲאָבָהָתא םּ ַהּבִ ְבּתֶ ּ ֶאל צור חוּצַ ָבעֹות ֲאׁשוֶרנו. ּ ּוִמּגְ ּ ִּאֵלין , ּ

ָהן ין ֵמַהאי ִסְטָרא וֵבין ֵמַהאי ִסְטָרא, ִאּמָ   .ָּלא ַיְכִלין ְלִאְתַלְטָייא, ּּבֵ

א ָאַמר י ַאּבָ י ֵמֹראׁש צוִרים, ִרּבִ ָרֵאל, ּּכִ ְּדָהא הוא ָאִחיד , ַּמאן ָיִכיל ְלהו ְלִיׂשְ ּ
א ְדָכל צו ֵּמֵריׁשָ ּוַמאן ִאיּנון צוִרים, )ד''שמות ס(ִרים ָנְפִקין ּ ּ בוָרן. ּ ל ִדיִנין . ּּגְ ְּדָהא ּכָ ּ

בוָרן ָנְפֵקי ְּדָעְלָמא ֵמִאיּנון ּגְ ּ הו, ּ ְּוִאיּנון ִאְתַאֲחָדן ּבְ ָבעֹות ֲאׁשוֶרנו. ּ ּוִמּגְ ּ ַאר , ּ ִּאֵלין ׁשְ
ְרָיין  הו)א כתרין''ס(ַמׁשִ ּ ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . 'ָבָדד ְוגֹוֶהן ָעם ְל. ּ '  ה)דברים לב(ּכְ

ָדד ַיְנֶחּנו   .ּּבָ

ָּהא אוְקמוָה', ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ְוגֹו י יֹוֵסי. ּ ין ִאיּנון, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ּ ,
ָרֵאל ַקְדִמיָתא ַיֲעֹקב. ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ָרֵאל, ּבְ ב . ּוְלָבַתר ִיׂשְ ְּדֹכָלא ַחדְוַאף ַעל ּגַ ין , ּ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ

ָרֵאל הוא, ִּאיּנון ְּדָהא ַדְרָגא ִעָלָאה ִיׂשְ ּ ּּ.  

א. 'ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ְוגֹו ְמעֹון ָאַמר. ַּמאן הוא ָעָפר, ְלַתּתָ י ׁשִ יה , ִרּבִ יב ּבֵ ַּהאי ִדְכּתִ ּ
ָעָפר ַחְרּבֹו ְוגֹו)ישעיה מא( ן ּכֶ  ֶחֶרב ַלְיָי )ישעיה לד(ִּדְכִתיב , ִדיָעאָהא ְי. ַמאן ַחְרּבֹו. ' ִיּתֵ

יה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ָעָפר. ָמְלָאה ָדם ֵרי ִמּנֵ ַּההוא ֲאָתר ְדִאְתּבְ ּ ּ ַוִייֶצר )בראשית ב(ִּדְכִתיב , ּ
ּוֵמַההוא ָעָפר. 'ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ְוגֹו ה ַחָייִלין, ּ ּמָ ְרָיין ָנְפקו, ּּכַ ה ַמׁשִ ּמָ ה ,ְּוּכַ ּמָ  ּכַ

ְרִדיֵני ִנמוִסין, ַטְפִסין ָמה ּגַ ּּכַ יִרין, ּ ה ּגִ ּמָ ִליְסְטָראֹות, ּכַ ה ּבַ ּמָ ָמה רוְמִחין, ּכַ , ְוַסְייִפין, ּּכַ
ָכחו ֵמַההוא ָעָפר, ְוַזְייִנין ּתְ ִּאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )מי מנה(. ּ ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר )איוב כה( ,ּכְ

  .ִּלְגדוָדיו

ּוִמְסָפר ֶאת רֹו ָרֵאלּ ָרֵאל ִהיא ֵה. ַבע ִיׂשְ ָרֵאל. ְּוַחד ִמָלה ִהיא, א''ֹרַבע ִיׂשְ , רֹוַבע ִיׂשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  אֹו)שמות כג(ּכְ ַחת ַמּשָׂ יב,  רֹוֵבץ ּתַ ְּרִביַע ֲהָדא הוא ִדְכּתִ  )שיר השירים ג(, ּ
ֹלֹמה ִלׁשְ ִּמָטתֹו ׁשֶ ָר, ָּדָבר ַאֵחר ֹרַבע. ּ מֹו ְרִביִעית ִמִיׂשְ אּכְ ֹּרַבע ִאְתְקֵרי ְלפום , ֵאל ְלַתּתָ

ַמע ָדִוד ְתִרין ַמׁשְ ְּדִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְדכוְרְסָייא, ּּכִ ּ ּ ּ.  

  ]א''א ע''דף רי -' גזוהר חלק [

יִבין ַעְפָרא', ָּדָבר ַאֵחר ִמי ָמָנה ֲעַפר ַיֲעֹקב ְוגֹו ל ִאיּנון ַדֲחׁשִ ּּכָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ . ּּכְ
ּוִמְסָפר ֶא ָרֵאלּ יב ֲהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו, ת ֹרַבע ִיׂשְ ִּדְכּתִ ָמה . ּּ ָרֵאל ּכְ א ''דף רי(ֹרַבע ִיׂשְ

ַעְפָרא, ָּדָבר ַאֵחר ִמי ָמָנה ֲעַפר. ְּדאֹוִקיְמָנא )א''ע ִּאיּנון ִפקוִדין ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ְזִריָעה, ּּ , ּבִ
ְנִטיָעה ַחְצָדא, ּבִ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָי, ּּבְ ּ ּוִמְסָפר ֶאת ֹרַבע. יאּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )ויקרא יט(ּכְ

יַע ך ֹלא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ בר דלא ידע לכוון . בלק חכים הוה בחרשוי כבלעם, אמר רבי אבא(. ָּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2468דף [ -ּ

לֹו ַויֹאַמר)ג''במדבר כ(. )שעתא ללטיא א ְמׁשָ ִתיב. ּ ְוִיּשָׂ ר ָלא ּכְ לֹו, ַוְיַדּבֵ א ְמׁשָ . ַמאי ְוִיּשָׂ
י י ַההוא ְמַמֵלל, ּ ִחָייא ָאַמרִרּבִ ּהוא ֲהָוה ָזִקיף ָקָלא ְלַגּבֵ ּ ְלָעם, ּ לֹו ּבִ א ְמׁשָ ַּויֹאַמר . ְּוִיּשָׂ

ר ַדּבֵ יב ְוֹכה ּתְ ָמה ִדְכּתִ ה ֲהָוה, ַּהאי ּכֹה ּכְ   .ַּוֲאִמיָרה ִמּנָ

א ֲחֵזי ְלָעם ִדְבָכל ֲחָרׁשֹוי וְבָכל ַההוא דֹורֹו, ּתָ יָון ְדָחָמא ּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ ָלא ָיִכיל ְלַאְעְקָרא , ןּ
ֶרה ּכֹה, ַּההוא ּכֹה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָאֹנִכי ִאּקָ א . ַאְעָקר ְלַהאי ּכֹה, ּכְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ע, ְ ּתְ ָסבור ְלַאְעְקָרא ָלה, ָרׁשָ ַּאּנְ ְלׁשוָלך, ּ ְֲאָנא ַאְעָקר ָלך ִמּשֶׁ ִתיב, ְּ . ַמה ּכְ

ר ֱאֹלִהים ֶא ְלָעםַּוִיּקָ ַמר, ל ּבִ ָמה ְדִאּתְ יָון ְדָחָמא ְדָלא ָיִכיל, ְלָבַתר. ּּכְ ּּכֵ , ָהָדר ְוָאַמר, ּ
ה יֶבּנָ ְוֵבֵרך ְוֹלא ֲאׁשִ ֵעי ֵליה, ּ יֶבּנו ִמּבָ ְּוֹלא ֲאׁשִ ה וַדאי. ּ יֶבּנָ ֶּאָלא ְוֹלא ֲאׁשִ ְלַהִהיא , ּ

יב ּכֹה ר, ִּדְכּתִ ַדּבֵ   .ָּרא ָלהֵּלית ֲאָנא ָיִכיל ְלָאַהְד. ְוּכֹה ּתְ

ְלָעם הו, ָאַמר ּבִ ֵעיָנא ְלַאֲעָלא ּבְ ין ּבָ ְתֵרין ַדְרּגִ ּּבִ א . ּ הו ִמַדְרּגָ ֵעיָנא ְלַאֲעָלא ּבְ ּּבָ ּ
ָרֵאל. ְוָלא ָיִכיְלָנא, ְּדַיֲעֹקב ְטָרא ַאֲחָרא ְדִיׂשְ הו ִמּסִ ֵעיָנא ְלַאֲעָלא ּבְ ּּבָ ַמאי . ְוָלא ָיִכיְלָנא, ּ
ָמא . ַטֲעָמא ִגין ִדׁשְ ָּדא אֹו ָדאּּבְ ין, ּ יׁשִ ִזיִנין ּבִ ר ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹלא , ָלא ִאְתְקׁשַ

ַיֲעֹקב ְוגֹו יט ָאְון ּבְ   .'ִהּבִ

אָנא ין ִאיּנון, ּתָ ֵרין ַדְרּגִ ּּתְ ְלָעם. ָוָאְון, ָעָמל: ָלֳקְבֵליהֹון. ְוֶקֶסם, ַנַחׁש: ּ ָהא , ָאַמר ּבִ
ְחָנא ָלֳקְבֵלי ְדָהֵני  ּכַ ַּוַדאי ַאׁשְ ָרֵאלּ ָּלֳקְבֵליה ְדַיֲעֹקב, ָאְון. ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ְּדִאיהו ָקִטיר , ּ ּ

ַנַחׁש ָרֵאל, ָעָמל. ּבְ ְּלָקְבֵליה ְדִיׂשְ ֶקֶסם, ּ ְּדִאיהו ָקִטיר ּבְ יָון ְדָחָמא ְדָלא ָיִכיל. ּ ּּכֵ , ָאַמר, ּ
ַיֲעֹקב ְוגֹו יט ָאְון ּבְ ִגין ַדְיָי . ַמאי ַטְעָמא. 'ַּוַדאי ֹלא ִהּבִ   .'ֱאֹלָהיו ִעּמֹו ְוגֹוּּבְ

יָמא ָהֵני ָלא ָיִכיְלָנא, ְוִאי ּתֵ ֶקֶסם ְוַנַחׁש ָיִכיְלָנא. ּבְ ַיֲעֹקב ְוגֹו. ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ִתיב ּכִ . 'ּכְ
ֶּאָלא ְדָכל ֵחיִלין ִדְלֵעיָלא, ְוֹלא עֹוד ּּ ְלהו, ּ ְרָיין ּכֻ ְּוָכל ַמׁשִ ֵלי , ּ ּכְ ָלא ַיְדֵעי ְוָלא ִמְסּתַ

ִנמוָס א ִעָלָאהּּבְ ּא ְדַמְלּכָ ָרֵאל, ּ ֵרי ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ֲאֵלי ְלָהֵני ּתְ ַּמה ָפַעל . ּוַמאי ַאְמֵרי. ַּעד ְדׁשָ
י ֶאְלָעָזר. ֵאל ל ָהֵני ִמִלין, ָאַמר ִרּבִ ְּוהוא ָאִרים ָקָלא ָלֳקְבָלה, ּכֹה ָאַמר, ּּכָ ְוָלא ָיַדע , ּ

ר ַקֵליה, ַּמאי הוא ַמע ּבַ ּתְ   .ְּוָלא ִאׁשְ

ָלִביא ָיקום ְוגֹוֶהן  ָרֵאל', ָּעם ּכְ ִיׂשְ יָפא ּכְ ּקִ א ּתַ ֲעָתא ְדִאְתְנִהיר ַצְפָרא. ַמאן ַעּמָ ׁשַ , ּּבְ
ַאְרָיא ר ּכְ ְּלפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ָּקם וִמְתַגּבָ יִרין, ּ ה ׁשִ ַכּמָ ָחן, ּבְ ּבְ ה ּתוׁשְ ַכּמָ ְדֵלי . ּּבְ ּתַ ִּמׁשְ
ל יֹוָמא אֹוַרְייָתא ּכָ ּוַבַלְי, ּבְ ב ְוגֹוּ ּכַ ב ַעל ַעְרֵסיה. 'ָלה ֹלא ִיׁשְ ּכַ ר ָנׁש ְלִמׁשְ ֵעי ּבַ ד ּבָ , ּּכַ
ָמא ִעָלָאה ְּמַקֵדׁש ׁשְ א, ּ ַּאְמִליך ֵליה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ָרן . ְ ְרִדיֵני ִנמוִסין ִמְתַקּשְׁ ָמה ּגַ ּּכַ ּ

ְייהו ֲעָתא ְדַפְתִחין פוְמהֹון ַעל ַעְרַסְייהו, ַּקּמַ ׁשַ ּּבְ ּ ַמ, ּּ ׁשְ ָרֵאלּבִ י . ע ִיׂשְ ּוָבָעאן ַרֲחֵמי ַקּמֵ
א א ַקִדיׁשָ ה ְקָרֵאי ְדַרֲחֵמי, ַּמְלּכָ ַכּמָ   .ּּבְ

א ָאַמר י ַאּבָ ָלִביא ָיקום, ִרּבִ א. ֶּהן ָעם ּכְ ין עֹוְבֵדי , ְזִמיִנין ַהאי ַעּמָ ל ַעּמִ ְלֵמיָקם ַעל ּכָ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות יף, ּ ר ְוַתּקִ יּבָ ַאְרֵיה ּגִ ָּאְרַחְייהו ְדָכל ַאְרָייָווָתא . ֵּמי ָעַלְייהוְוִיְתְר, ּכְ ּ

ב ַעל ַטְרַפְייהו ּכַ ְּלִמׁשְ ב, ּ ּכַ א ָדא ָלא ִיׁשְ   .ַעד ֹיאַכל ֶטֶרף, ֲּאָבל ַעּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2469דף [ -ּ

ָלִביא ָיקום ָּדָבר ַאֵחר ֶהן ָעם ּכְ הֹון, ּ י ַמְלּכְ ִנין ְוִעָלָוון ַקּמֵ י , ְּלָקְרָבא ָקְרּבְ ּבֵ ַעל ּגַ
ָחא ָחא, אְוָתאָנ. ַמְדּבְ י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא ִאּתֹוַקד ַעל ּגַ ֲעָתא ְדקוְרּבְ ׁשַ ּּבְ ֲּהוֹו ָחָמן ִדיוְקָנא ְדַחד , ּ ּ ּּ

ָנא   .ְּוָאִכיל ֵליה, ַּאְרֵיה ְרִביַע ַעל ַההוא ָקְרּבְ

א י ַאּבָ ִדיוְקָנא ְדֲאְרָיא , ּל ַמְלָאָכא ִעָלָאה ֲהָוה''ּאוִריֵא, ְוָאַמר ִרּבִ ְּוָחָמאן ֵליה ּבְ ּ ּּ
ָחא, ִקיָפאּתַ ִנין, ְרִביַע ַעל ַמְדּבְ ך. ְוָאִכיל לֹון ְלָקְרּבְ ל ּכַ ִאין ּכָ ָרֵאל ָלא ֲהוֹו ַזּכָ , ְְוַכד ִיׂשְ

א ֲחִציָפא ְרִביַע ָעֵליה ְלּבָ ֲּהוֹו ָחָמאן ִדיוְקָנא ְדָחד ּכַ ּ ּ ָרֵאל ְדַבְעָיין , ּּ ֵדין ֲהוֹו ַיְדֵעי ִיׂשְ ּּכְ
ׁשוָבה ְייַבן, ּּתְ ב ְוגֹו.ּוְכֵדין ּתַ ּכַ גֹון ַעָלָוון',  ֹלא ִיׁשְ ִנין ְדֵליְלָיא ּכְ ִּאֵלין ָקְרּבְ ְוַדם ֲחָלִלים . ּּ
ה ּתֶ ְנֵאיהֹון, ִיׁשְ ִריך הוא ֲאַגח ְקָרָבא ִדְלהֹון ַעל ׂשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

  ]ב''א ע''דף רי -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ב, ִרּבִ ּכַ ב, ֹלא ִיׁשְ ּכַ ָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא. ַּמהו ֹלא ִיׁשְ ר ָנׁש , ֶּאָלא ּבְ ד ּבַ ּכַ
ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה ִּאיהו ָאִזיל ּבְ ּ ּ ִכיב ַעל ַעְרֵסיה )ב''א ע''דף רי(ָלא , ּ ַּעד ְדָקִטיל ֶאֶלף , ּׁשָ

ִרים ַוֲחֵמׁש ין, ּוְמָאה ְוֶעׂשְ יׁשִ יה, ֵּמִאיּנון ַזְייִנין ּבִ ְרָיין ִעּמֵ ְּדׁשַ א ָא. ּ י ַאּבָ ֶאֶלף , ַמרִרּבִ
ָמאָלא ִּאיּנון ִדְסָטר ׂשְ יב, ּ ְדך ֶאֶלף)תהלים צא(, ִּדְכּתִ ָ ִיפֹול ִמּצִ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ תהלים (, ּּכְ

ְגרֹוָנם ְוגֹו)תהלים קמט( ',ַּיְעְלזו ֲחִסיִדים ְבָכבֹוד ְוגֹו )קמט ַלֲעׂשֹות ְנָקָמה ',  רֹוְממֹות ֵאל ּבִ
ב ְוגֹוֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֹלא ִיׁשְ', ְוגֹו ָפט ְוגֹו' ּכַ ֶהם ִמׁשְ ְּוָדא הוא ַלֲעׂשֹות ּבָ ּ'.  

י ִחְזִקָיה ַלת ִזְמִנין ְדהוא ָמָחא ְלַאְתֵניה, ָּאַמר ִרּבִ ָּלֳקְבֵלי ּתְ ּ ַחְרׁשֹוי, ּ , ְּוַאְטִעין ָלה ּבְ
ַלת ִזְמִנין ָרֵאל ּתְ ְרכון ִיׂשְ י ִחָייא ָאַמר. ִּאְתּבָ ְרכון, ִּרּבִ ַלת ִזְמִניןָּלֳקְבֵליה ִאְתּבָ ָרֵאל ּתְ ,  ִיׂשְ

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָרֵאל ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ְּדַסְלִקין ִיׂשְ ֵעיֵני )ג''במדבר כ(. ּּ י טֹוב ּבְ ְלָעם ּכִ ּ ַוַיְרא ּבִ
ים ְוגֹו', ְיָי ְוגֹו ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ים. 'ְְוֹלא ָהַלך ּכְ י . ַמאי ִלְקַראת ְנָחׁשִ ָאַמר ִרּבִ

ֵרין ִזְמִנין ַקְדָמֵאי, ֹוֵסיי ָכל ֲחָרׁשֹוי, ְּדָהֵני ּתְ ָרֵאל, ֲהָוה ָאִזיל ּבְ יָון . ּוָבָעא ְלֵמיָלט ְלִיׂשְ ּכֵ
ִריך הוא א ּבְ ְּדָחָמא ְרעוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָלק, ְּ ְּדָאַמר ׁשוב ֶאל ּבָ ַני, ּ ְעָיין ּבָ ְְדָהא ִמלוָלך ָלא ּבַ ּ ּּ .

ין ֵמ ִּמלוָלא אֹוֲחָרא ַזּמִ ר, ַהאי ּכֹהּ ַדּבֵ יב ְוֹכה ּתְ ָמה ִדְכּתִ ר. ּּכְ ַדּבֵ ּתְ, ּכֹה ּתְ ּכֹה . ְוָלא ַאּנְ
ר ַדּבֵ ין, ּתְ יׁשִ ין ְוִקְסִמין ְוִזיִנין ּבִ ִליִטין ַחְרׁשִ ל ׁשַ ְלָטא ַעל ּכָ ְּדׁשַ א , ּ ְּדָלא ַיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ
הו. ִלְבַני ָלא ּבְ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ֵדין ּבָ ֵעיָנא, ּּכְ אּבְ יׁשָ   . ּבִ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ הו ּבְ ל ּבְ ּכַ ד ִאְסּתָ ע ּכַ ין , ַּהאי ָרׁשָ ֵרין ַדְרּגִ ִאֵלין ּתְ ל ּבְ ּכַ ֲּהָוה ִמְסּתָ ּ
ָרֵאל א לֹון, ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ֲחָרׁשֹוי, ְלַאְבָאׁשָ ַהאי ּבְ ַהאי אֹו ּבְ ן , אֹו ּבְ ן וִבְרּכָ ְרּכָ ל ּבִ ך ּכָ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

ִריכוַיֲעֹקב ְוִיׂשְ י טֹוב ְוגֹו. ָּרֵאל ִאְתּבְ ְלָעם ּכִ ֲעָתא ְדַאְנֵפי . 'ַּוַיְרא ּבִ ׁשַ ֶמה ָחָמא ָחָמא ִדי ּבְ ּּבַ ּ
א ְנִהיִרין ִקיוַמְייהו, ַמְלּכָ ין ָלא ַקְייֵמי ּבְ יׁשִ ִּזיִנין ּבִ ּ ין ְוָכל ִקְסִמין ָלא ַסְלָקאן , ּ ְּוָכל ַחְרׁשִ

ְייהו ַחְרׁשַ   .ּּבְ

א ֲחֵזי ָהֵנ, ּתָ רּבְ ִתיב ַוִיּקָ ֵרי ְזַמֵני ּכְ ר ֱאֹלִהים. ּי ּתְ ְלָעם ְוגֹו. ַּוֵיּקָ ר ְיָי ֶאל ּבִ ּוְכִתיב . 'ַּוִיּקָ
ר ַדּבֵ ַכח רוְגָזא. ְוֹכה ּתְ ּתְ יָון ְדָחָמא ְדָהא ָלא ִאׁשְ א ּכֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ֵדין , ְּוַחְרׁשֹוי ָלא ַסְלִקין, ּ ּכְ

ַפַעם ְוגֹו ַפַעם ּבְ ְרֵמיה ֵמַחְרׁשֹויּכֵ. 'ְְוֹלא ָהַלך ּכְ ָלק ּגַ ּיָון ְדַאְפִריׁש ְוִאְסּתַ אֵרי , ּּ ברוחא (ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2470דף [ -ּ

ָרֵאל)אחרא ָחא ְלִיׂשְ ּבְ ִאְתָערוָתא ַאֲחָרא ְלׁשַ י ְיהוָדה. ּ ּבְ ָערוָתא ָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ . ַּמאי ִאּתְ
ְטָר)רוח אלהים ולא רוח יי אלא(, ָּאַמר ֵליה ָערוָתא ְדרוָחא ֲחָדא ִמּסִ ּ ִאּתְ ּ ָמאָלאּ , ּא ִדׂשְ

ין ִדיֵליה חֹותֹוי ִאיּנון ִזיִנין ְוָחָרׁשִ רו ּתְ ַּההוא ְדִאְתְקׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר יה רוָחא , ָהִכי אֹוִליְפָנא, ָאַמר ִרּבִ ְרָיא ּבֵ ְּדֲאִפילו ַהאי ִזְמָנא ָלא ׁשַ ּ ּ ּּ
א ְּדקוְדׁשָ י יֹוֵסי. ּ ִה, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִתיב ַוּתְ ּוְבָכל ִאיּנון , ּי ָעָליו רוַח ֱאֹלִהיםָהא ּכְ ּ

הו ָהִכי ִתיב ּבְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא. ִּזְמִנין ָאֲחָרִנין ָלא ּכְ א ֲחֵזי. ּ ִתיב , ּתָ  טֹוב )משלי כב(ּכְ
ְַעִין הוא ְיבֹוָרך ְקֵרי ְיבֹוָרך, ּ ְְוָהא אוְקמוָה ַאל ּתִ ּ ְֶאָלא ְיָבֵרך. ּ ָלא ְּד, ּוִבְלָעם ֲהָוה ַרע ַעִין. ּ

ָווֵתיה ָעְלָמא ּכְ ַכח ַרע ַעִין ּבְ ּתְ ֵעינֹוי, ִּאׁשְ ל ּבְ ּכַ ִּדְבָכל ֲאָתר ְדֲהָוה ִמְסּתָ   .ֲּהָוה ִמְתַלְטָייא, ּ

ְּוַעל ָדא ָאְמרו ׁשוָקא, ּ ֵריה ּבְ ר ּבְ ַּהאי ַמאן ְדַאְעּבַ ּ א, ּ יׁשָ ֵפי ֵמֵעיָנא ּבִ ֶּיֱחֵפי , ּוִמְסּתַ
יה ּסוְדָרא ַעל ֵריׁשֵ ִגין, ּ ְלָטָאה ָעֵליהּבְ א ְלׁשַ יׁשָ ּ ְדָלא ָיִכיל ֵעיָנא ּבִ יָון , ּאוף ָהָכא. ּּ ּכֵ

ְלָעם ָרֵאל, ְּדָחָמא ּבִ א ְלִיׂשְ ַחְרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי ְלַאְבָאׁשָ הו , ְּדָלא ָיִכיל ּבְ ל ּבְ ּכָ ָעא ְלִאְסּתַ ּּבָ
א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ֵעי, ּבְ ל ּבְ ּכַ ִגין ִדְבָכל ֲאָתר ְדֲהָוה ִמְסּתָ ּּבְ יןּ יׁשִ   .ֲּהָוה ִמְתַלְטָייא, נֹוי ּבִ

ָרֵאל א ֲחֵזי ַמה ְרעוֵתיה ִדיֵליה ַלֳקְבֵלהֹון ְדִיׂשְ ּּתָ ּ ּ ּ ר ָפָניו, ּ ְדּבָ ּת ֶאל ַהּמִ ִתיב ַוָיׁשֶ ּּכְ ּ ,
ַתְרּגומֹו ִגין ִדְיֵהא , )לעגלא די עבדו ישראל במדברא אפוהי) א לקבל עגלא''ס(ושוי (, ּּכְ ּּבְ

ֵּליה ְסַטר ִסיוָע א ְלהו, אּּ   .ְּלַאְבָאׁשָ

ִתיב א ָחֵמי ַמה ּכְ ּתָ ָרֵאל, ַהׁשְ ְלָעם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ִיׂשְ א ּבִ ַּוִיּשָׂ ָלא . ּ ּכְ ָעא ְלִאְסּתַ ּבָ
א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ הו ּבְ ֲעָתא. ּּבְ יה ׁשַ ִריך הוא ַאְסָווָתא, ּּבֵ א ּבְ ִּאְלָמֵלא ְדַאְקִדים לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ד ל לוָתא ְדֵעינֹויֲהָוה ְמַאּבֵ ּכְ ִאְסּתַ ֹּון ּבְ ָרֵאל . ּ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּוַמאי ַאְסָווָתא ָיַהב קוְדׁשָ ּ ְּ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ִהי ָעָליו רוַח ֱאֹלִהים. ּבְ יב ַוּתְ ָּדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ִהי ָעָליו. ּ ָרֵאל , ַוּתְ ַעל ִיׂשְ
יה ְד. ָקָאַמר ַמאן ְדָפִריׁש סוְדָרא ַעל ֵריׁשֵ ּּכְ ּ ּ ַּיּנוָקאּ הו ֵעינֹוי, ּ לֹוט ּבְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ.  

  ]א''ב ע''דף רי -' גזוהר חלק [

אֵרי ְוָאַמר ֵדין ׁשָ ַָמה ֹטבו ֹאָהֶליך ַיֲעֹקב, ּכְ ּ א ֲחֵזי. ּ ָלא , ּתָ ּכְ ל ַמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ּּכָ
א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ח ְואֹוִקיר ְלַההו, ָלא ָיִכיל, ּבְ ּבַ ד ְמׁשַ ֶּאָלא ּכַ ְּדָבֵעי ְלַאְלְטָייא , ּא ִמָלהּ
א יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ּוַמה ָאְרֵחיה. ּבְ ָמה ָטָבא ָדא, ָאַמר. ּ ָּחמו ּכַ ָמה ָיָאה ָדא. ּ לֹוט . ּּכַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ

א יׁשָ יה ֵעיָנא ּבִ ַָמה ֹטבו ֹאֳהֶליך ַיֲעֹקב, ּאוף ָהָכא ָאַמר. ּּבֵ ָמה ִאיּנון ָיָאן, ּ ָמה , ּּכַ דף (ּכַ

ִפיָרן )א''ב ע''רי ִּאיּנון ׁשַ ִפיָרן ְדִאְתְנָטָען ִמַנְייהו, ּ ָמה ְנִטיָען ׁשַ ּּכַ ּ ַּדְמָיין ְלִאיּנון ְנִטיִעין , ּ ּ
א ְדֵעֶדן ָיָאָיין ִגְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ן. ְּ  ְנִטיָען )א דאלין''נ(ְּוִאֵלין , ַמאן ִיּתֵ

ֵני ּכְ ָכחו ֵמִאיּנון ִמׁשְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ִיַזל ַמִים ִמָדְלָיו ְוגֹו)ד''במדבר כ(. ְּבהוִּד, ּ ּ ר ָנׁש ַדֲהוֹו ֵליה . 'ּ ְּלּבַ ּ
ִפיָרן א. ָיָאן ְלֵמֱחֵזי, ְּיָדן ׁשַ יׁשָ ר ָנׁש ְדֵעיָנא ּבִ ר ַחד ּבַ ִאיּנון ְיִדין, ַּאְעּבָ ל ּבְ ּכַ ָנִקיט , ִּאְסּתָ

הו ָחא, ּּבְ ּבְ אֵרי ְלׁשַ ִפ, ָאַמר, ׁשָ ָמה ִאיּנון ׁשַ ּּכַ ָמה ִאיּנון ָיָאן, יָרןּ ֵזָרה , ּּכַ ָען ִמּגְ ָּחמו ֶאְצּבְ
ִפירו ִעָלָאה ְּדׁשַ ּ ין ֲאָבִנין ַיִקיִרין, ְלָבַתר ָאַמר. ּּ ְרָיין ּבֵ ן ְיִדין ִאֵלין ְדׁשַ ַּמאן ִיּתֵ י , ּ ּוִבְלבוׁשֵ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2471דף [ -ּ

ָווָנא  ּמְ)בתיבותא דיליה' א בביתאי וכו''ס(ְּיָקר ְדַאְרּגְ ּתַ ֵביֵתיה ְלִאׁשְ הוּ ּבְ א ּבְ ִניִזין , ּׁשָ ְוֵיהֹון ּגְ
ֵתיבוָתא ִדיֵליה ּּבְ ּ ּ.  

ְלָעם ך ּבִ ָחא, ְּכַ ּבְ ֵרי ְלׁשַ ַָמה ֹטבו ֹאָהֶליך, ׁשָ ּ ִפיָרן, ּ ה ׁשְ ּמָ ָּחמו ּכַ ה ָיָאן ְוכו, ּ ּמָ ְלָבַתר ', ּּכַ
ָּאַמר ִיַזל ַמִים ִמָדְלָיו ּ ִפיָרא ָדא, ּ ח ְנִטיָעא ׁשַ ּכַ ּתְ ָּלא ִיׁשְ ְּלַבר ֵמִאיּנון , ּ ְדאֹוַרְייָתאְנִטיָעא, ּ

ִנין  ים, )א משכנין''נ( )כלומר מסכנין, דליו(ַמְסּכְ ַמִים ַרּבִ י , ְוַזְרעֹו ּבְ י ְוָלא ַיְרּבֵ ְּדָלא ִיְסּגֵ
א ּרוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ א, ָרׁשָ ָּהא ְפִריסו, ְָלא ַיְכִלין ֵעיַנִיך ְלַאְבָאׁשָ ּ 
א ָעַלְייהו ְּדקוְדׁשָ ּ ֵדין ָאַמר, ּ ְצַרִים ְוגֹו, ּכְ ֵני ָעְלָמא ', ֵאל מֹוִציאֹו ִמּמִ ל ּבְ ָהא ָלא ַיְכִלין ּכָ

א לֹון הו, ְלַאְבָאׁשָ יָפא ִעָלָאה ָאִחיד ּבְ ּקִ ְּדָהא ֵחיָלא ּתַ ּוַמאי ִאיהו, ּּ ֵאל מֹוִציאֹו . ּ
ְצַרִים תֹוֲעפֹות, ְוֹלא עֹוד. ִמּמִ יט ְיֵדיה ָעֵליה,  ְרֵאם לֹוֶּאָלא ּכְ ר ָנׁש ְלאֹוׁשִ ְּדָלא ָיִכיל ּבַ ּ ּ ,

ִּמּגֹו רוֵמיה ְזִקיפו ִעָלָאה ָהִכי. ּ ַכח ּבִ ּתְ ּוִמְדִאׁשְ ּ ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָיִכיל . 'ֹיאַכל ּגֹוִים ָצָריו ְוגֹו, ּ
א לֹון   .ְלַאְבָאׁשָ

ִזְמָנא ְדָלא ָזִקיף ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ַכבֲהָדא, ָלא ַיְכִלין, ּ ַרע ׁשָ ִגין , ָּלא ָדִחיל. ּ הוא ִדְכִתיב ּכָ ּבְ
ֲאִרי וְכָלִביא ר ּכַ יּבָ ַכח ּגִ ּתְ ְּדִאׁשְ יֵני ֲעְמַמָיא, ּ ד ִאיּנון ּבֵ ֲּאִפילו ּכַ ּ יַנְייהו, ּ ַכב ּבֵ , ְּוָכַרע ְוׁשָ

ִנמוֵסי אֹוַרְייָתא ח ּבְ ּכַ ּתְ ֲאִרי הוא ִיׁשְ ּּכַ אֹוְרֵחי אֹוַרְייָתא, ּ ּ ׁשוְלָטנוָתא )י כןואף על פ(. ּבְ ּ
ָמאֵריהֹון ל ַמְלַכָיא ְדָעְלָמא, ִּאית ְלהו ּבְ ְּדֲאִפילו ּכָ ּ ּּ ָּלא ַיְעְקרון ְלהו, ּ ד . ּ ַאְרָיא ָדא ּכַ ּּכְ

ִכיב ַעל ַטְרֵפיה יה, ּׁשָ ָמא ֵליה ִמּנֵ ָּלא ַיְכִלין ְלַאּקָ ֲאִרי , ּ ַכב ּכַ ַרע ׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכָ
  .'ְוגֹו

א, י ֶאְלָעָזרָאַמר ִרּבִ ים ְלַאְבָאׁשָ ָעְלָמא ַחּכִ ַכח ּבְ ּתְ יָעא, ָלא ִאׁשְ ִבְלָעם ְרׁשִ ְּדָהא , ּכְ
ִמְצַרִים ַכח ּבְ ּתְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ִאׁשְ וָרא, ְוַעל ְידֹוי, ּבְ ָרֵאל ִקּשׁ ירו ִמְצָרֵאי ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּקׁשִ ּ ּ ּ ,
ְּדָלא ִיְפקון ֵמַעְבדוְתהֹון ְלָעְלִמין ּ ּא הוא ְדָאַמרְוָד. ּּ א ְלהו, ּ ָּמה ֵאיכול ְלַאְבָאׁשָ ְּדָהא , ּ

ֲּאָנא ֲעִביְדָנא ְדָלא ִיְפקון ֵמֲעִביָדָתא ְדִמְצָרֵאי ְלָעְלִמין ּ ְצַרִים , ֲאָבל ֵאל מֹוִציאֹו, ּּ ִמּמִ
ין ְדָעְלָמא)א ולקבליה''נ(ּוָלֳקְבֵליהֹון  ִמין ַוֲחָרׁשִ ה ִהְנִני  ְו)ד''במדבר כ(. ּ ָלא ַיְכִלין ַחּכִ ַעּתָ

י ְוגֹו י ְיהוָדה ָפַתח' ְהֹוֵלך ְלַעּמִ ִּרּבִ יר ֶעֶבד ֶאל ֲאדֹוָניו ְוגֹו)דברים כג(, ּ ך '  ֹלא ַתְסּגִ ִָעּמְ

ך ִקְרּבְ ב ּבְ ָמה ֲחִביִבין ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ֵָיׁשֵ ּּכַ ִריך . ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָמה ֲחִביָבה אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ְּכַ ּ
ָמה ֲחִבי. ּהוא ָרֵאל, ָבה אֹוַרְייָתאּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ִלּכְ א ּבְ ְּדאֹוִרית ָלה קוְדׁשָ ּ ּ א ֲחֵזי. ְּ , ּתָ

ְצָרִים ֲעָתא ִדי ַנְפקו ִמּמִ ׁשַ ּּבְ ְלָעם ְדָהא ֲחָרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי. ּ ַמע ּבִ ִרין, ּׁשְ ָלא , ְּוָכל ִאיּנון ִקׁשְ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ְּסִליקו ּבְ אֵרי ְלַגְרָרא ּגַ, ּ יה, ְּרֵמיהׁשָ ּוְלֵמיַרט ֵריׁשֵ ָּאַזל ְלִאיּנון טוֵרי . ּ ּ

ָלֵאי ְדַפְרְזָלא, ֲחׁשֹוָכא ְלׁשְ י ִאיּנון ׁשַ ּוָמָטא ְלַגּבֵ ּ ּ.  

ְייהו ּבַ ְּוַכך הוא ָאְרָחא ְדַמאן ְדָמֵטי ּגַ ּ ּ ּ י טוַרָיא, ְ ֵריׁשֵ ר ָנׁש ּבְ יָון ְדָעאל ּבַ ּּכֵ ּ ָּחֵמי ֵליה , ּ
ַּההוא ְדִא, ל''ֲעָזֵא לוי ֵעיַנִיםּ ֵדין ָיֲהִבין ָקָלא, א''ִּמַיד ָאַמר ַלֲעָז. ְּקֵרי ּגְ ין , ּכְ ׁשִ ּנְ ּוִמְתּכַ

ְייהו ִחְוָיין ַרְבְרֵבי ִדְמתֹוְקָדן ּבַ ּּגַ ר . ְוַסֲחִרין לֹון, ּ א ָלֳקְבֵליה ְדּבַ ְדֵרי אֹוִניְמָתא ְזֵעיְרּתָ ְּמׁשַ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2472דף [ -ּ

ִמין ׁשוְנָרא, ְוָתָנא, ָנׁש א ְדִחְוָייאְוֵריׁשֵ, ִהיא, ּּכְ ֵריׁשָ ּה ּכְ ה, ּ ּוְתֵרין ַזְנִבין ּבָ ִויָדָהא , ּ
ר ָנׁש ְדָחֵמי ָלה. ְוַרְגָלָהא ְזִעיִרין ּּבַ ָּחֵפי ַאְנפֹוי, ּ א, ּ ְּוהוא ַמְייֵתי ַחד ַקטוְרּתָ ֵּמאֹוִקידו , ּ

ְּדַתְרְנגֹוָלא ִחָווָרא יה, ּ ַאְנָפָהא ְוִהיא ָאְתָית ִעּמֵ ֵדי ּבְ ּׁשָ ּ.  

ָלֵאיַּעד ְדָמ ְלׁשְ א ְדׁשַ י ֵריׁשָ ָלֵאי, ֵּטי ְלַגּבֵ ְלׁשְ א ְדׁשַ ַאְרָעא, ְּוַהִהיא ֵריׁשָ ּוָמֵטי , ָנִעיץ ּבְ
הֹוָמא ְתהֹוָמא. ַעד ּתְ ן ּבִ ָאה, ְַחד ָסִמיך. ְוַתּמָ ּתָ ְתהֹוָמא ּתַ ְוְבַההוא ָסִמיך , ְּוהוא ָנִעיץ ּבִ ּ ּ

ָלֵאי ְלׁשְ א ְדׁשַ ר ֵריׁשָ ד ָמֵטי ּבַ. ִּאְתְקׁשַ ָלָאהּכַ ְלׁשְ א ְדׁשַ ה ג, ּר ָנׁש ְלֵריׁשָ ַטׁש ּבָ , ִזְמִנין' ּּבָ
ְּוִאיּנון ָקָראן ֵליה ְרּכֹוי, ּ ַרע ְוָסִגיד ַעל ּבִ ֵדין ּכָ ְייהו, ְוָאִזיל ְוָאִטים ֵעינֹוי, ּכְ ּבַ ַּעד ְדָמֵטי ּגַ ּ .

ְייהו ֵדין ָיִתיב ַקּמַ ְּוָכל ִאיּנון ִחְוָיין ָסֲחִרין ֵליה ֵמַהאי, ּּכְ ָּפַתח . ּ ִסְטָרא וֵמַהאי ִסְטָראּ
  .ְּוָסִגיד ָלֳקְבַלְייהו, ְּוָנַפל ַעל ַאְנפֹוי, ִּאְזַדְעָזע, ְוָחֵמי לֹון, ֵעינֹוי

  ]ב''ב ע''דף רי -' גזוהר חלק [

ין ְוִקְסִמין ְייהו , ְּלָבַתר אֹוְלִפין ֵליה ֲחָרׁשִ ּבַ ד ָמָטא . יֹוִמין' נ )ב''ב ע''דף רי(ְּוָיִתיב ּגַ ּכַ
ִּזְמָנא ְלֵמיַהך ְלָאְרֵחיה יה, ְּוָכל ִאיּנון ִחְוָיין, ַהִהיא אֹוִניְמָתא, ְ ַּעד ְדָנִפיק ִמן , ַּאְזִלין ַקּמֵ

ּטוַרָייא יָפא, ּ ּקִ ין ַההוא ֲחׁשֹוָכא ּתַ   .ּּבֵ

ְייהו ּבַ ד ָמָטא ּגַ ּוִבְלָעם ּכַ ה, ּאֹוַדע לֹון ִמָלה, ּ טוַרָייא ִעּמְ ְרֵמיה ּבְ ר ּגַ ְּוַאְסּגַ ּוָבָעא . ֹוןּ
ל ָחְכְמָתא . ְלָאָתָבא לֹון ְלִמְצַרִים, ְלַקְטְרָגא לֹון ל ְוִקְלֵקל ּכָ ְלּבֵ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ין ְדָעְלָמא, ְּדָעְלָמא ֲהַדְייהו, ְּוָכל ֲחָרׁשִ ְּדָלא ָיִכילו ְלָקְרָבא ּבַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְלָעם ְדָלא , ּתָ יָון ְדָחָמא ּבִ א ּכֵ ּתָ ַּהׁשְ ָרֵאלּ א ְלִיׂשְ ְרֵמיה, ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ַּאְהָדר ּגַ ּ ,
ְּוַאְמִליך ֵליה ְלָבָלק ָעא ִמֵניה, ְ ַּמה ְדָלא ּבָ א לֹון, ּ ִגין ְלַאְבָאׁשָ ְּוֵעיָטא ִדיֵליה ֲהָוה . ּבְ ּ

ִפיָרן ִאיּנון נוְקֵבי ְדִמְדָין ְדִאיּנון ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ה, ּ , ִויָנא ָיַדעָלא ֲה, ְּוִאְלָמֵלא ְדֲאַמר ֵליה ֹמׁשֶ
יב ְלָעם)במדבר לא(, ִּדְכּתִ ְדַבר ּבִ ָרֵאל ּבִ ה ָהיו ִלְבֵני ִיׂשְ   .ּ ֵהן ֵהּנָ

ִריך הוא ֵעיָטא ִדיֵליה א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ִעיֵטך ִיפֹול, ָאַמר, ְּ ְרָמך ּבְ ָּהא ַוַדאי ּגַ ְ ְ ּ .
ין, ַמה ָעֵבד ל ֲחָרׁשִ ַּההוא ֵחיָלא ְדָשַלט ַעל ּכָ ְּחֵמי ֵליה סֹוָפא ְדֹכָלאַא, ּ ּ ְּוִכי ִאית ְלהו . ּ

י ִיְצָחק. ְּרׁשוָתא ִלְזַמן ָרִחיק ּוִמִלין ִאְתָמרו ֵמַההוא ְדָקִאים ָעֵליה, ֵעיָנא ָחָמא, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ּּ ,
ְּוָהא אוְקמוָה לֹו ַויֹאַמר. ּ א ְמׁשָ ַּוִיּשָׂ ַּמאן ְדִאית ֵליה ְלֵמיַמר. ּ ִגי. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּן ְדָלא ּבְ

ִּיְתַקְיימון ִמִלין ְדָגְעָלא ּּ ְרעוָתא ִעָלָאה, ּ ּּבִ א )א ובגין דיתקיימון מלין דלעילא''ס(, ּ ַדְעּתָ  ּבְ
אֹוַרְייָתא ה)ד''במדבר כ(. ִּעָלָאה ּבְ ְייהו ִאְתָקָיימו , ּ ֶאְרֶאּנו ְוֹלא ַעּתָ ְּדָהא ִמִלין ִאֵלין ִמּנַ ּ ּּ ּ ּ

ַההוא ִזְמָנא ְייהו, ּּבְ ּוִמּנַ יָחא,  ְלָבַתרּ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדַמְלּכָ ְייהו ּבְ ּוִמּנַ ּ מה שחסר כאן תמצא (. ּ

ָנן)ש''א עי''ח ע''בזוהר חדש דף ס ַלם,  ּתְ ִריך הוא ְלִמְבֵני ְירוׁשָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּוְלַאְחָזָאה , ְּ
ע, ַחד ּכָֹכָבא ְקִביָעא ָצא ּבְ ֶאְמָצעות ְרִקיַעִזיִקין ַנֲהִרי' ּוְבע, ָרֲהִטין' ְמַנּצְ יה ּבְ ּן ִמּנֵ ּ ,
יה ע ֲאלון ּבֵ ּתָ ְּוִיׁשְ   .יֹוִמין' ִויֵהא ָנִהיר ְוָלִהיט ע, ּכָֹכִבין ַאֲחָרִנין' ּ
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ִתיָתָאה כ, ּוְביֹוָמא ׁשְ יָתָאה''ִיְתֲחֵזי ּבְ ּתִ ִביָעָאה, ה יֹוִמין ְלַיְרָחא ׁשְ יֹוָמא ׁשְ ִניׁש ּבְ , ְוִיְתּכְ
א יֹוָמא , יֹוִמין' ְלסֹוף ע ַקְרּתָ ְּוַההוא יֹוָמא ִיְנְפלון ג. ּ ְדרֹוָמא)חדא(ַקְדָמָאה ִיְתֲחֵזי ּבְ ּּ '

א ְדרֹוִמי ּׁשוִרין ִעָלִאין ֵמַהִהיא ַקְרּתָ א , ְּוֵהיָכָלא ַרְבְרָבא ִיְנפֹול, ּּ ִליָטא ְדַהִהיא ַקְרּתָ ְּוׁשַ ּ
ָע. ְּימות ט ַההוא ּכָֹכָבא ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ֵדין ִיְתָפּשַׁ ּּכְ ֲערון ְקָרִבין . ְלָמאּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיּתְ ּ ּ

ָעְלָמא יִפין ּבְ ּקִ יַנְייהו, ִסְטִרין' ְלָכל ד, ּתַ ח ּבֵ ּכַ ּתְ ּוְמֵהיְמנוָתא ָלא ִיׁשְ ּ ּ.  

 ] בשנה224יום [סדר הלימוד ליום יז אייר 

ּוְבֶאְמָצעות ָעְלָמא ְנִהיר ַההוא ּכָֹכָבא, ּ ד ִיּתְ ֶאְמָצעות ְרִקיָעא, ּּכַ א ַחד . ּּבְ ְּיקום ַמְלּכָ
ַעְלָמא ִליט ּבְ ל ַמְלִכין, ַרב ְוׁשָ ֶאה רוֵחיה ַעל ּכָ ְּוִיְתּגָ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ ַער ְקָרִבין ּבִ , ְוִיּתְ

ר ָעַלְייהו ּבָ   .ְּוִיְתּגַ

ֵרי  ּוְביֹוָמא ְדִיְתּבְ א מ,  ּכָֹכָבא)א דיתכסי''ס(ּ ִּיְזַדְעַזע ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵּניה ַסֲחָר, ּה ִמיִלין''ּ
א י ַמְקְדׁשָ ֲּאָתר ְדֲהָוה ּבֵ ֵלי. ּ חֹות ַאְרָעא ִיְתּגְ א ֲחָדא ִמן ּתְ א ִיפוק . ּוְמַעְרּתָ ּוֵמַהִהיא ְמַעְרּתָ ּּ

יָפא ְלאֹוְקָדא ָעְלָמא ּקִ א ּתַ י ַחד עֹוָפא . ֶאּשָׁ א ִיְסּגֵ ַרְבְרָבא , )א ענפא''ס(ּוֵמַהִהיא ְמַעְרּתָ
ָכל ָע, ִּעָלָאה לֹוט ּבְ ְּוֵליה ִאְתְיִהב ַמְלכוָתא, ְלָמאְּדִיׁשְ יה. ּ ּבֵ ׁשון ּגַ ּנְ י ֶעְליֹוִנין ִיְתּכַ ְּוַקִדיׁשֵ ּ ּ .

ָכל ָעְלָמא יָחא ּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ ְּוֵליה ִאְתְיִהיב ַמְלכוָתא, ּוְכֵדין ִיְתּגְ ּ.  

ֵלי ֲעָתא ְדִיְתּגְ ׁשַ ּוְבֵני ָעְלָמא ּבְ א ּבָ, ּ ַעְקּתָ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ אֵיהֹון ִמׁשְ ְנֵאיהֹון . ַתר ַעְקּתָ ְוׂשַ
רון ָרֵאל ִיְתַגּבְ ְּדִיׂשְ יָחא ָעַלְייהו, ּ ַער רוָחא ִדְמׁשִ ֵדין ִיּתְ ּּכְ ּ יֵצי ֶלֱאדֹום ַחָייָבא, ּ ְוָכל , ִּויׁשֵ

נוָרא ַּאְרָעא ְדשִעיר יֹוִקיד ּבְ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ ה ָחִיל, ּכְ ָרֵאל עֹוׂשֶ ְוָהָיה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוִיׂשְ
ִעיר אֹוְיָביוֱא ה ׂשֵ ה ְוָהָיה ְיֵרׁשָ ָרֵאל. דֹום ְיֵרׁשָ ה ָחִיל. ּאֹוְיָביו ְדִיׂשְ ָרֵאל עֹוׂשֶ . ּוְכֵדין ְוִיׂשְ

ּוְבַההוא ִזְמָנא יה, ּ ִריך הוא ְלֵמַתָייא ְדַעּמֵ א ּבְ ָּיִקים קוְדׁשָ ּ ּ ּּ הֹון ִמיָתה, ְ י ִמּנְ ֲהָדא , ְוִיְתָנׁשֵ
ה ָחִיל ְיִמ)תהלים קיח(, ּהוא ִדְכִתיב י ֶאְחֶיה. ין ְיָי ֹעׂשָ  )עובדיה א(ּוְכִתיב . ֹּלא ָאמות ּכִ

יִעים ְוגֹו   .ְ ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלך)זכריה יד( ּוְכֵדין. 'ְּוָעלו מֹוׁשִ

א י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ְמָחה ֵתֵצאו ְוגֹו)ישעיה נה(, ַּמאי ִדְכּתִ ׂשִ י ּבְ ד ִיְפקון . 'ּ ּכִ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ
ָרֵאל ִמ לוָתאִיׂשְ הֹון, ּן ּגָ א ָנְפָקא ִעּמְ ִכיְנּתָ ְּוִעָמה ִיְפקון, ׁשְ יב. ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  )ישעיה נה(, ּ

ְמָחה ֵתֵצאו י ְבׂשִ ִריך הוא. ּּכִ א ּבְ ׂשֹון ָדא קוְדׁשָ ּׂשָ ּ י ִיְצָחק ָאַמר ָדא ַצִדיק. ְּ ִּרּבִ ֲּהָדא הוא . ּ
יב ְמָחה ִיּמָ)ישעיה נה(, ִּדְכּתִ ׂשֹון ְוׂשִ   .ֵּצא ָבה ׂשָ

ְמעֹון י ׁשִ ׂשֹון ִאְקֵרי, ָאַמר ַרּבִ ָגלוָתא. ַּצִדיק ׂשָ ָרֵאל ַנְפַלת ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוִמן יֹוָמא ִדּכְ ּ .
א ְלָעְלָמא ֵמַהאי ַצִדיק ן ִמְלַנְחּתָ ְרּכָ ִּאְתְמָנעו ּבִ ִתיב. ּּ ַההוא ִזְמָנא ַמה ּכְ  )ישעיה יב(, ּּבְ

ׂשֹון ׂשָ ם ַמִים ּבְ ַאְבּתֶ ַעְייֵני ַהְיׁשוָעה. ּא ַצִדיקָּד, ּוׁשְ א ְוִאָמא, ִּמּמַ , ָּדָבר ַאֵחר. ִּאֵלין ַאּבָ
ּבוֵעי ְנִביִעין ֲעִמיִקן. ד''ח ְוהֹו''ִּאֵלין ֶנַצ ְּוֹכָלא ִמּמַ ֵדין . ּ יֹום ַההוא )ישעיה יב(ּכְ ּ ְוָאַמְרּתָ ּבַ

ֶבת ִציֹון)ישעיה יב(', ָאֹוְדך ְיָי ְוגֹו י ֹיׁשֶ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ' ְוגֹוּ ַצֲהִלי ָוֹרּנִ ְּבָ ּ .
  .ְִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן
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  פרשת פנחסזוהר 
ה ֵלאֹמר)ה''במדבר כ( ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ְוגֹו,  ַוְיַדּבֵ י ֶאְלָעָזר ָפַתח ', ִּפְנָחס ּבֶ ִּרּבִ

ִני מוַסר ָאִביך ְוַא)משלי א(, ְוָאַמר ַמע ּבְ ָ ׁשְ ךּ טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ָל ּתִ ַמע )א''ה ע''יתרו פ(. ּ  ׁשְ
ִני מוַסר ָאִביך ָּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך. ְּ טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ ְָוַאל ּתִ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָּדא ּכְ
ַָמאי מוַסר ָאִביך ה ּתֹוָכִחין, ָּדא אֹוַרְייָתא, ּמוַסר, ּ ּמָ ה ּכַ ְּדִאית ּבָ ה עֹו, ּ ּמָ יןּכַ ָמה . ָנׁשִ ּכְ

תֹוַכְחּתֹו)משלי ג(, ְדַאּתְ ָאֵמר קֹוץ ּבְ ְמָאס ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ   .ּ מוַסר ְיָי ּבְ

ַהאי ָעְלָמא אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתְ ּוְבִגין ְדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ְרִעין , ּ ה ּתַ ּמָ חון ֵליה ּכַ ָּזֵכי ְדִיְפּתְ ּ ּ
ה ְנהֹוִרין, ְּלַההוא ָעְלָמא ּמָ ֲעָתא ְדִיְנפֹוק ֵמַהאי ָעְלָמאּבְ. ּכַ ּׁשַ יה, ּ , ִּהיא ַאְקִדיַמת ַקּמֵ

ְרִעין ָעִרים ְוָיֹבא ּגֹוי ַצִדיק)ישעיה כו(, ַמְכֶרֶזת ְואֹוֶמֶרת, ְּוַאְזָלא ְלָכל ְנטוֵרי ּתַ ּ ִפְתחו ׁשְ ּ ּ .
א ְרְסָיין ִלְפָלַנָיא ַעְבָדא ְדַמְלּכָ ַּאְתִקינו ּכֻ ּ ְּדֵלית ֲחדו ְלקוְד. ּּ ּ ִריך הוא ֶאָלא ַמאן ּּ א ּבְ ּׁשָ ּ ְ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ אֹוַרְייָתא, ְּדִאׁשְ ְדָלא ּבְ ּתַ ֵליְלָיא ְלִאׁשְ ר ָנׁש ְדִמְתַער ּבְ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּדָהא , ּ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ל ַצִדיַקָייא ִדְבּגִ ּּכָ ּ ַּצְייִתין ְלַקֵליה, ּ יַנ, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ , ְּייהוְּ

ָמה ְדאוְקמוָה  ּּכְ ּ ִמיִעיִני)שיר השירים ח(ּ יִבים ְלקֹוֵלך ַהׁשְ ים ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ ַגּנִ ֶבת ּבַ ְ ַהיֹוׁשֶ ּ.  

יה ְמעֹון ָאַמר ַהאי ְקָרא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ י ׁשִ ַּרּבִ ים. ּ ַגּנִ ֶבת ּבַ ֶנֶסת , ַּהיֹוׁשֶ ָּדא ּכְ
ָרֵאל ָגלוָתא , ִיׂשְ ְּדִאיִהי ּבְ ָרֵאלּ ְייהו, ִעם ִיׂשְ ַעְקּתַ הֹון ּבְ יִבים . ְּוַאְזָלא ִעּמְ ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ
ְרָיין ִעָלִאין, ְְלקֹוֵלך ְלהו ַצְייִתין ְלקֹוֵלך. ַּמׁשִ ְּכֻ ּ ָגלוָתא, ּ ך ּבְ ְחּתֵ ּבַ ְּלקֹול ּתוׁשְ ִמיִעיִני. ְּ , ַהׁשְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ִמִעיִני ֶאת קֹוֵלךְ ַהְרִאיִני ֶאת ַמְרַאִיך)שיר השירים ב(ּכְ ִמִעיִני. ְ ַהׁשְ , ַהׁשְ
אי א ַקּמָ ְחּתָ ּבַ אֹוַרְייָתא ְדָהא ֵלית ּתוׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָּקָלא ְדִאיּנון ַחְבַרָייא ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ִאיּנון , ּּ ּּכְ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ְבָיכֹול, ָאַמר ַרּבִ אן ְלִא, ּכִ ל ִאיּנון ְדַזּכָ ּּכָ אֹוַרְייָתאּ ְדָלא ּבְ ּתַ ד ָפִליג , ּׁשְ ּוִמּכַ ּ
ד ָנִהיר ְיָמָמא, ֵליְלָיא ַמְטרֹוִניָתא ּכַ א, ְוַאְתָיין ּבְ ָלא ַאְנֵפי ַמְלּכָ ַאְתִקיף ְוַאֲחִסין , ְּלַקּבְ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ל ֶחֶסד, ְוֹלא עֹוד. ּבִ יה חוט ׁשֶ ְרָיא ּבֵ ֶּאָלא ְדׁשַ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ

א ֲח א, ֵזיּתָ ִכיְנּתָ ׁשְ ַקף ּבִ ל ַמאן ְדָזֵכי ְלִאְתּתָ ְרמֹוִהי ֵמִאּנון ִמִלין ַדֲאִחיָדן , ּּכָ ַמר ּגַ ִּיְסּתְ ּּ
גֹון ַמאן. ָּלֳקְבָלה א. ּכְ ָאת ַקִדיׁשָ ֵרי ּבְ ּקְ ִּאיּנון ְדָלא ְמׁשַ ת ֵאל ֵנָכר, ּ גֹון ּבַ ְוָכל ַמאן . ּכְ

ְרֵמיה ְּדָנִטיר ּגַ ֶנֶס, ּ ְבָיכֹול ּכְ יהּכִ ָרֵאל ֲאִחיָדא ּבֵ ְּוִהיא ַאְקִדיַמת ֵליה , ְּוַנְטָרא ֵליה, ּת ִיׂשְ ּ
ָלם ֵני ְלַהאי. ׁשְ ן ִאי ָזֵכי ְוּקָ ּכֵ ל ׁשֶ   .ְוּכָ

ְמעֹון י ׁשִ ֲעָתא, ְוָאַמר ַרּבִ ַההוא ׁשַ ָצָאה ּבְ ּתֵ ָרֵאל ְלִאׁשְ ר ְדַאְקִדים ִפְנָחס , ִּאְתַחְזָיין ִיׂשְ ּּבַ ּ
ִּכיך רוְגָזאְוׁשָ, ְלַהאי עֹוָבָדא ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ִּפְנָחס ּבֶ

יב ְוגֹו ן ֶאְלָעָזר ְוגֹו, ָּדָבר ַאֵחר. 'ֵהׁשִ ְמעֹון. 'ִּפְנָחס ּבֶ י ׁשִ ֵרי ִזְמֵני, ָאַמר ַרּבִ ן ּתְ ן ּבֶ , ּבֶ
ְלָמא אֹוָבָדא    . ָקא ָאֵתי)א עובדא''נ(ְלַאׁשְ
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י ׁשִ ְמָתא, ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ְלגוָלא ְדִנׁשְ ר ָנׁש ְדָנִטיל ּגִ ַּהאי ּבַ ּ יה, ּ ן ּבֵ ּקַ ְּוָלא ָזֵכי ְדִיְתּתָ ּ ,
א ָטא ְדַמְלּכָ קוׁשְ ר ּבְ ּקֵ ִאילו ְמׁשַ ּּכְ ּ ּ א ָעֵליה ַהאי ְקָרא . ּ  אֹו ָמָצא )ויקרא ה(ַּוֲאָנא ָקֵריּנָ

ֶקר ע ַעל ׁשָ ּבַ ה ְוִנׁשְ הְוִכֶחׁש. ֲּאֵביָדה ְוִכֶחׁש ּבָ ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ ּבָ ּ.  

מור ֵניָנן ַצִדיק ּגָ ּּתָ מור. ֵאינֹו ִנְדֶחה, ּ ֵאינֹו ּגָ ְּוַצִדיק ׁשֶ מור. ִנְדֶחה, ּ ַּמאן הוא ַצִדיק ּגָ ּ ּ ,
מור ֵאינֹו ּגָ ּוַמאן הוא ַצִדיק ׁשֶ ּ ּ ִמלֹוי, ּ ִלים ּבְ ְּוִכי ַמאן ְדָלא ׁשְ ַּצִדיק , ֶּאָלא. ַּצִדיק ִאְקֵרי, ּ

מ ין, ְיִדיַע, ּורּגָ ְלגוִלין ַעִקיּמִ ְּדָהא ָלא ָנִטיל ּגִ ְנָיין, ּ ֵני ּבִ יה ּבָ , ְּוַאְתִקין ׁשוִרין, ּוְבַאֲחַסְנּתֵ
יִרין   .ְוָנַטע ִאיָלִנין, ְוָחַצב ּבֵ

מור ֵאינֹו ּגָ א ָאֳחָרא, ַּצִדיק ׁשֶ ַאֲחַסְנּתָ ְנָיין ּבְ יִרין, ְּדָבֵני ּבִ ה ּבֵ א ָה, ְּוַאְעָדר, ָּחַפר ּבָ
ִמְלַקְדִמין ַּאְתִקין ַאְבֵני ְיסֹוָדא ּכְ ה, ּ ַאר ִדיֵליה, ְּוַאְעַמל ּבָ ּתְ ְּוָלא ָיַדע ִאי ִאׁשְ ְטָרא . ּ ִמּסִ

ִּדיֵליה א. ַטב ְוַצִדיק ִאְקֵרי, ּ ְטָרא ְדַההוא ַאֲחַסְנּתָ ּוִמּסִ ּ   .ָלאו ָהִכי, ּ
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ְנָיי ר ָנׁש ְדָבֵני ּבִ ִפיָרןְּלּבַ יסֹוָדא, ָיָאן ְלֵמֱחֵזי, ּן ׁשְ ל ּבִ ּכַ ִקיַע ֲעִקיָמא , ִאְסּתָ ְּוָחֵמי ֵליה ׁשְ
ִלים. ִמָכל ִסְטִרין ְנָייָנא ָלא ׁשְ ַּעד ְדָסַתר ֵליה, ָהא ּבִ ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוַאְתִקין ֵליה ּכְ ְטָרא . ּּ ִמּסִ

ְנָייָנא ִדיֵליה ְּדַההוא ּבִ ּ ּ ִפ, ּ ַכח ַטב ְוׁשַ ּתְ ְטָרא ִדְיסֹוָדא )ב''ג ע''דף רי(. ירִּאׁשְ יׁש , ִּמּסִ ּבִ
ך. ְוָעִקים ְוְבִגין ּכַ ִלים, ּ ִלים, ָלא ִאְקֵרי עֹוָבָדא ׁשְ ְנָייָנא ׁשְ ך ַצִדיק . ָלא ִאְקֵרי ּבִ ִגין ּכָ ְּבְ

מור ִאְקֵרי ֵאינֹו ּגָ ּנו)חבקוק א(ְּוַעל ָדא . ְוִנְדֶחה, ּׁשֶ ע ַצִדיק ִמּמֶ ַבַלע ָרׁשָ ּ ּכְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ א ִלׁשְ ַּמאן ִדְמַקּנֵ ּ ְּדֲאִפילו ָלא ִיְזֵכי , ְּ ּּ
דוָלה ַּלּגְ ּ ָרַווח ָלה ְוָנִטיל ָלה)א דירית לה''ס(, ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ָלה, ּ ְּוָדא ָיִרית ָלה ְוָעִייל ָלה. ּ ּ .

ַההוא ִזְמָנ ִּפְנָחס ָלא ִאְתֲחֵזי ֵליה ּבְ ּ ָמא ְדָמאֵריה, אּ א ִלׁשְ ּוְבִגין ְדִקּנֵ ּ ּ ְוָסִליק , ָּרַווח ְלֹכָלא, ּ
ְכהוָנה ִעָלָאה, ְּלֹכָלא א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ יה ּכָֹלא ְוָזָכה ְלִאׁשְ ן ּבֵ ּקַ ְּוִאְתּתָ ּּ ֲעָתא. ּ ן , ֵמַהִהיא ׁשַ ִּפְנָחס ּבֶ

ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ין, ֶאְלָעָזר ּבֶ ִלים ִלְתֵרין ַדְרּגִ ְּדַאׁשְ ָמא ְדָמאֵריה, ּ א ִלׁשְ ִגין ְדַקּנֵ ּּבְ ּ ַקן , ּ ְּדִאְתּתְ
ם   .ַּמה ְדִאְתַעּקָ

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ע ַעְבְדך ְוגֹו)תהלים פו(, ּ י ָחִסיד ָאִני הֹוׁשַ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ . 'ָ ׁשָ
ָלא ּכְ ּסֹוֵפיה ִדְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ּוְלָבַתר ְקָרא ּכָֹלא, ּ ּסֹוֵפיה ִד, ּ ִתיבּ , ַָהּבֹוֵטַח ֵאֶליך, ְקָרא ּכְ

ֵעי ֵליה ך ִמּבָ ַּהּבֹוֵטַח ּבָ ְבָיכֹול ָדִוד ַמְבַטח ֵליה. ַָמאי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליך, ְ ֶּאָלא ּכִ ּ ר , ּ ְּדָלא ַיְעּבַ
א ְנּתָ ׁשִ ֵּליה ַפְלגות ֵליְלָיא ּבְ יב, ּּ ָמה ִדְכּתִ ְ ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקום ְלהֹודֹות ָלך)תהלים קיט(, ּּכְ ּ .

ֵעי ֵליה י ִמּבָ ך ְלָעְלִמין, ָּאקום, ֶּאָלא. ַּקְמּתִ ר ּבָ   .ְְוֶאְתְקׁשַ

י ְמָרה ַנְפׁשִ ֵעי ֵליה, ׁשָ מֹור ִמּבָ ה ָרִזין . ּׁשְ אֹוַרְייָתא ְדָלא ִאית ּבָ ֵניָנן ְדֵלית ָאת ּבְ ְּוָהא ּתָ ּ ּ
יִרין ְמָרה. ִּעָלִאין ְוַיּקִ ִריך הוא ָקָאַמר. ׁשָ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ְּמָרה ְלַההוא חוָלָקאׁשָ, ּ ְּדִאְתֲאָחד , ּ

יה ֶנֶפׁש א ָנְפָקאת ֵמַהאי ָעְלָמא. ּּבֵ , ִאי ָזֵכי. )דאתי(ַאְתָיא ְלֵמיַרת ָעְלָמא , ְּדַכד ַנְפׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2476דף [ -ּ

ָמה ֵחיִלין ִעָלִאין ָנְפִקין ָלֳקְבָלא ּוְלַנְטָרא ָלה, ּּכַ ָמדֹוָרא ְדדוְכָתָהא, ּ ּוְלַאֲעָלא ָלה ּבְ ּ ּ ּ ,
י, ּ ָנִטיל ָלה'ְוַהאי ה ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ה ּבְ   .ְּלִאְתַאֲחָדא ִעּמָ

ָנן ָלֳקְבָלה, ְוִאי ָלא ָזֵכי ְרִדיֵני ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ָמה ּגַ ּּכַ ְּוָדחו ָלה ְלַבר, ּ ַווי ְלַהִהיא . ּ
א ֵריָקַנָיא, ַנְפׁשָ ָלא ּבְ ְלּגְ ְּדִמְתּגַ קוְסִפיָתא, ּ ַאְבָנא ּבְ  )שמואל א כה(, ִדְכִתיבֲּהָדא הוא . ּּכְ

ַלע ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְְוֵאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ִריך הוא . ָ א ּבְ י קוְדׁשָ עוֵתיה ַקּמֵ ֵעי ּבָ ְּוָדִוד ּבָ ּ ּ ְּ

י, ְוָאַמר ְמָרה ַנְפׁשִ ְּדָלא ִיְדחון ָלה ְלַבר, ׁשָ ּ , ּ ָלֳקְבָלה)יפתחון לך, א לקבלך''ס(ְוַכד ָמֵטי . ּ
חו ּן ָלה ִפְתִחיןִּיְפּתְ ך, ּ ל ָלה ַקּמָ ְוְתַקּבֵ ּ י ָחִסיד ָאִני. ּ י ְיהוָדה. ְוִכי ָחִסיד ִאְקֵרי, ּכִ , ָּאַמר ִרּבִ

ֱאָמִנים)ישעיה נה(, ִּדְכִתיב. ִאין י. ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ְמָרה ַנְפׁשִ ך ׁשָ ִגין ּכַ ּבֹוק ָלה , ְּבְ ׁשְ ְּדָלא ּתִ ּ
  .ְְלֵמַהך ְלַבר

י ִיְצָחק ָאַמ ַצִדיק, רִרּבִ ר ָנׁש ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ל ּבַ ּּכָ ּ ּ ָמה , ָיִרית ְלַהאי ֶאֶרץ, ּ ּכְ
יב ָלם ַצִדיִקים ְוגֹו)ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ַתר . ְוַהאי ַצִדיק ָחִסיד ִאְקֵרי. 'ְ ָּאַמר ָדִוד ּבָ

ְמָרה, ָחִסיד ָאִני, ִּדְבַהאי ֲאָתר ֲאִחיְדָנא ך ׁשָ ְוְבִגין ּכָ יּ ך,  ַנְפׁשִ ָרא ּבָ   .ְְלִאְתַקּשְׁ

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ מֹו ְוגֹו)תהלים פא(, ּ יהֹוֵסף ׂשָ ְבִעין , ָּהא אֹוְקמוָה. 'ּ ֵעדות ּבִ ְּדאֹוִליף ׁשִ
ָמע)תהלים פא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ַיִתיר, ִּפְתִקין י ֶאׁשְ ַפת ֹלא ָיַדְעּתִ .  ׂשְ

א ֲחֵזי. תֲּאָבל ַמאי ֵעדו יה ְלַהִהיא ִמָלה, ּתָ ֵתיה ְדפֹוִטיַפר ֲהַות ֲאִחיָדא ּבֵ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ָנא ִדיָלה ַמאן ְדָלא ָיַדע ִליׁשָ ְרֵמיה ּכְ ֲּהָוה יֹוֵסף ָעִביד ּגַ ּ ּ ֲעָתא , ּ ָכל יֹוָמא ַעד ַהִהיא ׁשַ ְוֵכן ּבְ

ְתַרְייָתא ְתְפׂשֵ)בראשית לט(ִּדְכִתיב , ּבַ ִבְגדֹוּ ַוּתִ הו. ּהו ּבְ ְתְפׂשֵ ַּמאי ַוּתִ ִגין ְדָעִביד . ּ ֶּאָלא ּבְ ּ
ָנא ַמאן ְדָלא ָיַדע ִליׁשָ ְרֵמיה ּכְ ּּגַ ְּורוַח ַהּקֶֹדׁש ָצַווח ָלֳקְבֵליה. ּ ה )משלי ז(, ּ ָמְרך ֵמִאׁשָ ָ ִלׁשְ

ְכִרָיה ֲאָמֶריָה ֶהחִליָקה ַמע ָלן. ָּזָרה ִמּנָ ל ַמאן . ַמאי ָקא ַמׁשְ ְרֵמיה ֵמַהאיֶּאָלא ּכָ ְּדָנִטיר ּגַ ּ ,
א ִכיְנּתָ ׁשְ ה ּבִ ר ּבָ ַההוא ֵעדות, ִּאְתְקׁשַ ְּוָאִחיד ּבְ ּוַמאי הוא. ּ יה' ה. ּ ְּדִאּתֹוַסף ּבֵ , ִּדְכִתיב. ּ

מֹו יהֹוֵסף ׂשָ ִפְנָחס' ּאוף ָהָכא י. ֵּעדות ּבִ ַהאי, ִאּתֹוַסף ּבְ י ּבְ   .ַּעל ְדַקּנֵ

י ֵייָסא ָפַתח ָזְכֵרנו ֶאת ִציֹון)תהלים קלז(, ִּרּבִ ִכינו ּבְ ם ּבָ ְבנו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ּ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ּ ּ ּ .
ֵעי ֵליה ַלם ִמּבָ ֶּאת ְירוׁשָ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ח ְיִמיִני)תהלים קלז(, ּּכְ ּכַ ׁשְ ַל ם ּתִ ֵחך ְירוׁשָ ּכָ ּ ִאם ֶאׁשְ ְ ,
ָזְכֵרנו ֶאת ִציֹון ַּמאי ּבְ ר ָנׁש ְדֲהָוה ֵליה ֵהיָכָל. ּ ְּלּבַ ִפיָרא, א ַיִקיָראּ ָּאתו ִלְסִטין , ָּיָאה ְוׁשַ

ְּואֹוִקידו ֵליה ַּצֲעָרא ְדַמאן הוא. ּ ָּלאו ְדָמאֵריה ְדֵהיָכָלא, ּ ּ ָגלוָתא . ּ א ּבְ ִכיְנּתָ ּאוף ָהָכא ׁשְ ּ
ְרָיא ַּצֲעָרא ְדַמאן הוא, ׁשַ ָּלאו ְדַצִדיק, ּ ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ְּוַאְזָלא ָהא ּכְ ּ  ) נזישעיה(ִּדְכִתיב , ּ

ִדיק ָאָבד ׁש, ַּהּצַ ָזְכֵרנו ֶאת ִציֹון. ָאָבד ַמּמָ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ָזְכֵרנו ַההוא ַצֲעָרא ִדיֵליה ַעל , ּ ּּבְ ּ ּ ּ
ִּזווָגָהא ַּצֲעָרא ִדיֵליה הוא, ּ ּ ּ.  

  ]א''ד ע''דף רי -' גזוהר חלק [

י ֵייָסא ַהאי, ָאַמר ִרּבִ ָמא ְדָמאֵריה ּבְ ַּמאן ְדאֹוִקיר ׁשְ ּ ָּזָכה ְדיֹוִקיר ֵליה , ר ַהאיְוָנִטי, ּ ּ
ָּמאֵריה ַעל ּכָֹלא יב. ִּמיֹוֵסף. ְמָנָלן. ּ ֶנה )בראשית מא(, ִּדְכּתִ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב אֹותֹו ּבְ ּ ַוַיְרּכֵ

ר לֹו ל ֶאֶרץ ִמְצָרִים , ֲאׁשֶ ד , ְוֹלא עֹוד )א''ד ע''דף רי(ּוְכִתיב ְוָנֹתן אֹותֹו ַעל ּכָ ֶּאָלא ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2477דף [ -ּ

אָּעְברו ִיׂשְ ַקְדִמיָתא, ָרֵאל ַית ַיּמָ גֹו ּבְ ְּוָלא ֲהוֹו ַמָיא ַקְייִמין ַעל , ֲּארֹוָנא ְדיֹוֵסף ָעאל ּבְ
יה ִּקיוַמְייהו ַקּמֵ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ַהָים ָרָאה ַוָינֹוס)תהלים קיד(, ּ ֶּאָלא ָרָאה . ַּמאי ַוָינֹוס. ּ

יה  ַּההוא ִדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ַוָיָנס ַוֵי)בראשית לט(ּ   .ֵּצא ַהחוָצהּ

א ֲחֵזי ִמיָתֵתיה, ּתָ ַחייֹוי ְוָזֵכי ִליָקָרא ּבְ ָּזֵכי ִליָקָרא ּבְ ַחָייו ֲאַמאי. ּ ִגין ַההוא ְזַמן . ּבְ ּּבְ
ה ָקא ּבָ ָעא ְלִאְתַדּבְ ְּדָלא ּבָ ּ יב, ּ ת ֲאֹדָניו)בראשית לט(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב . ּ ַוְיָמֵאן ַויֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ

ַמע ֵאֶליָה הְוֹלא ׁשָ ב ֶאְצָלה ִלְהיֹות ִעּמָ ּכַ ּ ִלׁשְ ַהאי ָעְלָמא. ּ ך ָזָכה ּבְ ִגין ּכַ יב . ְּבְ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ
ִבְגדֹו הו ּבְ ְתְפׂשֵ ַּוּתִ ּוְכִתיב ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה, ּ א ִעָלָאה, ּּ ָּזֵכי ְלָבַתר ְדָעאל ְלגֹו ָפרֹוְכּתָ ּ ּ ,
ַה, ְּוָהִכי ִאְתֲחֵזי ֵליה ִּדיֵדיה ָנַטל ּבְ ָעְלָמא ַאֲחָרא, אי ָעְלָמאּ   .ְּוִדיֵדיה ָנַטל ּבְ

ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּפְנָחס ָזֵכי ּבְ ל ִאיּנון ְדַנְפקו , ְּוָזָכה ּבְ ְּוָזָכה ְלַקְייָמא ַיִתיר ִמּכָ ּ ּ ּ
ְצַרִים ְתֵריה, ְּוָזָכה ְלַכֲהָנא ִעָלָאה, ִמּמִ נֹוי ֲאּבַ ּהוא ְוָכל ּבְ יָמא ְד. ּ  ָזָכה )א דהא''נ(ָלא ְּוִאי ּתֵ

ְּדָהא ִאיּנון ְדַאְמֵרי. )א לא''ס(ִאין . ְּלַכֲהָנא ַעד ָלא ָעֵבד עֹוָבָדא ָדא ּ . ּ ְדָזָכה קֹוֶדם)דלא( ּ
א ֵלאֹלָהיו ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ַמאי אֹוִקיְמָנא ּתַ ַמע ִדְבִגין עֹוָבָדא ָדא , ָּלאו ָהִכי ֶאָלא ּבְ ְּדַמׁשְ ּ ּ

הוָנָתא   .ּ ְדָלא ֲהָוה קֹוֶדםַמה, ָּרַווח ּכְ

א ֲחֵזי ל ּכֵֹהן ְדָקִטיל ֶנֶפׁש, ּתָ הוָנֵתיה ְלָעְלִמין, ּּכָ ָּפִסיל ֵליה ּכְ ּ ּ ְּדָהא ַוַדאי ָפִסיל ַההוא . ּ ּ ּּ
יה א ִדיֵליה ְלַגּבֵ ַּדְרּגָ ּ ּ ּוִפְנָחס ִמן ִדיָנא ָפִסיל ְלַכֲהָנא ֲהָוה. ּ ּ א , ּ א ֵליה ְלקוְדׁשָ ּוְבִגין ְדַקּנֵ ּ ּ ּּ

ִר ּיך הואּבְ הוַנת ָעְלִמין, ְ ִּאְצְטִריך ְלַיֲחָסא ֵליה ּכְ ּ ְתֵריה, ֵּליה, ְ . ְּלָדֵרי ָדִרין, ְּוִלְבנֹוי ֲאּבַ
י ִיְצָחק א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ים הוא ִפְנָחס ְלֵעיָלא, ּתָ ָּרׁשִ ּ א, ּ ים הוא ְלַתּתָ ַּעד ָלא ִיפוק , ְּוָרׁשִ ּ

ְּלָעְלָמא ְדָהא ִעם ִאיּנון ְדַנְפקו  ּ ּ ְצַרִים ִאְתְמֵניּ   .ִמּמִ

י ִחָייא י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָרא, ִּרּבִ ַמְדּבְ י יֹוֵסי, ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ יב , ָאַמר ִרּבִ ָּהא ִדְכּתִ
לֹום ִריִתי ׁשָ ִפְנָחס ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ְות. ּבְ ְלַאך ַהּמָ לֹום ִמּמַ יה , ְׁשָ ִליט ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּּ

ִדינֹוי, ְלָעְלִמין יָמא ְדָלא ִמית. ְּוָלא ִאְתָדן ּבְ ֵני ָעְלָמא. ְּוִאי ּתֵ ַאר ּבְ ׁשְ , ַּוַדאי ָלא ִמית ּכִ
ֵני ָדָרא ל ּבְ ְּואֹוִריך יֹוִמין ַעל ּכָ ִרית ִעָלָאה ָאִחיד, ְ ִגין ִדְבַהאי ּבְ ּּבְ ַלק , ּ ְּוַכד ִאְסּתְ

ִתיאוְבָתא ִעָלָאה וִבְדִביקוֵתיה , ֵמָעְלָמא ּּבְ ּ ּ ֵני ָעְלָמאּּ ַאר ּבְ ָלק ִמּשְׁ ִפיָרא ִאְסּתַ ּׁשַ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר דֹול עֹוֵמד ִלְפֵני )זכריה ג(, ִּרּבִ ַע ַהּכֵֹהן ַהּגָ ּ ַוַיְרֵאִני ֶאת ְיהֹוׁשֻ
א ֲחֵזי. 'ְַמְלַאך ְיָי ְוגֹו א, ּתָ ֵני ָנׁשָ יָקָרא ְדָמ, ַּווי ְלִאיּנון ּבְ ָלאן ּבִ ּכְ ְּדָלא ִמְסּתַ ְוָכל , אֵריהֹוןּ

רֹוָזא ָקאֵרי ָעַלְייהו יִחין, ּיֹוָמא ְויֹוָמא ּכָ ּגִ ִפּקוֵדי . ְוָלא ַמׁשְ ָלא ּבְ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָּאָתא ּבַ
ָרא ָעֵליה ְלָטב, אֹוַרְייָתא יגֹוִרין ַקְייִמין ְלַאְדּכְ ָמה ַסּנֵ ר ַעל ִפּקוֵדי . ּּכַ ר ָנׁש ְוַאְעּבַ ָּאָתא ּבַ ּ
ּיּנון עֹוָבִדין ַקֵטיגֹוִרין ָעֵליה ְלִביׁשִא, אֹוַרְייָתא ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ַע ּכֵֹהן . ְּ ְיהֹוׁשֻ

דֹול ֲהָוה יה, ְּואֹוְקמוָה, ּגָ ִתיב ּבֵ ְטנֹו. ַּמה ּכְ ָטן עֹוֵמד ַעל ְיִמינֹו ְלׂשִ ך. ְוַהּשָׂ ַהאי ּכַ ְוַמה ּבְ ּ ,
ֵלי ּכְ ֵני ָעְלָמא ְדָלא ִמְסּתַ ַאר ּבְ ׁשְ יָקָרא ְדָמאֵריהֹוןּּבִ ה, ּ ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ִתיב ָגִדים צֹוִאים, ָחֵמי ַמה ּכְ ַע ָהָיה ָלבוׁש ּבְ ָגִדים צֹוִאים. ְּואֹוְקמוָה, ִּויהֹוׁשֻ , ֲאָבל ּבְ
ַההוא ָעְלָמא יה רוָחא ּבְ א ּבֵ ׁשָ ין ְדִאְתַלּבְ ַּוַדאי ִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה ְד. ּ ַּזּכָ ּ ַמאן ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2478דף [ -ּ

ַההוא ָעְלָמא ֵלִמין ּבְ ִנין וׁשְ ִּדְלבוׁשֹוי ִמְתַתּקְ ּ ּ ַמר. ּ ל ַמאן ְדַבְעָיין ְלַאֲעָלא , ְוָהא ִאּתְ ּּכָ
ין ֵליה, ַלֵגיִהָנם ׁשִ ין ִדְמַלּבְ ִּאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ֵּהיך ִאיּנון, ּ ִתיב ָהָכא. ְ ַע ָהָיה ָלבוׁש , ַמה ּכְ ִּויהֹוׁשֻ

ָגִדים צֹוִאים ְועֹוֵמד ְלָאךּבְ ם. ְַמאן ַמְלָאך. ְ ִלְפֵני ַהּמַ יִהּנָ ָּדא ַמְלָאך ִדְמָמָנא ַעל ּגֵ ְּ ,
ין ִאיּנון ְלבוׁשִ ּוְמָמָנא ַעל ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ּ ּ ָגִדים , ַּעד ְדָאִתיב ָקָלא ְוָאַמר. ּ ָּהִסירו ַהּבְ

  .ַהּצֹוִאים ֵמָעָליו

ָלא ּכְ ין ְד, ֵמָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ יׁשִ ְּדעֹוָבִדין ּבִ ר ָנׁשּ ים צֹוִאים, ּבַ ַּעְבִדין ֵליה ִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ .
ׁש אֹוְתך ַמֲחָלצֹות י ֵמָעֶליך ֲעֹוֶנך ְוַהְלּבֵ ַָויֹאֶמר ֵאָליו ְרֵאה ֶהֱעַבְרּתִ ָ ָ ין . ּ יֵניה ְלבוׁשִ יׁשִ ַּאְלּבִ ּ

ִזיו ְיָקָרא ְדָמאֵריה, ַאֲחָרִנין ְמֻתְתְקָנן ר ָנׁש ּבְ ל ּבַ ּכַ ִּדְבהו ִאְסּתָ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף רי -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ַגְווָנא ָדא ִפְנָחס, ּתָ ּּכְ ָלק ֵמָעְלָמא, ּ ְּדָלא ִאְסּתַ ין , ּ יה ְלבוׁשִ ָקנו ַקּמֵ ַּעד ְדִאְתּתְ ּ ּ ּ
הו, ַאֲחָרִנין ְּדרוָחא ִאְתֲהֵני ּבְ ּ ט . ְּדָאֵתי )ב''ד ע''דף רי(ְלָעְלָמא , ּ ֲעָתא ֲחָדא ִאְתְפּשָׁ ׁשַ ּּבְ
ִאֵלין.ֵּמִאֵלין ׁש ּבְ לֹום, ּ ְוִאְתְלּבָ ִריִתי ׁשָ יב ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ ַּעד ַדֲהוֹו . ּ
יָפא, ָאְזֵלי ּקִ א ֲהָוה ּתַ ְמׁשָ ָרא, ׁשִ חֹות ִצָלא ְדַחד ִטָנָרא ְדַמְדּבְ ְּוָיְתבו ּתְ ּ י ֶאְלָעָזר. ּּ , ָאַמר ִרּבִ

ַּוַדאי ִצָלא ֶחְדָווָתא ְדַנְפׁשָ   .ּא הואּּ

י ֶאְלָעָזר י ִחָייא ְלִרּבִ ְתָרָאה ְדַחג, ִּאֵלין יֹוִמין, ָּאַמר ִרּבִ ָנה ַעד יֹוָמא ּבַ , ֵּמֹראׁש ַהּשָׁ
ֵעיָנא ְלֵמיָקם ָעַלְייהו י ֶאְלָעָזר. ּּבָ הו, ָאַמר ִרּבִ ַמר ְוַחְבַרָייא ִאְתָערו ּבְ ָּהא ִאּתְ ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ַּוַדאי ָהִכי הוא, ִּחָייא הו,ּ א ִעָלָאה ִמָלה ּבְ ַמְעָנא ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ֲאָבל ֲאָנא ׁשְ ּּ ָאַמר . ּ
ֵּאיָמא ַההוא ִמָלה, ֵּליה יה. ּ ָּאַמר ֵליה ַעד ָלא ָקִאיְמָנא ּבֵ י ֶאְלָעָזר. ּ ב , ָאַמר ִרּבִ ַאף ַעל ּגַ

ְּדַחְבַרָייא אֹוְקמו ִמָלה ּ ִפיר הוא, ּּ ְּוׁשַ ֲּאָבל ִסדוָרא ְדָהֵני י, ּ ּ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא הוא, ֹוֵמיּ ין , ּ ּבֵ
ֵדי ַחְקָלא   .ְמַחּצְ

א ֲחֵזי ַחד ֵהיך ֲהִוי, ּתָ ַמר ִסדוָרא ְדִיחוָדא ּכָֹלא ּבְ ְָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ַמר. ּ , ָּפַתח ְוָאַמר. ְוָהא ִאּתְ
ף ְיָי ֶאת ְזרֹוַע ָקְדׁשֹו)ישעיה נב( ָּדא ְדרֹוָעא ֲחָדא,  ָחׂשַ ְלָיא ְיׁשו, ּ ְּדֵביה ּתַ ּ ְּדֵביה , ָעהּ ּ

ְלָיא נוְקָמא ְלָיא פוְרָקָנא, ּּתַ ְּדֵביה ּתַ ּ ה. ּּ ָרֵאל ֵמַעְפָרא, ְוָלּמָ , ְּלֵמיָקם ָלה ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ
יה ָלא ָלה ְלַגּבֵ ּוְלַקּבְ ּ ֲחָדא, ּ ָלה. ְּלִאְזַדְווָגא ּכַ ְרָיא , ְּוַכד ַהאי ִאְתַער ְלַקּבְ ָמה ְדִחילו ׁשַ ּּכַ ּ

ָעְלָמא ָראַּעד ְדָיַנ, ּבְ ָהא ְלִאְתַחּבְ חֹות ֵריׁשָ ּח ַההוא ְדרֹוָעא ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר. ּ שיר (, ּּכְ

י ְוגֹו)השירים ב ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּוְכֵדין ַנְייָחא ִדיָנא',  ׂשְ ּוְמַכֵפר חֹוִבין, ּ ּ.  

ָקא ָעְלָמא, ְלָבַתר ָאֵתי ְיִמיָנא ְלַחּבְ ְרָייא ּבְ ֵדין ֶחְדָווָתא ׁשַ ְלָבַתר . ַּאְנִפין ְנִהיִריןְוָכל , ּכְ
גוָפא ִּאְזַדְווַגת ּבְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ּ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ ִלימו ְדֹכָלא, ּ ֵדין הוא ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ,
ְּוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ְּוָאִחידו וַדאי, ּ ַאר ִזְמֵני, ּ ׁשְ ַכח ָהִכי ּבִ ּתְ   .ַּמה ְדָלא ִאׁשְ

ַגְווָנא ְדַהאי ִּסדו, ּּכְ ְתָרָאה ְדַחג, ָּרא ְדָהֵני יֹוִמיןּ ָנה ַעד יֹוָמא ּבַ ֹראׁש . ֵּמֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ
ָנה ָמאָלא, ַהּשָׁ ִּאְתַער ְדרֹוָעא ִדׂשְ ָלא ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ְדִחילו , ְּלַקּבְ ל ָעְלָמא ּבִ ּוְכֵדין ּכָ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2479דף [ -ּ

ִדיָנא ִלים, ּבְ ִתיוְבָתא ׁשְ ּוָבֵעי ַההוא ִזְמָנא ּבְ ּ ּתַ, ּּ ִריך הואְלִאׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּכָחא ָעְלָמא ַקּמֵ ְּ .
ָעה ְלַיְרָחא, ְלָבַתר ֲאִתיַאת ַמְטרֹוִניָתא ִתׁשְ ֵני ֵהיָכָלא ּבְ ד ֶחְדָווָתא, ּוַבְעָיין ּבְ , ְלֶמְעּבַ

ַנֲהָרא ל ּבְ ִזווָגא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּוְלִמְטּבַ ְרַמְייהו ּבְ ְּלַדְכָאה ּגַ ּ יֹוָמא ַאֲחָרא, ּ ּווָגא ּהוא ִז, ּבְ ּ
ָהא חֹות ֵריׁשָ ָמאָלא ּתְ ָווָאה ׂשְ ִּדיָלה ְלׁשַ ּ ֹמאלֹו )א רישא דמלכא''נ(, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ׂשְ ּ ּכְ

י ַחת ְלֹראׁשִ   .ּתַ

ַתֲעִניָתא ַעל חֹוַבְייהו ָרֵאל ּבְ ּוְכֵדין ִיׂשְ ּוְמַכְפָרא ְלהו, ּ א ִעָלָאה ַאְנִהיַרת . ּּ ְּדָהא ִאיּמָ ּ
ִזווָגָהאַּאְנָפָהא ְלַמְטרֹוִנ ּיָתא ּבְ ֵני ֵהיָכָלא, ּ ל ּבְ ְפִרין ּכָ ּוִמְתּכַ ָלה ָלה . ּ ָמאָלא ְמַקּבְ יָון ִדׂשְ ּּכֵ ּ ּ

ַהאי יֹוָמא ָמאָלא, ּבְ ְרָייא ַעל ׂשְ א ְדַמְטרֹוִניָתא ׁשַ ְּדֵריׁשָ ּ.  

יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדַחג ָלה, ּּבְ ָקה וְכֵדין ּכָ, ִּיְתַער ְיִמיָנא ְלַקּבְ ִגין ְלַחּבְ ל ֶחְדָווא ְוָכל ּּבְ
ָחא, ְּוֶחְדָווָתא ְדַמִים ְצִליָלן, ַּאְנִפין ְנִהיִרין ָכא ַעל ַמְדּבְ א ְלֶמֱחֵדי . ְלַנּסְ ֵני ָנׁשָ ּוַבְעָיין ּבְ

ָכל ִזיִנין ְדֶחְדָוה ִרים, ּּבְ אִרי ְיִמיָנא. ְּדָהא ְיִמיָנא ּגָ ָכל ֲאָתר ְדׁשָ ְֶחְדָווָתא ִאְצְטִריך , ּּבְ

ֹכָלא ֵד, ּּבְ ָעאּכְ ְעׁשְ ּתַ   .ין ֶחְדָווָתא ִהיא ְלִאׁשְ

  ]א''ו ע''דף רט -' גזוהר חלק [

ִמיָנָאה יֹוָמא ּתְ ֶּחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא הוא, ְלָבַתר ּבְ ֵדין ִזווָגא ְדגוָפא, ּ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּהוא , ּ
ִּזווָגא ְדֹכָלא ּ ּ ִלימו ְדֹכָלא, ְּלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ּ ְּוָדא הוא ׁשְ ּ ּ ָרֵאל ִאיהו ְוָדא , ּ ּיֹוָמא ְדִיׂשְ ּ

ְלחֹוַדְייהו, ַּוַדאי ְּוַעְדָבא ִדיְדהו ּבִ ּ יה חוָלָקא ְלַאֲחָרא, ּ ְּדֵלית ּבֵ ּ ָרֵאל . ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ
ָעְלָמא ֵדין ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִתיב , ּ ה ַלְיָי ֱאֹלֶהיך )דברים יד(ָּעַלְייהו ּכְ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ָ ּכִ

ָרֵאל )ה''במדבר כ(. 'ְוגֹו ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ֵהׁשִ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּ ִפְנָחס ּבֶ
י ְיהוָדה ָפַתח. 'ְוגֹו ִּרּבִ ִרים ִנְכָחדו)איוב ד(, ּ ּ ְזָכר ָנא ִמי הוא ָנִקי ָאָבד ְוֵאיֹפה ְיׁשָ ן , ּ ּמָ ּתַ

ֵניָנן ְגָוו, ּתָ ת ּבִ ִרית, )א נהרין''ס(נֹוי ַּמאן ְדָחֵמי ֶקׁשֶ רוך זֹוֵכר ַהּבְ ְִאְצְטִריך ְלָבְרָכא ּבָ ִגין . ְּ ּבְ
א ִרית ַקְייָמא ַקִדיׁשָ ְּדָדא ִאיהו ּבְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִוי קוְדׁשָ ְּדׁשַ ּ ּ ַאְרָעא ְדָלא  )א''ו ע''דף רט(ְּ ּּבְ

ָע. ֵּייֵתי ָעָלה ֵמי טֹוָפָנא ִגין ְדַכד ְסִגיאו ַחָייִבין ּבְ ּּבְ ּ ִריך הוא , ְלָמאּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

ּוְכֵדין ָדִכיר לֹון ַהאי אֹוָמָאה ְדאֹוֵמי ְלַאְרָעא, ְלאֹוָבָדא לֹון ּ ֵרי ִזְמֵני ֹלא ֹלא, ּ יב ּתְ . ִּדְכּתִ
ָּדא ִאיהו אֹוָמָאה, ְוֹלא אֹוִסיף עֹוד ְלַהּכֹות, ּ ֹלא אֹוִסיף ְלַקֵלל)בראשית ח( ָמה . ּ ּכְ

יב י ֵמֲעבֹור ֵמי ֹנַח)ה נדישעי(, ִּדְכּתִ ְעּתִ ּבַ ר ִנׁשְ   )קשור עם הרעיא מהימנא(.  ֲאׁשֶ

ִפיר ָקַאְמַרת, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ִגין ְדֵאִלָיהו , ּׁשַ ֲּאָבל ּבְ ּּ
ְּדִאיהו ִפְנָחס ּ ִרית, ּ י ַעל ּבְ יה, ַקּנֵ א ִמִלין ַסִגיִאין ּבֵ ִריך ְלַחְדּתָ ּּצָ ּ ִתיָבא ְּדַהאי , ְ ָתא ּכְ ַּפְרׁשְ

ֵמיה אֹוַרְייָתא ַעל ׁשְ ַמר , ּּבְ ְּדָעֵליה ִאּתְ אִתי)מלכים א יט(ּ ֵרי ְקָנאֹות,  ַקּנֹא ִקּנֵ ַחד , ּתְ
ַד ׁשַ ּי ִדְלֵעיָלא''ּּבְ ַד, ּ ׁשַ א''ְּוִתְנָייָנא ּבְ בועֹות , ּי ִדְלַתּתָ ֵרין ׁשְ ּוְבִגין ָדא ָעִביד ּתְ ּ א בתרין ''נ(ּ

ַתְרַווְייהו)רין זמניןא בת''ס( )לא לא   .ּוְתֵרין ִזְמִנין ֹלא ֹלא, ּ ּבְ

י ְיהוָדה ָאַמר ְגָוונֹוי ְנִהיִרין, ֲּאָבל ִרּבִ ת ּבִ רוך זֹוֵכר , ַּמאן ְדָחֵמי ֶקׁשֶ ִריך ְלָבְרָכא ּבָ ְּצָ ְּ
ִרית ְדָקא ֵיאֹות. ַהּבְ ְגָוונֹוי ּכְ ּוְבָגלוָתא ְדָלאו ִאיהו ָנִהיר ּבִ ּ ּ ּא ִדְלִזְמִנין ָנִהיר ְּוֹלא עֹוד ֶאָל, ּ
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ַלל, ְזֵעיר ִלימו, ְוִזְמִנין ָלא ָנִהיר ּכְ ׁשְ ת ָקא ָרִמיז . ְוִזְמִנין ָלאו, ִּזְמִנין ִאְתֲחִזי ּבִ ְּדֶקׁשֶ
ָוונֹוי ְרֵאִלים, ּגְ ְּלַזְכָוון ְדֹכֲהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ִפיִרין, ּ ד ִאיּנון ׁשַ ּּכַ ְגָוונֹוי , ּ ת ּבְ ְּדָנִהיר ֶקׁשֶ

ַלתְּדִא   .ּיּנון ּתְ

י יֹוֵסי ַהָגִליִלי ִחּבוָרה ַקְדָמָאה, ְוֵאיָמא, ּקום ַאְנּתְ ִרּבִ ִפיִרין ָקַאְמַרת ּבְ ְּדָהא ִמִלין ׁשְ ּּ ּ ,
ָנא ַעל ָעְלָמא ת ָלא ַאְתָיא ֶאָלא ְלַאּגָ ְּדֶקׁשֶ א. ּ ִּדְבָכל ִזְמָנא ִדְבֵריה ָחב, ְלַמְלּכָ ּ א , ּ ּוַמְלּכָ

ּ ָסִליק רוְגָזא ִדְבֵריה,ֲחֵזי ְלַמְטרֹוִניָתא ּ יב, ּ ִרית )בראשית ט(, ִּדְכּתִ ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ
ת. עֹוָלם ָנא ַעל ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתֲחִזי ֶקׁשֶ ֶּאָלא , ְוָלא ִאְתַגְלָיא. ֶּאָלא ְלַאּגָ

ְלבוׁש ְיָקר ְדַמְלכו ּּבִ ּ ַאְרָעא, ּ ִדיק ּבְ ֲעָתא ְדִאית ּצַ ּוְבׁשַ ִריתִּאיהו, ּ ִרית.  ּבְ   .ְלֵמיָקם ּבְ

ָגלוָתא ְטרֹוִניָתא, ְּוִכי ּבְ ִריך הוא ִאְתְרַחק ִמּמַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ת , ְּ ׁשַ ְְוֵאיך ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַלּבְ

ָגלוָתא  י ַמְלכוָתא ּבְ ְּלבוׁשֵ ּ ָגלוָתא.  ֹלא)ג לא''א ל''ס(ּ ה ְדַקְדרות, ֲּאָבל ּבְ ְּלבוׁשָ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ַחְרֹחֶרת)ירים אשיר הש(ַאְמַרת  ֲאִני ׁשֶ ְראוִני ׁשֶ ְלָייא . ּ ַאל ּתִ ת ְדִאְתּגַ ֶּאָלא ַוַדאי ַההוא ֶקׁשֶ ּ ּ ּ
ָגלוָתא ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ְמַטְטרֹו, ּּבְ ַד, ן''ּ ְּדִאְתְקֵרי ׁשַ ּ ַעְבדֹו ְזַקן )בראשית כד(ּי ְוִאיהו ''ּ

יתֹו ָכל ִדיֵליה , ּבֵ ִליט ּבְ ְּדׁשַ ּ ִריך הוא, ּוְבנֹוי, )בגלותא(ּּ א ּבְ ִּאְתְקִריאו ֲעָבִדים ְדקוְדׁשָ ּ ּוְבֵני . ְּ
ִנים ּוְבִגין ָדא, ַמְטרֹוִניָתא ּבָ ֲעָבִדים, ּ ָבִנים ִאם ּכַ   .ִאם ּכְ

א י ַמְקְדׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ם, ּ ּאוְקמוָה ַדֲעָבִדים ָחפו ֹראׁשָ ּ ּ י , ּ ְּוִנְתַדְלְדלו ַאְנׁשֵ
ה ה ִאְתְקִריאוַּוַדאי ַאְנׁשֵ. ַמֲעׂשֵ ם ַמְטרֹוִניָתא, ּי ַמֲעׂשֵ ַמר ָעָלה , ַעל ׁשֵ ְּדִאּתְ  )משלי לא(ּ

ָלָנה נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ַּרּבֹות ּבָ ִדיק. ּ ְּדַזְכוֹוי ְועֹוָבדֹוי , ֲּאָבל ִאי ִאית ֵליה ּצַ
הֹון ַמְטרֹוִניָתא, ְלַאְנָהָרא ה ְלבוׁשֵ, ּבְ ט ִמּנָ ּוְלִמְפׁשַ ּ ָטא ָלה ּ ִטין וְלַקׁשְ ּי ַקְדרוָתא ִדְפׁשָ ּ ּ ּ

ין ִדְגָווִנין ְנִהיִרין ְדָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ְלבוׁשִ ּּבִ ּ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ ִרית עֹוָלם, ַּמה ּכְ . ּוְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ
ָרִזין ְנִהיִרין ְדאֹוַרְייָתא, ּוְרִאיִתיָה י )משלי ו(, ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ, ז ִאְתְקֵרי''ְּדאֹור ָר, ּּבְ  ּכִ

ָוה תֹוָרה אֹור ַמר וְרִאיִתיָה. ֵנר ִמּצְ ּוְבִאֵלין ָרִזין ִאּתְ ּּ.  

יה רוְגָזא ִדְבֵריה ּוְבַההוא ִזְמָנא ָסִליק ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ָכָכה)אסתר ז(, ּ ֶלך ׁשָ א ָלה , ְ ַוֲחַמת ַהּמֶ ְּוֵייּמָ
יה לֹוָתא ַדֲעִמיָדה ַקּמֵ ּצְ א ּבִ ַּמְלּכָ ֵתך ַמה ּשְׁ)אסתר ה(, ּ ׁשָ ּקָ ְֵאָלֵתך ְוִיָנֶתן ָלך וַמה ּבַ ְ ְּ ַההוא . ּ ּּבְ

א ַעל פוְרָקָנא ִדיָלה, ִזְמָנא ֵאְלּתָ ּׁשְ ּ ּ יה, ּ ּוְבָנָהא ִעּמֵ ֶתן ִלי )אסתר ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּנָ  ּתִ
ִתי ׁשָ ַבּקָ י ּבְ ֵאָלִתי ְוַעּמִ ׁשְ י ּבִ ָעְלָמא ּבְ. ַנְפׁשִ ת ְדִאְתַחְזָיא ּבְ ְּדַעְבָדא ִאיהו, ָּגלוָתאֲּאָבל ֶקׁשֶ ּ ּ ,

ִלימו ׁשְ ִּזְמִנין ְדָנִפיק ּבִ יִרין עֹוָבדֹוי, ּ נֹוי ַמְכׁשִ ד ּבְ ִלימו, ּכַ ׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ּוְלִזְמִנין ָלא ִאׁשְ ד , ּ ּכַ
ִרין עֹוָבדֹוי  נֹוי ָלא ַמְכׁשְ   .)כאן חסר(ּבְ

ִגין אֹות יֹו ַד''ְוִאי ָלאו ּבְ ּד ְדׁשַ י ֲעָלה ''ּ ּי ְדַקּנִ ְמעֹון ֲהוו ּ ְבָטא ְדׁשִ ִּפְנָחס ְדַאִגין ֵליה ִמׁשִ ּ ּ ּ ּ
ַּקְטִלין ֵליה ְואֹוְבִדין ֵליה ֵמָעְלָמא ּוְבִגין ָדא . ּ ּ ְזכֹור ָנא ִמי הוא ָנִקי ֲאַבד ָדא )איוב ד(ּ ּ

ִרים ִנְכַחדו ִּפְנָחס ְוֵאיֹפה ְיׁשָ א, ּ י ַמְלּכָ ִרין עֹוָבֵדיהֹון ַקּמֵ ִּאֵלין ִדְמַכׁשְ ֵמיהּוְמַק, ּ ין ַעל ׁשְ , ּּנִ
ים ַרּבִ ין ֵליה ּבָ ּוַמְקִדיׁשִ ּ ין ֵליה ְלֵעיָלא. ּ ָּהִכי ְמַקְדׁשִ ין, ּ ַאר ַעּמִ ין ְמָמָנן ִדׁשְ , ּּבֵ
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ִכנוֵייה ל ְמָמָנא ּבְ מֹוְדִעין ֵליה ּכָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ם . ּ ׁשֵ מֹוְדִעין ְלֵעיָלא ּכָֹלא ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ֲּאָבל ִיׂשְ ּ
ּנוִייןְּדִאיה, ד''ְידֹוָ ל ּכִ ּו ַחֵיי ּכָ ּּ.  

ם ְוִכּנוי ָסִהיד ָעֵליה ְּוָכל ׁשֵ ל ֵאל, ּל ָסִהיד ָעֵליה''ֵא, ּ ְּדִאית ֵליה ְיכֹוֶלת ַעל ּכָ ֲהָדא , ּ
, ֱּאֹלִהים ָסִהיד ָעֵליה. ָּמאֵרי ְדֵאל, ֵאל.  ֲאִני ֶאְדרֹוׁש ֶאל ֵאל)איוב ה(, ּהוא ִדְכִתיב

ְּדִאיהו ֱאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים ְּדִאיהו ֲאדֹוֵני ַהֲאדֹוִנים, ּי ָסִהיד ָעֵליה''ֹדָנֲא. ּ ם. ּ ל ׁשֵ . ּאוף ָהִכי ּכָ
ם ְיִדיַע)ספירה ומלאך(ְּדָכל  ם , ְ ַמְלָאך ִאית ְלָכל ַחד ׁשֵ ַההוא ׁשֵ ת ּבְ מֹוְדָעא ְלָכל ּכַ ּתְ ְּלִאׁשְ

א ִדיֵליה ְּדַמְלּכָ ּ ָרֵאל. ּ מֹוְדָען ֵליה ביהו, ֲאָבל ִיׂשְ ּתְ   .ה''ִּאׁשְ

ָּרָזא ְדִמָלהְו ָמה סוְסָוון, ּ ר ָנׁש ַחד ָיִכיל ְלֶמֱהִוי ֵליה ּכַ ּּבַ ָרֵאל ִאיּנון , ּ ל ִיׂשְ ּאוף ָהִכי ּכָ ּ
נֹוי ְדָאָדם ּסוס ְוַכֲחמֹור ְלָמׂשוי, ּּבְ ִריך ְלֶמֱהִוי ֵליה ַלֲאבוי ּכַ ָרא ּצָ ְּוָכל ּבְ ּ ּ ּ ִפיף , ְ ּוְלֶמֱהִוי ּכָ

חֹותֹוי יַע ְיָי)תהלים לו( ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא, ּתְ ָרא ְדָאָדם. ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְוָעִביד , ּ
חֹותֹוי ְבֵהָמה ּתְ ְרֵמיה ּכַ   .ּּגַ

אֹוַרְייָתא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאיהו ִפּקוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ֵתיה , ּ ם ְלִאּתְ ְּלֶמֱהִוי ָאח ְמַיּבֵ
ָרא ַלֲאח, ְּדָאח ד ּבְ ִגין ְדָלא ִיְתֲאִביד ֵמַההוא ָעְלָמא, ּויְלֶמְעּבַ ּּבְ גֹון ָרָזא . ּ ְּוַהאי ִאיהו ּכְ

ית יּצִ ּצִ ְּדָאְמרו. ְּדִכְלַאִים ּבְ אן, ּ י ָלך ּכָ ָאַסְרּתִ אן, ְַמה ׁשֶ י ָלך ּכָ ְרּתִ ְלַאִים . ְֵהּתַ י ָלך ּכִ ְָאַסְרּתִ

ית, ְּדָעְלָמא יּצִ ְלַאִים ְדּצִ י ָלך ּכִ ְרּתִ ֵּהּתַ ת ָאחָאַסְר. ְ י ָלך ֵאׁשֶ י ָלך ְיָבָמה, ְּתִ ְרּתִ גֹון . ְֵהּתַ ּכְ
ִמינֹו פוִחים אֹו ְדָקִלים ִמן ּבְ ַּמְרִכיִבים ּתַ ּ ּ ֵאינֹו ִמינֹו. ּ ׁשֶ ָבא ִמין ּבְ ַמר . ְּוָאסור ְלַאְרּכָ ְוִאּתְ

יה  ֶדה)דברים כ(ּּבֵ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ֵאינ.  ּכִ ׁשֶ יִבין ִמין ּבְ ּוַבְיָבָמה ַמְרּכִ ט ''תיקונים י(, ֹו ִמינֹוּ

ִגין ְדָלא ִלְתֲאִביד )ש''א ע''ע ת )להאביד( ּּבְ מֹו )דברים כה( .ֶנֶפׁש ַהּמֵ ֶחה ׁשְ  ְוֹלא ִיּמָ
ָרֵאל   .ִּמִיׂשְ

ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדִגְלּגול ּ ִים. ּ ָלא ֲאַמת ַהּמַ נוָעה ּבְ ל ֵלית ֵליה ּתְ ְלּגַ ּּגַ ֲאַמת , ּאוף ָהִכי, ּ
ִים ָרָזא ְד ְלּגול', ָאת וַּהּמַ ל ּגִ ְלּגַ יה ִאְתָעִביד ּגַ ּּבֵ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ נוָעה , ּ ל ֵאין לֹו ּתְ ְלּגַ ַּמה ּגַ

ִים ָלא ֲאַמת ַהּמַ ְלַגל ִאיהו י, ּאוף ָהִכי, ּבְ ִים ְדִאיהו ', ּּגַ ָלא ֲאַמת ַהּמַ נוָעה ּבְ ְּוֵלית ֵליה ּתְ ּ ּ ּ
יָנ. 'ְיָבָמה ה. 'ו אֹות י. ּה''ן ָי''ה ּבֵ''ְּלַהאי ִאיהו ּבִ ָרא ָעְלָמא ְדָאֵתי' ּבְ , ְעֹוָלם ָארֹוך, ּּבָ

ְּדִאיהו ו ּ'.  

ִגין ָדא ן, ּּבְ ֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּמאן ְדֵלית ֵליה ּבֵ ָּלאו ִאיהו ִמּבְ א ָלֳקְבֵליה, ּ ְּדַיּמָ יה , ּ ּוִמּנֵ ּ
יַנְייהו , ָנִפיק יה ִמְתַפְל',  ו)א''ב ע''תיקונים ע(ִּמּבֵ ּוִמּנֵ ּ ּ ָמה ַנֲחֵליּ ִבין , ִגין ּכַ ְּדִאיּנון ְמַסּבְ ּ

ן, ָעְלָמא ּמָ א ְדַנְפקו ִמּתַ ַּעד ְדַחְזרו ְלַיּמָ ּ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְקָרא, ּ ָחִלים )קהלת א(, ּ ל ַהּנְ  ּכָ
ָחִלים ְוגֹו ַהּנְ ּהֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ֶאל ְמקֹום ׁשֶ ּ ַגְו. 'ּ ַּעד ְדָאַהְדרו ּכְ וָנא ּ

ְּדַנְפקו ּ.  

ר ְנָתָנה)קהלת יב(, ּאוף ָהִכי ׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ ַגְווָנא ְדָיִהיב ָלה . ּ ּּכְ דף (ּ

ֵליָמָתא)א''ז ע''רט ִתיוְבָתא.  ׁשְ ׁשוב ּבְ ִּאם ּתָ יָנ, ּּ ְּדִאיהו ּבִ ' ָאת ה. ִּעָלָאה, ּה''ן ָי''ה ּבֵ''ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2482דף [ -ּ

ָאת י ר ִזְמִנין ֲחֵמׁש, יןְלַחְמׁשִ' ְסִליַקת ּבְ ַּנַחל ְדָנַפק ִמן , ן''ּבֵ. ּה''ָי, ם''ָּהא ִאיהו ָי. ֶעׂשֶ
א ה ַנֲחִלין, ַיּמָ ה ַעְנִפין, ְּוִאְתְפִליג ְלַכּמָ ט ְלַכּמָ ַגְווָנא ְדִאיָלָנא ְדִאְתְפׁשַ ּּכְ ּ ּ.  

ֵליָמָתא ְמָתא ׁשְ ָלַמת, ְוִאי ָלא ָחַזר ִנׁשְ ּתְ ַגְווָנא ְדִאׁשְ ַמ. ּּכְ הִאּתְ ִבים , ּר ּבָ ם ֵהם ׁשָ ׁשָ
ָמִתין ַאֲחָרִנין, ָלָלֶכת ֶבן. ִאיִהי ְוָכל ִנׁשְ ִלים ּבְ ּאוף ָהִכי ָלאו ִאיהו ׁשְ ת, ּ , ִּאי ֵלית ֵליה ּבַ

ְּדִאיהו ָעְלָמא ֵדין ּ ה, ּ ֵרי ּבְ ַהאי ָעְלָמא ְדִאְתּבְ ִלים ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב', ְּלֶמֱהִוי ׁשְ
ְרָאםּ ֵאֶלה תֹוְל)בראשית ב( ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ  )אלא(. דֹות ַהּשָׁ

ֶבר)איוב לג( ,ּו''ְיה ֹלׁש ִעם ּגָ ל ֵאֶלה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ ּ ֵהן ּכָ ַמר . ּ יַעָייא ְדִאּתְ ְּוַרּשִׁ ּ
הֹון ִעים ְקבוִרים ָוָבאו)קהלת ח(, ּבְ ּ וְבֵכן ָרִאיִתי ְרׁשָ ּ ָרֵאל, ּ ְרמו ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ ָּגַ ּ ּ ,

ַמר ָעַלְייהו ְּדִאּתְ ָרֵאל)עמוס ב(, ּ ֵעי ִיׂשְ ה ִפׁשְ ֹלׁשָ ַלת . ּ ַעל ׁשְ ְרַמְייהו ּתְ ַתר ְדִקְלְקלו ּגַ ּּבָ ּ ּ
יה, ִזְמִנין יה , ו''ְוָלא ָזֵכי ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם ְיהו)קהלת יא(ּ ִיפֹול ָהֵעץ ׁשָ ּ ְמקֹום ׁשֶ ּ ָעה . ּ ַעל ַאְרּבָ

יֶבּנו ְּדַהְיינו ה, ֹּלא ֲאׁשִ ם. 'ּ ֵגיִהּנָ ְּוִאְתָדנו ּבַ ִחית ַאף ְוֵחיָמה, ּ ַמׁשְ   .ּבְ

ין ִדְתַלת ַאְתָוון ִאֵלין ּוְלבוׁשִ ּ ּ ת, ּ ׁשֶ ּקֶ מֹוְדִעין ּבַ ּתְ ְּדִאיּנון ִחיָוור סוָמק ְוָירֹוק, ִאׁשְ ּ ּ ַמאן . ּ
ִזְמָנא ֲחָדא ִּאיהו ִחיָוור, ְּדִייֵתי ּבְ ִתְנָייָנא. ּ ְתִליָתָאה. ּסוָמק, ּבְ ּוְבִגין ִדְבַיֲעֹקב . ֹוקָיר, ּבִ ּ

ִלילו ַאְתָוון א, ִּאְתּכְ ָרׁש ִאיָלָנא ְוִאְתְנָטע ְוִאְתַרּבָ ּתְ א ָטָבא, ְוִאׁשְ ישעיה (, ְוִאְתָעִביד ִאיּבָ

ה ָפָניו ְיֱחָורו)כט ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ּ ֹלא ַעּתָ ר ָהָרע, ּ ִיּצֶ יה ּבְ ְבּתֵ ְּדִאיהו , ְּלֶמֱהִוי ֶמְרּכַ ּ
א, ׁשָנָח יׁשָ ּוְבִגין ָדא. ְּוָכל ִמיֵני ַחָיה ּבִ ר ֶאל ַמְלָאך ַויוָכל)הושע יב(, ּ ּ ַוָיׂשַ ְ ּוְבִגין . ּ

ִּאיהו ָרָזא ָדא, ְּדִאְתְקֵרי ָאָדם ִאיָלָנא א, ּ ֲאָתר ְדָלא ָעִביד ִאיּבָ ְּלִאיָלָנא ְדִאְתָנַטע ּבַ ֶמה . ּ
ֲאָתר ַאֲחָרא. ָעֵבד ָּעַקר ֵליה וְנָטֵעיה ּבַ ּ ל ָמקֹום ְדָלא ֲהִוי מוְחָזק . ּ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ִמּכָ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל, ְלֶמֱהִוי ָעָקר ָתא, ַּעד ְדָאִזיל ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ִאּתְ ן ּבְ ּמָ   .ְוִאְתְנָטע ּתַ

ִדיק ְּדִאיהו ִמַטְלֵטל ֵמֲאָתר ְלֲאָתר, ּאוף ָהִכי ּצַ ִית ְלַבִית, ּ ִגְלּגוָלא , ִמּבַ ִאילו ֵייֵתי ּבְ ּּכְ ּ ּ
יִאיןִז ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֹוֲהָביו)שמות כ(ְּוַהְיינו . ְמִנין ַסּגִ ה ְלָעְלָמא ,  ְועֹוׂשֶ ַּעד ְדִיְזּכֶ
ִלים)דאתי( ֲּאָבל ְלַחָייַבָיא.  ׁשְ ַלת ִזְמִנין, ּ ִתיוְבָתא. ָּלא ַאְייֵתי ֵליה ַיִתיר ִמּתְ ְּוִאי ָחַזר ּבְ ּ ,

לות ְמַכֶפֶרת ֲעֹו יה ּגָ ַמר ּבֵ ִּאּתְ ּ ל ָמקֹום. ןּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ִמּכָ ּ ִדיִקים ׁשוב ֵאיָנן , ּ ּּצַ
  .חֹוְזִרים ַלֲעָפָרם

ִית )ויקרא יד(, ֶּאָלא ָקא ָרִמיז ח ְוָטח ֶאת ַהּבָ ְוָאָדם ַעל ָעָפר  )איוב לד( .ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ
ָהָיה)קהלת יב( .ָּיׁשוב ׁשֶ ִגין.  ְוָיׁשֹוב ֶהָעָפר ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ּ ְדהוא ְמנוַגעּבְ ּ יה ֶאָלא , ּ ְּוֵלית ּבֵ ּ

ה ָרָעה ר ָהָרע, ִאׁשָ ַרַעת ְלַבְעָלה, ֵיּצֶ ה ָרָעה ּצָ ה ִאׁשָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ַקְנֵתיה. ּ ה . ַּמאי ּתָ ּנָ ְיָגְרׁשֶ
ְרַמת . ְּוִיְתַרֵפא ְמָתא,  ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ָהָאָדם)בראשית ג(ְּדִאיִהי ּגַ ת ּבַ, ת''ֶא. ָּדא ִנׁשְ

ּזוגֹו ְדָאָדם קֹומֹו)משלי כז(. ּ ן ִאיׁש נֹוֵדד ִמּמְ ה ּכֵ פֹור נֹוֶדֶדת ִמן ִקּנָ ּצִ ּ ּכְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ָאה ַבִית)תהלים פד(, ּ פֹור ָמּצְ ם ּצִ ּוְדרֹור ֵקן ָלה. ַּהְיינו ְיָבָמה, ּ ּגַ ַּהְיינו , ּ
ָתה ֶאְפרֹוֶחיָה, ּגֹוֵאל ר ׁשָ ן וַבת, ֲאׁשֶ ָאה ִאי. ּּבֵ ּהו ַמאן ְדָעַבד ַזּכָ א )לון(ּ  )ויקרא כה( ,ִקיּנָ

ר ָאִחיו ֲעבור ְדָלאו ִדיֵליה. ְוָגַאל ֵאת ִמְמּכַ ְּדִאיהו ָמכור ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  
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ה ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֹמׁשֶ י ְלַמַעְנֶכם)דברים ג(, ּ ר ְיָי ּבִ ָּהָכא הוא סֹוד ָהִעּבור.  ַוִיְתֲעּבֵ ּ .
ין, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּתִ ִזיב ׁשִ ִגְלּגוָלא,  ִרּבֹואׁשֵ ה ִזְמִנין ְדָאֵתי ּבְ ּמָ ּּכַ ְלהו , ּ ּוְבִגין ָדא ְזכות ּכֻ ּ ּ ּּ

יה ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְלָייא קוְדׁשָ ּּתַ ּ ָנן. ְּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ַרִים , ּ ִמּצְ ה ַאַחת ָיְלָדה ּבְ ִאּשָׁ
ֶכֶרס ֶאָחד ים ִרּבֹוא ּבְ ּשִׁ ב ְדאֹוְקמו. ׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ ִמִלין ַאֲחָרִניןּ ָנן ּבְ ְבִעים ָפִנים , ָּה ַרּבָ ּׁשִ

  .ַלּתֹוָרה

ְּדָהִכי ֹאַרח ְדָמאֵרי ָרִזין יה , ַאְמִרין ַמְרָגִלית ְלַתְלִמיֵדיהֹון, ּ מֹוְדעון ּבֵ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ
ְרִמיָזא חֹוק, ּבִ ִמֵלי ׂשְ ַּאְהָדר לֹון ַההוא ִמָלה ּבְ ּ ּ ַגְווָנא ְדַההוא ְדָאַמר, ּ ּּכְ ּ ה ַאַחת, ּ , ְּדֵביּצָ

ָרִכין ין ּכְ ּתִ ֲאִויָרא. ַּאִפיַלת ׁשִ ה ְוַנְפַלת ִמן עֹוָפא ְדֲהָוה ָפַרח ּבַ יּצָ ְּוָאָתא ּבֵ ּוָמָחָאת ִאֵלין , ּ ּ
ָרִכין ין ּכְ ּתִ נוָתא ָאְמרו, ׁשִ ּוָמאֵרי ְדֵליּצָ ּ ּ ים , ּ ּשִׁ ַתב ׁשִ ר ָנׁש ּכָ ְּדָלא ָאַמר הוא ֶאָלא ְדּבַ ּ ּּ

ָרִכין ָרִכין ִדְכִתיָבהְו, ּכְ ִתין ּכְ ה ְדַנְפַקת ִמן עֹוָפא וְמָחַקת ׁשִ יּצָ ָּאָתא ּבֵ ּ לֹום . ּ ְוָחס ְוׁשָ
חֹוק ְּדָמאֵרי אֹוַרְייָתא ַאְמִרין ִמִלין ִדׂשְ אֹוַרְייָתא, ּּ ֵטִלים ּבְ   .ּוְדָבִרים ּבְ

 ] בשנה225יום [סדר הלימוד ליום יח אייר 

ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוָה ָנה, ֶאְפרֹוִחים )דברים כב(, ּ ים. ִּאֵלין ָמאֵרי ִמׁשְ יּצִ ִּאֵלין ָמאֵרי , אֹו ּבֵ
ּוְכַגְווָנא ְדָנַפל ֵמַההוא ִנפֹול. ִמְקָרא ּ ּ ר ַנְפֵלי, ּ ְּדִאיהו ּבַ ה ְדִאיהו ֶאְתרֹוג , ּ יּצָ ְּנִפיַלת ּבֵ ּ

ה יּצָ ַכּבֵ יעוָרא ּבְ ַמר . ּׁשִ ּוְבִגיָנה ִאּתְ יֹום ַההוא ָאִקים )עמוס ט(ּ ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלתּ ּבַ . ֶּאת ֻסּכַ
ה  ְּוָנְפלו ִעּמָ ה ְמָלכֹות)שיר השירים ו(ּ ים ֵהּמָ ּשִׁ ה,  ׁשִ ִריִכין ּבָ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ד ּכֹוְרִכין , ּ יּצַ גֹון ּכֵ ּכְ

ַמע ְכּתֹות. ֶאת ׁשְ ים ַמּסֶ ּשִׁ  )תהלים מה(ִּאֵלין , ַּוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר. ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל ׁשִ
תול ְּדִאיּנון ֲהָלכֹות, ֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָהּּבְ ן, ּ ּבַ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ּ.  

ן ָי ְּוַההוא ִניפֹול ִאיהו ּבֶ תֹוך נ''ּּ ְה ִאיהו ּבְ ּ ְרִעין ְדִביָנ' ּ ְּדַהְיינו ָי, ה''ּּתַ ּה ֲחֵמׁש ִזְמִנין ''ּ
ר ו ִּאיהו ִניפֹול' ֶעׂשֶ ַמר, ּ ַתר ַהִהיא ְדִאּתְ ְּדָנַפל ּבָ ַמִים ֵהיֵלל ) ידישעיה(, ּ ּ ֵאיך ָנַפְלּתָ ִמּשָׁ ְ

ַחר ְוִאְקֵרי ִניפֹול ן ׁשָ ִגין ְדֵביה ִניפֹול י. ְוֹלא נֹוֵפל, ְוֹלא ָנַפל, ּּבֶ ּּבְ ּ י ''ּ הֹון ְלַגּבֵ ו ְוָנִחית ּבְ
הֹון ', ה' ה ַמר ּבְ יֶהן)רות א(ְּדִאּתְ ּתֵ ַלְכָנה ׁשְ ֵלח)דברים כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב.  ַוּתֵ  ּ ׁשַ

ִני ִית ׁשֵ ִית ִראׁשֹון ְוִתְנָייָנא ִמּבַ ַלח ַחד ִמּבַ ׁשַ ז ''דף רט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלַאָקָמא לֹון, ּּתְ

ְמחו ַה'' ִי)תהלים צו( )ב''ע ַמִים ְו''ּׂשְ   .ָאֶר ץ''ָתֵגל ָה''ּשָׁ

א ֲחִזי יָמָמא, ּתָ א ִאְתַגְלָיא ּבִ ְמׁשָ ֵליְלָיא, ַהאי ׁשִ ְסָיא ּבְ ין ִרּבֹוא ְו. ְוִאְתּכַ ּתִ ׁשִ ָנִהיר ּבְ
ִניׁש ֵמָעְלָמא, ּאוף ָהִכי ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ּּכָֹכַבָיא ַתר ְדִאְתּכְ ָמִתין , ּּבָ ין ִרּבֹוא ִנׁשְ ּתִ ׁשִ ָנִהיר ּבְ

ָרֵאל ְדָקא ָיאות, ְּדִיׂשְ ִּאי ָדָרא ּכַ ּ ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדִגְלּגוָלא. ּ ּ ְּדָאַמר ָעֵליה ֹקֶהֶלת, ּ  קהלת(, ּ

א)א ְ דֹור הֹוֵלך ְודֹור ּבָ ים ִרּבֹוא. ּ ׁשִ ְּואֹוְקמוָה ְדֵלית דֹור ָפחות ִמּשִׁ ּ ּ ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם . ּּ
ָרֵאל, עֹוֶמֶדת ֶנֶסת ִיׂשְ ה. ָּדא ּכְ ַמר ּבָ ַּהִהיא ְדִאּתְ  ,ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי )ישעיה סו(, ּ

ֲעַפר ָהָאֶרץ)בראשית כח(   .ָ ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ
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ָנןְועֹו א, ּד ָרָזא ַאֲחָרא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּבָ הֹוֵלך הוא ַהדֹור ׁשֶ ַּהדֹור ׁשֶ א ִחֵגר, ְ , ְָהַלך ִחֵגר ּבָ
א סוָמא ֹּהֵלך סוָמא ּבָ ּ ָנן. ְ ָדָרא , ְּועֹוד אֹוְקמוָה ַרּבָ ָלא אֹוַרְייָתא ּבְ ה ְלַקּבְ ְּדָעִתיד ֲהָוה ֹמׁשֶ

יַע, ְּדטֹוָפָנא ִגין ַדֲהוֹו ַרׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּגַ)בראשית ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּייאּ ׁשַ ר'' ּבְ ׂשָ . ּם הוא ּבָ
ּגַ ׁשַ ם. ה''ם ֶזה ֹמׁשֶ''ּבְ ּגַ ׁשַ ר ב. ַּוֲאַמאי ָקֵרי ֵליה ּבְ ּגַ' ֶּאָלא ֹקֶהֶלת ִחּסֵ ׁשַ ָאה ''ִמן ּבְ ם ְלַכּסָ
ם ֶזה ָהֶבל)קהלת ח(ָאַמר . ִּמָלה ּגַ י ׁשֶ מֹו ֵקיִני, ְּואֹוְקמוָה ַעל ִיְתרֹו.  ָאַמְרּתִ ה ִנְקָרא ׁשְ , ָלּמָ

ִין ְפָרד ִמּקַ ּנִ א ְוָאַמר. ׁשֶ יָנא ַקִדיׁשָ ִתיב, ָּקם ּבוּצִ  ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת )בראשית ד(, ַּעל ָדא ּכְ
רוַח ַהּקֶֹדׁש. ד''ְידֹוָ ְּדָחָזָאת ֵליה ּבְ ּ ִזית, ּ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ נֹוי ְלֵמיַתב ּבְ   .ַּדֲעִתיִדין ּבְ

ן ְפָדתְואֹוף ָהִכי ִרּבִ ֲעָתא, ּי ֶאְלָעָזר ּבֶ ְּדֲהָוה ְדִחיָקא ֵליה ׁשַ ּ ְּדָלא ֲהָוה ֵליה ֶאָלא ַקב , ּ ּ ּ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ י ֲחִניָנא, ֲּחרוִבין ְמֶעֶרב ׁשַ מֹו ְלִרּבִ ת קֹול , ֲאַמאי ַהאי. ּכְ ַתר ַדֲהַות ּבַ ּּבָ

לֹו ֵאינֹו ִניזֹון, ַנְפַקת ְואֹוֶמֶרת ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִניּּכָ ִביל ֲחִניָנא ּבְ ׁשְ   .ּ ֶאָלא ּבִ

ִרים קֹוֶדם ֶּאָלא ִאיהו ּגָ ְּדִאיהו ַיּבֹ', ב ִמן י''ְּדָחַרב ק, ּ ּאוף ָהִכי ָלא ֲהָוה ֵליה . ק''ּ ּ
ֶּאָלא ַקב ֲחרוִבין ִּאיהו ִיחוד' ְּדָאת י. ּ יה ַאְתָיא ְנִביעו ְלָאת ב, ּ ּוִמּנֵ ּ ָרָכה', ּ , ְּדִאיִהי ּבְ

יה ִאְתַקָדׁש ק,ְוִאיִהי ֹקֶדׁש ּ וִמּנֵ ּ יה', ּ ְּדִאיִהי ִקדוׁשֵ ִרים ְלֶמֱהִוי ֲחרוִבין ִדיֵליה . ּ י ְפָדת ּגָ ְּוִרּבִ ּ ּ ּ
ְּדִאיּנון ְק, ב''ק ה ּבְ''ּ ּאוף ָהִכי ָלא ֲהָוה ֵליה ֶאָלא ַקב ֲחרוִבין, ָרָכה''ּדוׁשָ ּ ּאוף ָהִכי , ּּ

ן ְיָבָמה ֲהָוה ּוְבִגין ָדא ִאְתַעּנָ, ִּאיֹוב ּבֶ ָבר, ׁשּ   .ַּעל ַמה ְדִאיַרע לֹו ּכְ

ְּוִאיּנון ְדָלא ַיְדֵעי ָרָזא ָדא ּ ְלָיא ִמְלָתא, ּ ְזכוָתא ּתַ ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ָלאו ּבִ ַּאְמֵרי ּבְ ּ ּ ֶּאָלא , ּ
ְלָיא ִמְלָתא ַמָזָלא ּתַ ּּבְ ַמָזֵליה. ּ ְּוָהא ֲחֵזיָנא ְלַאְבָרָהם ְדָחָזא ּבְ ִּוי ֵליה ְּדָלא ֲהָוה ָעִתיד ְלֶמֱה, ּּ

ָרא ִריך הוא ַאִפיק ֵליה ְלָבָרא, ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ יב , ְ ִדְכּתִ ה )בראשית טו(ּכְ א אֹותֹו ַהחוּצָ ּ ַויֹוּצֵ ּ
ט ְוגֹו ָלך, ְּוַאְקמוָה. 'ַּויאֶמר ַהּבֶ ַטְגִנינות ׁשֶ א ֵמִאּצְ ְְדָאַמר ֵליה ּצֵ ּ ּ ְּוֶהֱעָלהו ְלַמְעָלה , ּ

ַמְיָמה וְספֹור ַהּכָֹכִביםְוָאַמר לֹו ַה, ֵמַהּכָֹכִבים ט ָנא ַהּשָׁ ָנן. ּּבֶ ַּעד ָהָכא ִמִלין ְדַרּבָ ִריך , ּ ְְוּצָ

ר ֶדֶרך ִנְסּתָ א לֹון ּבְ   .ְְלָפְרׁשָ

א ֲחֵזי ְרָיין ְדָעְלָמא, ּתָ ל ּבִ ָרֵאל, ּּכָ ְלָיין , ּקֹוֶדם ְדִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ֲהוֹו ּתַ
ַמָזָלא ַּוֲאִפילו ּבְ, ּּבְ ֵּני ַחִיי וְמזֹוֵניּ ָרֵאל. ּ ַתר ְדִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ַּאִפיק לֹון , ֲּאָבל ּבָ

ֵּמִחיוָבא ְדֹכָכַבָיא וַמָזֵלי ּ ּ ּּ ָלא ה. ְוָדא אֹוִליְפָנא ֵמַאְבָרָהם. ּ נֹוי ְלַקּבְ ִגין ַדֲהוֹו ֲעִתיִדין ּבְ ' ּּבְ
י ּת, ֵמַאְבָרָהם ה חוָמׁשֵ ְּדִאיִהי ֲחִמּשָׁ ה . ֹוָרהּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ַמִים )בראשית ב(ּ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ

ְרָאם ִהּבָ ה, ְוָהָאֶרץ ּבְ ָרָאם' ּבְ ִגין ַהאי ה, ָאַמר ְלַאְבָרָהם. ּבְ ָמך' ּבְ ׁשְ ְְדִאתֹוָסף ּבִ ַמִים , ּ ַהּשָׁ
ך ְחּתָ ה, ְּתַ ְּוָכל ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ִדְנִהיִרין ּבְ ה ֶּאָלא , ְוֹלא עֹוד. 'ּּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ א '' ֵה)בראשית מז(ּ

ֵה, ָלֶכם ְזַרע ם ּבְ ֵרא ְלך ָזַרע)בראשית כא(. א''ּוְזַרְעּתֶ ָחק ִיּקָ ִיּצְ י ּבְ   .ָ ּכִ

ּוְבִגין ָדא אֹוַרְייָתא, ּ ֵדל ּבְ ּתַ ל ַהִמׁשְ יה ִחיוָבא ְדֹכָכַבָיא וַמָזֵלי, ּּכָ ִטיל ִמּנֵ ּּבָ ּ ּ ּ ִאי אֹוִליף . ּּ
ֵדי ְלַקְי ָּלה ּכְ ּיָמא ִפּקוָדָהאּ ה, ְוִאם ָלאו. ּ ַדל ּבָ ּתְ ִאלו ָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ יה ִחיוָבא , ּ ִטיל ִמּנֵ ְּוָלא ּבָ ּ

ְּדֹכָכַבָיא וַמָזֵלי ּ י ָהָאֶרץ ְדִאיּנון ִאְתַמְתָלן ִלְבִעיָרן. ּּ ן ַעּמֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּדאֹוְקמוָה ָעַלְייהו . ּ ּ ּ
ֵהָמה)דברים כז( ל ּבְ הֹון ִחיוָבא ְדֹכָכַבָיא וַמָזֵלי,ּ ָארור ׁשֹוֵכב ִעם ּכָ ְטלון ִמּנְ ּ ְדָלא ִאְתּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ.  
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יץ)תהלים קג( ן ָיּצִ ֶדה ּכֵ יץ ַהּשָׂ ּצִ יר ָיָמיו ּכְ ָחּצִ יה,  ֱאנֹוׁש ּכֶ ַמר ּבֵ ַנַער  )תהלים לז(, ְּוִאּתְ
י ם ָזַקְנּתִ ּ ָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג( ְלָבַתר. ָהִייִתי ּגַ ְּדִאיָלָנא ְד. ּ יּצו ַעְנִפין ּ ִּאְתְקּצִ

יִקין ִדיֵליה ַּעּתִ ְרׁשֹוי, ּ ׁשָ ִמְלַקְדִמין ּבְ ְמחו ּכְ ְּוּצָ ִמְלַקְדִמין, ּּ ָעְלָמא ּכְ ָּאַהְדרו ּבְ , ִּמיתו ָסִבין. ּּ
ְּוִאְתַהְדרו ְלַהאי ָעְלָמא עוְליִמין ָכל יֹום ּתָ. ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְמַחֵדׁש קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִמיד ְּ

ית ה ְבֵראׁשִ ָכל יֹוָמא. ַמֲעׂשֵ ין ֶאֶלף ּבְ ָכל יֹוָמא וִמְתַחְדׁשִ ְּדֵמִתין ֶאֶלף ּבְ ּ ּ.  

ח ְלַבב ֱאנֹוׁש)תהלים קד( ּמַ ָּדא ִייָנא ְדאֹוַרְייָתא,  ְוַיִין ְיׂשַ ן , ְּדָהִכי ָסִליק ַיִין. ּ ּבַ חוׁשְ ּּכְ
ִריך ְלֶמֱהִוי ָסִתים ְוָח''ּוַמה ַיִי. ד''סֹו ך ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ִתיםְן ּצָ ְְדָלא ִיְתְנּסַ ִריך . ּ ְאוף ָהִכי ּצָ ּ

ְּוָכל ָרִזין ִדיָלה, ְּלֶמֱהִוי ָסִתים ְוָחִתים סֹוד ְדאֹוַרְייָתא ְקָיין ֶאָלא ִליֵרָאיו, ּ ּתַ . ְּוָלא ִאׁשְ
ַיִין ה ִפקוִדין ּבַ ּמָ ְּוָלאו ְלַמָגָנא ַעְבִדין ּכַ יה ְלקוְדׁשָ, ּ ּוְמָבְרִכין ּבֵ ּ ִריך הואּּ ּא ּבְ ְוַיִין ִאית , ְ

ְווִנין ֵרי ּגַ ִּחיָור ְוסוָמק, ֵּליה ּתְ ַיִין' ְּוַהְיינו ב, ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּ ה . ּתֹוֶסֶפת ּבַ ּנָ ַגְווָנא ְדׁשֹוׁשַ ּּכְ
ִּחיָוָרא ְוסוָמָקא ְטָרא ִדיִמיָנא. ּ ִּחָוור ִמּסִ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ּסוָמק ִמּסִ ּ.  

ֶּאָלא ִאית ֵלב ָמסור ַלֵלב. ֵּלב ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַמר, ֹוׁשּוַמאי ְלַבב ֱאנ ב ''ְּוִאיּנון ל. ּּ
ית ֱּאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ית' ב, ּ ֵראׁשִ ָרֵאל' ל, ִמן ּבְ ל ִיׂשְ ב ''ִּאיהו ל, ִמן ְלֵעיֵני ּכָ

ְנָייָנא ך)א אינון''ס(ב ''ב ֵל''ָּדא ֵל. ּתִ ַנִים ַסְלָקא ַדְעּתָ ְ ׁשְ ּ ַמְנָיא ְלעֲחַס, ּ ְּדִאיהו , ב''ר ּתְ ּ
ַּוְיֻכלו ית. ּ ֵראׁשִ ְבָעה ְיֵמי ּבְ ִמיָנָאה ַמאי ִהיא. ִּאיּנון ׁשִ ית' ז. ּתְ ֵראׁשִ  )בראשית ה(ִעם , ְיֵמי ּבְ

ַיִין, ב''ֶזה ע. ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות ָאָדם ָבן ּבְ חוׁשְ   .ּּבְ

ֶמן ִהיל ָפִנים ִמּשָׁ ר' ד, ְּדׁשֹור' ד, ְּדַאְרִיה' ד, יםּב ָפִנ''ִּאיּנון י. ַּמאי ְלַהּצְ דף (, ְּדֶנׁשֶ

ּ ְדִאיּנון ִמיָכֵאל ַאְרִיה)א''ז ע''רי ע ַאְנִפין ִדיֵליה ֶיהֹוְ, ּ ַּאְרּבַ ּ ע ַאְנִפין ְדׁשֹור. ה''ּ ַּאְרּבַ ְּוִאיהו , ּ
ְבִריֵאל ר' ד. ה''ְּוִאיּנון ַיהֹוַ, ּגַ ַּאְנִפין ְדֶנׁשֶ ְּוִאיהו נוִריֵאל, ּ , ְּוִאיּנון ְמָמָנן. ה''ּון ִיהֹוְְוִאיּנ, ּ

חֹות ֶחֶס ין ִדְתַלת ֲאָבָהן, ת''ד ֶאֶמ''ּד ַפַח''ּתְ ַּדְרּגִ ָנן. ּ ָהָאבֹות ֵהן ֵהן , ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ
ָבה ן ַיּבֹ)א נקודין''ס(ְּוַסְלִקין . ַהֶמְרּכָ ּבָ ְְוִאיּנון ֶמֶלך ַמַלך ִיְמלֹוך. ק'' ְנהֹוִרין ְלֻחׁשְ ְ ְ  ה''ְיהֹוָ, ּ

  .)ב שייך כאן''רבי אבא ורבי יוסי שבע(ק ''ְַסך ַהּכֹל ַיּבֹ. י''ה ֲאֹדָנ''ֶאְהְי

ָתא ָדא ָפְרׁשְ ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ י ׁשִ ֵריה, ִּרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יה ִרּבִ ָּאָתא ְלַקּמֵ ָאַמר , ּ
ִפְנָחס, ֵּליה ָּנָדב ַוֲאִביהוא ַמאי ֲעִביְדַתְייהו ּבְ ד ִמיתוִאי ָלא ֲה. ּ ָעְלָמא ּכַ ָּוה ִפְנָחס ּבְ ּ ,

ִפיר ִלים דוְכַתְייהו ׁשַ ּוָבַתר ָאָתא ְלָעְלָמא ְוַאׁשְ ּ ּ ּ ָעְלָמא ֲהָוה. ּ  )א וסגן קאי''ס(, ֲּאָבל ִפְנָחס ּבְ
ִקיוָמא ָקֵאי יה ּבְ ָמֵתיה ּבֵ ְּוִנׁשְ ּ ּּ.  

ִרי ֲעָת. ְּוָהִכי הוא, ָּרָזא ִעָלָאה ָהָכא, ָּאַמר ֵליה ּבְ ָלקו ִמן ָעְלָמאִּדְבׁשַ ּא ְדִאְסּתָ ָלא , ּ
א ְדֵפי ִטָנָרא ַקִדיׁשָ חֹות ּגַ ָרן ּתְ יב. ַמאי ַטְעָמא. ֲּהוֹו ִמְתַטּמְ ִגין ִדְכּתִ ּ וָבִנים )במדבר ג(, ּּבְ

א, ֹּלא ָהיו ָלֶהם ְּדַאְזִעירו ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ְכהוָנ, ּּ א ּבִ ׁשָ ּמְ ְּדָהא ִאיּנון ָלא ִאְתָחזון ְלׁשַ ּ ּ ה ּ
ה   .ַרּבָ

א ִרית ַקִדיׁשָ י ִפְנָחס ַעל ּבְ ֲעָתא ְדַקּנֵ ׁשַ ּּבְ ָמה אוְכלֹוִסין, ּ גֹו ּכַ , ְוָסִליק לֹון, ְּוָעאל ּבְ
ָרֵאל, ְּלַגִייִפין ַעל רוְמָחא ה ֻאְכלוִסין . ְּלֵעיֵניהֹון ְדָכל ִיׂשְ ַכּמָ ְמעֹון ּבְ ְבָטא ְדׁשִ ד ָחָמא ׁשִ ּּכַ ּ
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ְּדָאתו ְלַגֵביה ּ יהַּפְרָחא , ּ ָמֵתיה ִמּנֵ ִּנׁשְ ָלא דוְכָתא, ּ ָמִתין ַדֲהוֹו ַעְרִטיָרִאין ּבְ ּוְתֵרין ִנׁשְ ּ ּ ּ ,
ה ִּאְתְקִריבו ּבָ ֲחָדא, ּ ִלילו ּכַ ָמֵתיה, ְּוִאְתּכְ ְּוִאְתַהְדַרת ִנׁשְ ִליָלא רוָחא, ּ ְתֵרין , ּּכְ ְּדִאְתְכִליל ּבִ

יה, ּרוִחין ָקפו ּבֵ ְּוִאְתּתָ ֵדין ָרַווח דוְכַת, ּ ּּכְ ֲהָנא , ְּייהוּ ִמן  )אתחזי( ַּמה ְדָלא )רבא(ְלֵמיֱהִוי ּכַ
  .ַּקְדַמת ְדָנא

ִתיב ֲעָתא, ּ ְזָכר ָנא ִמי הוא ָנִקי ָאָבד)איוב ד( ,ְּוַעל ָדא ּכְ ַהִהיא ׁשַ , ְּדָלא ִאְתֲאִביד ּבְ
יה ד ַפְרָחה ִמּנֵ ְּוָלא ָאִביד רוֵחיה ּכַ ּ ִרים ִנְכָחדו. ּּ ֵני ַאֲהֹרןִּאֵלין. ְּוֵאיֹפה ְיׁשָ ְּדִאְתַהְדרו ,  ּבְ ּ

ַחִייהֹון, ְלָעְלָמא ַּמה ְדָאַבד ּבְ ן. ּ ן ּבֶ ִפְנָחס ּבֶ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ֵרי ִזְמֵני, ּ ן . ּתְ ִּפְנָחס ּבֶ
ן   .ֶאְלָעָזר ּבֶ

ָתא ָדא ִתיב ְלֵעיָלא ִמָפַרׁשְ ַּמה ּכְ ּ ל )במדבר כה(. ּ ה ַקח ֶאת ּכָ י ּ ַויאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ָראׁשֵ
ֶמׁש ֵליְלָיא. ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ַלְיָי ֶנֶגד ַהּשָׁ יָמָמא , ְּוִכי ַעל ְדַקְטִלין ּבְ ּאֹו ַעל ְדַקְטִלין ּבִ

יֹוָמא ְדִעיָבא ֶמׁש, ּּבְ ִתיב ֶנֶגד ַהּשָׁ י ְיהוָדה. ּכְ ְלָייא, ָּאַמר ִרּבִ ִאְתּגַ ָמה , ְּדְתֵהא ִמיָתְתהֹון ּבְ ּכְ
ְל ִאְתּגַ ְּדָחבו ּבְ   .ָייאּ

ְמעֹון י ׁשִ ַמר, ָאַמר ִרּבִ ך ִאּתְ ִגין ּכַ ר ָנׁש , ֶּאָלא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ְָלאו ּבְ ַדְרָגא ְדָחב ּבַ ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ יה, ּ א ְלַנְפׁשֵ ַקְנּתָ ד ּתְ ְטִריך ְלֶמְעּבַ ְּלַההוא ֲאָתר ִאּצְ ִּאיּנון ָחבו . ְּ ּ

א ְדִאְקֵרי ׁשֶ ְבִרית ַקִדיׁשָ ֶמׁש. ֶמׁשּּבִ ֶנֶגד ַהּשֶׁ ך ִדיָנא ְוִתּקוָנא ִדיְלהֹון ִאיהו ּכְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ ְוָלאו , ְ
ֲאָתר ַאֲחָרא יה. ּבַ ָנא ַנְפׁשֵ ר ָנׁש ְלַתּקְ ְטִריך ּבַ אן ְדָלא ִאּצְ ִּמּכָ ַההוא ֲאָתר ְדָחב , ְּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

יד ָהִכי ְּלַגֵביה וַמאן ְדָלא ַיְעּבִ ּ ּקו, ּ ֵּלית ֵליה ּתִ ְדָקא ָיאותּ ָּנא ְלָעְלִמין ּכַ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ר ָנָטע)תהלים קד(, ּ י ְיָי ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ עו ֲעּצֵ ּבְ ִתיב , ּ ִיׂשְ ַמה ּכְ
ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְוגֹו, ְּלֵעיָלא ּמַ יב, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ְוִכי ַמאי ַהאי ְלַהאי. 'ְוַיִין ְיׂשַ , ִּדְכּתִ

ֵהָמה ְוגֹו)ב''ח ע''בראשית י( )תהלים קד( יר ַלּבְ ִמיַח ָחּצִ ָבָחא ִדְבֵהָמה ְדִאית ָלה . ' ַמּצְ ְּוִכי ׁשְ ּ ּ
א רוַח קוְדׁשָ יר ָאָתא ָדִוד ְלֵמיַמר ּבְ ָּחּצִ ּ יר. ּ ִמיַח ָחּצִ ין ֶאֶלף , ֶּאָלא ַמּצְ ּתִ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ

ִליָחן, ִּרּבֹוא ְדַמְלָאִכין ִריאו, ׁשְ ְּדִאְתּבְ יתּ ְנָייָנא ִדְבֵראׁשִ יֹוָמא ּתִ א ְמָלֲהָטא, ּ ּבְ ְּוֻכְלהו ֶאּשָׁ ּ .
יר ִּאֵלין ִאיּנון ָחּצִ יר. ּ ָעְלָמא. ֲאַמאי ָחּצִ יר ָדא ּבְ ָחּצִ ְמִחין ּכֶ ִגין ְדּצַ ּּבְ ְּדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ּ
א ּתָ ירו ַהׁשְ ִמְלַקְדִמ, ִּאְתְקּצִ ְמִחין וְמַהְדִרין ּכְ ּוְלָבַתר ּצַ ּ ּ   .יןּּ

ֵהָמה יר ַלּבְ ִמיַח ָחּצִ ִתיב ַמּצְ ִדיק ֶנֶפׁש )משלי יב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוַעל ָדא ּכְ ּ יֹוֵדַע ּצַ
ֶהְמּתֹו ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְוָתֵניָנן, ּבְ ֶּאֶלף טוִרין ַסְלִקין ָלה ּבְ ין . ּּ ּתִ ְּוָכל טוָרא ְוטוָרא ׁשִ ּ

  .ְוִהיא ָאְכָלה, ִרּבֹוא ֲהִוי

ִדיַקָייא, ב ַלֲעבֹוַדת ָהָאָדםְוֵעׂשֶ ָמְתהֹון ְדּצַ ִּאֵלין ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ְּדַההוא ָאָדם ְדָרִכיב , ּ ּ ּ
ֵהָמה ָדא ָאִכיל ִליט ַעל ּבְ ַגִוויה, ְּוׁשָ ְּוָאִעיל לֹון ּבְ ל ָעְלָמא ֵמַההוא , ּ ָזן ּכָ ּוִבְזכוֵתהֹון ִאּתְ ּ ּ

יה, ָאָדם יב ּבֵ ִּדְכּתִ ַמְרֵאה ָאָדם ְוגֹוּ ְוַעל ְדמ)יחזקאל א(, ּ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּות ַהּכִ ּ ְּוַעל ָדא . 'ּ
ִתיב ָהָאָדם מֹוַדע, ּכְ ּתְ ַּההוא ְדִאׁשְ יא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ּ ִגין ְלהֹוּצִ ְּלַאָפָקא ְמזֹוָנא , ּבְ

א   .ְּלָעְלָמא ִמן ָהָאֶרץ ַקִדיׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2487דף [ -ּ

יָקא ְדָנִגיד ִמְלֵעיָלא, ְוַיִין ָּדא ַחְמָרא ַעּתִ ּ ּמַ. ּ ָּדא ָרָזא ְדַההוא : ֱאנֹוׁש, ח ְלַבב ֱאנֹוׁשְיׂשַ ּ ּ
ּ ְדָסִליק ְלִסיבו)ב''ז ע''דף רי(, ַנַער ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוִאְתַהָדר ּכְ ִתיב. ּּ  )תהלים קג(, ְּוַעל ָדא ּכְ

יר ָיָמיו ָחּצִ   .ֱאנֹוׁש ּכֶ

ִהיל ָפִנים ִּאֵלין ִאיּנון ָפִנים: ְּלַהּצְ ּ ְּדִאְקרון ַאְנֵפי ַרְבְרֵב, ּ ּ ְּוַאְנֵפי זוְטֵרי, יּ ֶמן. ּ : ִמּשָׁ
ִגידו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִּמּנְ ּ א ִעָלָאה, ּ ח וְרבו ַקִדיׁשָ ְּמׁשַ ּ ּ ַּההוא ֶלֶחם , ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד. ּ

ָחִקים ְּדֲאִזילו ׁשְ ִדיַקָייא ְסָתָמא, ּ ְּוַטֲחָנן ַמָנא ְלֵמיְכָלא ְדּצַ ּ ה, ּ ן ִאְתְנִגיד ְלַכּמָ ּמָ , ּ ַחָייִליןּוִמּתַ
ְּדִאְקרון ְלַבב ֱאנֹוׁש ִגידו ִעָלָאה. ּ ְּוֹכָלא ָאָתא ִמּנְ ּּ.  

י ְיָי עו ֲעּצֵ ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִאיָלִנין ִעָלִאין ְפִניָמִאין, ִּיׂשְ ּ ר ָנָטע. ּּ ְּדָהא , ַאְרֵזי ְלָבנֹון ֲאׁשֶ
ִריך הוא א ּבְ ִּאְתֲעָקרו ְוָנַטע לֹון קוְדׁשָ ּ ין ֲעּצֵ. ְּ י ְיָי. ְלַאְרֵזי ְלָבנֹון, י ְיָיַמאי ּבֵ ִּאֵלין , ֲעּצֵ

ְרִעין, ַאְרֵזי ְלָבנֹון. ְּוֵעץ ַהַדַעת ְוטֹוב ָוָרע, ֵּעץ ַהַחִיים ין ּתַ ְּדִאְקרון ָחֵמׁש , ִּאֵלין ַחְמׁשִ ּ
ָנה   .ֵמאֹות ׁשָ

ר ָנָטע נו. ֲאׁשֶ ֳפִרים ְיַקּנֵ ם ּצִ ר ׁשָ ֲּאׁשֶ טוְליהֹון, ּ ָנ)ו''רצ(, ּּבְ ִדיַקָייא ְמַקּנְ ָמֵתהֹון ְדּצַ ּן ִנׁשְ ּ ּ ,
ן ּמָ ָזנו ִמּתַ ין ִאּתְ ְּוָכל ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּ ָרֵתיה ְדַאְבָרָהם ָאִבינו, ֲחִסיָדה. ּ ּּבְ ּ , ְּדִאְקֵרי ָחִסיד, ּ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ך ִאְקֵרי , ְוָעִביד ֶחֶסד ִעם ּכָ ִגין ּכָ יָת.  ֲחִסיָדה)ב''ה ע''שמות צ(ְּבְ ים ּבֵ רֹוׁשִ . הּבְ
ין ְדרֹוֵעי ָעְלָמא ָיְתָבא   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּּבֵ

י יֹוֵסי ָאַמר ָנא ַעל ָעְלָמא, ִרּבִ ת ָאָתא ְלַאּגָ א. ֶקׁשֶ ְּדָכל ִזְמִנין ִדְבֵריה ָחב , ְלַמְלּכָ ּ ּ
א ְלַאְלָקָאה ֵליה, ָּלֳקְבֵליה י ְיָקר, ָּאָתא ַמְלּכָ ְלבוׁשֵ ְלָיא ָעֵליה ַמְטרֹוִניָתא ּבִ ִּאְתּגַ ּ ְדַמְלכוּ ּ ,

א ָחֵמי ָלה ָסִליק רוְגָזא ִדְבֵריה ַּמְלּכָ ּ ּ ה, ּ יב, ְּוַחֵדי ּבָ ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור )בראשית ט(, ִּדְכּתִ
ִרית עֹוָלם ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא. ּבְ ת ּבְ י ְיָקר ְדַמְלכו, ָלא ִאְתֲחֵזי ֶקׁשֶ ְלבוׁשֵ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ֲעָתא . ּ ּוְבׁשַ

ָעְל ְּדִאית ַצִדיק ּבְ ִרית, ָמאּ ִרית, ִּאיהו ּבְ ָהא , ָּלא ֲהִוי ַצִדיק. ְוָאִגין ַעל ָעְלָמא, ְלֵמיָקם ּבְ
ת ְּלִאְתֲחָזָאה ְדָהא ָעְלָמא ִאיהו ַקְייָמא ְלאֹוָבָדא, ֶקׁשֶ ּ ת ָדא, ּ ִגין ֶקׁשֶ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ת ָדא, ִרּבִ ׁש ֶקׁשֶ ְלבו, ְּלעֹוָלם ָלא ִאְתְלּבַ ֶּאָלא ּבִ א ַדֲאָבָהן ַקְדָמֵאיּ . ּׁשָ
ָּירֹוק ְוסוָמק ְוִחיָוור א ְדַאְבָרָהם, ְירֹוָקא. ּ ָּדא ְלבוׁשָ ּ א , ּ ע ְלבוׁשָ ד , ּ ָדא)א גוון''ס(ִּאְצְטּבַ ּכַ

ָמֵעאל יה ִיׁשְ ון ִיְצָחק, ּסוָמָקא. ָּנַפק ִמּנֵ ע. ָּדא ּגֹוָ ְּדַאְתָיא סוָמָקא ְוִאְצְטּבַ יה , ּ ד ָנִפיק ִמּנֵ ּּכַ
א. וֵעׂשָ ך ַההוא סוָמָקא ְלַתּתָ ְּוִאְתְמׁשַ ּ ַּעד ּכָֹכָבא ְדַמְאִדים, ְ ו, ּ יה ֵעׂשָ ְּדִאְתֲאִחיד ּבֵ ּ .

א ָטָבא ְדַיֲעֹקב, ִּחָווָרא ָּדא ִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ ּנו ַאְנפֹוִהי ְלָעְלִמין, ּ ּתָ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רט -' גזוהר חלק [

א ָאַמר ָיאות י ַאּבָ א, ּ הואִּרּבִ . ָּדא ַאְבָרָהם, ִּחָוור, ֲּאָבל ָהִכי ָאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ
ִחָווָרא ְדנוָרא ן ּבְ ְּדִאְתָלּבַ ּ ּ ָּדא הוא ַיֲעֹקב, ָירֹוק. ָּדא ִיְצָחק ַוָדאי, ּסוָמָקא. ּ ין , ּ ְּדַקְייָמא ּבֵ ּ

ְווִנין ֵרין ּגַ ַיֲעֹקב, ּתְ יה ּבְ ּוְכִתיב ּבֵ ה)ישעיה כט(, ּ ה ָפָניו  ֹלא ַעּתָ ּ ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ
ִלים ֲהָוה ל ַעְרֵסיה ׁשְ ֶּיחָורו ְדָהא ּכָ ּ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב. ּ ָגְוון , ְּוָהִכי הוא ֹלא ַעּתָ ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ו, ּסוָמק יה ֵעׂשָ ִיְצָחק ְדָנַפק ִמּנֵ ּּכְ ה ָפָניו ֶיחָורו. ּ ְּוָלא ַעּתָ ָג, ּ ַאְבָרָהם ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ְוון ּכְ
ָמֵעאל, ִּחָוור יה ִיׁשְ ְּדָנַפק ִמּנֵ ְווִנין. ּ הו, ֶּאָלא ָנַטל ּגַ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ַּעל ֲאָבָהן ִדיֵליה, ּ דף (, ּ

ת )ב''ו ע''רט ת ֶקׁשֶ ׁשַ ין ִמְתַלּבְ ּוְבִאֵלין ְלבוׁשִ א, ּּ י ַמְלּכָ ֲעָתא ְדִאְתֲחֵזי ַקּמֵ ׁשַ   .ּּבְ

א ֲחֵזי ָּרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ, ּתָ ימו ִעָלָאה, ד''ִהיא ָאת יֹו, אּ ְרׁשִ ְּדִמְתַעְטָרא ּבִ ּ ּ א ''ס(ְוָהא , ּ

ִדיר ְלָעְלִמין)ודא ְבִרית ּתָ ים ּבִ ּ ִאיהו ְדִאְתְרׁשִ ִרית, ּ י ִפְנָחס ַעל ּבְ ּוְבִגין ְדַקּנֵ ּ ים , ּ ִאְתְרׁשִ
ֵמיה ָהָכא ָאת ָדא ׁשְ ּּבִ ִרית ַוַדאיּד ְדִאי''ִּאיהו יֹו, ד ְזֵעיָרא''ִּפְנָחס יֹו, ּ ּהו ּבְ ְּדָנִפיק ִמגֹו , ּ

א''יֹו א, ְּוַעל ָדא. ּד ִעָלָאה ַקִדיׁשָ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִלים ַקּמֵ ִקיוָמא ׁשְ ִּאיהו ָקִאים ּבְ ְּדָלא , ּּ
ְּוָהִכי הוא ָנִקי ֵמַההוא חֹוָבא ִדְפעֹור. ִאְתֲאִביד ִמּגֹו ָעְלָמא ּ ִדיר ִמּגֹו , ּ ְוָלא ִאְתֲאִביד ּתָ

ִרים ִנְכָחדו)איוב ד( )א ולא אתאביד מגו עלמא''ס(. ּא ְדָעְלָמאַקִדיׁשָ ִּאֵלין ָנָדב , ּ ְוֵאיֹפה ְיׁשָ
ִגיֵניה, ַּוֲאִביהוא ִציאו ִמן ַההוא ָעְלָמא ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי א ְוִרּבִ י ַאּבָ ַפְלגות ֵליְלָיא, ִרּבִ אֹוַרְייָתא ּבְ ָּקמו ְלִמְלֵעי ּבְ וֹו ַיְתֵבי ְוָלָעאן ַּעד ַדֲה, ּ
אֹוַרְייָתא י יֹוֵסי. ּבְ ִפיר ָקָאַמר, ָאַמר ִרּבִ ָחִציר ָיָמיו ׁשַ י ִחָייא ֱאנֹוׁש ּכֶ ָּהא ְדָאַמר ִרּבִ ּ ֲאָבל . ּ

ַמאי אֹוִקיְמָנא סֹוֵפיה ִדְקָרא ּּבְ יֶרּנו עֹוד ְמקֹומֹו, ּ י רוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנו ְוֹלא ַיּכִ ּּכִ ּ ָאַמר . ּ
ָּהִכי הוא ַוַדאיֵּליה  ָמה ְדָאַמר, ּ ָחִציר ָיָמיו ּכְ ֶדה , ֱּאנֹוׁש ּכֶ ֶדה ַההוא ׂשָ ִציץ ַהּשָׂ ּּכְ

מֹוַדע ּתְ ִמְלַקְדִמין. ְּדִאׁשְ ן ָיִציץ ְדִאְתַחָדׁש ְוִאְתַהָדר ּכְ ּּכֵ ּ ּ   )מאי טעמא בגין, הכי יציץ וסליק(. ּּ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ָאַמר ַרְעָיא ְמרעיא מהימנא  אּ יָנא ַקִדיׁשָ ֵּהיָמָנא ּבוּצִ ִפיר , ּ ּׁשַ
י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ ָּאְמרו ִרּבִ י רוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנו)תהלים קג(ֲאָבל , ּ ּ ּכִ ָהָכא , ּ

ח ִמִלין ִריך ְלִמְפּתַ ּּצָ ָרה. ַמאי ָעְבָרה ּבֹו, ְ   .ֲאִכין ָרִעיםַּחד ֵמִאיּנון ַמְל. ָּדא ֶעְבָרה ְוַזַעם ְוּצָ

יה ִאיּנון ָמאֵרי חֹוִבין מֹוְדעו ּבֵ ּתְ ִּדְבִגין ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ ּנוי ָמקֹום, ּ ד ֵליה ׁשִ ִריך ְלֶמְעּבַ ּּצָ ּ ְ ,
ם ּנוי ַהּשֵׁ ה, ְּוׁשִ ּנוי ַמֲעׂשֵ ַגְווָנא ְדַאְבָרָהם. ְּוׁשִ יה , ּּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ָ ֶלך ְלך )בראשית יב(ּ ְ

ך וִמּמֹוַלְד ֵּמַאְרּצְ ךָ ּנוי ָמקֹום, ָּתְ ְמך ַאְבָרם)בראשית יז(. ֲּהֵרי ׁשִ ֵרא עֹוד ׁשִ ְוָהָיה , ָ ְוֹלא ִיּקָ
ְמך ַאְבָרָהם ם, ָׁשִ ּנוי ַהּשֵׁ ין ְדָעַבד . ֲּהֵרי ׁשִ יׁשִ ֵני ֵמעֹוָבִדין ּבִ ּתָ ה ְדִאׁשְ ּנוי ַמֲעׂשֵ ּׁשִ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ְּלרוַח ְד. ִּאיהו ְמָתָלא. ְלעֹוָבִדין ָטִבין, ּבְ ִניןּ ָלא ּבְ ַּההוא ְדִמית ּבְ ַגְווָנא ָדא . ּ ּּכְ
ִריך הוא ְלָאָדם א ּבְ ָּעֵבד קוְדׁשָ ִריך ֵליה ֵמַההוא ָעְלָמא, ְּ ך ּתָ ּּכַ ּ ְ ְּוַאְייֵתי ֵליה ְלַהאי , ְ

ַמר ְלֵעיל. ָעְלָמא   .ְוָהא ִאּתְ

ְלֵחהו)איוב יד( ׁשַ ה ָפָניו ַוּתְ ּנֶ ּ ְמׁשַ ּ י רוַח ָעְב, ּ ּוְבִגין ָדא ּכִ ּ ַּחד ֵמִאיּנון ַמְלֲאִכין , ָרה ּבֹוּ
ה, ָרִעים ד ֲחֵזי ֵליה ְמׁשוּנֶ ּּכַ ִזְמָנא ְדִאְעַרע , ּ יה)א ביה''ס(ּּבְ ַאר , ּ ִעּמֵ ַאִלין ֵליה ׁשְ ּׁשָ

ִחיִתין ָעֵליה ְָדא הוא ָמאֵרי חֹוָבך, ַּמׁשְ ּ   .ְּוֵאיֶנּנו, ִּאיהו ָעֵני לֹון ְוָאַמר. ּ

ַרך ֵמַאְתֵריה ד ִאְתּתָ ּּכַ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְ יֶרּנו עֹוד ְמקֹומֹו, ְוִאְתְנָטע ּבְ יה ְוֹלא ַיּכִ ַמר ּבֵ ִּאּתְ ּ .
ִגין  ִית)ויקרא יד(ּבְ ח ְוָטח ֶאת ַהּבַ ִית ֶאת , ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ּ ְדָעָפר ַאֵחר ִיּקַ ְוָנַתץ ֶאת ַהּבַ

יו ָרא ְדֲה, ֲאָבָניו ְוֶאת ֵעּצָ ְרִמין ְוִגיִדין וִבׂשְ ִּאיּנון ּגַ ּ יה . ָוה ָחַזר ֲעָפָראּ ִתיב ּבֵ ישעיה (ַּמה ּכְ
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ִגין ְדֲהָוה ְמנוָגע.  ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו)סה ּּבְ ִית. ּ ח ְוָטח ֶאת ַהּבָ ּוָבֵני , ּוְלָבַתר ְוָעָפר ַאֵחר ִיּקַ
ְרִמין ְוִגיִדין ה, ְּוִאְתַחָדׁש. ֵּליה ּגַ ָנה ְדַעְבִדין ֵליה ֲחָדׁשָ ַבִית ְיׁשָ ּּכְ ִּאיהו ְדִאְתַחֵדׁשַּוַדאי . ּ ּ ּ.  

יֶרּנו עֹוד ְמקֹומֹו ּוַמאי ְדָאַמר ְוֹלא ַיּכִ ּ ִליל רוָחא ְזֵעיָרא, ַּעל רוַח. ּ ְּדִאְתּכְ רוָחא , ּ ּּבְ
ַּנְטִלין ַעְנִפין ִדיֵליה, ְּלִאיָלן ְדָלא ָעִביד ֵאיִבין, ַּהאי ִאיהו ְמָתָלא. ִּעָלָאה יִבין , ּ ּוַמְרּכִ

ַעְנָפא ְדִא ֵּליה ּבְ ּ ְדָעִביד ֵפיִרין)דא בדא(, ּיָלָנא ַאֲחָרא ִעָלָאהּּ ָדא, ּ ִליל ָדא ּבְ , ְּוִאְתּכְ
יה. ְּוָעִביד ֵפיִרין ַמר ּבֵ ַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּּבְ יֶרּנו עֹוד ְמקֹומֹו, ּ   .ְּוָלא ַיּכִ

ין יׁשִ ין ּבִ ה ֲאָנׁשִ א ְדַיְתִבין ּבָ ַקְרּתָ ר ָנׁש ְדָיִתיב ּבְ ּאוף ָהִכי ּבַ ּ ּ ּ ָיִכיל ְלַקְייָמא ְוָלא, ּ
ִּפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּ אֹוַרְייָתא, ּ ַלח ּבְ ּנוי ָמקֹום, ְוָלא ַאּצְ ן, ָּעִביד ׁשִ ּמָ ר ִמּתַ , ְוִאְתַעּקָ

יה ּגוְבִרין ָטִבין ֲאָתר ְדַדְייִרין ּבֵ ָרׁש ּבַ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ָּמאֵרי ִפקוִדין, ָמאֵרי ּתֹוָרה, ּ ְּדאֹוַרְייָתא , ּ
ה)משלי ג(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד. ִאְקֵרי ֵעץ ֲחִזיִקים ּבָ ּוַבר ָנׁש הוא ֵעץ. ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ּ ,

יב ֶדה)דברים כ(, ִּדְכּתִ י ָהָאָדם ֵעץ ַהּשָׂ ּוִפּקוִדין ְדָבה.  ּכִ ּ ּ יה, ַּדְמָיין ְלִאיָבא, ּ ִתיב ּבֵ ּוַמה ּכְ ּ ,
י ֹלא ֵעץ ַמֲאָכל הוא)דברים כ( ַדע ּכִ ר ּתֵ ִחית ְוָכַרּתָּ ַרק ֵעץ ֲאׁשֶ ׁשְ ִחית .  אֹותֹו ּתַ ׁשְ אֹותֹו ּתַ

ִריך ְלַאְעְקָרא . ְּוָכַרּתָ ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּמָעְלָמא ֵדין ְוְבִגין ָדא ּצָ ּ ּ ֵמַההוא )ליה מההוא(ּ
ִדיַקָייא, ֲאָתר ין ּצַ ֲאָתר ַאֲחָרא ּבֵ ְּוִיְתְנַטע ּבַ ּ.  

ִנין ָלא ּבְ ר ָנׁש ּבְ ֵתיה ֲעָקָרה, ִאְתְקֵרי ָעָקר, ַמה ּבַ ָלא . ְּוִאּתְ ּאוף ָהִכי אֹוַרְייָתא ּבְ
ִּפקוִדין ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה, ִאְתְקִריַאת ֲעָקָרה, ּ ּ ּ ה, ּ ֲעׂשֶ ר ֶאָלא ַהּמַ ְדָרׁש הוא ָהִעיּקָ ֹּלא ַהּמִ ּ .

יה ָטחו ַקּמֵ ּתְ ָּאתו ַחְבַרָייא ְוִאׁשְ ּ א, ּּ ַען אֹוִליְפָנא ִחדוׁשָ ְּוָאְמרו ַוַדאי ּכְ ּ ּ ִליל רוַח , ּ ֵּאיך ִאְתּכְ ְ

רוַח ִריר ֵליה, ּּבְ ֵעיָנא ְוִאְתּבְ ַמאן ְדָחֵזי ִמָלה ּבְ ּּכְ ָלה. ּּ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ָלן ַקּבָ ִרירו , ּבְ ּוְכַען ּבְ ּ
ְּדִמָלה ּ.  

ִחּבוָרא ַקְדָמָאה ַמר ּבְ ְּותו ִאּתְ ָאה, ּ ְלָטָאה ַעל ַזּכָ ְּדָהא ִניָחא ֵליה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ּ ּ, 
יר ִמּכָֹלא ֵדין ְלָכל ָעְלָמא, ַּיּתִ ְייהו, ַּאְדָהִכי. ְוָלא ָחִייׁש ּכְ ָּהא טוָלא ִאְזְדַמן ְלַגּבַ ּ ְוָאַמר , ּ
ָלָייה. ֵּמִאיֹוב. ֵּליה ְמָנָלן ִריך הוא ְדָדָרא ֲהוֹו ְמחוָיִבין ּכְ א ּבְ ְּדָחָזא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָטן , ְּ ְוָאָתא ׂשָ
ָּאַמר ֵליה קוְד, ְלַקְטְרָגא ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ י ֵאין )איוב א(, ְ ך ֶאל ַעְבִדי ִאיֹוב ּכִ ְמּתָ ִלּבְ ּ ֲהׂשַ ּ ָ

ָכל ָהָאֶרץ מֹוהו ּבְ יה ָדָרא, ּּכָ ָזָבא ּבֵ ּתְ ְּלִאׁשְ ְּוִאיהו ְמָתָלא ְלַרְעָיא ְדָאָתא ְזֵאב ְלִמְטַרף . ּ ּ
ּוְלֵמיַבד ֵליה, ָּעאֵניה י. ּ ַּמה ָעֵבד ַההוא ַרְעָיא ְדֲהָוה ַחּכִ יָפא , ָמאּ ּקִ ָּיִהיב ֵליה ִאְמָרא ּתַ

ְלהו ֵמָנה ְוַרְבְרָבא ִמּכֻ ּוׁשְ ְלהו, ּּ ְתֵריה ּכֻ ַּההוא ַדֲהוֹו ִמְתַנֲהִגין ֲאּבַ ּ ּ ְלָטָאה ַעל . ּּ ּוִבְרעו ְלׁשַ ּ ּ
ַכח , ַּההוא ִאְמָרא ָטָבא ּ ְלֻכְלהו)א שבק''נ(ׁשָ ֲעָתא ְדֲהָוה ְזֵא, ַּמה ָעֵבד ַההוא ַרְעָיא. ּ ׁשַ ב ּּבְ

ַההוא ִאְמָרא ַדל ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ַאְתֵריהֹון, ּ ִוי לֹון ּבְ ַרח ַרְעָיא ִעם ָעאָנא ְוׁשַ ב . ּּבָ ּוְלָבַתר ּתָ
ִזיב ֵליה ִמְזֵאב, ְלִאְמָרא ְּוׁשֵ ּ.  

ִריך הוא ִעם ָדָרא א ּבְ ָּהִכי ָעִביד קוְדׁשָ ּ ִדיק, ְּ ִריך הוא ַלּצַ א ּבְ ָּיִהיב קוְדׁשָ ּ ְרׁשו , ְּ ּּבִ
ִגיֵניה, אְמַקְטְרָג ָזָבא ְלָדָרא ּבְ ַיֲעֹקב. ְּלׁשֵ יף ּכְ ּקִ יה , ְּוִאם הוא ּתַ ַמר ּבֵ  )בראשית לב(ִּאּתְ

ח ֵליה, ַוִיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ן ְדָנּצַ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְלֵחִני, ּ ַּעד ְדָאַמר ׁשַ ָּאַמר טוָלא טוָלא. ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2490דף [ -ּ

ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּצַ, ָּהִכי הוא ַּזּכָ ּ ּ ל ִייסוִרין, ִּדיקּ יף ְלִמְסּבַ ּקִ ְּדִאיהו ּתַ ּ ן ַמאן , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
הֹון ִלְמַקְטְרָגא ִדיֵליה ח ּבְ ְּדָנּצַ ּ ל ָדָרא. ּ ְּדִאיהו ׁשוְלָטנוֵתיה ַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ ִאילו , ּ יב ֵליה ּכְ ְּוִאְתֲחׁשִ ּּ

ִזיב לֹון ִריך הוא ָעִביד ֵליה ַרְעָיא ָעַלְי, ּהוא ׁשֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ַאְתֵריהְּ ּיהו ּבְ ּוְבִגין ָדא ָזָכה , ּ ּ
ָרֵאל. ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִליט ֵליה ָעַלְייהו , ְלֶמֱהִוי רֹוֶעה ַעל ִיׂשְ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדָהִכי ַאׁשְ ּ ּ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ן. ּּבְ ּמָ ִזיב לֹון ְדָלא ִאְתֲאִבידו ִמּתַ ִגין ְדׁשֵ ּּבְ ּ אֹוַרְייָתא , ּ ְּדַאְנִהיג לֹון ּבְ

  .ְבעֹוָבִדין ָטִביןּו

ל ָמאֵרי . ַּוֲאַמאי ָלֵקי ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָאַמר לֹון, ַּאְדָהִכי ָהא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְּדאֹוַרח ּכָ
ַקְדִמיָתא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ַּאְסָווָתא ַדֲאִקיִזין ּבְ א, ּ ָמאָלא ִאיהו ָקִריב ְלִלּבָ ְּוָהא ְדרֹוָעא ׂשְ ּ ,

יר. ּיהֲאַמאי ָלא ֲאִקיִזין ֵל ֵעי ְלַאְלָקָאה ַיּתִ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ָּאַמר ֵליה ּבְ ּ ְּ ,
י ַהאי ַסּגֵ ְייִפין ְדגוָפא, ְּדָהא ּבְ ְּוִאי ִאְתְיַקר ַמְרָעא ַעל ׁשַ ָמאָלא, ּ   .ָּאִקיז ְדרֹוָעא ׂשְ

ַחד ִזְמָנא, ָּאַמר ֵליה ְרַווְייהו ּבְ ִדיק ָהָכאָּיאות ֲאָבל ִא, ִּאי ָלא ֲהוֹו ּתַ ְוִאית , ּית ּצַ
ִדיק ָהָכא ין, ּּצַ ׁשִ ּוְלָדא ִאית ִטיבו, ְּלָדא ִאית ַמְרִעין וַמְכּתְ יה . ֲאַמאי. ּ ִּאי ִאְתְייַקר ּבֵ

יז ְלַתְרַווְייהו ֵרין ְדרֹוִעין, ַּמְרָעא ַיּקִ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ְייִפין, ּ ְוִאי ָלא , ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ
ְייִפיןִאְתְייַקר ּבֵ ל ׁשַ ָמאָלא, ֲאַמאי ָאִקיז ִלְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ּיה ַמְרָעא ַעל ּכָ יר ִמּשְׂ . ַיּתִ

  . ֵאיָמא ַאְנּתְ)א אמר ליה''נ(ֶּאָלא 

ַּוַדאי ּגוָפא וְתֵרין ְדרֹוִעין, ָּאַמר ֵליה ּ ּ א. ִּאיּנון ָלֳקֵבל ֲאָבָהן, ּ ָלֳקֵבל ָאָדם , ֵריׁשָ
ָמאָלא. ָלֳקֵבל ַאְבָרָהם, אְּדרֹוָעא ְיִמיָנ. ַקְדָמָאה ָחק, ְּדרֹוָעא ׂשְ ָלֳקֵבל , ּּגוָפא. ָלֳקֵבל ִיּצְ

ּוִמְלגֹו ְלגוָפא. ַיֲעֹקב ֵבד ִליִמיָנא, ּּ ָמאָלא. ּכָ ָמֵעאל. ְטחֹול ִלׂשְ ו ְוִיׁשְ א ַיֲעֹקב. ֵעׂשָ , ִלּבָ
ִעיָתא ֶאְמּצָ ְנֵפי ֵריָאה ְוכוְלָיין. ּבְ ְּדִאיּנון . ֵריָאה ַמִים. ָחקָלֳקֵבל ַאְבָרָהם ְוִיּצְ, ּּכַ א כנפי ''ס(ּ

ִקין)ריאה שואבין ל ִמיֵני ַמׁשְ א.  ׁשֹוֲאִבין ּכָ יל ְזַרע ְדָנִחית ִמּמֹוָחא, ּּכוְלָיין ֶאּשָׁ ְּדָבׁשִ ּ.  

ּוְבִגין ְדַאְבָרָהם ִאיהו ַמִים ּ ֵבד ִליִמיָנא , ּ ָגלוָתא ֶדֱאדֹום וְבִגין ָדא ּכָ ִוי ַזְרֵעיה ּבְ ּׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּדָכֵבד ֶחֶרב ִדיֵליה, ּוָמָרה, ַאְבָרָהםְּד ּ ה , ִאיִהי ָמָרה, ּ ַמר ּבָ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה )משלי ה(ִּאּתְ

ָגלוָתא ֶדֱאדֹום. ַּכַלֲעָנה ְבנֹוי ְדַאְבָרָהם ְדִאיּנון ּבְ ין ּבִ ְּוִאי חֹוִבין ִמְתַרּבִ ּ ּ ּ יה ְמָרע , ּ ִּאְתְיַקר ּבֵ
ְטָרא ְדָכֵבד ָּעַלְייהו ִמּסִ יה, ּ ִריך ְלַאְלָקָאה ְלָאָקָזא ָדֵמיה ִמּנֵ ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ּצָ ּ ּ ְּדַמאן , ְּ
יה ָממֹוֵניה ְּדַנְטִלין ִמּנֵ ּ ִפיכו ָדֵמיה, ּ ִאילו ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ַאר ָעִני, ּ ּתְ ת, ְוִאׁשְ ּמֵ ְּדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ.  

ָחק ְטָרא ִדְבֵני ִיּצְ ין ִמּסִ ְּדִאיּנון , ְּוִאי חֹוִבין ִמְתַרּבִ ָמֵעאל)א בגלותא''ס(ּ ין ִיׁשְ י ,  ּבֵ ּבֵ
ָמאָלא ְטָרא ִדְטחֹול ִלׂשְ ַּמְרֵעיה ִיְתְיַקר ִמּסִ ָמאָלא, ּ ִריך ְלָאָקָזא ְדרֹוָעא ׂשְ ְּוּצָ יר, ְ   .ְוָלא ַיּתִ

ְבֵני ַיֲעֹקב ין ּבִ ְּדִאיּנון ֲאִחיָדן ִלְתֵרין ִסְטִרין, ְוִאי חֹוִבין ִמְתַרּבִ ְּדִאיּנון ְמפוָזִרים, ּ ּ ְבֵני ּ  ּבִ
ָמֵעאל ו ְוִיׁשְ ַלת . ְּדרֹוִעין' ּוָבֵעי ְלָאָקָזא ב, ָּהא ַמְרָעא ִאְתְיַקר ַעל ּגוָפא, ֵעׂשָ ְלהו ּתְ ְּוִאי ּכֻ ּ
ֲחָדא ַמְרִעין ּכַ א. ּבְ א, ָהא ַמְרָעא ָסִליק ְלֵריׁשָ ּוָבֵעי ְלָאָקָזא ְוִריִדין ְדֵריׁשָ ַלת , ּ ְּוִאֵלין ּתְ

ָבה  ל ִייסוִרין, ְלָאָדם ַקְדָמָאה ְוַלֲאָבָהןִּאְתָעִבידו ֶמְרּכָ ָקפו ְלִמְסּבַ ּוְבהֹון ִאְתּתְ ּ ָנא ַעל , ּ ְלַאּגָ
ע ִסְטֵרי ְדָעְלָמא ָּדָרא ְלַאְרּבַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2491דף [ -ּ

ְּדַגְרִמין ְדִיְלקון ֲאָבָהן ְוָאָדם ַקְדָמָאה, ַּווי ֵליה ְלָדָרא ּ ִדיַקָייא ְדֵביַנְייהו, ּ ְּוִאֵלין ּצַ ּ ּּ ּ ,
ִדיַקָיאְּדֵלית ַאְפָרׁש ין ִאֵלין ּצַ ּוָתא ּבֵ ּ ָמִתין ִדְלהֹון, ַלֲאָבָהן ְוָאָדם, ּּ ְּדִאיּנון ִנׁשְ ּ ְודֹוֲחָקא , ּ

ֲעָרא ִויגֹוָנא ִדְלהֹון א. ָמֵטי ַלֲאָבָהן ְוָאָדם, ְּוּצַ ַגְווָנא ְדַיּמָ ן, ּּכְ ּמָ ִּאֵלין ַנֲחִלין ְדָנְפִקין ִמּתַ ּ ,
ִּאי חֹוְזִרין ֲעכוִרין וְמלוְכָל ּ אּ א ָנִטיל ִמן ָעִכירו ְוִלְכלוָכא ִדְלהֹון, ִכין ְלַיּמָ ָּהא ַיּמָ ּ ּוְבֵחיָלא . ּ

יָפא ּקִ א ְדִאיִהי ּתַ ְּדַיּמָ ָּלא ְסִביַלת ִלְכלוָכא ִדְלהֹון, ּ ּוְזִריַקת ֵליה ְלַבר, ּ ָארו ַנֲחִלין , ּ ּתְ ְּוִאׁשְ
ִליִלין ְוַדְכָיין ֵמַההוא ִלְכלוך ְּצְ ּ ּ.  

ַגְווָנא ְדִא ְּדָדִכיָאת ִלְכלוִכין ִדְבָנָהא ְזִעיִרין, יָמאּּכְ ּ ִאין חֹוִבין , ּ ָהִכי ֲאָבָהן ְמַדּכְ
ָרֵאל ְּוִלְכלוִכין ִדְבַנְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ עֹוָבֵדיהֹון, ּ ִדיַקָייא ּבְ הֹון ּצַ ָכחו ּבְ ּתְ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ ל , ּ יִפין ְלִמְסּבַ ּקִ ּתַ

ִּייסוִרין ַעל ָדֵריהֹון ַההוא ִזְמָנא . ּ הֹוןּּבְ א ּבְ ְלהו וָבִריכו ֵליה. ֵלית ַאְפְרׁשָ ָּאתו ּכֻ ּ ּ ּ ְּוָאְמרו , ּּ
פומֹוי, י''י ִסיַנ''ֵּליה ִסיַנ יה ַמִליל ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ַּמאן ָיִכיל ְלַקְייָמא , ְ

ֹכָלא יה ּבְ ַּקּמֵ ָאה חוָלָקָנא. ּ א ִחּבוָרא , ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנא ְלַחְדׁשָ ּ ךּ ְַקְדָמָאה ָדא ּבָ ְלַאְנָהָרא , ּ
ָגלוָתא א ּבְ ִכיְנּתָ   .ּׁשְ

יהֹון, ָאַמר לֹון ְזַמּנֵ ָנן ְדָכל ָדָרא ֲהִויתו ּבִ ַּרּבָ ּ א, ּ יָנא ַקִדיׁשָ ן ּבוּצִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּדָנִהיר , ּ
ְתֵריה ָכל ָדִרין ַדֲהוֹו ֲאּבַ ָּחְכָמֵתיה ּבְ ּ ּ ִר, ּ א ּבְ נו ֳדִמי ְלקוְדׁשָ ּתְ ַּאל ּתִ ּ אֹוַרְייָתאּּ ּיך הוא ּבְ ַעד , ְ

א  ֵּיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ֻקְדׁשָ ְמַטְטרֹו)לגבי שכינתיה(ּ א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ ּ ְדָהא ָלא ִאית ְרׁשו ְלִאׁשְ ר ''ּ ן ׂשַ
ְַהָפִנים ֶאָלא ָלך ּ ָמך, ּ ׁשְ ְְדַאְתָוון ִדיֵליה ְרִמיִזין ּבִ ּ ּ ּ.  

ִריך ַאְסָיא ְוְכַען ּצָ ה ַד, ּ ַכּמָ ְּלִמְנַדע ּבְ ָגלוָתא ּ ַלק ְדִפיקו ְדַההוא חֹוֶלה ּבְ ין ִאְסּתָ ְּרּגִ ּ ּ ּ ּ ּ
ַמר ָעֵליה , ֶּדֱאדֹום ְּדִאּתְ חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני)שיר השירים ה(ּ ָנׁשו .  ׁשֶ ָמה ַאְסָיין ִאְתּכְ ְּדָהא ּכַ ּ
ְּלִמְנַדע ֵקץ ְדַמְרָעא ִדיֵליה, ָּעֵליה ּ ּ ִאֵלין ְדִפיִקין, ּ ּּבְ מֹוַדע ְוָלא ֲהָוה ַחד ִמּנַ, ּ ּתְ ְּייהו ְדִאׁשְ ּ
הֹון ִּדְדִפיקו ְדַההוא חֹוֶלה, ּבְ ּ ּ יה, ּ מֹוַדע ּבֵ ּתְ ִקי ְלִאׁשְ ל ַאְסָיא ּבָ ְּדִאית ְדִפיִקין , ָּלא ּכָ ּ

ְּדָאַמר ָנִביא ָעַלְייהו , ק''ק קר''ק קש''דקשר ִחיל )ישעיה כו(ּ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ  ּכְ
ֲחָבֶליָה ְזַעק ּבַ   .ּתִ

ר ׁשֹוָפרֹותְו ֻּכְלהו ֶעׂשֶ ְתַלת, ּ ִליָלן ּבִ ְּדִאיּנון ִסיַמן קש, ּכְ ָבִרים , ר''ּ ִקיָעה ׁשְ ְּדִאיהו ּתְ ּ
רוָעה ּוְתִקיָעה ַאְחִזי ֲאִריכו ְדָגלוָתא. ּּתְ ּ ּ ָבִרים ְקִריבו ְדָגלוָתא, ּ ּׁשְ ּ יה ֵייֵתי . ּ רוָעה ּבֵ ּּתְ ּ

ּפוְרָקָנא ַתר דֹו, ּ ְּדַאְחֵזי דֹוֲחָקא ּבָ ּ ין ָדא ְלָדא, ֲחָקאּ ַאר , ְּוֵלית ְרָווָחא ּבֵ יָון ִדׁשְ ְּדַוַדאי ּכֵ ּ ּ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִבין לֹון ְלִיׂשְ ין ְמַעּכְ ּדֹוֲחָקא ִדְלהֹון ְמָקֵרב לֹון פוְרָקָנא, ַּעּמִ ּ ּאוף ָהִכי . ּּ

ְּמִהירו ִדְדִפיקו ָדא ָבֶתר ָדא ּ ּ ּ ר ָנׁש, ּ א ְדּבַ יה ָנִפיק ַנְפׁשָ ּּבֵ ין ָדא ּבָ, ּ ַּתר ְדֵלית ֶריַוח ּבֵ ּ
  .ְלָדא

ִוי קש, ק''ק קר''ק קש''קשר ִּאיהו ְדׁשַ ּ רוָעה, ר''ּ ָבִרים ּתְ ִקיָעה ׁשְ יה . ּּתְ ר ּבֵ ְּדִאְתַעּבָ ּ
ֶקר ִמן ָעְלָמא ְּדֵביה אֹוָמָאה )ב''ט ע''דף רי(, ׁשֶ ֲעָמֵלק)שמות יז( ,ּ ַער .  ִמְלָחָמה ַלְיָי ּבַ ִיּתְ

ָעְלָמא יר . ּבְ ָּפׁשוטׁשִ ּוְמׁשוָלׁש, ְּוָכפול, ּ ע, ּ ּוְמרוּבָ ְּדִאיהו ָסִליק ַאְתָוון ִדיֵליה. ּ ּ ּ , ה''י', י, ּ
ַההוא ִזְמָנא. ב''ע, ה''יהו, ו''יה ִרים ַיֲעלֹוזו ַוֲחִסיִדים , ּּבְ ָמחו ִויׁשָ ִדיִקים ִיְראו ְוִיׂשְ ּוְבֵכן ּצַ ּ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2492דף [ -ּ

ה ָיִגילו ִרּנָ ִתיָת, ּתֹוֶסֶפת' ו. ּּבְ ּקֹוֶדם ִדיֵליה ָעֵק. ָאהֶאֶלף ׁשְ א, ב''ּ י ַמְקְדׁשָ ּוְלָבַתר , ָּחַרב ּבֵ
ִּדיֵליה לום ָרָעב, ּ ׁשְ י ְיָי )שמות טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִיְהֶיה ֶעֶרב, ַּעד ּתַ ם ּכִ  ֶעֶרב ויַדְעּתֶ

יא ֶאְתֶכם ְוגֹו ַער ְוגֹו)בראשית מד(. 'הֹוּצִ י ַעְבֶדך ָעַרב ֶאת ַהּנַ ָ ּכִ   ) רעיא מהימנאכ''ע(. 'ּ

י רוַח ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנו ּּכִ ִניָזא ִמּכָֹלא, ּ א ּגְ ָּדא הוא רוָחא ִעָלָאה ְטִמיָרא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ּ ּ ,
ַגִויה ְּדָכִליל ֵליה ּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ְוֵאיֶנּנו. ּ ְְוָדא הוא ָרָזא ַדֲחנֹוך. ּ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ ְוֵאיֶנּנו )בראשית ה(ּ

י ָלַקח אֹותֹו ָּדא ֱאֹלִהים ִעָלָאה,  ֱאֹלִהיםּכִ ּרוַח ִעָלָאה. ּ ִניָזא ְטִמיָרא, ּ יֶרּנו . ּרוַח ּגְ ְּוָלא ַיּכִ
ִליל רוָחא ְזֵעיָרא. עֹוד ְמקֹומֹו ְּדָהא ִאְתּכְ רוָחא ִעָלָאה, ּ ּּבְ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ ְוֶחֶסד ְיָי , ַּמה ּכְ

א ְל ֲהָנא ַרּבָ יםֵּמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ְוָעאל ֵליה ּכַ ְּואֹוִליד ֵליה , ְּוָנִטיל ֵליה. גֹו ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ר עוְלִמין, ּ ֶנׁשֶ ְּוִאְתַחָדׁש ּכְ ְּוִאְתַהָדר ִאיהו ַנַער. ּ ּ.  

  ]א''ח ע''דף רי -' גזוהר חלק [

ָּחמו ַחד טוָלא ְדַקְייָמא ָעַלְייהו, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ּ ּ גֹו , ְוַאְתָיאַאְזָלא , ַאְזָלא ְוַאְתָיא, ּ ּבְ
יָתא ְווהו. ּבֵ א. ּּתַ י ַאּבָ ִני, ָאַמר ִרּבִ א, יֹוֵסי ּבְ ֵּאיָמא ָלך ַמה ְדֲהָוה ִלי ִעם ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְ .

ִבְקָעָתא ְדאֹונֹו אֹוַרְייָתא, ּיֹוָמא ַחד ֲהִויָנן ַאְזִליָנן ּבְ ל ַההוא , ַוֲהִויָנן ָלָעאן ּבְ ח ''דף רי(ּּכָ

י ַחד ִטיָנָראּו, יֹוָמא )א''ע ּבֵ א אֹוְתֵבָנין ּגַ ְמׁשָ ִּמּגֹו ּתוְקָפא ְדׁשִ א ֲחָדא, ּּ גֹו נוְקּבָ   .ּּבְ

ָעְלָמא, ַמאי ַהאי, ֲּאֵמיָנא ֵליה יאו ּבְ ֲעָתא ְדַחָייִבין ַאְסּגִ ִּדְבָכל ׁשַ ּ ְרָייא , ּּ ְוִדיָנא ׁשַ
ָעְלָמא הֹון ָלָקאן ָעַלְייהו, ּבְ ִאין ִדּבְ ַּזּכָ חֹוָבא ְדָדָרא, ֵניָנןְּדָהִכי ּתָ. ּ ָייא ְוַצִדיַקָייא , ּּבְ ַּקִדיׁשַ ּּ ּ
ְפסון ִגין ְדִאיּנון ְדָלא מֹוִכיִחין ְלָעְלָמא ַעל עֹוָבַדְייהו, ֲאַמאי. ִּיּתָ ִּאי ּבְ ּ ּ ה ִאיּנון , ּ ּמָ ּּכַ

ְייהו, ְּדמֹוִכיִחין ֵלי ִמּנַ ְייהו, ְּוָלא ְמַקּבְ ְפָיין ַקּמַ ְּוַצִדיַקָייא ִאְתּכַ ִגין ְדָלא ֲהִוי ַמאן . ּּ ְּוִאי ּבְ
חֹוַבְייהו, ָלא ֵיהֹון ֵמִתין, ְּדָיִגין ַעל ָעְלָמא ְפסון ּבְ ְּוָלא ִיּתָ ְּדָהא ֶחְדָווה ִאיהו ְלַצִדיַקָייא , ּ ּ ּ ּ
ִאּבוָדא ִדְלהֹון ּּבְ ּ.  

ְפִסין ַצִדיַקָייא, ָּאַמר ֵליה חֹוָבה ְדָדָרא ַוַדאי ִמּתָ ּּבְ ּ ּ ֲאָבל . ָהֵני ִמיֵליְוָהא אֹוִקיְמָנא , ּ
ַמְרִעין ְפסון ַצִדיַקָייא ּבְ ֲעָתא ְדִיּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ין, ּ ׁשִ ַמְכּתְ ִגין ְלַכְפָרא ַעל ָעְלָמא ֲהִוי, אֹו ּבְ ֵדין , ּּבְ ּכְ

ל חֹוֵבי ָדָרא ְפרון ּכָ ִּיְתּכַ ּ ְייֵפי ּגוָפא. ְמָנָלן, ּ ל ׁשַ ָעאקו, ִּמּכָ ְייִפין ּבְ ֲעָתא ְדָכל ׁשַ ׁשַ ּּבְ ָרע ּוְמ, ּ
ְרָייא ָעַלְייהו י ׁשַ ְייָפא ֲחָדא ִאְצְטִריך ְלַאְלָקָאה, ַּסּגֵ ְלהו, ְׁשַ ִגין ְדִיְתּסון ּכֻ ּּבְ ּ ּוַמנו, ּּ ּ .

יה ָדָמא. ְּדרֹוָעא ְּדרֹוָעא ַאְלֵקי ְוַאִפיקו ִמיּנֵ ּ ּ ְייֵפי ּגוָפא, ּּ ֵדין ָהא ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ   .ּּכְ

ֵני ָעְלָמא ִאיּנון ּאוף ָהִכי ּבְ ְייִפין ָדא ִעם ָדאּ ּ ׁשַ ִריך הוא . ּ א ּבְ ֲעָתא ְדָבֵעי קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

יַנְייהו, ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא ַּאְלֵקי ְלַחד ַצִדיָקא ּבֵ ין, ּ ׁשִ ַמְרִעין וְבַמְכּתְ ּוְבִגיֵניה , ּּבְ ּ
יב. ְמָנָלן. ָּיִהיב ַאְסָווָתא ְלֹכָלא א ּ ְוהוא ְמחֹו)ישעיה נג(, ִּדְכּתִ ֵעינו ְמדוּכָ ָּלל ִמְפׁשָ ּ ּ

ּוַבֲחבוָרתֹו ִנְרָפא ָלנו. 'ֵּמֲעֹונֹוֵתינו ְוגֹו ּ ּוַבֲחבוָרתֹו. ּּ ֲּאָקזוָתא ְדָדָמא, ּ ַמאן ְדָאִקיז , ּ ּּכְ
ּוְבַההוא ַחּבוָרא ִנְרָפא ָלנו, ְּדרֹוָעא ּ ּ ְייִפין ְדגוָפא, ּ ַּאְסָווָתא הוא ָלָנא ְלָכל ׁשַ ּ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף רי -' גזוהר חלק [
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ּוְלעֹוָלם ָלא ַאְלֵקי ַצִדיָקא ּוְלַכְפָרא ָעַלְייהו, ֶּאָלא ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָדָרא, ּ ורזא דא (. ּּ

ְלָטא )צדיק ורע לו ּ ְדָהא ִניָחא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִדיָנא ׁשַ יר )לשלטאה(ּ ָאה ַיּתִ  ַעל ַזּכָ
ֵדין ְלָכל ָעְלָמא, ִּמּכָֹלא הו,ְּדָלא ָחִייׁש ּכְ ח ּבְ ּגַ ִליט ָעֵליה, ּ ְוָלא ַאׁשְ ֵּמֶחְדָוה ְדׁשַ ְּוַההוא . ּּ

ָאה ָזֵכי ְלׁשוְלָטָנא ִעָלָאה ַּזּכָ ַהאי ָעְלָמא, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ְוטֹוב  )ב''ח ע''דף רי(ַּצִדיק . ּ
ִריך הוא ְלַכְפָרא ַעל ָעְלָמא, לֹו א ּבְ ְּדָלא ָחִייׁש קוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ַחד ִזְמָנא, ֲּאֵמיָנא ֵליה ִּאלו ָלא ֲהוֹו ּבְ ְּוִאית ַצִדיק , ֲּאָבל ִאית ַצִדיק ָהָכא. ָּיאות, ּ
ין, ָהָכא ׁשִ ל ִטיבו ְדָעְלָמא, ְּלָדא ִאית ַמְרִעין וַמְכּתְ ּוְלָדא ִאית ּכָ ּ ְייהו , ָאַמר ִלי. ּ ַחד ִמּנַ ּּבְ

י ֵרין ַסּגֵ ִריך הוא ְלַא, אֹו ּתְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּדָלא ּבָ ּ ָמה ְדָלא )א כל דמה''ס(, ְּלָקָאה ּכָֹלאְּ ּ ּכְ
ִּאְצְטִריך ֶאָלא ְדרֹוָעא ֲחָדא ּ ְייִפין, ְ ּאוף . ְּלַאְלָקָאה וְלָאָקָזָאה ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ

י, ָהָכא ַחד ַצִדיָקא ַסּגֵ   .ּּבְ

 ] בשנה226יום [סדר הלימוד ליום יט אייר 

ַקף  יה)א אתייקר''ס(ְוִאי ִאּתְ ְייִפין,  ְמָרעּ ּבֵ ל ׁשַ ֵרין ְדרֹוִעין , ַעל ּכָ ֵדין ִאְצְטִריך ּתְ ּּכְ ְ

יִרין ַעל ָעְלָמא, ּאוף ָהִכי. ְלָאָקָזָאה יאו חֹוִבין ַיּקִ ִאין ַאְלקון, ִּאי ַאְסּגִ ל ַזּכָ ֵדין ּכָ , ּּכְ
ל ָדָרא ך. ְּלֵמיַהב ַאְסָווָתא ַעל ּכָ ל ּכַ יאו ּכָ ְזַמן ְדָלא ַאְסּגִ ְֲאָבל ּבִ ּ ָאה ַאְלֵקי,ּ ֵדין ַחד ַזּכָ ,  ּכְ

ָלם ׁשְ ַאר ַצִדיַקָיא ּבִ ּוׁשְ ּ ְלהו, ּ ְּדָהא ָלא ִאְצְטִריך ָעְלָמא ְדִיְלקון ּכֻ ּ ּ ּּ א. ְ . ִּאְתִסיאו ַעּמָ
ִּאְתִסיאו ַצִדיַקָייא ּ ַמְרִעין. ּ ּוְלִזְמִנין ְדָכל יֹוֵמיהֹון ַקְייִמין ּבְ ָנא ַעל ָדָרא, ּ ָהא , ִּמיתו. ְּלַאּגָ

ַפר, ֵּסי ּכָֹלאַאּתְ יר. ְּוִאְתּכְ יִרין ַיּתִ ְּלִזְמִנין ְדחֹוִבין ִאיּנון ַיּקִ ּ.  

יר. ַקְמָנא ְוָאַזְלָנא א ֲהָוה ַיּתִ ְמׁשָ ְּוּתוְקָפא ְדׁשִ אֹוְרָחא, ּּ ֲחֵמיָנן ִאיָלִנין . ְוָדִחיק ָלן ּבְ
ָרא ַמְדּבְ חֹוַתְייהו, ּבְ ּוַמִיין ּתְ חֹות ַחד טוָלא. ּ ָראָּיִתיְבָנא ּתְ ּ ְדִאיָלָנא ְדַמְדּבְ ִאיְלָנא ֵליה. ּ , ּׁשָ

ין ְדָעְלָמא ָלא ַעְבִדין ִנְענוָעא ַּמאי ַהאי ְדָכל ַעּמִ ּ ּ ְלחֹוַדְייהו, ּ ָרֵאל ּבִ ֶּאָלא ִיׂשְ ְּדַכד ָלָעאן , ּ
אֹוַרְייָתא ָעְלָמא, ִמְתַנְעְנָען ָהָכא ְוָהָכא, ּבְ ָלא ִלּמוָדא ְדַבר ָנׁש ּבְ ּּבְ ין ְלֵמיָקם ְוָלא ַיְכִל, ּ
ִקיוַמְייהו ּּבְ ּ ּ.  

  ]א''ט ע''דף רי -' גזוהר חלק [

ן ִמְלָתא ִעָלָאה, ָאַמר ִלי ְרּתָ ַּאְדּכַ יִחין, ּוְבֵני ָעְלָמא ָלא ַיְדִעין, ּ ּגִ ָיִתיב . ְוָלא ַמׁשְ
ֲעָתא וָבָכה ְבִעיֵרי ַחְקָלא, ָאַמר, ּׁשַ א ְדַאְזִלין ּכִ ָלא סוְכְל, ַּווי ִלְבֵני ָנׁשָ ִמָלה ָדא . ָּתנוּּבְ ּּבְ ּ

ָרֵאל ין ְדִיׂשְ ָמְתהֹון ַקִדיׁשִ מֹוְדָען ִנּשְׁ ּתְ ְלחֹודֹוי ִאׁשְ ּּבִ ָמְתהֹון ְדַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ּ ין ִנׁשְ ּּבֵ
ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָזרו. ּ ָרֵאל ִאְתּגְ ָמְתהֹון ְדִיׂשְ ִּנׁשְ א ְדָדִליק, ּ ִּמּגֹו ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ , יבִּדְכּתִ, ּ

ַמת ָאָדם)משלי כ( ֲעָתא ְדִאְתַאֲחד .  ֵנר ְיָי ִנׁשְ ׁשַ  )א''ט ע''דף רי( )א דאתדליק''נ(ְּוַהאי ֵנר ּבְ

ִּמּגֹו אֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא ִכיך ְנהֹוָרא ָעֵליה ֲאִפילו ִרְגָעא, ּ ָּלא ׁשָ ּּ  )תהלים פג(, ְּוָרָזא ָדא. ְ
ְֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַגְווָנא ָדא ּכְ. ּ יִרים ֶאת ְיָי ַאל ֳדִמי ָלֶכם)ישעיה סב(, ִתיבּּכְ ְזּכִ , ּ ַהּמַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2494דף [ -ּ

ִכיכו ְלכֹון יָון ְדִאְתַאֲחָדא ּגֹו ְפִתיָלה. ָּלא ׁשְ א ּכֵ ְרּגָ ְּנהֹוָרא ְדׁשַ ּ ִכיך , ּ ְַההוא ְנהֹוָרא ָלא ׁשָ ּ
אן, ְלָעְלִמין ֶּאָלא ִמְתַנְעְנָעא ְנהֹוָרא ְלָכאן וְלּכָ ִכיך ְל, ּ ּתְ   .ָעְלִמיןְְוָלא ִמׁשְ

ַגְווָנא ָדא ָרֵאל, ּּכְ א, ִיׂשְ ְרּגָ ָמַתְייהו ִמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא ְדׁשַ ְּדִנׁשְ ּ ּ יָון ְדָאַמר ִמָלה ֲחָדא , ּ ּּכֵ ּ
ָכא, ָּהא ְנהֹוָרא ָדִליק, ְּדאֹוַרְייָתא ּכְ ּתַ ְּוָלא ֵיְכלון ִאיּנון ְלִאׁשְ אן, ּ ּוִמְתַנְעֵנָען ְלָכאן וְלּכָ ּ ,

א. ּוְלָכל ִסְטִרין ְרּגָ ְנהֹוָרא ְדׁשַ ִתיב)משלי כ(ְּדָהא , ּּכִ ַמת ָאָדם ּכְ   . ֵנר ְיָי ִנׁשְ

ם)יחזקאל לד(, ּוְכִתיב ם ְקרוִיין ָאָדם,  ָאָדם ַאּתֶ ְּוָלא אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ַּאּתֶ
ּוַמָזלֹות ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ָמִתין ְדַעּמִ ִּנׁשְ ּ ִּמְדִעיכו ְדָק, ּ ֵרי , ׁשּ ָלא ְנהֹוָרא ְדׁשָ ּּבְ
ְכִכין. ָּעַלְייהו ּתַ ה, ְּדָהא ֵלית לֹון אֹוַרְייָתא, ְוָלא ִמְתַנְעְנָען, ְּוַעל ָדא ִמׁשְ ְּוָלא ַדְלִקין ּבָ ּ ,

הֹון ְרָייא ּבְ גֹו נוָרא ְדָדִליק, ְוָלאו ְנהֹוָרא ׁשַ ֵעִצים ּבְ ִּאיּנון ַקְייִמין ּכְ ּ ְר, ּ ָלא ְנהֹוָרא ְדׁשַ ָיא ּּבְ
ָלל, ָּעַלְייהו ָלא ְנהֹוָרא ּכְ ְכִכין ּבְ ּתַ י יֹוֵסי. ְּוַעל ָדא ִמׁשְ ִרירו ְדִמָלה, ָאַמר ִרּבִ ָּדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ָאה חוָלִקי ְדָזֵכיָנא ְלַהאי ַּזּכָ ַמע ָדא, ּ   .ְּלִמׁשְ

א י ַאּבָ א ִמיִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּקום ִרּבִ ְּלַחְדׁשָ ִחּבוָרא ַק, ּ ְּדַאָמְרת ּבְ י . ְדָמָאהּ ָּפַתח ִרּבִ
א ְוָאַמר ִהָלתֹו ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוגֹו)ישעיה מב(, ַאּבָ יר ָחָדׁש ּתְ ירו ַלְיָי ׁשִ ּ ׁשִ ה ֲחִביִבין . 'ּ ּמָ ּכַ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ִּיׂשְ א ִדְלהֹון, ְּ ְחּתָ ּבַ ְּדֶחְדָוה ִדְלהֹון ְותוׁשְ ּ ּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא , ּ ּ
יה)' לקודשא בריך הוא ושכינתיה בההוא דהכי וכוא לשתפא''ס( ֵניָנן. ּ ּבֵ ל ֶחְדָוה , ְּדָהִכי ּתָ ּכָ

ִריך הוא  א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ֵפי ּבָ ּתְ ּתַ ָרֵאל ְדָלא ִמׁשְ ְּדִיׂשְ ּ ּ ּ ְּ ין . ָּלאו ִאיהו ֶחְדָוה, )ושכינתיה(ּ ְוַזּמִ
א ִדיֵליה ְלַקְטְרָגא ְלַה ִּאיהו ָסָמֵאל ְוָכל ִסַייְעּתָ ּ ָאר )א ואתחזר''ס(, ּהוא ֶחְדָוהּּ ּתְ  ְוִאׁשְ

ַצֲעָרא וִבְכָיה ַההוא ַצֲעָרא, ּּבְ ף ּבְ ּתַ ּתְ ִריך הוא ָלא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ֶחְדָוה ִדיֵליה יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ יף קוְדׁשָ ּתִ ֲּאָבל ַמאן ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ִאם ֵייֵתי ְמַקְטְרָגא , ְּ
ַהִהיא ַההוא ַצֲעָרא.  ֶחְדָוהְלַקְטְרָגא ּבְ ף ּבְ ּתֵ ּתַ יה ִמׁשְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַמה . ְּ

יה  ִתיב ּבֵ ָכל ָצָרָתם לֹו ָצר)ישעיה סג(ּּכְ ִגין . ּוְבָמאי.  ּבְ   .ּ ְדִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה)תהלים צא(ּבְ

א ּבְ, ּוְמָנָלן ָפא ְלקוְדׁשָ ּתְ ָרֵאל ְלׁשַ ְּדִאית לֹון ְלִיׂשְ ֶחְדָוה ִדְלהֹוןּּ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִּריך הוא וׁשְ ּ ּ ּ ְ .
יב)אלא בשותפות דיליה מאלין, בגין דלאו איהו חדוה( ָרֵאל )שם קמט(, ּ ִדְכּתִ ַמח ִיׂשְ  ִיׂשְ

יו עֹוׂשָ ָרֵאל ָלאו ִאיהו. ּבְ ַּההוא ֶחְדָוה ְדִיׂשְ ּ יו, ּ עֹוׂשָ יו. ֶּאָלא ּבְ עֹוׂשָ ֵעי ֵליה, ּבְ עֹוׂשֹו ִמּבָ . ּּבְ
יהֶא ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ָּלא ִאֵלין קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ב ְדִמיתו, ְוָאִביו ְוִאּמֹו, ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ א , ּ ּקוְדׁשָ

ן ֵעֶדן ִריך הוא ַאְעַקר לֹון ִמּגַ ּּבְ יה ְלַההוא ֶחְדָוה, ְ ְּוַאְייֵתי לֹון ִעּמֵ ְּלַנְטָלא חוָלָקא ְדֶחְדָוה , ּ ּ
ִריך הוא ו א ּבְ ִּעם קוְדׁשָ ּ יהְּ ִכיְנּתֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּׁשְ ׁש ַחְרּבֹו)איוב מ(ּכְ   . ָהעֹוׂשֹו ַיּגֵ

יו עֹוׂשָ פות, ָּדָבר ַאֵחר ּבְ ׁשוּתָ ר ָנׁש ִאְתָעִביד ּבְ ִגין ְדּבַ ּּבְ ּ ָתא, ּ ְבָרא ְוִאּתְ א , ּגַ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ִתיב. ְ ה ָאָדם)בראשית א(, ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ׁשו,  ַנֲעׂשֶ פוּּבְ ַלת , ְּדָתֵניָנן. ּּתָ ּתְ

ִריך הוא א ּבְ ּאוָמִנין ָעֵבד קוְדׁשָ ּ הֹון ָעְלָמא, ְּ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ְּלַאָפָקא ִמּנְ ַמָיא: ּ , ְוַאְרָעא, ּׁשְ
ּוַמָייא ׁש ַחד יֹוָמא. ּ ּמֵ ִמְלַקְדִמין, ְוָכל ַחד ׁשִ ְּוָאַהְדרו ּכְ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2495דף [ -ּ

ַמָיא אוָמנו, יֹוָמא ַקְדָמָאה ַּאִפיק ׁשְ ּ ָּתא ִדיֵליהּ יב , ּ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי )בראשית א(ִּדְכּתִ
ְנָייָנא. אֹור ַוְיִהי אֹור א, יֹוָמא ּתִ ַּאִפיקו ַמָיא אוָמנוָתא ַלֲעִביְדּתָ ּ ּּ יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים , ּ ִּדְכּתִ ּ

ִים ְוגֹו תֹוך ַהּמָ א ַמָייא ְלֵעיָלא. 'ְְיִהי ָרִקיַע ּבְ ָלקו ַפְלּגָ ִּאְסּתְ ּ ּ א , ּ א ַמָייא ְלַתּתָ ּוַפְלּגָ ּ
ָארו ּתְ ך ַדְמָיא ִאְתְפָרׁשו. ִּאׁשְ ְּוִאְלָמֵלא ּכַ ּּ ִליָתָאה. ָעְלָמא ָלא ֲהָוה ָקִאים, ְ ֲעִביַדת , יֹוָמא ּתְ

ַדת ָמה ְדִאְתַפּקְ ַּאְרָעא ְוַאִפיַקת ּכְ ב, ּּ א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ ִּדְכּתִ ּּ ,
א ְוגֹוּוְכִת   .'ּיב ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ

ָלָתא ל אוָמָנא ֵמִאֵלין ּתְ ַּעד ָהָכא ּכָ ַּאִפיק אוָמנוָתא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ ְּוַעְבדו ַמה ְדִאְתְפָקדו, ּ ּ ּּ .
ַלת יֹוִמין ַאֲחָרִנין ֲארו ּתְ ּתָ ד אוָמָנא ', יֹוָמא ד. ִּאׁשְ ִּאְתְפַקד אוָמָנא ַקְדָמָאה ְלֶמְעּבַ ּ ּ

ִּדיֵליה יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ְוגֹו,ּ ּ ִדְכּתִ ַמִים', ּ ָאה. ְּוַהְיינו ׁשָ יֹוָמא ֲחִמּשָׁ ַּאִפיקו , ּבְ ּ
ַּמָייא ְדִאיהו אוָמָנא ָאֳחָרא ּ ּ ִים ְוגֹו, ּ ְרצו ַהּמַ יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ִיׁשְ ִּדְכּתִ יֹוָמא . 'ּּ ּבְ

יָתָאה ּתִ ַּעְבַדת ַאְרָעא אוָמנוָתא ִד, ׁשְ ּ יב ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה , ּיָלהּ ִּדְכּתִ ּ ּ
  .'ְוגֹו

ִריך הוארעיא מהימנא  א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְמָתא, ְּ פוָתא ְדִנׁשְ י ֲאָנא ׁשוּתָ ִכיְנּתִ ּוׁשְ ּ ּ ּ ,
פוָתא ְדגוָפא יה ׁשוּתָ ַּוֲאבֹוי ְוִאּמֵ ּ ּ ּ , ְוִגיִדין, ְדַגְרִמיןּו, ְּדַעְייִנין, ַּדֲאבֹוי ַמְזִריַע לֹוֶבן, ּ

חֹור ְדַעְייִנין. ּומֹוָחא ָתא ׁשְ ֲעָרא, ְּוִאּתְ ָרא, ְוׂשַ ָכא, ּוִבׂשְ ַמָייא ְוַאְרָעא. ּוִמׁשְ . ְואֹוף ָהִכי ׁשְ
ְּוָכל ַחָייִלין ִדְלהֹון יָרֵתיה, ּ יּצִ פו ּבִ ּתָ ּתְ ִּאׁשְ ר ָהָרע ְלֶמֱהִו, ַמְלָאִכין. ּ ר ַהטֹוב ְוִיּצֶ הֹון ֵיּצֶ י ִמּנְ
ְרַווְייהו ְּמּצוָייר ִמּתַ א ְוִסיֲהָרא. ּ ְמׁשָ יָמָמא ְוֵליְלָיא, ׁשִ ֵּחיָון וְבִעיָרן ְועֹוִפין . ְּלַאְנָהָרא ֵליה ּבִ

הֹון, ְּונוִנין ל ִאיָלִנין ְוַזְרִעין ְדַאְרָעא. ְּלִאְתַפְרְנָסא ִמּנְ הֹון, ּּכָ   .ְּלִאְתַפְרְנָסא ִמּנְ

ִריך ה א ּבְ ְַמה ָעַבד קוְדׁשָ א ְדֵעֶדן, ּואּ ְנּתָ יה ִמּגִ ַּאְעַקר ַלֲאבוי וְלִאּמֵ ּ ּ ְּוַאְייֵתי ְלהו , ּ
יה ֶחְדָוה ִדְבנֹוי, ִּעּמֵ יה ּבְ ְּלֶמֱהִוי ִעּמֵ ֶחְדָוה ְדפוְרָקָנא, ּ ְּוֵלית ֶחְדָוה ּכְ ה, ּ יב ּבָ ִּדְכּתִ דברי (, ּ

ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ַויאְמרו ַבּג)הימים א טז ְמחו ַהּשָׁ ּ ִיׂשְ  ָאז )דברי הימים א טז(. ְֹוִים ְיָי ָמָלךּּ
פֹוט ֶאת ָהָאֶרץ י ָבא ִלׁשְ י ַהָיַער ִמִלְפֵני ְיָי ּכִ נו ֲעּצֵ ְּיַרּנְ ּ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ִלימו עֹוָבַדְייהו יָון ִדְתַלת אוָמִנין ִאֵלין ַאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ִריך הוא. ּּ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ּאוָמנוָתא , ְּ ּ
דֲחָדא ִאית  ֲחָדא. ְּוִאיהו ָאָדם, ִלי ְלֶמְעּבַ רו ּכַ כֹון, ִּאְתַחּבָ ה ָאָדם, ַוֲאָנא ִעּמְ ּּגוָפא , ַנֲעׂשֶ

כֹון, ִּדְלכֹון פו ִעּמְ ַּוֲאָנא ֱאֵהא ׁשוּתָ ה ָאָדם, ּ פו. ְוַנֲעׂשֶ ׁשוּתָ ָמה ִדְבַקְדֵמיָתא ֲהָוה ּבְ ּּכְ ּ ָהִכי , ּ
א. ָנֵמי ְלָבַתר ְּדֵביה ָעִביד ֲעִב, ַאּבָ ַמָיאּ א ִדׁשְ ּיְדּתָ א ְדַמָייא, ּ ָתא. ְּוֲעִביְדּתָ ְּדִאיִהי , ְוִאּתְ

ִליָתָאה ַגְווָנא ְדַאְרָעא, ּאוָמָנא ּתְ ֲהַדְייהו. ּּכְ ַתף ּבַ ּתְ ִריך הוא ְדִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְוַעל ָרָזא . ְּ
יו עֹוׂשָ ִתיב ּבְ   .ָּדא ּכְ

א ִאְתְפָרׁשו א ְוִאּמָ ב ְדַאּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ פוָתא ֲהִוי,  ֵמַהאי ָעְלָמאּּ ָכל ׁשוּתָ ֶּחְדָוה ּבְ ּ .
ֲעָתא ְדַבר ָנׁש , ְּדָתֵניָנן ׁשַ ִריך הוא ְלֶחְדָווה ִדיֵליה)א''כ ע''דף ר(ּּבְ א ּבְ יף ְלקוְדׁשָ ּתִ ּ ׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,

א ְדֵעֶדן ִריך הוא ָאֵתי ְלִגְנּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ן , ְּ ּמָ יה ַלֲאב)א דאודע תמן''ס(ְוַאְעַקר ִמּתַ ּוִהי ְוִאּמֵ ּ ,
ֲהֵדיה ִפין ּבַ ְּדִאיּנון ׁשוּתָ ּ ּ יה ְלַההוא ֶחְדָווה, ּ ְּוַאְייֵתי לֹון ִעּמֵ ן, ּ ּמָ ְּוֻכְלהו ְזִמיִנין ּתַ ּוְבֵני , ּ
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א ָלא ַיְדִעין ר ָנׁש. ָנׁשָ ָעקו ְדּבַ ֲּאָבל ּבְ ְלחֹודֹוי, ּ יה ּבִ ין ְלַגּבֵ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְוָלא , ְּ
יהאֹוַדע  ַּלֲאבוִהי וְלִאּמֵ ּ ר ִלי ֶאְקָרא ְיָי ְוֶאל ֱאֹלַהי )תהלים יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּצַ  ּבַ

ִוַע ְוגֹו   .'ֲּאׁשַ

ַּאְהָדר ַההוא טוָלא ְדִמְלַקְדִמין ּ ּ ּ יָתא, ּ ר ָנׁש, ְוַאְזָלא ּגֹו ּבֵ מֹו ִדיוְקָנא ְדּבַ ּּכְ ּ ָנַפל ַעל . ּּ
א י ַאּבָ י יֹוֵסיָאַמר ִר. ַּאְנפֹוי ִרּבִ ן , ּבִ י ִפְנָחס ּבֶ ְרָנא ִדְבַהאי ַאְתָרא ֲחֵמיָנא ֵליה ְלִרּבִ ַּאְדּכַ ּ ּ

א, ָיִאיר ַהאי דוְכּתָ ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָקִאים ּבְ ן )ב''במדבר כ(, ַוֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ּ ּ ִפיְנָחס ּבֶ
ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ָאת י, ֶאְלָעָזר ּבֶ   .ְזֵעיָרא' ּבְ

ִגין ִדְתֵרין ַא יִמיןּּבְ יִתין ְרׁשִ יָתא ְדַאְתָוון ַרְבְרָבן, ְלִפין ּבֵ יָתא , ַּאְלָפא ּבֵ ְוַאְלָפא ּבֵ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַאְתָוון ַרְבְרָבן. ְּדַאְתָוון ְזִעיָרן ִּאיּנון ּבְ ָעְלָמא , ְוַאְתָוון ְזִעיָרן. ּ ִּאיּנון ּבְ

ָאה ּתָ א, ְזֵעיָרא' י. ּתַ ִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ִרית ָדאּכֵ. ּ י ִפְנָחס ַעל ּבְ ּיָון ְדַקּנֵ יה י, ּּ ' ִּאּתֹוַסף ּבֵ
ָּרָזא ִדְבִרית ָדא, ְזֵעיָרא ּ.  

ֲעָתא ַההוא ׁשַ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ה, ְּ יד ִעם ֹמׁשֶ ה , ָמה ַאְעּבִ ִרית ָדא ִמּמֹׁשֶ ּּבְ
ְּוַכָלה ִדיֵליה ֲהִוי, ֲהִוי ּ ַנאי הוא ְלֵמיַהב ֵליה ְל. ּ ּּגְ ה, ַאֲחָראּ א וְרעוָתא ְדֹמׁשֶ ָלא ַדְעּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ָּלאו ָיאות הוא ה. ּ ִריך הוא ְוָאַמר ְלֹמׁשֶ א ּבְ אֵרי קוְדׁשָ ּׁשָ ה, ְּ ן , ֹמׁשֶ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ִּפְנָחס ּבֶ
ה. ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ל עֹוָלם ַמהו, ָּאַמר ֵליה ֹמׁשֶ ַּאְנּתְ הוא ְדַמְסַר, ָּאַמר ֵליה. ִּרּבֹונֹו ׁשֶ ת ּ

ה ִזְמִנין ַכּמָ צון ִמן ָעְלָמא ּבְ ּתֵ ָרֵאל ְדָלא ִיׁשְ ך ַעל ִיׂשְ ַּנְפׁשָ ּ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל , ְ ְּוִאיהו ֵהׁשִ
ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ י. 'ּבְ ֵעי ִמּנִ ה ַמה ַאּתְ ּבָ ְָהא ּכָֹלא ִדיָדך, ָאַמר ֹמׁשֶ ּ ּ.  

ְָהא ּכָֹלא ִדיָדך ִהיא, ָּאַמר ֵליה ּ ֵּאיָמא ֵליה ְד, ּ ַגִויהּ ֵרי ּבְ ה. ִּתׁשְ א , ָאַמר ֹמׁשֶ ִלּבָ ָהא ּבְ
יה ֵהא ְלַגּבֵ ִלים ּתְ פוָמך. ּׁשְ ְָאַמר ֵליה ֵאיָמא ַאְנּתְ ּבְ ּ ְּדַאְנּתְ ָמַסר ֵליה , ְְוָאִרים ַקָלך, ּ ּ

ְרעוָתא ִלים, ּּבִ א ׁשְ ִלּבָ ְרעוָתא, ָלֵכן ֱאמֹור, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבְ נֹוֵתן ִהְנִני , ַּאּתְ ֵאיָמא ּבִ
לֹום ִריִתי ׁשָ ה ֲהָוה ָאַמר ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ְוגֹו. לֹו ֶאת ּבְ ִריך הוא', ֹמׁשֶ א ּבְ ְּדִאילו קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ,

לֹום ִריִתי ׁשָ ִתיב ֶאָלא , ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ָלֵכן ֱאמֹור לֹו ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ֲּאָבל ָלא ּכְ
יָמא. ָלֵכן ֱאמֹור הְּדִאְת, ְוִאי ּתֵ ַרת ִמן ֹמׁשֶ בוִציָנא ָדא ְדַאְדִליקו ִמיָנה. ָלא. ַעּבְ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ה, ָּדא ָיִהיב ְוַאֲהֵני ַרע ִמּנָ   .ְּוָדא ָלא ִאְתּגָ

ָּאָתא ַההוא טוָלא יק ֵליה, ְוָיִתיב, ּ ְמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר. ְּוָנׁשִ ּׁשָ ְּפנון ֲאָתר, ּ ְּפנון , ּ ּ
י ִפְנָח ן ָיִאירֲּאָתר ְלִרּבִ ְייכו, ס ּבֶ ּבַ ְּדִאיהו ּגַ ּ יה , ְּדָתֵניָנן. ּ ְּדָכל ֲאָתר ְדַצִדיָקא ִאְתַחָדׁש ּבֵ ּ ּ ּ ּ
ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ַההוא ָעְלָמא, ּ ד ִאיהו ּבְ ּּכַ ָּפִקיד ְלַההוא ֲאָתר, ּ יה, ּ ְּוָאֵתי ֵליה ְלַגּבֵ ל . ּ ְוּכָ

ַגִוויה ַצִדיַקָייא  ָראן ּבְ ד ׁשָ ן ּכַ ּכֵ ּׁשֶ ּ ּ ַההוא ֲאָתר. ָאֲחָרִניןּ א ּבְ ְּדַאְמִרין ִמֵלי , ְּלָחְדּתָ ּ
ד ְלַאְתֵריה. ְּדאֹוַרְייָתא ן ָיִאיר ְלִמְפּקַ י ִפְנָחס ּבֶ ַגְווָנא ָדא ְדֲהָוה ָאֵתי ִרּבִ ּּכְ ּ ח ִאֵלין , ּּ ּכַ ְּוַאׁשְ

ין ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ַּצִדיַקָייא ְמַחְדּתִ ּּ ִמְלַקְד, ּ ְּוִאְתַחָדׁש ּכְ ן , ִמיןּּ י ִפְנָחס ּבֵ ַּההוא ִמָלה ְדִרּבִ ּ ּ
יה   .ָּיִאיר ַקּמֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2497דף [ -ּ

א י ַאּבָ ן ָיִאיר, ָאַמר ִרּבִ י ִפְנָחס ּבֶ ָּיאות ִמָלה ְדִרּבִ ּ ִתיב ָלֵכן ִהְנִני נֹוֵתן, ּּ , ְּדָהא ָלא ּכְ
ִניָזא ֵמַחִסיָדא ָד. ֶּאָלא ָלֵכן ֱאמֹור ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ְּוִכי ִמָלה ָדא ֲהָוה ּגְ ּ חֹות ְיָדךּ ְוָלא , ְא ּתְ

ָאה חוָלָקָנא. ֲהִוית ָאַמר א ָהָכא, ַּזּכָ א ְדטוָלא ַקִדיׁשָ ִסַיְעּתָ ְּדָזֵכיָנא ְלֶמֱהִוי ּבְ ּ ּ ּּ.  

ּאוף הוא ָפַתח ְוָאַמר ּ י ִפְנָחס , ּ ֵמיה דִרּבִ ִּמּשְׁ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות )קהלת ט(ּ ר ּתִ ָ ּכֹל ֲאׁשֶ

ה ְוגֹו ֹכֲחך ֲעׂשֵ ָמ', ָּבְ יהּכַ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ עֹוד ְדבוִציָנא ָדִליק ְוׁשַ ר ָנׁש ּבְ ּה ָיאות ֵליה ְלּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ד ְרעוָתא ְדָמאֵריה ְדָלא וְלֶמְעּבַ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ּ ִגין ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדבוִציָנא. ּ ּּבְ ּ ּ ַח ''ִאיִהי ּכֹ, ּ

ְרָיא ָעֵליה ְּדׁשַ ִתיב. ּ ָּדא הוא ּכַֹח, ּכַֹח ְיָי. ַח ְיָיּ ִיְגַדל ָנא ּכֹ)במדבר יד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְרָיא , ּ ְּדׁשַ
יהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּעל ֵריׁשֵ ּ ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון, ּ ְדִלין ּבִ ּתַ ְּוֹכל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ֵניָנן. ּ , ְּוַעל ָדא ּתָ

ָכל ּכֹחֹו א ְמָבַרך ּבְ ֵמיה ַרּבָ ל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ְּכָ   )דא איהו כחו(. ּ

  ]ב''כ ע''דף ר -' גלק זוהר ח[

יף  ּקִ ָערוָתא ּתַ ִגין ִדְבִאּתְ יף ּבְ ּקִ ֵחיָלא ּתַ ְייפֹוי ּבְ ל ׁשַ ָעָרא ּכָ ּוַדאי ִאְצְטִריך ְלִאּתְ ּ ְּ

ַקף א ִעָלָאה, ְּדִאּתָ ַער ַההוא ּכַֹח ַקִדיׁשָ ִּאּתְ ּ ר ֵחיָלא ְוּתוְקָפא , ּ ּבַ א ְוִאּתְ ָלק ּגֹו קוְדׁשָ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ּ
ֹכֲחך )ב''כ ע''דף ר(ְּוַעל ָדא . ָראְּדִסְטָרא ַאֲח ד ְרעוָתא ְדָמאָרך, ָּבְ ְִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ְּ ּ.  

ּבֹון ְוגֹו ה ְוֶחׁשְ י ֵאין ַמֲעׂשֵ ה', ּכִ ִגין ִדְבַההוא ּכַֹח ִאית ַמֲעׂשֶ ּּבְ ְדָלא , ּ ּתַ ְדלוָתא ְלִאׁשְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ
ה ַהאי ָעְלָמא ְדִאְקֵרי ַמֲעׂשֵ ָבה, ָדאָּעְלָמא ְדעֹוָב, ּּבְ ָלם סֹוָפא ְדַמֲחׁשָ ּבֹון. ְּלִמׁשְ ָּדא , ְוֶחׁשְ

ִדּבוָרא, ּהוא ָעְלָמא ְּדַתְלָיא ּבְ ְלָייא, ּ ִדּבוָרא ּתַ ּבֹון ּבְ ְּדָהא ֶחׁשְ יַמְטִריאֹות, ְּוַעל ָדא. ּ ל ּגִ , ּּכָ
ּוְתקוִפין ְּוִעּבוִרין ְדָעְלָמא, ּ ִסיֲהָרא ֲהוֹו, ּ ָּדא ִאיהו ָרָזא, ְוַדַעת. ּבְ ית ִסְטִריןּ ְלָיין , ּ ְדׁשִ ְּדּתַ

ָבה ַמֲחׁשָ ָבה, ּבְ ְּוִאְקרון ָעְלָמא ְדַההוא ַמֲחׁשָ ּ יה, ְוָחְכָמה. ּ ְלָייא ִמּנֵ ְּדֹכָלא ּתַ ּּ.  

ַההוא ּכַֹח ִליָלן ּבְ ְּוָכל ִאֵלין ּכְ אֹול, ּ ִסְטָרא ִדׁשְ ַּמה ְדָלאו ָהִכי ּבְ ם, ּ א ְדֵגיִהּנָ ַּדְרּגָ ְּדָהא . ּ
ר ָנׁש ל ּבַ ַהאי ּכֹּכָ ַדל ּבְ ּתָ ּ ְדָלא ִאׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ַח''ּ יה, ּבְ ּבֹון , ְּלַאְעָלָאה ּבֵ ה ְוֶחׁשְ ַמֲעׂשֶ ּבְ

אֹול, ָוַדַעת ְוָחְכָמה ּשְׁ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה, ּסֹוֵפיה ְלַאְעָלָאה ּבַ ה ְוֶחׁשְ יה ַמֲעׂשֵ ְּדֵלית ּבֵ ְּדָהא . ּ
אֹול ִאיִהי, ִסְטָרא ָאֳחָרא יב, ֹאַרח ׁשְ יָתה)משלי ז(, ִּדְכּתִ אֹול ּבֵ ּ ַדְרֵכי ׁשְ ַּמאן ְדִאְתַרֵפי . ּ ּ

א''ֵמַהאי ּכֹ יה ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַּח ַקִדיׁשָ ַקף ּבֵ יָתה, ַּאּתְ אֹול ּבֵ ִּדׁשְ ּ.  

ה ּמָ ה הֹוֵלך ׁשָ ר ַאּתָ אֹול, ְֲאׁשֶ ֵני ָעְלָמא ָאְזֵלי ִלׁשְ ל ּבְ ֲּאָבל ַסְלִקין ִמַיד. ִאין. ְוִכי ּכָ ּ ,
יבִּד אֹול ַוָיַעל)שמואל א ב(, ְכּתִ ר ִאיּנון ַחָייִבין. ּ מֹוִריד ׁשְ ּּבַ ׁשוָבה , ּ ְּדָלא ִהְרֵהרו ּתְ ּ ּ

ין ְוָלא ַסְלִקין, ְלָעְלִמין ְּדַנְחּתִ ן. ּ ּמָ ין ּתַ מוִרים ַנְחּתִ ַּוֲאִפילו ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ין. ּ ִגין . ֲאַמאי ַנְחּתִ ּבְ
ָמה ַחָייִבין ִמּתַ ְּדַנְטִלין ּכַ ןּ ְּוַסְלִקין לֹון ְלֵעיָלא, ּמָ ּ וַמאן )ותמן עבדין לון להרהר בתשובה(. ּ

ַהאי ָעְלָמא. ִּאיּנון ְתׁשוָבה ּבְ ִּאיּנון ְדִהְרֵהרו ּבִ ּ ּ ָלקו ִמן ָעְלָמא, ְּוָלא ָיִכילו, ּ ְּוִאְסּתְ ּ .
אֹול ִגיֵניהֹון ְדַחָייִבין ּגֹו ׁשְ ין ּבְ ְּוַצִדיַקָייא ַנְחּתִ ּּ ן, ין לֹוןְוַנְטִל, ּ ּמָ   .ְּוַסְלִקין לֹון ִמן ּתַ

י יֹוֵסי ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ּבֹון)קהלת ז(ּכְ ּבֹון ְדִגיַמְטִרייאֹות .  ַאַחת ְלַאַחת ִלְמֹצא ֶחׁשְ ֶּחׁשְ
ִסיֲהָרא א ִדיָלה ִאיּנון, ְּדַקְייָמן ּבְ ָאן ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ַמְעָנא, ָאַמר. ָּלא ָאִתיב ֵליה. ּ ְוָלא , ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2498דף [ -ּ

ְרָנ ָּקם ַההוא טוָלא. ּא ִמָלהִאְדּכַ א, ּ י ַאּבָ ֵעינֹוי דִרּבִ ָּנַפל ַעל ַאְנפֹוי ִמּגֹו ְדִחילו, ּוָבַטׁש ּבְ ּ ּ .
ַּעד ְדֲהָוה ָנַפל ַעל ַאְנפֹוי פוֵמיה, ּ ָּנַפל ְקָרא ּבְ יב, ּ ֵרכֹות )שיר השירים ז(, ִּדְכּתִ ְ ֵעיַנִיך ּבְ

ים ת ַרּבִ ַער ּבַ ּבֹון ַעל ׁשַ ֶחׁשְ ּן ַעְייִנין ִדיָלהְּוִאֵלי. ּבְ ַּפְרְפָראֹות ְלגֹו ָחְכָמה ִעָלָאה, ּ ּ ּ ,
ָכא ִמְלֵעיָלא ְּדִאְתַמּשְׁ ּ ּבֹון וְתקוִפין ְוִעּבוִרין ִאְתַמְלָיין, ּ ּוִמּגֹו ֶחׁשְ ּ ּ ּ ֵריכֹות, ּ , ְּוִאְתָעִבידו ּבְ

ְּדַנְפקו ִמָיִמין ּ ּ ַעד ְדִאְתָפְקָדן)א אינון עיינין''נ(, ְלָכל ִסְטִרין, ּ ן ְוִעּבוִרין ּ ּבָ ּ ְלָכל חוׁשְ ּ
ְלַבד  ּבֹון, )א דלבר''ס(ְּדִסיֲהָרא ּבִ ד ֶחׁשְ ְּוֹכָכִבין וַמָזֵלי ְלֶמְעּבַ ת , ּ ַער ּבַ ְּוָדא ִאיהו ַעל ׁשַ

ים ָּדא ִאיִהי ִסיֲהָרא ִדְלַבר, ַרּבִ ּ.  

י יֹוֵסי א ְלִרּבִ י ַאּבָ א ְדֲהָוה ּתְ, ָאַמר ִרּבִ ָלא ַקִדיׁשָ ַּההוא ַמְרּגְ ּ א , ְחֹות ְיָדךּ ִּמּגֹו ִסַיְעּתָ
ן ּבָ א ְדִאיהו ּגַ ַּדֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ּ ּ ִפיר ִאיהו, ּ ה ׁשַ ּמָ ּּכַ יה, ּ ְּדָהא ַוַדאי ָלא . ְּוָאֲהַדְרָנא ּבֵ ּ

ָתא ִּאְצְטִריך ְלַאָפָקא ִאּתְ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְ ֵרי ּבַ ַּעד ְדַבְעָלה ַיְפֵקד ָלה ְוָיִהיב ָלה ְרׁשו , ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא. ְַהךְלֵמ ּוְמַפְייִסין ֵליה, ְּואֹוְדִעין ְלַבְעָלה ּבְ ְּדהוא ַיְפֵקד ָלה, ּ ּ ְּוָיִהיב ָלה ְרׁשו , ּ ּ

ְּלֵמיַהך ְלַההוא ֲאָתר ה. ְ ִריך הוא ָפִייס ְלֹמׁשֶ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ ְּוַעד ְדָיַהב ֵליה ְרׁשו, ְ ּ ְוָאַמר , ּ
לֹוםִהְנִני נֹוֵתן, ֵּליה ֵאיָמא ַאְנּתְ ִריִתי ׁשָ ַגִוויה,  לֹו ֶאת ּבְ ֵרי ּבְ ְּלִמׁשְ ְּוַעד ְדָיַהב ָלה ְרׁשו , ּ ּ ּ

ן ּמָ   .ָלא ַאְזַלת, ְְלֵמַהך ּתַ

ל עֹוָלם. ְמָנָלן ִדיקֹו ׁשֶ ְּדָיִהיב ָלה ְרׁשו, ִּמּצַ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ֵרי ּגֹו ַצִדיֵקי ּבְ ְוָיְתָבא . ְּלִמׁשְ
הֹון וָט, ִעּמְ ַכָלה ּגֹו ִקּשׁ ּּכְ ְּוַצִדיָקא ְדָעְלָמא ָחֵמי. ָהאּ ַהאי, ּ ין ְדרֹוֵעי . ְּוַחֵדי ּבְ ֲּאָבל ּבֵ

ִכיַבת ְּדַבְעָלה ׁשְ ֲהַדְייהו, ּ ְּוִאְתַהְדַרת ְלֶמֱהִוי ּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּוָתַבת ְלַבְעָלה, ּ  )אסתר ב(, ּכְ
ָבה ֶעֶרב ִהיא ָבָאה וַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ ֶעֶרב ִהיא ָבָאה. ּּבָ ְעָלהְל, ּבָ י ּבַ ָבה. ַּגּבֵ , ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ

י ַצִדיַקָייא ְדָעְלָמא ְּלַגּבֵ ְרׁשוָתא ְדַבְעָלה. ּּ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ּ וצדיק ) תהלים לז(, הדא הוא דכתיב(. ּ

  .)חונן ונותן

ך ָאַמר ה ּכַ ְוֹמׁשֶ ִריִתי, ּ ָמה ְדַצִדיק ִדְלֵעיָלא נֹוֵתן, ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ּּכְ ּ ּ ף ֲאָנא ּאו, ּ
ָנה ִאיִהי, ִהְנִני נֹוֵתן ָנה ְלֶמֲהָדר ַמּתָ ִרית ָדא. ַמּתָ ּוְבִגין ּבְ הוָנה ִעָלָאה, ּ ָּרַווח ּכְ ְוִאי ָלא . ּ

ֲהֵדיה ֵהא ּבַ א ִדְכהוָנה ִעָלָאה, ּּתְ ַדְרּגָ ר ִפְנָחס ּבְ ָּלא ִאְתְקׁשַ ּ ּ ִרית ַדְבָקא ִאיהו , ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
יִמיָנא ִעָלָאה ִדיר ּבִ ִּויִמיָנא ִעָלָאה ָדא. ּּתָ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ין ְלִמְבֵני ּבֵ ִרית, ַּזּמִ ְּדִאיהו ּבְ ּ.  

  ]א''א ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

א י ַאּבָ ְרָנא ִמָלה ֲחָדא, ָאַמר ִרּבִ א, ִּאְדּכַ ַמְעָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדׁשָ ּ ֵמיה , ּ ַמע ִמּשְׁ ְּדׁשָ ּ
י ֱאִליֶעֶזר ים ּגֹויָא, יֹוָמא ַחד. ְּדִרּבִ יה ַחד ַחּכִ ַלת , ָּאַמר ֵליה ָסָבא ָסָבא, ָּתא ְלַקּמֵ ּתְ

ְעָיין  ע ִמָנך )א''א ע''דף רכ(ּבַ ֵעיָנא ְלִמְתּבַ א , ַחד. ְּבָ י ַמְקְדׁשָ ֵני ְלכו ּבֵ ְּדַאּתון ַאְמִרין ְדִיְתּבְ ּ ּ ּ ּ
ֵרי ִזְמִנין, ָאֳחָרא ִית ִראׁשֹו, ְּוָהא ָלא ֲהוֹו ְלִמְבֵני ֶאָלא ּתְ ִניּבַ י , ּן וַבִית ׁשֵ ִליׁשִ ִית ׁשְ ובית (ּבַ

אֹוַרְייָתא)רביעי ח ּבְ ּכַ ׁשְ ְּוָהא ַמה ְדֲהָוה ֵליה ְלִמְבֵני,  ָלא ּתִ נון, ּ ַבר ִאְתּבָ ּוְלעֹוָלם ֵלית , ּּכְ
יר יה ַיּתִ ָרֵאל ָקָרא לֹון ְקָרא, ּּבֵ י ִיׂשְ ּתֵ ֵרי ּבָ דֹול ִיְהֶיה ּכְ)חגי ב(, ּוְכִתיב. ְּדָהא ּתְ בֹוד  ּגָ

ִית ַהֶזה ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון   .ַּהּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2499דף [ -ּ

ְּדַאּתון ַאְמִרין, ְּותו א ִעָלָאה, ּ ְּדַאּתון ְקֵרִבין ְלַמְלּכָ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ַמאן , ַיּתִ
א ִּאיהו ַחֵדי , ְּדִמְתְקִריב ְלַמְלּכָ ִדיר)יתיר(ּ ָלא ַצֲעָרא,  ּתָ ָלא ְדִחילו, ּבְ ּּבְ ּוְבָלא ְדִח, ּ . ּיקוּ

ִדיר ַצֲעָרא וְבֹדֲחָקא וִביגֹוָנא ּתָ ְּוָהא ַאּתון ּבְ ּ ֵני ָעְלָמא, ּ ל ּבְ יר ִמּכָ ַוֲאָנן ָלא ִאְתְקִריב . ַיּתִ
ָלל א ִעָלָאה. ָלן ַצֲעָרא ְוֹדֲחָקא ִויגֹוָנא ּכְ יה, ֲּאָנן ְקִריִבין ְלַמְלּכָ ְּוַאּתון ְרִחיִקין ִמּנֵ ְוַעל , ּ

ָּדא ִאית ְלכו ַצֲעָרא    .ַּמה ְדָלא ִאית ָלן, ְוֹדֲחָקא ֶאְבָלא ִויגֹוָנאּ

ְּדַאּתון ָלא ָאְכֵלי ְנֵבָלה וְטֵרָפה, ְּותו ּ ִריִאין, ּ ֱהוֹון ּבְ ִגין ִדּתְ ְּוגוָפא ִדְלכֹון ִלֱהִוי , ּּבְ ּ
ְבִריאוָתא ל ַמה ְדָבֵעיָנן. ּּבִ ְבִריאוָת, ֲּאָנן ָאְכֵליָנן ּכָ ֵחיָלא ּבִ יִפין ּבְ ּקִ ְייפֹון , אַּוֲאָנן ּתַ ְוָכל ׁשַ

ִקיוַמְייהו ִּדיָלן ּבְ ּ ְּוַאּתון ְדָלא ַאְכִלין. ּּ ין, ּ יׁשִ ַמְרִעין ּבִ ְלכו ּבְ ין ּכֻ ַּחָלׁשִ ל , ּ יר ִמּכָ ּוִבְתִבירו ַיּתִ ּ
ין ַאר ַעּמִ ֹכָלא. ׁשְ א ְדָסֵני ְלכֹון ֱאָלֲהכֹון ּבְ ַּעּמָ יָמא ִלי ִמִדי, ָסָבא ָסָבא. ּ ְּדָלא , ָּלא ּתֵ

ל ִמָנך, ְְמִעיָנךַאׁשְ י ֱאִליֶעֶזר. ְְוָלא ֲאַקּבֵ יה, ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ ח ּבֵ ּגַ ָלא , ְּוַאׁשְ ְּוִאְתָעִביד ּתִ
  .ְּדַגְרֵמי

יָון ְדָנח רוְגֵזיה ּּכֵ ּ יה וָבָכה, ּ ַּאְהָדר ֵריׁשֵ ּ ְמך )תהלים ח(, ְוָאַמר, ּ ָ ְיָי ֲאדֹוֵננו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ּ
ָכל ָהָאֶרץ ָמה ּתַ. ּבְ אּכַ ָמא ַקִדיׁשָ יף ֵחיָלא ִדׁשְ ּּקִ ָכל ַאְרָעא, ּ יָפא ּבְ ּקִ ה ֲחִביִבין ִמֵלי , ּתַ ְּוַכּמָ
אֹוַרְייָתא, ְּדאֹוַרְייָתא ח ָלה ּבְ ּכַ ׁשְ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ְזֵעיָרא ְדָלא ּתִ ּ ּּ ְּוֵלית ִמָלה ְזֵעיָרא , ְ

אֹוַרְייָתא ְּדָלא ַנְפַקת ִמפוֵמיה ְדקוְד, ְּדַאְתָיא ּבְ ּ ּ ִריך הואּּ א ּבְ ּׁשָ ַאל ַההוא . ְ ִּמִלין ִאֵלין ְדׁשָ ּ ּ ּ
ע ַאְלָנא יֹוָמא ַחד ְלֵאִלָיהו, ָרׁשָ ֲּאָנא ׁשָ א ִדְרִקיָעא, ּ ְמִתיְבּתָ ְּוָאַמר ְדָהא ּבִ ִּאְתְסָדרו , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַּקּמֵ ּ   .ְּוָהִכי הוא, ְּ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ְּדַכד ַנְפקו ִיׂשְ ָעא, ּ ַאְרָעאּבָ ד לֹון ּבְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ ,
ין ְלֵעיָלא ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּּכְ א, ּ יָתא ַקִדיׁשָ ּוָבָעא ְלִמְבֵני לֹון ּבֵ ֵמי , ּ א ֵליה ִמּגֹו ׁשְ ּוְלַנְחּתָ ּ

ָרֵאל, ְרִקיִעין ּוְלַנְטָעא לֹון ְלִיׂשְ א, ּ ַגְווָנא ְדִדיוְקָנא, ְּנִציָבא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ִדְלֵעיָלאּּ ֲּהָדא הוא . ּ
ַהר ַנֲחָלְתך)שמות טו(, ִדְכִתיב ִביֵאמֹו ְוִתָטֵעמֹו ּבְ ָ ּתְ ך ָפַעְלּתָ ְיָי. ּ ְבּתְ ָמכֹון ְלׁשִ ָאן ֲאָתר ּבְ ּּבְ ָ .

ַההוא ְדָפַעְלּתָ ַאְנּתְ ְיָי ּּבְ ך ָפַעְלּתָ ְיָי. ְוָלא ַאֲחָרא, ּ ְבּתְ ָּמכֹון ְלׁשִ ִית ִראׁשֹון, ָ ָדׁש ִמ. ָּדא ּבַ ּּקְ
ְָיָי ּכֹוְננו ָיֶדיך ִני, ּ ִית ׁשֵ ִריך הוא ִאיּנון, ְּוַתְרַווְייהו. ָּדא ּבַ א ּבְ ּאוָמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

ָרא ַמְדּבְ יה ּבְ יזו ַקּמֵ ּוִמְדַאְרּגִ ּ ּ ַאְרָעא, ִּמיתו, ּ ִריך הוא ִלְבַנְייהו ּבְ א ּבְ ְּוַאְכָנס לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ .
ֵני ַעל ְיָדא ְדַבר ָנׁשּ וֵבי)אוליפו עובדיהון( ך ָלא ִאְתְקָיים, ָּתא ִאְתּבְ ּוְבִגין ּכַ ְ ֹלֹמה ֲהָוה . ּ ּוׁשְ

ִּדְבִגין ְדַהאי עֹוָבָדא ְדַבר ָנׁש ָלא ִיְתָקָיים, ָיַדע ּ ּ  ִאם ְיָי ֹלא )תהלים קכז(, ְּוַעל ָדא ָאַמר, ּ
ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו ְּדָהא ֵלית ֵליה ּבֵ, ִּיְבֶנה ַבִית ׁשָ ּיה ִקיוָמאּ יֹומֹוי ְדֶעְזָרא. ּ ַרם , ּּבְ ּגָ

ְּוִאְצָטְרכון ִאיּנון ְלִמְבֵני, ֲּחָטָאה יה ִקיוָמא, ּ ְּוָלא ֲהָוה ּבֵ ַען. ּ ְנָייָנא ַקְדָמָאה , ְוַעד ּכְ ּבִ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ָעְלָמא, ְּ ִתיב, ָלא ֲהָוה ּבְ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ ַל  ּבֹוֵנה ְי)תהלים קמז(, ּ ּרוׁשָ

אן. ִּאיהו ְוָלא ָאֳחָרא, ם ְיָי ּוִבְנָייָנא ָדא ֲאָנן ְמַחּכָ ְנָייָנא ְדַבר ָנׁש, ּ יה , ְּוָלא ּבִ ְּדֵלית ּבֵ ּ
ַלל ִּקיוָמא ּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2500דף [ -ּ

ִית ִראׁשֹון ִני, ּבַ ֲחָדא ִמְלֵעיָלא, ּוַבִית ׁשֵ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ָּיִחית לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ִית ִראׁשֹון . ְּ ּבַ
ִאְתּכַ ְלָיא, ְסָיאּבְ ִאְתּגַ ִני ּבְ ְלָיא. ּוַבִית ׁשֵ ִאְתּגַ ִית ֶלֱהִוי ּבְ ִני, ַּההוא ּבַ ִית ׁשֵ , ְּדִאְתְקֵרי ּבַ

ִריך הוא א ּבְ ְּדִיְתֲחֵזי ְלָכל ָעְלָמא אוָמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִלים. ְּ ָכל , ֶחְדָוה ׁשְ א ּבְ ּוְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ
ִּקיוָמא ּ.  

ִא ִית ִראׁשֹון ּבְ ְסָיאַּההוא ּבַ ַלק ְלֵעיָלא, ְתּכַ ִּאְסּתְ ְלָיא, ּ ּבֹוי ְדַההוא ְדִאְתּגַ ַּעל ּגַ ּ ְוָכל . ּ
ְלָייא, ָּעְלָמא ֶיחמון י ְדַההוא ְדִאְתּגַ ּבֵ ֲּעָנֵני ְיָקר ְדָסֲחָרן ַעל ּגַ ּ ּ ּוְבגֹו ְדִאיּנון ֲעָנִנין, ּ ּ ֲהִוי , ּ
ִית ִראׁשֹון עֹוָבָדא ְטִמיָרא, ּבַ ְּדָסִליק ַעד רום, ּבְ ַמָייאּ אן, ּ ְיַקר ׁשְ ּוִבְנָייָנא ָדא ֲאָנן ְמַחּכָ ּ.  

  ]ב''א ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

ַען ָעְלָמא, ְוַעד ּכְ ר ָנׁש, ָלא ֲהָוה ּבְ ַלם ָלא ִליֱהִוי אוָמנוָתא ְדּבַ א ִדְירוׁשָ ְּדֲאִפילו ַקְרּתָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ִתיב ִתיב . 'ַמת ֵאׁש ָסִביב ְוגֹוּ וֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי חֹו)זכריה ב(, ְּדָהא ּכְ א ּכְ ִאי ְלַקְרּתָ

יָתא, ָהִכי ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדִאיהו ִדיוָרא ִדיֵליה, ּכָ ּ ּ ּ ּ א, ְּועֹוָבָדא ָדא. ּּ ֵריׁשָ , ֲהִוי ִאְתֲחֵזי ְלֶמֱהִוי ּבְ
ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ד ַנְפקו ִיׂשְ ַלק ַעד ְלסֹוף יֹוִמין, ּּכַ פוְרָקָנא , ְּוִאְסּתְ  )ב''א ע''דף רכ(ּּבְ

ְתָרָאה   .ּבַ

א ַאֲחָרא ֶאְלּתָ א ִעָלָאה, ׁשְ ְּדוַדאי ֲאָנן ְקֵרִבין ְלַמְלּכָ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ּוַדאי . ַיּתִ
א ְדָכל ָעְלָמא, ָּהִכי הוא ִריך הוא ִלּבָ א ּבְ ָרֵאל ֲעַבד לֹון קוְדׁשָ ְּדִיׂשְ ּ ּ ָרֵאל . ְּ ְּוָהִכי ִאיּנון ִיׂשְ

ַאר ַעּמִ ין ׁשְ ְייִפין, יןּבֵ ין ׁשַ א ּבֵ ִלּבָ ָעְלָמא ֲאִפילו , ּכְ ְייִפין ָלא ַיְכֵלי ְלֵמיָקם ּבְ ָמה ְדׁשַ ּּכְ ּּ
א ָלא ִלּבָ ְלהו, ִרְגָעא ֲחָדא ּבְ ין ּכֻ ָּהִכי ַעּמִ ָעְלָמא, ּ ָרֵאל, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּבְ ָלא ִיׂשְ . ּבְ

ַאר ַאְרָעאן גֹו ׁשְ ַלם ּבְ ִל, ְּואֹוף ָהִכי ְירוׁשָ ְייִפיןּכְ גֹו ׁשַ א ּבְ ֶאְמָצִעיָתא . ּבָ ְּוַעל ָדא ִאיִהי ּבְ
ְּדכוֵלי ָעְלָמא ְייִפין. ּ א ּגֹו ׁשַ ִלּבָ   .ּכְ

ין ַאר ַעּמִ ָרֵאל ִמְתַנֲהָגן ּגֹו ׁשְ ְייִפין, ְוִיׂשְ א ּגֹו ׁשַ ַגְווָנא ְדִלּבָ א ִאיִהי ָרִכיך ְוָחָלׁש. ּּכְ , ְִלּבָ
ְייִפי ְּוִאיהו ִקיוָמא ְדָכל ׁשַ ּ א, ןּּ ָלל ֶאָלא ִלּבָ ֲעָרא ְוָעָקא ִויגֹוָנא ּכְ ְּדֵביה , ָּלא ָיַדע ִמּצַ ּ

ְּדֵביה סוְכְלָתנו, ִּקיוָמא ּ ּ ָלל, ּ הו ּכְ ְייִפין ָלא ִאְתְקִריב ּבְ ַאר ׁשַ הו ִקיוָמא, ּׁשְ ְּדָהא ֵלית ּבְ ּ ּּ ,
א. ְוָלא ַיְדִעין ִמִדי ְייִפין ָלא ְקִריִבין ְלַמְלּכָ ַאר ׁשַ ל ׁשְ ִּאיהו ָחְכְמָתא ְוסוְכְלָתנוְּד, ּכָ ּ ּ ,
מֹוָחא ְרָיא ּבְ א, ְּדׁשַ ְייִפין. ֶּאָלא ִלּבָ ַאר ׁשַ יה, ּוׁשְ ָלל, ְּרִחיִקין ִמּנֵ יה ּכְ ך . ְּוָלא ַיְדִעין ִמּנֵ ְּכַ

ָרֵאל א ְקִריִבין, ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ יה, ְּלַמְלּכָ ין ְרִחיִקין ִמּנֵ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ּ.  

א ַאֲחָרא ֶאְלּתָ ָרֵאל ָלא ָאְכֵלי ְנֵבלֹות וְטֵרפֹותְּד, ׁשְ ָקִצים , ִּיׂשְ ְּוִטּנוָפא ְוִלְכלוָכא ִדׁשְ ּ ּ
ין ַאר ַעּמִ ׁשְ ים ּכִ א ְדִאיהו ָרִכיך ְוָחַלׁש, ָּהִכי הוא, ּוְרָמׂשִ ְְדָהא ִלּבָ ּ ּ א ְוִקיוָמא ְדָכל , ּ ּוַמְלּכָ ּ ּּ

ְייִפין ַאר ׁשַ ִרי, ָּלא ָנִטיל ִלְמזֹוֵניה, ׁשְ ּרו ְוָצחוָתא ְדָכל ָדָמאֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּוְמזֹוֵניה ָנִקי , ּ ּ
ְּוִאיהו ָרִכיך ְוָחִלׁש ִמּכָֹלא, ּוְבִריָרא ְ ְייִפין, ּ ַאר ְפסֹוֶלת ֲאָנח ְלָכל ׁשַ ּוׁשְ ְייִפין , ּ ַאר ׁשַ ְוָכל ׁשְ

ַהאי ִחין ּבְ ּגִ ל ְפסֹוֶלת וִביׁש ְדֹכָלא ַנְטִלין, ָלא ַמׁשְ ֶּאָלא ּכָ ּּ ּ ְת, ּ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ְּוִאיּנון ּבִ ִּקיפו ּכְ ּ
  .לֹון
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2501דף [ -ּ

ְייִפין ִאית ֲאַבְעּבוִעין ַאר ׁשַ ָכל ׁשְ ְּוַעל ָדא ּבְ ֵאת אֹו ַסַפַחת, ּ ְּסִגירו ְדָצַרַעת, ּׂשְ ּ .
א לום, ְלִלּבָ ל ָהֵני ּכְ ִריָרא ִמּכָֹלא, ָּלאו ִמּכָ ֶּאָלא ִאיהו ָנִקי ּבְ ָלל, ּּ יה מוָמא ּכְ ֵּלית ּבֵ ך . ּ ְּכַ

א ּבְ יה מוָמא ַעל ָדא ּקוְדׁשָ ָרֵאל ְדִאיהו ָנִקי וְבִרירו ְדֵלית ּבֵ ִּריך הוא ָנִטיל ֵליה ְלִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ

ִתיב ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ָבך)שיר השירים ד(, ּכְ ְ ּכֻ ְּ ּ י יֹוֵסי. ּ יק ְידֹוי, ָאָתא ִרּבִ , ָנׁשִ
ִּאילו ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא, ָאַמר ַמע, ּ ַּדִיי, ּ ָדאֶּאָלא ְלִמׁשְ ם ִאיׁש )ב''במדבר כ(. ּ  ְוׁשֵ

ה ְוגֹו ּכֶ ָרֵאל ַהּמֻ י ִיְצָחק. 'ִיׂשְ ב, ָאַמר ִרּבִ ם ִאיׁש , ַּהאי ְקָרא ָהִכי ֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ְוׁשֵ
ה ִפְנָחס ר ִהּכָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה, ִּיׂשְ ר ֻהּכָ ה ֲאׁשֶ ּכֶ ֹאַרח ָסִתים, ְוֹלא ַהּמֻ   .ָּלא ֶנֱאַמר ֶאָלא ּבְ

י ֶאְלָעָזר ֶּאָלא  ִריך , )רבי שמעון) ב''ה ע''רצ(א ''נ(ָהִכי ָאַמר ִרּבִ א ּבְ יָון ְדַסְלֵקיה קוְדׁשָ ְּכֵ ּ ּ ּ
א ַקְטָלנוָתא ְדַבר ָנׁש, ּהוא ְלִפְנָחס ְלַכֲהָנא ַרּבָ ָרא ֵליה ְלִפְנָחס ּבְ ָעא ְלַאְדּכְ ָּלא ּבָ ּ ְּדָהא . ּ
א אַעד ָלא ַסְלֵקי. ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַכֲהָנא ַרּבָ ר ֵליה, ּה ְלַכֲהָנא ַרּבָ ְּוָאַמר ַוַיְרא ִפְנָחס , ַּאְדּכַ ּ

ח ֹרַמח ְוגֹו ֵניֶהם ְוגֹו', ַּוִיּקַ ֵמיה . 'ַּוִיְדקֹור ֶאת ׁשְ ר ׁשְ א ָלא ַאְדּכַ יָון ְדַסְלֵקיה ְלַכֲהָנא ַרּבָ ּּכֵ ּ ּ
ַקְטָלנוָתא ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ֵליה, ּּבְ א , ּ ְּוָחס ָעֵליה ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ִריך הואּ ּּבְ א ָלא , ְ ְּדַכֲהָנא ַרּבָ

ַקְטָלנוָתא ָרא ּבְ ה. ִּאְתֲחֵזי ְלַאְדּכְ ה ַהּמוּכָ ם ָהִאּשָׁ   .ּאוף ָהִכי, ְּוׁשֵ

פוְטִקָיא ְללוד ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ י ׁשִ ִּרּבִ ּּ יה, ּ י ְיהוָדה ָאִזיל ִעּמֵ ּוִרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי , ּ
י ִפְנָח הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ ן ָיִאירּּ ּוְתֵרין ּגוְבִרין טֹוֲעִנין ֲאַבְתֵריה, ס ּבֶ ּ י . ּ ִכיך ֲחָמֵריה ְדִרּבִ ּׁשָ ּ ְ

ָּטִעינו ֵליה. ִּפְנָחס י ִפְנָחס. ְוָלא ָאִזיל, ּ ִביקו ֵליה, ָּאַמר ִרּבִ ּׁשְ ין , ּ ְּדָהא ֵריָחא ְדַאְנִפין ַחְדּתִ ּ ּ
א, ָקא ָאַרח ּתָ א ִאְתָעִביד ָלן ַהׁשְ ןַעד. אֹו ִנּסָ ּמָ ּ ְדִאיּנון ּתַ ַתר ַחד , ּ ְמעֹון ִמּבָ י ׁשִ ָנַפק ִרּבִ

י ִפְנָחס, ָנַטל ֲחָמָרא ְוָאִזיל. ִטָנָרא ְּדָהא ֵריָחא ְדַאְנִפין , ְּוָלא ֲאָמִרית ְלכו, ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ
ין ָקא ָאַרח   .ַחְדּתִ

י ִפְנָחס ָּנַחת ְוָגִפיף ֵליה ִרּבִ א , ֶחְלִמיֲחֵמיָנא ּבְ, ָּאַמר ֵליה, ּוָבָכה, ּ ִכיְנּתָ ְּדַאְתָיא ׁשְ
י ָזן ַרְבְרָבן, ְלַגּבִ ה, ְוָיָהַבת ִלי ְנִבְזּבְ ְּוַחִדיָנא ּבָ ָמה ַדֲחֵמיָנא. ּ א ּכְ ּתָ ְמעֹון. ַּהׁשְ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ

ל ַפְרֵסי ַדֲחָמָרך ְִמּקָ ּ ְּיַדְעָנא ְדַאְנּתְ הוא, ּ ִלים. ּ א ֶחְדָוה ׁשְ ּתָ י ִפְנָח. ַהׁשְ ֵנִתיב , סָּאַמר ִרּבִ
דוך ַחד ְּבְ ְּדִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִאְצְטִריך ָצחוָתא, ּ ּ ְּ חו ֵעיָנא ְדַמָייא. ּ ּכָ ַּאׁשְ   .ָּיְתבו, ְוִאיָלָנא, ּ

  ]א''ב ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

י ִפְנָחס ִתים, ָּאַמר ִרּבִ ל ֲהִויָנא ְדָהא ִלְתִחַיית ַהּמֵ ּכַ ִּמְסּתָ יד , ּ ָאְרָחא ָאֳחָרא ַיְעּבִ לֹון ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א ַקְדָמָאה, ְּ ּתָ ּוַמה ְדֲהָוה ַהׁשְ ְתָרָאה, ּ ֵדין ּבַ ֵּמִאיּנון . ְמָנָלן. ִליֱהִוי ּכְ

ִריך הוא ַעל ְיֵדי ְיֶחְזֵקאל, ֲעָצמֹות א ּבְ ְרִמין ְדַאֲחָיא לֹון קוְדׁשָ ַּהְנהו ּגַ ּ ּ יב, ְּ יחזקאל (, ִּדְכּתִ

ְקְרבו ֲעָצמֹות ֶעֶצם)לז ַקְדִמיָתאּ ַוּתִ ִתיב ,  ֶאל ַעְצמֹו ּבְ ְוָרִאיִתי  )א''ב ע''דף רכ(ּוְלָבַתר ּכְ
ר ָעָלה ְוגֹו יִדים וָבׂשָ ה ֲעֵליֶהם ּגִ ֶהם. 'ְּוִהּנֵ ַּוִיְקַרם ֲעֵליֶהם עֹור ִמְלָמְעָלה ְורוַח ֵאין ּבָ ְּדָהא . ּ

ַקְדִמיָתא יט ּבְ ְתָרָאה, ַּמה ְדַאְפׁשִ ַקְדִמיָתא . ִליֱהֵוי ּבַ ּוְלָבַתר ,  עֹור)ולבתר, אפשיט מרוחא(ּבְ
ר ׂשָ יט ֵמרוָחא, ּבָ ַקְדִמיָתא ַאְפׁשִ ר, ּוְלָבַתר עֹור, ּּבְ ׂשָ   .ּוְלָבַתר ֲעָצמֹות, ּוְלָבַתר ּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2502דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ן ַקְדָמֵאי, ָאַמר ַרּבִ ָדא ַאְקׁשָ ִריך , ּבְ א ּבְ ְרִמין ִאֵלין ְדַאֲחָיא קוְדׁשָ ְֲאָבל ּגַ ּ ּ ּ
ין ְוָא, ּהוא ְנָייןִנּסִ ִריך הוא, ִתין ְמׁשַ א ּבְ הו קוְדׁשָ ֲּעַבד ּבְ ּ ִתיב. ְּ א ֲחֵזי ַמה ּכְ  )איוב י(, ּתָ

יֵבִני ׁשִ יָתִני ְוֶאל ָעָפר ּתְ י ַכחֹוֶמר ֲעׂשִ ְתֵריה. ְזָכר ָנא ּכִ ִתיב ּבַ יֵכִני , ַּמה ּכְ ּתִ ֲהֹלא ֶכָחָלב ּתַ
ְקִפיֵאִני ִביָנה ּתַ י, ְּוַכּגְ ְלּבִ ר ּתַ סֹוְכֵכִניּעֹור וָבׂשָ ִני וַבֲעָצמֹות ְוִגיִדים ּתְ א . ּׁשֵ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ

ִריך הוא ּּבְ ַעְפָרא, ְ ר ָנׁש ּבְ ֵלי ּבַ ִתים, ְּלָבַתר ְדִיְתּבְ ּוָמֵטי ִזְמָנא ִדְתִחַיית ַהּמֵ ְרָמא , ּ ְּדַההוא ּגַ ּ
ַאר ּתְ ִעָסה ָדא. ְּדִיׁשְ ד ֵליה ּכְ ְּלֶמְעּבַ ִביָנה ְדָחָלב, ּ ָחָלבּוְנ, ְּוַכּגְ ְּדהוא ְנִביעו ָנִקי , ִביַע ּכְ ּ ּ

ְרָמא ָצחוָתא ַההוא ּגַ ְּמצוְחַצח ּבְ ּ ָחָלָבא. ּ ְרָמא ְוִיְתְמֵחי ּכְ ד ִיְתֲעָרב ַההוא ּגַ ּוְלָבַתר , ּּכַ
ַּיְקִפיא ֵליה ְקִפיאוָתא, ּ ִביָנה ּבִ ּגְ ִצייוָרא ּכַ ְּוִיְתַצֵייר ּבְ ּּ ּ ך ָעֵליה עֹור ו, ּ ּוְלָבַתר ִיְתְמׁשַ ּ ר ְּ ָבׂשָ

  .ַוֲעָצמֹות ְוִגיִדים

ְקִפיֵאִני ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲהֹלא ֶכָחָלב ּתַ ִתיב. ּ ִני ָלא ּכְ ְכּתָ ֶּאָלא , ִהּתַ
יֵכִני ּתִ ִתיב. ּתַ ְקִפיֵאִני, ִּהְקִפיָתִני ָלא ּכְ ֶּאָלא ּתַ ִתיב. ּ ִני ָלא ּכְ ּתָ ׁשְ ִני, ִהְלּבַ יׁשֵ ְלּבִ . ֶּאָלא ּתַ

ִתיב ִני ָלא ּכְ סֹוְכֵכִני, סֹוַכְכּתָ ַמע. ֶּאָלא ּתְ ְלהו ְלָבַתר ִזְמָנא ַמׁשְ ּּכֻ ּ.  

ִתיב ִדי, ּוְלָבַתר ַמה ּכְ יָת ִעּמָ ָּדא רוָחא ְדַחֵיי, ַחִיים ָוֶחֶסד ָעׂשִ ּ ּ יָת )א ואי תימא''ס(. ּ  ָעׂשִ
ִתיב ִדי ּכְ ה, ִעּמָ ֲעׂשֶ ִתיב ּתַ ִדיַח, ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר. ְוָלא ּכְ יָת ִעּמָ ַההוא . ִיים ָוֶחֶסד ָעׂשִ ּּבְ

י רוָחא ְדַחִיים ִדית ּבִ ָּעְלָמא ׁשָ ּ ֲָאָבל וְפקוָדְתך, ּ ּ ּ א, ּ ְּדַמְטרֹוִניָתא ְדַמְלּכָ ְמָרה רוִחי, ּ , ּׁשָ
ַההוא ָעְלָמא, ִּאיִהי ַנְטַרת ְלרוִחי ַָמאי וְפקוָדְתך. ּּבְ ּ ּ ַקְד, ּ ין ְלַפְקָדא ָלה ּבְ ְּדַאּתְ ַזּמִ . ִמיָתאּ

ּ ְוָרָזא ְדִמָלה ָדא)שמרה רוחי( ין ְדַצִדיַקָייא, ּּ ל ַנְפׁשִ ּּכָ ְרְסָייא , ּ חֹות ּכֻ ִניִזין וְטִמיִרין ּתְ ּּגְ
א ְּלָאָתָבא לֹון ְלדוְכַתְייהו, ְוִאיִהי ַנְטָרא לֹון, ְּדַמְלּכָ ְמָרה , ּ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב וְפקוָדְתך ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ַּמאי וְפקוָדְת. ּרוִחי ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָךּ ח ַאֵחר)תהלים קט(, ּכְ ּ ְפקוָדתֹו ִיּקַ ּ ְָפקוָדְתך. ּ ּ ּ ָּדא , ּ
א יָדָהא, ַּמְטרֹוִניָתא ְדַמְלּכָ ְּדָכל רוִחין ִאיּנון ִפְקדֹוִנין ּבִ ּ ּ  )תהלים לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ְוגֹו ּּבְ ִגין , ְוִאיִהי ַנְטָרא לֹון', ָ ְמָרה רוִחיּבְ ָּדא ׁשָ   .ְּוִאיִהי ַנְטַרת ָלה, ּ

ַגְווָנא ָדא ָאַמר ָדִוד ּּכְ י ָחִסיד ָאִני)תהלים פו(, ּ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ְמָרה.  ׁשָ ָּדא : ׁשָ
א י. ַּמְטרֹוִניָתא ְדַמְלּכָ י ָחִסיד ֲאִני, ְּדִאיִהי ַנְטָרא ַנְפׁשִ ִגין ּכִ ּוְבָכל ֲאָתר ִדְכִתיב ְסָתם. ּבְ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  ַמְטרֹוִניָתאָּדא ה )שמות כד(, ּכְ ּ ַויֹאֶמר ִאם )שמות טו( .ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ
קֹול ְיָי ֱאֹלֶהיך ַמע ּבְ ׁשְ ֹמַע ּתִ   .ָׁשָ

י ִפְנָחס ָכה ִרּבִ ָזן וַמְתָנן, ְוָאַמר, ּּבָ א ָיָהַבת ִלי ְנִבְזּבְ ִכיְנּתָ ְּוָלאו ֲאָמִרית ָלך ִדׁשְ ּ ָאה , ְ ַזּכָ
ְִקי ְדָזֵכיָנא ְלֵמחֵמי ָלךּחוָל ַמְעָנא ָדא, ּ ַההוא ִזְמָנא, ָּאַמר ֵליה. ְּוׁשָ ְרָמא, ּּבְ יַנח ַההוא ּגַ , ּּתִ

הֹון ְכחון ַמה ִיְתֲעִביד ִמּנְ ּתַ ְרִמין ְדִיׁשְ ַאר ּגַ ּׁשְ ַההוא ְנִביעו , ָּאַמר ֵליה. ּ ִלילו ּבְ ְלהו ִיְתּכְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ
ְרָמא ִליל, ְּדַהאי ּגַ ֲהֵדיהְוִיְתּכְ ּו ּבַ ה ֲחָדא, ּ ן ִיְתַצֵייר ִציוָרא, ְּוִיְתֲעִביד ּכָֹלא ִעּסָ ּמָ ְּוּתַ ּ ָמה , ּ ּכְ

ַמר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי ַיֲחִליץ. ָ ְוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ)ישעיה נח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדִאּתְ ּכְ
יוַמְייה.  ָחַלץ ֵמֶהם)הושע ה( רון ִמּקִ ְלהו ִיְתַעּבְ ּּכֻ ּ ּ ְרָמא, ּוּ ַהאי ּגַ ִלילו ּבְ ה , ְּוִיְתּכְ ְלֶמֱהִוי ִעּסָ

ַגן ָרְוה וְכמֹוָצא ַמִים ְוגֹו)ישעיה נח(ּוְכֵדין . ֲחָדא   )אמר רעיא מהימנא(. 'ּ ְוָהִייָת ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2503דף [ -ּ

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  א, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדִאיּנון ֲאִטיִמין ִלּבָ ּ ,
ְּדָלא ַיְדִעין ְדַכד ָאֵתי ֵליְלָיא, יִניןְסִתיִמין ַעְי חו, ּ ם ִאְתְפּתָ ְרִעין ְדֵגיִהּנָ ּּתַ . ְּדִאיִהי ָמָרה, ּ

ִטין ִנין ִדיָלה ְדִמְתַפּשְׁ ּוֲעׁשָ ּ ּ ה ַחָייִלין ְדֵיֶצר ָהָרע. ַּסְלִקין ַעד מֹוָחא, ּ ְּוַכּמָ ָכל , ּ ִטין ּבְ ִּמְתַפּשְׁ
ֵּאָבִרין ְדגוָפא א, ן ֵעֶדןְוַתְרִעין ְדּגַ. ּ ְּדִאיהו ַעְייִנין ְדִלּבָ ּ ִחין, ּ ְתִמין ְוָלא ִמְתַפּתְ ְּדָכל . ִּמְסּתַ
א ָנְפִקין, ְּנהֹוִרין ְדַעְייִנין   .ִּמִלּבָ

א ְתִמין, ְּוַתְרִעין ְדִלּבָ ִאֵלין ַמִזיִקין, ִּאיּנון ַעְייִנין ִמְסּתַ ִלין ּבְ ּכְ ִגין ְדָלא ִמְסּתַ ּּבְ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
א. ִליִלית ְנהֹוִרין ְדִלּבָ ְלִטין ּבִ ָכל ֵאָבִרים, ְּוָלא ׁשַ ִטין ּבְ ְּדִאיּנון ַמְלָאִכים ְדִמְתַפּשְׁ ּ ּ ַעְנִפין , ּ ּכְ

א. ְּדִאיָלָנא ְלָכל ִסְטָרא ִלּבָ ְלהו ְנהֹוִרין ְסִתיִמין ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִאיּנון ּכֻ ּּבְ ּ ין , ּּ ְנׁשִ ּוִמְתּכַ
יה יֹוִנ)ישעיה סא(, ְּלַגּבֵ ֵתיה. ים ֶאל ֲאֻרּבֹוֵתיֶהם ּכְ ֹנַח ְוִאּתְ יה , ְּוָכל ִמין וִמין, ּּכְ ְּדָעאלו ִעּמֵ ּ ּ
יָבה ּתֵ   .ּבַ

  ]ב''ב ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

ל ֵאָבִרים ְדגוָפא ִרין ַעל ּכָ ּבְ ּוַמִזיִקין ְדִמְתּגַ ּ ּ ֵמי טֹוָפָנא ְדָגְברו ָעֵליה ט, ּּ ּּכְ ּ , ו ָאַמה''ּ
ָי ִגין ְדָחב ּבְ ָלק ָי, ּה''ּּבְ ּה ִמן ּגוָפא''ְּוִאְסּתַ ַאר ִאֵלם, ּ ּתְ ִמיָעה ְוֵריָחא , ְּוִאׁשְ ָלא ְרִאָיה וׁשְ ּּבְ

ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְּוִדּבור י דוִמָיה )תהלים לט(, ּ ֶּנֱאַלְמּתִ ּ ּדוִמָי, )החשיתי מטוב וכאבי נעכר( ּ ּ : ה''ּ
ַההוא ִזְמָנא. ּה''ם ָי''ּדֹו ה, ּּכְ ֵרה ַאּמָ ְברו ַמִזיִקין ַעל ּגוָפא, ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ּּגָ ִכְסָלא . ּּ ְּוִאיּנון ּכְ

   .)ב''ב ע''דף רכ(. ְּלעוְגָיא

 ] בשנה227יום [סדר הלימוד ליום כ אייר 

ּוְכַגְווָנא ְדֹנַח ִליחוֵתיה, ּ ׁשְ ַלח ֶאת ַהיֹוָנה ּבִ ּׁשָ ּ ָאָדם. ּ ְמָתא ּבָ ַלח ִנׁשְ ּרוֵחיה . ּאוף ָהִכי ׁשָ ּ
ִליחוֵתיה ׁשְ ּּבִ ַמְטרֹוִניָתאּו. ּ ר ָנׁש ְלַפְקָדא ָלה ּבְ ְּבִגין ָדא ָצִריך ּבַ ּ תהלים (ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּ

ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי)לא ּ ּבְ חֹובֹוי ְדגוָפא. ָ ְּוִאם ִהיא ֲאִסיָרא ּבְ יָדא ְדַחָייִלין ְדֵיֶצר ָהָרע, ּ ּּבִ ּּ ,
ִתיב ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ָפִדיָת אֹוִתי, ַמה ּכְ ּּבְ ּ   . ְיָי ֵאל ֱאֶמתָ

ִזְמָנא ְדִאיִהי ַחֶייֶבת ְּועֹוד ּבְ רוֵחיה, ּ ִתיב ּבְ ַּמה ּכְ ֶקה ָרע)משלי יא(, ּ .  ָיד ְלָיד ֹלא ִיּנָ
ְּדָאִזיל ִמָיד ְלָיד ְרָיין ְדֵיֶצר ָהָרע, ּ ַמׁשִ חֹוִבין ִדיֵליה, ּּבְ ְרָיין ָעֵליה ּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ְּוַזְרִקין ֵליה , ּ

ְמִדיָנה ַאֶחֶרתְוַהא. ֵמֲאָתר ַלֲאָתר ְרֵמיה ּבִ ּי ִאיהו ְדַאְחֵזי ּגַ ּ ַמְלכו ַאֲחָרא, ּ ּוְלִזְמִנין , ּאֹו ּבְ
ָפה ַאׁשְ פום חֹובֹוי, ּּבָ ָאה. ּּכְ ְלהו, ְּוִאי ִאיהו ַזּכָ ְרָיין ְדֵיֶצר טֹוב ּכֻ ל ַמׁשִ ּּכָ  )יחזקאל א(, ּּ

ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ָלה רוֵחיה, ּּ ְּלַקּבְ ּ ַּסְלִקין ֵליה ְלֵעיָלאְו, ּ ַּלֲאָתר ְדֵחיָון ְדֻכְרְסָייא, ּּ ּ ,
ן ֲחֵזי ּמָ ָמה ֶחְזיֹונֹות, ְוּתַ ּוַמְראֹות ִדְנבוָאה, ִּדְמיֹונֹות, ּכַ ּ ָנן. ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ְּדֲחלֹום , ּ

בוָאה ּנְ ים ּבַ ׁשִ   .ֶּאָחד ִמּשִׁ

י ָחִס)תהלים פו(ְועֹוד  י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ָמָרא ְוָלא , יד ָאִני ׁשָ ּגְ ב דאוְקמוַה ּבַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
ִנים ַעד ד ל ַמְלֵכי ִמְזָרח וַמֲעָרב ְיׁשֶ ּכָ עֹות ַוֲאִני ' ָּחִסיד ֲאִני ׁשֶ  ֲחצֹות ַלְיָלה )ט''תהלים קי(ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2504דף [ -ּ

ְָאקום ְלהֹודֹות ָלך ל ַמְלֵכי ִמְזָרח וַמֲעָרב וכו. ּ ּכָ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ׁשֶ ּי ְמלוְכָלכֹות ַוֲאִני ָיַד' ּ
ה ְלַבְעָלה ֵדי ְלַטֵהר ִאּשָׁ ְלָיא ּכְ ִפיר ְוׁשִ ָדם ׁשַ ּּבְ ה . ּּ ִּמָיד ִאְזָדַמן ֵליה ְצָפְרְדַע ְוָאַמר ֵליה ָלּמָ ּ ּ ּ

ל ֵליְלָיא ָלא  ַחת ַגְרָמך ְלֵמיָמר ֲחצֹות ַלְיָלה ֲאקום ְלהֹודֹות ָלך ַוֲאָנא ּכָ ּבַ ְַאּתְ ְמׁשַ ְּ ּ
ָח ּבְ ִכיְבָנא ְלׁשַ יהׁשָ ּא ֵליה וְלָנְגָנא ַקּמֵ ּ ֲּאָמר ָדִוד ַווי ְלְמָמָנא ְדַההוא ְצָפְרְדַע ְדָלא ָיַדע . ּ ּ ּ ּ

י ָחִסיד ֲאִני   .ַּמאי ְדֲאָנא ֲאֵמיָנא ְדָלא ֲאֵמיָנא ּכִ

ָנן ִגין ְדאֹוְקמוָה ַרּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּדאֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת ִמיִמיָנא . ְוֹלא ָעם ָהָאֶרץ ָחִסיד. ּ
ִריך הואְדק א ּבְ ּוְדׁשָ ְּדִאיהו ֶחֶסד, ְּ ּוְבִגין ָדא. ּ אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ . ִאְתְקֵרי ָחִסיד, ַּמאן ְדִאְתַעּסֵ

ִגין ָדא ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ ֲּאֵמיָנא ְלקוְדׁשָ ְּ י, ּ ְמָרה ַנְפׁשִ י , ׁשָ עֹוָבֵדי ִאֵלין ַעּמֵ דון ָלה ּכְ ְּוָלא ּתִ ּ ּ
הו , ָהֲאָרצֹות ַמר ּבְ ְּדִאּתְ יָמא. ְוֹלא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסידּ י ָהֲאָרצֹות ִאיּנון , ְוִאי ּתֵ ה ַעּמֵ ּמָ ּּכַ

ְּדָעְבדו ֶחֶסד ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה. ּ ּ ד ִעם קֹונֹו, ֵּאי ֶזהו ָחִסיד, ּ ְתַחּסֵ גֹון ָדִוד ְדֲהָוה . ֶזה ַהּמִ ּּכְ ּ
ר ר. ְמַחּבֵ ּאֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא ֲהָוה ְמ, ּוַמאי ֲהָוה ְמַחּבֵ ִריך הואּ א ּבְ ר ִעם קוְדׁשָ ַּחּבֵ ּוְבִגין . ְּ

י ָחִסיד ָאִני, ָּדא י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ   .ׁשָ

ר ָנׁש ִמית ַהאי ֶנֶפׁש , ְוַכד ּבַ ה ּבְ ִתיב ּבָ ך )משלי ו(ַּמה ּכְ ְכּבְ ׁשָ ְנֶחה אֹוָתך ּבְ ִהְתַהֶלְכך ּתַ ָ ּבְ ְ ָ ּ
מֹור ָעֶליך ׁשְ ִתים, ָּתִ יֶחך,ַּוֲהִקיצֹוָת ִלְתִחַיית ַהּמֵ ִפיר. ָ ִהיא ְתׂשִ ִתים ׁשַ ָּדא ִלְתִחַיית ַהּמֵ ּ ּ ,

ר ָנׁש ְּדיֹוִקים ֵליה ְלּבַ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְמָתא ּבְ   .ַמאי ֲהִוי, ֲּאָבל ְלַאְגָרא ְלִנׁשְ

בֹוד ֲעָנֵני ּכָ ַקְדֵמיָתא ּבַ יׁש ָלה ּכְ ִריך הוא ַמְלּבִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ יעול . ּ ַקְדֵמיָתא ּתֵ ּּכְ
ַמ ַגְווָנא ְדגוָפא, ְרָאהּבְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ רמ, ּ ִליל ּבְ ַמְרָאה. ח ֵאיָבִרים''ּכָ יעול ּבַ ּאוף ָהִכי ּתֵ ִליל , ּ ּכָ

ֹמָנה ִפיּקוִדין וְברמ ִעים וׁשְ ָמאַתִים ְוַאְרּבָ ּּבְ ּ ן ֵמַההוא ַמְרָאה. ח''ּ ְּנִהיִרין ְדִמְתָפְרׁשָ ַמר . ּּ ְּדִאּתְ
יה ַמְרָאה ֵאָליו ֶאְתוָדעּ ַויֹאֶמר ִא)במדבר יב(, ּּבֵ ין ַדֲעָנֵני . ּם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיָי ּבַ ּוִבְלבוׁשִ ּ ּ

בֹוד  ִרית עֹוָלם)בראשית ט(ּכָ ִאיָרה, ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיָאה ַהּמְ  )במדבר יב(. ּ
ר ּבֹו ֲחלֹום ֲאַדּבֵ ָּדא ַאְסַפְקַלְרָיָאה ְדָלא ַנֲהָרא, ּבַ ִל. ּּ ָנה, ה ְנִהיִרין''יל ִמשסּכָ ן ְיׁשֵ ּבַ ֻחׁשְ . ּכְ

ָנה)שיר השירים ה(ְּוַהְיינו  ָעְלָמא ֵדין.  ֲאִני ְיׁשֵ ָעְלָמא ְדָאֵתי. ַּחד ּבְ עֹוְבֵדי . ְּוָחד ּבְ ְּוִאיּנון ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּידֹוי ְדקוְדׁשָ ְּ.  

ִמי ְלעֹוָלם)שמות ג(, ְּוָרָזא ִדְלהֹון ים, ִמיּה ִעם ׁשְ''ָי.  ֶזה ּשְׁ ׁשִ ה ְוׁשִ ֹלׁש ֵמאֹות ַוֲחִמּשָׁ . ׁשָ
ִעים, ה ִעם ִזְכִרי''ו ֹמָנה ְוַאְרּבָ ִים וׁשְ יה. ָּמאּתַ ְּוָכרֹוִזין ַנְחִתין ְוַסְלִקין ַקּמֵ א ''ס(ָּהבו ְיָקר , ּ

א )לדיוקנא  .ִּליָקָרא ְדַמְלּכָ

ַצְלמֹו)בראשית א( ְּוַהְיינו ָרא אֹותֹוּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ְּוהוא .  ּבְ
ְתֵרין ִדיוְקִנין ְּדֲעַבד ֵליה ּבִ ּ ּ ים , ּ ּנִ ְתֵרין ּגַ ַמר ָעַלְייהו )א פנים''נ(ּבִ ְּדִאּתְ  )שיר השירים ה( ּ

ַמר ָעָלה  ים ִאיהו ִעיַלת ַעל ּכָֹלא ְדִאּתְ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ ַּהיֹוׁשֶ ּ ּּ ּ ל )דברים ד(ּ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ  ּכִ
ִתיב. ּמוָנהּתְ ַאר ִדיוְקִנין ּכְ ְּוַעל ׁשְ ל ְוגֹו, ּ מוַנת ּכָ יט)במדבר יב(. 'ּּתְ ּ וְתמוַנת ְיָי ַיּבִ ג ''ְותרי. ּ

ְמָתא ַּמְלָאִכין ַסְלִקין ָלה ְלִנׁשְ ִאֵלין ִדיוְקִנין. ּ ּּבְ ּ ְלהו וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות, ּ ּּכֻ ּ ּּ ְּלַקֵיים , ּ
הֹון יב ּבְ ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי)שמות יט( ְּקָרא ִדְכּתִ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ   . ָוֶאּשָׂ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2505דף [ -ּ

ְצַרִים ַגְווָנא ְדַנְפקו ִמּמִ ּּכְ בֹוד, ּ ֲעָנֵני ּכָ ּוְבָכל ַההוא ְיָקר, ְּוַאְזלו ּבַ ֵהא , ּ ְווָנא ּתְ ַההוא ּגַ ּּכְ
ְמָתא ַּמְפָקנוָתא ְדִנׁשְ ִּמגוָפא ְדִטָפה ְסרוָחה, ּ ּ יםְלֵמיָז, ּּ ּנִ ַמָיא , ל ִלְתֵרין ּגַ ֵרי ׁשְ ְּדִאְתּבְ

ם ְיָי ׁשֵ ַמר. ְּוַאְרָעא ִדְלהֹון ּבְ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ)תהלים צו(, ּ ְמחו ַהּשָׁ . ּ ִיׂשְ
ר ָנׁש  ּבַ ַההוא ִזְמָנא ִיְתַקֵיים ּבְ ּּבְ יך )ישעיה ל(ּ ֵנף עֹוד מֹוֶריך ְלַגּבָ ְְוֹלא ִיּכָ  )ישעיה ו( ,ָ

ה ָפָניו ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ֶָאָלא ְוָהיו ֵעיֶניך רֹואֹות ֶאת מֹוֶריך, ּּבִ ָ ּ ְטָרא ְדִאֵלין ַמְראֹות. ּ ּוִמּסִ ּ ָזָכה , ּ
לֹום ינו ָעָליו ֲהׁשָ ה ַרּבֵ ל ְנִביִאים ַוֲחָכִמים, ֹּמׁשֶ ן ׁשֶ א. ַרּבָ ַּאְנּתְ הוא , ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ

ַחָייך ְְדָזִכית ּבְ ַתר ַחֵייהֹוןְּלָמה ְד, ּ ִּיְזּכון ַצִדיַקָיא ּבָ ּ ָאה חוָלָקך, ּ ְַזּכָ ּ.  

  ]א''ג ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

י ָחִסיד ָאִני י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ד ִעם ֲאִנ. ֲאַמאי, ָּדָבר ַאֵחר ׁשָ ֶאְתָחּסֵ ֵדי ׁשֶ יה . י''ּכְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ
ַּווי ֵליה ְלַמאן ְדַאְפִריׁש . ּו''י ָוה''ֲאִנ ַמר. ֲּאִני ִמן הוא) א''ג ע''רכדף (ּ ּ הוא )תהלים ק( ְּדִאּתְ

נו ְוֹלא ֲאַנְחנו ָּעׂשָ ָלא ִפרוָדא. ּ ְּדֹכָלא ַחד ּבְ ּּ י )דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה ּכִ ּ ְראו ַעּתָ
יל י ַוֲאִני ֶאְרָפא ְוֵאין ִמָיִדי ַמּצִ ֲּאִני ֲאִני הוא ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה ָמַחְצּתִ ּּ ֲאִני , ד'' ֲאִני ְידֹוָ.ּ

ד ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. י''ְוָדא ֲאִני ִמן ֲאֹדָנ. ּהוא ְוֹלא ַאֵחר ְּידֹוָ ּ.  

ּוְבִגין ְדְידֹוָ ּד ִאיהו ִליִמיָנא ְדִאיִהי ֶחֶסד''ּ ך ִעם ֲאִני, ָאַמר, ּ ד ּבָ י ְדֶאְתַחּסֵ ְמָרה ַנְפׁשִ ְׁשָ ּ ,
בוָרה''ְּוִאיהו ֲאֹדָנ ָמָהן יאהדונה, ֶאֶרתּוְבִתְפ. ּי ַלּגְ ֵרין ׁשְ ָרן ּתְ ֶחֶסד . י''ִאְתַחּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ ּ

ּוִבְגבוָרה ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְעָלה וְבִתְפֶאֶרת)יחזקאל א(, ּ ּ שמות (ְּדִאְתְקֵרי , ּּ

ִתיב, ד ִאיׁש ִמְלָחָמה''ְידֹוָ )טו ִים חֹוְברֹות )יחזקאל א( ַמה ּכְ ּתַ ָמָהן , ִאיׁש ׁשְ ין ׁשְ ְרּתֵ ּתַ
ֲחָדא יה ּכַ ָרן ּבֵ ִויֹוֵתיֶהָנה. ִּמְתַחּבְ ִים ְמַכּסֹות ֶאת ּגְ ּתַ ּוׁשְ ְפֶאֶרת ִאְתְקֵרי ּגוף. ּ  )דניאל י(, ּּתִ

יׁש יאההויה ּוְגִוָיתֹו ַכַתְרׁשִ ַח ֶנֶפׁש ַעְבֶדך )תהלים פו( .ה''ּ ּמֵ ה ֱאֹלַהי ׂשַ ע ַעְבְדך ַאּתָ ָ הֹוׁשַ ָּ ּ
ָנה ֻע ְָזך ְלַעְבֶדךּתְ ָּ ְתִהָלה ָדא. ּ ַלת ִזְמִנין ִאְתָעִביד ָדִוד ֶעֶבד ּבִ ּּתְ , ִזְמִנין' ָלֳקֵבל ג, ּּ

ְּדאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ְצלֹוָתא, ּ ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ַעְבָדא ּבִ ְּדָבֵעי ּבַ ִבְרָכאן ַקְדָמִאין. ּ , ּבְ
יה י ַרּבֵ ָבחֹוי ַקּמֵ ֶעֶבד ִדְמַסֵדר ׁשְ ּּכְ ּ ֶאְמָצִעיֹות. ּ יה, ּּבְ ַעְבָדא ְדָבֵעי ְפָרס ֵמַרּבֵ ּּכְ ּ ַאֲחרֹונֹות. ּּ , ּבַ

יה ֶעֶבד ְדמֹוֶדה ֳקָדם ַרּבֵ ּּכְ יל ִמיֵניה, ּ ְפַרס ְדַקּבִ ּּבַ ּ   .ְּוָאִזיל ֵליה, ּ

ד ֶעֶבד ּוְתַלת ִזְמִנין ְדָבֵעי ְלֶמְעּבַ ְטָרא ְדֲעבֹוָדה, ּ ְּדאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ִּמּסִ ְּדֵלית , ּ
ִפָלה ֲּעבֹוָדה ֶאָלא ּתְ ְטָרָהא, ּוְתַלת ֲאָבָהן. ּ א, ִּאְתְקִריאו ֲעָבִדים ִמּסִ ִכיְנּתָ ם ׁשְ , ַעל ׁשֵ

ה ֶעֶבד ְיָי. ְּדִאיִהי ֲעבֹוַדת ְיָי ּוְבִגין ָדא. ְואֹוף ָהִכי ֹמׁשֶ ָרֵאל )ויקרא כה(, ּ ֵני ִיׂשְ י ִלי ּבְ  ּכִ
י ַאֲחָרִנ. ֲעָבִדים ֵני ְמָלִכים ֵהם, יןֲאָבל ְלַגּבֵ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ְטָרא ְדַמְלכות, ּכָ ִּמּסִ ְוִאיִהי . ּ

ָתא ְלִמיְפַלח ְלַבְעָלה. ֲאַמאי ִאְתְקִריַאת ֲעבֹוָדה אֹוַרח ְדִאּתְ ּּכְ ִנין, ּ ְלִמְפַלח , ְואֹוַרח ּבְ
  .ַּלֲאבוהֹון

ִפָלה ְלָדִוד ַהֵטה )תהלים פו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוֶעֶבד, ָחִסיד, ִאְתָעִביד ָעִני, ְוָדִוד ּ ּתְ ּ
י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני י ָחִסיד ָאִני. ֲָאֹדָני ָאְזְנך ֲעֵנִני ּכִ י ּכִ ְמָרה ַנְפׁשִ ה . ׁשָ ע ַעְבְדך ַאּתָ ָהֹוׁשַ ּ

א. ֱָאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליך ה, ִּאְתָעִביד ָעִני ְלַתְרָעא ְדַמְלּכָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ   ֲאֹדָני)תהלים נא(, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2506דף [ -ּ

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ א, ל''י ֵהיַכ''ֲאֹדָנ. ׂשְ ִּאְתָעִביד ָעִני ְלַתְרָעא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ִתיב. ּ ַּהֵטה . ּוַמה ּכְ
ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ַמע לֹון. ֲָאֹדָני ָאְזְנך ֲעֵנִני ְוָדא ׁשְ ָלא ְצלֹוִתין וְלִמׁשְ ְּדִאיהו ֹאֶזן ְלַקּבְ ּ ּ .

ִדְכִתיב י ֹל)תהלים כב(, ּכְ ְועֹו  ּכִ ּנו וְבׁשַ יר ָפָניו ִמּמֶ ץ ֱענות ָעִני ְוֹלא ִהְסּתִ ּקַ ּא ָבָזה ְוֹלא ׁשִ ּ ּ ּּ
ֵמַע   .ֵאָליו ׁשָ

ְּדִאיהו ִאְתָעִביד ָעִני ְוָדל ְטָרא ְדָאת ד, ּ ַאל ִמן א, ִמן ֶאָחד' ִּמּסִ ְּדִאיהו , ח''ְלִמׁשְ ּ
ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא יה. ּ ְּלַקְייָמא ּבֵ יַע )תהלים קטז(, ּ ַּדלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ יַח , ּ ְּדָלא ְימות ָמׁשִ ּ

ן ֶאְפַרִים ְרָעא. ּבֶ ַההוא ּתַ יה ּבְ ִאיל ִמּנֵ ְּוׁשָ ָרֵאל ַהֲעִנִיים, ּ ִגין ִיׂשְ הו , ּבְ ְּלַקֵיים ּבְ שמואל ב (ּ

יַע)כב   . ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוׁשִ

ֲהַנָייא ִגין ּכַ ִאיל ּבְ ּוְלָבַתר ְדָיִהיב . ְוִאְתָעִביד ֶעֶבד, ּ ִלְמקֹוָמהְּדַיֲחזֹור ֲעבֹוָדה, ּוְלָבַתר ׁשָ ּ
ְטָרא ְדֶחֶסד מול ִעם ָדֶלי, ּלֹון אֹוַרְייָתא ִמּסִ ד ּגְ ְּלֶמְעּבַ ּוְבִגין ָדא , ת ִמן אֹוַרְייָתא''ּ ּ

ך ָמָטא ְלג. ִאְתָעִביד ָחִסיד ַבה)תהלים קלא(ָּפַתח ְוָאַמר , ְּסִפיָראן ִעָלִאין' ְּכַ י ּ ְיָי ֹלא ּגָ  ִלּבִ
י ּנִ ְגדֹולֹות וְבִנְפָלאֹות ִמּמֶ י ּבִ ְּוֹלא ָרמו ֵעיַני ְוֹלא ִהַלְכּתִ ּּ.  

ֹלֹמה ָאַמר ה, ׁשְ יָנה ִאיִהי ְדֹמׁשֶ ָחְכָמה ִעָלָאה, ָּהא ּבִ ַאל ּבְ יה, ֶּאׁשְ ְּדִאיִהי ְלֵעיל ִמַדְרּגֵ ּ ּ .
ִתיב ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ)קהלת ז(, ַמה ּכְ י ֶאְחּכָ י ָאַמְרּתִ ִתיב . ּנִ  ַוְיָי ָנַתן )מלכים א ה(ְוָהא ּכְ

ֹלֹמה א ְלֵעיָלא. ָחְכָמה ְזֵעיָרא. ָחְכָמה ִלׁשְ ּתָ ּוָבָעא ְלַסְלָקא ִמּתַ ּ יה, ּ ְּדִאְתְרִחיַקת ִמּנֵ ִגין . ּ ּבְ
ָעְלָמא ְדָיִכיל ְלַסְלָקא ר ָנׁש ּבְ יָנה ֵלית ּבַ ְּדֲאִפילו ַלּבִ ּּ ּ ה, ּ ר ִמּמֹׁשֶ ּכֵ, ּבַ ל ׁשֶ ּן ְלֵעיָלא ּכָ

יה ְּדִאיהו ָחְכָמה ִעָלָאה, ִּמּנֵ ּ ִביא, ּ ְטָרא ִדיָלה ָחָכם ָעִדיף ִמּנָ ִּמּסִ ב ְדאוְקמוָה . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ
א ֹאַרח ְדָרׁשָ ַּעל ָפָרה ֲאדוָמה, ּּבְ ְבִעים ָפִנים ַלּתֹוָרה. ּ   .ּׁשִ

י ֶאְלָעָזר א, ִרּבִ ִכיְנּתָ י ׁשְ א ִמִלין ַקּמֵ ּקום ְלַחְדׁשָ ּ ֵהא ֵעֶזר ְלָאִביך,ּ ָ ִדי ּתְ ִרים, ּ ָמא ּגָ , ִּדׁשְ
ָמאָלא, ֵאל ִמיִמיָנא, ֵעֶזר ֶאל ה לֹו ֵעֶזר )בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵעֶזר ִמּשְׂ ּ ֶאֱעׂשֶ

ֶנְגדֹו ַמאי. ּּכְ ִפיר. ּבְ ֶזַרע ׁשַ ְְדִאיהו ֶהֶפך ֵעֶזר, ּּבְ ּ ך. ּ י יֹוֵסי ִעּמָ ְְוֵיקום ִרּבִ ְּדִאיהו ּכֻ, ּ ְרְסָייא ּ
ֵליָמָתא ְלָמאֵריה ּסֵ, ְּדָהִכי ָסִליק יֹוֵסי, ּׁשְ ּבֹון ַהּכִ ן, א''ְלֶחׁשְ ּבָ חוׁשְ   .ֱּאֹלִהים ּבְ

י ְיהוָדה יה ִרּבִ ְּוֵיקום ִעּמֵ ּ ְּדֵביה הֹו, ּ ּוֵביה ָי, ד''ּ ד ד, ּה''ּ ּוֵביה ְידֹוָ  )יחזקאל א(. ֵחיָון' ד', ּ
ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ְּלהוּכֻ, ּּ ָלא ֵליה, ּ יה ָדִוד. ְּלַקּבְ ּוִמּנֵ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדהֹוָדה ְלקוְדׁשָ ּ ּּ

ד הֹוד, ּהוא הֹוָדאֹות ְדִאיהו ִמּצַ א ּבְ ַּדְרּגָ ּ י ֶאְלָעאי. ּ יה ִרּבִ ְּוֵיקום ִעּמֵ ִגיַמְטִרָיא ַיּבֹ, ּ , ק''ּבְ
ִהְלְכָתא ִקי ּבְ   .ּבָ

  ]ב''ג ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

י יוָדאיְּוֵיקום ִעּמֵ ּיה ִרּבִ ֵניה ֵא, ּ ּבָ ְּדחוׁשְ ּ גֹון ִמיָכֵאל. ל''ּ ֵאל, ּכְ יִמין ּבְ גֹון . ַמְלֲאִכין ְרׁשִ ּכְ
ְּדמות ָאָדם' א, ְּוָרָזא ְדֵאל.  ֵיׁש ְלֵאל ָיִדי)בראשית לא( ַלת ֵחיָון' ל. ּ ְּדִאיּנון ד, ּתְ ַאְנִפין ' ּ

ה)א בה''ס(ִּדְרִמיִזין , ְלָכל ַחד חוׁשְ'  ּבְ ַלת יֹוִדין' ָבן לּּבְ י . )'א עולים ל''נ(, ּתְ ָראׁשֵ ְּוִאיּנון ּבְ
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רֹות ַלת ַאְזּכָ ְְדִאיּנון ְיָי ֶמֶלך, ּתְ ּ א . ְְיָי ִיְמלֹוך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְְיָי ָמַלך, ּ י ַאּבָ ְּוֵיקום ִרּבִ
הֹון ֵניה ד, ִעּמְ ּבָ ְּדִאיהו חוׁשְ ּ ּ    .)ב''ג ע''דף רכ(. ֵחיָון' ד', ּ

ְמע י ׁשִ ִאיָלָנאִרּבִ ֵריה ְוַחְברֹוי, ֹּון ִאיהו ּכְ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְרָנא, ְּוִרּבִ ה ְדַאְדּכַ ְּדִאיּנון ֲחִמּשָׁ ּ ּ ,
ֲעָנִפין ְדִאיָלָנא ַרְבְרִבין ְדַדְמָיין ִלְדרֹוִעין ְוׁשֹוִקין ּּכַ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ְְוִיְתַחְדׁשון ִמִלין ִמפוָמך, ּקום ַרּבִ ּ ּ ּּ ַהאי ְקָרא ְדִמְל, ּ ּּבְ ַח. ַּקְדִמיןּ ן , ַלְמַנּצֵ ּמָ ּתַ
ד ָמאֵרי ָנְצָחן ְקָרִבין. ִּנגון ַצח, ֶנַצח ּוֵביה ִאְתְקֵרי ְידֹוָ י אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ּ ְּלַגּבֵ

ּוַמָזלֹות ְדָעְלָמא ָרֵאל, ּּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְוַרֲחִמין ְוִדיָנא ְלִיׂשְ ה)משלי יא(, ּ ִעים ִרּנָ . ּ וַבֲאבֹוד ְרׁשָ
ָמָהן ִאית ֵליה, ל''מ ְבִעין ׁשְ ן ֶחֶס, ב''ע, ְוִעם ֶנַצח ְוהֹוד, ּׁשִ ּבַ חוׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה, ד''ּּכְ ּ ,
יִמיְנך ֶנַצח)תהלים טז(   .ָ ְנִעימֹות ּבִ

יה , הֹוד יה, ַּצִדיק. ּהֹודו ַלְיָי )דברי הימים א טז(ּּבֵ ד )תהלים לג( ּּבֵ ְידֹוָ נו ַצִדיִקים ּבַ ַּרּנְ ּ .
ּוֵביה ְמָחה)ירמיה לא( ּ ְפֶאֶרת. ּ ָרּנו ְלַיֲעֹקב ׂשִ יה ַהְללו ֵאל, ּתִ ּּבֵ ַּהְללוָיה. ּ ַּהְללו ָיה, ּ ן . ּ ְּדַתּמָ
ִנגון וְבֶזֶמר. ד''ְידֹוָ ּּבְ ֶּחֶסד וְגבוָרה, ּ יר וִבְבָרָכה. ּ ׁשִ ֵרי. ָּחְכָמה וִביָנה, ּּבְ ַאׁשְ ֶתר, ּבְ . ּכֶ

ְתִהָלה   .ַּמְלכות, ּּבִ

י, ִמְזמֹור ּוֵביה מו, ז''ּה ָרּבֵ ּ ְטָרא ְדֶזֶמר ְדאֹוַרְייָתא ְוֶזֶמר ִדְצלֹוָתא. ם''ּ ִּמּסִ ּ ְטָרא . ּ ֶזֶמר ִמּסִ
ֵביָתא. ר''ם ָז''ִּאיִהי מו, ַאֲחָרא ֵביָתא, ִזְמָרא ּבְ א ּבְ ת עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים . ָחְרּבָ ְפָחה ּבַ ִּנָדה ׁשִ

ּוַמָזלֹות זֹוָנה ן ּגַ, ן''ִּנּגו. ר''ְוָדא ַאְתָוון ִמְזמֹו. ּ ּמָ ִפירו ְדִנגוָנא. ן''ּתַ ָּהִכי ׁשְ ּ ּ יה ַהֵלל, ּ ּּבֵ ּ .
גֹון  ּמוִרים הוא ַלְיָי ְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים)שמות יב(ּכְ ּ ֵליל ׁשִ ֵרי . ּ ֵרי ְדֵביה ׁשָ ַּאׁשְ ּ

ִחין ּבְ ָכה לֹו)תהלים קמד(, ָעְלָמא ְמׁשַ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְבָרָכה. ּ ַאׁשְ  ֲאָבְרָכה ֶאת )ים לדתהל(, ּבִ
ָכל ֵעת' ה ִהָלה. ּבְ ּתְ ִפי, ּּבַ ִהָלתֹו ּבְ ִמיד ּתְ ן ֵעדות)תהלים ס(. ּּתָ ּ ַעל ׁשוׁשַ ְּדִאיהו . ָּדא הֹוד, ּ ּ

ן ִליט ַעל ִחָוור, ּׁשוׁשַ ּסוָמק ׁשַ ִליט ִאיהו ִחָוור ַעל סוָמק, ּּ ְּדֶנַצח ׁשַ ּ ּ ָּדא . ַּמאי ֵעדות. ּּ
ִרית. ַּצִדיק ַמָיא ְוַאְרָעא,ִּאיהו ּבְ ּ ְדִאיהו ָאִחיד ִלׁשְ ּ  )דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ם. ֲּהִעידֹוִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָׁ ִּאיהו ַצִדיק, ְם ָמך''ְך ּתָ''ָמ. ַמאי ִמְכּתָ ּ .
ם ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּתָ א ְדַיֲעֹקב, ּ ַּדְרּגָ ם. ּ ּּגוף וְב. ִאיׁש ּתָ ֵביָנן ַחדּ ד. ִרית ַחׁשְ , ְלַלּמֵ

ֶּחֶסד וְגבוָרה ן אֹוַרְייָתא ִאְתְיִהיַבת, ּ ּמָ ד, ְּדִמּתַ   .ִּלְלמֹוד וְלַלּמֵ

ִפיר ָקַאָמְרת ָּאַמר ֵליה ׁשַ ִמיִנית)תהלים יב(ֲאָבל , ּ ַח ַעל ַהּשְׁ זוז ֶנַצח ִמן ,  ַלְמַנּצֵ ְּדָלא ּתָ ּ
ִמיִניתָאַמר ַלְמַנ', ְּדִאיִהי ְסִפיָרה ח, הֹוד ַח ַעל ַהּשְׁ א. ּצֵ ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ , ִאי ָהִכי, ּ

א ִדיָלך יָנה ַדְרּגָ ְּבִ ּ ה, ּ ן ַההֹוד ְלֹמׁשֶ ֱאַמר , ַּוֲאַמאי אֹוְקמוָה ְוִנּתָ ּנֶ ה )במדבר כז(ׁשֶ  ְוָנַתּתָ
  .ֵָמהֹוְדך ָעָליו

ַאְלּתָ, ָּאַמר ֵליה ִפיר ָקא ׁשָ ָאת י' ה. ּׁשַ רֲחֵמ', ַּסְלָקא ּבְ ְרִעין , ׁש ִזְמִנין ֶעׂשֶ ין ּתַ ְלַחְמׁשִ
טוָתא ִדְלהֹון ֵמֶחֶסד ַעד הֹוד, ְּדִביָנה ְּוִאְתַפּשְׁ ּ ָכל ְסִפיָרה, ּ ָרה ּבְ ִּאיּנון , ֵהן ֲחֵמׁש ַעׂשְ
ין ּוְבִגין ָדא. ַחְמׁשִ יָנה ַעד הֹוד, ּ טוָתא ֲחָדא, ִמּבִ ּּכָֹלא ִאְתַפּשְׁ ּ יל ְוָנִט, ְּלָבַתר ָאָתא ַצִדיק. ּ
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ְלחֹודֹוי ְרִעין ּבִ ין ּתַ ל ַחְמׁשִ ִקיל ְלָכל ֲחֵמׁש, ּכָ ל, ְלֶמֱהִוי ׁשָ ין , ְוִאְתְקֵרי ּכָ ל ַחְמׁשִ ְּדָנִטיל ּכָ
ְרִעין ָלה. ּתַ ְלהו, ְּואֹוף ָהִכי ּכַ ְּנִטיַלת ְלהו ּכֻ ּ ב ִמָלה ַעל ּבוְרֵייה, ָאַמר. ּּ ַען ַוַדאי ִאְתָייׁשָ ּּכְ ּ ּּ.  

ַח ן מּתַ, ְועֹוד ַלְמַנּצֵ ַמ''ְוָדא מ. ל ִעם ֶנַצח''ּמָ ִּאיּנון , הֹוד ְוֶנַצח, ש''ִמן ח. ל''ל ִמן ַחׁשְ
ְפָוון ֵרין ׂשִ ְפָוון. ָלֳקֵביל ּתְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו ׂשִ ּ א ְמַמְלָלא, ּ ּוַבֲחִגיָגה ַעד ֵהיָכן . ֵּחיָון ֶאּשָׁ

ָבה ה ֶמְרּכָ ַמ, ַמֲעׂשֵ ְּדִמְסְטָרא ִדְגבוָרה ִאְתְקִריאו ֵחיָון . לְּואֹוְקמוָה ִמן ָוֵאֶרא ַעד ַחׁשְ ּ ּ ּ
א ְּוָנָהר ְדָנִפיק ִמֵזיָען ִדְלהֹון. ֶאּשָׁ ָבה ְלִתְפֶאֶרת. ְיסֹוד, ּּ ַלת ִאיּנון ֶמְרּכָ ְלהו ּתְ ּּכֻ ּ   .ָאָדם, ּ

ָבה ה ֶמְרּכָ ָּדא ַמְלכות, ַמֲעׂשֵ ּוִבְתַלת ִאֵלין. ּ ִּאיהו ָחְכָמה וִביָנה ָוַדַעת, ּ ּין ָדא ּוְבִג. ּ
ּאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָיִחיד, ּ ָבה ּבְ ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֶ ין ּבְ ְּדֵאין דֹוְרׁשִ ן הוא ָחָכם , ּ ֶּאָלא ִאם ּכֵ ּ

ּוֵמִבין ִמַדְעּתֹו ּ.  

א ִמְזֵעיר ַאְנִפין ָבה ְלַתּתָ ְּוִאית ֶמְרּכָ ְּדִאיהו ְמַט, ּ ָטן. ְטרֹון''ּ ָבה ִדיֵליה. ָאָדם ַהּקָ ְרּכָ ְּדַבּמֶ ּ ּ 
ְּדִאיהו ַפְרֵדס ּ ְּרִדיֵפי ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא, ּּ ְּדָנִפיק ִמּגֹו ַפְרֵדס ִדיֵליה, ּ ּ ּ ע, ּּ , ִלְתַלת ֵמַאְרּבַ

ַמר ָעַלְייהו ְּדִאּתְ ָעה ִנְכְנסו ַלַפְרֵדס, ּ ַּאְרּבָ ַמר. ּ   .ְוָהא ִאּתְ

ה ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ ְּדִאיהו ִצָפָרא ְדָחָזא ַרּבָ ּ א ְדא, ּּ א ָמֵטי ַעד , ֹוַרְייָתאְּלֵכיף ַיּמָ ְּדַיּמָ
ַמָיא. ּקֹוְרסולֹוי יה ָמֵטי ַעד ֵצית ׁשְ יה, ְּוֵריׁשֵ ַלת ּבֵ ילו ּתְ ְּוָלא ַאְכׁשִ י ַמָיא , ּ ום ִדְנִפיׁשֵ ִּמּשׁ ּ ּ

ִּדיֵליה ום ִדְרִדיֵפי ַמָיא ְואֹוְקמוָה, ּ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ּ ּּ ּ.  

ית ִליל לֹון ְדַסְלִקין ְלׁשִ ּאבג ּכָ  )מלכים א יט(', ְרִביָעָאה ד. ן''ָוון ְמַטְטרֹוָלֳקֵבל ַאְת, ּ
ה א, ּקֹול ְדָמָמה ַדּקָ ן ָאֵתי ַמְלּכָ א. ְּדַתּמָ ּסֵ ֶבת ַעל ַהּכִ   .ְּוִאיהו ָאָדם ָלׁשֶ

ְחּתֹוִנים, ַמִים ֶעְליֹוִנים, י''אי ְמֹלא ִניָמא. ּוַמִים ּתַ יַנְייהו ֶאָלא ּכִ ְּדֵלית ּבֵ ּ ְּדִאיהו ו, ּ ּ ,'
יַנ ין ַמִים ָלַמִים, ְּייהוָּנטוי ּבֵ ָרִקיַע ְדִאיהו ַמְבִדיל ּבֵ ּּבָ ּ א , ּ ין נוְקּבָ ִּדְיֵהא ַהְבָדָלה ּבֵ ּ ּ
ִגין ָדא . ִּלְדכוָרא ּ ִויִהי ַמְבִדיל ְוָרָזא ְדִמָלה)בראשית א(ּּבְ ּ ַמִים ֶעְליֹוִנים . יאהדונהי, ּ
ְחּתֹוִנים ְנֵקבֹות, ִּעָלָאה' ְזָכִרים י ּתָ' י, ַמִים ּתַ יַנְייהו. ָאהּתַ ית ַאְתָוון ּבֵ ן ו, ּׁשִ ּבַ חוׁשְ ָּדא ', ּּכְ
ין א, ְמַטְטרֹון ְּדִאיהו ּבֵ ּ.  

  ]א''ד ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

ל' ו. ּיֹוד ְנקוָדה, ְועֹוד ְלּגַ ן ו. ּגַ ּבַ חוׁשְ ית ִסְטִרין ּכְ ׁשִ ל ּבְ ְלּגַ ּגַ נוָעה ּבְ ְּוֵלית ּתְ ֶּאָלא ', ּ
ַהִהיא ְנקוָדה ּא ְנקוָדה ִאיהו ִיחוָדא ְדֹכָלאְּוַההו. ּּבְ ּ ּ ּ ְּדֵלית ֵליה , ְּוַאְסִהיַדת ַעל ַההוא ָיִחיד, ּ ּ

ִני ָנן, ׁשֵ ְּדאֹוְקמוָה ָעֵליה ַרּבָ ּ ְמִליֵכהו ַעל , ּ ּתַ ֵדי ׁשֶ ָצִריך ְלַיֲחדֹו ּכְ ּׁשֶ ַמִים )א''ד ע''דף רכ(ְ  ַהּשָׁ
ַמִים ָו', ב. ּרוחֹות ָעְלָמא' ְוַעל ד, ְוַעל ָהָאֶרץ ע ', ד. ַּעּמוָדא ָסִביל לֹון', ג. ָאֶרץׁשָ ַאְרּבַ

ְרְסָייא' ה. ֵחיָון ין ְלֻכְרְסָייא', ו. ּכֻ ית ַדְרּגִ ִּייחוד ' י. ָאָדם: א ב ג ד ה ו ז ח ט, ְועֹוד. ּׁשִ
ִּדיֵליה יָרָאה ְדָאָדם, ַּמְלכות, ּ ע. ֲּעׁשִ ׁשַ ע ַאְתָוון, ּתֵ ׁשַ ִאין ִאיּנון . ִּאיהו ָלֳקֵבל ּתֵ ַּזּכָ

ָרֵאל ְּדַיְדִעין ָרָזא ְדָמאֵריהֹון, ִיׂשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2509דף [ -ּ

י ֵריַח ִניחֹוִחי, ָּדָבר ַאֵחר ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ . ַצו ֶאת ּבְ
י ְיהוָדה ָאַמר ן, ִּרּבִ ָנא ִאית ָעׁשָ ָקְרּבָ ן ִאיהו , ְוִאית ֵריַח ִניֹחַח, ְוִאית ֵריַח, ּבְ ְטָרא ָּעׁשָ ִמּסִ

ן ַאף ְיָי )דברים כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדִדיָנא י ָאז ֶיְעׁשַ ַאפֹו )תהלים יח( .ּכִ ן ּבְ ּ ָעָלה ָעׁשָ
פוִחים)שיר השירים נ(. ַרֲחֵמי, ֵריַח ִניֹחִחי. ְּוֵאׁש ִמִפיו ּתֹאֵכל ּתַ ּ ְוֵריַח ַאֵפך ּכַ ּ ְּ.  

ְרַווְייה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ן ְוֵריַחְוָהא ּתַ ַאף, ּו ָעׁשָ , ַחד. ּוְקָרִאין ַסֲהִדין, ִּאיּנון ּבְ
ַאפֹו ן ּבְ פוִחים, ְוִתְנָייָנא. ָּעָלה ָעׁשָ ּתַ ְּוֵריַח ַאֵפך ּכַ ּ ן ִדיָנא ְוִתְנָייָנא . ְּ ַּוֲאַמאי ִאְתְקֵרי ַחד ָעׁשָ

ֵרין ַחלֹוִנין, ֶּאָלא. ַרֲחֵמי חֹוָטָמא ִאית ּתְ ָמ, ּּבְ ׂשְ ַמר ּבִ ַאפֹו, אָלאְוִאּתְ ן ּבְ ַמאי , ָּעָלה ָעׁשָ
ָמאָלא. ָעָלה ׂשְ א ְדִאיהו ּבִ ֶּאָלא ִמִלּבָ ּ יה. ָלֳקֵבל ִגּבֹור, ּ ִּמיִמיָנא ָנִחית רוָחא ְלַגּבֵ ְלַקְרָרא , ּ
ָכא רוְגֵזיה, ֵּליה ּכְ ּוְלׁשַ ּ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ן מֹוָחא, ִּמּסִ ים, ָחְכָמה ִליִמיָנא. ְּדַתּמָ  ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ

א. ַיְדִרים ִלּבָ יָנה ּבְ ָמאָלא, ּבִ ַלֵפי ׂשְ יר ַיְצִפין, ּּכְ ן . ָּהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ ּוְבִגין ָדא ָעָלה ָעׁשָ ּ
ַאפֹו י ָחְכָמה, ּּבְ יָנה ְלַגּבֵ ֶחְדָוה, ְּדִאיִהי ִליִמיָנא, ִמן ּבִ ל ֵליה ּבְ ּוְמַקּבֵ ִנּגוָנא ְדֵליָוֵאי, ּ ּּבְ ּ.  

ן ָלא ָסִליק ֵעִצים, א ַעל ְיֵדי ֵאׁשֶּאָל, ְוַהאי ָעׁשָ ְּדִאיּנון ֵאָבִרים ַמְלָיין , ְּדַאְדִליק ּבְ ּ
ִּפקוִדין הֹון, ָמאֵרי ּתֹוָרה. ֲעֵצי עֹוָלה, ּ ּתוְקָפא , ּאֹוַרְייָתא ְדִאיִהי ַאְדִליָקת ּבְ ֵּאׁש ּבְ
ִּדְגבוָרה הֹון, ּ ן ּבְ ן ַהַמֲעָרָכה. ְוָעָלה ָעׁשָ יָנה ָעׁשָ ּבִ   .ּבַ

ּוִמִדְסִליַק ימו ְקטֹוָרה )דברים לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִאְתְקֵרי ְקֹטֶרת, ת ְלַאףּ ּ ָיׂשִ
ַאֶפך ָּבְ ָעְלָמא. ּ ֹטֶרת, ְּוֵלית ְדָבִטיל מֹוָתָנא ּבְ ּקְ ַרֲחֵמי, ּכַ וָרא ְדִדיָנא ּבְ ְּדִאיהו ִקּשׁ ּ ּ ִעם ֵריַח , ּ

ַאף ר ְקִטירו. ִניחֹוַח ּבְ ְרּגום ְדֶקׁשֶ ּּתַ ּ י. ּ ָאה חוָלָקָנא ְדַרַווְחָנא ִמִלין , ּ ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ּ ּ
ְלָייא ִאְתּגַ א. ְסִתיִמין ּבְ ּעֹוד ָאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ָנא, ּ ָקְרּבְ ְּדָבַתר ִדְצלֹוָתא ִאיִהי ּכְ ַמאן , ּ

ֹטֶרת א ִפטום ַהּקְ ְּדֵייּמָ ּ ִהָלה ְלָדִוד, ּּ ַתר ּתְ יָתא, ּּבָ ִטיל מֹוָתָנא ִמּבֵ   .ּבָ

ֵעי ְלִמְנַדע, ְעָיא ְמֵהיָמָנאָאַמר ַר ַען ּבָ ִנין, ּּכְ ֵּאיך ַאְתִקינו ְצלֹוִתין ָלֳקֵבל ָקְרּבְ ֶּאָלא . ְ
ַלת ְצלֹוִתין ה ַבּבֶֹקר, ּתְ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ְחִרית, ָלֳקֵבל ֶאת ַהּכֶ ָּדא ְצלֹוָתא ְדׁשַ ַמר , ּ ְּדִאּתְ

ה ם ַאְבָרָהם ַבּבֶֹק)בראשית יט(, ּּבָ ּכֵ ם ֶאת ְפֵני ְיָיּ ַוַיׁשְ ר ָעַמד ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ . ּר ֶאל ַהּמָ
ָנן ְּדֵלית ֲעִמיָדה ֶאָלא ְצלֹוָתא, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ִים. ּ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֶבׂש ַהּשֵׁ , ְוֵאת ַהּכֶ

ל ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ין ָלה ִיְצָחק, ְּלַקּבֵ ְּדַתּקִ ֵצא ִיְצָחק ּ ַוֵי)בראשית כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֶדה ִלְפנֹות ֶעֶרב ּשָׂ יָחה. ָּלׂשוַח ּבַ ָּלֳקֵבל ֱאמוִרין , ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית. ֶּאָלא ְצלֹוָתא, ְוֵלית ׂשִ

ל ַהַלְיָלה ִלין ּכָ ּוְפָדִרין ְדִמְתַאּכְ ּ ם )בראשית כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ קֹום ַוָיֶלן ׁשָ ּמָ ע ּבַ ּ ַוִיְפּגַ ּ
ֶמׁש י ָבא ַהּשֶׁ   .ֶּאָלא ְצלֹוָתא, ְּוֵלית ְפִגיָעה. ּכִ

ֲאָתר ָדא ַּאְדָהִכי ַדֲאָנן ּבַ ּ ב , ּ ּכַ ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ַוִיׁשְ קֹום ַוָיׂשֶ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ִתיב ַוִיּקַ ֲּאַמאי ּכְ ּ ּ
קֹום ַההוא ּמָ ב, ּּבַ ּכַ ִרים וְכָסתֹות ְלִמׁשְ ְּוִכי ָלא ֲהוֹו ֵליה ּכָ י ֶּאָלא הֹוִאיל ְוָאָתא ָחָת. ּ ן ְלַגּבֵ

ָלה ִרים וְכָסתֹות, ּּכַ ּכָ ב ֶאָלא ּבְ ּכַ ב ְדָלא ֲהָוה ָאְרחֹוי ְלִמׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ְּוִאיִהי ְיִהיַבת ֵליה , ּּ
ב ּכַ א, ֲאָבִנים ְלִמׁשְ ְרעוָתא ְדִלּבָ ל ּכָֹלא ּבִ ְּיַקּבֵ ּ ַמר, ּ ִחּבוָרא . ְוָהא ִאּתְ ַמר ּבְ ְּואֹוף ָהִכי ִאּתְ
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ַּמהו ִדְכ. ַקְדָמָאה יבּ ר ָרָאם)בראשית לב(, ּתִ ֲאׁשֶ יב, ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ ְמעֹון ּתִ י ׁשִ . ָאַמר ַרּבִ
  )מ שם''ב אלא פגיעה בר''ה ע''ככתוב דף רכ( )כ רעיא מהימנא''ע(, ְוֵאיָמא ְקָרא

ִנין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ֶּאָלא ְלַרֲחָקא ִסְטִרין , ֵלית ָקְרּבְ
יןּו, ִמְסֲאִבין ין ַקִדיׁשִ ְּלָקְרָבא ַדְרּגִ ִחּבוָרא ַקְדָמָאה. ּ ַמר ּבְ , ערקין דכבדא(, ִּדְלהֹון, ְּוִאּתְ

הֹון ַרְבְרִבין)אלין אישים וכל אינון חיילין ואתמר הֹון , ּ ַעְרִקין ְדַכְבָדא ִאית ִמּנְ ִאית ִמּנְ
ה ִסְטִר, ַּרְבְרִבין וְזִעיִרין הֹון ְלַכּמָ ִטין ִמּנְ ּוִמְתַפׁשְ ְּוִאֵלין ַנְטִלין ֵאָבִרין ְוֱאמוִרין וְפָדִרין . יןּ ּ ּ

ל ַהַלְיָלה ִלין ּכָ ְּדִמְתַאּכְ ן ּכָֹלא ַלְיָי, ּ ְּדָהא ָקְרּבָ ּ.  

א יָנא ַקִדיׁשָ ָּאַמר ּבוּצִ ִריך , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ א ּבְ ִנין ְדקוְדׁשָ ְַוֲהֹלא ַאְמַרת ְלֵעיל ְדָקְרּבְ ּ ּ
ּהוא ָלאו ִאיּנון ֶאָלא ּ ה'  ְלָקְרָבא יּ ה' ו' ּבְ ִריִכין , ֶּאָלא. 'ּבְ ִנין ּצְ ב ְדָכל ָקְרּבָ ַּאף ַעל ּגַ

יה ְרָיין, ְּלָקֵרב ַקּמֵ ִּאיהו ָפִליג ְלָכל ַמּשִׁ ִנין, ּ ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ַּמֲאָכִלין ְדָקְרּבְ , ְּלָכל ַחד ּכַ
ְכִלִיים ָייא ְדִייָנ, ְּמזֹוֵני ְדאֹוַרְייָתא, ְּלׂשִ ּתְ ּוִמׁשְ ּא וַמָיא ְדאֹוַרְייָתאּ ְּדִאיּנון , ְּלִטְבִעִיים. ּּ ּ

ְבֵני ָאָדם ִדים ְדִאיּנון ּכִ ּׁשֵ ָּיִהיב לֹון ִאֵלין ַמֲאָכִלין ִטְבִעִיים, ּ א ִדְלהֹון, ּ ְּדָנִחית ֶאּשָׁ ּ ,
  .ְלֵמיַכל לֹון

ָנן ָמה ְדאֹוְקמוָה ַרּבָ ּּכְ מֹו ַאְרֵיה ְדֶאּשָׁ, ִּאי ָזכו, ּ ִניןֲּהָוה ָנִחית ּכְ ְוִאי . א ְלֵמיַכל ָקְרּבְ
א, ָלא א ְדֶאּשָׁ ְלּבָ ִמין ּכַ ן ּכְ ּמָ ר ָנׁש. ֲּהָוה ָנִחית ּתַ ד ִמית ּבַ ָנִחית , ִאי ָזֵכי, ְואֹוף ָהִכי ּכַ

ְדמות ַאְרֵיה יה, ּּבִ ָלא ַנְפׁשֵ ֶלב. ְּלַקּבְ ְדמות ּכֶ ְּדָאַמר ָדִוד ָעֵליה, ְּוִאי ָלאו ּבִ ּ  )תהלים כב(, ּ
יָלה ֶלב ְיִחיָדִתיַהּצִ י ִמַיד ּכֶ   .ּ ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ

הֹון הֹון ְוַנְפׁשֵ ָרֵאל ִמּנְ ִריך הוא ּגוֵפיהֹון ְדִיׂשְ א ּבְ יָזָבא קוְדׁשָ ּוְבִגין ְלׁשֵ ּ ּ ּ ְלָקֵרב , ָמֵני. ְּ
ַאְתַרְייהו ִנין ִדְבִעיָרן ְוגוָפן ּבְ ָּקְרּבְ ּ ּו ָלֶחם ָ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלה)משלי כה(ְּלַקֵיים , ּ

ֵקהו ָמִים ֵמא ַהׁשְ ִריך הוא. ְּוִאם ּצָ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ א, ְּ ָּלא ָנִטיל ֶאָלא ְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ,
ּוְתִבירו ִדיֵליה  ּ ּ ָרה )תהלים נא( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. )דאיהו ישראל(ּ ּבָ ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ

ה ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶז ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ַגְווָנא ִדְכֵלי ֶחֶרס. הֵלב ִנׁשְ רו ִנְטָהרו, ּּכְ ּבָ הֹון ִנׁשְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ ּ.  

ֲהָנא מֹוָחא א. ּכַ ָרֵאל. ֵלִוי ִלּבָ הֹון. ּּגוָפא ִיׂשְ ַמר ּבְ ֲעבֹוָדָתם, ְוִאּתְ ּוְלִוִים , ּכֲֹהִנים ּבַ ּ
דוָכָנם ַמֲעָמָדם, ּּבְ ָרֵאל ּבְ ֵעי ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ. ְוִיׂשְ ֵבד ּבָ אְוִאי ּכָ יה ְדִאיּנון , ּי ְדִלּבָ ֶּחְלּבֵ ּ ּ
ְמנונֹו ְדֵחֶלב ָטהֹור. ִּאיהו ָלא ָנִטיל, ִמְסֲאִבין ֶּאָלא ׁשַ ּ גוָפא. ּ ַגְווָנא ְדִאית ּבְ ּּכְ ֵחֶלב ָטהֹור , ּ

ָלא ְפסֹוֶלת, ְוֵחֶלב ָטֵמא ִליל ּבְ ָּדם ּצָ ְפסֹוֶלת, ּ ְּוָדם ָעכור ּבַ א. ּ ַּחָייִלין , ְּוַעְרִקין ְדִלּבָ
יןַק ר ָהָרע. ַּחָייִלין ִמְסֲאִבין, ְּוַעְרִקין ְדָכֵבד. ִּדיׁשִ ְרָיין ְדֵיּצֶ ּאוף ָהִכי ִאיּנון ַמׁשִ ּ ְרָיין , ּ ּוַמׁשִ

ר ַהטֹוב א, ְּדִיּצֶ ִּאֵלין ְמָמָנן ַעל ַעְרִקין ְדִלּבָ ְּוִאֵלין ְמָמָנן ַעל ַעְרִקין ְדַכְבָדא, ּ ּאוף ָהִכי . ּ
ֵרי אֹוֵמי ָרֵאל, ּתְ ְּואוִמין ְדָעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִיׂשְ ּ ּ ּ.  

ֹכָלא, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִפיר ָקא ַאְמַרת ּבְ ּׁשַ ְלהו , ּ ָרֵאל ָלאו ּכֻ ֲּאָבל ֲאִפילו ִיׂשְ ּּ ּ
ִוין ֵני ַמְלכות, ׁשָ הֹון ּבְ ְּדִאית ּבְ א, ּ ְטָרא ְדַמְלכות ַקִדיׁשָ ִּמּסִ ּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ, ּ , ר ְסִפיָראןּכְ
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ל ֲהָווָיין ְוִכּנוִיין ּוִמּכָ הֹון ַעְבִדין. ּּ ְטָרא ְדֶעֶבד, ְּוִאית ִמּנְ ְּדִאיהו , ִּמּסִ ּ ַעְבדֹו ְזַקן )בראשית כד(ּ
יתֹו ְבִעיָרן. ּבֵ הֹון ּכִ הֹון, ְוִאית ִמּנְ ַמר ּבְ ן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם )יחזקאל לד(, ְוִאּתְ  ְוַאּתֵ
ם ּיּנון ְדַדְמָיין ְלָעָנאְוִא. ַאּתֶ ַאְתַרְייהו, ּ ִעיָרן ּבְ ִריך הוא ָמֵני ְלָקְרָבא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּלַכְפָרא , ְּ

ְּוִאיּנון ְדַדְמָיין ְלַמְלָאִכין. ָּעַלְייהו ִנין ִדְלהֹון ִאיּנון עֹוָבִדין ָטִבין, ּ ָּקְרּבְ ִּדְמָמָנן ָעַלְייהו , ּ ּ
ִּדַמְקִריִבין ְל, ַמְלָאִכים ַאְתַרְייהוּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ד ִנין ַלְידֹוָ ְּוִאיּנון ַדֲהוֹו ּבְ ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ִנים ַאּתֶ .  ּבָ
חֹוִבין ִדְלהֹון ִמְתָפְרֵדי ַאְתָוון ּּבְ ּהוא ְדֶלֱהִוי אֹוַרְייָתא , )א דלהון הוא אורייתא''ס(ְּוִתּקוָנא , ּ ּ

ד ם ְידֹוָ ְּדִאיהו ׁשֵ ה' י, ְלָקְרָבא ַאְתָוון, ּ ה' ו', ּבְ ָנא ִדְלהֹון', ּבְ ָקְרּבְ   .ּּבְ

ִנין ָכל ָקְרּבְ ין ִדְבִעיֵרי, ֲהֵרי ּבְ ין ְדַמְלָאִכין ִדְמָמָנן ַעל ִפקוִדין, ּּבֵ ּּבֵ ּ ַמְלכוָתא, ּּ ין ּבְ , ּּבֵ
ֵמיה ׁשְ ין ּבִ ִריך ְלָקְרָבא ְלקוְדׁשָ. ּּבֵ ּּכָֹלא ּצָ ְ ִריך הוא ּ ּא ּבְ ין)דאורייתא דיליה(ְ ַאְתָוון ַקִדיׁשִ . ּ ּבְ

ע ֵחיָון ְדַמְלָאִכים ַאְרּבַ ְּוִאיהו ָרִכיב ּבְ ע ְיסֹוִדין. ּ ַאְרּבַ ִריאו , ְּוִאיהו ָרִכיב ּבְ הֹון ִאְתּבְ ְּדִמּנְ ּ
ע ֵחיָון ִטְבִעִיים א. ַּאְרּבַ ֶאּשָׁ ְּוִאיהו הוא ִדְמָקֵרב ַמָיא ּבְ ּ ּ ַעְפָראְּורוָח, ּ ֲּהָדא הוא . א ּבְ

ְמרֹוָמיו)איוב כה(, ִדְכִתיב לֹום ּבִ ה ׁשָ ְּואֹוף ָהִכי הוא ְמָקֵרב ִמיָכֵאל ְדִאיהו ַמִים .  עֹוׂשֶ ּ ּ
ְכִלִיים ְבִריֵאל, ּׂשִ ְכִלי. ִעם ּגַ ְּדהוא ֵאׁש ׂשִ ְּוִאיהו ְמָקֵרב אוִריֵאל. ּ ְּדִאיהו ַאִויר, ּ ּ ְּדַהְיינו . ּ ּ

ְכִלי ְּדִאיהו ֵאֶפר, ם ְרָפֵאלִע. ּרוַח ׂשִ ְכִלית, ּ ְּדַהְיינו ָעָפר ׂשִ א . ּ ָלק קוְדׁשָ ְּדִמָיד ְדִאְסּתַ ּ ּּ ּ
יַנְייהו ִריך הוא ִמּבֵ ּּבְ ּ הֹון ֵחיָלא, ְ   .ֵלית ּבְ

יָמא ִנין ַלְידֹוָ, ְוִאי ּתֵ ָכל ָקְרּבְ ִתיב ּבְ ַאְתָוון, ד''ָהא ּכְ ְּוֵאיך ָאַמְרָנא ְדִאית ִפרוָדא ּבְ ּּ ְ .
ַמרֶּאָל ֵמיה, א ַהאי ִאּתְ ׁשְ ִריאו ְוִאְתְקִריאו ּבִ ין ְדִאְתּבְ ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ׁש. ּ ְּוָלא ְדִאיּנון ִאיהו ַמּמָ ּ ּ .

יִתיו)ישעיה מג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב יו ַאף ֲעׂשִ ְרּתִ ָראִתיו ְיּצַ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ .  ּכֹל ַהִנְקָרא ִבׁשְ
ְּדִאית ַאְתָוון ַדְידֹוָ ֲאּצִ''ּ הֹון ִפרוָדא ְוַהְפָסָקה, ּילותד ּבַ ְּדֵלית ּבְ ַמּבוִעין , ּּ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ

ְייהו ְקָיין ְלִאיָלִנין, ְּלַגּבַ ְּדַאׁשְ ִריאו. ּ ּוְבִגין ִאֵלין ְדִאְתּבְ ּ א' ִאָדְמָיין י, ּּ ' ה, ְּלגוָפא' ו, ְלֵריׁשָ
ָען' ה ּבְ ר ֶאּצְ   .ְלֶעׂשֶ

ֲּאָבל ִעלֹות ָהִעלֹות ַעל ּכָֹלא ּ יה, ד''ִאְתְקֵרי ְידֹוְָּד, ּ ַמר ּבֵ  ְוֶאל ִמי )ישעיה מ(, ִּאּתְ
ְוה ֹיאַמר ָקדֹוׁש יוִני ְוֶאׁשְ ַדּמְ ַעְרכו לֹו)ישעיה מ(. ּּתְ יון ֵאל וַמה ְדמות ּתַ ַדּמְ ּ ְוֶאל ִמי ּתְ ּ ּ ּ ּ .

ִניִתי)מלאכי ג( א ַאְתוֹוי.  ֲאִני ְיָי ֹלא ׁשָ יה חֹוִבין ְלַאְפְרׁשָ ', ֵמה' ו', ֵמה' י, ָּלא ָמֵטי ּבֵ
יה ִפרוָדא ְּדֵלית ּבֵ ּ ַמר. ּּ ָ ֹלא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(, ְּוָעֵליה ִאּתְ ִליט ַעל ּכָֹלא. ּ ִּאיהו ׁשַ ּ ּ ,

יה ִליט ּבֵ ְּוֵלית ַמאן ְדׁשָ ֹכָלא. ּ ִפיס ּבְ ִּאיהו ּתָ יה, ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָתִפיס ּבֵ ְּוִאיהו ָלא ִאְתְקֵרי . ּ
ָמָהן, ד''ְידֹוָ טות ְנהֹוֵריה ָעַלְייהו, ּוְבָכל ׁשְ ִאְתַפּשְׁ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְייהו. ּ ִליק ִמּנַ ֵלית , ְּוַכד ִאְסּתְ

הֹון ָלל ִמּנְ ם ּכְ ְרֵמיה ׁשֵ ֵּליה ִמּגַ ֶאּנו)קהלת ז(. ּ   .ּ ָעמֹוק ָעמֹוק ִמי ִיְמּצָ

יה ָלא ּבֵ ּכְ ַכת, ֵּלית ְנהֹוָרא ָיִכיל ְלִאְסּתַ ֶתר ֶע. ְּדָלא ִאְתַחּשְׁ ֲּאִפילו ּכֶ ְּדִאיהו , ְליֹוןּ ּ
ין ל ַדְרּגִ יף ַעל ּכָ ּקִ ְּנהֹוֵריה ּתַ ַמָיא, ּ ל ֵחיֵלי ׁשְ ִאין, ְוַעל ּכָ ַמר ָעֵליה, ִּעָלִאין ְוַתּתָ , ִּאּתְ

ך ִסְתרֹו)תהלים יח( ת ֹחׁשֶ ל .  ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו)תהלים צז(, ְּוַעל ָחְכָמה וִביָנה. ְ ָיׁשֶ ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2512דף [ -ּ

ַאר ְסִפיָראן ן ׁשְ ּכֵ ן ֵחיָון.ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְיסֹוִדין.  ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדִאיּנון ֵמִתים, ּכָ ל . ּ ִּאיהו סֹוֵבב ַעל ּכָ
א, ְוֵלית סֹוֵבב לֹון ְלָכל ִסְטָרא, ָעְלִמין ע ִסְטִרין, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ר ִמֵניה, ּוְלַאְרּבַ ְוֵלית . ּּבַ

ַּמאן ְדָנִפיק ֵמְרׁשוֵתיה ְלַבר ּ ל ָעְלִמ. ּ  )לון בר מיניה' א אלהא וכו''ס(ְוֵלית . יןִּאיהו ְמַמֵלא ּכָ
  .אֹוֲחָרא ְמַמֵלא לֹון

ִּאיהו ְמַחֶיה לֹון ְוֵלית ָעֵליה ֱאָלָהא ַאֲחָרא ְּלֵמיַהב ֵליה ַחִיין, ּּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ה ְמַחְיה ֶאת ּכוָלם)נחמיה ט( ּ ְוַאּתָ ּוְבִגיֵניה ָאֹמר ָדִניֵאל. ּ ּ י ַאְרָעא ּ ְוָכל ְדָאֵר)דניאל ד(, ּ

ַמָיא ֵחיל ׁשְ ֵייה ָעִביד ּבְ ּבְ יִבין וְכִמּצְ ָלא ֲחׁשִ ּּכְ ּ ר וְמַיֵחד ִזיָנא ְלִזיֵניה. ּ ִּאיהו ְמַקּשֵׁ ּ ֵּעיָלא , ּ
א ד. ְוַתּתָ ְּוֵלית קוְרָבא ְלהו ּבְ יַנְייהו, ְיסֹוִדין' ּ ד ִאיהו ּבֵ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ.  

ִּמַיד ְדָחבו ּ ד ֱאֹלֵקיֶכםִּאֵלי, ּ ם ַלְידֹוָ ִנים ַאּתֶ ּן ְדִאְתְקִריאו ּבָ ַלק ִמן ַאְתָוון, ּ , ִּאְסּתְ
ֵפרוָדא ָארו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּקוֵניה. ּ ּוַמאי ּתִ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ ְּלָקְרָבא ַאְתָוון ּבְ ה' י, ְּ ה' ו', ּבְ . 'ּבְ

ּאוף ָהִכי ִאיּנון ַעְבִדין ִדיֵליה ּ ּ ּ ְטָרא ְדֵחיָו, ּ ְרמו ֵליה. ןִּמּסִ חֹוִבין ִדְלהֹון ּגָ ּּבְ ּ ְלָקא , ּ ְּלִאְסּתַ
הֹון א ִדְלהֹון. ִמּנְ ַקְנּתָ ִריך הוא ָעַלְייהו. ַּמאי ּתָ א ּבְ א קוְדׁשָ ְּלַנְחּתָ ּ ּאוף ָהִכי . ְלָקְרָבא לֹון, ְּ

ע ְיסֹוִדין ִּאיּנון ַדֲהוֹו ֵמַאְרּבַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדִאיּנון ָעאָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ַּגְרמו ְלַסְלָקא ְּד, ְּ ּ
ְייהו ִריך הוא ִמיּנַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְקָנה. ְּ ִריך הוא. ַמאי ּתַ א ּבְ ְּלָקְרָבא לֹון ְלקוְדׁשָ ְּ ּ.  

ֻכְלהו ָמֵני ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ד, ּּ ן ַלְידֹוָ י, ָקְרּבָ ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ֶבׂש ֶאָחד . ֶאת ָקְרּבָ ּאוף ֶאת ַהּכֶ
ה ַבּבֶֹקר ְוֶאת ַה ֲעׂשֶ ִיםּתַ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֶבׂש ַהּשֵׁ י )ויקרא ה( )ולקחת(ּוְכִתיב . ּכֶ ּתֵ  ׁשְ

ֵני ְבֵני יֹוָנה ל ִזיָנא ָאִזיל ְלִזיֵניה, תֹוִרים אֹו ׁשְ ֲאָתר . ּּכָ ִריך הוא ְמָקֵרב ּכָֹלא ּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ִּאיהו ִעַלת ַעל ּכָֹלא, ָּדא ּ ר ִמּנֵ, ּ ר , ְּוֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלָקְרָבא ֵחיִלין. ּיהְּדֵלית ֱאָלָהא ּבַ ּבַ
יה   .ִּמּנֵ

  ]ב''ד ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

ֲּאָבל ֵחיִלין ְדאוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ּ ְטָרא ְדֵפרוָדא, ּ ִּאיּנון ִמּסִ ּ ַווי . ּ
חֹובֹוי ִריך הוא . יסֹוִדיןְלַאֲעָלא ַאְתָוון ְוֵחיָון ִו, ְּלַמאן ְדָגִרים ּבְ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ְּדִמָיד ִאְסּתַ ּ ְּ ּ ּ

ָרֵאל יַנְייהו. ִמִיׂשְ ְּוִייָעלון אוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבֵ ּ ּ ֵּלית לֹון ְקִריבות . ּּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ה ָלָאֶרץ, ְּ חוּצָ ִנין ּבְ ְּדֵלית קֹוְרּבְ ּוְבִגין ָדא אוְקמו. ּ ּ ּ ָנןּ ַּהָדר , ָה ַרּבָ

ֵאין לֹו ֱאלֹוַה ִמי ׁשֶ ה ָלָאֶרץ דֹוֶמה ּכְ חוּצָ ּּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא ְדָאַמר ִמִלין ִאֵלין. ּ ּּבְ ּ ּ ל , ּ ַּנְחּתו ּכָ
ין ין, ַּאְתָוון ַקִדיׁשִ יה, ְיסֹוִדין' ְוד, ְּוֵחיָון ַקִדיׁשִ ּוָבִריכו ֵליה ְוָאְמרו, ְּלַגּבֵ ּ ּ ְַעל ְיָדך ַרְעָיא , ּ

ִריך הוא, יָמָנאְמֵה א ּבְ ָּנִחית ֲעָלן קוְדׁשָ ִריך , ְּלִזיֵניה )ב''ה ע''דף רכ(ּוִמְתָקְרִבין ִזיָנא , ְּ ְּבְ

ִריך הוא א ּבְ ַּאְנּתְ ְלקוְדׁשָ ְּ ע ְיסֹוִדין, ּ ַאְרּבַ ִריר ּכָֹלא ַעל ּבוְרֵייה. ּבְ ַען ִאְתּבְ ּּכְ ּ כ רעיא ''ע(. ּ

  )ב''ד ע''ובחבורא קדמאה קיבה רל( )מהימנא

י ִפְנָחס ל ֲהִויָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּכַ ֵלב ִאיהו ַוַדאי, ִמְסּתָ ִמיָרה ּבַ ּׁשְ ּ א ולב ''ס( )דחמא בלב(, ּ

ֵלב)דוגמא דלב עילאה מֹור ּבַ ּ ְוַעל ָדא ׁשָ ֲאָתר ַאֲחָרא, ּ ָזָכר. ְוָלאו ּבַ מֹוָחא, ְּזִכיָרה ּבַ , ּבְ
ִליט ַעל ַהֵלב ְּדָרִכיב ְוׁשָ מֹוָחאְּוֵלית ְזִכיָרה ֶאָל. ּ מֹור ִלְנֵקָבה. א ּבְ . ְּוַעל ָדא ָזכֹור ְלָזָכר ְוׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2513דף [ -ּ

ּמֹוָחא ְדִאיהו ְדכוָרא ּ ּ ִליט ַעל ַהֵלב, ּ ֵבד. ָּרִכיב ְוׁשָ ִליט ְוָרִכיב ַעל ַהּכָ ֵבד ָסָמֵאל . ֵּלב ׁשַ ּכָ
ָדא ֵבד ְוָכֵבדיֹוֶתֶרת  )ב''ד ע''דף רכ( )א ואינון דכר ונוקבא''ס(. ְּוִאיהו ַחד, ְּוָנָחׁש ָדא ּבְ . ַהּכָ

ָנא קֹוְרּבָ ֵבד, ְּוַעל ָדא ּבְ ֵבד ֵמיְכָלא ִדְדכוָרא. ָּדא ָנָחׁש, יֹוֶתֶרת ַהּכָ ּּכָ   .ל''ָּרָזא ְדָסָמֵא, ּ

ְמעֹון י ׁשִ ך הוא, ָאַמר ַרּבִ ַּוַדאי ּכַ ְּוָיאות הוא, ְּ ּוְבִריָרא ְדִמָלה. ּ ּ ן, ּ , ְּוָרָזא ְוִסְתִרין ְדָקְרּבָ
ֵב. ָּהִכי הוא ַקְדִמיָתאּכָ ּהוא ְויֹוֶתֶרת ִדיֵליה, ד ָנִטיל ּבְ ּ  ָסָמֵאל )א ולבתר יותרת דיליה''ס(, ּ
ּוַבת זוגֹו ּ ְוָכל ִאיּנון ַעְרִקין ְדַכְבָדא)דאינון חיילין' א ולבתר כל וכו''ס(. ּ ְרָיין . ּ ַּחָייִלין וַמׁשִ ּ

ּוְנִטילו ִדְלהֹון. ִּדְלהֹון ּ ְמִני, ּ ָנאְּדַאְכִלין ֲחָלִבין ׁשַ  )שמות כט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּנֹו ְדָקְרּבְ
ר ֲעֵליֶהם י ֵלב. ְוֶאת ַהֵחֶלב ֲאׁשֶ ּוְכֵדין ָקִריב ּכָֹלא ְלַגּבֵ ּ.  

יה. ְּוֵלב ָלא ָנִטיל ִמּכָֹלא ֶּאָלא ִודוי ְדִאְתָעִביד ּבֵ ּ ּ ּ ָנָנא וְצלֹוָתא , ּ ַההוא ּתְ ְּוָסִליק ּבְ ּ
ָנ ְּדִאְתָעִביד ָעֵליה ְדָקְרּבְ ּ י מֹוָחא. אּ יה, ֵלב ָקִריב ְלַגּבֵ ְּרעוָתא ְדִיחוָדא ְדַכֲהָנא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ,

ְּנהֹוָרא ְדַאְתָיא ִמּמֹוָחא ִעָלָאה, ּמֹוָחא ָדא. ְּוֶחְדָווָתא ְדֵליָוֵאי יה ָטִמיר . ּ ּמֹוָחא ָקִריב ְלַגּבֵ
ַלל, ִּמּכָֹלא ר ָדא  ְוֹכ)מכלל דלא אתפרע כלל, א לגביה''ס(. ְּדָלא ִאְתְיַדע ּכְ ָּלא ִאְתְקׁשַ ּ
ָדא ּומֹוָחא ָקִריב ַנַחת רוַח ְדֹכָלא. ּבְ ּ ּ ּ.  

ים, ַּעְרִקין ְדַכְבָדא ְּוָכל ִאיּנון ַחָייֵליהֹון, ִּאֵלין ִאיׁשִ ֵבד. ּ ַמר, ּכָ ָמה ְדִאּתְ יֹוֶתֶרת . ּּכְ
א ִדיֵליה, ְנֵקָבה ּנוְקּבָ ּ ְדכוָרא ֶאָל. ֲאַמאי יֹוֶתֶרת. ּ ַרת ּבִ ְּדָלא ִאְתַחּבְ ּ ָאַרת ָלה ּ ד ַאׁשְ ּא ּכַ

ֲעָתא ְּלָבַתר ְדַעְבַדת ְנאוָפָהא, ׁשַ ּ ְבָקא ֵליה, ּ ְעָיא , יֹוֶתֶרת ְנֵקָבה, ּּתו. ְּוׁשַ ְּדַכד ּבַ
ר ָנׁש ּבַ ָרא ּבְ יוִרין, ְלִאְתַחּבְ יה ׁשִ ִּאְתָעִביַדת ְלַגּבֵ ַלל, ּּ ַבת ּכְ ְלָבַתר ִאיִהי . ְּדָלא ִאְתֲחּשָׁ

יהִאְתָקְרַבת ְזֵעיר ְז ַּעד ְדִאְתַעֵביָדא ֵליה ִחּבוָרא ֲחָדא, ֵּעיר ְלַגּבֵ ּ ּוֵמִאֵלין ַעְרִקין . ּ ּ
ָטן ָאֳחָרן ְזִעיִרין, ְּדַכְבָדא ה ַזְייִנין, ִּמְתַפּשְׁ ְּוֹכָלא ַנְטִלין ֵאמוִרין וְפָדִרין, ְלַכּמָ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ

ֵבד ּכָ ִליָלן ּבַ   .ּכְ

 ] בשנה228יום [סדר הלימוד ליום כא אייר 

  ]א''ה ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

ה ְקדוּשָׁ ָרא ּבִ ֵּלב ְדִאיהו ִעּקָ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ָּנִטיל וַמְקִריב ְלמֹוָחא ּכְ ֵרין . ּ ְרָיא ַעל ּתְ ֵלב ׁשַ
ּּכוְלָיין רוִבין, ּ ֵרין ּכְ ְּוִאיּנון ּתְ ָמאָלא, ְּוִאיּנון ְרִחיִקין ְקִריִבין. ָיֲהִבין ֵעיָטא. ּ  .ְּיִמיָנא וׂשְ

ְדָקא ָיאות ל ַחד ּכַ ְּוֻכְלהו ַנְטִלין ְוָאְכִלין ּכָ ּ ּ ֲחָדא, ּ ר ּכָֹלא ּכַ ַּעד ְדִאְתְקׁשַ  ִזְבֵחי )תהלים נא(. ּ
ָרה ּבָ ָרה, ָּדא ִמְתָקִריב ַלֵלב, ֱּאֹלִהים רוַח ִנׁשְ ּבָ ִּודוי וְצלֹוָתא, ּרוַח ִנׁשְ ּ ְּדָהא ַוַדאי . ּ קהלת (ּ

ׁשוב ֶאל )יב ְּוָהרוַח ּתָ ר ְנָתָנה )א''ה ע''רכדף ( ּ יה . ָּהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ְּוָכֵבד ַמְקִריב ֵליה ְלַגּבֵ ּ
יגֹוָרא ָעֵליה, ֵלב ְּדִאיהו ַסּנֵ ּ ָנא, ּ קוְרּבְ ֲחָדא ּבְ וָרא ּכַ ְּוֹכָלא ִקּשׁ ּ ּ.  

ֵבד ל ַמְרִעין, ִמן ּכָ ין, ָנְפִקין ּכָ ׁשִ ְייֵפי ּגוָפא, ְוָכל ַמְכּתְ ְרָיין, ְּלָכל ׁשַ ּוֵביה ׁשַ ִּאיהו , ֵלב. ּ
ָּזִכיך ִמּכָֹלא ל ַטב. ְ יה ָנְפִקין ּכָ ְלהו, ִּמּנֵ ְייִפין ּכֻ ִריאוָתא ְדׁשַ ְּוָכל ּבְ ּ ְּוָכל ּתוְקָפא, ּּ ְוָכל , ּ

ְייִפין, ֶחְדָוה ִלימו ְדִאְצְטִריך ְלָכל ׁשַ ְְוָכל ׁשְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2514דף [ -ּ

ָכן ֶאֶרץ ו)תהלים לא(, ָּפַתח ְוָאַמר ה טֹוב ׁשְ ְיָי ַוֲעׂשֵ ַטח ּבַ ְיָי. ְּרֵעה ֱאמוָנהּ ּבְ ַטח ּבַ , ּבְ
ְדָקא ָיאות ּּכַ ה טֹוב. ּ א, ַוֲעׂשֵ ּקוָנא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּּתִ ּ ן ֵליה. ּ ֵהא ְמַתּקֵ ִּדּתְ ְדָקא , ּ ְּוָנִטיר ֵליה ּכַ ּ

ֲעִביד ָדא. ָּיאות ַאְרָעא, ְּוִאי ּתַ ֵהא ָהָכא ּבְ ָזן ִמָנך, ַאְנּתְ ּתְ ְְוִיְתַפְרֵנס ִמָנך, ְְוִיּתְ ִהיא ַה, ּ
ֱּאמוָנה ִדְלֵעיָלא ּ ּ.  

שכן ארץ ארץ קדישא עילאה ארץ החיים דההיא ארץ . א מתקן ליה ונטיר ליה''ס(, ְּותו

ואי תעביד . ורעה אמונה ההיא אמונה דלעילא יתזן ויתפרנס מניה על ידך. תשרי בההוא טוב
ך)דא ֲאלֹות ִלּבֶ ן ְלך ִמׁשְ ג ַעל ְיָי ְוִיּתֵ ְתַעּנַ ָ ּתִ ל ָדא . ָ ִתּקוָנא ִדְבִריתּּכָ ָקַנת ּבְ ִּאְתּתְ יָון . ּ ּכֵ

ִרית ָקַנת ּבְ ַקן ּכָֹלא, ְּדִאּתַ ִרית ָדא. ִּאּתְ י ַעל ּבְ ִגין ְדַקּנֵ ִּפְנָחס ּבְ ּ ְוֹלא עֹוד . ָּזָכה ְלֹכָלא, ּ
ָרֵאל ל ִיׂשְ ֶּאָלא ְדָאִגין ַעל ּכָ ג ַעל ְיָי, ּ ּוֵביה ִאְתַקָיים ְוִהְתַעּנַ ּ ר ְּדָהא ָסִליק ְוִא. ּ ְתְקׁשַ

ִריך הוא)ואנהיר(, ְּלֵעיָלא א ּבְ אֹור ַקְדָמָאה ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּבְ ּ ַההוא אֹור . ְּוָגִניז ֵליה, ְּ ּּבְ
יה ְּדִאְתֲהֵני ַאְבָרָהם ִמּנֵ יה, ּ ר ּבֵ ֲהָנא ִאְתְקׁשַ   .ְּוַאֲהֹרן ּכַ

א ָלק ְלַכֲהָנא ַרּבָ ְּלָבַתר ְדִאְסּתַ ר ֵליה ַקְטָלנוָתא, ּ ָּלא ַאְדּכַ ִגין , ּ ְדִזְמִריּ ְּוָלא ָיאות ּבְ
ַעְנפֹוי ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ַלל ּבְ ְּדָלא ִיְתֲאָחד ּכְ ָרא ָעֵליה, ּּ ְּדָכל ַמאן . ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְדּכְ

יה, ְּדָקִטיל ַּעְנִפין ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ִאית ּבֵ יִמיָנא. ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלק , ּוִפְנָחס ָהא ִמְתֲאִחיד ּבִ ּ
ִסְט ָללּבְ ר ָהָכא, ָרא ָאֳחָרא ּכְ ָבָחא. ְּוַעל ָדא ָלא ַאְדּכַ ַנאי ֵליה, ַּמה ְדִאְתֲחֵזי ׁשְ ִּאיהו ּגְ ּ ,

יה א ִעָלָאה ְדִאְתֲאִחיד ּבֵ ּוְנִחיתו ִמַדְרּגָ ּ ּ ּ ה ְסָתם. ּּ ר הוּכָ ה ֲאׁשֶ ִתיב ַהּמוּכֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ם , ּ ְוׁשֵ
ה ה ַהּמוּכָ ר ַעל ְי, ָּהִאׁשָ   .ָּדא ְדַמאןְוָלא ַאְדּכַ

י ִפְנָחס אֹוַרְייָתא, ָּאַמר ִרּבִ ְמִעין ִמיָלך ּבְ ָאה ָדָרא ְדׁשַ ְַזּכָ ּ ָאה חוָלִקי ְדָזֵכיָנא ְלַכך, ּ ְְוַזּכָ ּ ּ .
ְמעֹון י ׁשִ ָאה ָדָרא, ָאַמר ִרּבִ ַגִוויה, ַּזּכָ ַכח ּבְ ּתְ ְּדַאְנּתְ ַוֲחִסידוָתך ִאׁשְ ּ ּ ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתִבין . ְּ

ְמעֹון, ּן ָדא ְלָדאּוְמַפְייִסי י ׁשִ ֵריה ְדַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָּאָתא ִרּבִ ן, ּ ּמָ ח לֹון ּתַ ּכַ י . ְוַאׁשְ ָאַמר ִרּבִ
יב, ִּפְנָחס ַּוַדאי ִדְכּתִ ר ָרָאם ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים ֶזה)בראשית לב(, ּ ֲאׁשֶ ָאַמר . ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ

ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ֵּליה ַרּבִ י, ֶאְלָעָזר ּבְ ִריּתִ י ֶאְלָעָזר. ְוֵאיָמא ְקָרא, ב ּבְ   .ָיִתיב ִרּבִ

ּ ְוַיֲעֹקב ָהַלך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפְגעו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים)בראשית לב(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ עו . ְ ַּמאי ַוִיְפּגְ ּ
ֶּאָלא ִאית ְפִגיָעה ְלָטב. ּבֹו ֲעָתא ֶּאָל. ְּוִאית ְפִגיָעה ִלְצלֹוָתא. ְּוִאית ְפִגיָעה ְלִביׁש. ּ ׁשַ א ּבְ

ִתיב, ְּדֲהָוה ָאִזיל ְלָחָרן קֹום)בראשית כח(. ַמה ּכְ ּמָ ע ּבַ ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית ֲהָוה ְדַצֵלי , ּ ַוִיְפּגַ ּ ּ
ַההוא ָמקֹום ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּבְ י)שמות לג(, ּכְ ה ָמקֹום ִאּתִ ַההוא .  ִהּנֵ ּוְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ּבְ ּ ּ
  .ֲאָתר ִאְתֲחֵזי

קֹוםּּתו ַו ּמָ ע ּבַ ִּמֵלי ִפיוִסין ִאיהו, ִּיְפּגַ ּ ּ ּ י ִסיֲהָרא. ּ א ְלַגּבֵ א ַקִדיׁשָ ְמׁשָ ְּדָאָתא ׁשִ ְעָלה , ּ ּּבַ
ָתא י ִאּתְ ָתא. ְלַגּבֵ י ִאּתְ ַעל ְלֵמיֵתי ְלַגּבֵ אן ְדָלא ֵיאֹות ַלּבַ ִמֵלי ִפיוִסין , ִּמּכָ ִּאי ָלא ֲהִוי ּבְ ּ ּ ּ
ְּלַפְייָסא ָלה יב ַוִי. ּ ִּדְכּתִ קֹוםּ ּמָ ע ּבַ ם, ְפּגַ ּוְלָבַתר ַוָיֶלן ׁשָ ד ֲהָוה ָאֵתי ַיֲעֹקב ֵמָחָרן. ּ ַמה , ּכַ

ִתיב עו בֹו, ּכְ ַּוִיְפּגְ ְדַרת ִהיא ְלַפְייָסא ֵליה, ּ ּׁשַ ה, ּ   .ְּלֵמיֵתי ְלַגּבָ

  ]א''ו ע''דף רכ -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2515דף [ -ּ

ר ָרָאם ֲאׁשֶ ר ָרָאם. ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּכַ ֲאׁשֶ ּוַמְלָאִכין ְדַלְיָלה , ּן ַמְלָאִכין ְדיֹוםִּאֵלי. ַמאי ּכַ ּ
יה, ֲהוֹו ִסיאו ִמּנֵ ְּוִאְתּכְ ְלָיין ֵליה, ּ ּוְלָבַתר ִאְתּגַ ר ָרָאם. ּּ ֲאׁשֶ ִתיב ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים , ְּוַעל ָדא ּכַ ּכְ
ֵּמָהָכא ַדֲהוֹו ִאֵלין ִדיָמָמא. ֶזה ְּוִאֵלין ְדֵליְלָיא, ּּ ִתיב. ּ ִּאיּנון ְדֵליְלָיא ּכְ הוּ  )א''ו ע''דף רכ(, ּ ּבְ

ְּוִאיּנון ִדיָמָמא, ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים הו, ּ ִתיב ּבְ קֹום ַההוא . ֶזה, ּּכְ ם ַהּמָ ְּוַעל ָדא ַוִיְקָרא ׁשֵ ּּ
ְרָיין. ַמֲחָנִים ֵרין ַמׁשִ ין ֲחֵמיָנא ָהָכא. ּתְ ְרָיין ַקִדיׁשִ א ַמׁשִ ּתָ ָאה ָאְרִחי ַדֲאֵתיָנא . ְּוַהּשְׁ ַּזּכָ
 )א''ו ע''כדף ר(. ָהָכא

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ַּמאן ְדָפַתח ִפְתָחא ֵייּמָ י ֶאְלָעָזר. ּ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ל ַמאן , ּתָ ּכָ
ַלת ִזְמִנין ָכל יֹום ּתְ ִהָלה ְלָדִוד ּבְ ְּדָאַמר ּתְ ר ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִּאיהו ּבַ ַמר ַטֲעָמא. ּ . ְוָהא ִאּתְ

ִגין ַפְרָנָסה וְמזֹוָנא  ִּאי ּבְ ַצְפָרא וְבַפְנָייא, ְּדָכל ָעְלִמיןּ ָכל יֹוָמא ּבְ ֵרין ִזְמִנין ִאיּנון ּבְ ּּתְ ּ ,
יב ר ְוגֹו)שמות טו(, ִּדְכּתִ ׂשָ ֶעֶרב ּבָ ֵתת ְיָי ָלֶכם ּבָ ָכל יֹוָמא',  ּבְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ֶּאָלא . ֲאַמאי ּתְ

י וְדָכל ָעְלָמא ֵרין ִלְמזֹוָנא ִדְבֵני ִאיְנׁשֵ ּּתְ יחו ְידֹויְוַחד ְלֵמ. ּ ּיַהב ּתוְקָפא ְלַההוא ֲאָתר ִדְפּתִ ּ ּ ּּ.  

ְנָיין ָדא ִמן ָדא ּוְתֵרין ְמזֹוִנין ִאֵלין ְמׁשַ ּ ִתיֵבי ָהָכא, ּּ ַלת ְמזֹוֵני ּכְ ְּוֻכְלהו ּתְ  )תהלים קמה(, ּ
ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבִעּתֹו ָּדא ְמזֹוָנא ַדֲעִתיֵרי, ְוַאּתָ ִעּתֹוְּדָיִהיב ֵמיְכָלא ַסּגִ, ּ ָהא , י ּבְ

ֵרין. ַחד יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּתְ ּבִ יב וַמׂשְ ִּדְכּתִ ֵני, ּ ָּדא ְמזֹוָנא ְדִמְסּכְ ֵבִעין ֵמָרצֹון, ּ ְּדִאיּנון ׂשְ ּ ,
י יב פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדך. ְוָלא ִמּגֹו ֵמיְכָלא ַסּגִ ַלת ִדְכּתִ ָּתְ ּ ָּדא ּתוְקָפא ְלַההוא ֲאָתר, ּ ּ יחו , ּּ ְּוִבְפּתִ

ְבָעא ְלֹכָלא, דֹויְּדָי   .ַּנְפָקא ָרצֹון ְוׂשַ

ֵרי ִזְמֵני, ּּתו ָהִכי אֹוִליְפָנא ְּדָלא ִאיהו ֶאָלא ּתְ ּ ָכל יֹוָמא, ּ ִגין ְמזֹוָנא וַפְרָנָסה ּבְ . ּּבְ
ר ָנׁש ְּדִאֵלין ִחיוָבא ַעל ּבַ ּּ יר. ּ ִגין חֹוָבה ִאיהו, ְוִאי ָאַמר ַיּתִ ָבָחא, ָּלאו ּבְ ִגין ׁשְ  ּגֹו ֶּאָלא ּבְ

א ָחן ִדְזִמירֹות ְדָדִוד ַמְלּכָ ּבְ ּּתוׁשְ ּ א דנפיק ידוי דקודשא בריך הוא ובריך לשבעה מרצון ''ס(. ּ

ועל דא לאו חיובא הוא אלא תרי זמני ביומא ושבחא איהו לקודשא בריך הוא לתת לו זמירות 
ַאל ֶאָל.  ַמאי ַטְעָמא)דדוד מלכא ִגין ְדַפְרָנָסה ָלא ֲחֵזי ְלִמׁשְ ּּבְ ַתר ְצלֹוָתא וַפְרָנָסה ּ ּא ּבָ

ְּדָמאֵריה ַקְדִמיָתא וְלָבַתר ֵייְכלון ַעְבדֹוי. ּ א ֵייכול ּבְ ַּמְלּכָ ּ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רכ -' גזוהר חלק [

י )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ י ֲאחֹוִתי ַכָלה ָאַכְלּתִ אִתי ְלַגּנִ ּ ּבָ ּ
ִתיִתי ֵייִני ִעם י ַיְעִרי. ְּלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים,  ֲחָלִביׁשָ ב, ָאַכְלּתִ ָּדא ְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ִעם . ּ

ַמע י ָדא ְקִריַאת ׁשְ ִּדְבׁשִ ב. ּ י ַיְעִרי ָדא ְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ָּאַכְלּתִ ּ ) ב''ו ע''דף רכ(ַּההוא ַיַער , ּ

ים ְוַחיֹות ַה)א משרתים''ס(יֹוֵצר אֹור , ְלָבנֹון ל ָהֵני ִאְקרון )כולם קדושים(, ּקֶֹדׁשּ ְוָהאֹוַפּנִ ּ ּכָ
ַּיַער ִאיָלִנין וְנִציִבין ְדֵביה ּ ַמע. ּ י ָדא ְקִריַאת ׁשְ ִּעם ִדְבׁשִ ְּדִאיהו ְמִתיקו ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ּ ה , ּ ַכּמָ ּבְ

ּצוִפין וְמִתיִקין ּ.  

ִתיִתי ֵייִני ִּדְמעוָמד, ָּדא ְצלֹוָתא, ׁשָ ּ ִעָלָאה ְדִאְתְנַטרּ ְדֵייָנא)א משיכו''ס(ְּמִטיבו , ּ ְוָדא . ּ
ָרכֹות ִראׁשֹונֹות ֹלׁש ּבְ ׁשָ ָרכֹות ַאֲחרֹונֹות, ִעם ֲחָלִבי. ּבְ ֹלׁש ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשָ ִליָלן , ּ ְוִאְתּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2516דף [ -ּ

ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ א. ּ ען ֵמיְכָלא ְדַמְלּכָ א. ַּעד ּכָ ִּאְכלו ֵרִעים ְלֵעיָלא, ְּלָבַתר ְדָאַכל ַמְלּכָ תו , ּ ּׁשְ
אְוׁשִ   .ְּכרו דֹוִדים ְלַתּתָ

ְּוַעל ָדא ֵלית ִחיוָבא ִדְמזֹוָנא ֶאָלא ְלָבַתר ְצלֹוָתא ּ ּ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה . ּּ  קֹוֶדם )בערב(ּּבִ
ָיא. ְצלֹוָתא ַמאי ַטְעָמא ַכח ִדיָנא ַקׁשְ ּתְ ִגין ְדַעד ָלא ִאׁשְ ּּבְ א , ּ עֹוד ְדַאְנִפין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּּ

ִהָל, ְנִהיִרין א ּתְ ַהאי ִסדוָרא ִדְמזֹוָנא, ה ְלָדִודֵּייּמָ ּּבְ ּ ְרָיא ְוָתֵלי ַעל . ּ ִּדְלָבַתר ְדִדיָנא ׁשַ ּ
ֲעָתא ִאיהו, ָעְלָמא ֵקיה. ָּלאו ׁשַ י ִפְנָחס וְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ ּ.  

ֶּאָלא ְפִגיָעה ִאיִהי ִפיוָסארעיא מהימנא  ּ ּ ּ ָלה, ּ י ּכַ ְּדַכד ִייֵתי ָחָתן ְלַגּבֵ ֵלית ֹאַרח , ּ
ַכָלהְלָחָת ִפיוָסא, ּן ְלַייֲחָדא ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ה ִליָנה. ּ ד ִעּמָ ּוְלָבַתר ַיְעּבֵ י )א וילן שם''ד(ְּוַהְיינו . ּ  ּכִ

ֶמׁש   .ָבא ַהּשֶׁ

א אוְקמוָה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֶמׁש ְדָהא ֹאַרח ְדָרׁשָ י ָבא ַהּשֶׁ ִּאי ָהִכי ַמאי ִניהו ּכִ ּ ּ ּ ּ ,
ִבָייה ֶמׁשְוַהְי, ְּלׁשֹון ּכְ י ָבא ַהּשֶׁ ֵתיה, ֶּאָלא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּינו ּכִ ִאּתְ ַּמאן ִדְמַייֵחד ּבְ ּ ,

ָרָגא י ׁשְ ֵליְלָיא ְלִמְכּבֵ ִריך ּבְ ׁש ִמָטָתן, ְּצָ ּמֵ ָנן ְלׁשַ ּוִביָמָמא ָלאו ֹאַרח ְדַרּבָ ַלְיָלה, ּ ֶּאָלא ּבַ ּ ,
ְנָעא ּוְבִגין ָדא. ֹאַרח ּצִ ֶמׁש. ָמַתי ִאְתָעִביד ִליָנה, ּ י ָבא ַהּשֶׁ א ֵמָעְלָמא, ּכִ ְמׁשָ ְּדִאְתְפֵני ׁשִ ּ.  

ּוְבִגין ָדא א, ּ ְמׁשָ ָייא ִמן ׁשִ ּסְ ִריך ְלִאְתּכַ ְאוף ָהִכי ְדּצָ ּ ָייא ֵמִאֵלין , ּ ּסְ ִריך ְלִאְתּכַ ְּוָהִכי ּצָ ְ

ר ַהטֹוב ִמיִמיָנא, ַמְלֲאִכין ְּדִאיּנון ִמִיּצֶ ּ ְרָיין, ּ ה ַמׁשִ ַכּמָ ָמאָלא , ר ָהָרעּוִמִיּצֶ. ּבְ ְּדָאִזיל ִלׂשְ
ְרָיין ה ַמׁשִ ַכּמָ ּוְבִגין ָדא. ּבְ ְפָרא, ּ ַתר ְדָאָתא ּצַ ר ָרָאם, ּּבָ ֲאׁשֶ ְטָרא ְדַיֲעֹקב . ָאַמר ּכַ ּוִמּסִ ּ
ם א וַמְטרֹוִניָתא, ְּדֲהָוה ִאיׁש ּתָ יה ֶאָלא ַחָייִלין ְדַמְלּכָ ָּלא ֲהָוה ִעּמֵ ּ ּּ ּוְבִגין ָדא ַוִיְקָרא ׁשֵ. ּ ּ ם ּ

קֹום ַההוא ַמֲחָנִים ִתיב. ַּהּמָ ִּאיּנון ַמְלֲאִכין ִדיָמָמא ּכְ ר ָרָאם ַמֲחֶנה ֱאֹלִהים ֶזה. ּ ֲאׁשֶ ְוַכד . ּכַ
ָּאתו ַמְלָאִכים ְדֵליְלָיא ֲהֵדיה, ּ ָנׁשו ּבַ ְּדִאְתּכְ ּ קֹום ַההוא , ּ ם ַהּמָ ְּלַנְטָרא ֵליה ָאַמר ַוִיְקָרא ׁשֵ ּּ

  .ַמֲחָנִים

לֹו ִגין ִדּצְ ָלהּּבְ י )שיר השירים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּתא ִאיִהי ּכַ ָלה ִאּתִ י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ּ
י. 'ְוגֹו ַמר ָעָלה. ִאְתְקֵרי ָהָכא ִאּתִ ּוְבאֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב ִאּתְ ּ י)שמות לג(, ּ ה ָמקֹום ִאּתִ .  ִהּנֵ

ָעְלָמא ֵדין ּוְבִגין ְדִאיִהי ִאְתְקִריַאת ָמקֹום ּבְ ּ םִא, ּ קֹום ַוָיֶלן ׁשָ ּמָ ע ּבַ ה ַוִיְפּגַ ַמר ּבָ ּּתְ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ִאיִהי ַאְמַרת ר ְמלֹון אֹוְרִחים)ירמיה ט(, ּ ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ ְפֵני .  ִמי ִיּתְ ַּדֲהַות ְרׁשו ּבִ ּ
ָמה הֹון, ַּעּצְ ְּוָלאו ִעם ִאיּנון ְדַקְבִעין ָלה חֹוָבה ִעּמְ ּ ָלא ָחָתן ִדיָלה, ּ ּּבְ ר ּוְבָכ. ּ ֲעָתא ְדּבַ ּל ׁשַ

ֵלי ִריך הוא ַאְקִדים ְוָנַטר ֵליה, ָּנׁש ְמּצַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְּ  ְוָהִאיׁש )בראשית כד(, ּ
ֵאה ָלה ּתָ ִריך הוא, ְוֵלית ִאיׁש. ִּמׁשְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ְיָי  )שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
את ַו)בראשית כד( .ִאיׁש ִמְלָחָמה ה ִרְבָקה יֹוּצֵ ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ גֹון , ְּיִהי הוא ֶטֶרם ּכִ זכריה (ּכְ

ָרק ִחּצֹו)ט ּבָ א ּכַ   . ְוָיּצָ

יְמרון ָנן, ְּוִאי ּתֵ ְּדָהא אוְקמוָה ַרּבָ ּ א ְוַאְתָיא, ּ ִכיְנּתָ ָרה ַקְדָמא ׁשְ ְלֶאָחד ַעד , ְלַעׂשְ
ָרה ְדִהיא י. ְּדִיִתיב ָּחד ְדִאיהו וְלֶא. 'ַקְדָמה ה' ְּלַעׂשְ יה ה, ַּעד ְדָיִתיב', ּ ' ָּלא ַאְתָיא ְלַגּבֵ
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ְנָייָנא ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּתִ ן ָי, ּ ּמָ ְּדַבֲאָתר ְדֵלית ּתַ ן ה, ּה''ּ ּמָ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלַיֲחָדא . 'ָלא ַאְתָיא ּתַ ּ
ה וְבַתֲחנוֵני, ַאְתָוון ְתִחּנָ ִריך ּבִ ּּצָ ּ ּוְבִגין ָדא. ְ ן ֶאל ְיָי ָוֶאְתַח)דברים ג(, ּ ֲאֹדָנ, ּנַ ִכ ''ּבַ י ִלׁשְ

ַתֲחנוִנים א ּבְ ַרֲחֵמי. ּיְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוְלקוְדׁשָ ּ ְּ   .ַעד ָהָכא, ּ

ִים ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֶבׂש ַהּשֵׁ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ְּדִאיהו ָרָזא . ֶאת ַהּכֶ ּ
י ְדַרֲחָמָנא ְּדַכְבׁשֵ ָנןְּדאֹו, ּ ְּקמוָה ָעַלְייהו ַרּבָ ה ָלך, ּ י ְדַרֲחָמָנא ָלּמָ ְבׁשֵ י ּכַ ּבֵ ְּגַ ֶּאָלא ִמִלין . ּ ּ

ְבׁשֹוֵני ְדָעְלָמא חֹות ּכִ ִּדיהֹון ּתְ ך, ּ חֹות ְלבוׁשָ ְִיהֹון ְמכוִסין ּתְ ּ ה ַעל . ּ ַּמה ְלבוׁש ִאיהו ְמַכּסֶ ּ
ָאה ָרִזין ְדאֹוַרְי, ּּגוָפא ִריך ְלַכּסָ ּאוף ָהִכי ּצָ ִנין. יָתאְּ ן ָרִזין ְדָקְרּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ַגְווָנא , ּּכָ ְּדִאיּנון ּכְ ּ

ְעָלה י ּבַ ָתא ְלַגּבֵ ִּדְקִריבו ְדִאּתְ ּ ּ ּ.  

ָיא ּסְ ִאְתּכַ ִריך ּבְ ְוַמה ְקִריבו ְדַתְרַווְייהו ּצָ ּ ּ ּ ָאה לֹון. ּ ן ְלַכּסָ ִריך ָקְרּבָ ְאוף ָהִכי ּצָ ֵני , ּ ִמּבְ
יַעָייא ֲחּצוִפ ַּעְרָיין ַרׁשִ ת ָפִנים ְוָלא ֲעָנָוה, יןּ ְּדֵלית לֹון ּבֹׁשֶ ה ִמיֵני ַמְמְזִרין ִאיּנון. ּ , ְּוַכּמָ

ֵני ֲעָריֹות ֵני ִנָדה, ּבְ ה' ְּדָנד ה, ּּבְ ַאְתָרה, ִּמּנָ ַכח ּבְ ּתְ ת ֵאל ֵנָכר זֹוָנה. ְּוִאׁשְ ְפָחה ּבַ ְוַהאי . ׁשִ
ֹלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְו)משלי ל(, ִּאיהו ָרָזא ַחת ׁשָ ע ', גֹו ּתַ ּבַ י ִיׂשְ י ִיְמלֹוך ְוָנָבל ּכִ ַחת ֶעֶבד ּכִ ְּתַ

ה ִביְרּתָ יַרׁש ּגְ י ּתִ ְפָחה ּכִ ר ַהטֹוב, ְּדִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא, ֵמַאְתָרָאה' ְּדָנד ה. ָּלֶחם ְוׁשִ . ֵיּצֶ
ר ָהָרע ְפָחה ֵיּצֶ ַאְתָרָהא ׁשִ   .ְוָעאָלא ּבְ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ֶנַגע ִנְרָא)ויקרא יד(, ּ ִית ּכְ ּבָ ַּהְיינו ָדם ָטֵמא ְדִנָדה, ה ִלי ּבַ ּ ּ ּוַמה ָהָתם . ּ
ְבַעת ָיִמים ירֹו ַהּכֵֹהן ׁשִ ְהֶיה ְבִנָדָתה)ויקרא טו(ּאוף ָהִכי . ְוִהְסּגִ ְבַעת ָיִמים ּתִ ּ ׁשִ ולית (. ּ

ִאין ִאיּנון ֵאָבִרים ְדִמְתַק)ב''ג ע''אלהיכם נדפס בפרשת צו דף ל' עד לה' מצורע וכו ּ ַזּכָ י ּ ְּדׁשֵ
ִמיׁש ׁשְ ַעת ּתַ ׁשָ י ָהעֹוָלה, ּבְ ְּדִאיּנון ֲעּצֵ ין, ּ ין ַקִדיׁשִ הֹון ֶאּשִׁ ַּדֲאִחיָדן ּבְ ד ְדָאִחיד , ּ ם ְידֹוָ ּׁשֵ
ין ִדְלהֹון ֶאׁשִ ּוְבִגין ָדא . ּּבְ י ְדַרֲחָמָנא)ישעיה כד(ּ ְבׁשֵ ן ּכִ דו ְיָי ַעל ּכֵ ּבְ אוִרים ּכַ ּ ּבָ ּ ַּהְיינו ֶאת , ּ

ֶבׂש ָה ִיםַהּכֶ ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֶבׂש ַהּשֵׁ ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ֲעׂשֶ   .ֶאָחד ּתַ

ִלימו ִדְקָרא ּׁשְ יִרית ָהֵאיָפה ֹסֶלת, ּ יד ִממֹוֵחיה. ַוֲעׂשִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַאְנּגִ ַּזּכָ ּ ִּטָפה ֹסֶלת , ּ
ָלא ְפסֹוֶלת ְּנִקָיה ּבְ ָאת י. ּ ר ְסִפיָראן, י''ִמן ֲאֹדָנ' ְוִאיִהי ְרִמיָזא ּבְ ֶעׂשֶ ִליָלא ּבְ ְּדִאיִהי . ּכְ

ִתית ְרִביִעית ַהִהין ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ לוָלה. ּּבְ ְקָרא, ְּוִאיִהי ּבְ ָנה, ַבּמִ ׁשְ ּמִ ְלמוד, ּבַ ּתַ ָלה, ּּבַ ַקּבָ . ּבְ
  )א אמר רעיא מהימנא ועשירית האיפה''ד ע''כאן שייך מה שכתוב בדף רמ(

ִכי ד ָחָמא ׁשְ א ִמּגֹו ְקִליִפיןְיֶחְזֵקאל ּכַ ר ְסִפיָראן, ְּנּתָ ה ֶעׂשֶ ַלל. ָּחָזא ִעּמָ ָלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ּ .
ְּוִאֵלין ִאיּנון מֹוָחא א, ִּמְלגֹו, ּ ָבר ִדְלַתּתָ ְלהו ָחָזא לֹון ִמּגֹו ְנַהר ּכְ ּּכֻ ּ  )תהלים סח(ִאיִהי , ּ

ר ַאְלִפין, ֶרֶכב ֱאֹלִהים ִרּבֹוַתִים ל ִרּבֹוא ֶעׂשֶ ֵאיָנן, ֶאֶלף' ַתִים כִרּבֹו, ּכָ ֵרי ׁשֶ , ַּאִפיק ּתְ
ְמֵני ָסר ֲארו ּתִ ּתָ ן ח, ִּאׁשְ ּבַ חוׁשְ ר ְסִפיָראן. י ָעְלִמין''ּּבְ ֵט, ְּדָכִליל ֶעׂשֶ ׁש ּבְ ט ִמן ''ְּדִאְתָלּבַ

יה , ט ִמן ֹטָטֹפת''ֵט. ְמַטְטרֹון ַמר ּבֵ ין ֵעיֶניך)דברים ו(ְּוִאּתְ ָ ְוָהיו ְלֹטָטֹפת ּבֵ . יִניןַמאן ַעְי. ּ
ִּאֵלין ְלֵעיָלא הו , ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ַמִים ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִהים)יחזקאל א(ּ חו ַהּשָׁ ַמאן . ּ ִנְפּתְ

ָרה ַמְראֹות ִדְמַטְטרֹון. ַמְראֹות ִּאֵלין ִאיּנון ֲעׂשַ ּ יָתא, ּ יׁשִ גֹו ֲעׁשִ ָרָגא ּבְ ׁשְ ע . ְּדָחָזא ּכִ ׁשַ ּתְ
ִאְתַגְלָייא   .ְוַחד ָסִתים, ּבְ
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ָרה ַּמְרָאה ֲחָדא ְדִאיהו ֵחזו ַקְדָמָאה ֵמֵאלו ֲעׂשַ ּ ּ יה, ּּ ַמר ּבֵ ָּדא ִאיהו ְדִאּתְ ּ ּ  )יחזקאל א(, ּ
א ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ם ּכְ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּוִמּמַ ּ ב ְדִאְתְפַרׁש . ּּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

א ָעֵליה ִמִל, ְּלֵעיָלא ִריך ְלָחְדּתָ ּּצָ ּ יןְ ּין ְדִחדוׁשִ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְרָיין ִדְלֵעיָלא, ְּ ְּלַמׁשִ ֵלי, ּ ּבֹור, ַּמאן ִדְמּצָ ין ְיֵהא ּגִ ין ְיֵהא , ּבֵ ּבֵ
יר, ָחָכם ין ְיֵהא ָעׁשִ ּבֹור. ּבֵ ַזְכָוון ּגִ ּתֹוָרה. ּבְ ֹות. ָחָכם ּבַ ּצְ ּמִ יר ּבַ ֵהיָכָלא . ְוָעׁשִ ָּלא ִייעול ּבְ
יה ִסיָמִנין ִאֵלין, ּלֹוֵתיהָּדא ּצְ ַּעד ְדִתְחזון ּבֵ ּ ּ ּקוִנין ִדיִלי, ּ יה ּתִ ְרֵמיה ּבֵ ְּדָיַהב ּגַ ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא . ּ ּ

ָבאֹות ּתֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו, ּאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִּאם ָהַרב דֹוֶמה ְלַמְלַאך ְיָי ּצְ ּ ְלַמאן . ְּ
ִאֵלין ִסי ים ּבְ ִּדְיֵהא ָרׁשִ יהּ ְלבוׁשֵ ָּמִנין ּבִ לֹוֵתיה, ּ לון ּצְ ַקּבְ ּּתְ ים . ּ ִּסיָמָנא ֲחָדא ִדְיֵהא ָרׁשִ

לֹוֵתיה ּצְ ְתֵכֶלת, ּּבִ ית, ּבִ יּצִ ָוה ּצִ ַכְנֵפי ִמּצְ ְּדִאיהו ָדֵמי ָלָרִקיַע. ּבְ ּ ְּדִאיהו ְמַטְטרֹון, ּ ִּדיוְקָנא . ּ ּּ
ִּדיֵליה ית, ּ יּצִ ּצִ ּבַ ֵכֶלת ׁשֶ   .ּתְ

ּוְבִגין ָדא ָנןׁשִ, ּ ית אֹוְקמוָה ַרּבָ יּצִ ּיעור ַהּצִ ה ֹראׁשֹו ְורוּבֹו, ּ ָסה ּבָ ַהָקָטן ִמְתּכַ ַּטִלית ׁשֶ ּ .
יה ַמר ּבֵ ְּוַהאי ִאיהו ְדִאּתְ ּ ם)ישעיה יא(, ּ ד.  ְוַנַער ָקֹטן נֹוֵהג ּבָ , ֵחיָון' ְּוַהאי ִאיהו נֹוֵהג ּבְ

ְּדִאיּנון ד ִליל ', ּ ׁש ַמֲע)מלכים א י(ְּוִאיהו ּכָ א ׁשֵ ְּדִאיּנון ו, לֹות ַלִכּסֵ ִליל . 'ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ּכָ ּ ּ
ר ר ְסִפיָראן, ֶעׂשֶ יה ֶעׂשֶ ין ּבֵ ׁשִ ִריך הוא . 'י, ִּמְתַלּבְ א ּבְ ּוֵביה ֲהָוה ִאְתֲחִזי קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

יה ִכיְנּתֵ ׁשְ ר ְסִפיָראן, ּבִ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ִכיְנּתָ. ִלְנִביֵאי, ְּדִאיִהי ּכְ ְטָרא ִדׁשְ ּוִמּסִ ּא ְדִאיִהי ּ
יָרָאה ית, ֲעׁשִ יּצִ ּצִ ּבַ ֵכֶלת ׁשֶ ְווִנין, ּתְ ֵכֶלת ְדָכל ּגַ ִּאיהו ּתְ ּ.  

ְכִלית ְדי ְּדִאיִהי ּתַ ּוֵביה . ְסִפיָראן' ּ ל ֲעבֹוַדת ֹאֶהל מֹוֵעד)שמות לט(ּ ֶכל ּכָ ְוִאיִהי .  ַוּתֵ
ָלה לֹ)במדבר ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּלׁשֹון ּכַ יֹום ּכַ ןּ ַוְיִהי ּבְ ּכָ ׁשְ ה ְלָהִקים ֶאת ַהּמִ . ת ֹמׁשֶ

ָנן ִתיב, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ַלת ּכְ ָרָגא, ּּכַ ֵכֶלת ִדׁשְ ְּוִאיהו ּתְ ָרִבין ְוִעָלָוון, ּ ְּדָאִכיל ּתְ ּ.  

א)יחזקאל א(ְּוָעֵליה ָאַמר ְיֶחְזֵקאל  ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ְדמות ּכְ ּ ּ ְּסגוָלה ְדַהאי . ּּ ּ
ּן ְדָיִרית ָלהַמא, ֶאֶבן ם ָעֵליה, ּ ְלָטא נוָרא ְדֵגיִהּנָ ָּלא ׁשַ ּ ָעְלָמא ְמַקְלֵקל ָלה. ּ ֵּלית נוָרא ּבְ ּ ,

כֹות ל ִמיֵני ַמּתְ ן ַמָיא. ְוָלא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדָלא ַמִזיקו ָלה, ּּכָ ּ ַּמאן ְדָיִרית ָלה. ּּ יה , ּ ִּאְתַקָיים ּבֵ ּ
ך ָא)ישעיה מג( ִים ִאּתְ ּמַ י ַתֲעבֹור ּבַ ִאין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ַדֲחִלין . 'ִני ְוגֹוָ ּכִ ְּוָכל ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ

יה ַמר. ִּמּנֵ ִגיֵניה ִאּתְ א ּבְ ֵכֶלת ְדַיּמָ ּּתְ ך ָאִני, ּ ִים ִאּתְ ּמַ י ַתֲעבֹור ּבַ ְּדִבְסּגוָלה ָדא. ָּכִ ּ שמות (, ּ

ּ סוס ְורֹוְכבֹו ָרָמה ַבָים)טו ַרִים, ּ ָּדא ְמָמָנא ְדִמּצְ ּ.  

ְו ִאין, ּון ָדאִמּגָ ַּדֲחִלין ִעָלִאין ְוַתּתָ יה. ּ א ַדֲחִלין ִמּנֵ ְרָיין ְדַיּמָ ַּמׁשִ ּ ְרָיין ִדְרִקיָעא . ּ ּוַמׁשִ ּ
ֵכֶלת ְּדִאיהו ּתְ יה ַדֲחִלין, ּ ִּמּנֵ ְרָיין ִדְתֵכֶלת . ּ ּ ְדנוָרא )א ומשריין דרקיעין ומשריין''ס(ַּמׁשִ ּ

יה ם ַדֲחִלין ִמּנֵ ְּדֵגיִהּנָ ּ ּ ִאיהו ִדין)א''ז ע''דף רכ(ֵכֶלת ְוַהאי ּתְ. ּ ִּדיָנא . י''ִּדיָנא ֲאֹדָנ. ּ
ַטִלית יִמין ּבְ ְווִנין ְרׁשִ ְּדַמְלכוָתא ִדיָנא וְתֵרין ּגַ ּ ּ ֵכֶלת, ַּחד ִחָוור, ּ ְווִנין . ְוַחד ּתְ ֵרין ּגַ ְוַעל ּתְ

ַמר ִפי)שמות כד(, ִּאֵלין ִאּתְ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ ּלֹוֶבן ְדַסִפיר, ִלְבַנת. רּ ְוַתַחת ַרְגָליו ּכְ ּ .
ְווִנין ְתֵרין ּגַ ִליל ּבִ ְּדִאיהו ּכָ ִּחָוור ְואוָכם, ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּ ּאוָכמו ִדְתֵכֶלת. ּ ּ ֵרין . ּ ְוַעל ּתְ

ְווִנין ָנן, ּגַ ֲחִרית, ְּרִמיזו ַרּבָ ׁשַ ַמע ּבְ ֵכֶלת ְלָלָבן, ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ין ּתְ יר ּבֵ ַיּכִ . ִּמּשֶׁ
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א א ְדַמְלּכָ ַרּתָ ַמע, ְּלֶמֱהִוי ּבְ ִריך הוא, ְקִריַאת ׁשְ א ּבְ ִּיחוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ְווִנין , ְּ ֵרין ּגַ ִליל ִמּתְ ּכָ
ְּדִאיּנון ְידֹוָ, ִּאֵלין ִליל ב. ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, י''ד ֲאֹדָנ''ּ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ַגְווָנא ְדקוְדׁשָ ּּכְ ְווִנין' ְּ , ּגַ

א ַרֲחִמים, ְלֶמֱהִוי ַרֲחֵמי ְוִדיָנאי ''ה ֲאֹדָנ''ְיהֹוָ א ִדין ְוִכּסֵ ּסֵ  )מטטרון(. ּּכִ

א)יחזקאל א( ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּכְ ּ א. ּ ּסֵ ַּמאי ְדמות ּכִ ְרְסָייא. ּ , ֶּאָלא ָלֳקֵבל ּכֻ
ְּדִאית ֵליה ע ִרים''ּ ׁשָ ע. ב ּגְ ים ּבְ ר ָנׁש ָרׁשִ ִרים''ִּדְיֵהא ּבַ יתְּוחוְל, ב ְקׁשָ יּצִ ָלֳקֵבל , ָּיין ְדּצִ

ִרים ְדֻכְרְסָייא''ע ׁשָ ְּדִאיּנון ח. ּב ּגְ ִרים''ּ ְּדֻכְרְסָייא ְדִאיהו ה. ְּוחוְלָיין ְלָכל ִסְטָרא, י ְקׁשָ ּ ּ ,'
ד ְּדִאיּנון ד, ֵּחיָון ְדֻכְרְסָייא' ְלָכל ִסְטָרא ּבְ ּ'.  

ין ְדֻכְרְסָייא ית ַדְרּגִ ְּוׁשִ ְּדִאיּנון ו, ּ ִליל ד, ְמַטְטרֹוןְוָדא ', ּ ֲּהָדא הוא . ֵחיָוון' ִּאיהו ּכָ
ם)ישעיה יא(, ִדְכִתיב ְבִריֵאל נוִריֵאל ְרָפֵאל.  ְוַנַער ָקֹטן נֹוֵהג ּבָ ְּוִאיּנון ִמיָכֵאל ּגַ ְמַטְטרֹון . ּ

א)מלכים א י( ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּסֵ ית ְמָאה,  ׁשֵ ְּדַסְלִקין ׁשִ ְתֵרין יֹוִדי, ּ ית ּבִ יּצִ ִאי ָחֵסר ְו. ן''ּצִ
ַאְתֵריה, יֹוד ד. ָּהִכי ַסְלָקא, ָּהא ִחיִרק ּבְ ָכל ִסְטָרא ּבְ ְנֵפי' ּבְ ר ֻחְלָיין , ּכַ ית וְתַלת ֲעׂשַ יּצִ ּּצִ

ית יּצִ   .ג''ִּאיּנון תרי, ְּדּצִ

א. ְועֹוד ׁש ַמֲעלֹות ַלִכּסֵ ָרָזא ָדא ָוא, ׁשֵ ן י, ו''ּּבְ ּבָ ְתַלת , ג''ָסִליק ְלֻחׁשְ ְּדִאְתְרִמיז ּבִ
יִבין ע ַוָיֹבא ַוֵיט, ּתֵ ַּוִיּסַ ּ ְּדִאיּנון ָוהו ֲאִני ָוהו. ּ ּ ּ ִרין. ּ ָטִלית ' א. ְלָכל ִסְטָרא' ה, ָחֵמׁש ִקׁשְ

ַּחד ְלֻכְלהו ִלים ח' ּוְבָאת ה. ּ ּתְ ְּדִאיּנון ט. י''ִאׁשְ ִליל ד. ְּלֶמֱהִוי ַחָיה ְלָכל ִסְטָרא. ט''ּ ' ּכָ
ּוְלָכל ַחָיה. ַחיֹות ע ַא, ּ ְדִפין, ְּנִפיןַאְרּבַ ע ּגַ ּב ַאְנִפין ְוַגְדִפין''ִּאיּנון ל, ְּוַאְרּבַ ְלָיין . ּ ְּוִאיּנון ּתַ

ֵּמַחָיה ְדִאיהו ָאָדם ּ ּ.  

ן יֹו, ב''ְּוִאיּנון ל ּבַ חוׁשְ ִלימו ִדְלהֹון. א''א ֵה''ד ֵה''ּּכְ ּׁשְ ָכל ד. ו''ָוא, ּ ֵליַסר חוְלָיין ּבְ ' ּּתְ
ְנֵפי ע ַחיֹותו ִמְתַייֵח''ְוַהָוא, ּכַ ל ַאְרּבַ ִלים ְלֵעיָלא, ד ִעם ּכָ א, ְּוַאׁשְ ִלים ְלַתּתָ ַּעּמוָדא . ַאׁשְ

ִעיָתא ִאיהו ְמַטְטרֹון ְּדֶאְמּצָ ְלָמא ְלֵעיָלא, ּ ַגְווָנא ְדִתְפֶאֶרת, ְּלַאׁשְ יה, ּּכְ ם ַרּבֵ ׁשֵ ֵמיה ּכְ ּׁשְ ּ .
ֵרי ְדמותֹו ִאְתּבְ ְלמֹו ּכִ ּצַ ל ַד. ּּבְ ִליל ּכָ ְּדִאיהו ּכָ ּ יןּ א, ְרּגִ א ְלֵעיָלא, ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ּוִמּתַ ּ .
ִעיָתא ֶאְמּצָ ים )שמות כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאיהו ָאִחיד ּבְ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְ ְוַהּבְ

ה ּצֶ ה ֶאל ַהּקָ ּצֶ   .ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ

ִליל ד ְדִפין ְד, ַּאְנִפין' ְּוִאיהו ּכָ ע ּגַ ְּוַאְרּבַ ָּכל ַחָיה ְוַחָיה ִדְלֵעיָלאּ ּ ּ ְּדִאיּנון, ּ . ְיֲאַדדֹוָנִהי, ּ
ה יר ֹמׁשֶ ע ַאְנִפין. ָאז ָיׁשִ ָכל ַחָיה ַאְרּבַ ּּבְ ְדִפין, ּ ע ּגַ ַגְווָנא ָדא, ְּוַאְרּבַ ַאְרֵיה''א. ּּכְ ז ''א. ז ּבְ

ׁשֹור ר''א. ּבְ ֶנׁשֶ ָאָדם''א. ז ּבַ ְּדִאיּנון ל. ז ּבָ ן א, ִּפיןּב ַאְנִפין ְוַגְד''ּ ּבַ חוׁשְ   .ִזְמִנין' ז ד''ּּבְ

ְדִפין. ד''ְידֹוָ: ַּאְנִפין' ְּוִאיּנון ד ע ּגַ ְגֵדי ָזָהב' ָלֳקֵבל ד. ֲאֹדָני: ַּאְרּבַ ְגֵדי , ּבִ ע ּבִ ְוַאְרּבַ
ָרֵאל, ָלָבן ֲהָנא ְלַכְפָרא ַעל ִיׂשְ ְּדָלִביׁש ּכַ ח)תהלים נא(, ָלֳקֵבל. ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ .  ֲאֹדָני ׂשְ

לֹוָתאּו ִּדְתִפָלה ְידֹוָ. ּצְ ֲחִתיָמה ח, ד''ּ לֹוָתא''ּבַ ְרָכאן ִדּצְ ִאית , ד''ְוִתְמֵני ָסֵרי ִזְמִנין ְידֹוָ. ּי ּבִ
הֹון ע ן ַוְיֻכלו, ב ַאְתָוון''ּבְ ּבַ חוׁשְ ּּבְ ִדיק ַח, ּּ ּצַ ִּדְכִליָלן ּבְ   .י ָעְלִמין''ּ
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ע ִחיָון ְמֵני ְל. ד ֲאֹדָני''ְידֹוָ, ּוְבַאְרּבַ , ג ַאְתָוון''וי, ב ַאְתָוון''ִּאיּנון ל, ָכל ִסְטָראּתִ
ָכחו ִמן ָוה ּתְ ְּדִאׁשְ ר, ּו''ּו ֲאִני ָוה''ּ ַלת ֲעׂשַ א, ָהא ּתְ ִּדְכִליָלן ֵעיָלא ְוַתּתָ ִלים . ּ ּתְ הֹון ִאׁשְ ּבְ

ְּדִאיהו מ, ָאָדם ִעיָתא, ה''ּ ַּעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ.  

ִאיָלָנא ְדַחִיי ְּלֵעיָלא ּבְ ּ ְלבוׁש )אסתר ד(.  ְקִליִפין,ֵלית, ּ ֶלך ּבִ ַער ַהּמֶ י ֵאין ָלֹבא ֶאל ׁשַ ּ ּכִ ְ

ק ְמַטְטרֹון. ׂשָ א ִאית ְקִליִפין ּבִ ִעיָתא, ְלַתּתָ ִדיוְקָנא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ִּדְבִזְמָנא . ּּ
ִריך הוא ְלַבר ִמַמְלכוֵתיה א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַגְדִפין, ְּ י ּבְ ּסֵ ּ ְוַאְנִפין ְדֶעֶבד ִדיֵליהִּאְתּכַ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

רוב ַוָיֹעף)שמואל ב כב(, ִדְכִתיב ב ַעל ּכְ ּ ַוִיְרּכַ ּּ.  

ְּוִאיּנון ְקִליִפין ְדָסֲחִרין ְלד ה רוַח )מלכים א יט(, ּּתֹהו: ִּאיּנון, ֵּחיָון ִדְמַטְטרֹון' ּּ ּ ְוִהּנֵ
ר ְסָל ּבֵ דֹוָלה ְוָחָזק ְמָפֵרק ָהִרים וְמׁשַ ְּוַאַחר ָהרוַח ַרַעׁש ֹלא , ּו''ּבֹה. ִּעים ֹלא ָברוַח ְיָיּּגְ

ֵרין ְקִליִפין, ָבַרַעׁש ְיָי ִּדְקִליִפין ֶדֱאגֹוָזא, ָּירֹוק ְוִחָוור, ָהא ּתְ ְנָייָנא , ַקו ָירֹוק, ַּחד ּתֹהו, ּ ּתִ
ֲּאָבִנין ְמפוָלִמין, ּּבֹהו יָפא, ּ ּקִ ַאְבָנא ְמפוָלָמא, ְקִליָפא ּתַ ּּכְ ֵרין ְקִליִפין ִאֵליןָל. ּ , ֳּקֵבל ּתְ

  .ּמֹוץ ְוֶתֶבן ְדִחָטה

ִליָתָאה ין ְדִחָטה. ְּדִקיָקא, ְקִליָפא ּתְ ָּלֳקֵבל סוּבִ ִחָטה, ּ ק ּבָ ְּדָהָכא ִאיהו ִמְתְדּבַ ּ ְוָלא , ּ
ן ּמָ א ִמּתַ ֵריַחָייא, ָּיִכיל ְלִאְתָפְרׁשָ ַּעד ְדָטֲחִנין ֵליה ּבְ ּ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל טֹוֲח, ּ ר ּ ּנֹות ְדפוָמא ְדּבַ ּ ּ

הֹון ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ָנׁש ִריך ְלִמְטַחן ּבְ ְּדּצָ ּּ ֶקַמח ֹסֶלת ְנִקָיה, ְ ַּעד ִדיהֹון ּכְ ּוְבָנָפה ְדִאיִהי , ּ ּ
ָפה ין , ׂשָ ִריר ְפסֹוֶלת ְדִאיִהי סוּבִ ִּאְתּבְ ּ ַכח ֲהָלָכה ֹסֶלת ְנִקָיה)דאורייתא(ּ ּתְ ּ ַעד ְדִיׁשְ ַההוא . ּ ּּבְ

א ומֹוָחא, ְמָנאִז ָּנִטיל ָלה ִלּבָ ְמָתא, ''ּ הֹון ִנׁשְ ט ּבְ ְּוָכל ֵאָבִרין ְדגוָפא ְדִאְתְפּשַׁ ּ ּ ּ ,
ְמָתא ה ִנׁשְ ַסת ּבָ ְּוִאְתַפְרּנְ ִמִלין ְדָעְלָמא, ּ ַסת ּבְ ַגְווָנא ְדגוָפא ִאְתַפְרּנְ ּּכְ ּ ּּ ּ ְדֶזה )קהלת ז(, ּ
ה ֱאֹלִהים ָּנֲהָמא ְדגו, ְּלעוַמת ְזה ָעׂשָ יב. ְּוָנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא, ָפאּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ משלי (, ּ

ַלְחִמי)ט ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ּ.  

מֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ְוַהאי ְקִליָפא ָקא ּבְ ְקִליָפא ְדִמְתַדּבְ ִּאיהו ּכִ ּ ּ ּוְבִזְמָנא ֶדֱאגֹוָזא ִאיִהי , ּ ּ
ִּאְתְפַרׁש ַהִהיא ְקִליָפא ִמּמֹוָחא ֶדֱאגֹוָזא, ְרִכיָכא ָיא, ּ ָלא קוׁשְ ּוְבִזְמָנא ֶדֱאגֹוָזא ִאיִהי . ּּבְ ּ

ה)ב''ז ע''דף רכ( ן,  ְיֵבׁשָ ּמָ ָרא ֵליה ִמּתַ ר ָנׁש ְלַאְעּבְ ה ְלּבַ ְמקֹוָמה , ָּקׁשֶ ָיא ּבִ י ֲעַדִיין ַהּקוׁשְ ּּכִ ּ
ר ָנׁש. עֹוֶמֶדת ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָמֵני קוְדׁשָ ּ ּ ִתיוְב, ְּ ְּלָאַהְדָרא ּבְ ַבְחרוֵתיהּ א ּבְ ּּתָ ּ ,

ר ָהָרע יה ֵיּצֶ ּקֹוֶדם ְדַיְזִקין ּבֵ קום)ויקרא יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ יָבה ּתָ ּ ִמְפֵני ׂשֵ קֹוֶדם , ּ
יָבה ִדיָלך ְׂשֵ ֵאׁש ְיָי, ְּוַהאי ְקִליָפה ִאיִהי ֵאׁש. ּ ה ְוַאַחר ָהַרַעׁש ֵאׁש ֹלא ּבָ ַמר ּבָ . ְּוִאּתְ

הֹום, ְרִביָעָאה ה, ּל ֶדֱאגֹוָזאָחָל. ּתְ יה קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּּבֵ א, ּ ן ָקא ָאֵתי ַמְלּכָ ּמָ  )יחזקאל א(, ּתַ
ַמל ִמּתֹוך ָהֵאׁש ֵעין ַהַחׁשְ ְוִמּתֹוָכה ּכְ ּ ּ.  

ד, ְּוִאיּנון ְקִליִפין יִמין ּבְ ֵּאָבִרים ְדגוָפא' ִּאיּנון ְרׁשִ ֵריָאה. ּ ן ֵליָחא, ּבְ ּמָ ְּדִמיָנה , ּתַ ּ
ָכחו ִסְר ּתְ ָעֶדיָה ִיְתמֹוכו)משלי ה(, ּכֹות ְדֵריָאהִּאׁשְ אֹול ּצְ ן . ּ ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ׁשְ ּמָ ְוּתַ

ר ָנׁש, ּרוַח ָחָזק ְמָפֵרק ַכְנֵפי ֵריָאה ְדּבַ ְּדָדִפיק ּבְ ר , ּ ְּוַהאי ִאיהו רוָחא ְדַאְסִעיר ּגוֵפיה ְדּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
חֹותֹוי, ָנׁש ַּמה ְדָכִפף ֵליה ֵאִלָיהו ּתְ ּ יהְו, ּּ ָּסִליק ְלֵעיָלא ּבֵ  )מלכים ב ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2521דף [ -ּ

ַמְיָמה ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ ַּוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ּ ִקין, ְּוַהאי ָדִפיק ַעל ֵריָאה. ּ ל ַמׁשְ , ּוְבהֹון. ְּדׁשֹוָתה ּכָ
ִים)בראשית א( ּ ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ ַּהאי ִאיהו ְקִליָפה ְלרוָח, ּ אּ ּא ְדקוְדׁשָ ּ .

ָמאָלא ַמר, ּרוַח ְסָעָרה, ִלׂשְ ֹמאלֹו)קהלת י(, ָּעַלְייהו ִאּתְ ִסיל ִלׂשְ   . ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו ְוֵלב ּכְ

ר ֵליה ִמִלּבֹוי ָּדִוד ַאְעּבָ ּ י ָחַלל )תהלים קט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָקִטיל ֵליה, ּ  ְוִלּבִ
י וְבִגין ָדא ָזָכה ִקְרּבִ ּּבְ פֹוִניתִלְנ, ּ ָבא רוַח ּצְ ִכּנֹור ִדיֵליה, ּׁשָ ּּבְ יה. ּ ַמר ּבֵ  )יחזקאל לז(, ְּוִאּתְ

ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח ּּכֹה ָאַמר ְיָי ֵמַאְרּבַ ּנֹור, ּ ּכִ יה ּבַ ן ּבֵ ד, ַּוֲהָוה ְמַנּגֵ יר , ִּמיֵני ִנּגוִנין' ּבְ ׁשִ ּבְ
ָּפׁשוט ְּדִאיהו י, ּ פול. 'ּ יר ּכָ ּוְבׁשִ ְּדִאיהו י, ּ יר ְמׁשוָלׁש. ד''ּ ּוְבׁשִ ּ ְּדִאיהו יד, ּ יר . ו''ּ ּוְבׁשִ
ע ְּדִאיהו ְידֹוָ, ְּמרוּבָ ר ַאְתָוון. ד''ּ ְּדֲעַבד ָדִוד ָלֳקְבַלְייהו. ָּהא ִאיּנון ֶעׂשֶ ּ ִלים' י, ּ . ִמיֵני ּתִ

ן י, ּב ַאְנִפין''ְּוַסְלִקין ְלע ּבַ חוׁשְ   .ַּאְתָוון ִאֵלין' ּּכְ

ע ּוָמַתי ְסִליקו ּבְ ִחית ַאף ְוֵחיָמה. ִּמיֵני ִנּגוָנאב ''ּ ד ִאְתֲעָבר ׁשוְלָטנוָתא ְדָעֹון ַמׁשְ ּּכַ ּ ּ .
הֹון ָדִפיק רוַח ְסָעָרה ִּדּבְ ּ ע ִסְטִרין. ּ ַאְרּבַ ְּדַסְלִקין ְלי, ּבְ ּ ְתִרין ְלע' ּ ֲּהָדא הוא , ּב אוִמין''ּכִ

ה)משלי יא(, ִדְכִתיב ִעים ִרּנָ   .ּ וַבֲאבֹוד ְרׁשָ

ְבִריֵאל ''ְּדִמיָכֵא ְלִטין ַעל ד, ל''ל ְרָפֵא''ּל נוִריֵא''ּגַ ר )א יסודין''ס(ִסְטִרין ' ׁשַ ּ ָטִבין ְדּבַ
א ְורוָחא ְוַעְפָרא, ָנׁש ְּדִאיּנון ַמָיא ְוֶאּשָׁ ּ ִחית ַאף . ַּאְנִפין' ְּוָכל ַחד ִאית ֵליה ד, ּּ ֲעֹון ַמׁשְ

ְלָיין , ְוֵחיָמה ּוְבָמָרה סוָמָקא . ֵּריָאה ְדָעִביד ִסְרָכאְּד,  ַעל ָמָרה ְלָבָנה)א שלטין''ס(ּתַ ּ
ַמֲאִדים, ְּדָכֵבד ְּדִאְתַאָדם ּבְ ַכְבָדא. ּ ּוְבָמָרה ְירֹוָקא ַדֲאִחיָדא ּבְ א ְדַמְלָאך , ּ ְְדִאיהו ַחְרּבָ ּ ּ ּ
ְות ה , ַהּמָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ֶחֶרב ִפיֹות)משלי ה(ּ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה ַחָדה ּכְ ּ ּ חֹוָרהּוְבָמ. ּּ , ָרה ׁשְ
ַתי, ִליִלית ּבְ ְטחֹול, ׁשַ ּׁשוְלָטנוָתא ּבַ יבו, ּ ְּדִאיהו ֲעּצִ ּ ית, ּ ְחּתִ אֹול ּתַ ֲּעִניוָתא ַוֲחׁשֹוָכא , ׁשְ ּ

ְכָיה ְוֶהְסְפָדא ְוַרֲעבֹון   .ּּבִ

ר ָנׁש ִּמַיד ְדִמְתָעְבִרין ִאֵלין ְקִליִפין ִמּבַ ּ ְלָטא ָעֵליה ִאיָלָנא ְדַחִיי, ּ ּׁשַ ּ ע, ּ , ּב ַאְנִפין''ּבְ
ְּדִאיּנון י ע רוחֹות, ד''ּו ְידֹוָ''ד ְיד''ָי' ּ ְלָיין ֵמַאְרּבַ ָרה ּתַ ָכחו ֲעׂשַ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ד, ּ ְּדִאיּנון ְידֹוָ ּ ,

הֹון ַמר ּבְ ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח, ְּדִאּתְ ד ֵמַאְרּבַ ּּכֹה ָאַמר ְידֹוָ יַח, ּ ָּדא הוא רוחֹו ְדָמׁשִ ּ ּ ּ .
יה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ א, ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי)ישעיה יא( ,ּ ֹאֶזן ְיִמיָנא ְדִלּבָ ב ּבְ ד ִאיהו ְמַנּשֵׁ ּּכַ ן , ּ ְּדַתּמָ

ְטָרא ְדֶחֶסד ָחְכָמה, ָּחְכָמה ִמּסִ ים ַיְדִרים ּבְ ה ְלַהְחּכִ ְּדֵביה ָהרֹוּצֶ יָנה''ְוֶחֶס. ּ ּבִ ב ּבַ , ד ָנׁשַ
יָנה ה. 'ְּדַבָחְכָמה י ּבִ ִתְפֶאֶרת ו. 'ּבַ ְלכות ה. 'ּבְ ּמַ ע. 'ּּבַ ֻכְלהו ַאְרּבַ ד ָדִפיק ּבְ ְּידֹוָ ְּדַסְלִקין . ּּ ּ

ר א''ולע. ְלֶעׂשֶ ָבה ְדִלּבָ   .ּב ַמֲחׁשָ

דֹוָלה. ְּיִמיָנא ִאיהו ַמִים, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ָּדא יֹו ָמאָלא ֵאׁש. ְּוִאיהו ַיד ַהּגְ . ִמּשְׂ
ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ. ְוִאיִהי ַיד ַהֲחָזָקה ּּבְ א. ד ָרָמה''ָי, ִעיָתאּ ְּדִאיִהי רוָחא ְדֻקְדׁשָ ּ ן . ּ ְּוֹכָלא ּבֶ

ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו)יחזקאל א(. ד''י ּמָ ר ִיְהְיה ׁשָ ים ֶאל ֲאׁשֶ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּ ּכִ ּ יה . ּּ ּּבֵ
א ַתְרַוְייהו. ִּמְתַנֲהִגים ַמָיא ְוֶאּשָׁ ְּדָאִחיד ּבְ ַעְרִקין ְד, ּ ְּדִאיהו ַמִים, מֹוָחאְּוָדִפיק ּבְ ּוְבַעְרִקין . ּ

א ְּדִאיהו ֵאׁש, ְּדִלּבָ ַכְנֵפי ֵריָאה. ּ   .ְּורוַח ּבְ
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ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדגוָפא ּּבְ א ְדאֹוַרְייָתא, ּ ֵלי ַיּמָ ְלּגַ ַכח ּגַ ּתְ ִּאׁשְ ֵלי ְרִקיָעא, ּ ְּדִאיּנון , ְּוַגְלּגַ ּ
א יה. ֶאּשָׁ ין ּבֵ ְלהו ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּּכֻ ּּ א. ּ ין ְרִקיָעא ְוַיּמָ ְּוִאיהו ַאְתֵריה ּבֵ ָּמאָנא ִדיֵליה ַאְרָעא, ּ ּ ,

א ִכיְנּתָ   .ְּדִאיִהי ׁשְ

ּוְכַגְווָנא ְדעֹוִפין ְדַפְייהו, ּ ְּפִתיחו ּגַ ּ יה, ּ ָלא רוָחא ְלַפְרָחא ּבֵ ְּלַקּבְ ל ֵאָבִרים . ּ ָהִכי ּכָ
ְּדגוָפא ה ְמקֹוִרין, ּ ַכּמָ ה ִפ, ְּפִתיָחן ּבְ ַכּמָ ה ַעְרִקין, ְרִקיןּּבְ ַכּמָ א, ּבְ ה ִאָדִרין ְדִלּבָ ַכּמָ ּּבְ ּ ,

ִּאָדִרין ְדמֹוָחא ָלא ֵליה, ּ א. ְּלַקּבְ ין ְדִלּבָ ָבּתִ יב ּבְ ְּדִאי ָלאו ְדָנׁשִ ּ א, ּ ֲּהָוה נוָרא ְדִלּבָ אֹוִקיד , ּ
ל ּגוָפא ה סוָלִמין. ּּכָ א, ְּוִאָדִרין, ְּוַכּמָ ְּדַעְרִקין ְדָקֶנה ְדִלּבָ ּ ִנין , ְּוָקֶנה ְדֵריָאה, ּ ְתּקְ ְלהו ִמּתַ ּּכֻ ּ

יה   .ְּלַגּבֵ

ד ָסִליק ִדּבוָרא ּּכַ ְנֵפי ְדֵריָאה, ּ ַההוא ִזְמָנא . ִאְתָעִביד קֹול, ַּעל ּכַ י עֹוף )קהלת י(ּּבְ  ּכִ
ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול ִים)תהלים כט(. ְַהּשָׁ ְטָרא ְדַמָיא.  קֹול ְיָי ַעל ַהּמָ ִּמּסִ , ּו מֹוָחאְּדִאיה, ּ
ַכְנֵפי ֵריָאה ן ָסִליק ּבְ ב ַלֲהבֹות ֵאׁש. ְּדַתּמָ א, קֹול ְיָי חֹוּצֵ ְטָרא ְדִלּבָ ד ָנִפיק ִמפוָמא, ִּמּסִ ּּכַ ּ ,

ִּאְתְקֵרי ִדּבור ּ.  

ְנֵפי ֵריָאה ֵרין ּכַ ָלא ֵליה, ְוָלֳקֵבל ּתְ ְדִפין ְלַקּבְ ְּדַפְתִחין ּגַ יב, ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  )יחזקאל א(, ּ
ְּפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְעָלהּו ְפָוון ַנְטִלין ֵליה ְלִדיּבור. ּ ָּהִכי ׂשִ ּוַפְרִחין ֵליה , ּ ּ

  .ְּלֵעיָלא

ְנֵפי  ה ּכַ ּוְכַגְווָנא ְדִאיּנון ֲחִמׁשָ ּ ָלא ִסְרָכא,  ֵריָאה)א ענפי''ס(ּ ְלהו ְפִתיָחן ּבְ ּּכֻ ּ ָלא , ּ ְלַקּבְ
ִר, ַהאי קֹול ּקוִנין ְדפוָמאָהִכי ָנֵמי ּצְ א ּתִ ּיִכין ְלֶמֱהִוי ַחְמׁשָ ּ ָלא ִסיְרָכא, ּ ְלהו ְפִתיָחן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,

ּקוִנין ְדִאיּנון ָחֵמׁש ּתִ ּּבְ ּ ָגרֹון)א''ח ע''דף רכ(: ּ ְפָוון.  אחהע ּבַ ׂשִ ֵחיך. בומף ּבְ דטלנּת . ְגיכק ּבַ
ָנא ִליׁשָ יַנִים. ּבְ ּשִׁ   .זסשרץ ּבַ

הֹון ְּוִדּבור ִדְיֵהא ּבְ ַלל, ּ ָלא ִסְרָכא ְוִעּכוָבא ּכְ  ַוְיִהי )בראשית כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ
את ה ִרְבָקה יֹוּצֵ ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ ּהוא ֶטֶרם ּכִ לֹוָתא. ּ ְּדִאיהו ִדּבור, ָּדא ּצְ ּ ּ ַמר. ּ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ּ ,

ל ְמקוּבָ ִפי יֹוֵדַע ֲאִני ׁשֶ ִפָלִתי ּבְ גוָרה ּתְ ִּאם ׁשְ ִעּכוָבאְוִאי. ּּ יֹוֵדַע , ּ ִאית ִסְרָכא ְוָנְפָקא ּבְ
ְמטוָרף ִגין . ֲּאִני ׁשֶ ֵריָאה ְדִאיִהי ְטֵרָפה)א כגון''ס(ּבְ   .ּ ִסְרָכא ּבְ

ָרֵאל ַמע ִיׂשְ ְּדֵביה , ְּוקֹול ָדא ׁשְ ְנֵפיֶהם)יחזקאל א(ּ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ד ''ְוָדא ְידֹוָ.  ָוֶאׁשְ
ְּדִאיהו קֹול ד ָנִפיק ְלַקּבְ, ּ איּכַ ֲחׁשָ לֹוָתא ּבַ ּצְ א ּבִ ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ִדּבור, ָלא ׁשְ ּ ּ ְּדֵביה ֲאֹדָנ, ּ י ''ּ

ח ְפּתָ ָפַתי ּתִ ְדַפְייהו, ׂשְ ְלהו ּגַ ל ֵאָבִרין ְפִתיָחן ּכֻ ּּכָ ּ ּ רמ, ּ יִבין''ּבְ ד, ח ּתֵ ְּדִאיּנון ּבְ ָיין ' ּ ָּפְרׁשִ
ַמע   .ִּדְבהֹון ָנִחית ָקָלא, ִּדְקִריַאת ׁשְ

יה, תְוַכד ָנִחי ִפין ְלַגּבֵ ְפּצְ ֳפִרין ְמּצַ ה ּצִ ּמָ ּּכַ ה ִמיֵני ִנּגון, ּ ַכּמָ ְלהו ַעל ֵאָבִרין , ּּבְ ּּכֻ ּ
ְּדגוָפא ְּדִאיּנון ַעְנֵפי ִאיָלָנא, ּ ּ ְדִפין ְדָכל ֵאֶבר. ּ ּוְבָכל ּגַ פֹוָרא, ּּ ן ִדיוָרא ְדּצִ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ְּדִאיִהי , ּּ

ָכל ַעְנָפא ְוַעְנָפא, י''ֲאֹדָנ י ְדַבְעָלה, ּבְ ַכח ְפִתיָחא ְלַגּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ּ ח''ֲאֹדָנ. ּ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ִּאיהו , י ׂשְ
יה ִּפְתָחא ְלַגּבֵ לֹוָתא ַדֲעִמיָדה, ּ ּצְ א''ֵלית ֵאֶבר מרמ. ּּבִ ִכיְנּתָ ְּדָלאו ִאיִהי , ּח ֵאָבִרים ִדׁשְ
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ָלא ֵליה ְּפִתיָחא ְלַקּבְ יַחת ַמְלֲא. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ׂשִ ֵרתּ ְפּצוף עֹופֹות. ֵכי ַהּשָׁ ִּאיהו ּצִ ּ ,
ֵאָבִרים ְרָיין ּבָ ָמִתין ְדׁשַ ְּדִאיּנון ִנׁשְ ּ יַחת ְדָקִלים. ּ ִּאיִהי ׂשִ ְּדִאיּנון ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, ּ ּ ּ.  

ּוְבַההוא ִזְמָנא י ֲאֹדָנ''ְּדָנִחית ְידֹוָ, ּ ָכל ֵאֶבר''ד ְלַגּבֵ הו, י ּבְ ַמר ּבְ  )יחזקאל א(, ִּאּתְ
ְנֵפיֶהםּבְ ַרֶפיָנה ּכַ ַמל. ָּעְמָדם ּתְ ים ָחׁשֹות, ַחיֹות ֵאׁש. ְּוַהאי ָרָזא ְדַחׁשְ ים , ִעּתִ ְוִעּתִ

ָנא, ְּוָאְמרו ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְּמַמְללֹות ַמְתִניָתא ּתָ רוך , ּבְ דֹוׁש ּבָ א ִמִפי ַהּקָ ַהִדּבור יֹוּצֵ ׁשֶ ְּכְ ּ ּ ּּ
ֵאין ַהִדּבור , ָחׁשֹות, ּהוא ּוְכׁשֶ ּ רוך הואּ דֹוׁש ּבָ א ִמִפי ַהּקָ ּיֹוּצֵ ְּ ַההוא ִזְמָנא . ְּמַמְללֹות, ּ ּּבְ

ֲחָדא ְּדִמְתַייֲחִדין קֹול ְוִדּבור ּכַ ָנהי, ּ ְּדִאיּנון ְיֲאהדֹוָ ִזְמָנא ִדְפֵניֶהם . ָחׁשֹות, ּ ֲּאָבל ּבְ
ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ֵפרוָדא''ד ִמן ֲאֹדָנ''ְידֹוָ, ּ ּתְ, ּי ּבְ ע ַאְנֵפי ֵחיָוןִּאיהו ִאׁשְ ַאְרּבַ ְלהו , ַּכח ּבְ ּּכֻ ּ

ָּלֳקְבֵליה ְמַמְללֹות, ְּפִתיָחן ַאל ְמזֹוָנא, ּ ִגין , ְלִמׁשְ יה)דניאל ד(ּבְ ּ ְדָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ י ''ֲאֹדָנ. ּּ
ַכְנֵפי ַהַחיֹות ַכח ּבְ ּתְ י ֵחיָון, ִּאׁשְ ְלהו ְפִתיָחן ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ.  

קֹול ְדִאיהו ְי ֲאִגין ּבְ ּׁשָ יִמיָנא, ד''דֹוָּ ְלהו ּבִ ּּכֻ ִדּבור. ּ ָפן ּבְ ְפּצְ ים ְמּצַ ְּדִאיהו ֲאֹדָנ, ּאֹוַפּנִ י ''ּ
ָמאָלא ׂשְ ִעיָתא. ּבִ ֶאְמּצָ ִרים קֹול ְוִדּבור ּבְ ָרִפים ִמְתַחּבְ ׂשְ ָנהי. ּּבִ הֹון . ְיֲאהדֹוָ  )בראשית א(ּבְ

ָרִפיםּ ַוָיָעף ֵאַל)ישעיה ו( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְועֹוף ְיעֹוֵפף הֹון. י ֶאָחד ִמן ַהּשְׂ ַמר ּבְ , ְוִאּתְ
יד ָדָבר)קהלת י( ָנַפִים ַיּגִ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ּ ְועֹוף ַהּשָׁ ּ ָנַפִים . ְ ׁש ּכְ ָרִפים ׁשֵ ּוׂשְ

ְטָרא ְדָאת ו. ְלֶאָחד ִעיָתא', ִּמּסִ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ּ ָמאָל, ּ ִליל ְיִמיָנא וׂשְ ְּוִאיהו . אּּכָ
יִבין ית ּתֵ ִליל ׁשִ ִים ְיעֹוֵפף )ישעיה ו(, ּכָ ּתַ ה ַרְגָליו וִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ה ָפָניו וִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ּ ּבִ ּ ּ

  .ִסיָמן

ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה)יחזקאל א(, ּּתִ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ .
ימו ְדֵס ִית)ישעיה מד(ְּוִאיהו , ֶפר ּתֹוָרהְּרׁשִ ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ   . ּכְ

ָנן ֲחִרית, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ַמע ַעְרִבית ְוׁשַ ל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ׁשְ ִאילו ְמַקֵיים , ּכָ ּּכְ ּ  )יהושע א(ּ
ְּדַטִלית ְלָבָנה. ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְטָר, ּ ַמר. ּא ְדֶחֶסדִּאיהו ִליִמיָנא ִמּסִ ְֵאל ֶמֶלך , ְוִאּתְ

ֲחִסידות א ַרֲחִמים וִמְתַנֵהג ּבַ ּסֵ ב ַעל ּכִ ּיֹוׁשֵ א)ישעיה טז(. ּ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ֶחֶסד ָסִליק . ּ ְוהוַכן ּבַ
ִרין ְדַטִלית''ע ּב חוְלָיין ְוִקׁשְ ּ ּ.  

ְטָרא ִדְמַטְטרֹו ְּדִאיהו ֵט, ן''ְּוִאית ַטִלית ִמּסִ ִליל ח, ט''ּ ִרין ְוחוְלָיין ְלָכל ּבֵ, י''ּכָ ּין ִקׁשְ
ִרין ָלֳקֵבל ה' ה. ִסְטָרא י ּתֹוָרה' ִקׁשְ ּוְתֵליָסר חוְלָיין. חֹוָמׁשֵ ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי , ּ ָּלֳקֵבל ּתְ

הֹון. ְּדאֹוַרְייָתא ַמר ּבְ ת''בי, ְּדִאּתְ   .ּג ִמדֹות ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ

ַמר ּוְבִגיָנה ִאּתְ ַמְרֵאה ָאָדם ָע, ּ ִדיוְקָנא ְדִתְפֶאֶרת. ָליו ִמְלָמְעָלהּכְ ּּבְ ּ ְּדִאיהו ִתְפֶאֶרת , ּ ּ
ֵמיה. ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה ׁשְ  ּכֹל ַהִנְקָרא )ישעיה מג(. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ְּוִאְתְקֵרי ּבִ

יִתיו יו ַאף ֲעׂשִ ְרּתִ ָראִתיו ְיּצַ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ַמְרֵאה. ִבׁשְ ּוְלֵעיָלא ּכְ א,  ָאָדםּ ִכיְנּתָ , ָּדא ׁשְ
ִעיָתא ֵחיזו ְדַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ּ ּ ד, ּ ר ְסִפיָראן, ַּאְנִפין' ּבְ ְּדִאיּנון ָאָדם, ּוְבֶעׂשֶ ע . ּ ְוַאְרּבַ

ַּאְנִפין ְדָאָדם ע ַאְתָוון, ּ ִביִאים ֲאַד)הושע יב(ּוְבהֹון , ד ַאְתָוון''ְּוִאיּנון י. ַאְרּבַ הּ וְבַיד ַהּנְ   .ּמֶ
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 ] בשנה229יום [סדר הלימוד ליום כב אייר 

ִדיק, י''ְועֹוד ִאְתְקֵרי ַח ְטָרא ְדּצַ ִּמּסִ יה ִאְתְקֵרי ָאז , ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּוֵביה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִעיָתא, ָאָדם ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ּ יה ה, ל''ַט, ּ ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִגי. ִּאיהו ָאָדם' ּוְבה. 'ּ ל ''ּן ְדַטּבְ
ן יֹו ּבַ חוׁשְ י ֵה, ל''ְּוַהאי ִאיהו מֹוִריד ַהַט. ו''א ָוא''ד ֵה''ָּהִכי ָסִליק ּבְ ר . א''ְלַגּבֵ ֶקׁשֶ

ָכל ִסְטִרין, י ָעְלִמין''ַח, ְּדַטִלית יה ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ יר קוְדׁשָ ְּדָקׁשִ ּ ּ ּ ְנפֹות , ְּ ע ּכַ ַאְרּבַ ּבְ
  .ְּדַטִלית

ִפִלין ִמּשְׂ יִמינֹו וִבְזרֹוַע ֻעזֹו)ישעיה סב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָמאָלאּּתְ ע ְיָי ּבִ ּבַ ּ ִנׁשְ ּ .
יִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעזֹו. זֹו ּתֹוָרה, ּבִ ִפִלין, ּ ֵּאלו ּתְ ד''ְיהֹוָ. ּּ ָיין' ה ּבְ ' י ֵהיָכָלא ְלד''ֲאֹדָנ. ָּפְרׁשִ
ד, ַאְתָוון י ִדְתִפִלין' ּבְ ּתֵ ל . ּּבָ ר ׁשֶ ִפִלין ְדַידֶקׁשֶ ִדיק ַח, ּּתְ ָּדא ּצַ וָרא , י ָעְלִמין''ּ ְּדִאיהו ִקּשׁ ּ ּ

ְּדַתְרַווְייהו ָמאָלא. ּ ְזרֹוַע ׂשְ א. ּבִ ר ְדֵריׁשָ ִעיָתא, ֶּקׁשֶ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ יה ְידֹוָ, ּ ְּדָאִחיד ּבֵ ד ''ּ
ְּדִאיּנון , ּה ְלֵעיָלא''ֶאְהְי   .ה''ּה וִביָנ'' ָחְכָמ)ר''כת(ּ

ִעיָתאְקִרי ֶאְמּצָ ַמע ְדִאיהו ִיחוָדא ּבְ ַּאת ׁשְ ּ ית וְתִפִלין, ּ יּצִ ין ּצִ ְּוִאיהו ָאִחיד ּבֵ ְּדֻכְלהו , ּ ּּ
ית וְתִפִלין יּצִ ָיין ְדּצִ ָּפְרׁשִ ּ ַמע, ּ ִיחוָדא ִדְקִריַאת ׁשְ ִליָלן ּבְ ִּאיּנון ּכְ ּ ְטָרא ְדַעּמוָדא . ּ ּוִמּסִ ּ ּ

ִעיָתא ְּדִאיהו ַטִלית ו, ְּדֶאְמּצָ ּ הו, ְתִפִליןּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ  ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה )שמות יג(, ּ
ין ֵעיֶניך ָוְלטֹוָטפֹות ּבֵ ית )במדבר טו(. ּ יּצִ  .ְּוָעׂשו ָלֶהם ּצִ

ִפיִלין'  ש)ב''ח ע''דף רכ( ל ּתְ יַני, ׁשֶ ה ִמּסִ י ָהָאֶרץ )דברים כח(. ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ל ַעּמֵ ּ ְוָראו ּכָ
ם ְיָי ִנְק י ׁשֵ ָךּכִ ָּרא ָעֶליך ַוִיְראו ִמּמְ ּ ּ ם ְידֹוָ. ָ רֹאׁש. ד''ְּואֹוְקמוָה ַמאי ׁשֵ ּבָ ִפִלין ׁשֶ ֵּאלו ּתְ ' ש. ּּ

ִפִלין ל ּתְ ית ְמָאה. ּׁשֶ יִנין ׁשִ ֵרין ׁשִ ין. ּתְ ית ַדְרּגִ יִנין. ּׁשִ ַבע ַעְנִפין ִדְתֵרין ׁשִ ַלת , ְּוׁשֶ ָהא ּתְ
ר ְּוֵלית ִפּקוָד. ג''ְּוֹכָלא תרי, ֲעׂשַ ִקיָלא ְלָכל אֹוַרְייָתאּ   .ּא ְדָלאו ִאיִהי ׁשְ

ַגְווָנא ָדא ָוה ִאיִהי ְיהֹוָ, ּּכְ ל ִמּצְ ִמ''ָי. ה''ּכָ . ח''ה ִעם ִזְכִרי רמ''ו. ה''י שס''ּה ִעם ׁשְ
ִקיָלא ְלתרי ָוה ִאיִהי ׁשְ ל ִמּצְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ְּוָהא אוְקמוָה. ג''ּ ִליל תרי, ּ ָרֵאל ּכָ ַמע ִיׂשְ , ג''ׁשְ

יתִמ יּצִ ְטָרא ְדּצִ ָכל ֲאָתר''ְותרי. ּּסִ ְטָרא ִדְתִפִלין ִאיהו ּבְ ּג ִמּסִ ּּ.  

ִדיק, י ָעְלִמין''ח, טט: ֹטָטֹפת, ְּוָהיו ְלטֹוָטפֹות ְפֶאֶרת, ַּפת. ְּלָקְבֵליה ְמַטְטרֹון, ּּצַ . ּתִ
ְּמַטְטרֹון סוס ְדִתְפֶאֶרת ין, ּ ׁשִ ל ְסִפיָראן ִמְתַלּבְ ְּדֵביה ּכָ ְמָתאְוָהִכי . ּ גוָפא ְלִנׁשְ ִּאיהו ּכְ ְוַכד . ּ

יה ָלק ִמּנֵ ִריך הוא ִאְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ַאר ִאֵלם, ְ ּתְ ֵּלית ֵליה קֹול ְוָלא ִדּבור, ִּאׁשְ ּ ַכח. ּ ּתְ , ִאׁשְ
יה ִאיהו קֹול ְוִדּבור ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְְדָכל ַמְלָאך וַמְלָאך. ְּ ְּ ּוְבָכל ָקָלא . ּ

ְּוִדּבור ְדאֹוַרְייָתא לֹוָתא, ּ ּוְבָכל ָקָלא ִדּצְ ּוְבָכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא. ּ ּ ּ ָכל ֲאָתר ׁשוְלָטנוֵתיה . ּּ ּּבְ ּ ּ
ִאין ִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאיהו ַחִיים ְדֹכָלא, ּּבְ ּ ִּאיהו ָסִביל ּכָֹלא, ּּ ּ.  

ד ָלא ְידֹוָ ָל, ְוֵלית ֲאֹדָני ּבְ ַגְווָנא ְדֵלית ִדּבור ּבְ ּּכְ ּ ָלא ִדּבור. א קֹולּ ְּוֵלית קֹול ּבְ ְוַהאי . ּ
ילות, ִּאיהו ְקׁשֹוט ָעְלָמא ַדֲאּצִ ּּבְ ָעְלָמא ְדֵפרוָדא. ּ ֲּאָבל ּבְ ָלא ִדּבור, ּ ִּאית קֹול ּבְ ר . ּ ֶקׁשֶ
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ַדי ִפִלין ׁשַ ל ּתְ ּׁשֶ א, ּ יה ֵעיָלא ְוַתּתָ ָּאִחיד ּבֵ ִדיק ַחי ָעְלִמין. ּ ין  ּבֵ)א ביה''ס(ָאִחיד , ְּוָדא ּצַ
  .ּקֹול ְוִדּבור

י ָסָבא, ַּאְדָהִכי ית , ְוָאַמר ָסָבא ָסָבא, ָּהא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִאְזְדַמן ְלַגּבֵ יּצִ ִפִלין ְוּצִ ּּתְ
ת ְמזוָזה ּוָפָרׁשַ ִּפּקוִדין' ִּאיּנון ג, ּ ַמע, ּ ְקִריַאת ׁשְ ִליָלן ּבְ ַמע ִפּקוָדא . ּכְ ְּוְקִריַאת ׁשְ ּ

ית ַא. ְרִביָעָאה יּצִ ר גְוּצִ ֵרין ִזְמִנין אֹות. ִזְמִנין' ְדּכַ הו ּתְ ר ּבְ ִפִלין ַאְדּכַ ּוַבּתְ ית ז. ּּ יּצִ ' ּוַבּצִ
ה יז ּבָ ִריך ְלַהּתִ רו ְדּצָ ְזּכְ ל ּתִ ּׁשֶ ּ זוָזה. ְּ ּוְבּמְ ַדי ִמְלַבר, ּ   .ּד ִמְלגֹו''ְידֹוָ, ּׁשַ

ָיין ְסִתיִמין וְפִתיָחן ֲאַמאי ּוָפְרׁשִ ה ְד. ּ יעור ָאְרּכָ ְּוׁשִ ּ הּ ית ְורֹוְחּבָ יּצִ ל , ּּצִ ְְדָתִקינו ֹאֶרך ּכָ ּ ּ
גוָדל ָען ּבְ ּבְ ר ֶאּצְ ֵרין ֲעׂשַ ית ּתְ יּצִ ֵכֶלת. ַּהּצִ ַות ּתְ ִדיל, ִמּצְ ִליׁש ּגְ י ֲעָנף, ׁשְ ִליׁשֵ ֵני ׁשְ . ּוׁשְ

ְמֹלא ּגוָדל ר ּכִ ר ְלֶקׁשֶ ּוֵבין ֶקׁשֶ ת. ּ ְהֶיה ְמׁשוֶלׁשֶ ְּוָכל חוְלָיא ְוחוְלָיא ּתִ ּ ִפִלין ֲאַמאי ְוָה. ּ ִּכי ּתְ
מֹוָחא א. ּבְ ָמאָלא. ְוָלֳקֵבל ִלּבָ א ִלׂשְ יעור ְרּצוָעְתהֹון ֲאַמאי ִאיּנון ַעד ִלּבָ ְּוׁשִ ּ ְּוַעד ַטּבוָרא . ּ
ָרָדא. ִליִמיָנא ע ּצְ ּבַ ֶאּצְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ֵלׁש ּתְ ּוְרּצוָעא ְדַיד ַעד ְדִיְכרֹוך ִויׁשַ ְ ּ ּ ּ ּ.  

ֶגד ָח, ֶּאָלא ּׁשוב ָלאו ִאיהוַּוַדאי ּבֶ ֹלׁש ְלָכל ִסְטָרא, ּ ֹלׁש ַעל ׁשָ ֵריָסר. ֶּאָלא ׁשָ , ִּאיּנון ּתְ
ְגֵדי ָלָבן' ָלֳקֵבל ד ְגֵדי ָזָהב' ְוד, ּבִ ְגֵדי ְדֹכֵהן ֶהְדיֹוט' ְוד, ּבִ ת ּכֵֹהן . ּּבִ ְטָרא ְדִבְרּכַ ּוִמּסִ ּ

ֵע, ֶהְדיֹוט ָקא ָרִמיז ת ֶהְדיֹוט ַקָלה ּבְ ְרּכַ ִהי ּבִ ִדיל. ָיֶניךַאל ּתְ ִליׁש ּגְ י ֲעָנף, ׁשְ ִליׁשִ ֵני ׁשְ , ּוׁשְ
ֵכֶלת ְּדִאיהו ּתְ ּ.  

ת ְּוָכל חוְלָיא ְמׁשוֶלׁשֶ ה, ּ ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ל ְמׁשוָלׁש ִמּסִ ּּכָ ּ ה ְלך . ּ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ְקדוּשָׁ ּ ּ
ֵלׁשו ְּיׁשַ ָיה. ּ ִליׁשִ ָרֵאל ׁשְ ִגין , ְּוִיׂשְ י)שמות יד(ּבְ ִליׁשִ לֹוּ ִדְוׁשָ ְטָרא . ּם ַעל ּכֻ ית ִמּסִ יּצִ ְּדּצִ

ִעיָתא ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ִליָתָאה ַלֲאָבָהן, ּ ְּדִאיהו ּתְ ְּוָכל ָדָבר ְמׁשוָלׁש, ּ ל , י''ו יל''וה, ּ ּכָ
ְטרֹוי ת ִמּסִ יָבה ְמׁשוֶלׁשֶ ין. ּּתֵ ָלׁשִ ִריכֹות ְמׁשֻ ַלת ּכְ ִליָלא ִמּתְ ּחוְלָיא ּכְ א, ּ ִכיְנּתָ . ָּדא ׁשְ

ֵלׁשוְקד ה ְלך ְיׁשַ ּוּשָׁ ּּ ִעיָתא. ָ ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ת ּבְ ְּוִאיִהי ְמׁשוֶלׁשֶ ּ ַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן, ּ ִליל ּתְ , ּּכָ
ְּדִאיּנון ש ת' ּ ּבָ ת ְיִחיָדה, ִמן ׁשַ א ּבַ ִכיְנּתָ ית,  ֻחְלָיא)א מליא מן''ס(. ׁשְ יּצִ ּצִ ּבַ ֵכֶלת ׁשֶ   .ּתְ

ָאה ּגוָפא ְּדָהִכי ִאיהו ָרׁשִ, ַּזּכָ ִריך הוא, יםּ א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ׁשְ ּּבִ ָוה, ְּ ְנֵפי ְדִמּצְ . ַּעל ּכַ
ִפָלה ְדָיד ְרּצוָעא ְדִאיהו ּתְ ים ּבִ ָּרׁשִ ּ ּ ָרָדא, ּּ ע ּצְ ּבַ ֶאּצְ ִריכֹות ּבְ ְתַלת ּכְ ַגְווָנא . ּבִ ְּדִאיִהי ּכְ

ְּדחוְלָיא ָעא, ּ ּבְ ֶאּצְ ִריכֹות ּבְ ְתַלת ּכְ ִריָכא ּבִ ים . ּכְ ר ִדְתִפִליןָרׁשִ ֶקׁשֶ ּּבְ ִרין, ּ ְתֵרין ִקׁשְ ִליל ּבִ , ּכָ
ין ר ְמׁשוָלׁשִ ה ֲעׂשַ ַּסְלִקין ַחִמׁשָ ָרא ַחד, ּ ִקׁשְ ֵרין ּבְ   .ּתְ

ר חוְלָיין ה ֲעׂשַ ֹלׁשָ ִריָכן, ּׁשְ ים ּכְ ֹלׁשִ ָעה וׁשְ ׁשְ הֹון ּתִ ן ַט, ִּאית ּבְ ּבַ חוׁשְ ה . ל''ּּכְ ֹלׁשָ ּוׁשְ
ר ֻחְלָיין ּבַ, ֲעׂשַ חוׁשְ ן ָי. ן''ַּסְלִקין ּבֵ. ן ֶאָחדּּכְ ִעיָתא. ּה''ְּוַהאי ִאיהו ּבֶ ַּעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ.  

ִדיוְקָנא ְדַכף ְיִמיָנא ר ּבְ ל ֶקׁשֶ ּּכָ ּ ע, ּ ּבַ ִדיוְקָנא ְדֶאּצְ ל חוְלָיא ּבְ ּּכָ ּ ַלת , ּּ יה ּתְ ְּדִאית ּבֵ ּ
ִריכֹות, ִּפְרִקין ַלת ּכְ ע ּתְ. ָלֳקֵבל ּתְ ּבַ ָכל ֶאּצְ יעור . ְּלַבר ִמּגוָדל, ַּלת ִפְרִקיןְוָהִכי ּבְ ְּדִאיהו ׁשִ ּ ּ

ית יּצִ ר ְדּצִ ר ְלֶקׁשֶ ין ֶקׁשֶ ְמֹלא ּגוָדל, ּּבֵ ִּאיִהי ִמָדה ְדחֹוָטָמא. ּּכִ ּוִמָדה ְדַעִין ְיִמיָנא . ּ ּ ּ
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ָמאָלא ין ַעִין ְלַעִין. ּוׂשְ ְּוִאיהו ִמָדה ּבֵ ָמאָלא. ּ ּוִמָדה ְדֹאְזן ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּ ּוִמָד. ּ ָפה ּ ּה ְדָכל ׂשָ
ָפה ָנא. ְוׂשָ ּוִמָדה ְדִליׁשָ ּ   .ּ ִמָדה ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹות)שמות כו(. ּ

יעור ְדגוָפא ה ׁשִ ַּאּמָ ּ א, ּ ע ִסְטִרין ְוֵעיָלא ְוַתּתָ ית ַאּמֹות. ְּלַאְרּבַ ְּדִאיּנון ׁשִ ה . ּ ּוְבָכל ַאּמָ
ה ִפְרִקין ֹלׁשָ ה ׁשְ ית ַא''ח, ְּוַאּמָ ׁשִ יןּי ִפְרִקין ּבְ ּי ִנְענוִעין ְדלוָלב''ְּוִאיּנון ָרָזא דח. ּמִ ּ ית . ּ ְלׁשִ

ַלת ִנְענוִעין ְלָכל ִסְטָרא. ִסְטִרין ַמר. ּּתְ ּ ֹזאת קֹוָמֵתך ָדְמָתה )שיר השירים ז(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ ְ

יעור קֹוָמה. ְלָתָמר א, ְּוָדא ׁשִ ִכיְנּתָ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ע''ִּאיהו ח, ִמְקֵוה ִיׂשְ ְּדִאיּנון ,  ִזְמִניןי ַאְרּבַ ּ
ַנִים ְבִעים וׁשְ ע ַסְלִקין ׁשִ ַּאְרּבַ ּ.  

יֶהם ְוגֹוַבה ָלֶהם ְוִיְרָאה ָלֶהם )יחזקאל א( )א''ט ע''דף רכ(ּקֹוָמה ִדְלהֹון , ְּוָרָזא ְדֵחיָון ּ ְוַגּבֵ
יֶהם', ְוַגּבֹוָתם ְוגֹו ָאה, ְוַגּבֵ ּתָ א ּתַ ְבּתָ ע ֵחיָון ְדֶמְרּכַ א ' ד,  ָלֶהםְּוגֹוַבה. ַּאְרּבַ ְבּתָ ֵּחיָון ְדֶמְרּכַ

יָעָתא ִליָתָאה, ְוַגּבֹוָתם. ְמּצִ א ּתְ ְבּתָ ע ֵחיָון ְדֶמְרּכַ ְּוֻכְלהו י. ַּאְרּבַ , ְּוִאיּנון ְמֵלאֹות ֵעיַנִים. ב''ּ
ן ְעּתָ ַגְווָנא ָדא ָסִביב ְלַאְרּבַ ד, ּּכְ ד ְידֹוָ ד ְידֹוָ   .ְידֹוָ

הֹו יִמין ּבְ ּוָמאֵרי ְדקֹוָמה ְרׁשִ לֹוָתאּ ּצְ ָאן ֲאָתר, ן ּבִ ָברוך. ּבְ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְֶאָלא ּכָ ּ ּ .
ם ׁשֵ ָעה. ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבַ ִאֵלין ְזִקיפֹות . 'ּוְכִריעֹות ד. ְזִקיפֹות ַאְרּבָ ָּהא ָהָכא ָקא ָרִמיז ּבְ

ד, ּוְכִריעֹות ּמֹוִליך וֵמִביא ְלִמי ׁשְ לֹו' ְ ּרוחֹות ָהעֹוָלם ׁשֶ ַמִים , ּ ַהּשָׁ ַּמֲעֶלה ומֹוִריד ְלִמי ׁשֶ
לֹו ית ִסְטִרין. ְּוָהָאֶרץ ׁשֶ ַמִים ָוָאֶרץ ְוד, ְּוִאיּנון ׁשִ ְרָכאן ַקְדָמִאין. ּרוחֹות' ׁשָ ַלת ּבִ , ָלֳקֵבל ּתְ

ְתָרִאין ְמרֹוָמיו ד, ּוְתַלת ּבַ לֹום ּבִ ה ׁשָ עֹוׂשֶ ָמאָלא', ּבְ ִריָעה וְזִקיָפא ִלׂשְ ּוְכִריָעה ו, ּּכְ ְזִקיָפא ּ
ֹמאלֹו ִויִמינֹו. ִליִמיָנא לֹום ִלׂשְ ֹמאל ַרּבֹו, ְּוַהאי ִאיהו נֹוֵתן ׁשָ   .ְוִליִמין ַרּבֹו, ִלׂשְ

ֵריָסר ין , ָּהא ִאיּנון ּתְ ִריעֹות וְזִקיפֹות)כריעות( )כריכות(ּבֵ ּ וּכְ ' ו. ב ַעְייִנין''ּוְבהֹון ע. ּ
הֹון ח ִריעֹות ּבְ ָכ' ג, ּי ִנְענוִעין''ּכְ ִריך ְלִמְכַרע, ֹּראׁש ְוגוף ְוָזָנב, ּל ַפַעםּבְ ְְדּצָ ח. ּ י ''ּבְ
ּחוְלָיין ַסְלִקין ע ִאֵלין ע. ב''ּ ִריך הוא''ּּבְ א ּבְ ּב ַעְייִנין ְדקוְדׁשָ ְדִפין ''ַנֲהִרין ע, ְּ ּב ּגַ

א ִכיְנּתָ ִריך , יִהיִּדְבַקְדֵמיָתא ְנִפיָלה ִא. ְוִאְתְקִריַאת ֲעִמיָדה, ְּוָקַמת ָעַלְייהו, ִּדׁשְ ְְוּצָ

ד ם ְידֹוָ ׁשֵ ָמא ָלה ּבְ ַח, ְּלַאּקָ ְרָכאן, י ָעְלִמין''ּבְ ית ּבִ ׁשִ ע ְזִקיפֹות ּבְ ְפֶאֶרת, ּוְבַאְרּבַ ְּדִאיהו ּתִ ּ ,
ְרָכאן ַקְדָמִאין ַלת ּבִ ִליל ּתְ ְתָרִאין, ּכָ ְרָכאן ּבַ   .ּוְתַלת ּבִ

ַח ָברוך. 'ו ו''ְּוַהאי ִאיהו ו, י ָעְלִמין''ּוְלִמְכַרע ּבְ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ְּכָ ְּוָכל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף , ּ
ה ם ְיהֹוָ ׁשֵ ִדיק ו. ּבְ ִעיָתא ְוּצַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ן י. 'ו ו''ּ יָנה ּבֶ ּה ְוִאיּנון ְרִמיִזין ''ִּעָלָאה ּבִ

ַוִיַסע ַוָיֹבא ַוִיט ו ּּבְ ּ ן י. ִּעָלָאה' ּ ְזִקיָפה וְכִריָעה''ּבֶ ֻּכְלהו ַסְלִקין חְו, ּה ָאִחיד ּבִ ְרָכאן ''ּּ י ּבִ
לֹוָתא   .ִּדּצְ

ֲאֹדָני' ד ִריעֹות ּבַ ד' ד, ּכְ ְידֹוָ ִעיָתא, ְזִקיפֹות ּבַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמּצָ א ַחי ָעְלִמין. ּ ִכיְנּתָ , ּוׁשְ
יר לֹון ָנה, ָקׁשִ ְרָכָתא מח, ָאֵמן, י''ְוָדא ְיֲאַהדֹוָ ָכל ּבִ ְרָכאן''ּבְ ּד ִאיּנון י ִזְמִנין ְידֹוָ''ח, י ּבִ

ע, ב ַעְייִנין''ע ְדִפין''ְּדָנֲהִרין ּבְ ְּדִאיּנון ח, ּב ּגַ   .י ִזְמִנין ֲאֹדָני''ּ
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ְּוָרָזא ְדִמָלה יֶהן, ּ יֶהן. ְוַגּבֹוָתם, ְּוגֹוַבה ָלֶהם, ְוַגּבֵ ְדִפין: ְוַגּבֵ . ַּאְנִפין: ְּוגֹוַבה ָלֶהם. ּּגַ
ְּדִאיּנון ָעַלְייהו: ְוַגּבֹוָתם ּ ןְמֵלאֹות ֵע. ּ ְעּתָ עֹות, יַנִים ָסִביב ְלַאְרּבַ ְלהו ְמרוּבָ ּּכֻ ּ ְּוֹכָלא . ּ
ְדִפין.  ְלאֹוַרְייָתא)א אנפין''נ(ַּעְנִפין ' ע, ְקׁשֹוט ה, ַּאְנִפין. ֲאֹדָני, ּּגַ . ֶאְהְיה, ַעְייִנין. ְיהֹוָ

ן''ְּוַסְלִקין ַיּבֹ ּבַ חוׁשְ ה, ֲאֹדָני, ּק ּבְ ַמֲעׂשֶ ד. ּבְ ִדּבור, ְידֹוָ ָבה, ְהְיהֶא. ּּבְ ַמֲחׁשָ   .ּבְ

ָכל ַעִין ְוַעִין יעור ּגוָדל, ּבְ ּׁשִ ינֹוִני' ְוָדא ו. ּ גוָדל' ְוב. ּבֵ ִּפְרִקין ּבְ ָלֳקֵבל . 'י' ִּאיּנון י, ּ
ר. ְּוַסְלִקין יֹוד ֵהא. 'י' י, ֻנְקֵבי חֹוָטָמא' ָלֳקֵבל ב. 'חֹוָטָמא ו יעור ְדָכל ִמָדה . ְּוָדא ַוִייּצֶ ּׁשִ ּ ּ

ּוִמָדה ְלָטנוֵתיה, יֹוד ֵהא, ּ ָכל ֲאָתר ׁשָ ּּבְ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּ ל ֵאֶבר. ּבְ גֹון , ּכָ  )דברים לב(ּכְ
ֵאהו ַעל ֶאְבָרתֹו ֵחהו ִיּשָׂ ָנָפיו ִיּקָ ִּיְפרֹוׂש ּכְ ּ.  

ְבּתֹו ָכל ֶמְרּכַ ִדיוְקֵניה, ֵלית ֵאֶבר ּבְ ל ֵאֶבר ּבְ ְּדָלאו ִאיהו ּכָ ּ ּ ַכח. ּ ּתְ , ּוְבָכל ֲאָתר ִאׁשְ
ּ וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְעָלה)חזקאל אי( ָיין ְפִתיָחן ִדְתִפִלין. ּּ ָּלֳקֵבל ָפְרׁשִ ּ ּ ָלֳקֵבל . ּ

א. ּתֹוָרה ָיין, ְוַכד ְלַתּתָ ִּאיּנון ְסִתיִמין ָפְרׁשִ ָנדי ָעַלְייהו, ּ ַאְנפֹוי ְוַגְדפֹוי. ָּלֳקֵבל ְיֲאַדדֹוָ ּּבְ ּ.  

ִריך הוא ָר א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַלְייהוְּ ָרֵאל ְלַקּבְ ִיׂשְ ים ּבְ ֲהַדְייהו, ּׁשִ לֹוָתא ְלֶמֱהִוי ֲחֵבִרים ּבַ ּצְ , ּּבִ
ָכל ּגוַפְייהו ְּלִמְכַרע ּבְ לֹוָתא, ּ ְרָכאן ִדּצְ ִתְמֵני ְסֵרי ּבִ ְּוִאיהו , ְּלַאְמְלָכא ָעַלְייהו ָאֵמן, ּּבְ

ָנהי ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִדְלהֹון, ְיֲאהדֹוָ ִריך הואְּוָאַמר קוְד, ּּבְ א ּבְ ּׁשָ ים , ְ ַּמאן ְדָלא ֲהִוי ָרׁשִ
ָברוך, ֳּקָדַמְייכו ְְלֶמֱהִוי ּכֹוֵרַע ּבְ ה, ּ ְיהֹוָ קֹוָמה ְדגוָפא, ְוזֹוֵקף ּבַ ּּבְ לֹוֵתיה , ּ ָּלא ֵייעול ּצְ ּ

ֵהיָכָלא ִדיִלי ְּדִאיהו ֲאֹדָני, ּּבְ לון ִמִלין ִדיֵליה. ּ ַקּבְ ָּלא ּתְ ּ ְדַפְייכו ְוַא, ּּ ַּעל ּגַ ְּנַפְייכוּ ְּדָכל , ּ
ֲאֹדָני ֵלי ּבַ ַּמאן ִדְמּצַ ד ַאְנִפין , ּ ֵרף ַלְידֹוָ ּוְמּצָ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם , ּ ְדַמְלָאִכין)א ענפין''ס(ּ

ְּפרודֹות ְלֵעיָלא ּ ָנה)א לנטלא''ס(, ּ לֹוָתא ְדָנְפִקין ִמפומֹוי ְדַבר ָנׁש, י'' ְיֲאַהדֹוָ ִמִלין ִדּצְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ.  

ָבֵרךְוָגדֹול ָה לֹוָתא. ְעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהּמְ ּצְ ה ּבִ י ֲאֹדָני ְיהֹוָ ּבֵ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם , ִּדְלּגַ
ְּפרודֹות ַאְנִפין. ּ ה ּבְ ַגְדִפין, ָּלֳקֵבל ְיהֹוָ ה ִמֶזה וְכרוב )שמות כה(, ֲּאֹדָני ּבְ ּצָ רוב ֶאָחד ִמּקָ ּ ּכְ ּ ּּ

ה ִמֶזה ּצָ ד ָח. ֶּאָחד ִמּקָ לֹוָתאֲאָבל ּכַ ּבור ּצְ ִליַח ּצִ ֶרת , ְועֹוֶנה ָאֵמן, ַּזר ׁשְ ְחּבֶ ּמַ ִּאיהו ּבַ
ִנית ִנית, ַהּשֵׁ ֶרת ַהּשֵׁ ְחּבֶ ּמַ ָמָהן ּבַ ֵרין ׁשְ ִרין ּתְ ַקְדִמיָתא. ִמְתַחּבְ ילֹות )שמות כו(, ּבְ  ַמְקּבִ

ים ְקָרׁשִ ַּהלוָלאֹות ַאַחת ֶאל ֶאָחת ּבַ ָעאן, ּ ּבְ ר ֶאּצְ ְּדִאיּנון ֶקׁשֶ ָאֵמןֲא. ּ  ְוָהָיה )שמות כו(, ָבל ּבְ
ן ֶאָחד ּכָ ׁשְ ה ֶאל ֲאחֹוָתה, ַהּמִ ְּדֵביה חֹוְברֹות ִאּשָׁ ּ ּ.  

ִליָתָאה ֵסֶדר ִדּבוָרא  ּקוָנא ּתְ ּּתִ ּ לֹוָתא)א חדר דדבורא''ס(ּ א ְמַמְלָלן, ּ ִדּצְ ְּדֵביה ֵחיָון ֶאּשָׁ ּ ּ .
ַמ)יחזקאל א(ְוַהאי ִהיא  ַמל ּכְ ֵעין ַחׁשְ ית ָלה ָסִביב ָוֵאֶרא ּכְ ַּהאי ִאיהו ָרָזא . ְּרֵאה ֵאׁש ּבֵ

ַמל א. ְּדַחׁשְ ְּדִאיּנון ֵחיָון ֶאּשָׁ ים ְמַמְללֹות, ּ ים ָחׁשֹות ִעּתִ ְּוִאיּנון ְדָחׁשֹות ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ִּעּתִ ּ ,
ִזְמָנא ְדִדּבור ָנִפיק ִמִפי ַהּקֹוֵרא ּּבְ ּ ְייהו, ּ יב ְלַגּבַ ִּאיהו ָחׁשִ ִאלו ְמַק, ּ ּּכְ ִלים אֹוַרְייָתא ּ ּבְ

טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ּוְבִזְמָנא ְדָאַמר ִאיהו ָאֹנִכי. ּ ּ ַמע ָקָלא, ּ ּתְ ְּוָלא ִדּבוָרא ַאֲחָרא , ָלא ִאׁשְ ּ
ֶּאָלא ִדיֵליה, ְּדֵחיָון ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ִריך הוא, ּּכְ א ּבְ ד ִדּבוָרא ָדא ָנִפיק ִמפוֵמיה ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ . ֹותַחיֹות ֵאׁש ָחׁש, ּ
ִתיק ַחיֹות ֵאׁש ְמַמְללֹות ּוְבִזְמָנא ְדׁשָ ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ דף ( ְוָכל ָהָעם רֹוִאים )שמות כ(, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2528דף [ -ּ

ֲאִגין, ָּקִלין ְדֵחיָון,  ֶאת ַהּקֹולֹות)ב''ט ע''רכ ְּוֶאת ַהַלִפיִדים. ַּדֲהוֹו ׁשָ ִדּבור , ּ ַּדֲהוֹו ָנְפִקין ּבְ ּ
ה ִמיֵני ִנּג, ְּדֵחיָון ַכּמָ אּבְ ְּוִאֵלין ְדִאיּנון ְדָחׁשֹות ְלֵסֶפר ּתֹוָרה. ּון ֳקָדם ַמְלּכָ ּ ּ ִּאיּנון , ּ

ִדיוְקַנְייהו ְדֵחיָון ּּבְ ּ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ּוָמֵני לֹון קוְדׁשָ ּ ית , ְלַאֲעָלא לֹון, ְּ ֵחֶדר ְדַמְרֶאה ֵאׁש ּבֵ ּּבְ
  .ָּלה

ְּועֹוד ִאיּנון ְדָחׁשֹות  הו דבורא בצלותא דביה חיון אשא ממללן א ועוד אינון דנפיק מניי''ס(ּ

לֹוָתא בח)ואינון דחשות ּצְ ְרָכאן'' ּבִ ֵחֶדר ְדַמְרָאה ָדא, י ּבִ ִּייֲעלון ּבְ ּ ְּועֹוד ִאיּנון ְדָחׁשֹות . ּ ּ
ה, ַלֲהָלָכה ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ָתא ְסָבָרא, ּ ַמְעּתְ ֵחֶדר ְדִאיהו ֵהיָכל ְדַמְרָאה , ַּאְגָרא ִדׁשְ ֵּייֲעלון ּבְ ּ ּ ּ

ַמר , ְּדאֹוַרְייָתא, אָּד ץ )ירמיה כג(ָעָלה ִאּתְ ֵאׁש ְנֻאם ְיָי וְכַפִטיׁש ְיפֹוּצֵ ּ ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ּ
יה . ָסַלע ַמר ּבֵ ְּוָדא ֶסַלע ְדִאּתְ ַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו)במדבר כ(ּ ם ֶאל ַהּסֶ ְרּתֶ ִּאֵלין .  ְוִדּבַ

ָמה ה ִלׁשְ ְדִלין ּבָ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ּ ִּפיק לֹון ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא ְמִתיָקןָנ, ּ הֹון, ּ ַמר ּבְ  )במדבר כ(, ְוִאּתְ
ּתְ ָהֵעָדה וְבִעיָרם ׁשְ ָמה. ַּוּתֵ ה ִלׁשְ ְדִלין ּבָ ּתַ ְּוִאֵלין ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ּ , ָנִפיק לֹון ַמִים ְמִריִרין, ּ

הֹון  ַמר ּבְ ה)שמות א(ְּדִאּתְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּ ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ָיא: ּ ָּדא קוׁשְ חֹוֶמר. ּ ָּדא ַקל : ּבְ
ִלּבון ֲהָלָכה: ּוִבְלֵבִנים. ָוחֹוֶמר   .ּּבְ

ָאה ּקוָנא ְרִביָעָאה ַוֲחִמּשָׁ ְרֵאה ָמְתָניו )יחזקאל א(, ּּתִ ְרֵאה ָמְתָניו וְלָמְעָלה וִמּמַ ּ ִמּמַ ּ
ָלן. ּוְלַמָטה ֶנֶגד ּכֻ ִּדְבהֹון ׁשֹוֵקי ַהַחיֹות ּכְ ָבא . ח ְוהֹודּוִבְסִפיָרן ֶנּצַ, ּ ּצָ ְמַטְטרֹון אֹות ּבְ
ִּדיֵליה ִדיק, ּ ְּוִאיהו ִדיוְקָנא ְדּצַ ּ ּ ּ ָבא ִדְלֵעיָלא. ּּ ּצָ ִדיק אֹות ּבְ ְּדּצַ ּ ּ ָבא , ּ ּצָ ּוְמַטְטרֹון ִאיהו אֹות ּבְ ּ

א יה. ִּדְלַתּתָ ַדי ּבֵ ְּמַטְטרֹון ׁשַ ָז)יחזקאל א(, ּ ַמְרֵאה ַהּבָ   .קּ ְוַהַחיֹות ָרּצֹוא ָוׁשֹוב ּכְ

ָרה ְלהו ֲעָקָלתֹון, ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ְּדַרְגִלין ְדַמִזיִקין ּכֻ ּּ ּ , ְּוַרְגִלין ְדֵחיָון, ְוַרְגֵליֶהן. ּּ
ין ָרה, ַּקִדיׁשִ הֹון ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ַמר ּבְ ָרֵאל, ִאּתְ ד ַחָיה ְדִאיהו ִיׂשְ ִּמּצַ ּ ִליל , ּ ָרֵאל ּכָ ִיׂשְ

ַלת ֵחיָון ַמ, ּתְ ָבהְּדִאּתְ ְרּכָ הֹון ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהּמֶ   .ר ּבְ

ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל)יחזקאל א( ְטָרא ְדַחָיה ְדִאיהו ׁשֹור,  ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ ִּמּסִ ּ ֵעין . ּּ ים ּכְ ּצִ ְונֹוּצְ
ת ָקָלל א, ְנחֹוׁשֶ ִריַח ְדַיּמָ ְטָרא ְדָנָחׁש ּבָ ִּמּסִ א. ּ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ יה ּבְ ְּדִאיהו ָסִליק ְלַגּבֵ ּ , ּצֹואָר. ּ

ְטָרא ְדנוִריֵאל ִּמּסִ ַדי, ָוׁשֹוב. ְּדָסִליק ָרּצֹוא, ּ ְטָרא ְדׁשַ ִּמּסִ ן. ּ ּבַ חוׁשְ ְּדָהִכי ָסִליק ּבְ ְּוִאיהו . ּ
  .ָסִליק ְמַטְטרֹון

ְזָרח ְמִעין ָקָלא ִמּמִ ָרֵאל ׁשַ ן, ְוַכד ֲהוֹו ִיׂשְ ּמָ ין ּתַ ֲעָרב ָהִכי. ֲהוֹו ָרּצִ ְּוֵכן ַלָדרֹום , ְוְלּמַ
פֹוןְוַל ֵרת. ּצָ ִריך הוא ְלַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָוה, ְּ לֹוָתא ְדִמּצְ ִּאֵלין ְדַרֲהִטין ִלּצְ ּ ּ ,

ָתא ּבְ ׁשַ ד ְרעוָתא ִדיִלי, ְוַרֲהִטין ְלִפְרָקא ּבְ ְּוַרֲהִטין ְלֶמְעּבַ א, ּ ִתיוְבּתָ ְּוַתְייִבין ּבְ ילו לֹון . ּ ַּקּבִ
ֵהיָכָלא ְדַהאי ַמְרָאה ֲהַדְייכו, ְּבִאֵלין ִסיָמִניןִּד, ּּבְ ִּאיּנון ֲחֵבִרים ּבַ ִבין , ּ ין ְוׁשָ ִּאיּנון ְדָרּצִ ּ

אֹוַרְייָתא ִדּבוָרא ַדֲהָלָכה, ּבְ ּּבְ ֲהַדְייכו, ּ יִמין ּבַ ִּאיּנון ְרׁשִ ַהאי ֵהיָכָלא, ּ   .ְּוָאִעילו לֹון ּבְ

ָרֵאל ִלין ִיׂשְ ד ְמּצַ ְתֵרין ''ְוַגְבִריֵא. ִטיָסא ֲחָדאל ָטאס ָעְלָמא ּבְ''ִמיָכֵא, ָהִכי ּכַ ל ָטאס ּבִ
ָרֵאל. ָטאִסין ְּוַכד ָנִפיק ִדּבוָרא ִמִיׂשְ ֲהָלָכה, ּ לֹוָתא, ּבַ ּצְ ן, ּבִ ּמָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְבָכל ִפּקוָדא ִדׁשְ ּ ּּ .

ה ין ְלַגּבָ ִּאיּנון ָרּצִ ִליחות ָמאֵריהֹון, ּ ׁשְ ה ּבִ ִבין ּבָ ְּוׁשָ ְמִעי. ּ ּוְבָכל ֲאָתר ְדׁשַ ן ָקָלא ּ
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ִריך הוא, ְּדאֹוַרְייָתא א ּבְ ן קוְדׁשָ ְּדַתּמָ ּ י ַההוא ָקָלא, ְּ ין ְלַגּבֵ ִּאיּנון ָרּצִ ה , ּ ְּוַתְייִבין ּבָ
ִליחוָתא ְדָמאֵריהֹון ׁשְ ּּבִ ם ְידֹוָ. ּ ִּדְבָכל ָקָלא ְדׁשֵ ן''ּ ּמָ ן ֲאֹדָני, ד ֵלית ּתַ ּמָ ִדּבוָרא ְדֵלית ּתַ ּּבְ ּ ,

ִבין ּתַ ין ְוׁשָ ןָלא ָרּצִ ּוְבִגין ָדא. ּמָ ָרה, ּ ִרים ַדְרֵכי )הושע יד(, ְוַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ י ְיׁשָ ּ ּכִ
ֲאָתר ַדְידֹוָ, ד''ְידֹוָ ן''ּּבַ ּמָ ָרה, ד ּתַ ְִאיהו ֶדֶרך ְיׁשָ ּ ן ְידֹוָ. ּ ּמָ ְָלאו ִאיהו ֶדֶרך , ד''ְוִאי ֵלית ּתַ ּ ּ

ָרה   .ְיׁשָ

ָרה ֵלי, אֵרי ַמְתִניִתיןָּאְמרו ָמ, ְועֹוד ַרְגֵליֶהם ֶרֶגל ְיׁשָ ְּדַמאן ִדְמּצַ ָנא ַרְגלֹוי , ּ ֵעי ְלַתּקְ ּבָ
לֹוֵתיה ּצְ ֵרת, ּּבִ ַמְלָאֵכי ַהּשָׁ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל. ּכְ ֲהַדְייהו, ּכְ ים ּבַ ּוְבִגין ָדא. ְּלֶמֱהִוי ָרׁשִ ּאֹוְקמוָה , ּ

ָנן ִריך ְלַכִוון ֶאת ַרְגָליו, ַרּבָ ַּהִמְתַפֵלל ּצָ ְ ֱאַמר ְו, ּ ּנֶ ַכף ֶרֶגל ֵעֶגלׁשֶ ְוָאַמר . ַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ לֹוַתְייהו ָהִכי, ְּ ּצְ יִמין ּבִ ִּאֵלין ְדִאיּנון ְרׁשִ ּ ּ ָווַתְייכו, ּ ְּלַכִוון ַרְגלֹוי ּכְ ּ ,

ְרֵעי ֵהיָכָלא חו לֹון ּתַ ַמְרָאה ָדא, ַּאְפּתְ   .ְּלַאֲעָלא ּבְ

יָתָאה ּתִ ּקוָנא ׁשְ ַמְרֵאה ֵאׁש)יחזקאל א(, ּּתִ ׁש,  ָרִאיִתי ּכְ א . ָּהָכא ְרִאָייה ַמּמָ ָּאַמר קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ֵחיזו ָדא, ְ ַּמאן ְדֵייעול ּבְ ּ ּ יה ְלֵעיָלא, ּ לֹוֵתיה ִלּבֵ ּצְ ִּויֵהא ּבִ ּ ם ְידֹוָ, ּ ְוֵעינֹוי , ד''ְלׁשֵ

ָמא ַדֲאֹדָנ ׁשְ א ּבִ ֵהיָכָלא ָדא, י''ְּלַתּתָ יֲעלון ּבְ ּּתֵ ַגְווָנ, ּ יֶהן ְלֵעיָלא, ּא ְדַמְלָאִכיןּכְ , ְּוַגּבֵ
א א ְדִאיִהי ִיְרַאת ְידֹוָ, ְוִיְרָאה ָלֶהם ְלַתּתָ ִכיְנּתָ   .ד''ָּלֳקֵבל ׁשְ

ִמיָעה ְוֵריָחא ְוִדּבור ּוִבְרִאָייה וׁשְ ּ ְרָיא ְידֹוָ, ּּ ָייה. ד''ׁשַ ֲעׂשִ ִמׁשוׁש, ּּבַ ּמוׁש, ּּבְ ְִהלוך, ּׁשִ ּ ,
ְרָיא ֲאֹדָני ה, )א דאורייתא''ס(ְּדאֹור ְוֵנר , ִּאָיהְוָדא ְר. ׁשַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ .  ְותֹוָרה אֹור)משלי ו( ּ

ִנין לֹוִתין, ֵּריָחא ְדָקְרּבְ ְּדִאיּנון ּצְ אֹוַרְייָתא, ּ ִּדּבור ּבְ לֹוָתא, ּ ּצְ ִּדּבור ּבִ ָוה. ּ ָייה ְדִמּצְ ַּוֲעׂשִ ּ ,
מוׁש ִדיָלה ְּוׁשִ ּ ּוִמׁשוׁש ִדיָלה, ּ ּ ּ ְּוִהלוך ִד, ּ ִמיָעה. ּיָלהְּ ּוְרִאָייה וׁשְ ן אֹוַרְייָתא , ּ ּמָ ְּדֵלית ּתַ

ָוה ן, ּוִמּצְ ּמָ ְרָיא ּתַ יה ָלא ׁשַ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ְרָיא . ְּ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ְרִאָייה יה, ּבִ ִכיְנּתֵ יה ְרִאָי, ְּדאֹוַרְייָתא ְותֹוָרה אֹור, ְּוֵכן ׁשְ ִכיְנּתֵ ד ּׁשְ ּה ִדיֵליה ְידֹוָ  )במדבר יב(ּ
ַמְרָאה ֵאָליו ֶאְתוָדע   .)קודשא בריך הוא במראה אליו אתודע שכינתיה(, ּּבְ

יָנה ָבה ִמְלגֹו ּבִ ַמֲחׁשָ ן ָיה, ּּבְ ָבה. ּּבֶ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ יָמא , ִּהְרהור ָחְכָמה. ִיׂשְ ְלַחּכִ
ְרִמיָזא ָבה ְדִאי. ּבִ ַמֲחׁשָ יָנהָּחְכָמה ָעָלה ּבְ ָבה ְוִהְרהור ּכָֹלא ַחד, ּהו ּבִ ַּמֲחׁשָ ָחְכָמה ָלא . ּ

יָנה ּבִ מֹוַדע ֶאָלא ּבְ ּתְ ֵלב, ִּאׁשְ ּוִביָנה ּבַ ּוְבִגין ָדא. ּ ֵלב, ּ ָבה ּבַ ֵלב, ַּמֲחׁשָ ִּהְרהור ּבַ ְוֵכן . ּ
ָוה . אֹוַרְייָתא ֵסֶפר ּתֹוָרה מֹוַע)א''ל ע''דף ר(ִמּצְ חֹוָטָמא.  ִלׁשְ . ה''ַח ִניֹחַח ַלְיהֹוֵָרי, ְוֵכן ּבְ

ן ִדיֵליה א ִאיִהי ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּעֹוָלה ִדיֵליה, ּ ן, ּ ָקְרּבָ לֹוָתא ִאיִהי ּכְ ּוְכֵריַח ִניֹחַח ְסִליַקת , ּוּצְ
יה לֹוָתא, ְּלַגּבֵ ּצְ יה ּבִ ִדּבור, ְּוִאְתְקִריַבת ְלַגּבֵ ֵאׁש )ירמיה כג(, ְּוָהִכי ּבְ ּ ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ
א' ה. ד'' ְידֹוְָנֻאם ִכיְנּתָ ִּדּבור ִדיֵליה, ׁשְ ּ ּ ּ.  

א ִכיְנּתָ ַגְווָנא ִדׁשְ ִּאיִהי ַמְרָאה ִדיֵליה, ּּכְ ִמיָעה ִדיֵליה, ּ ּׁשְ ֵּריַח ִניֹחַח ִדיֵליה, ּ ִּדּבור , ּ ּ
ִּדיֵליה א, ּ ֵריׁשָ ָיִדין. ּבְ ָוה ִדיֵליה, ָּהִכי ִאיהו ּבְ ַיית ִמּצְ ֲּעׂשִ ּ ִריָעא, ּ גוָפא ּכְ ּ ִדיֵליהּּבְ לֹוָתא . ּ ּצְ ּבִ

ְּזִקיָפא ִדיֵליה לֹוָתא ֲעִמיָדה ִדיֵליה, ּ ּצְ ּּבִ ָכל ֲאָתר)דאיהי מזליה(, ּ יה ּבְ ּ ְדִאיהו ְדַקְייָמא ַקּמֵ ּ ּ ּּ ,
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יה ּוְכָרַעת ְלַגּבֵ ְנִפיַלת ַאַפִים, ּ ְּוִאְתַנְפַלת ְלַרְגלֹוי ּבִ ָנָהא, ּ יה ַרֲחִמים ַעל ּבְ ַאל ִמּנֵ , ְּלִמׁשְ
יהִאיִה יה, ּי ֲעָנָוה ְלַגּבֵ ת ָפִנים ִמיּנֵ ְּוִאית ָלה ּבֹׁשֶ ּּ.  

א יׁשָ ְפָחה ּבִ ׁשִ ָלא ֲעָנָוה, ִליִלית, ְוָלא ּכְ ת ָפִנים, ֲּחּצוָפה ּבְ ֵּלית ָלה ּבֹׁשֶ א ְדֵעֶרב , ּ ִּאיּמָ
ֹלֹמה, ַרב ּוְבִגין ָדא ָאַמר ׁשְ ְעָלה וְכָרָקב ּבְ)משלי יב(, ּ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ּ ֵאׁשֶ מֹוָתיו ּ ַעּצְ

ה א ִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא. ְמִביׁשָ ִכיְנּתָ ְפָחה ִדיָלה ִליִלית, ִּדׁשְ ּׁשִ ת , ֵּלית ָלה ֲעָנָוה, ּ ְוָלא ּבֹׁשֶ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ַּאְנִפין ּמִ ְּ ָנָהא ֵעֶרב ַרב. ּ ָרא , ְוָהִכי ּבְ ִריך הוא ָעִתיד ְלַאְעּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ֵני ט, ְלָמאָּלה ְוִלְבָנָהא ֵמָע ְּדַמְמֵזִרים ִאיּנון ִמּבְ , ה''ת אנוס''ר(, ת''ת משגח''אסנ, ִּמדֹות' ּ

ָנן)תערובת, חצופה, גרושת הלב, שכורה, מורדת, תמורה, נידוי, ה''שנוא   .ּ ַמְמְזֵרי ְדַרּבָ

ִריך הוא א ּבְ ּמוׁש ְדקוְדׁשָ ִכיָנה ִאיִהי ׁשִ ְּוֵכן ׁשְ ּ ִדיק, ְּ ּצַ ִּיחוד ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ְוִאיִהי .  ַחי ָעְלִמיןּ
ֲּהִליָכה ִדיֵליה ֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך)תהלים פה(, ּ ְ ּצֶ ד ְרעוֵתיה, ּ ְּלֶמְעּבַ ּ ַוְיִהי הוא )בראשית כד(. ּ

את ה ִרְבָקה יֹוּצֵ ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ יה, ֶּטֶרם ּכִ ד ְרעוֵתיה, ְּרִהיַטת ְלַגּבֵ ְּלֶמְעּבַ ְרִאָיה. ּ , ּּבִ
ִמיָעה ׁשְ ֵר, ּבִ ִדּבור, יָחאּבְ ָיה, ּּבְ ֲעׂשִ גוָפא, ּּבַ מוׁש, ּּבְ ׁשִ ִהלוך, ּּבְ ְּבְ ָכל ֵאֶבר, ּ ָוה , ּבְ ִּאיִהי ְמּצֻ

א ֵליה ׁשָ ּמְ ד ְרעוֵתיה, ְּלׁשַ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ.  

ִדיוְקָנָהא, ּוְבָנָהא ָּהִכי ִאיּנון ּבְ ֵני ֲעָנָוה, ּ ת ַאְנִפין, ּבְ ֵני ּבֹׁשֶ ִמדֹות ִדיָל, ּּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ . ּהּ
ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּוְבִגין ָדא ָמֵני קוְדׁשָ ּ ּ י ַחִיל )שמות יח(, ְּ ל ָהָעם ַאְנׁשֵ ה ֶתֱחְזה ִמּכָ  ְוַאּתָ
ע י ֱאֶמת ׂשֹוְנֵאי ָבּצַ י ַחִיל. ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ַאְנׁשֵ ְטָרא ִדיִמיָנא ְדַאְבָרָהם, ַאְנׁשֵ ִּמּסִ ן , ּ ְּדַתּמָ

ְּרִאָייה ְדאֹוַרְייָתא ָחק, ִיְרֵאי ֱאֹלִהים. ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)ם לגדברי(, ּ ְטָרא ְדִיּצְ , ִּמּסִ
ִמיָעה ן ׁשְ ְּדָאַמר ֲחַבּקוק ְנִביָאה , ְּדַתּמָ ְמֲעך ָיֵראִתי)חבקוק ג(ּ י ׁשִ ַמְעּתִ י ֱאֶמת. ָ ְיָי ׁשָ , ַאְנׁשֵ

ְטָרא ְדַיֲעֹקב ד, ִּמּסִ ן ֵריַח ִניֹחַח ַלְידֹוָ חֹוָטָמא, ְּדַתּמָ ע. ּבְ ְטָרא ְדִדּבור, ׂשֹוְנֵאי ָבּצַ ִּמּסִ ּ ,
ֲאָבָהן, ְּדָאָדם ָהִראׁשֹון, ַסְמָכא ְרִביָעָאה ר ּבַ ַלת ֵחיָון ִאיּנון. ְּדִאְתַחּבָ ר, ּּתְ , ַאְרֵיה ׁשֹור ֶנׁשֶ

ִמיָעה ֵריָחא ְרִאָייה ׁשְ ִדּבור, ּבִ   .ָּאָדם ּבְ

ֵרי ֲאָלִפים ְמּתָ ֲעֵליֶהם ׂשָ ְטָרא ְדָא, ְוׂשַ ֵרי ֵמאֹות. 'ת אִּמּסִ ְטָרא ְדָאת ד, ְוׂשָ ' ד', ִּמּסִ
ַרִים ִמּצְ ָרֵאל ּבְ ידו ִיׂשְ ְעּבִ ּתַ ָנה ְדִאׁשְ ֵּמאֹות ׁשָ ים נ)בדלות דאורייתא(. ּ ֵרי ֲחִמּשִׁ ֵרי . ' ׂשָ ְוׂשָ

רֹות י   .'ֲעׂשָ

מֹוְדעון ּתְ ִאיּנון ִמדֹות ִאׁשְ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ א ּבְ, ּ נֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ יהּ ִכיְנּתֵ ִּריך הוא וׁשְ ּ ּ ְ .
י ַחִיל הֹון ַאְנׁשֵ ְעָלה, ְלֶמֱהִוי ּבְ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ גֹון ֵאׁשֶ . ִיְרֵאי ֱאֹלִהים. ָּמאֵרי ְדֶחֶסד, ּּכְ

י ֱאֶמת ֶקר, ַאְנׁשֵ י ׁשֶ רו ָכָזב )צפניה ג(ִּדְבֵני , ְוָלא ַאְנׁשֵ ָרֵאל ֹלא ַיֲעׂשו ַעְוָלה ְוֹלא ְיַדּבְ ּ ִיׂשְ ּ
ְרִמיתְוֹל ִפיֶהם ְלׁשֹון ּתַ א ּבְ ּצֵ ע. א ִיּמָ ֶחְלקֹו, ְוׂשֹוְנֵאי ָבּצַ ֵמַח ּבְ ר ָנׁש ׂשָ ּבַ ֵעֶרב ַרב . ּכְ ְוָלא ּכְ

א יׁשָ ְפָחה ּבִ נֹוי ְדׁשִ ִחְוָיא ְדָכל ַאְרָעא ֳקָדֵמיה, ּּבְ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ  )ישעיה סה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ע ֵמַעְפָראְוָדִחיל, ְוָנָחׁש ָעָפר ַלְחמֹו ּבַ ְּדָדִחיל ְדֶתְחַסר ֵליה,  ְלִמׂשְ ּ ע. ּ ּצַ ְּדָלא . ְוָהִכי ָמאֵרי ּבָ

ל ָממֹון ְדָעְלָמא ֵבִעין ִמּכָ   .ּׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2531דף [ -ּ

ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ה, ּ ֲעׂשֶ ר ֶאָלא ַהּמַ ְדָרׁש הוא ָהִעיּקָ ֹּלא ַהּמִ ִגין . ּ ּבְ
ִריך הוא ִאיהו  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִסְתֵרי ַהּתֹוָרהְּ מֹוַדע, ָסִתים ּבְ ּתְ ַמאי ִאׁשְ ֹות. ּבְ ּצְ ּמִ ְּדִאיִהי , ּבַ

יה ִכיְנּתֵ ְּדִאיִהי ִדיוְקֵניה, ּׁשְ ּ ּ ַגְווָנא ְדִאיהו ָעָנו. ּּ ּּכְ יה ֲעָנָוה, ּ ִכיְנּתֵ ְוִאיִהי , ִּאיהו ָחִסיד. ּׁשְ
ּבֹור. ֲחִסיָדה ל אוִמי, ִּאיהו ּגִ ֶבֶרת ַעל ּכָ . ְּוִאיִהי ֱאמוָנה, ִּאיהו ֱאֶמת. ּן ְדָעְלָמאְּוִאיִהי ּגְ

ֶדֶקת. ְוִאיִהי ְנִביָאה, ִּאיהו ָנִביא ִדיק ְוִאיִהי ּצַ ִּאיהו ּצַ ְִאיהו ֶמֶלך. ּ ִּאיהו . ְּוִאיִהי ַמְלכות, ּ
בוָנה ִדיֵליה, ִּאיהו ֵמִבין. ְוִאיִהי ָחְכֵמָתא, ָחָכם ְּוִאיִהי ּתְ ּ ֶתר. ּ ָרה ְוִאיִהי ֲעָט, ִּאיהו ּכֶ

ִּדיֵליה ְפֶאֶרת, ּ ָנן. ֲעֶטֶרת ּתִ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ֵנס , ּ ָברֹו ַאל ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ל ִמי ׁשֶ ּכָ
ְדָרׁש ִריך הוא. ְלֵבית ַהּמִ א ּבְ ִדיוְקָנא ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ רֹו, ּ א ּבָ ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ּתֹוכֹו וׁשְ ּ ִּאיהו ּתֹוכֹו , ּ

ִניַאת ִאיִהי ִדְלַבר. ּרֹו ִמְלַברְוִאיִהי ּבָ, ִּמְלגֹו ּתְ ֵּמַההוא ִדְלגֹו, ְּוָלא ִאׁשְ מֹוְדָעא , ּ ּתְ ְלִאׁשְ
ילוֵתיה ְּדִהיא ֲאּצִ ּ ָלל, ּ ן ּכְ ּמָ ֶפּנו)שמות כה(, ְּוֵלית ַאְפָרׁשוָתא ּתַ ּצַ ִית וִמחוץ ּתְ ּ ְדִמּבַ ּ ּ ּּ.  

ד ּוְבִגין ְדִאיהו ְידֹוָ ּ יהָלא ִאְתְקֵר, ָּסִתים ִמְלָגיו, ּ ִכיְנּתֵ ׁשְ ּוְבִגין ָדא . ֲאֹדָני, ּי ֶאָלא ּבִ ּ
ָנן ב ֲאִני ִנְקָרא, ָּאְמרו ַרּבָ ֲאִני ִנְכּתָ ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה, ֹלא ּכְ ְידֹוָ, ּּבָ ב ֲאִני ּבַ ְוִנְקָרא , ד''ִנְכּתָ
ֲאֹדָנ א. י''ֲאִני ּבַ עֹוָלם ַהּבָ ְידֹוָ, ֲאָבל ּבָ ב ּבַ ְידֹוָ, ד''ִנְכּתָ ל .ד''ְוִנְקָרא ּבַ  ְלֶמֱהִוי ַרֲחֵמי ִמּכָ

ֵרת ִריך הוא ְלַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ א ּבְ ִּסְטָרא וְבִגין ָדא ָמֵני קוְדׁשָ ּ ּ ָברֹו, ְּ , ַּמאן ְדָלא ְיֵהא ּתֹוכֹו ּכְ
ָכל ֵאָבִרין ְפִניָמִאין ְוִחּצֹוִנין ֵהיָכָלא ָדא, ּּבְ ָּלא ִייעול ּבְ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְקָרא. ּ דברים (, ּ

ִמים ָפֳעלֹוַּהּצור  )לב ְהְיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך)דברים יח( .ּּתָ ִמים ּתִ   .ָ ּתָ

ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ם)יחזקאל א(, ּּתִ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ָעָנן ּבְ ר ִיְהְיה ּבֶ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ ָּאְמרו .  ּכְ
ָנן ְרּכָ)יחזקאל א(ִמן , ַרּבָ ה ַהּמֶ ת ֵהן ֵהן ַמֲעׂשֵ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ , ְּוָאְמרו ֲחָכִמים. ָבה ָוֵאֶרא ַעד ּכְ

ָבה ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ י ֲעִקיָבא דֹוֵרׁש ּבְ ָהָיה ִרּבִ ׁשֶ ַמִים, ּּכְ ָבה ָהִאיָלנֹות, ָיְרָדה ֵאׁש ִמן ַהּשָׁ . ְוִסּבְ
ְבִמְזמוֵטי  ֵרת ּכִ ין ַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ ּצִ ְּוָהיו ִמְתַקּבְ ִגין ְדֵלית ִיחוָדא. ּ ָחָתן ְוַכָלה)ב''ל ע''דף ר(ּ ּּבְ ּ 

ָבה וָרא וֶמְרּכָ ְּוִקּשׁ ם ְידֹוָ, ּ ֲאֹדָנ''ְלׁשֵ ִדיק, י''ד ּבַ ּצַ ֶּאָלא ּבְ ת. ּ ְּדִאיהו ֶקׁשֶ  )א דביה''ד(ְּדִאיִהי , ּ
ֵליָמָתא ִדְלֵעיָלא א ׁשְ ְבּתָ ֶּמְרּכַ ָנה, ּ ית. י''ְיֲאַהדֹוָ ֵראׁשִ ה ּבְ א ִאיִהי ַמֲעׂשֵ ִכיְנּתָ , ְּואֹוְקמוָה, ׁשְ

ַמֲע ין ּבְ ַנִיםֵּאין דֹוְרׁשִ ׁשְ ית ּבִ ֵראׁשִ ה ּבְ ִגין ְדַעְנִפין ְדִאיָלָנא. ׂשֵ ּּבְ ִּאיּנון ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה , ּּ ּ ּּ
ַכְנֵפי ֵחיָון ָמאָלא''ֲאֹדָנ, ד ִליִמיָנא''ְידֹוָ, ּבְ ָמאָלא, ָחָתן ִליִמיָנא. י ִלׂשְ ָלה ִלׂשְ ד . ּּכַ ּכַ

ַּאְתָיין ָלה ַלחוָפה ּ ה ִמיֵני ִנּגוָנא, ּ ַכּמָ א,ּּבְ ָעָרא לֹון ְלַתּתָ ָרֵאל ְלַאּתְ ִריִכין ִיׂשְ ירֹות ,  ּצְ ׁשִ ּבְ
חֹות ּבָ לֹוָתא, ְוֻתׁשְ ּצְ ָכל ִמיֵני ִנּגוָנא ּבִ ָּהא ָקא ַאְתָיין ַלחוָפה, ּּבְ ּ.  

ָלה ין ַלּכַ ָרֵאל ְלֵמיַהב ִקדוׁשִ ִריִכין ִיׂשְ ּוּצְ ּ וָרא ִדְתִפָלה ְדָיד, ֵמֲחָתָנא. ּ ִקּשׁ ּּבְ ּ ְלֶמֱהִוי , ּּ
יָרא ֵליהְק א, ּׁשִ ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּוְלַעְטָרא לֹון ּבִ ְּדִאיהו ְפֵאר, ּ ּ יחזקאל (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ָ ְפֵאְרך ָחבוׁש ָעֶליך)כד ָּ ִריִכין ִדְרּצוָעה. ּ ּוְתַלת ּכְ ּ ֹות' ָלֳקֵבל ג, ּ ְּדִאיּנון ָקדֹוׁש , ְּקדוּשׁ ּ
ה ְלך ְי)רצועה(, ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָ ְקדוּשָׁ ֵלׁשוּ ּׁשַ ְרָכאן. ּ ַבע ּבִ ׁשֶ ִריך ְלָבְרָכא לֹון ּבְ ְּדִאיּנון , ְְוּצָ ּ

ַמע ָרכֹות ִדְקִריַאת ׁשְ ַבע ּבְ ִים ְלָפֶניָה ְוַאַחת ְלַאֲחֶריָה, ּׁשֶ ּתַ ַחר ׁשְ ּשַׁ ִים ְלָפֶניָה . ּבַ ּתַ ּוָבֶעֶרב ׁשְ
ִים ְלַאֲחֶריָה ּתַ   .ּוׁשְ
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חוָפה ְּוַכָלה ּבְ ּ ִדיוְק, ּ ְּדִאיִהי ּבְ ָוהּּ יֹות מוְזָהבֹות, ָּנא ְדַכְנֵפי ִמּצְ יּצִ ּצִ א , ּוְתֵכֶלת ְוָלָבן, ּּבְ ּסֵ ּכִ
א ַרֲחִמים ָדא, ֵּדין ְוִכּסֵ ִליל ָדא ּבְ ִרים ְוֻחְלָיין. ּּכָ ה ְקׁשָ ָלאן . ַּסֲחָרֵניה, ְוַכּמָ ה ַמְרּגְ ַכּמָ ּבְ

יִרין יה, ַּמְלָיין ְסגולֹות, ַוֲאָבִנין ַיּקִ ִדיוְקָנא ְדָזִגין ְוִרּמֹוִנין,ַּסֲחִרין ְלַגּבֵ ּ ּכְ ּ א , ּ י ַמְלּכָ ִּדְלבוׁשֵ ּ
ְּדִאיּנון ד, ּוַמְטרֹוִניָתא ְגֵדי ָלָבן' ּ ְגֵדי ָזָהב' ְוד, ּבִ ָמָהן, ּבִ ְטָרא ִדְתֵרין ׁשְ ד ''ְידֹוָ, ִּמּסִ

ְסאֹו, י''ֲאֹדָנ ן ּכִ מֹו ּכֵ ׁשְ ן חוָפתֹו, ּכִ ן ְלבוׁשֹו, ּּכֵ ֵמיה . ּּכֵ ים ׁשְ ֹכָלאָּרׁשִ ֵעי ְלַאֲעָלא , ּּבְ ד ּבָ ּכַ
ֵהיָכֵליה ַכָלֵתיה, ּּבְ ן ָחָתן ּבְ ּמָ ְּלֶמֱהִוי ּתַ ח, ּ לֹוָתא''ּבְ ְרָכאן ִדּצְ א בהיכלא ליחדא ''נ(ְּדִאיִהי , ּי ּבִ

ת)י ברכאן דצדיק דאיהו''תמן בצלותא בח ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ   . ּכְ

ָיִחיד ָבה ּבְ ְרּכָ ּמֶ ין ּבַ ִגין, ֵּאין דֹוְרׁשִ ּ ְדַהדֹוֵרׁש ְלָיִחידּבְ ּ א, ּ ְדָרׁשָ ַנִים ּבַ יה ָהא ִאיּנון ׁשְ ִּעּמֵ ּ ּ .
לֹוֵתיה ּצְ ַמע ָקָלא ּבִ ן ְלִמׁשְ ּמָ ִריך ּתַ ְּוָלא ּצָ ָפֶתיָה ָנעֹות ְוקֹוָלה )שמואל א א(ֶּאָלא . ְ ּ ַרק ׂשְ

ֵמַע ֵרב יוָמת)במדבר ג(ּוְבַהאי ָרָזא , ֹלא ִיּשָׁ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ילות ְוָהִכי ּבַ. ּ ל )א בצלותא''ד(ֲּאּצִ  ּכָ
אי ֲחׁשַ ֵלי ּבַ י ַחְבֵריה, ַּחד ְמּצַ לֹוֵתיה ְלַגּבֵ ַמע ּצְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ גֹון ַמאן ְדָדִריׁש ְלַחְבֵריה. ּ ּּכְ ּ ,

יה יק ִדּבור ְלַגּבֵ ּתִ ְּוַיׁשְ ּ אי, ּ ֲחׁשַ ד ֶאָלא ִדּבור ּבַ ִריך ְלֶמְעּבַ ָּלא ּצָ ּ ּ ַמע ַחְבֵריה, ְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ. 
ָנן ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ְתִפָלתֹו, ּ ִמיַע קֹולֹו ּבִ ׁשְ ל ַהּמַ י ֲאָמָנה''ה, ּּכָ ַטּנֵ   .ז ִמּקְ

א ְלֵעיָלא ך ֵחיָוון ֶאּשָׁ ּוְבִגין ּכָ ְ ַעְנִפין ְדִאיָלָנא, ּ ְּמַמְלָלן ּכְ ּ ן, ּ ּמָ ין ּתַ ּצִ , ַּדֲהוֹו ִמְתַקּבְ
ִמְזמוֵטי ָחָתן ְוַכָלה ּּבְ ָאן ֲאָת. ּ ַמע. רּבְ ְקִריַאת ׁשְ ְנֵפיֶהם, ּבְ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ן ָוֶאׁשְ . ְּדַתּמָ

ְּדִאיּנון ס ְדִפין' ד ְלד''ּ ּ ָרּנו )ירמיה לא(, ְּוַהאי ִאיהו. ו''ַּסְלִקין רנ, ד''ִזְמִנין ס' ד, ּּגַ
ְמָחה ְנאֹוי. ֵאיָמַתי. ְלַיֲעֹקב ׂשִ ְּלָבַתר ְדָנִטיל נוְקָמא ִמּשַׂ ֲּהָדא הוא , ּן ִדְלהֹוןְויֹוִקיד ַטֲעָוו, ּ

ה)משלי יא(, ִדְכִתיב ִעים ִרּנָ ְלָמא ע)שנין' א מ''ס(ִּאיהו ַהֵנר . ּ וַבֲאבֹוד ְרׁשָ , ב''ב ע'' ְלַאׁשְ
  .ד''ְוַתְלָיין ס. ב''ע

ַמְנָיא א, ד''ְוַתְלָיין ס ַמְנָיא א''ְוָהִכי ס. ז''ִמן ּתְ ְוַכד ָמֵטי . ו''רנ, ִסְטִרין' ז ְלד''ד ִמּתְ
ְּדִאיּנון א, ב''לל ְּדִאיּנון ח, ז''ז א''ז א''ז א''ּ ר י', ח' ח' ח' ּ ְלֶמֱהִוי , ְלָכל ְסָטר' ִאְתַחּבָ
ח, ה''י ְיהֹוָ''ח לֹוָתא''ּבְ ְרָכאן ִדּצְ הֹון ח, ּי ּבִ ְּדַסְלִקין ע, ד''י ִזְמִנין ְידֹוָ''ְּדִאית ּבְ . ב''ּ

ָרא ְיהֹוָ ַההוא ִזְמָנא ְדִמְתַחּבְ ּּבְ ֲאֹד''ּ ַח''ָנה ּבַ ָנהי''י ּבְ ִּמַיד ֵחיָון ְדֵאׁש ָחׁשֹות, י ָעְלִמין ְיֲאהדֹוָ ּ .
הֹון ִתיב ּבְ ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם)יחזקאל א(. ַמה ּכְ ָעְמָדם ּתְ ָגלוָתא , ּ ּבְ ָרֵאל ּבְ ָעְמָדם ִיׂשְ א ''נ(ּּבְ

ַרֶפיָנה ַכְנֵפיֶהם, )בצלותא ֲעָתא, ּּתְ מֹוְדעון ַעד ַהִהיא ׁשַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ.  

ָפֶתיָה ָנעֹות ְנֵפי ַהַחיֹות. ְּוַהאי ִאיהו ַרק ׂשְ ְּדִאיּנון ּכַ ּ ֵמַע, ּ ַּמה ַדֲהִוי . ְּוקֹוָלה ֹלא ִיּשָׁ
ַמל א ְמַמְלָלן, ַחׁשְ אי. ִּאיּנון ָחׁשֹות, ֵּחיָון ֶאּשָׁ ֲחׁשַ לֹוָתא ּבַ ינו ּצְ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ְוָהִכי , ּ

אי ֲחׁשַ ָבה ּבַ ה ֶמְרּכָ איְלַמ, ַמֲעׂשֵ ֲחׁשַ ן ּבַ ּמָ מֹו, ְּלָלא ּתַ ינֹו ְלֵבין ַעּצְ ינו' ג. ּבֵ ּקִ לֹוִתין ּתַ , ּּצְ
ּוְבֻכְלהו ח ְּדִאיּנון ע, ה''י ְיהֹוָ''ּּ לֹוָתא, ב ַאְתָוון''ּ ָכל ּצְ ְרָכאן, ּבְ ַתְמֵני ְסֵרי ּבִ ְּדִאיּנון , ּבְ ּ

ֶחֶסד, ו''רי ע, ּוְכִליָלן ּבְ ַעּמוָדא . 'ן ֲחֵסִרין ב''ּנו רְוַהְיי, ב ְנִתיבֹות''ִעם ל, ב''ּבְ ִּדְכִליָלן ּבְ ּ
ִעיָתא   .ְּדֶאְמּצָ
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לֹוָתא ַמע ּצְ ּתְ ָנא ִאׁשְ ְרּבְ ָנא, ְּדִמּקָ ְרּבְ לֹוָתא ִמּקָ הֹון. ּצְ ַמר ּבְ ַגְווָנא ְדִאּתְ  )יחזקאל א(, ּּכְ
ְנֵפיֶהם ַמע ֶאת קֹול ּכַ רוִבים. ָוֶאׁשְ ּכְ ַמע ֶאת ַה)במדבר ז(, ָּהִכי ּבַ ר ֵאָליוּ ַוִיׁשְ . ּּקֹול ִמַדּבֵ

ִנין ְוִעָלָוון יה ָקְרּבְ ין ּבֵ ַגְווָנא ְדֶכֶבׁש ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּּכְ ּּ לֹוָתא. ּ ּצְ ֵרי , ָהִכי ּבִ ַּמְלֲאִכין ַסְלִקין ּתְ
ֵרי י ּתְ ּוְכַגְווָנא ְדִסיַני. ְוַנְחּתֵ ין, ּ ה ְוַאֲהֹרן ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ְּדֵביה ֹמׁשֶ ּ ֵרי, ּ ין בַּסְלִקין ּתְ . 'ן ְוַנְחּתִ

ּוְבִפקוָדא ָדא ּ ל ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִּאְתְרִמיזו ּכָ ּ ּּ.  

ָבה ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ י ֲעִקיָבא ּבְ ד ֲהָוה ָפַתח ִרּבִ ּפוֵמיה ֲהָוה ִסיַני, ְּוָהִכי ּכַ ּ ְּוַקֵליה ֲהָוה ֻסָלם, ּ ּ ,
ין ְּדֵביה ַמְלֲאִכין ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּ ָכל ִדּבור ְו. ּ ּּבְ ִּדּבור ִדיֵליהּ ּ ְֲהָוה ָרִכיב ָעֵליה ַמְלָאך , ּ ּ

א. ן''ְמַטְטרֹו ִכיְנּתָ ִעיָתא, ִּאיהו ֶרֶכב ִלׁשְ יה ְסִפיָרן ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ִּדְכִליָלא ּבֵ ּ ּ ְּדִאיהו יֹו, ּ ד ''ּ
ִליָלא מי. ּא ִמְלגֹו''ו ֵה''א ָוא''ֵה א ּכְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ִריך הוא ְּוקוְדׁשָ. ִּדְלַבר, ְסִפיָרן' ּ ּא ּבְ ְ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ָבה, ּ ִעיָתא)עלות העלות(. ֶּרֶכב וֶמְרּכָ ּ ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ֶּרֶכב ְלִעַלת ָהִעלֹות, ּ ּ .
יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ִעיָתא, ּ ֶּרֶכב ְלַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ְּוִעַלת ָהִעלֹות ִאיהו ִדְמַיֵחד ְלֹכָלא. ּ ּ ּּ ּוְמַסֵדר , ּ ּ

ֹכ, ְּלֹכָלא א. ָּלאְוָנִהיר ּבְ ְמָתא ְוגוָפא וְלבוׁשָ ִנׁשְ ר ּבְ ְּנהֹוֵריה ַאְעּבָ ּ ּ פו . ּ ּנוי ְוׁשוּתָ יה ׁשִ ְּוֵלית ּבֵ ּ ּ ּ
א ְבּתָ ל ֶמְרּכַ ן וְתמוָנה ְוִדְמיֹון ִמּכָ ּבָ ְּוחוׁשְ ּ ֶכל, ּ ֵעין ַהׂשֶ ּוַמְרֶאה ְוִדְמיֹון ְדִאְתַחְזָייא ּבְ ין . ּ ַּדְרּגִ

ִאין יהִּאיּנון ֶר, ִּעָלִאין ְוַתּתָ א ְלַגּבֵ ְבּתָ ֶּכב וֶמְרּכַ ְּוָעֵליה ֵלית ַמאן ְדָרִכיב, ּ ּ.  

ת רוָעה, ֶקׁשֶ ָבִרים ּתְ ִקיָעה ׁשְ ָבה ַדֲאָבָהן. ִּסיַמן ּתְ ְּוִאיּנון ִסיַמן ֶמְרּכָ ִקיָעה. ּ . ְּדַאְבָרָהם, ּתְ
ָבִרים ָחק, ׁשְ רוָעה. ְּדִיּצְ יה . ְּדַיֲעֹקב, ּּתְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ְרוַעת ֶמֶלך ּבֹוּ וְת)במדבר כג(ּ ְווִנין ' ְוג. ּ ּגַ

יה ִּחָוור סוָמק ְוָירֹוק, ִּאְתַחְזָיין ּבֵ ְטָרא ִדְגבוָרה. ּ ּוִמּסִ ּ  )שמואל א ב( )א''א ע''דף רל(ִאְתְקֵרי , ּ
ים ּבֹוִרים ַחּתִ ת ּגִ ְטָרא ִדיִמיָנא. ֶקׁשֶ ּוִמּסִ ר ִיְהֶיה ֶבָעָנן )יחזקאל א(, ּ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ ַמְרֵאה ַהּקֶ  ּכְ

םּבְ ׁשֶ ם. יֹום ַהּגֶ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ד ִאְתֲחִזי ּבְ ָלא ִמְטָרא. ַאְחֵזי ַרֲחֵמי, ּכַ . ַּאְחֵזי ִדיָנא, ְוַכד ִאְתֲחֵזי ּבְ
א ׁשָ ּמְ ין ִמְטָרא ְוׁשִ ִליל, ְּמעוָרב ּבֵ ַדי' ְּוַהאי ִאיהו ש. ַּאְחֵזי ִדיָנא ְוַרֲחֵמי ּכָ ַלת , ִּמן ׁשַ ּתְ

ְּדִאיּנון , ַּעְנֵפי ֲאָבָהן ַלת ַעְנֵפי ֲאָבָהן, ד''ּנו ְידֹוָ''ד ֱאֹלֵהי''ְידֹוָּ ָמָהן ָלֳקֵבל ּתְ ַלת ׁשְ . ּּתְ
ן ד, ד ַאְתָוון''ּוְבהֹון י ּבַ חוׁשְ ַדי''ּּבְ ַדי. ּי ִמן ׁשַ ּוְלבוׁש ְדׁשַ ּ ּ ן , ְמַטְטרֹון, ּ ּבַ חוׁשְ ְּדָהִכי ָסִליק ּבְ ּ

ַדי ב אמר רעיא ''ד ע''דחזי קשת ריובחבורא קדמאה תמן תנינן ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּׁשַ

  .)א''ו ע''מהימנא שפיר קאמר שם רט

י ְיהוָדה ָנה)א מאלין''ס(, ֵליָמא ָלן ֹמר, ָּאַמר ִרּבִ ּ ִמִלין ְמַעְלָיָתא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ּ י . ּ ָּפַתח ִרּבִ
ְמעֹון ְוָאַמר  ָכל ֲאָתר ִדְכִתיב ַוְיִהי. ּ ַוְיִהי ַהיֹום)מלכים ב ד(ׁשִ יֵמי , ַערִּאיהו ַצ, ּּבְ ַוְיִהי ּבִ

יה ַצַער, ַּוְיִהי ַהיֹום, ַוַדאי. ַצַער ּיֹוָמא ְדִאית ּבֵ ָנה, ּ יה , ְּוָדא הוא ֹראׁש ַהּשָׁ ּיֹוָמא ְדִאית ּבֵ ּ
ָיא ַעל ָעְלָמא ע ֶאל ׁשוֵנם. ִּדיָנא ַקׁשְ ַּוְיִהי ַהיֹום ַוַיֲעֹבר ֱאִליׁשָ ּ ָנה ֲהָוה, ּ . ּיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ

ָנה, ָּתר ַוְיִהי ַהיֹוםּוְבָכל ֲא ֵני ָהֱאֹלִהים)איוב א(. ָּדא ֹראׁש ַהּשָׁ ּ ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיֹבאו ּבְ יֹום , ּ
ָנה ֲהָוה   .ֹראׁש ַהּשָׁ
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ֵרין יֹוִמין ִאיּנון ָכל ִזְמָנא ּתְ ִגין. ַמאי ַטֲעָמא, ּּבְ ִליל ִדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּבְ ְּדִלֱהִוי ִיְצָחק ּכָ ּ ,
ֵרין יֹוִמין ְוָלא ַכח ְיִחיָדאי.  ַחדּתְ ּתְ ֵרין . ַיֲחִריב ָעְלָמא, ְּדִאְלָמֵלא ִיׁשְ ִתיב ּתְ ְּוַעל ָדא ּכְ

ַּוְיִהי ַהיֹום ַוְיִהי ַהיֹום, ִזְמִנין ּ.  

ֵני ָהֱאֹלִהים ית ִדין ַרְבְרָבא, ַּוָיֹבאו ּבְ ִּאֵלין ּבֵ ֵני ָהֱאֹלִהים ַוַדאי. ּ א , ּּבְ נֹוי ְדַמְלּכָ ּּבְ
יה ְבִעין ְמָמָנן. ְּקִריִבין ְלַגּבֵ א, ְּוִאיּנון ׁשִ ִדיָרא ְלַמְלּכָ ְּוִאיּנון ַחְתִכין ִדיָנא ַעל . ְּדָסֲחִרין ּתְ ּ

ב ַעל ְיָי. ָעְלָמא ֲעָתא ְדִאֵלין ַקְייֵמי ַעל ִדיָנא, ֶּאָלא. ְוִכי ַעל ְיָי ַקְייֵמי, ְלִהְתַיּצֵ ׁשַ ּּבְ ּּ ,
יה ִּדיָנא ַקְדָמָאה ְדֹכָלא ּבֵ ּ ִריך הוא. ַּמאן הוא, ּּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדָלא יֹוִקיר ִלׁשְ ּ ּ ּוְדָלא , ְּ
ּיֹוִקיר ְלאֹוַרְייָתא וְלַעְבדֹוי א, ּאוף ָהִכי. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַּמאן הוא ְדָלא ָחִייׁש ַעל ְיָקָרא ִדׁשְ ּ ּ ,

ַאְרָעא ְּדָלא ִיְתַחֵלל ּבְ ִריך הו. ּ א ּבְ ַּמאן הוא ְדָלא ָחִייׁש ִליָקֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַּמאן הוא , אְּ
ָמא ָדא ִוי ְיָקר ִלׁשְ ְּדָלא ׁשַ ּ תֹוָכם. ּ ָטן ּבְ ם ַהּשָׂ ם, ַּוָיֹבא ּגַ א ִדיֵליה, ּגַ ְּלַרּבֹות ַהִהיא נוְקּבָ ּ ּ .
ב ַעל ְיָי ָמא ָדא, ּאוף ָהִכי ְלִהְתַיּצֵ ְּדִאיהו ָחִייׁש ָנֵמי ִליָקָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ.  

ָּהָכא ַאְפִליגו ַעּמוִדין ַקְדָמִאין ְדָע ּ ִּאיֹוב ֵמֲחִסיֵדי אומֹות ָהעֹוָלם ֲהָוה, ַחד ָאַמר. ְלָמאּ ּ .
ָרֵאל ֲהָוה, ְוַחד ָאַמר ֵחיה . ְּלַכְפָרא ַעל ָעְלָמא, ְוַאְלֵקי. ֵמֲחִסיֵדי ִיׂשְ ּכְ ְּדָהא יֹוָמא ַחד ַאׁשְ ּ

ַּרב ַהְמנוָנא ְלֵאִלָיהו ֵניָנן ְדִאית ַצִדיק ְוַרע לֹו, ָּאַמר ֵליה. ּּ ַּוַדאי ּתָ ּ ע ְוטֹוב לֹו,ּ .  ָרׁשָ
עֹוָלם ַהֶזה חֹובֹו, ַּצִדיק, ָאַמר מוֲעִטין לֹו חֹובֹוָתיו נֹוְתִנין לֹו ּבָ ּמְ ל ׁשֶ ּּכָ ן ַצִדיק , ּ ְּוַעל ּכֵ

ין ֲעוֹונֹוָתיו. ְוַרע לֹו ְמרוּבִ ּוְממוֲעִטין ָזִכיֹוָתיו, ְּוָכל ׁשֶ עֹוָלם ַהֶזה, ּ ָכרֹו ּבָ , ּנֹוְתִנין לֹו ׂשְ
ע ְוטֹוב ִּדינֹוי ְדָמאֵרי ָעְלָמא ֲעִתיִקין , ָּאַמר ֵליה.  לֹוָרׁשָ ֲעָתא )א עמיקין''ס(ּ ׁשַ  ֲאָבל ּבְ

ִריך הוא ְלַכְפָרא חֹוִבין ְדָעְלָמא א ּבְ ְּדָבֵעי קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְדרֹוָעא ִדְלהֹון, ְ ְּוָאֵסי ְלכוְלהו, ַּאְלֵקי ּבִ ּ .
יָזָבא , ְּדַאְלֵקי ִלְדרֹוָעא, ְמַתל ְלַאְסָייא ְייִפיןְלׁשֵ ָמה ִדְכִתיב. ְלָכל ׁשַ ְּוהוא  )ישעיה נג(, ּּכְ

ֵעינו ְוגֹו ְּמחֹוָלל ִמְפׁשָ   )ח''רי( .'ּ

 ] בשנה230יום [סדר הלימוד ליום כג אייר 

ַמר ָמה ְדִאּתְ ָנה, ּּכְ ל ֹראׁש ַהּשָׁ ַההוא יֹוָמא ׁשֶ ְדָרִאין ְלֵמיָדן , ּּבְ ְבִעין ַקּתֶ ְּדַקְייִמין ׁשִ
ִריִסין,ִּדיָנא ְלָעְלָמא ה ִאיּנון ָמאֵרי ּתְ ּמָ ְּדַקְייֵמי ְלֵעיָלא, ַקֵטיגֹוִרין, ּ ּכַ ִּאֵלין ַמְייִמיִנין . ּ

ְמִאִלין ְלחֹוָבא ִּלְזכו ְוִאֵלין ַמׂשְ ָרא חֹוִבין ְדָעְלָמא, ּ ְּוַעל ָדא . ּחֹוִבין ְדָכל ַחד ְוַחד, ְּלַאְדּכְ
ר ָנׁש א חֹובֹוי, ְִאְצְטִריך ְלּבַ ל, ְלָפְרׁשָ ָמה ְדִאיהוּכָ ּ ַחד ְוַחד ּכְ ִגין ְדַמאן ִדְמָפֵרׁש , ּ ּּבְ ּ

ָּלא ִאְתְמַסר ִדיֵניה, ֶחְטאֹוי א, ּ יָדא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבִ ְלחֹודֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוַמאן . ְּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדָדִאין ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ א. ִּאיהו ְלָטב, ְּ ָעא ָדִוד ַמְלּכָ ְּוַעל ָדא ּבָ תהלים ( )ואמר(, ּ

ְפֵטִני ֱאֹלִקים)מג ֹלֹמה ָאַמר. ְוָלא ַאֲחָרא, ַאְנּתְ,  ׁשָ ַפט )מלכים א ח(, ְוֵכן ׁשְ ּ ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ
ּנו, ְוָלא ַאֲחָרא, ּהוא, ַּעְבדֹו ֵדיִלין ִמּמֶ ית ִדין ּבְ ְּוָכל ּבֵ ּ.  

ְייָפא ְוׁשַ א חֹוִבין ְדָכל ׁשַ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך לֹון ְלָפְרׁשָ ְפָרט, ְייָפאְּ . ְּוָכל ַמה ְדָעִביד ּבִ
ָ ַחָטאִתי אֹוִדיֲעך ְוגֹו)תהלים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב אָת ֲעֹון ָחָטאִתי . 'ּ ה ָנׂשָ ְּלָבַתר ְוַאּתָ
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ה. ְמָנָלן. ֶסָלה א ָחָטא ָהָעם ַהֶזה ְוגֹו)שמות לב(ִּדְכִתיב , ִמּמֹׁשֶ ִתיב. 'ּ ָאּנָ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ , ּבְ
י ָעַזְבנו ֶאת ְיָי)שמואל א יב( ּ ָחָטאנו ּכִ ָיִחיד, ּ יָמא ַהאי ּבְ ִצּבור ָלא, ְּדִאי ּתֵ ָהא . ֲּאָבל ּבְ

ִתיב ְקָרא ָדא ִצּבור. ּּכְ יָמא ָהא ּבְ ִליָחא ִדְלהֹון ָלא, ְּוִאי ּתֵ ִתיב , ֲּאָבל ׁשְ  )שמות לב(ָהא ּכְ
ה ֶאל ְיָי ְוגֹו ב ֹמׁשֶ ַּמאן ִדְמָפֵרׁש . ַמאי ַטְעָמא. 'ּׂשו ָלֶהם ְוגֹוּ ַוַיֲע)שמות לב(ּוְכִתיב . 'ַּוָיׁשָ

יה, ּחֹוֵביה ֵדיִלין ִמיּנֵ י ִדיָנא ּבְ ּּבֵ ר ָנׁש ָקִריב ְלַגְרֵמיה, ּ ִגין ְדּבַ ּּבְ ְּוָלא ִאְתָדן ַעל פוֵמיה, ּ ּ ּּ.  

  ]ב''א ע''דף רל -' גזוהר חלק [

ִביק ִלְמַקְטְרָגא ְלאֹוְלָפא ָעֵליה חֹוָבא מ, ְּותו א ''דף רל(ְּדַבר ָנׁש ַיְקִדים . ּוָמאָּלא ׁשָ

א )ב''ע ְּוָלא ָיִהיב דוְכָתא ְלַאֲחָרא ְלֵמיַמר, ְוֵייּמָ ִריך הוא ָמִחיל ֵליה. ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ ,
ּ ומֹוֶדה ְועֹוֵזב ְירוָחם)משלי כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ.  

ָנה יֹוֵמי ְדֹראׁש ַהּשָׁ י ִדיָנא, ּבְ ִנין ּבֵ אְּמַתּקְ ל ָעְלָמא, ּ ּכוְרְסָייא ְלַמְלּכָ . ְלֵמיָדן ּכָ
יה ִדיָנא ַקּמֵ ַקְדִמיָתא ּבְ ָרֵאל ָעאִלין ּבְ ְּדִליפוׁש ַרֲחֵמי, ְּוִיׂשְ ָנן )א קמיה דליפוש רוגזא''ס(. ּ  ּתְ

יֹומֹו ָרֵאל ְדַבר יֹום ּבְ ַפט ַעּמֹו ִיׂשְ ּוִמׁשְ יֹומֹו ַמאי הוא, ּּ ֵרי . ּיֹום ּבְ יֹוִמין ְדֹראׁש ֶּאָלא ָהֵני ּתְ
ָנה ֵרי יֹוִמין. ַהּשָׁ י ִדיָנא. ֲאַמאי ּתְ ֵרי ּבֵ ִגין ְדִאיּנון ּתְ ּּבְ ּ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ִּדיָנא ִעָלָאה. ְּדִמְתַחּבְ ּ ,

ָיא ְּדִאיהו ַקׁשְ ָאה, ּ ּתָ ִדיָנא ּתַ ְּדִאיהו ַרְפָיא, ּבְ ְכֵחי, ּ ּתַ   .ְּוַתְרַווְייהו ִמׁשְ

ָּרָזא ִדיָבָבא ִויָללוָתא, ְבָלֵאיְּוַעל ָדא ָלא ַיְדֵעי ָהֵני ּבַ ְּוָלא ַיְדֵעי ְדַתְרַווְייהו , ּ ּ
יָפא, ִּאְצְטִריכו ּקִ ְּיָללוָתא ְדִאיהו ִדיָנא ּתַ ּ ּ ִביִרין ְדִאיהו ִדיָנא ַרְפָיא. ּ ַלת ּתְ ּּתְ ּ ַנח , ּ נוֵחי ּגָ ּּגְ

ְרַווְייהו, ִּאיּנון ָלא ַיְדֵעי. ַרְפָיא ְרַווְייהו, ְדֵעיָנןַוֲאָנן ַי. ְּוַעְבִדין ּתַ א ועל דא ''ס(. ְּוַעְבֵדיָנן ּתַ

ּ ְוֹכָלא .)ועבדין תרווייהו, אינון לא ידעי, הני בבלאי, רזא דיבבא ויללה ותרווייהו אצטריכו
  .ָנְפִקין ְלֹאַרח ְקׁשֹוט

ֶסה ְליֹום ַחֵגנו)תהלים פא(, ָּפַתח ְוָאַמר ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּ ּתִ ְקעו ַב. ּ , ֹחֶדׁש ׁשֹוָפרּּתִ
י ִדיָנא ַרְפָיא. ַמאי ַבֹחֶדׁש ָּדא ּבֵ ֶסה. ְּדִאְקֵרי ֹחֶדׁש, ּ ּכֶ דא ' ס ה''כ, כס דעלמא עילאה(: ּבַ

ָיא)תו בכסה, פחד יצחק דאיהו כס למלכא עילאה ּ ָדא ִדיָנא ַקׁשְ ִּדיָנא . ַּפַחד ִיְצָחק, ּ
ִדיר ְסָייא ּתָ ִא, ְּדִאְתּכַ ְּדָלאו ִאיהו ִדיָנא ּבְ ּ ְלָייאּ י ֹחק. ְתּגַ ָּדא ִדיָנא ַרְפָיא, ּכִ ָפט. ּ ּוִמׁשְ דא (, ּ

ַרֲחֵמי)דינא קשיא ּ ָדא ִדיָנא ּבְ ֲחָדא. ּ ְּוַתְרַווְייהו ִאיּנון ּכַ ֵרין יֹוִמין. ּ ך ּתְ ִגין ּכָ ְּוַתְרַווְייהו , ְּבְ
ָרָזא ֲחָדא ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ְוגֹו)תהלים פט(. ּבְ אֹו ּתֹוְקֵעי , ִתיב ׁשְֹמֵעיָלא ּכְ', ּ ַאׁשְ

ֶּאָלא יֹוְדֵעי ְתרוָעה, ְּתרוָעה ִגין . ּ א)א כגון''ס(ּבְ ֲאִויָרא ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ יִמין ְדַדְייִרין ּבַ ּ ַחּכִ ּ ,
ִּאיּנון ֹיְדֵעי ְתרוָעה ָּרָזא ִדְתרוָעה. ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ְרֶזל)תהלים ב(, ּּכְ ֶבט ּבַ ׁשֵ רֹוֵעם ּבְ ַמאן .  ּתְ

ָרֵאלַעּמָ ִיׂשְ ְּדַיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין ְדָמאֵריהֹון, א ּכְ יה, ּ יה, ְּלֵמיַעל ַקּמֵ ָרא ּבֵ ׁשַ ּוְלִאְתּקְ ְוָכל . ּ
ִּאיּנון ְדַיְדֵעי ָרָזא ִדְתרוָעה ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ אֹור ָפָניו ְדקוְדׁשָ ִּיְתָקְרבון ְלֵמיַהך ּבְ ּ ְּ ְוָדא אֹור . ְּ

ַּקְדָמָאה ְדָגִניז קוְדׁשָ ִריך הוא ְלַצִדיַקָייאּ ּא ּבְ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלִמְנַדע ָלה. ְ ּ ְּ.  

ִתיב  ֵבד )ויקרא ט(ּכְ ֵבד)ויקרא ג( ּוְכִתיב. ַּהיֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ בתר (. ּ ְוֶאת ַהיֹוֶתֶרת ַעל ַהּכָ

ֵבד.)אסתליק עליה, דעבידת ניאופא ת ְזנוִנים,  יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ָּדא ֵאׁשֶ ָלא ְוָנְפָקא ִמן ְּדַאְז, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2536דף [ -ּ

ֵבד ֵני ָעְלָמא, ַהּכָ ּוְלַאְסְטָנא ָעַלְייהו, ְלַאְסָטָאה ּבְ ְבַקת ִלְדכוָרא. ּ ד ְזנוִנים, ְּוׁשַ . ְּלֶמְעּבַ
ֵבד ּוְבִגין ָדא ַהיֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ּ ֵבד, ּ ַתר ְדַעְבַדת ִניאוָפא. יֹוֶתֶרת ַעל ַהּכָ ּּבָ ָלַקת ָעֵליה, ּ . ִּאְסּתָ

ה ז ֵבד. ֹוָנהֵמַצח ִאּשָׁ ְעָלה ְדִאיהו ּכָ ַרת ַעל ּבַ ּבְ ִּאְתּגַ ּ ַכַעס ְדָמָרה, ּ ת ְמָדִנים, ּּבְ , ָוַכַעס, ֵאׁשֶ
ְלָטא ִאיִהי ַעל ְדכוָרא ִדיָלה ְּדׁשַ ּ ּ ּ ֵבד. ּ ְלָטא ַעל ַהּכָ ה זֹוָנה ׁשַ ת ְמָדִנים , ֵמַצח ִאּשָׁ ֵאׁשֶ

  .ָוַכַעס

ֵבד ֵבד ָנְפָקא ְל, יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ א ְלָכל ָעְלָמאִמן ַהּכָ ד ִניאוִפין ִעם , ַאְבָאׁשָ ּוְלֶמְעּבַ ּ
י ְדכֹוָרא. ּּכָֹלא ְּלָבַתר ִאיִהי ַסְלָקא ְלַגּבֵ ה זֹוָנה, ּ ַעזוָתא ְדַאְנִפין, ֶמַצח ִאּשָׁ ּּבְ ּ ּ ּוְכֵדין ִאיִהי , ּ

ֵבד ְטָרא ַאֲחָרא, ְועֹוד. ַעל ַהּכָ ֵבד ִאְתְקִריַאת ִמּסִ ַתר , יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ ְּדַנְפַקת ְלַנֲאָפא ִעם ּבָ
יוִרין ְלַבְעָלה, ּּכָֹלא ְּיִהיַבת ׁשִ ּ ֵבד, ּ   .ְוַהאי ִאיִהי יֹוֶתֶרת ִמן ַהּכָ

ֵבד ְּויֹוֶתֶרת ִדיָלה, ִמּגֹו ּכָ ְות, ַנְפַקת ָמָרה, ּ א ְדַמְלָאך ַהּמָ ְְוִאיִהי ַחְרּבָ ה , ּ ְּדַנְפקו ִמּנָ ּ ּ
א ֵני ָנׁשָ ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנה)משלי ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּטִפין ְמִריָרן ְלַקְטָלא ּבְ ּ .

ֵבד ּכָ ְלָיא ּבַ ְלָיין, ְוִאיִהי ּתַ יה ּתַ ל ַמְרִעין ומֹוָתא ּבֵ ּּכָ ָנה . ּ  )משטנא(ְּוַההוא יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ
ָעְלָמא ְטָטא ּבְ ל ֵאָבִרין ְדִא, ְּמׁשַ ל חֹוֵבי ָעְלָמא וְכֵדין ּכָ ְּלִמְכַנׁש ּכָ ָרֵאלּ ִּאיּנון , ּיּנון ִיׂשְ

ָעאקו ְּדִאיּנון ֵאָבֵרי ְדַמְטרֹוִניָתא, ּּבְ ּ ַמת ָאָדם)משלי כ(, ּ א,  ֵנר ְיָי ִנׁשְ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ . ּׁשְ
ָעאקו ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ּוְכֵדין ּכָ ָבִרים וְתרוָעה, ּ ִקיָעה וׁשְ יה ַההוא ּתְ ָעָרא ּבֵ ְּוַנְטֵלי ׁשֹוָפר ְלַאּתְ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף רל -' גר חלק זוה[

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ַתר ְדֵאָבִרים ְוַעְרִקין ְדִלּבָ ּוַדאי ּבָ ּ ְּדַדְמָיין , ּ
ָרֵאל ָעאקו, ְלִיׂשְ ִּאיּנון ּבְ ָקֶנה. ּ ָעָרא ּבְ ְּדִאיהו ׁשֹוָפר, ְצִריִכין ְלַאּתְ . ְּוָדא ָקֶנה ְדֵריָאה. ּ

ַתר ְדַכְנֵפי ֵריָא ָכא ּּבָ ּכְ ְרּת ַעל ַעְרִקין )א''ב ע''דף רל(ה ָלא ַיְכִלין ְלׁשַ ּבַ ּ רוְגָזא ְדָמָרה ְדִאְתּגַ ּ ּ
א ל ַעְרִקין ְדֵאָבִרים ְדגוָפא, ְּדִלּבָ ְּוַעל ּכָ ּ הֹון. ּ יב ּבְ ַּההוא רוָחא ְדָנׁשִ ּ ָקֶנה, ּ ְּדִאיהו , ָסִליק ּבְ ּ
ְּדָהִכי אֹוְקמוָה. ָּעְלָמא ְדָאֵתי, ׁשֹוָפר טְו, ּ ּדֹוֶמה ְלָעְלָמא ֵדין, ׁשֶ ִתָיה, ּ ְּדֵביה ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ ּ .
ּדֹוֶמה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָקֶנה ִתָיה, ּ יה ֲאִכיָלה וׁשְ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ.  

ט ו ּוְלָבַתר ְדׁשָ ט' ּ ָטן, ִמן ְוׁשֶ ִרּבוי ֲאִכיָלה ְדֶגֶזל ִאְתֲאָרך ְוִאְתָעִביד ׂשָ ְּבְ ּ ִרים . ּ ּוַמאן ּגָ
טו ָהָעם ְוָלְקטו) יאבמדבר(. ָּדא ּ ׁשָ ְטָיין, ּ ֵעֶרב ַרב ׁשַ טוָתא ִדְלהֹון ְדִאְתָעְרבו ּבְ ּׁשָ ּ ּ ְּדַתֲאָוה , ּ

ִתָיה ְדֶגֶזל ְוָחָמס ִּדְלהֹון ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ ְדׁשֹוד ֲעִנִיים ְוֶאְנַקת ֶאְביֹוִנים)תהלים יב(, ּּ נון . ּ ּּבְ
ְטָיין פוָפה ׁשַ ָלא ְטִחיָנ, ּּכְ הו. הְּדַאְכִלין ּבְ ִתיב ּבְ ין )במדבר יא(, ַּמה ּכְ ר עֹוֶדּנו ּבֵ ׂשָ ּ ַהּבָ

ֵרת ְוַאף ְיָי ָחָרה ָבָעם יֶהם ֶטֶרם ִיּכָ יּנֵ ט ו. ׁשִ טו' ִּאְתְפׁשַ ְּדׁשָ פוף, ּ ִּאיהו ְדרוֵחיה ּכָ ּ ּ ּ ְּוִאיהו , ּ
ִתָיה. 'נ ֲאִכיָלה וׁשְ ָטן ּבַ ט ׂשָ ַרם ְדִאְתְפׁשַ ְּוָדא ּגָ ּ ר ַעל , ּּ ּבָ שסְוִאְתּגְ ל ֵאָבִרין ְוַעְרִקין ּבְ ה ''ּכָ

ה ֲעׂשֶ ָט. ֹלא ּתַ ן ַהּשָׂ ּבָ חוׁשְ פוִרים, ן ָחֵסר ַחד''ּּכְ ָּדא יֹום ַהּכִ ִתָיה, ּּ יה ֲאִכיָלה וׁשְ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ְדָקֶנה ְּוִאיהו ּכְ ן ָי' ְּוִאיהו ו, ּ יָנה, ּה''ּבֶ ּוְבִגיֵניה אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִת. ִמן ּבִ ּ ּ , יןּ
ֲחלֹום .  ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה)משלי ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. זֹוֶכה ַלָחְכָמה, ָהרֹוֶאה ָקֶנה ּבַ

ְרַווְייהו ְּדֵלית ָקֶנה ְדִאיהו ָפחות ִמּתַ ּ ּ ּ ְּדִאיּנון י, ּּ יָנה' ה, ָחְכָמה' ּ ּוְבִגין ָדא. ּבִ ְָצִריך , ּ
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ֹוָפר ּשׁ ָעָרא ּבַ ְּדִאיהו ָקֶנ, ְלִאּתְ ֶּאֶרך ַאַפִים, ְעֹוָלם ָארֹוך, ָּעְלָמא ְדָאֵתי, הּ ֵחי , ְ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ
יה י ָבן ָוא, ּג ְמִכיִלין ְדַרֲחֵמי''ִּמיּנֵ חוׁשְ   .ַּאַפִים' ו' ו, ְֶאֶרך' א, ו''ּּכְ

ִקיָעה א ִעָלָאה ִאיִהי ּתְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ְּוִאיּמָ ָבִרים. ִּמּסִ ְטָרא ְדִיְצָחק, ׁשְ , ּרוָעהּתְ. ִּמּסִ
ְטָרא ְדַיֲעֹקב ָאה. ִּמּסִ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ר ְדֻכְלהו, ׁשְ ֶּקׁשֶ ְּדַהְיינו. ּּ ִקיָעה' ק: ּ ָבִרים' ש. ּתְ ' ר. ׁשְ

רוָעה א. ּּתְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ין ְלַגּבֵ ָלׁשִ ְּוֻכְלהו ְמׁשֻ ֵלׁשו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוּשָׁ ּּ ְּדֵלית . ָ
ֶּאָלא ִמן ַהֶפה, ָקא ְלַברָקָלא ָיִכיל ְלָנְפ א , ּאוף ָהִכי. ּ א ִמן קוְדׁשָ ִכיְנּתָ א ׁשְ ֵּלית ְלַאְפְרׁשָ

ִריך הוא ּּבְ יה. ְ ַמר ּבֵ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ .  קֹול ְיָי חֹוֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש)תהלים כט(, ְּ
ל ֶפה ִפַלת ּכָ א ּתְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ   .)עד כאן(. ק''ק קר''ק קש''קשר, ְּוִאיּנון ִסיָמִנין. ּ

יה, ַנְטִלין ׁשֹוָפר ָעָרא ּבֵ רוָעה וְתִקיָעה, ְּלִאּתְ ּּתְ ַרֲחֵמי, ּ ָיא ּבְ ָבִרים ִדיָנא , ִּדיָנא ַקׁשְ ּוׁשְ ּ
ָלא ַרֲחֵמי  ָיא ּבְ ֲערו ְלֵעיָלא ְלִאְתָעְרָבא ָדא )א דינא רפיא ברחמי''ס(ַקׁשְ ּ וְכֵדין ָהִכי ִיּתְ ּ ּּ

ָדא   .ּבְ

ָטן, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ִּחּבוָרא ַקְדָמָאהּוְברעיא מהימנא  ַסם ׂשָ ַהאי ִאְתּבְ , ּבְ
ט''ְּוָקִמיט נו ָטן ְלָפִנים, ן ִמן ְוׁשֶ ב ַלֲאחֹוָרא, ַּמה ְדֲהָוה ׂשָ ט, ּתָ , ְּוִאְתַהָדר ְוׁשֶ

ַקְדֵמיָתא ְדּבְ ִגין ְדַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב. ּכִ ֲאִכ. ּּבְ ָרֵאל ֵלית ֵחיֵליהֹון ּבַ ִתָיהִיׂשְ ּיָלה וׁשְ ַאר , ּ ׁשְ ּכִ
ין ְּדַיְרִתין ָעְלָמא ֵדין, ַעּמִ ִתָיה, ּ ֲאִכיָלה וׁשְ ְּדֵחיֵליהֹון ּבַ ּ קֹול ָדא. ּ ֶּאָלא ֵחיֵליהֹון ּבְ ְּדִאיהו , ּ ּ

ָאת יֹו, ְעֹוָלם ָארֹוך, ָּעְלָמא ְדָאֵתי ֵרי ּבְ יה ָנִפיק, ד''ְּדִאְתּבְ ּוְבִגין ְדקֹול ׁשֹוָפר ִמּנֵ ּ ּו ָאְמר, ּ
ָרה ׁשֹוָפרֹות ָנן ֵאין פֹוֲחִתין ֵמֲעׂשָ ְּדִאיהו ו, ְִאְתָעִביד עֹוָלם ָארֹוך, ַּוַדאי' ּוְבאֹות י. ַּרּבָ ּ '

ָּעְלָמא ְדָאֵתי וְבָאת ה ָרא ָעְלָמא ֵדין', ּ ִתָיה , ְזֵעיָרא' ְּדִאיִהי ה, ּּבָ ְּדָבה ֲאִכיָלה וׁשְ ּ ּ ּ
  .ְּדאֹוַרְייָתא

ְתֵרין ַאְתָווןּבָ, ְועֹוד ָרָזא ַאֲחָרא ֵזָרה ּבִ ַזר ּגְ ְּדִאיּנון ה, ַּתר ְדִאְתּגְ י ִדיִנין', ה' ּ ּתֵ ֵרין ּבָ , ּּתְ
ֵזָרה ְדַתְרַווְייהו ַּמאן ָיִכיל ְלַבְטָלא ּגְ ּ א ִעָלָאה''ְּדָאת ֵה. ו''י. ּ ִתיב. ָאב' י. ּא ִאיּמָ , ּוַמה ּכְ

ר ְלַענֹות ָנ)במדבר ל( בוַעת ִאּסָ ל ֵנֶדר ְוָכל ׁשְ ה ', ְּדִאיִהי ה, ֶפׁשּ ּכָ ה ְיִקיֶמּנו ְוִאיׁשָ ִּאיׁשָ ּ ּ
ּוְבִגין ָדא. ְּיֵפֶרּנו ָעָרא ָקָלא ְדִאיהו ו, ּ ָּצִריך ְלַאּתְ ּ ָרה ׁשֹוָפרֹות', ְ ֲעׂשָ ְּדִאיּנון י, ּבַ ָרא . 'ּ ְוִעּקָ

יָמה ַאַחת ְנׁשִ ל ִסיָמן ְוִסיָמן, ִּדְלהֹון ּבִ ֶפה, ּכָ ָרה' ְּדִאיִהי י, ּּבַ   .ֵמֲעׂשָ

ְמעֹון ְוָכל ַחְבַרָייא י ׁשִ ְמעו ִמִלין ַרּבִ ִּמַיד ְדׁשָ ּּ ּ ַמע , ָּאְמרו, ּ ִריך ֱאָלָהא ְדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּּבְ ְ

ל ְנִביִאים, ִּמִלין ן ׁשֶ ֵּמַההוא ְדִאְתְקֵרי ַרּבָ ן ַדֲחָכִמים, ּ ֵרת, ַּרּבָ ן ְדַמְלֲאֵכי ַהּשָׁ א , ַּרּבָ ְּדקוְדׁשָ
ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ר ַעל פומֹויְ ּיה ְמַדּבֵ ָמעו , ְּוָכַתב ַעל ְידֹוי ָרִזין ִאֵלין, ּּ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ

ן ּתֹוָרה ּתָ ָווַתְייהו ִמּמַ ַען, ּּכְ   .ְוַעד ּכְ

  ]ב''ב ע''דף רל -' גזוהר חלק [

א, ָּאַמר ֵליה ִלים ִמלוֵלי ְדָרִזין ְדִחּבוָרא ַקְדָמָאה, ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ַּאׁשְ ּ ּ ּ א לֹוןְלָפ, ּ , ְרׁשָ
אן ִדְלֵעיָלא ל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ְּדָהא ּכָ ּ א, ּ ּתָ אן ִדְלּתַ ּוָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ַמע , ּ ְלהו ְמזוָמִנין ְלִמׁשְ ּּכֻ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2538דף [ -ּ

ְִמִלין ִאֵלין ִמפוָמך ּ ּ ּ ין ִדיָלך, ּ ְוִפירוׁשִ ּ ּ ְּדָהא ֶחְדָוה ופוְרָקָנא. ּ ּ א, ּ הֹון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַער ּבְ . ִּיּתְ
ּתְ ּנו ֳדִמיַאל ּתִ ְְוָכל ִסיָעָתא ִדיָלך, ֹלא ַאְנּתְ, ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ָבִרים ְתרוָעה וְתִקיָעה וׁשְ ּּבִ ּ ָדא, ּ ַסם ּכָֹלא ָדא ּבְ ִּאְתּבְ ֵבד ָנִקיט. ּ ְּוָכל ַמה ְדַההוא ּכָ ּ ,
י ֵלב א, ַאְקִריב ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ַמְלּכָ ְוָלאו , ּאֹוְרֵחיהָלאו , ְּוַההוא ֵלב. )לדינא(ְלַזְייָנא , ּ

יה יאוְבּתֵ ּּתִ יה, ּ ֲעִכירו ְדעֹוָבִדין ְדַעּמֵ ּּבַ ּ ּ ִרירו. ּ ל ּבְ ֶּאָלא ָנִקיט ּכָ ב ''דף רל(, ְּוָכל ָצחוָתא, ּ

ְּוָכל ַההוא ָעִכירו ְוִטנוִפין ְוִלְכלוָכא ְדִאיּנון עֹוָבִדין . ְוָכל עֹוָבִדין ָטִבין, ְוָכל ַזְכָיין )ב''ע ּ ּ ּ ּ ּ
ין יׁשִ .  ֲאָנח ְלָכֵבד)זריק לון לשאר עמין עובדי כוכבים ומזלות ההוא כבד( )א ליתא''ס(, ּבִ

יה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִעיר)בראשית כז(, ּ ו ִאיׁש ׂשָ ְּוָכל ַעְרִקין ִדיֵליה.  ֵעׂשָ ין , ּ ַאר ַעּמִ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ
ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ל  ְוָנׂשָ)ויקרא טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ

ם. ַמאי ֲעֹונֹוָתם. ֲעֹונֹוָתם יה. ֲעֹונֹות ּתָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם)בראשית כה(, ּ ְוחֹוִבין .  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ
א)א דעמיה''ס(ְּדַעּמוָדא  ּ ְדִאיּנון ַעְרִקין ְוַדְפִקין ְדִלּבָ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ִחין ְוָצַרַעת ְוַסַפַחת, ּ ָכחו, ִּאיּנון ֵאָבִריןְלָכל , ּׁשְ ּתְ ֵבד ִאׁשְ ֵּמִאיֵלין , ִּמּכָ
יה ָארו ּבֵ ּתָ ִּלְכלוִכין ְדִאׁשְ ּ ּ ִריאוָתא. ּ ל ּבְ א ָאֵתי ּכָ ִּמִלּבָ ְּדָהִכי הוא. ְלָכל ֵאָבִרין, ּ יָון , ּ ּכֵ

ל ְזִכיכו וְבִריָרא ְוָצחוָתא א ָנִטיל ּכָ ְּדִלּבָ ּ ּ ַכח. ּ ּתְ ל ַמה ְדִאׁשְ ֵבד ָנִטיל ּכָ ַאר ִמן ּּכָ ּתְ  ְוִאׁשְ
ִּלְכלוָכא ְוִטּנוָפא ְייִפין. ּ ַאר ׁשַ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות , ְוָזִריק ְלָכל ׁשְ ַאר ַעּמִ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ ּ ּ

ְרַחְייהו, ַאֲחָרִנין ַעל ּכָ ּוִמְפסֹולֹות ִדְפּסֹוֶלת ְדָכֵבד. ּּבַ ּ יה , ָנַטל ְטחֹול, ּּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ בראשית (ּ

ע)משלי ג( .י ְמֹאֹרתְיִה )א ֵבית ָרׁשָ   . ְמֵאַרת ְיָי ּבְ

ִחּבוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא  ְּוָהא אֹוְקמוָה , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּעֹוד ָאַמר ּבְ
ָנן ָעֵליה ִסיל)קהלת ז(ְּוִאיהו . ְטחֹול ׂשֹוֵחק, ַּרּבָ חֹוק ַהּכְ ּוְבִגין ָדא.  ׂשְ ָנן , ּ ּאֹוְקמוָה ַרּבָ

ֶחֶקת לֹו, יןְּדַמְתִניִת ָעה ְמׂשַ ַהּשָׁ חֹוק)קהלת ז(ְוֹקֶהֶלת ָאַמר . אֹוי לֹו ְלִמי ׁשֶ ַעס ִמּשְׂ .  טֹוב ּכַ
ַעס ְדָכֵבד ִריך הוא, ְּדִאיִהי ָמָרה, ּטֹוב ּכַ א ּבְ ְּרצוָעה ְדקוְדׁשָ ּ ה , ְּ ְּרצוָעה ְלַאְלָקָאה ּבָ ּ

ין יׁשִ ַמְרִעין ּבִ ָעְלָמא ֵדין ּבְ ַּצִדיַקָייא ּבְ יןּבְ, ּּ ׁשִ ְטחֹול, ַמְכּתְ ִחיק לֹון ּבַ חֹוק ְדׂשָ , ִּמּשְׂ
ִלְכלוָכא ְדַהאי ָעְלָמא ּּבְ עוְתָרא, ּ ֲעָתא ּבְ ְּדׂשֹוֵחק לֹון ׁשַ ֶּאֶרס ִדְטחֹול ִאיהו ְזִחיל , ְועֹוד. ּ ּ

יר ֵמֶאֶרס ְדָמָרה, ָעָפר יף ַיּתִ ּקִ ְּוִאיהו ּתַ ּ.  

ּבָ אֹור ׁשֶ ּוְבִגין ְדֵעֶרב ַרב ִאיּנון ׂשְ ּ ְּוִאיּנון אוִמין ְדָעְלָמא ַדְמָיין ְלמֹוץ, ִעיָסהּ ּ ּ יר , ּ ַיּתִ
ָרֵאל ָגלוָתא ֵעֶרב ַרב ְלִיׂשְ ִבין ּבְ ֵּמאוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּמַעּכְ ּ ָמה ְדאוְקמוָה . ּ ּּכְ ּ ּ

ָנן ב, ַרּבָ ב. ִמי ְמַעּכֵ ה ְמַעּכֵ ִעיּסָ ּבָ אֹור ׁשֶ ְּדִאיּנון ְדֵבִקין ּבְ. ׂשְ ּ ָרֵאלּ ה, ִיׂשְ ִעיּסָ אֹור ּבַ ּשְׂ . ּכַ
ֲּאָבל אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ָּלאו ִאיּנון ֶאָלא , ּ ְדֶפּנו )תהלים א(ּ ר ּתִ ּמֹוץ ֲאׁשֶ ּ ּכַ ּ

  .ּרוַח

ִעיר ָעָליו)ויקרא טז(ְועֹוד  א ַהּשָׂ ִריך,  ְוָנׂשָ א ּבְ ד קוְרְצָיא ְלקוְדׁשָ ד ְרעוֵתיה ְלֶמְעּבַ ְּכַ ּ ּ ּ ּּ 
ָרֵאל ל לֹון, ּהוא ִעם ִיׂשְ ל חֹוִבין ְדָיִכיל ְלִמְסּבַ א ּכָ ְּדִאיהו ָנׂשָ ּ ֵבד, ּ , ַּעד ְדִאְתָעִביד ּכָ

נו)תהלים לח( דו ִמּמֶ א ָכֵבד ִיְכּבְ ַמּשָׂ ּ ּכְ ְדפֹוי, ּ ָּסִליק ְלטוָרא , ֶמה ָעִביד. ּחֹוִבין ַעל ּגַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2539דף [ -ּ

ֵעי ְלַסְלָקא, ִּעָלָאה ד ִאיהו ּבָ ֲחָמָרא ּכַ ּּכַ בֹוַהּ ּ ְלטור ּגָ ד ָעֵליה, ּ א ָכֵבד ִיְכּבַ ַמּשָׂ ד ִאיהו . ּּכְ ּּכַ
ַאר ֵליה, ְּלֵעיָלא ּתְ ּוָבֵעי ְלַסְלָקא ְלִפי ִמעוט ְדִאׁשְ ּ ּ ִּאְתְיַקר ָעֵליה ָמטוָלא, ּּ ְּוַאִפיל , ְוָנִפיל, ּ

א ְרֵמיה ְלַתּתָ ף ָעֵליה, ּּגַ ּקַ א ְדִאְתּתְ ּוְבֹכֶבד ַמּשָׂ ּ ּל ֵאָבִרין ִדיֵליה ֵפְסקֹותִּאְתָעִבידו ּכָ, ּ ּ ּ ,
ִלים ַאר ֵאֶבר ׁשְ ּתְ ֵבד, ּאוף ָהָכא ִאיָרע ְלָסָמֵאל ְוָנָחׁש. ְּדָלא ִאׁשְ ֵבד ְויֹוֶתֶרת ַהּכָ ֵיֶצר , ּכָ

ָּהָרע וַבת זוֵגיה זֹוָנה ּ ת ֵאל ֵנָכר זֹוָנה. ּ ל ּבַ ן ּכָ ּמָ ובחבורא קדמאה ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ִמּתַ

  )ב''א ע''א שייך רל''ד ע''פנחס רכ' אמר ר

י ִפְנָחס ָנא ִלי, ָּאַמר ִרּבִ יק יֹוִמין, ּאֹוְרָחא ָדא ֲהָוה ְמֻתּקָ ַמע ִמִלין ִאֵלין ֵמַעּתִ ְּלִמׁשְ ּ ,
ַגִויה אֵרי ּבְ ָאה ָעְלָמא ְדַאְנּתְ ׁשָ ַּזּכָ ֲארון ַיְתִמין, ַווי ְלָעְלָמא. ּ ּתַ ְּדִיׁשְ ְּוָלא ַיְדִעין ִמֵלי , ּ

ְדָקא ָיאותְּדאֹוַרְייָת ּא ּכַ ּוַדאי ָהִכי הוא. ּ ְּדָכֵבד ָנִטיל ּכָֹלא ַטב וִביׁש, ּ ב . ּּ ְוַאף ַעל ּגַ
ָרֵאל ל חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְטָטא ְוָלִקיט ּכָ ִּדְמׁשַ ּ ִגין ְלַקְייָמא , ָּהִכי ָנֵמי ַזְכָיין ִדְלהֹון ָלִקיט, ּ ּּבְ

ּקוְרֵציה י. ּ ָּלא ָנִטיל ֶאָלא ְזִכיכו וְבִרירו , ְּואֹוְרחֹוי ְדֵלב.  ֵלבְּוֹכָלא ַהאי ְוַהאי ַמְקִריב ְלַגּבֵ ּ ּ ּ
ְּוָצחוָתא ְדֹכָלא ּ ָמה ְדַאָמְרת, ּ ַאר ִטּנוָפא ְוִלְכלוָכא. ּּכְ ּוׁשְ ּ ַעל , ַּאְהָדר ְלָכֵבד, ּ ְּוָנִטיל ּכָֹלא ּבְ

ְרֵחיה ִעיר ָעָליו ְוגֹו, ּּכָ א ַהׂשָ ִּמָלה ָדא ַאֲהַדְר. 'ִּדְכִתיב ְוָנׂשָ ַסם ְלפוִמי , ָנאּ ִגין ְדִיְתּבְ ּּבְ ּ
א ִמְתָקא ְדדוְבׁשָ ּּכְ ָאה חוָלִקי ְדָזֵכיָנא ְלַהאי, ּ ַּזּכָ ֵעיַני, ּ   .ְּלֵמחֵמי ָדא ּבְ

ּאוף הוא ָפַתח ְוָאַמר ּ י ְוֹלא ָרמו ֵעיַני ְוגֹו)תהלים קלא(, ּ ַבה ִלּבִ ּ ְיָי ֹלא ּגָ ַהאי ְקָרא ', ּ
ֲעָתא ְדֲהָו, ָּאַמר ָדִוד ׁשַ יף ַנֲהָראּּבְ ל עֹוָלם)והוה אמר(, ה ָאִזיל ַעל ּכֵ לום ֲהָוה ,  ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּּכְ

ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ָווִתי, ּבַ ח ְלָמאֵריה ּכְ ּבַ ְּדאֹוֵדי וְמׁשַ ּ ַנת ֵליה ְצַפְרֵדַע. ּ ִּאְזַדּמְ , ָּאַמר ֵליה, ּ
ְתָגֶאה, ָּדִוד ְַדֲאָנא ֲעְבִדית ַיִתיר ִמָנך, ֹלא ּתִ ּ ּגוָפאי ַעל ֵמיְמָרא ְדָמאִריְּדָמָסִרית, ּ ּ ,

ַרץ ַהְיאֹור ְצַפְרְדִעים)שמות ז(ִּדְכִתיב  ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ְוׁשָ ר . ּ ח וְמַזּמֵ ּבַ ְּותו ַדֲאָנא ְמׁשַ ּ ּ
ִכיכו, ֵליְלָיא ְויֹוָמא ָלא ׁשְ ֲעָתא ָאַמר ָדִוד. ּּבְ ַהִהיא ׁשַ י ְוֹלא ָרמו ֵעיַני, ּּבְ ַבה ִלּבִ ְּיָי ֹלא ּגָ ּ .

יְי ַבה ִלּבִ   )כאן חסר(. ָּי ֹלא ּגָ

  ]א''ג ע''דף רל -' גזוהר חלק [

ָנא ָּדא הוא ָקְרּבְ ּוְבָכל ְזַמן וְזַמן, ִּדְבָכל יֹוָמא, ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ְּ .
יה ָרֵאל ּבֵ ִליַלת ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאְתּכְ ַאר ֻאְכלוִסין, ּ ל ׁשְ ין ּכָ ְּוָכל ִאיֵלין פוְלָח, ּּבֵ ּ ַּאִפיקו ָלה , ִניןּ ּ ּ

ין ּגוִבין ין , ִּמּבֵ ין )א''ג ע''דף רל(ּוִמּבֵ ַאר ַעּמִ ָרֵאל. ׁשְ ך ִיׂשְ ל ְזַמן ְדִאיּנון ֲאִטיֵמי , ְּכַ ּּכָ ּ
א ִתיוְבָתא, ִלּבָ ְּוָלא ַפְתִחין ּבְ ּ ְּוָלא ַאִפיק לֹון ִמּגֹו ּגוִבין, ָּלא ַסְלִקין ֵריָחא, ּ ד . ּ ֲאָבל ּכַ

ִת ּיוְבָתאַּפְתִחין ּבְ ִּמַיד ַסְלִקין ֵריָחא, ּ ין ּגוִבין, ּ ְּוַיִפיק לֹון ִמּבֵ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ הו ּכְ . ְּוִיְתֲהֵני ּבְ
ה ֲאִטיָמא. ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי)שיר השירים ה(, ִּדְכִתיב ּנָ ְּדָכל ְזַמן ְדׁשֹוׁשַ ֵּלית ָלה , ּ
ין ּגוִבין, ֵריָחא יַנְייהו,ְּוָלא ָסִליָקא ִמּבֵ ּ ְוִדיוָרָהא ּבֵ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא . ּּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַדר ָלן ְלֵמַהך אֹוְרָחא ָדא ָּלא ׁשָ ֶּאָלא ְלאֹוִליף ִמִלין ִאֵלין, ְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2540דף [ -ּ

ָרא, ַּעד ַדֲהוֹו ָיְתֵבי ְוָמִאיך, ָאָתא ִנׁשְ יַנְייהו, ּ ָנה ִמּבֵ  ,ָּאְמרו. ְוַאְזַלת, ְּוָנִטיל ַחד ׁשֹוׁשַ
אן וְלָהְלָאה ָּקמו ְוָאְזלו. ְְנַהך ְלאֹוְרִחין, ִּמּכָ י ִפְנָחס. ּ ַּעד ָהָכא אֹוְרָחא ְדִרּבִ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ְוַרּבִ

י ֶאְלָעָזר, ָּאַזל ֵליה ַאר ַחְבַרָייא, ִּאיהו ְוִרּבִ ּוׁשְ ַאר ַחְבַרָייא, ּ י ִפְנָחס וׁשְ ְּוִרּבִ ּ ּ.  

י ִפְנָחס ַעל ֶז ָּפַתח ְוָאַמר ִרּבִ ם ְלָדִוד )תהלים ס(, הּ ן ֵעדות ִמְכּתָ ַח ַעל ׁשוׁשַ ּ ַלְמַנּצֵ ּ
ד ד, ְלַלּמֵ ן ֵעדות, ְּוָהא אֹוְקמוָה. ְלאֹוְלָפא ִלְבֵני ָעְלָמא ָחְכְמָתא. ַמאי ְלַלּמֵ ּׁשוׁשַ ִּאֵלין , ּ

דֹוָלה ה. ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ִּדְכִתיב ּבָ ים)שיר השירים ז(, ּ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ם. ּ סוָגה ּבַ  ְלָדִוד ִסיָמָנא ִמְכּתָ
ְּדַאְחִזיאו ֵליה ְלָדִוד ּ ַדר ְליֹוָאב ַלֲאַרם ַנֲהַרִים וְלֲאָרם צֹוָבא, ּ ד ׁשָ הו, ּּכַ ָאַמר . ְּלַאָגָחא ּבְ

י ִפְנָחס ן ֵעדות ְדַקְייָמא ָהָכא, ִּרּבִ ָּדא ִאיהו ׁשוׁשַ ּ ּ ּ ּ ַמָיא, ּ ׁשְ ָּהא ּכָֹכַבָיא ּבִ א ֲעָלן, ּ ִכיְנּתָ , ׁשְ
ין ִע ֲהָדהְוַדְרּגִ ָּלִאין ּבַ א, ּ ְחּתָ ּבַ א ְלתוׁשְ א ַקִדיׁשָ ְּוִסַייְעּתָ ְדָקא , ּ ִלימו ּכְ ׁשְ ן ּבִ ָּדא ִאיהו ׁשוׁשָ ּ ּ ּ

ָּקמו ְוָאְזלו. ֵיאֹות ִּאֵלין ָהָכא ְוִאֵלין ָהָכא. ּ י ִפְנָחס. ּ ָּאַזל ֵליה ִרּבִ ְכַפר ַעִקיִמין, ּ , ּוַבת ּבִ
ֲה י ִחָייא ּבַ י ִיְצָחק ְוִרּבִ   .ֵּדיהְּוִרּבִ

ַּעד ְדַאְקִדימו ְלֵמיָזל ָּיְתבו וְמַחּכו ִלְנהֹוָרא ְדַצְפָרא, ּ ּ ּ י ִחָייא, ּ ְוָחָמא , ָּזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ
ְרִביָטא ִּאֵלין ּכֹוָכַבָייא ְדׁשַ ַאְלָנא ַעל , ָאַמר. ְּדָקא ְמַרֲהָטן ְוָאְזָלן, ּ ה ִזְמִנין ׁשָ ַכּמָ ַּוַדאי ּבְ

  .ִּאֵלין ּכֹוָכַבָייא

י ִפְנָחסָאַמ סוְכְלָתנו ְדַחְבַרָייא, ּר ִרּבִ ְרִביָטא ְיִדיָען ּבְ ִּאֵלין ּכֹוָכַבָייא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ א , ּ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ
ל ִאיּנון ּכֹוְכֵבי ְרִקיָעא ָרא ּכָ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ָחן . ַּרְבְרִבין וְזִעיִרין, ְ ּבְ ְּוֻכְלהו אֹוָדן וְמׁשַ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ּ ְוַכד ָמָטא ִזְמַנְייהו )מונה מספר לככבים) תהלים קמז(, תיבדכ(. ּ
ָחא ּבְ ָמא, ְלׁשַ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּקָרא לֹון קוְדׁשָ יב, ְּ ם ִיְקָרא)ישעיה מ(, ִּדְכּתִ ׁשֵ ּ ְלכוָלם ּבְ ּ .

ְרִביָטא ִדְנהֹוָרא, ּוְכֵדין ַרֲהֵטי יטו ׁשַ ְּואֹוׁשִ ָחא ְלָמאֵריהֹו, ּ ּבְ ַההוא ֲאָתר , ןְְלֵמַהך ְלׁשַ ּּבְ
ְּדִאְתָפְקָדן ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה)ישעיה מ(, ּ ּ ׂשְ ּ ּ . 'ְוגֹו. ּ

ָּקמו ְוַאְזלו, ַּאְדָהִכי ָאָתא ְנהֹוָרא ּ.  

ָרא ַרְבְרָבא, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ְייהו, ָאָתא ִנׁשְ ָאַמר . ָּעַלְייהוְּוַקְייָמא , ַּאְסַחר ַעל ֵריׁשַ
י ִפְנָחס א, ִּרּבִ ּתָ ּוַדאי ִעיָדן ְרעוָתא הוא ַהׁשְ ּ ֲעָתא, ּ ה ׁשַ ְרֵעי ְדַרֲחֵמי, ּּבָ חו ּתַ ִּאְתְפּתָ ּ ְלָכל , ּ

י ַמְרֵעי א . ְּוהוא ִזְמָנא ְלַאְסָווָתא לֹון, ִּאיּנון ּבֵ ב ְדִאיּנון ֲאִסיִרין ְלַמְלּכָ ְּוַאף ַעל ּגַ א ''ס(ּ

ָרא ָדא ִסיָמָנא ְדַרֲחֵמי ִאיהוְּדָהא. )דמלכא ּ ִנׁשְ ּ ּ.  

ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף ְוגֹו)דברים לב(, ָּפַתח ְוָאַמר ֶנׁשֶ ָעְלָמא ַמאן . ' ּכְ א ּבְ ֵליּכָ
ָרא ִנׁשְ נֹוי ּכְ ַרֲחֵמי ַעל ּבְ ְּדִאיהו ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ִדְכִתיב, ּ ּ , רּ ְוֹיאְכלוָה ְבֵני ֶנׁשֶ)משלי ל(, ּ

נֹוי ְּדִאיהו ַרֲחָמָנא ַעל ּבְ ָתא ִעיָדן ְדַרֲחֵמי. ּ ּוִמּגֹו ְדַהׁשְ ּ ָרא ָדא ְוַאְסַחר ֲעָלָנא, ּ . ָּאָתא ִנׁשְ
ֲעָתא ָדא ִאיהו ַרֲחֵמי ׁשַ ּּבְ י ַמְרֵעי, ּ ְּוָדא ִאיהו ִדְכִתיב. ְּלָכל ִאיּנון ּבֵ  ְיָי ּבֶֹקר )תהלים ה(, ּ

ַמע קֹוִלי ׁשְ ְּוִאְתֲערוָתא ִדיֵליה, ַאְבָרָהםְּוָדא ּבֶֹקר ְד. ּתִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2541דף [ -ּ

ר ְלָקַמְייהו, ַּאְדָהִכי ָרא ְוַאְעּבַ י ִפְנָחס. ַּאְסַחר ִנׁשְ ָרא, ָּאַמר ִרּבִ ָרא ִנׁשְ ָמה ַאְנּתְ , ִנׁשְ
ן ִליחוָתא ְדָמָרך ָאִתית, ְלַגּבָ ׁשְ ְִאי ּבִ ּ ִגין ִמָלה . ָהא ֲאָנן ָהָכא, ּ  ַאֲחָרא )א סימנא''ס(ִּאי ּבְ
ָרא ְלֵעיָלא. ָהא ֲאָנן ָהָכא ְזִמיִנין, ָתאָאִתי ְייהו, ִּאְתָרם ִנׁשְ י ִמּנַ ּסֵ ְּוִאיּנון ָיְתבו, ְּוִאְתּכַ ּ.  

י ִחָייא י , ָּאַמר ִרּבִ א זוְטַרּתִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָּהא ִדׁשְ ָרא , ְּדָתֵניָנן, ּ הוא)א תיוהא''ס(ּ ִנׁשְ
ֹלֹמה ַמְלּכָ יה ׁשְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמאַּרְבְרָבא ֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ א ָרִכיב ַעל , א ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ַוֲהָוה ׁשְ

ְדָפָהא ֲעָתא ֲחָדא' ְּואֹוִביל ֵליה ד, ּגַ ׁשַ ר ''ְּלָאן אֹוִביל ֵליה ְלַתְרמֹו. ְּמָאה ַפְרֵסי ּבְ ְדּבָ ּמִ ד ּבַ
ָהִרים ד ִאיהו. ּבֶ י טוֵרי ַדֲחׁשֹוָכא, ֲּאָתר ּכַ ְּלַגּבֵ ר ְוָלאו )מלכים א ט(ְּדִאְקֵרי , ּ ְדּבָ ּמִ ְרמֹוד ּבַ  ּתַ

ִּאיהו ֲאָתר ְדַתְרמֹוָדֵאי ָהִרים, ּ ר ּבֶ ְדּבָ ּמִ ְרמֹוד ְדִאיהו ּבַ ֶּאָלא ּתַ ּ ל רוִחין , ּ י ּכָ ׁשֵ ּנְ ן ִמְתּכַ ּמָ ְּוּתַ
ָרא ֲהָוה ָטאס ְלַתָמן. ְוִסְטִרין ַאֲחָרִנין ֲעָתא ֲחָדא, ְּוַההוא ִנׁשְ ׁשַ   .ּבְ

  ]ב''ג ע''דף רל -' גזוהר חלק [

יָון ְדָקִאים ַעל ַההוא דוְכָתא ּּכֵ ּ ּ ָרא, ּ ה ִנׁשְ ַתב ִפְתָקא, ַּאְגּבַ ֹלֹמה ּכָ ּוׁשְ ן, ּ ּמָ , ְוַאְרֵמי ּתַ
ִזיב ֵמִאיּנון רוִחין ּתְ ְּוִאׁשְ ל ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדטוִרין. ּ ּכַ ָרא ֲהָוה ִמְסּתָ ְּוִנׁשְ ן ֲעָזא , ּ ַּלֲאָתר ְדַתּמָ

ן, ְוַעָזֵאל ּמָ ְּדִאיּנון ּתַ ָלֵאי ְדַפְרְזָלאּ ְלׁשְ ׁשַ הֹוֵמי, ּ ֲאִסיִרין ּבְ א ''ס(ְּוֵלית ָיִכילו . ְנִעיָצן ּגֹו ּתְ

ָעְלָמא )רשו ר ָנׁש ּבְ ן )ב''ג ע''דף רל( ְלּבַ ּמָ ַמָיא, ְלֵמיַעל ּתַ ַּוֲאִפילו עֹוֵפי ׁשְ ְלָעם, ּ ר ּבִ   .ּבַ

ל ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ַרְבְרָבא ּכַ ָרא ִמְסּתָ אָמ, ְּוֵכיָון ְדִנׁשְ א , ְִאיך ְלַתּתָ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוָנִטיל ֵליה ִלׁשְ
ָמאָלא ְדָפָהא ׂשְ חֹות ּגַ ָייא ֵליה, ּתְ ּוְמַכּסְ ָלֵאי. ּ ְלׁשְ ְּוַקְייָמא ַעל ִאֵלין ׁשַ ְּוַאְזָלא וְמָקְרָבא , ּ

ְייהו ֵדין ַאִפיק ִעְזָקא, ְּלַגּבַ ֹלֹמה ּכְ ּוׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ)שורטיגא(, ּ ּ ְדָחִקיק ָעֵליה ׁשְ ִוי , אּ ְּוׁשַ
ָרא פוָמא ְדִנׁשְ ּּבְ ּוִמַיד. ּ א, ִּאיּנון ֲהוֹו ַאְמֵרי, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ַמה ְדָבֵעי ׁשְ ן ֲהָוה ָיַדע , ּּכָ ּמָ ּוִמּתַ
ֹלֹמה ָחְכְמָתא  ר ' ּ ַוִיֶבן ְוגֹו)מלכים א ט( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. )עילאה(ׁשְ ְדּבָ ּמִ ְרמֹוד ּבַ ֶאת ּתַ

ָאֶרץ ְנ. ּבָ ָאֶרץְוִכי ּבִ ֶּאָלא ַמהו ַוִיֶבן. ָייָנא ֲהָוה ָעִביד ּבָ ּ ָסְכְלָתנו. ּ ל ּבְ ּכַ ְּוָיַדע ְלַההוא , ִּאְסּתְ
ּדוְכָתא יה ָחְכְמָתא, ּ ְּלִמְנַדע ּבֵ   .)ויבינו במקרא) נחמיה ח(עילאה כמה דאת אמר (. ּ

ְייהו, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ָרא ַאְתָיא ְלַגּבַ ה ֲח, ָּהא ִנׁשְ ּנָ פוָמהְוׁשֹוׁשַ ָּדא ּבְ ְייהו, ּ ֵדי ַקּמַ , ְּוׁשַ
ָּחמו ְוַחדו, ְּוַאְזַלת ָלה י ִפְנָחס. ּ ִליחוָתא , ְּוָלאו ֲאֵמיָנא ְלכו, ָּאַמר ִרּבִ ׁשְ ָרא ָדא ּבִ ְּדִנׁשְ ּ ּ

ְּדָמאָרה ָנה ָדא. ַאְזָלא ְוַאְתָיא, ּ ן ֵעדות ְדָקֲאֵמיָנא, ּׁשֹוׁשַ ִּאיִהי ׁשוׁשַ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּהוא ּ
ן ַדר ֵליה ְלַגּבָ   .ּׁשָ

ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ָּפַתח ּכְ ּ ד)תהלים ס(, ּ ם ְלָדִוד ְלַלּמֵ ן ֵעדות ִמְכּתָ ַח ַעל ׁשוׁשַ ּ ַלְמַנּצֵ ְוִכי . ּ
ן ֵעדות ַמאי ַסֲהדוָתא ָסִהיד ּׁשוׁשַ ּ ית. ּ ֵראׁשִ ה ּבְ ן ָדא ִאיִהי ַסֲהדוָתא ְלַמֲעׂשֶ ֶּאָלא ׁשוׁשַ ּ ּ ּ ,

ָרֵאלְּוִאיִהי ַסֲהדו ַּסֲהדוָתא ְלִיחוָדא ִעָלָאה. ָתא ְלְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ה . ְּוָדא ִאיהו, ּ ּנָ ִגין ְדׁשֹוׁשַ ּּבְ
ֵליַסר ָעִלין ה ּתְ ָּדא ִאית ּבָ ִעָקָרא ֲחָדא, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּבְ ה ֲחֵמׁש ָעִלין ְלַבר , ּ ְּוִאית ּבָ

יִפין ּקִ ינו ָע, ּתַ ָנה ְוַאּגִ ְּדַחְפָיין ְלָדא ׁשֹוׁשַ   .ָּלהּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2542דף [ -ּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא הוא ְּוֹכָלא ּבְ ּ ֵליַסר ָעִלין, ּ ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי, ּתְ ִּאֵלין ּתְ ֶנֶסת , ּ ְּדָיְרָתא ּכְ
ָרֵאל ִמְלֵעיָלא ִּיׂשְ ִעָקָרא ֲחָדא, ּ ְּוֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ג תיקונין דדיקנא תתאה ''א דאינון י''ד(, ּ

ִרית ֲחָדא ְודוְגָמא ִדְבִרית )לאין דזעיר אנפיןג תיקונין ע''דאינון י, דאריך אנפין ּ ְוִאיהו ּבְ ּ ּ
ּ ְיסֹוָדא ְדֹכָלא)א יחודא''ס( יִפין ְדַסֲחָרן ָעֵליה. ּ ּקִ ֲּחֵמׁש ּתַ ְרִעין, ּ ין ּתַ ֲחֵמׁש ְמָאה , ִּאֵלין ַחְמׁשִ

ִנין  ּ ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי)ברית קדישא) א בבי מקדשא''נ(יסודא , דיסודא(ׁשְ ּ הוַאְזָל, ּ   .ּא ּבְ

ית ַּסֲהדוָתא ְלעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ית. ּ ל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְלהו , ּּכָ ּּכֻ א חמש מאה שנין ''ס(ּ

סוְכְלָתנו)'דיסודא ברית קדישא כלהו עובדא דבראשית תייבין וכו יִבין ְיִדיָען ּבְ ּ ּתֵ ְּוַקְייָמא , ּ
ית ֵראׁשִ ה ּבְ ָנא ֱאֹלִהים ְדַמֲעׂשֵ ּבָ חוׁשְ ּּבְ א, ֵּזי ְלֵעיָלאַאְח. ּ ָרָזא , ַּאְחֵזי ְלֵעיָלא. ְוַאְחֵזי ְלַתּתָ ּבְ

ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי א. ּ ָרֵאל, ְוַאְחֵזי ְלַתּתָ ָרָזא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ   .ּּבְ

ית ָנה ַסֲהדוָתא ְלעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּׁשֹוׁשַ ָכל ָהֵני ִסיָמִנין, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ  )א דא''ס(ִּדְכִתיב , ּ
ית ּבָ ֵראׁשִ ָנה, ָרא ֱאֹלִהיםּבְ ֵליַסר ָעִלין. ָּדא ׁשֹוׁשַ יִבין ַעד ֱאֹלִהים )א אינון''נ(, ּתְ ֵליַסר ּתֵ  ּתְ

ְנָייָנא ַמִים, ֵאת: ְּוִאיּנון. ּתִ ך, ָּוֹבהו, ֹּתהו, ָהְיָתה, ְוָהָאֶרץ, ָהָאֶרץ, ְוֵאת, ַהּשָׁ , ַעל, ְְוֹחׁשֶ
ֵליַסר ָעִלין ְדׁש. ְּורוַח, ְתהֹום, ְּפֵני הָּהא ּתְ ּנָ יִפין ְדַסֲחָרן ְלִאֵלין. ֹוׁשַ ּקִ ֲּחֵמׁש ּתַ : ִּאיּנון, ּ

ִים, ְּפֵני, ַעל, ְמַרֶחֶפת ָרא , ְלָבַתר ְיִהי אֹור. ָהא ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין. ַּויֹאֶמר, ַהּמָ ָהא ִעיּקָ
ה ה ְדֹכָלא ַוֲאִחיָדן ּבָ ּנָ א ְדׁשֹוׁשַ ְרׁשָ ְּוׁשָ ּ ּּ.  

ַּסֲהדוָתא ְלִיחוָדא יִפיןֲחֵמׁש ָעִלין. ּ ּקִ א ְוִיחוָדא,  ּתַ ְרׁשָ ֵליַסר ָעִלין , ּׁשָ יה ּתְ ַּדֲאִחיָדן ּבֵ ּ
ָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינו ְיָי)דברים ו(. ִּאֵלין ַמע ִיׂשְ ה, ּ ׁשְ ּנָ ָּדא ִהיא , ֶאָחד. ָּהא ֲחֵמׁש ָעִלין ְדׁשֹוׁשַ

יה א ְדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבֵ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ִּעיּקָ ּ חמש תיבין שמע ישראל יי . דאא סהדותא ליחו''ס(ָרָזא . ּּ

ואיהו , שרשא ויסודא אחידן ביה דא הוא אחד. אינון חמש עלין תקיפין דשושנה, אלהינו יי
ָנא)תליסר עלין אלין רזא. עיקרא ושרשא דכלהו אחידן ביה ּבָ חוׁשְ ּ ִדְתֵליַסר ּבְ ַפְנָקא , ּ ּּגוׁשְ ּ

א   .ְּדַמְלּכָ

א ֲחֵזי ַגְווָנא , ּתָ ין ַהחֹוִחיםּ ְד)שיר השירים ב(ּכְ ה ּבֵ ּנָ ין , ׁשֹוׁשַ ין ַעּמִ ָרֵאל ּבֵ ָּהִכי ִאיּנון ִיׂשְ
ּעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ַאר ֻאְכלוִסין ַרְבְרָבן ְמָמָנן, ְוָהִכי ּכְ ין ׁשְ ל ְזַמן . ּּבֵ ּכָ

ה ַקְייָמא ֲאִטיָמא ּנָ ְּדׁשֹוׁשַ ְּדָלא ְפִתיָחא, ּ ה ֵריָח, ּ ְּוָלא ַסְלִקין ָלה, אֵּלית ּבָ ְוָלא ַמְפִקין , ּ
ָּלה ִמּגֹו ּגוִבין ה ְפִתיָחא, ּ ּנָ ַעָתא ְדׁשֹוׁשַ ׁשַ ּּבְ ֵדין ַאִפיקו ָלה ִמּגֹו ּגוִבין, ַּסְלָקא ֵריָחא, ּ ּּכְ ּ ּ ּ .

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ הו ּכְ ֱאַמר , ְּוִיְתֲהֵני ּבְ ּנֶ א , ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי)שיר השירים ה(ׁשֶ ְּוקוְדׁשָ
ְדָרה ָלן ֶאָלא ְלֵמיַהך ְלאֹוְרָחן ִריך הוא ָלא ׁשַ ְּבְ ְּ ּ ּ.  

  ]א''ד ע''דף רל -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ַלֲאבוִהי ְייִפין ֲאִטיִמין, ָּאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ִאֵלין ׁשַ ִנין, ָּהא ׁשְ ָרָזא ְדָקְרּבְ . ּּבְ
ְייִפין ַאֲחָרִנין י ָא. ָּרָזא ִדְלהֹון ַמאי, ׁשַ י ֶאְלָעָזר )א''ד ע''דף רל(ַּמר ֵליה ִרּבִ ְמעֹון ְלִרּבִ , ׁשִ

ִרי ְייִפין ִדְלגֹו, ֶאְלָעָזר ּבְ ַאר ׁשַ ל ׁשְ ָּרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ּּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2543דף [ -ּ

א ֲחֵזי ַמר, ּתָ א ָהא ִאּתְ ֲּאָבל ֵלב ָדא ִאיהו נוָרא ְדָדִליק, ִלּבָ ּ ּ יה , ּ ין ְלַגּבֵ ְּוִאְלָמֵלא ְדַזּמִ ּ
א ִע ְנֵפי ֵריָאהַמְלּכָ יה רוָחא, ָּלָאה ּכַ ְּדַאְתָיין ְלַקּמֵ ּ יב ִמּגֹו ּבוְסִמין ִעָלִאין, ּ ֵּמרוָחא ְדָנׁשִ ּ ּ ּ ,

ִרְגָעא ֲחָדא   .ֲהָוה אֹוִקיד ְלָעְלָמא ּבְ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא  א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ יָנא ַקִדיׁשָ ל , ּּבוּצִ ּכָ
ִפ ַּמה ְדַאָמְרת ׁשַ ְּוַתְרַווְייהו ִאיהו ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ֵּלב ִאיהו ֵאׁש, ֲּאָבל מֹוָחא ִאיהו ַמִים, ירּ ּ ,
א ַרֲחֵמי ּסֵ א ִדיָנא, ָּדא ּכִ ּסֵ ִריך הוא ֶמֶלך. ְּוָדא ּכִ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ֵסא ִדין, ּ ְּדִאיהו , ּעֹוֵמד ִמּכִ ּ

א ַרֲחִמים. ֵלב ּסֵ ב ַעל ּכִ ְּדִאיהו מֹוָחא, ְויֹוׁשֵ ּ.  

ין ַעל ֵאָבִרים א, ְוַכד חֹוִבין ִמְתַרּבִ ְרְסָייא ְדִדיָנא, ְּוַעל ַעְרִקין ְדִלּבָ ְּדִאיהו ּכֻ ּ ַמר . ּ ִאּתְ
א ִלּבָ ה ַהַיִין)אסתר ז(, ּבְ ּתֵ ׁשְ ֲחָמתֹו ִמּמִ ֶלך ָקם ּבַ ּ ְוַהּמֶ ְּדִאיהו ִייָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְ ּ ּוְבִזְמָנא . ּ

ִבין ַעל אְּדַכְנֵפי ֵריָאה ָנׁשְ ְנֵפיֶהם )יחזקאל א(,  ִלּבָ ַמע ֶאת קֹול ּכַ  ַוֲחַמת )אסתר ז( ָוֶאׁשְ
ָכָכה ֶלך ׁשָ ְנֵפי ֵריָאה. ְַהּמֶ י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה )שמות כח(, ִּדְתֵרין ּכַ רוִבים פֹוְרׂשֵ ּ ְוָהיו ַהּכְ ּ ּ

פֶֹרת ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ א, ּסֹוְכִכים ּבְ פֹוְרָתא ְדִלּבָ ָּדא ּכַ ּּ.  

ָכָכהּוְבַמאי ֶלך ׁשָ ְנֵפיֶהם . ְ ַוֲחַמת ַהּמֶ ַמע ֶאת קֹול ּכַ ִגין ְדָוֶאׁשְ ַמע ֶאת )במדבר ז(ּּבְ ּ ַוִיׁשְ
ַמע, ָּדא קֹול ּתֹוָרה, ַהּקֹול ר ֵאָליו. ּקֹול ִדְקִריַאת ׁשְ לֹוָתא ְדפוָמא, ַוְיַדּבֵ ּצְ ּּבִ ְּדִאיהו , ּ ּ

יד )תהלים נא( ח וִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ִהָלֶתךּ ֲאֹדָני ׂשְ ָּתְ ּ.  

ַכְנֵפי ֵריָאה יב ּבְ ְּוַההוא רוָחא ְדָנׁשִ ּ ָקֶנה, ּ ִּאיהו ַאִפיק ָקָלא ּבְ ְּדִאיהו ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה , ּ ּ
ה. ִביָנה ַמר ּבָ ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח)יחזקאל לז(, ְּוִאּתְ ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי ֵמַאְרּבַ ע . ּ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ

אְוַהא, ד''ַאְתָוון ְידֹוָ ָכל ַעְרִקין ְדִלּבָ ּי ִאיהו רוַח ְדָדִפיק ּבְ ּ ּ הֹון, ּ ַמר ּבְ  ֶאל )יחזקאל א(, ְּדִאּתְ
ה ָהרוַח ָלֶלֶכת ִיֵלכו ּמָ ר ִיְהְיה ּשָׁ ֲּאׁשֶ ּ.  

א יָנא ַקִדיׁשָ א ִדיָלך ִאיִהי, ַּוַדאי ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָּאַמר ּבוּצִ ְַדְרּגָ ּ ֶלך , ּ ְְדֵביה ַוֲחַמת ַהּמֶ ּ ּ
ָכָכה ָכ)תהלים קמד(. ׁשָ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ה, ה'' ַאׁשְ ִגיַמְטִרָיא ֹמׁשֶ ִריך ַאְנּתְ , ָּאַמר ֵליה. ּּבְ ְּבְ

א יָנא ַקִדיׁשָ א וַמְטרֹוִניָתא, ּּבוּצִ י ַמְלּכָ יָנא ְדָדִליק ַקּמֵ ּּבוּצִ ּ ָמה ִדיָלך, ֵנר ְיָי. ּ ְִאיִהי ְנׁשָ ּ.  

א ְוַכ, ָּאַמר ֵליה ֵרי ּכוְלָיין ַמאי ִניהו, ְנֵפי ֵריָאהָהא ַאְמַרת מֹוָחא ְוִלּבָ ּּתְ ָאַמר ַרְעָיא . ּ
ַכְנֵפי ֵריָאה, ְמֵהיָמָנא ה ַמְלָאָכיו רוחֹות, ָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ְרָתיו ֵאׁש , ּעֹוׂשֶ ּּכוְלָיין ְמׁשָ ּ

ְנֵפי ֵריָאה. לֹוֵהט ֵרין ּכַ ּוְתֵרין ּכוְלָיין, ְּוִאיּנון ּתְ ּ ְרְסָייא. ָייאֵּחיָון ְדֻכְרְס' ָלֳקֵבל ד, ּ ִּאיהו , ּכֻ
ִעיָתא ֶאְמּצָ א ּבְ   .ִלּבָ

ע ֵחיָון, ְוֵכן מֹוָחא ְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ִּאית ֵליה ַאְרּבַ ְּדִאיהו ּכֻ ּ ּוַמאי ִניהו. ּ ִמיָעה . ּ ְּרִאָייה ׁשְ
ֵּריָחא ִדּבור ִמיָעה. ַאְרִיה: ְּרִאָייה. ּ ָרא: ֵריָחא. ׁשֹור: ׁשְ . ְנִפין ְלָכל ַחדּכַ' ַּאְנִפין ְוד' ְוד. ִנׁשְ

ִּדּבור א. ָּאָדם ִאיהו: ּ ַמִים, ָּאִחיד ֵעיָלא ְוַתּתָ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ְּדרֹוִעין ִדְבהֹון ְוָיֵדינו ְפרוׂשֹות ּכְ ּ ּ ּּ .
ַכף ֶרֶגל ֵעֶגל)יחזקאל א(, ְוׁשֹוַקִים, ּּגוף ַאְרִיה ַמר.  ְוַכף ַרְגֵליֶהם ּכְ , ְּוַעל ּגוָפא ִאּתְ

ֶב)בראשית מא( ֶנה ֶמְרּכֶ ׁשְ ִתיב. ת ַהּמִ ָנה ּכְ ָנא ְדַמְתִניִתין, ִמׁשְ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ִּליׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2544דף [ -ּ

ְפִרית ָוֵאׁש)בראשית יט( ,ָּפַתח ְוָאַמר ֲאַמאי ,  ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה ּגָ
ֲעָתא. אֹוִקיד לֹון ַהִהיא ׁשַ יבו ּבְ ִגין ְדַכְנֵפי ֵריָאה ָלא ְנׁשִ ּּבְ ָּדא , ּא ְדַכְנֵפי ֵריָאהְוִסְתָר. ּ

ֶסף ְוִאיּנון ְרָפֵאל)תהלים סח( ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָפה ַבּכֶ ּ ּכַ ַמר. ְוַצְדִקיֵאל, ּ תהלים (, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ

ה ַמְלָאָכיו רוחֹות)קד א , ּ עֹוׂשֶ י ַמְלּכָ ִדיר ַקּמֵ ָבא ּתָ   .)א לבא''ס(ְלַנׁשְ

א ְוָאַמ, ְטחֹול ָּפַתח ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ֲעׂשו )קהלת ד(, רּ ּנַ ל ָהֲעׁשוִקים ׁשֶ ּ ָוֶאְרֶאה ֶאת ּכָ ּ
ה ִדְמַעת ָהֲעׁשוִקים ֶמׁש ְוִהּנֵ ַחת ַהּשָׁ ּּתַ ַּמאן ִאיּנון ֲעׁשוִקים. ּ תוְקָפא . ּ ִּאֵלין ַיּנוִקין ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

הֹון ְּדַסְלִקין ֵמָעְלָמא. ְּדִאּמְ ְות, ּ ְות ָקִטיל לֹוןְוִכי ַמְלָא. ְַעל ְיֵדי ַמְלָאך ַהּמָ ְּדִאיהו , ְך ַהּמָ ּ
ק ֵקיֶהם ּכַֹח ְוֵאין ָלֶהם ְמַנֵחם, ֶּאָלא ָהַדר ְוָאַמר. עֹוׁשֵ ּוִמַיד עֹוׁשְ ָּדא הוא . ַּמאן ַההוא ּכַֹח. ּ ּ
ַמִים)בראשית א(, ִּדְכִתיב ְרִקיַע ַהּשָׁ ְוָדא , ְּוָדא הוא ְמֹאֹרת ָחֵסר ָואו.  ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ
קְּדִא, ִליִלית ּיִהי ְמָמָנא ְדַההוא עֹוׁשֵ ּ.  

ַיּנוֵקי)ד''משפטים קי(ְוִאיִהי ַאְזַלת , ְוִאיִהי ִאְקֵרי ְטחֹול הו , ּ ְוַחְייָכא ּבְ ּוָבַתר ָעְבַדת ּבְ ּ
י ָעַלְייהו, ּרוְגָזא ְוִדְמָעה ִני. ְּטחֹול ְלִזיָנא ְדָכֵבד ַאְזָלא. ְּלִמְבּכֵ ּשֵׁ ְוָדא , ָּדא ִאְבֵרי ּבַ

ְרִביִעי יתּבָ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּוְבִגין ָדא. ּ ּבְ ִני וָבְרִביִעי, ּ ּשֵׁ ֵבד מֹוָתא . ֵּלית ִסיָמָנא ָטָבא ּבַ ּכָ
ְּטחֹול מֹוָתא ְדזוְטֵרי, ְּדַרְבְרֵבי ּ.  

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא  ּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְּדָכֵבד , ּ
א ְדֵע ִּאיהו ַדְרּגָ ּ וּ ו הוא ֱאדֹום. ׂשָ ל ָדִמין. ֵּעׂשָ ִניׁש ּכָ ּהוא ּכָ ין ְצלוִלין, ּ ין ֲעכוִרין, ּּבֵ . ּּבֵ

ין ַטב ְלִביׁש יַנְייהו. ְוֹלא ַאְבִחין ּבֵ ָּלא ָעִביד ַאְפָרׁשוָתא ּבֵ ָרֵאל. ּ א ִאיהו ִיׂשְ ְּדַאְבִחין , ִּלּבָ
ין ַטב ְלִביׁש ין ָדם ָטֵמא ְלָדם ָטהֹור, ּבֵ ִרירו ְוַנְקיו ְדַההוא ָדָמאְוָלא ָנ, ּּבֵ ִּטיל ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

בֹוֵרר אֹוֶכל ִמּגֹו ְפסֹוֶלת   .ּּכְ

  ]ב''ד ע''דף רל -' גזוהר חלק [
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א ּוְלָבַתר ְדָנִטיל ִלּבָ ְּדִאיהו ַיֲעֹקב, ּ ִרירוָתא ְדָדִמים, ּ ּּבְ ְּדִאיהו ְלֵעיָלא, ּ ּ ְת. ּ ֵבד ְוִאׁשְ ַאר ּכָ
ְּדִאיהו  ְפסֹוֶלת)ב''ד ע''דף רל(ּ ו ּבִ ָמָרה. ּ ֵעׂשָ ִעיס ָעֵליה ּבְ ִּאיהו ּכָ ם, ּ יִהּנָ , ְּדִאיִהי ּגֵ

ְנָייָנא יֹוָמא ּתִ ִריַאת ּבְ א, ּמֹוָתא ְדַרְבְרֵבי, ְּדִאְתּבְ יׁשָ ֲעבֹוָדה , ֵאׁש ָזָרה, ְּוִאיִהי נוְקָבא ּבִ
ה   .ּהֲעבֹוָדה ָזָרה ָקֵריָנן ָל, ָקׁשָ

ַעס ְלָכֵבד ּוְבִגין ְדִמיָנה ִאְתַער ּכַ ּ ַמְתִניִתין, ּ ָנן ּבְ ִאילו עֹוֵבד , ּאֹוְקמוָה ַרּבָ ל ַהּכֹוֵעס ּכְ ּּכָ ּ
ָכל ַמְרִעין ְדֵאָבִרין ְדגוָפא, ְוֹלא עֹוד. ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵריָפה ַוֲחִמימות ּבְ ֶּאָלא ְדֵלית ׂשְ ּ ּ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

ָרה ְלהֹוִבין ַעל ַעְרִקין ְדָכֵבדְּדִאיִהי ַאְדִלי. ִמּמָ ׁשַ ל ּגוָפא, ָּקת ּבְ ּוָבֵעי ְלאֹוְקָדא ּכָ ְּוִאיהו . ּ
א ַגְווָנא ְדַיּמָ ִעיס, ּּכְ ד ִאיהו ּכָ א ַסְלִקין ַעד ְרִקיָעא, ּּכַ ְּדַגֵלי ַיּמָ ּ ּוָבעו ְלָנְפָקא , ּ ּ

בוַלְייהו ִּמּגְ ִכיְנּתָ.  ָעְלָמא)א לחרבא''ס(ְלַתְבָרא , ּ חֹול , אִאי ָלאו ׁשְ ְּדִאיִהי ַלחֹוֶלה ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2545דף [ -ּ

א ְּדָלא ַנְפַקת ִמפוָמָהא, ְּדַאְסַחר ְלַיּמָ א ַאְסָחַרת ְלגוָפא, ּּ ִכיְנּתָ ּאוף ָהִכי ׁשְ ְּוָסִמיך ֵליה, ּ ְ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ְיָי ִיְסָעֶדּנו ַעל ֶעֶרׂש ְדָוי)תהלים מא(, ּכְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ּ ר ֶאת ַהחֹוֶלה,ּ ַבּקֵ , ָלא ֵליִתיב ְלֵמַרֲאׁשֹוָתיו,  ַהּמְ
יה א ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ום ִדׁשְ ִּמּשׁ ּ ְות ְלַרְגלֹוי. ּ ְְוָלא ְלַרְגלֹוי ְדַמְלָאך ַהּמָ ר . ּ ַהאי ָלאו ְלָכל ּבַ

ינֹוִני, ָנׁש מור. ֶּאָלא ַלּבֵ ִדיק ּגָ ְּיָי ִיְסָעֶדּנו ַעל ֶעֶרׂש ְדָוי, ֲּאָבל ַלּצַ יה,ּ א . ּ ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
ַּאְסַחר ּגוֵפיה ַיֲעֹקב. ַעד ַרְגלֹוי, ּ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ַוֶיֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל )בראשית מט(, ּ

ָטה ה, ַּהּמִ ַמר ּבָ א ְדִאּתְ ִכיְנּתָ ְּוָדא ׁשְ מור.  ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי)ישעיה סו(, ּ ע ּגָ ְַמְלָאך , ְּלָרׁשָ

ְות ָכל ִסְטָראַהּמָ ָכל ִסְטָרא, ְוָדא ֵיֶצר ָהָרע. ּ ַאְסַחר ֵליה ּבְ ְות ַאְסַחר ֵליה ּבְ ְּדַמְלָאך ַהּמָ ְ ,
ַּחְרָבא ִדיֵליה ִטָפה ֲחָדא ֵמִאיּנון ג, ְּדָפָניו מֹוִריקֹות, ּ יה, ִּטפֹות' ּּבְ ְּדָזִריק ּבֵ ֲּהָדא הוא . ּ

ּ ְוַאֲחִריָתה ָמָרה ַכַלֲעָנ)משלי ה(, ִדְכִתיב ֵבד ָדא ְדכוָרא. הּ ּּכָ ּ ֵבד נוְקָבא. ּ עד (. ּיֹוֶתֶרת ַהּכָ

  .)כאן

ין ְדמֹוָתא, ֵקיָבה ּתִ א ַחד ִמּשִׁ ִּאיהו ַדְרּגָ ּ ְרֵדָמה. ּ א ''נ(ֲעְסִטיְרָאה . ְוָדא ִאְתְקֵרי ּתַ

ְות, )עסירטא ִתיָתָאה ְדַמְלָאך ַהּמָ א ׁשְ ְַדְרּגָ ּ ּוִמּגֹו ְדָאֵתי ֵמָרִחיק. ּ . ְּטָרא ְדמֹוָתאִּאיהו ִמּסִ, ּ
ין ְדמֹוָתא, ַרְמָזא. ְוָלאו מֹוָתא ּתִ   .ַּחד ִמּשִׁ

ַתר ְדגוָפא ִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאַרְעָיא ְמֵהיָמָנא  ּּבָ ּ ּ ּ ,
גוָפא יה ֵיֶצר ָהָרע ְוֵיֶצר טֹוב, ֵּלית ֵאֶבר ּבְ ְּדָלא ִאית ּבֵ ינֹוִנִיים, ּ ִד. ַּלּבֵ מוִריםְּוַלּצַ , ּיִקים ּגְ

ֵרין ְיִצירֹות ּדְדַכר ְונוְקָבא, ּתְ ְרַווְייהו טֹוִבים, ּ ַגְווָנא ְדָחָתן ְוַכָלה. ּּתַ ּּכְ מוִרים. ּ ִעים ּגְ , ָּלְרׁשָ
ין יׁשִ ֵרין ְיִצירֹות ּבִ ְּדַכר ְונוְקָבא, ּתְ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר, ּ ְטָרא ְדָסָמֵאל ְוָנָחׁש, ּבְ   .ִּמּסִ

ּוְבִגין ָדא ִמ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרעּ ּּסִ ין, ּ ֵרין ַדְרּגִ ה ּתְ ֵּקיָבה ִאית ּבָ ְּדָהִכי אֹוְקמוָה . ּ ּ
ָנן ן, ַרּבָ יָנה. ֵקיָבה ָיׁשֵ מֹוָתא, ְוִאית ׁשֵ ין ּבְ ּתִ יָנה. ַאַחת ִמּשִׁ בוָאה, ְוׁשֵ ּנְ ין ּבַ ּתִ . ַּאַחת ִמּשִׁ

ָנן ָמאֵרי ְמִתיְבָת ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ רו)זכריה י(, אּ ְוא ְיַדּבֵ ְוָהְכִתיב , ּ ַהֲחלֹומֹות ׁשָ
ר ּבֹו)במדבר יב( ֲחלֹום ֲאַדּבֶ ָיא.  ּבַ ד, ָלא ַקׁשְ אן ַעל ְיֵדי ׁשֵ אן ַעל ְיֵדי ַמְלָאך. ּכָ ֲחלֹום . ְּכָ

בוָאה, ְַעל ְיֵדי ַמְלָאך ּנְ ין ּבַ ּתִ ד. ַּחד ִמּשִׁ ְוא, ֲחלֹום ַעל ְיֵדי ׁשֵ ְט, ִּאיהו ׁשָ . ָּרא ְדמֹוָתאִמּסִ
ֶבן ְּדָהִכי אֹוְקמוָה, ְּוִאיהו ּתֶ ֶבן, ּ ֹלא ּתֶ ר ְלַבר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ם ׁשֶ ׁשֵ ר ַלֲחלֹום , ּכְ ך ִאי ֶאְפׁשָ ְּכַ

ֵטִלים ֹלא ְדָבִרים ּבְ   .ּּבְ

ָנן. ִּאְצטֹוְמָכא ָדא ֻקְרְקָבן ִנְקָלף ְּדִאיהו ָנִטיל ּכָֹל, ּקוְרְקָבן טֹוֵחן, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ּ , אּ
ֵדר ְלָכל ֵאָבִרין, ְוׁשֹוֵחק ּוְמׁשַ ָלא חֹוִבין. ּ ָנן, ִאי ֵאָבִרין ּבְ ַגְווָנא ְדאֹוְקמוָה ַרּבָ ּּכְ ְּדִאית , ּ

ָנא ִבין ַית ָקְרּבְ ִּמִלין ִדְמַעּכְ ָלא ֵליה, ּ ְּדָלא ָנִחית ְלַקּבְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ַדר קוְדׁשָ ַּההוא ְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָלא דֹורֹוָנא ִדיֵל ְּלַקּבְ ִריך הוא ַעל ְיֵדי ַאְרֵיה. ּיהּ א ּבְ ל ֵליה קוְדׁשָ ְּדִאית ִדְמַקּבֵ ּ ּ ּ ַמר , ְּ ְּדִאּתְ
יה  ְעָתן)יחזקאל א(ּּבֵ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ִריך הוא ָרִכיב ָעֵליה. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,

יה ָלא ַההוא דֹורֹוָנא, ְּוָנִחית ּבֵ ְּלַקּבְ ּ.  
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ל ֵליה ַעל ְיֵדי ׁשֹורְּוִאית דֹורֹוָנא ּ ִדְמַקּבֵ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ וְפֵני ׁשֹור )יחזקאל א(ּ
ן ְעּתָ ֹמֹאל ְלַאְרּבַ ר, ְּוִאית דֹורֹוָנא. ֵמַהּשְׂ ל ַעל ְיֵדי ְדֶנׁשֶ ִּדְמַקּבֵ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ  )יחזקאל א(ּ
ן ְעּתָ ר ְלַאְרּבַ ֵתי ּתֹוִרים. ּוְפֵני ֶנׁשֶ ְּדִאיּנון ׁשְ ֵני יֹוָנהאֹו, ּ ֵני ּבְ ל , ְּוִאית דֹורֹוָנא.  ׁשְ ִּדְמַקּבֵ

יה ֵּליה ַעל ְיֵדי ְדָאָדם ִדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ן ַלְיָי)ויקרא א(, ּ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ִדיוְקָנא .  ָאָדם ּכִ ּּבְ ּ
יה ַמר ּבֵ ְּדַההוא ְדִאּתְ ּ ּ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם)יחזקאל א(. ּ ּ ּ ָלא , ּת ָעַלְייהוד ָנִחי''ְידֹוָ. ּ ְלַקּבְ

  .ּדֹורֹוָנא

  ]א''ה ע''דף רל -' גזוהר חלק [

ע ְיסֹוִדין, ְּמָמָנן ַעל ּגוִפין, ְוִאית ֵחיָון ִטְבִעיֹות ְּדִאיּנון ֵמַאְרּבַ ְּוִאיּנון ַדְכָיין, ּ ּ .
ע ֵחיָון דֹוְרִסין ְּוָלֳקְבַלְייהו ַאְרּבַ ְּדִאיּנון, ִריָרןְמ'  ַעל ד)א מלאכין ממנן''נ(, ִמְסֲאִבין, ּ ָמָרה : ּ

ְכִליֹות. ָּמָרה אוָכָמא, ָמָרה ְירֹוָקא, ָּמָרה סוָמָקא, ִּחָווָרא ְּדָסֲחִרין , ְוִאית ֵחיָון ׂשִ
ְייהו. ְלֻכְרְסָייא ְּוִאית ְלֵעיָלא ִמּנַ ְּוִאיּנון ֵחיָון ֱאָלִהיֹות, ּוְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם, ּ ְטָרא , ּ ִמּסִ
ה ִּדְקדוּשָׁ א. ְּוִאְתְקִריאו ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ּיָון ְדִסְטָרא ָאֳחָראְוִאית ֵח. ּ ְּוֱאָלִהיֹות ְדקוְדׁשָ ּ ּ ,

ה. ֱּאֹלִהים ַחִיים ְּוִאֵלין ֱאָלִהיֹות ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ִּאְתְקִריאו ֱאֹלֵהי ָהֱאָלִהיֹות, ּ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא, ּ ֵאל , ּ
ים ֲעׂשִ ל ַהּמַ ּוְבִגין ְדִאית ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים. ִּזיֵניהְוָכל ִזיָנא ָאִזיל ְל. ָאדֹון ַעל ּכָ ָאַמר , ּ

י ַלְידֹוָ)שמות כב(, ָּעַלְייהו ְלּתִ ִגין ְדָלא ִיְתָעֵרב ֱאֹלִהים . ּד ְלַבדֹו'' זֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ּבִ ּּבְ
 )עד כאן( )א ובחבורא קדמאה''ס(. ַּחִיים ִעם ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים

ִחיק, ּא ָדאִאְצטֹוְמָכ )א''ה ע''דף רל( א, ָנִטיל ְוׁשָ ּתָ ֵדר ְלָכל ִסְטִרין ִדְלּתַ ּוְמׁשַ ּ יה , ּ ּוִמּנֵ ּ
ֵאי ּתָ א. ִּאְתָזנו ּתַ ָמִרים ְלַתּתָ ִתין ׁשְ ל ִאיּנון רוִחין ְוִסְטִרין ַאֲחָרִנין ְדִאיְתָזנו , ֵּמִאיּנון ׁשָ ּּכָ ּ ּ ּ

ֵליְלָיא ֵּמִאיּנון ֵאָבִרים וְפָדִרים, ּבְ ַאר ַנְטִל. ּ ְייִפיןּוׁשְ ל ׁשַ ֵבד, ין ּכָ ְוָקִריב , ְּוָנִטיל ּכָֹלא ּכָ
ַמר, ַּלֵלב ָמה ְדִאּתְ יב. ּּכַ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ּ וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין)יחזקאל א(, ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ָחא ִנין, ִאְתֲחֵזי ַעל ַמְדּבְ ַגְווָנא ְדַאְרֵיה ָאִכיל ָקְרּבְ ל ׁשְ. ּּכְ אן וְלָהְלָאה ּכָ ְייִפיןִּמּכָ , ַאר ׁשַ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָרָזא ְדגוָפא ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ַּוַדאי ִאְצטֹוְמָכא , ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ
ַקְדִמיָתא ָנִטיל ּכָֹלא ְעִתין, ּּבְ ית ׁשַ ִאיִהי , ְוֵריָאה. ִּאיהו אֹוֶפה, ֻקְרְקָבן. ְואֹוֶפה, ַעד ׁשִ

ֶקה א.ַמׁשְ א ַמְלּכָ ֵרין.  ִלּבָ ֶקה, ְּוִאיּנון ּתְ ִּאיּנון ַוַדאי אֹוֶפה וַמׁשְ ּ א, ּ ִפירו , ְלֵמיַהב ְלַמְלּכָ ִּמּשְׁ ּ
ִקין ְּדָכל ַמֲאָכִלין וַמׁשְ א ְדֻכְלהו, ּ ֵּריׁשָ ִּמְבַחר ְלֻכְלהו, ּּ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ  )שיר השירים ה(, ּ

ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִביָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ י ׁשָ ִּאְכלו , ְלָבַתר. ּי ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ
ַאר ֵאָבִרים, ֵרִעים א, ׁשְ ְרָיין ְדַמְלּכָ ְּדִאיּנון ֵחיִלין וַמׁשִ ּ ּ ר , ְּדָפִליג לֹון ְמזֹוָנא, ּ ַעל ְיֵדי ׂשַ

ְכרו דֹוִדים. ָהאֹוִפים תו ְוׁשִ ּׁשְ ִקים, ּ ׁשְ ר ַהּמַ   .ַעל ְיֵדי ׂשַ

ר ָנׁשְוָכ ֵּבד ִאיהו ִליִמיָנא ְדּבַ ּוְבִגין ָדא. ּ ן ִליִמיָנא , ּ ְעּתָ ּוְפֵני ַאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין ְלַאְרּבַ ּ
א ְּדִאיהו ִלָבא, ְּדַמְלּכָ ָמאָלא, ְטחֹול. ּ ְטָרא ַאֲחָרא. ִלׂשְ ִּאֵלין ִאיּנון ִמּסִ ּוְפֵני ׁשֹור , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2547דף [ -ּ

ֹמֹאל ַמָיא. ֵמַהּשְׂ ֶקה ַחְמָרא ָמזוג ּבְ ַּמׁשְ אּ ֵבד, ְוַאְרֵיה ָאִכיל.  ְלַמְלּכָ ִניׁש ְמזֹוָנא , ָּדא ּכָ ּכָ
א י ַמְלּכָ א, ַקּמֵ ְּדִאיהו ִלּבָ ּ.  

ו. ְּוִאית ְלַאְקׁשוֵיי ַעל ַהאי ֵבד ִאיהו ֵעׂשָ א, ִּאי ּכָ ן ְמזֹוָנא ְלִלּבָ ֵּאיך הוא ְמַתּקֵ ֶּאָלא . ְ
ַגְווָנא ְדִיְצָחק א ִאיהו ּכְ ַּוָדאי ִלּבָ ֵבד ֵעׂשָ. ּ ד ַצִיד, וּכָ ְּדִאיהו ַהּצָ א ֵליה. ּ  )בראשית יז(, ְּוֵייּמָ

נֹו יד ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ְצלֹוִתין. ָּיקום ָאִבי ְוֹיאַכל ִמּצֵ ְרִכין ֵמֲעִנִיים, ּ ְּדַאְזִלין וִמְתּתַ ּ ְוִיְצָחק , ּ
ַצֲעָרא וִביגֹוָנא ְּדָלא ַיְכִלין ְלַכְווָנא ִלְצלֹוָתא, ּּבְ ּוְבִגין ָדא ָלא . ּ יִדיּ , ָאַמר ְוֹיאַכל ִמּצֵ

נֹו יד ּבְ ָרֵאל)שמות ד(. ֶּאָלא ְוֹיאַכל ִמּצֵ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ַגְווָנא ָדא.  ּבְ ָרֵאל , ּּכְ ֵלית לֹון ְלִיׂשְ
ָגלוָתא ֶּאָלא ַעל ְיֵדי אוִמין ְדָעְלָמא, ְּמזֹוָנא ּבְ ּ ּ.  

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ד ִאיּנון ּבְ ֲּאָבל ּכַ אְמזֹוֵניהֹון ַע, ּ ִכיְנּתָ ְנֵפי ֵריָאה . ל ְיֵדי ׁשְ ֵרין ּכַ ְוֵיהֹון ּתְ
ִקין אוָמה ִקים, ַּמׁשְ ׁשְ ר ַהּמַ ּוְתֵרין ּכוְלָיין ָהאֹוִפים. ׂשַ ִלין ַהֶזַרע ְדָנִחית ִמן מֹוָחא, ּ ִּדְמַבּשְׁ ּּ ,

ְנֵפי ֵריָאה ִלין ִמּכַ ִלין ַמָיא ִדְמַקּבְ ּוְמַבׁשְ א. ּּ ּוְלָבַתר ְדֵייכול ַמְלּכָ ּ א, ּ ְּדִאיהו ִלּבָ ַמר , ּ ִאּתְ
ְלָיין ִדיֵליה ְתֵרין ּכֻ ּּבִ ּ ְנֵפי ֵריָאה. ִּאְכלו ֵרִעים, ּ ְכרו דֹוִדים, ְוִלְתֵרין ּכַ תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ ּ.  

א ִדין ּסֵ א ִאיהו ּכִ ְּדִלּבָ ּ ִליָחן ִדיֵליה, ּ ע ֵחיָון ׁשְ ַּאְרּבַ ְנֵפי ֵריָאה. ּ ֵרין ּכַ ְלָיין, ּתְ ּוְתֵרין ּכֻ ּ ,
ּ ֵריָאה וְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלָמְעָלהְּדַכְנֵפי ּ א, ּּ ָלא ָעַלְייהו ַמְלּכָ ְּדִאיהו , ְּלַקּבְ ּ

ּ רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי)ישעיה יא( ּ ּ ּ ּ ּ ְרְסָייא. ּ , ְּדָיִתיב ַעל ּכֻ
א ְּדִאיהו ִלּבָ ְּדָכל ִאיּנון ְדִפיִקין, ּ ּ ְתֵריהּ ַתר ַמְלֵכיהֹון, ּ ִמְתַנֲהִגין ֲאּבַ ַחָייִלין ּבָ   .ּּכְ

ְנֵפי ֵריָאה יב ִמּכַ ְּורוָחא ְדָנׁשִ ֵרי נוְקֵבי חֹוָטָמא, ּ יב ַעל ּתְ ְּוִאיהו ָקִריר וְצִניָנא . ָּנׁשִ ּ
ֹמאָלא ְרְסָייא ְדַרֲחֵמי. ְוָחם ִמיִמיָנא. ִמּשְׂ ְטָרא ְדמֹוָחא ְדִאיהו ּכֻ ּוִמּסִ ּ ּ ּ ּיהו רוַח ָקר ִא, ּ ּ

ָמאָלא ִדְגבוָרה. ְּדֶחֶסד, ִליִמיָנא ְּוָחם ִמּשְׂ א, ּ ן ִלּבָ יה. ְּדַתּמָ ּומֹוָחא ָמִזיג ּבֵ ֶאְמָצִעיָתא , ּ ּבְ
ְּדַתְרַווְייהו א ָמִזיג. ּ ּומֹוָחא אוף ָהִכי. ִמּקֹור ָוחֹום, ּאוף ָהִכי ִלּבָ ִלין ֵדין ִמֵדין, ּ ִּדְמַקּבְ ּ ּ.  

ָמִרים ְדֹכָל ּוׁשְ ּ ְרָיין ִדיֵליה, ָנִטיל ְטחֹול, אּ ּוַמׁשִ ּ ָפחֹות, ּ ְּדִאיּנון ֲעָבִדים וׁשְ ּ ְּדָאַמר , ּ
ֹלֹמה ָפחֹות)קהלת ב(, ָּעַלְייהו ׁשְ ים. ּ ָקִניִתי ִלי ֲעָבִדים וׁשְ ֵרין ּכוְלָיין ִאְתְקִריאו ִאׁשִ ּּתְ ַעל , ּ

ים ִדְלֵעיָלא ם ִאׁשִ ּׁשֵ הו , ּ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ י ְיָי ְוַנֲחָלתֹו ֹיאֵכלון ִא)דברים יח(ּ   .ּּשֵׁ

ית ִעְזָקאן ֶנה ׁשִ ַמר, ּוַבּקָ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ֵני ֵאִלים)תהלים כט(, ּ ִּדְבהֹון ָסִליק . ּ ָהבו ַלְיָי ּבְ
ְּדִאְתְפִליג ְלו, ָקָלא א' ּ ִכיְנּתָ ִביָעָאה ָסִליק ְלפוָמא. ָּקִלין ִדׁשְ ּוׁשְ ְרְסָייא, ּ ְּדִאיהו ּכֻ ית . ּ ְוׁשִ

א, ְּזָקאן ְדָקֶנהִע ין ְדֻכְרְסָייא ְדַמְלּכָ ית ַדְרּגִ ַגְווָנא ְדׁשִ ִּאיּנון ּכְ ּ ּ ּ ְּוָקֶנה ִאיהו ֻסָלם. ּ ְּדֵביה , ּ ּ
א ,  ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו)בראשית כח( יה ַמְלּכָ ְּדִאיּנון ֲהָבִלים ַסְלִקין ּבֵ ּ א ''נ(ּּ

ְּורוִחין ַדֲאִויָרא, )מלבא א)חורין נפקין( ּ ִלּבָ יה ּבְ ין ּבֵ ְּדָלא לֹוִקיד , ְּלַקְרָרא ֲחִמימוָתא, ּ ַנְחּתִ
  .ּּגוָפא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2548דף [ -ּ

ה רוִחין, ְּוַכד רוָחא ָנִחית ַכּמָ א ִעם ֵחיֵליה, ָּנִחית ּבְ ַמְלּכָ ִלין . ּּכְ ְוַכְנֵפי ֵריָאה ְמַקּבְ
א ָעַלְייהו, ְּלרוָחא ְּדִאיהו ַמְלּכָ ּ ָמה ַדֲאֵמיָנא, ּ ּוְפֵניֶהם ְוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות )קאל איחז(. ּּכְ ּּ, 

י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה)שמות כה( רוִבים פֹוְרׂשֵ ּ ְוָהיו ַהּכְ ּ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף רל -' גזוהר חלק [

א ִעָלָאה ְדִאיהו רוַח ַהּקֶֹדׁש ה ְדַמְלּכָ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ אן ֵאָבִרין ְדַבר ָנׁש ּבְ ִּאי ַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ָנִחית , ּּ
ֻסָל רֹון, םּּבְ ְּדִאיהו ּגָ ין, ּ ה רוִחין ַקִדיׁשִ ַכּמָ ַמר ָעַלְייהו, ּּבְ ְּדִאּתְ ה ַמְלָאָכיו )תהלים קד(, ּ  עֹוׂשֶ

א ּרוחֹות ְוַסְלִקין ָלֳקֵבל ִאֵלין ֲהָבִלים ְדִלּבָ ּּ ַמר ָעַלְייהו, ּ ְּדִאּתְ ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט, ּ . ְמׁשָ
ַמר  א .  ַלֲהבֹות ֵאׁש)ב''ה ע''דף רל (ד חֹוֵצב''קֹול ְידֹוָ )תהלים כט(ְּוָעַלְייהו ִאּתְ ִגין ְדִליּבָ ּּבְ

פוָמא ְדִאיהו ְידֹוָ, ֲאֹדָני יה ַסְלִקין ַלֲהבֹות ֵאׁש ּבְ ְּדִמּנֵ ּ ּ ּ ָמה רוִחין , ד''ּּ יה ּכַ ין ִעּמֵ ְּדַנְחּתִ ּ ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ ה, ּ ע ַאְתָוון ְיהֹוָ ַמר ָעַלְייהו. ֵמַאְרּבַ ְּדִאּתְ ע ''ה ָאַמר ְידֹוָ ּכֹ)יחזקאל לז(, ּ ד ֵמַאְרּבַ

ּרוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח ּ.  

ְּדִאיּנון ִליִמיָנא ְדֶחֶסד, ִּאיהו ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה, ה''ָקֶנ ּ ָמאָלא ִדְגבוָרה, ּ ְּוִלׂשְ ּ .
ְפֶאֶרת ֶאְמָצִעיָתא, ּתִ ֵרין ְדרֹוִעין, ֻּסָלם ּבְ ִליל ּתְ גוָפא ּכָ ּּבְ ְּוגוף וְבִרית, ּ  )סטרין(ּוְתֵרין , ּ
ית ִעְזָקאן ְדָקֶנה. ׁשֹוִקין   .ָּלֳקֵבל ׁשִ

י ֲאֹדָנ, ד ְלִלָבא''ְוַכד ָנִחית ְידֹוָ א, י''ְלַגּבֵ ִלּבָ ַרֲחֵמי ּבְ ִרין ִדיָנא ּבְ ְּדִאיהו . ִּמְתַחּבְ ּ
ָנהי ח, ְּוַכד ָסִליק ֲאֹדָני ְלפוָמא. ְיֲאהדֹוָ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ה ּבְ, ַּדֲאֹדָני ׂשְ ָלא ְיהֹוָ , ּפוָמאְלַקּבְ

ִחּבוָרא ֲחָדא ָמָהן ּבְ ֵרין ׁשְ ן ּתְ ּמָ ָרא ּתַ ָנדי, ְּלִאְתַחּבְ א, ְיֲאדדֹוָ ִלּבָ ָרָאן ּבְ ַגְווָנא ְדִמְתַחּבְ . ּּכְ
ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ְדָרׁש, ּ ֵנס ְלֵבית ַהּמִ ָברֹו ַאל ִיּכָ ֵאין ּתֹוכֹו ּכְ ִאי , ִמי ׁשֶ

ֵּלית לֹון פוָמא ְוִל ִויןּ א ׁשָ   .)עד כאן(. ּבָ

ָקֶנה ית ִעְזָקאן ּבְ ֲחָדא, ָקֶנה ׁשִ ָראן ּכַ ֵני ֵאִלים, ִמְתַחּבְ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּבְ ַּמְפֵקי רוָחא , ּ ּ
ָבא ַעל ָעְלָמא ְטָרא ִדְגבוָרה. ְלַנׁשְ ְּוַאְתָיין ִמּסִ ֲחָדא. ּ ָרן ּכַ ַגְווָנא , ְּוַכד ִאיּנון ִמְתַחּבְ ִּאיּנון ּכְ

ְּוִאֵלין ִאְקרו ׁשֹוָפר. ָפרְּדׁשֹו ל ִיְצָחק, ּ ל ַאִיל ׁשֶ ן. ׁשֹוָפר ׁשֶ ׁשָ ֵני ּבָ ֵני , ֵאִלים ּבְ ָּהבו ַלְיָי ּבְ
ּוַמְפִקין רוָחא ְוָקָלא, ֵּאִלים ְדִיְצָחק. ֵאִלים ָעֵבי ִמְטָרא, ְּוַההוא ָקָלא ָנִפיק. ּּ , ְוִאְעַרע ּבְ

ַמע ְלִבְרָייָתא ְלַבר ּתְ ִתיבְּוַעל ָד. ְוִאׁשְ בורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן)איוב כו(, א ּכְ ְּדוָדִאי . ּ ְוַרַעם ּגְ
ְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ַאְתָיין ִּמּסִ ּוְבִגין ָדא . ּ קול יי על המים אל , א ומה אמר ההוא קלא''ס(ּ

ים)'הכבוד וגו בֹוד ִהְרִעים ְיָי ַעל ַמִים ַרּבִ ִתיב.  ֵאל ַהּכָ בֹוד רֹוֵעם ָלא ּכְ ּ ֶאָלא ֵאל ,ֵאל ַהּכָ
בֹוד ִהְרִעים ָבָחא ְדַהאי ָקָלא. ַּעל ְיָדא ִדְבֵני ֵאִלים, ַהּכָ ׁשְ ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע ּבִ ֲּהָדא הוא , ּ

  .ִדְכִתיב ִמי ִיְתּבֹוָנן

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאהרעיא מהימנא  ַווי לֹון ִלְבֵני , ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ּ
א ְּדִאיּנון ֲא, ָנׁשָ אּ ְּדָלא ַיְדִעין ֵאָבִרים ְדגוֵפיהֹון ַעל ַמה , ְסִתיִמין ַעְייִנין, ִטיִמין ִלּבָ ּ ּ

ִנין ּקְ ִריך הוא , ִּאיּנון ִמְתּתַ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ יה)ה''א קנ''נ(ְּ ִליָלן ּבֵ ַלת ֵחיִלין ּכְ , ַחד ֶהֶבל, ּ ּתְ
ְּדִאיהו ַלַהב ֵאׁש א ְוִאְתְפַלג ְלז, ּ ְּדָנִפיק ִמן ִלּבָ ְנָייָנא. ְּדָאַמר ֹקֶהֶלת, ֲהָבִלים' ּ ַּאִויר , ּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2549דף [ -ּ

יה ִמְלַבר ְּדָעאל ְלַגּבֵ ּ ִליָתָאה. ּ ָקֶנה, ַּמִים ְדַכְנֵפי ֵריָאה, ּתְ ְּדִאיּנון ְדבוִקים ּבְ ּ ּ ַלת ִאֵלין . ּ ּוִמּתְ ּ
ל ַחד ְלז, ַּמִים ְורוַח ְוֵאׁש, ִאְתַעִביד קֹול ּוִמְתְפֵלג ּכָ ' ז, ֲאִוירֹות' ז, יםְלָהִב' ְּוִאיּנון ז', ּ

  .ְנָחִלים

א ְּוַכד ַאְעָרעו ְלָהִבים ְדִלּבָ ָעֵבי ִמְטָרא, ּ ְנֵפי ֵריָאה, ּבְ ְּדִאיּנון ּכַ . ֹּאַרח ָקֶנה ְדֵריָאה, ּ
בורֹוָתיו ִמי ִיְתּבֹוָנן ַּהאי ִאיהו ְוַרַעם ּגְ יָנה. ּ ּבִ ְּדֵביה ֵלב ֵמִבין ּבַ ָמאָלא, ּ א ִלׂשְ ִלּבָ , ְּדִאיִהי ּבְ

ן ָחְכָמה מֹוָחא. ַּמִים ְדַכְנֵפי ֵריָאה, ְוֶחֶסד ִליִמיָנא. ּבוָרהּגְ ּמָ יה, ְוּתַ ּוִמּנֵ  )שיר השירים ד(, ּ
ֵאר ַמִים ַחִיים ְונֹוְזִלים ִמן ְלָבנֹון ים ּבְ ּנִ ְּדִאיהו ִלּבוָנא ְדמֹוָחא. ַּמְעַין ּגַ ּ ּ נֹוְזִלים ַעל ָקֶנה , ּּ

ָלקו . ְּדֵריָאה ַתר ְדִאְסּתָ ּּבָ י מֹוָחאּ   .ֲּעָנִנים ְדִביָנה ְלַגּבֵ

ְּוָרָזא ְדִמָלה  ן)שיר השירים ג(ּ ִתיְמרֹות ָעׁשָ ר ּכְ ְדּבָ ן .  ִמי ֹזאת עֹוָלה ִמן ַהּמִ ְוָדא ָעׁשָ
א ְלמֹוָחא, ַהַמֲעָרָכה ְּדָכל רוִחין ְדָעְלָמא. ְּדָסִליק ִמן ִלּבָ ּ ָּלא ָזִזין ֵליה ֵמַאְתֵריה, ּ : ָחְכָמה. ּ

א: ַחּכֹ. ה''כח מ ִלּבָ מֹוָחא: ָמה. ּבְ ְפֶאֶרת: ָקֶנה. ּבְ ִליל ו, ּתִ ין ִאיּנון ' ו. ְסִפיָרָאן' ּכָ ַּדְרּגִ ּ
א, ְלֻכְרְסָייא ה. ְּדִאיִהי ִאיּמָ א ָחְכָמה ְלַגּבָ א, ְּלַנְחּתָ ְּדָבה ֵלב ֵמִבין, ִמן מֹוָחא ְלִלּבָ ּוְבִגין . ּ

א ָנִחיתּבֵ.  ְקֵנה ָחְכָמה ְקֵנה ִביָנה)משלי ד(, ָּדא א ָסִליק. ּיה ַאּבָ יה ַאּבָ ְּוַהאי ִאיהו . ּּבֵ
ֻּסָלם ְדֵביה  ּ ֵרי)א עולים ויורדים בו''ס(ּ ֵרי,  עֹוִלים ּתְ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְויֹוְרִדים ּתְ

ט ְדָבַלע ֵמיְכָלא ְייִפין, ְּוׁשֶ ן ָעאל ְלֻכְלהו ׁשַ ּמָ ּוִמּתַ ַדְרּגָ)א דא איהו רזא''ס(ְּדִאיִהי , ּּ א  ּבְ
ים ים ִאיּנון ְקֵרִבין ִמַיד. ְּדִאּשִׁ ִּאּשִׁ ִליל , ּ א ִעָלָאה)א כלא''ס(ּוַבְלֵעי ְוַנְטֵלי ּכַ , ּ ִמּגֹו ֶאּשָׁ

ים י ְיָי ְוַנֲחָלתֹו ֹיאֵכלון)דברים יח(, ְּוָרָזא ָדא. ְּדָכִליל ָלִאּשִׁ ִּאֵלין ַאְכִלין וַבְלִעין. ּ ִאּשֵׁ ּ ,
ָאר ָלא ַאְכִלין ָהִכי   .ּוׁשְ

ֵני ָעְלָמא ְו ֶּאָלא , ְּוָלאו ָרָזא ִדְלהֹון, ְָלא ַיְדִעין ֵאיך ַאְכִלין,  ְלַבד)א לבר''ס(ָכל ּבְ
ין ִדְלגֹו ִאיּנון ַיְדִעין ַּדְרּגִ ּ ְייהו, ּ חוץ. ְּוַנְטִלין ִמּנַ ִדיָקה ִמּבַ ט ֵלית ֵליה ּבְ ְּוׁשֶ , ְּדָלא ַיְדֵעי, ּ

ְפִנים ַיְדֵעי ְוַנְטֵלי ַעד ל, ּ ְדָעאל ְלֵבי טֹוְחָנאֶּאָלא ִמּבִ ׁשַ ִחיק ְוִאְתּבְ ּתְ ְּוָנִטיל ּכָֹלא . ְוִאׁשְ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ֵבד ּכְ ין. ּּכָ ים ַנְפֵקי ַדְרּגִ ֵּמִאֵלין ֶאׁשִ ַקְדִמיָתא, ּ ֵבד ּבְ ומאן (, ְּדַאְקְדֵמי ְוַנְטֵלי ִמּכָ

ִנין ְוַטֲחֵני,  ַהטֹוֲחנֹות)אלין, אינון ִתיבְּוַעל ָד. ַאְכֵלי ָקְרּבְ א ּכְ י ַמְקְדׁשָ , א ִמְדִאְתָחַרב ּבֵ
י ִמֵעטו)קהלת יב( ּ וָבְטלו ַהטֹוֲחנֹות ּכִ ּ ּ ַקְדִמיָתא. ּ   .ִּאֵלין ַטֲחִנין ּבְ

  ]א''ו ע''דף רל -' גזוהר חלק [

יָון ְדִאְתַטֲחָנן ְלֵטי ָעַלְייהו, ּּכֵ ִּאיּנון ְדׁשַ ּ ְלֵעי ְוַנְטֵלי, ּ ֶּאָלא . ֲאַמאי. ט''ְּוִאְקרון ְוׁשֶ, ּבַ
ט ִּדיוְקָנא ְדָוא, ְוׁשֶ ּ פוף )א''ו ע''דף רל(, ו''ּּ ט ּכָ ִּאיהו ְוׁשֶ ָיא, ּוְלָבַתר. ּ ּתְ ט ְלֵמיַכל ִמׁשְ , ׁשָ

יב. ַּחְמָרא וַמָיא טו ָהָעם ְוָלְקטו)במדבר יא(, ִּדְכּתִ ּ ׁשָ ָיא ַחְמָרא , ֵמיְכָלא ְלֵמיַכל. ּ ּתְ ִמׁשְ
ִּנּסוָכא ְדַיִין, ּוַמָיא   .ָּכא ְדַמִיםְּוִנּסו, ּ

ֵריָאה ִאיב ּבָ ּתְ ט ָעאל וִאׁשְ ַהאי ְוׁשֶ ָרִפים, ּבְ ְלהֹוִביָתא ִדְלהֹון )א שייפין''ס(, ִּאֵלין ׂשְ ׁשַ ּ ּבְ
ָיא ּתְ ִחּבוָרא ֲחָדא, ְּוִאְקרון ֵריָאה, ַנְטֵלי ִמׁשְ הֹון, ּּבְ ִאיב ּכָֹלא ּבְ ּתְ ַנְטִלין , ְּוָכל ִאֵלין. ְּוִאׁשְ
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ל ַחד ְוַחד ְד, ּכָ א. ָּקא ֲחֵזי ֵליהּּכַ י ַמְקְדׁשָ ּוִמְדָחַרב ּבֵ י )קהלת יב(, ּ ּ וָבְטלו ַהטֹוֲחנֹות ּכִ ּ ּ
ְלהו ִּמֵעטו ּכֻ ְּדַאְזִעירו ִדיוְקַנְייהו וְמזֹוַנְייהו. ּּ ּ ּ ּ ּ ּ יה ְמֵאָרה, ּּ ְּוֵלית יֹוָמא ְדֵלית ּבֵ ָּאִרים ָקֵליה , ּ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַלם ַקְרּתָ, ַרּבִ אַּווי ְירוׁשָ א, א ַקִדיׁשָ ְּדָכל ָטָבאן ִאֵלין ַאְבִדין, ַווי ְלַעּמָ ּ ,
ִרין ְמָמָנן ַאְזִעירו ִדיוְקַנְייהו יּבָ ַּרְבְרָבן ּגִ ּ ּ כו ַחְבַרָייא, ּּ ַּעל ָדא ּבָ ּ י, ָּאְמרו. ּ ד , ַווי ִרּבִ ּכַ

ַלק ִמן ָעְלָמא ְסּתָ ִאֵלין, ּּתִ ַּמאן ְיַגֶלה ָרִזין ְסִתיִמין ֲעִמיִקין ּכְ ָמעו ִמן יֹוָמא ,ּ ּתְ ּ ְדָלא ִאׁשְ ּ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ א, ִּדׁשְ ּתָ ְמִעין ִמִלין ִאֵלין. ְוַעד ַהׁשְ ָאה ָדָרא ְדׁשַ ַּזּכָ ּ ּ ָאה ָדָרא ְדַאְנּתְ , ּ ְּוַזּכָ ּ

ַגִוויה ּּבְ ֲארון ַיְתִמין ִמָנך, ּ ּתַ ְַווי ְלָדָרא ְדִיׁשְ ּ ּ.  

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ָפַתח ַרְערעיא מהימנא  ּ ִתיב, ָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמרּ , ְוָהא ּכְ
ֶמְרֲחֵבי ָרִקיַע ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינו ׁשֶ ַבע ְרִקיִעין ִאיּנון. ְּוׂשִ ָחִקים. ָרִקיַע. ִוילֹון: ְּוׁשֶ . ְּזבול. ׁשְ

ָחִקים. ֲעָרבֹות. ָמכֹון. ָמעֹון ִּדְבהֹון ֵריַחִים ְדטֹוֲחִנים ָמן ַלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא. ׁשְ ּיּנון ְוִא. ּ
ָחִקים ם , ִּאְקרון ׁשְ ה ָהֵדק)שמות ל(ַעל ׁשֵ ּנָ ַחְקּתָ ִמּמֶ ָּעַלְייהו , ְּוִאיּנון ֶנַצח ְוהֹוד,  ְוׁשָ

ַמר  ָחִקים ִיְזלו ֶצֶדק)ישעיה מה(ִאּתְ ּ וׁשְ ָאה, ּּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ   .ְּדִאיִהי ׁשְ

ֲחִרית, ִוילֹון ְּדֵביה ַמְכִניס ַעְרִבית ומֹוִציא ׁשַ ּ א . ִּאיהו ְיסֹוד, ָרִקיַע. ּ ְמׁשָ ְּדֵביה ַנֲהִרין ׁשִ ּ
ָאה, ְוִסֲהָרא ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא וׁשְ ּ ּ ּ  )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ַמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ְרִקיַע ַהּשָׁ ן אֹוָתם ֱאֹלִהים ּבִ ין ֶנַצח ְוהֹוד, ְוַצִדיק אֹות. ַּוִיּתֵ  .ּבֵ
ְפֶאֶרת וַמְלכות, ְּוֵעדות ין ּתִ ּּבֵ ּ.  

ֵרין ַפְלֵגי ּגוָפא ִאיּנון ֶּנַצח ְוהֹוד ּתְ ּ אֹוִמים, ּ ַגְווָנא ִדְתֵרין ּתְ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו . ּּכְ ּ ּ
ָחִקים ֲחָדא ו. ׁשְ ְרַווְייהו ּכַ ט, ּו ִאיּנון''ּּתַ ָמאָלא, ִמן ְוׁשֶ ְטָרא ִדׂשְ ֵרין ט. ִּמּסִ , ֹוֲחנֹותְּוִאיּנון ּתְ

ְטָרא ִדיִמיָנא ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ִעּמֹו)שמות יג(. ִּמּסִ ח ֹמׁשֶ ַעְצמֹות ַצִדיק ְיסֹוד . ּ ַוִיּקַ
ִדיק, ָעְלִמין א ְדיֹוֵסף ַהּצַ ַּדְרּגָ ַמר. ּ י, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ , ְוֵלית ֶלֶחם. ֶאת ָקְרּבָ

ַלְחִמיּ ְלכו)משלי ט(, ֶּאָלא אֹוַרְייָתא לֹות ְדַצִדיק: ְּוִאיּנון. ּ ַלֲחמו ּבְ ּכְ . ֵּעץ ְפִרי, ְוַצִדיק. ַּאׁשְ
ַמר ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ָנִים)במדבר יג(, ּ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ּ ַוִיּשָׂ ּ ן . ַוֲאַמאי ַבּמֹוט. ּ ּמָ ִגין ְדָלא ֲהָוה ּתַ ּּבְ

  .ַצִדיק

יה ַמר ּבֵ ּוְבִגיַנְייהו ִאּתְ ּ ִדיק ֹלא ִי)תהלים נה(, ּ ן ְלעֹוָלם מֹוט ַלּצַ ְּדִאיהו ֵעץ, ּּתֵ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
יה ה ֵעץ ִאם ַאִין)במדבר יג(, ּּבֵ ַּאְעְקרו ֵעץ ְדִאיהו ַצִדיק. ּ ֲהֵיׁש ּבָ ּ ִּאֵלין ְדַאִפיקו ׁשום , ּ ּ ּּ ּ

יׁש ַעל ַאְרָעא ָנִים, ְּוָגְרמו, ּבִ ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ַּוִיּשָׂ ּ   .'ו' ו, ּ

ַמ יה סֹוד, ַצִדיק ְיסֹוד. ָסֲחָטה ֲעָנִבים, רָּעַלְייהו ִאּתְ ֲעָנָביו , ּּבֵ ר ּבַ ְּדִאיהו ַיִין ַהְמׁשוּמָ ּ ּ
ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ְּדִאיּנון ו. ִמּשֵׁ ין ְדָאת ו' ּ ַּדְרּגִ ָרִפים. 'ּ ׁש )ישעיה ו(', ו' ו, ְּוִאיּנון ׂשְ  ׁשֵ

ָנַפִים ְלֶאָחד ָמאָלא. ּכְ ְּוִאיּנון ַאִפיקו. ִמּשְׂ ְלהֹוִביָתא ִדְלהֹון .  ַמִים ִמיִמיָנאּּ ׁשַ ְּוָצִחין ּבְ
ְטָרא ִדְגבוָרה ִּמּסִ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ   .ְּוׁשֹוֲאִבין ִמּסִ
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ַמר ה ַמְלָאָכיו רוחֹות)תהלים קד(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ עֹוׂשֶ ִּמּסִ ּ ּ ,
א ִבין ַעל ִלּבָ ְּדִאיהו ַדְר, ְּדַנׁשְ ּ אּ רוָחא ְדקוְדׁשָ יָרָאה ּבְ א ֲעׁשִ ּּגָ ּ יַנְייהו, ּ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ', ְּוִאיהו ו. ּ

ָצָבא ִדיֵליה ּאֹות ּבְ ִליל ו, ּ ִּפְרִקין ִדְתֵרין ׁשֹוִקין' ּכָ הו , ּ ִּדְכִתיב ּבְ  ׁשֹוָקיו )שיר השירים ה(ּ
ׁש ִרית, ַּעּמוֵדי ׁשֵ   .ְוָדא ַצִדיק אֹות ּבְ

ְפֶאֶרת, ִּעָלָאה' ו ית ִפְרִקין ִדְתֵרין ְדרֹוִעיןּבֵ. ּתִ ּין ׁשִ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ּּגוף וְבִרית ', ו' ו, ּ ּ
ֵביָנן ַחד י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה)שמות כה(ְּוִאיּנון . ַחׁשְ ל ו, ּ פֹוְרׂשֵ ִּעָלָאה ָעַלְייהו' ְלַקּבֵ ּ .

ְטֵריה ּוִמּסִ ַכְנֵפיֶהם ַע. ִּאְתְקִריאו ְנִביֵאי ָהֱאֶמת, ּ ִריתסֹוְכִכים ּבְ ְּדִאיהו ו, ל ּבְ ְנָייָנא' ּ , ּתִ
ּוְבִגין ָדא. ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י( ְּדִאיּנון , ּטֹוֲחִנים ָמן ְלַצִדיַקָייא, ֶנַצח ְוהֹוד, ּ ּ

ְטָרא ְדַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ִּמּסִ יַנְייהו, ּ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריאו טֹוֲחנֹות. ּ ּ ּ.  

ְטָרא ְד ּוִמּסִ טּ טו ָהָעם ְוָלְקטו)במדבר יא(, ְוׁשֶ ּ ׁשָ ִּאיּנון ְלקוטֹות ְדִפְסקֹות ְדַמְתִניָתא, ּ ּ ּ ּ .
ַּמאן ְדַאִפיק ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ֵמָהָכא, ְּוָטֲחנו ַבֵריַחִים ַנִיים, ּּ ׁשִ , ְָצִריך ְלִמְטַחן לֹון ּבְ

ֵליִמין ּוְלַאָפָקא ִמִלין ׁשְ ּ ְּוִאיּנון ִמִלין ִאְתְקִר, ּ ָלִמיםּ ְטָיין, ְואֹוֲחָרִנין. ּיאו ׁשְ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ ,
ַהְלָעָטה ְּדַאְכִלין ִמִלין ּבְ הֹון, ּ יּנֵ טֹוֲחנֹות ִדְלהֹון וְבׁשִ ְּוָלא טֹוֲחִנין לֹון ּבַ ּ הו, ּ ִתיב ּבְ , ַּמה ּכְ

יֶהם ְוַאף ְיָי ָחָרה ָבָעם)במדבר יא( ּנֵ ין ׁשִ ר עֹוֶדּנו ּבֵ ׂשָ ְּדִאיּנון, ּ ַהּבָ ְזָעא ְדַמאן ְדָאַמר , ּ ִּמּגִ ּ
רוִבים.  ַהְלִעיֵטִני ָנא)בראשית כה( ְּוֶנַצח ְוהֹוד ִאְתְקִריאו ּכְ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רל -' גזוהר חלק [

ּוְתַמְנָיא ִאיּנון יָנה, ָחְכָמה: ּ דוָלה, ּבִ בוָרה, ּּגְ ְפֶאֶרת, ּּגְ , ַּצִדיק, הֹוד, ֶנַצח, ַּמְלכות, ּתִ
יה ּ ְדִאיהו ֵלית ֵליה זוג.ֲּעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּוַמאי ֲעָטָרה ִדיֵליה. ּ ּ ֶתר ֶעְליֹון. ּ ּוְבִגיֵניה . ּכֶ דף (ּ

ִתָיה ֶאָלא , ּ אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין)ב''ו ע''רל א ֵאין ּבֹו ֹלא ֲאִכיָלה ְוֹלא ׁשְ ָּהעֹוָלם ַהּבָ ּ
יֶהם ָראׁשֵ ִבים ְוַעְטרֹוֵתיֶהם ּבְ ּ ְדאֹוְקמוָהְּוַהְיינו. ַּצִדיִקים יֹוׁשְ א , ּ י קוְדׁשָ ת ַקּמֵ ּבָ ָּאְמָרה ׁשַ

ִריך הוא ּּבְ ן זוג, ְ ן זוג ְוִלי ֹלא ָנַתּתָ ּבֶ ְּלֻכְלהו יֹוֵמי ָנַתּתָ ּבֶ ּ ּ רעיא ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

  )א''ג ע''מהימנא רי

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינו ְיָי ֶא)דברים ו(, ָּפַתח ַרּבִ ַמע ִיׂשְ ' ד, ַרְבְרָבא' ע. ָחדּ ׁשְ
יב. ְּוִסיָמָנא ָדא ֵעד. ּאוף ָהִכי ַּהְיינו ִדְכּתִ ֶכם)שמואל א יב(, ּ ֲארון ַאְתָוון .  ֵעד ְיָי ּבָ ּתַ ִּאׁשְ

ְּפתוָחה' מ, מ''ש ִגין ְדם, ַמאי ַטְעָמא ָלא ְסִתיָמא. ּ א , ְסִתיָמא' ּּבְ  )א עלמא''ס(ַמְלּכָ

א, ְּפִתיָחא' מ. ִּעָלָאה ָאה)א עלמא''ס( ַמְלּכָ ּתָ ֲארו א, ַאְתָוון ַאֲחָרִנין.  ּתַ ּתָ משלי (, ח''ִּאׁשְ

ִתיב)כה ר ָדָבר ּכְ בֹוד ֱאֹלִהים ַהְסּתֵ   .ּ ּכְ

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְחָנא ּבְ ּכַ ַּאׁשְ ָכל יֹוָמא, ּ ל ַמאן ִדְמַייֵחד ִיחוָדא ָדא ּבְ ּּכָ ּ ֶחְדָוה , ּ
ְּזִמיָנא ֵליה ִמְלֵעיָלא ּ ָּרָזא ְדַאְתָוון ִאֵליןֵמ, ּ . ֵמַהאי ִסְטָרא, ח''א. מ ֵמַהאי ִסְטָרא''ש, ּ

ֵרי )שדי(ְלַמְפֵרַע , ּוְמָצֵרף ַאְתָוון ר, ׁשַ ַמח. ִּסֵיים )חיים( ּוְבֵמיׁשָ יב. ְוִסיָמן ֶאׂשְ תהלים ( ,ִּדְכּתִ

ְיָי)קד ַמח ּבַ ׁש.  ָאֹנִכי ֶאׂשְ א. ַמּמָ ָּדא ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ִפיר . ּ ִסְפָרא . ִּאיהוְּוׁשַ ְּוָהִכי הוא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2552דף [ -ּ

ְְדֲחנֹוך ְווָנא, ּ י ַהאי ּגַ ָכל יֹוָמא, ְּדָאַמר ּכִ ְּדַמאן ִדְמַייֵחד ִיחוָדא ָדא ּבְ ּ ּ ֶּחְדָוה ְזִמיָנא ֵליה , ּ
  .ִּמְלֵעיָלא

יה ש ּּתו ִאית ּבֵ ִליל ִמן ע, מ''ּ ָרָזא ַדֲא. ַרְבְרָבא' ְּדִאְתּכְ ָמָהן ּבְ ְבִעין ׁשְ ִּאֵלין ׁשִ ָבָהן ּ
ין ַמע, ַקִדיׁשִ ם ע: ְּוָדא הוא ׁשְ ָרֵאל. 'ׁשֵ י ִדְתִפִלין, ְיָי, ֱּאֹלֵהינו, ְיָי, ִיׂשְ ּתֵ ע ּבָ ִּאֵלין ַאְרּבַ ּּ ,

ַּההוא ְדָאַמר . ח''ְּדָאִחיד לֹון א ר : 'ד. ּ ִפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי)שיר השירים ה(ּ ָּדא ֶקׁשֶ
ִפִלין ל ּתְ יִמין ִאְתְמַסר. ּהוְּדִהיא ֲאִחיַדת ּבְ, ׁשֶ ְּדָלא ְלַגָלָאה, ָרָזא ְלַחּכִ י . ּ ִתיק ִרּבִ ׁשָ

ְמעֹון ָכה ְוַחִייך. ׁשִ א, ָאַמר, ְּבָ ַכח, ֵאיּמָ ּתְ ְּדָהא ַוַדאי ַרֲעָוא ִאׁשְ ָדָרא ָדא ַעד , ּ ְּוֵלית ּכְ
יָחא א ְמׁשִ ִּדְיֵהא ְרׁשו לֹון ְלַגָלָאה, ְּדֵייֵתי ַמְלּכָ ּ ּ.  

ֵרין ְרצוִעי ְטָרא ָדא, ן ָנְפִקיןּּתְ ְטָרא ָדא וִמּסִ ִּמּסִ ּ א ְדַהאי , ּ ּתָ ָּרָזא ִדְתֵרין ַיְרִכין ִדְלּתַ ּ ּ
הו, ח''א ִּדְנִביֵאי ְקׁשֹוט ֲאִחיָדן ּבְ ֵרין ְרצוִעין. ּ ְּדָהא ִמְלֵעיָלא ָנְפִקין ּתְ ּּ ָּרָזא ִדְתֵרין , ּ

ָמאָלא, ְּדרֹוִעין הות ִאְתֲאִח''ְוָדֶל, ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ א. ּיַדת ּבְ טו ַיְרִכין , ְלָבַתר ַנְחּתָ ְּוִאְתְפׁשָ ּ
א ְדָקא ָיאות. ְלַתּתָ יָון ְדִהיא ִאְתֲאִחיַדת ְלֵעיָלא ּכַ ּּכֵ ּ א, ּּ א ְלַתּתָ ְלִאְתַאֲחָדא , ַנְחּתָ

ֻאְכלוָסָהא פוֵלי ַיְרִכין, ְוַכד ִאיִהי ִאְתַאֲחָדת. ּּבְ ׁשִ ֲּאִחיָדא ּבְ ִר, ּ ימו ְדיֹוד ּבְ ּוְרׁשִ ּ א ּ ּית ַקִדיׁשָ
ָּעָלה ִמְלֵעיָלא ּ ִיחוָדא ַחד, ּ ֵדין ִאיִהי ִאְתַאֲחָדת ּבְ   .ּּכְ

ּד ָדא ִאיִהי ָרָזא ִדְבִרית''יֹו ִרית ָדא)ועל דא(, ּ ל ַמאן ְדָנַטר ּבְ ּ ּכָ ִזיב , ּ ּתְ ִּאיהו ִאׁשְ
א, ְּלֵעיָלא ִזיב ְלַתּתָ ּתְ ִגין ְדִאיהו ַקּנֵ, ּ ִפְנָחס)מנא לן(. ְוִאׁשְ ּּבְ ִרית ָדאּ ִזיב ִמן , ּי ַעל ּבְ ּתְ ִאׁשְ

ִּדיָנא ִעָלָאה א, ּ ּתָ ּוִמן ִדיָנא ִדְלּתַ ּ ם יֹו, ּ ך ִאְתְרׁשִ ְוְבִגין ּכָ ַגִוויה''ּ ּד ָדא ּבְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן ְוגֹו, ִדְכִתיב ן ֶאְלָעָזר ּבֶ   .'ִּפיְנָחס ּבֶ

ִּאְצְטִריך ְדָלא ִיְתֲעֵדי ּכְ, ּד ָדא''יֹו ִפָלה ְדַידְ ָּלל ִמּגֹו ּתְ יד ִפרוָדא, ּ ְּדָלא ַיְעּבִ ְוָכל . ּּ
ֶּחְדָוה ִדיָלה ַהאי י, ּ ְדכוָרא ִאיִהי''ִּאיהו יֹו. 'ּבְ ּד ָדא ּבִ א, ּ נוְקּבָ ִּאיהו ַצִדיק, ְּוָלא ּבְ ְוִאיִהי , ּ

ך. ֶצֶדק ְוְבִגין ּכַ ֲהָדה, ּ ּוַמאן ְדָרִחיק ֵליה ֵמֲאָתר ָד, ִּאְתְקִריַבת ּבַ ּ ּ ָּרִחיק הוא ֵמִעדוָנא , אּ ּ ּ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ְדכוָרא ִאיהו ַצִדיק ּּבִ ּ ָלא יֹו, ּ ה. ִּאיהו ִאיׁש. ד''ְוִאיִהי ֶצֶדק ּבְ ָלא יֹו, ְוִאיִהי ִאּשָׁ . ד''ּבְ
ך ֶחְדָוה  ְוְבִגין ּכָ ּ ִדיָלה)א תיובתא''נ(ּ ה, ּ ֲהָדה, ְּלִאְתָקְרָבא ּבָ ּוְלִאְתַעְדָנא ּבַ ּ ְּדָרִחיק ַמאן . ּ

ִּעדוָנא ָדא ּ ְּיַרֲחקון ֵליה ֵמִעדוָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ַדי )שמואל א ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ְמַכּבְ  ּכִ
ד ְוגֹו   .'ֲאַכּבֵ

א ֲחֵזי יָפא ְדִיְצָחק, ּתָ ּקִ ִּפְנָחס ָקִאים ָקֵמי ִדיָנא ּתַ ּ ִלים , ְּוָסִתים ִפְרָצה, ּ ך ַאׁשְ ִגין ּכַ ְּבְ

י ִפְנ יב. ָּחס ָרָזא ְדִיְצָחקְּלַגּבֵ י ִפְרָצה ִדְכּתִ ָּקם ַקּמֵ ּ ַוַיֲעמֹוד ִפְנָחס ַוְיַפֵלל)תהלים קו(, ּ ּ ָקם . ּ
י ִדיָנא ְדִיְצָחק ִפְרָצה ַקּמֵ ּּבְ ּ ָרֵאל, ּ ָנא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְלַאּגָ ּּבְ א פנחס קאים קמי דינא ''ס(. ּ

, מאי ויעמוד.  ויעמוד פנחס ויפלל)ם קותהלי(, דכתיב. תקיפא דיצחק לאגנא עלייהו דישראל
ִליל ָדא .)בגין כך אשלים לגבי פנחס רזא דיצחק, דקם בפרצה קמי דינא דיצחק ּ ְוַעל ָדא ּכָ ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ ָדא ּבְ   .ּּבְ
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יָמא ַעְייִנין ִדיָלה, ְוִאי ּתֵ ְלָייא ֶאָלא ּבְ ָנא ָלא ּתַ ּבָ ָּהא חוׁשְ ּ ָנא ְלֵעיָלא , ּּ ּבָ ְּוָהָכא חוׁשְ ּ
ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא. ִיְצָחקּבְ ּ א , ּ ׁשָ ּמְ ּתַ ְלָיא ְוִאׁשְ ִגין ְדִיְצָחק ּתַ ַההוא )א ואתמשך''ס(ּּבְ ּ ּבְ

ֲּאָתר ְדִאיּנון ַעְייִנין ן ַדְייִנין ִדיִנין ְדָכל ָעְלָמא, ּ ְּדַתּמָ ּ ּ ְּדָהא ַעְייִנין ִדיָלה, ּ ּ ְבִעין , ּ ִּאיּנון ׁשִ
ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַחד. ְּוִאְקרון ַסְנֶהְדִרין, ּין ְדָעְלָמאֲּאָתר ְדִדיִנ, ַקֶתְדָרִאין ִגין ְדִיְצָחק , ּ ּּבְ

ֲחָדא ַאְזִלין ִפיר, ְּוִאיּנון ּכַ ְּוֹכָלא ׁשַ ּ.  

  ]א''ז ע''דף רל -' גזוהר חלק [

ִּפְנָחס ָדא ִיְצָחק ְּוָקם ִפְנָחס ְוָדִאין ִדיָנא, ּ יָפא ְד, ּ ּקִ ְגבוָרה ּתַ ׁש ּבִ ּוִמְתַלּבָ ּ ָמאָלאּ . ִּאיהו ׂשְ
ך ָזָכה ִליִמיָנא ְוְבִגין ּכָ יִמיָנא. ּ ָמאָלא ּבִ ִליל ׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי. ָהָכא ִאְתּכְ יב , ֵהׁשִ ַמאי ֵהׁשִ

ֶּאָלא ִאֵלין ִאיּנון ג. ֶאת ֲחָמִתי ּ ם' ּ ְּממוִנים ְדֵגיִהּנָ ִחית: ּ א חד על ''ד(. ְוֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ

ִגין ְדָחָמא ַההוא ֵחָמה.)וחד על עבודה זרה, ותחד על גילוי ערי, שפיכות דמים ּ ּבְ ְּדֲהָוה , ּ
ְטָרא ְדִיְצָחק ך ִמּסִ יט ְוִאְתְמׁשַ ָּפׁשִ ְ ִיְצָחק, ָמה ֲעַבד, ּ ַההוא , ִּאְתְלַבׁש ִאיהו ּבְ ְּוָאִחיד ּבְ

ַמאן , ֵחיָמה ַחְבֵריה )א''ז ע''דף רל(ּכְ ְּדָאִחיד ּבְ   .ְּוָאִתיב ֵליה ַלֲאחֹוָרא, ּ

ֵּדין ָדן ִדיָנאּוְכ ָּדן ִדיָנא. ְּוָעִביד ִדיָנא, ּ ִאין פֹוְגִעין ּבֹו, ּ ית ַקּנָ ְּדָכל ּבֹוֵעל ֲאַרּמִ ְוָעִביד . ּ
ֵניֶהם, ִּדיָנא יב ַוִיְדקֹור ֶאת ׁשְ ִּדְכּתִ ִתיב ָהָכא. ּ יב ֶאת ֲחָמִתי, ְּוַעל ָדא ּכְ , ּוְכִתיב ָהָתם. ֵהׁשִ

יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמ)איכה ב( ְוַעל . ָהִכי ָנֵמי ַלֲאחֹוָרא, ַּמה ְלַהָלן ַלֲאחֹוָרא, ְּפֵני אֹוֵיב ֵהׁשִ
ָרֵאל. ּד ְדִיְצָחק''יֹו, ּד ְדִפיְנָחס ָהָכא''ָּדא יֹו ֵני ִיׂשְ ְּוֹכָלא הוא ֵמַעל ּבְ ְּדַכד ָחָמא ַההוא , ּ ּ
ָרֵאל, ֵחָמה יהֹון ְדִיׂשְ ָּחָמא ֵליה ְדֲהָוה ָנִחית ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ.  

ְרִקיָעא', ָחָמא מ. ַמאי ָחָמא ָּאת ָדא ְדֲהָוה ָטאס ּבִ ְות, ּ ְְוָדא הוא ִסיָמָנא ְדַמְלָאך ַהּמָ ּ ּ ,
ָאת ָוא ָנָאה ּבְ ִיְצָחק. ָּמה ֲעַבד ִפְנָחס. 'ו ְוָאת ת''ְּדַבְעָיא ְלִאְתּבָ ׁש ּבְ ֵדין , ְּדֲהָוה ִמְתָלּבַ ּכְ

ר ֵליה ּבַ, ְּוָחַטף ֵליה', ָּנִטיל ַההוא ָאת מ ְות. ֲּהֵדיהְּוִחּבֵ יָון ְדָחָמא ַמְלָאך ַהּמָ ְּכֵ ְּדִפְנָחס , ּ
ָּחַטף ֵליה ְלַההוא מ ֲהֵדיה' ּ ב ַלֲאחֹוָרא, ּּבַ   .ִּמַיד ּתָ

יה ִפיְנָחס. ַמאי ַטְעָמא ִלּבֵ י ּבְ ִגין ְדַכד ַקּנֵ ּּבְ ּ ִיְצָחק, ּ ׁש ּבְ ָלק ְלֶמֱהִוי , ִאְתְלּבַ ְּוִאְסּתַ
ָנא ר ּבָ חוׁשְ ֵמיה רְוָהִכי ָסִל, ח''ּּבְ יָון ְדָחָמא ְלָאת מ. ְוָהִכי ָסִליק ִיְצָחק, ח''ּיק ׁשְ ָטאס ' ּּכֵ

ְרִקיָעא ֲהֵדיה ְוִאְתָעִביד ִמַיד רמ, ָּחַטף ֵליה, ּבִ ר ֵליה ּבַ ְּוִחּבֵ ּ ח , ח''ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּקַ ּ
ָידֹו   .ֹרַמח ּבְ

ִגין ְדאֹות מ ִגין , ְלִמְבֵני ָמְות ַעל ָעְלָמא, ׁשֹוןֲהָוה ִסיָמָנא ַקְדָמָאה ְלָאָדם ָהִרא' ּּבְ ּבְ
יה ְדָאָדם ְּדָאת ָדא ֲהָוה ָטאס ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ יב, ּ ֲעָתא ִדְכּתִ ׁשַ ח ִמִפְריֹו)בראשית ג(, ּּבְ ּקַ ' מ, ּ ַוּתִ

א ו. ִּפְריֹו יב, ת''ַוֲהָוה ְמַחּכָ ִזְמָנא ִדְכּתִ ן,  ַוּתֹאַכל)ב''ב ע''הקדמת בראשית י(, ּּבְ ּתֵ , ַוּתִ
ָפַקְחָנהַו ֵני ָמְות ַעל ָעְלָמא. ּּתִ ֵדין ִאְתּבְ   .ּכְ

א ַההוא ָאת מ ּתָ ִּפְנָחס ֲהָוה ָחֵמי ֵליה ַהׁשְ ּ ָרֵאל', ּ יהֹון ְדִיׂשְ ְְוֵהיַאך ָחָמא . ָּטִאיס ַעל ֵריׁשֵ

ָּחָמא ִדיוְקָנא ְדמ. ֵּליה ּ ְּפתוָחה' ּּ יָון ְדָחָמא ֵליה. ַּמְלָיא ָדָמא, ּ ּּכֵ אי ִסיָמָנא ָּאַמר ָהא ַוַד, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2554דף [ -ּ

ְות ְְדַמְלָאך ַהּמָ ִּמַיד ָחַטף ָלה, ּ ָמא ְמֹפָרׁש, ּ ר ָעָלה ׁשְ יה, ַּאְדּכַ ּוַמה . ְּוָנִחית ְלַהאי ָאת ְלַגּבֵ
ָידֹו. ח''ִאְתְצִריף רמ, ח''ְּדֲהָוה ר ח ֹרַמח ּבְ ֵדין ַוִיּקַ ָרֵאל . ּּכְ ֵני ִיׂשְ ִתיב ֵמַעל ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ

ַקְנאֹו ֶאת ִקְנָא א, ִתיּבְ ָמא ַקִדיׁשָ י ִלׁשְ ְּדַקּנֵ ְרׁשו ַאֲחָרא, ּ ִרין ֵליה ּבִ ַּדֲהוֹו ְמַחּבְ ּ תֹוָכם. ּ , ּבְ
תֹוָכם ָמה אוְכלוִסין. ַמאי ּבְ גֹו ּכַ ִגין ְדֲהָוה ָאִזל ְוָעאל ּבְ ּּבְ ּ ה ַרְבְרָבן, ּ ּמָ ְרֵמיה , ּכַ ּוָמַסר ּגַ ּ

יַנְייהו תֹוָכם. ְּלמֹוָתא ּבֵ תֹוך מ, ֲאָבל ּבְ תֹוך מ, 'ְּבְ י' ְּבְ ֲּהָוה ַההוא ִקְנָאה ְדַקּנֵ ּ.  

ִגין ְדִאיִהי ִסיָמָנא ְדָמְות. 'ַמאי ַטְעָמא מ ּּבְ ִאיִהי ִסיָמָנא . ַּמְלִקיֹות' ִּאיִהי ִסיָמָנא ְדמ, ּ
ית ִדין' ְּדד ן ָסִליק ְוָנִחית. ִּמיתֹות ּבֵ ּמָ ית ָנִח. 'ְוָנִחית ְלד', ָסִליק ְלמ, ָנִחית ְוָסִליק, ּוִמּתַ
ָסֲאבוָתא, ּרוִחין' ִּאיּנון ד', ְמד א ִמּמְ ן ִמּגֹו ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ּוְבִגיַנְייהו ד, ּּ ִמיתֹות ' ּ

ית ִדין ן ַסְלִקין ְלמ. ּּבֵ ּמָ ּוִמּתַ ְות' ְּוַהְיינו מ. 'ּ ְִסיָמָנא וָמאִנין ְדַמְלָאך ַהּמָ ּ , ְּוָדא ָנִטיל ִפְנָחס. ּ
תֹוך מ ִקְנָאִתיְו', ְְוָקם ּבְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַּעל ָדא ְוֹלא ִכִליִתי ֶאת ּבְ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ יב ִפְנָחס ֲחָמֵתיה ְדקוְדׁשָ ְּוִכי ַהֵאיך ֵהׁשִ ּ ְּ ָפה , ְּ ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ְּוָהְכִתיב ַוִיְהיו ַהּמֵ ּ
ְייהו', ְוגֹו יב ֶאת ֲחָמִתי, ִּאי ָלא ִמית ַחד ִמּנַ ּיָון ְדָכל ָהֵני ִמיתוֲאָבל ּכֵ, ֲהָוה ֲאֵמיָנא ֵהׁשִ ּ ,

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ְוֹלא ִכִליִתי ֶאת ּבְ ִריָרא ְדִמָלה. ַּמאי ַטְעָמא ֵהׁשִ ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ּּ ּ ,
ר ָנׁש ְדָפִגים ַזְרֵעיה ַּווי ֵליה ְלּבַ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ַּווי ֵליה ְלַמאן ְדָלא ָנִטיר ַזְרֵעיה ּכַ ּ ּ ּ ַחס , ּ

לֹום ְד ָרֵאל ִמיתְּוׁשָ ֲּאִפילו ַחד ִמִיׂשְ ְמעֹון, ּ ְבָטא ְדׁשִ ֶּאָלא ׁשִ ד ָאֵתי ִאיּנון ֵעֶרב ַרב, ּ , ּּכַ
ְמעֹון ְבָטא ְדׁשִ ין ְדׁשִ ָנׁשִ ִּאְתָעְרבו ּבְ ּ ָיירו, ּ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ִנין, ּ ֵעֶגל, ְּואֹוִלידו ּבְ הֹון ִמיתו ּבַ , ִּמּנְ

מֹוָתָנא הֹון ִמיתו ּבְ ּוִמּנְ ָארו, ִּנין ִמיתו ָהָכאְוַאֲחָר, ּ ּתָ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ַּוִיְהיו , ּ ּ
ָפה ּגֵ ּמַ ִתים ּבַ ִתיב, ַהּמֵ ר ֵמתו ָלא ּכְ ִתים, ֲּאׁשֶ ָרא ֲהוֹו, ֶּאָלא ַהּמֵ   .ֵּמִתים ְדֵמִעיּקָ

יב ֶאת ֲחָמִתי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא יב ֶאת ֲחָמִתי, ֵהׁשִ ְּממוִנים ' א גֶּאָל. ַמאי ֵהׁשִ
ם ִפיכות ָדִמים, ְּדֵגיִהּנָ ַּחד ַעל ׁשְ : ְּוִאיּנון. ְוַחד ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּוַחד ַעל ִגלוי ֲעָריֹות, ּ
ִחית ָעְלָמא)א חימה דהוה''ס( )חמא דהוה(ּהוא . ְוֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ יב ֶאת .  ָטאס ּבְ ָאַמר ֵהׁשִ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְּדִאיּנון ֵעֶרב ַרב, ַמר ֵמַעל ָהָעםְוָלא ָא, ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ַמר ַוִיפֹול ִמן , ּ ְּדִאּתְ ּ ּ
ת ַאְלֵפי ִאיׁש ֹלׁשֶ ׁשְ יֹום ַההוא ּכִ א, ָּהָעם ּבַ יָנא ַקִדיׁשָ ִאילו ְלבוּצִ ְּדָהִכי אֹוִקיְמָנא ְוׁשָ ּ ּ ּּ .

  .)כ''ע(

ָרֵאל ָמרו ִיׂשְ ּוְבִגין ְדִאְסּתָ ּ א, ּ ְּוָכל ִאיּנון ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ְלהו, ּ ִּאְתְמנון ּכֻ ִגין ְדָלא ָחֵסר , ּּ ּּבְ
ְייהו ֲּאִפילו ַחד ִמּנַ ּ ִתיב. ּ ָרֵאל, ְּוַעל ָדא ּכְ ֵני ִיׂשְ לו, ְּוֹלא ִכִליִתי ֶאת ּבְ ָלל ְדַאֲחָרִנין ּכָ ִּמּכְ ּ .

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ יב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ יב, ְוֵכן ֵהׁשִ ָרֵאל ֵהׁשִ ֵני ִיׂשְ ַאֲחָרִנין ֲאָבל ֵמַעל , ֵמַעל ּבְ
יב, ַּדֲהוֹו ֵעֶרב ַרב ים ְקָרא ְוָאַמר. ָלא ֵהׁשִ ָרֵאל, ְּוַעל ָדא ָרׁשִ ֵני ִיׂשְ ּוְבִגין ָדא . ֵמַעל ּבְ ּ

ִמְלַקְדִמין ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ִּאְתְמנון ּבְ ֲהֵדיה, ּּ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ר לֹון קוְדׁשָ ְּוִחּבֵ ּ ַגְווָנא ָדא . ְּ ּּכְ
עֹוָבָדא ְדֵעֶגל יבִּד, ּּבְ ּ ַוִיפֹול ִמן ָהָעם ְוגֹו)שמות לב(, ְכּתִ . ָּכל ִאיּנון ֵמֵעֶרב ַרב ֲהוֹו. 'ּ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ּוְלַאְחָזָאה ְדָלא ֲהוֹו ִמּבְ ִתיב ְלָבַתר, ּ ה ֶאת ָכל )שמות לה(, ַמה ּכְ ּ ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ   .ֲעַדת ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2555דף [ -ּ

  ]ב''ז ע''דף רל -' גזוהר חלק [

 ] בשנה232יום [ כה אייר סדר הלימוד ליום

יב ֶאת ֲחָמִתי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא יב ֶאת ֲחָמִתי, ֵהׁשִ ְּממוִנים ' ֶּאָלא ג. ַמאי ֵהׁשִ
ם ִפיכות ָדִמים, ְּדֵגיִהּנָ ַּחד ַעל ׁשְ : ְּוִאיּנון. ְוַחד ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ְּוַחד ַעל ִגלוי ֲעָריֹות, ּ
ִחית ָעְלָמא)א חימה דהוה''ס( )חמא דהוה(ּהוא . ְוֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ יב ֶאת .  ָטאס ּבְ ָאַמר ֵהׁשִ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ְּדִאיּנון ֵעֶרב ַרב, ְוָלא ָאַמר ֵמַעל ָהָעם, ֲחָמִתי ֵמַעל ּבְ ַמר ַוִיפֹול ִמן , ּ ְּדִאּתְ ּ ּ
ת ַאְלֵפי ִאיׁש ֹלׁשֶ ׁשְ יֹום ַההוא ּכִ ִאילו ְלב, ָּהָעם ּבַ ְּדָהִכי אֹוִקיְמָנא ְוׁשָ אּּ יָנא ַקִדיׁשָ ּוּצִ ּ .

 .)כ''ע(

רוָמה)שמות לה) (ב''ז ע''דף רל( ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ִתיב, ּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ  )שמות כה(, ּבְ
ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ ְכָלל. ּ יָון ְדִאיּנון ֶעֶרב ַרב ָעְבדו ָדא. ּּכָֹלא ּבִ ּּכֵ ּ ּ ּוִמיתו , ּ ּ

ְייהו  ִּאיּנון ְדִמיתוִּמּנַ ּ ָרֵאל, ּ ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ְלִאְתַפְייָסא ּבַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּּ ּ ָאַמר , ְ
ְלכו ִלְסַטר ַחד, לֹון רו ּכֻ ִּאְתַחּבְ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ה ֶאת ָכל ֲעַדת )שמות לה(, ּ ּ ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ

ְלחֹוַדְייהו ָרֵאל ּבִ ֵני ִיׂשְ ַני,ָאַמר לֹון, ּּבְ ֵרי,  ּבָ ֵעי ְלִמׁשְ כֹון ֲאָנא ּבָ ֵהא ִדיוָרא , ּבְ כֹון ּתְ ִּעּמְ ּּ
  .ִּדיִלי

רוָמה)שמות כה(, ְּוַעל ָדא ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ ֶכם, ּ ֵהא , ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ֵמִאּתְ ֵעיָנא ִדּתְ ָּלא ּבָ
ֲהִדי ּתוָפא ָלַאֲחָרִנין ּבַ ֲהַדְייכו, ּׁשִ ְל, ְּוָלא ּבַ ך ּכֻ ּוְבִגין ּכָ ְ ִציאוּ ּתְ ּהו ִאׁשְ ּאוף ָהָכא ָהא ִאיּנון . ּ ּ

א ֲהוֹו יׁשָ ְזָעא ּבִ ִתים, ֵּמִאיּנון ּגִ ַּוִיְהיו ַהּמֵ ִתים. ּ ָרֵאל, ַּוַדאי ֵמִתים, ַהּמֵ ך . ְוָלא ִמִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָרֵאל, ָמָנה לֹון ֵני ִיׂשְ או ֶאת ֹראׁש ּבְ יב ׂשְ ִּדְכּתִ ְייהו, ּ ָּאִרימו ֵריׁשַ ּ.  

י ֶאְלָעָזרָאַמר ִר א, ּבִ ה ָיאות הוא, ַאּבָ ּמָ ּּכַ א ַעל ָדא, ּ ְחָנא ְפלוְגּתָ ּכַ ִּאי ָלא ַאׁשְ ּ ָאַמר . ּ
א ִרי ֵאיּמָ ִתיב . ֵּליה ּבְ ָרֵאל ְלַבַעל ְפעֹור)במדבר כה(ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ֶמד ִיׂשְ ּ ַוִיּצָ ְוָתֵניָנן , ּ

ֲהֵדיה ָרֵאל ּבַ רו ִיׂשְ ְּדִאְתַחּבָ ּ ּ ְצִמיָד, ּ ִקׁשוטֹויּכִ ר ָנׁש ּבְ ּבַ ר ּבְ ּא ָדא ְדִאְתַחּבָ ּ רו , ּ ָּהִכי ִאְתַחּבָ
ַבַעל ְפעֹור ָרֵאל ּבְ ָרֵאל ְלַבַעל ְפעֹור, ָּהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר. ִּיׂשְ ֶמד ִיׂשְ ַּוִיּצָ ֶּאָלא , ּ

ָרֵאל ֵמַההוא חֹוָבה ֲּאָנא ָלא ֲאָמִרית ְדִאְתָדכו ִיׂשְ ּ ּ ֶּאָלא ְדִאְתָד, ּ ּ ְרָיא , ּכו ִמּמֹוָתאּ ְּדָלא ׁשַ
  .ָּעַלְיהו מֹוָתא

  ]א''ח ע''דף רל -' גזוהר חלק [

ִתיב י ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם)במדבר כה(, ָּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ ָּאַמר ֵליה .  ַקח ֶאת ָכל ָראׁשֵ
י ָהָעם ַוַדאי ָרֵאל, ָּראׁשֵ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ִתיב ָהָכא ָהָעם, ףּוִמן ָהָעם ִאית ָלן ְלֵמיַל. ְוָלא ָראׁשֵ , ּכְ

ֵהל ָהָעם )שמות לב( .ַּוַיְרא ָהָעם )שמות לב(ּוְכִתיב ָהָתם  ּ ַוִיפֹול ִמן ָהָעם)שמות לב( .ַּוִיּקָ ּ .
א ֲחֵזי ָרֵאל ְלַבַעל ְפעֹור, ֲאָבל ּתָ ֶמד ִיׂשְ ַּוִיּצָ ְּוָלא ַפְלחו ֵליה, ּ ּ ֲּאָבל ִמן ֵסיֵפיה ִדְקָרא , ּ ּ

יב ַו, אֹוַכח ֲחווִּדְכּתִ ּתַ ּיֹאַכל ָהָעם ְוִיׁשְ ָרֵאל, ּ חו ִיׂשְ ּתַ ִתיב ַויֹאַכל ַוִיׁשְ ְּוָלא ּכְ , ֶּאָלא ָהָעם. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2556דף [ -ּ

ָרֵאל ֶמד ִיׂשְ יב ַוִיּצָ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ א. ַּמאי ַויֹאַכל ָהָעם, ּ יׁשָ ֶּאָלא ַההוא ַזְרָעא ּבִ ֲהוֹו חֹוָבה , ּ
ָרֵאל  )א''ח ע''דף רל(. ְּדִיׂשְ

יב ַּמהו ִדְכּתִ ָרֵאל ְלַבַעל ְפעֹור)מדבר כהב( ,ּ ֶמד ִיׂשְ ּ ַוִיּצָ א ֲחֵזי. ּ ַבַעל , ּתָ ָרֵאל ּבְ ֶמד ִיׂשְ ַּוִיּצָ
ִתיב ֶּאָלא ְלַבַעל ְפעֹור, ְּפעֹור ָלא ּכְ וִטין ְוּתוְקָפא ָיֲהבו ְלַבַעל ְפעֹור. ּ ִּקּשׁ ּּ ּ א, ּ ָלא ַדְעּתָ , ּּבְ

ִגין ְדפוְלָחָנא ִדְפעֹור הוא ּּבְ ּ ּ יה צֹוָאה רֹוַתַחת, ְּרֵמיהְלִמְפַרע ּגַ, ּ ּוְלַאָפָקא ַקּמֵ ְּוַההוא . ּּ
א ַאֲהֵני ֵליה יה, ֲּעיִביְדּתָ ַקף ִמּנֵ יָון ְדָחמו ָדא. ְּוִאְתּתָ ָרֵאל ּכֵ ְּוִיׂשְ ּ יָבא ְדִזְלזוָלא ִדיֵליה , ּ ֲּחׁשִ ּ ּ ּ

ְּוִקְלקוָלא ִדיֵליה, ִּאיהו ּ ִתיב, ּ ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכְ ְּוִאיּנון . א ּתֹאַמר לֹו ֵצ)ישעיה ל(, ְּדָהא ּבְ
ִגין ִזְלזוָלא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ּּבְ ָלא ְיִדיָעה, ּ ְרַמְייהו ּבְ ַּפְרעו ּגַ ּ ֵפר ִפְנָחס, ּ ְּוַעל ָהֵני ּכִ ּוִבֵטל , ּ ּ

ָרֵאל, מֹוָתָנא ֵני ִיׂשְ יב ַוְיַכֵפר ַעל ּבְ ִּדְכּתִ   )ומה כתיב(. ּ

ִתיברעיא מהימנא  ֶכם ּתְ, ּוַמה ּכְ ְּדָלא , ְוָלא ֵמֵעֶרב ַרב, ּרוָמה ַלְיָיְּקחו ֵמִאּתְ
ִּאְתְקִריאו ְקִהָלה ְוִחּבור הֹון ֵעֶרב ַרב, ּּ ִזְמָנא ְדִמְתָעְרִבין , ַּעד ְדִאְתֲעָבר ִמּנְ ְבָיכֹול ּבְ ּּכִ

יַנְייהו ִאילו ָלא ֲהוֹו ּגֹוי ֶאָחד, ּּבֵ ּּכְ רוָמה. ּ ֶכם ּתְ ּוְבִגין ָדא ְקחו ֵמִאּתְ ּ ּ ּפו ְּוָלא ִמׁשוּתָ, ּ
יֵני וֵביַנְייכו, ַאֲחָרא ָפא ַאֲחָרִנין ּבֵ ּתְ ֵעיָנא ְלׁשַ ְּדָלא ּבָ ּ ּ.  

ָרֵאל, ְוֹלא עֹוד ִיׂשְ ד ֵעֶרב ַרב ְמעוָרִבין ִאיּנון ּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ ִתיב , ּ ֶריָה )איכה א(ַמה ּכְ ּ ָהיו ּצָ
ִת. ְלֹראׁש ְייהו ִאֵלין ַמה ּכְ ֵרי ִמּנַ ַתר ְדִמְתַעּבְ ָרֵאל ּבָ ְּוִיׂשְ ּ ֵני , יבּ ל ֲעַדת ּבְ או ֶאת ֹראׁש ּכָ ּׂשְ
ָרֵאל ִריך הוא, ְוָלא עֹוד. ִיׂשְ א ּבְ ֶּאָלא ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ כֹון, ּ ֵעי ְלַדְייָרא ִעּמְ ֲהָדא . ֲּאָנא ּבָ

יב ּהוא ִדְכּתִ תֹוָכם)שמות כה(, ּ י ּבְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ ּ.  

ֵני ִיׂשְ, ְוֹלא עֹוד ד ּבְ ָגלוָתאֶּאָלא ּכַ ה, ָּרֵאל ּבְ ִעּסָ ּבַ אֹור ׁשֶ ב ׂשְ ַמר ִמי ְמַעּכֵ , ָּעַלְייהו ִאּתְ
ָרֵאל, ְּוָהא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ים ַעל ִיׂשְ ִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב ִאיּנון ָראׁשִ ּּבְ ְבָיכֹול , ּ ּכִ

ִאילו  ּּכְ ק, )א עברין שולטני דקודשא בריך הוא''ס(ּ ַּעְבִדין ׁשוְלָטנו ּבְ ִריך הואּ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ ,
ְפֵטי ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ִמׁשְ ְּוִייָעלון ּבְ ּ ּּ ְווִחין ְוַאְמִרין. ּ ּוְבִגין ָדא ּצַ ּ ְיָי ֱאֹלֵהינו )ישעיה כו(, ּ

ָעלונו ֲאדֹוִנים זוָלֶתך ָּבְ ּ ּ ּ.  

א. 'ִּפְנָחס ְוכֹו, ָּדָבר ַאֵחר יָנא ַקִדיׁשָ ּקום ּבוּצִ ּ י, ּ ח ִמֵלי ַקּמֵ אְּוַאְפּתַ ִכיְנּתָ ָקם .  ׁשְ
א יָנא ַקִדיׁשָ ּּבוּצִ ַמר ָהִכי, ְוָאַמר, ּ ִחּבוָרה ַקְדָמָאה ִאּתְ א ֲחִזי. ּּבְ י , ּתָ ִּפיְנָחס ָקִאים ַקּמֵ

ָחק יָפא ְדִיּצְ ּקִ ִּדיָנא ּתַ ה, ּ יב, ְּוָקם ָקֵמי ִפְרּצָ ּ ַוַיֲעמֹוד ִפיְנָחס ַוְיַפֵלל )תהלים קו(, ִּדְכּתִ ּ ּ ּ
ר ַהּמַ ָעּצַ ָפהַוּתֵ ָרֵאל, ּגֵ ָנא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְלַאּגָ ּּבְ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ִליל ָדא ְוָדא ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכָ ּ ּ ּ ,

ָחק ִמְנַין ִיּצְ א ִמִלין, ִּפיְנָחס ּכְ ִריך ְלַחְדּתָ ְּוָהָכא ּצָ ּ ְ.  

א ִעָלָאה, ָּפַתח ְוָאַמר ֵּאִלָיהו ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ּ ּ ֲאִויָראם ִמן ָמְות ָטאס''ָחָזא ֵמ, ּ ָחַטף ,  ּבַ
ף ָלה ִעם ר, ָּלה ּתַ ָחק, ח''ְּוׁשָ ְּדִאיהו ִיּצְ ן ִפיְנָחס, ּ ּבָ חוׁשְ ְּוִאיהו ּבְ ּ ה רמ, ּ ִלים ּבָ ּתְ . ח''ְּוִאׁשְ

ְרִקיָעא''ִמן ָמְו' ְלָבַתר ָחָזא ו ָרָמ, ְּוָחַטף ֵליה, ת ָטס ּבִ ִוי ֵליה ּבְ ְּוׁשַ ִלים רֹוַמ, ח''ּ ּתְ . ח''ְוִאׁשְ
יבֲּהָדא הו ָידֹו, ּא ִדְכּתִ ח רֹוַמח ּבְ   .ַּוִיּקַ
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ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין, ְּוִאיהו ָמה ָיִכיל ַלֲחטֹוף ּתְ ָמרו . ּּבְ ּתְ ְתֵרין רוִחין ְדִאׁשְ ּּבִ ּ  )א דאתטמרן''ס(ּ
ִפְנָחס, ְּלֵעיָלא פו ּבְ ּתָ ּתְ ְּדִאׁשְ ְתֵרין ָפִנים ִאֵלין. ס''י ָח''ְּפֵנ. ּ ּּבִ ָרֵאל ְד, ּ ָלא ָּחס ַעל ִיׂשְ

ֵחיָלא ְדַתְרַווְייהו, ִּאְתֲאִבידו ּּבְ ֵניֶהם, ּ ְתֵרין ַאְתָוון מ, ַּוִיְדקֹור ֶאת ׁשְ ַקְנאֹו . ו''ּבִ ְּוַהְיינו ּבְ
תֹוָכם   .ֶאת ִקְנָאִתי ּבְ

ָחק ִיּצְ ף ּבְ ּתַ ּתְ ְרֵמיה ְלִמיָתה. ַוֲאַמאי ִאׁשְ ָחק ָמַסר ּגַ ִגין ְדִיּצְ ּּבְ ף ֵל. ּ ּתַ ּתְ ּוְבִגין ָדא ִאׁשְ ּיה ּ
ָחק א. ְּלֶמֱהִוי ֵליה ֵעֶזר, ְלִיּצְ ְטָרא ִדְתֵרין ִעיְזֵלי ְדַאַייְלּתָ ְּדִמּסִ ּ ּ יה ַאְבָרָהם , ּ ֵפי ּבֵ ּתְ ּתַ ִּאׁשְ
ף בח, ְוַיֲעֹקב ּתַ ּתְ יה ֶחֶסד ִאׁשְ ְּדַאְבָרָהם ַדְרּגֵ ּ ַּיֲעֹקב ִאיהו ְפֵנ. ס''ּס ְדִפְנָח''ּ א ''ס(ל ''י א''ּ

יהּ ְד)י דפנחס''יעקב איהו פנ ַמר ּבֵ ִגין ְדִאּתְ ִּפְנָחס ּבְ ר ָעַבר ֶאת ְפֻניֵאל)בראשית לב(, ּ ֲאׁשֶ , ּ ּכַ
דֹוֲחָקא. ל''י ֵא''ּ ְפֵנ)י''א שם המקום פנ''ס( ִגין ְדַכד ָעְלָמא ִאיהו ּבְ ּּבְ ָעְלָמא , ּ ִדיק ּבְ ְּוִאית ּצַ

ִרית י ַעל ּבְ יה, ְמַקּנֵ פו ּבֵ ּתָ ּתָ ֲּאָבָהן ִאׁשְ ּוְבִגיַנְייהו, ּ ָרֵאלּ דֹוֲחָקא ְדִיׂשְ ה ּבְ שמות (, ּ ָאַמר ֹמׁשֶ

ָרֵאל ֲעָבֶדיך)לב ָחק וְלִיׂשְ ָ ְזכֹור ְלַאְבָרָהם ְלִיּצְ ּו ִמן ֵאִלָיהו''ּוִבְתַלת ַאְתָוון יה. ּ ' ָזָכה ְלה, ּ
ִביא ְּוָדא ִאיהו ֵאִלָיהו, ִמן ַהּנָ י)א ודא רזא אל יהו נביא''ס(, ָנִביא' ה, ּּ ִלים ּבֵ ּתְ ּה  ְוִאׁשְ

  .ד''ְידֹוָ

יה' י ְּדָזָכה ִפְנָחס ּבֵ ִרית, ּּ י ַעל ּבְ ִגין ְדַקּנֵ ּוְתֵרין יֹוִדין ִאיּנון. ָזָכה ִלְבִרית, ּּבְ יֹוד , ּ
ה ְלַאְבָרָהם, ד''ִּעָלָאה ִמן ְידֹוָ ְּדָכַרת ּבָ ין י, ּ עֹות ְדָיִדין' ּבֵ ּבָ ד ְזֵעיָרא ִאיִהי ִמן ''יֹו. ֶּאּצְ

ה, ֲאֹדָני ְּדָכַרת ּבָ ין יּ א'  ּבֵ ָעאן ְדַרְגִלין ְוִאיִהי ָאת ַקִדיׁשָ ּבְ ֶּאּצְ ימו , ּ ְרׁשִ ְּדִמְתַעְטָרא ּבִ ּ
  .ִּעָלָאה

ִמיד ְלָעְלִמין ים ּתָ ת, ְוָדא ִאְתְרׁשִ ּבָ ּאֹות ִדְתִפִלין, ִּאיִהי אֹות ְדׁשַ , ּאֹות ְדיֹוִמין ָטִבין, ּ
ים  ַדי ְדָרׁשִ ּאֹות ְדׁשַ ּ ָעֶריךּ ַעל ְמזוזֹות ּבֵ)דברים ו(ּ ָיֶתך וִבׁשְ ָרֵאל . ָּ יִמין ִיׂשְ ה ְרׁשִ ְּלֶמֱהִוי ּבָ

ְרּצוַעְייהו ּּבִ ְבִרית ִדְלהֹון, ּ נֹוי ְדַמְטרֹוִניָתא, ּּבִ ְּדִאיּנון ּבְ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ נֹוי ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ,
ָאת י, ּוְבאֹוַרְייָתא יִמין ּבְ ְּדִאיּנון ּבְ, ִּעָלָאה' ִּאיּנון ְרׁשִ א ִעָלָאהּ ָמה ְדאוְקמוָה, ֵּני ַמְלּכָ ּּכְ ּ ּ .

ַמר  ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)דברים יד(ְוָהא ִאּתְ ִנים ַאּתֶ   . ּבָ

ַדי ְּואֹות יֹוד ְדׁשַ ֶלת, ּ ְלׁשֶ ִּאיהו חוְלָיא ְדׁשַ ּ ר ָהָרע, ּ ד ִיּצֶ ַּעל קוְדָלא ְדׁשֵ ְּדָלא ִלְנִזיק , ּ
ר ָנׁש ְּדָעֵליה ָאַמר ָדִוד. ֵּליה ְלּבַ ּ ֶלב ְיִחיָדִתי)תהלים כב(, ּ י ִמַיד ּכֶ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ . ּ ַהּצִ

ֶלב, ִּאיהו ָנָחׁש ְּדָעֵליה ָאַמר ָדִוד. ִּאיהו ַאְרִיה, ִּאיהו ּכֶ ּ ַאְרֵיה ְבֻסּכֹה, ּ ר ּכְ ִמְסּתָ . ֶיֱארֹוב ּבַ
ִביא ָקָרא ֵליה דֹוב ְּוַהּנָ ּ דֹוב אֹוֵרב הוא )איכה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ִריםּ ְסּתָ ּמִ . ִלי ֲאִרי ּבְ

ְבֵהמֹות)תהלים מט( ל ּכַ ל ְלָכל ֵחיָון ִמְסֲאִבן,  ִנְמׁשַ ְּדִאיּנון דֹוְרִסין, ִנְמׁשַ ּ ִאְתְמִתיל ְלָכל , ּ
ר ָנׁש פום חֹובֹוי, ּבַ ַמר, ּּכְ   .ְוָהא ִאּתְ

ֶלב ְוָנָחׁש ַוֲחמֹור נֹוֵער יִבין ָעֵליה ַנְפׁשָ, ְּוַהאי ִאיהו ּכֶ ְּדַמְרּכִ מֹוַדע . אּ ּתְ ּוִמַיד ְדִאׁשְ ּּ
ַּההוא ְדָרִכיב ָעֵליה ְדִאיהו ַחָייָבא ּ ּ ּ ּ ִתיב, ּ ּ ַוִיפֹול רֹוְכבֹו ָאחֹור)בראשית מט(, ָּעֵליה ּכְ ְוָרָזא . ּ

ְּדִמָלה ּנו)דברים כב(, ּ י ִיפֹול ַהּנֹוֵפל ִמּמֶ ּ ּכִ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ִאיֹוב. ּ ּ  ֹלא נֹוֵפל )איוב יב(, ּ
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םָאֹנִכי ִמ ִדיק ְדָרִכיב ָעֵליה. ּכֶ ְּוּצַ ּ ירו ִדְרּצוִעין ִדְתִפִלין, ּ ְקׁשִ יר ֵליה ּבִ ָּקׁשִ ּ ּ ּ ּ ִפִלין . ּ ּאֹות ּתְ
ְּדִאיהו אֹות יֹוד ַדי. ּ ְּדׁשַ ּחוְלָיא ַעל ְקָדֵליה, ּ ּש ִדְתִפִלין. ּ ֶלת ַעל ְקָדֵליה, ּ ְלׁשֶ   .ּׁשַ

ּוֵביה ָרִכיב ֵאִלָיהו ּ ַמָיא, ּּ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו )מלכים ב ב(, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב.ְּוָסִליק ִלׁשְ ּ ּ
ָמִים ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ ּוֵביה . ּבַ ָעָרה''ּ ַוַיַען ְידֹוָ)איוב לח(ּ ּוְבִגין ָדא. ּד ֶאת ִאיֹוב ִמן ַהּסְ ּאֹוְקמוָה , ּ

ָנן ְדַמְתִניָתא ָעֵליה ַּרּבָ רֹו, ּ ּבֹור ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיּצְ ּאן ְדִמְתַהָדר ֵליה ֲחמֹורְוִאית ְלַמ. ֵּאיֶזהו ּגִ ּ ּ ,
ַטֵער רֹוְכבֹו ְּדָלאו ִאיהו ִמּצְ ַקל ָוחֹוֶמר. ּ ְדִלין ּבְ ּתַ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ַמר . ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ

ַאְבָרָהם יַח. ּ ַוַיֲחֹבׁש ֶאת ֲחמֹורֹו)בראשית כב(, ּבְ ַמר ַעל ָמׁשִ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ  ָעִני )זכריה ט(, ּ
  . ַעל ֲחמֹורְורֹוֵכב

ּוְבִגין ָדא י ַד' ּ ֶלת, י''ִּמן ׁשַ ְלׁשֶ ְּדִאיהו חוְלָייא ְדׁשַ ּ ּ ה , ּ ל )א מפחדין''ס(ִּמיּנָ ּ ְמפוָזִרים ּכָ
ִדין וַמִזיִקין ּׁשֵ זוזֹות ְדַתְרִעין, ּ ּמְ ּוִמַיד ְדַחְזָיין ֵליה ּבַ ּ ּ ּ ְרִחין, ּּ ַמר, ּבַ ְּדָבה ִאּתְ  )תהלים קמט(, ּ
ַכְבֵלי ַבְרֶזלֶלְאסֹור ַמְלֵכיֶה ֵדיֶהם ּבְ ים ְוִנְכּבְ ִזיּקִ ִפִלין . ם ּבְ אֹות ּתְ ד ַחְזָיין ָלה ּבְ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ

ֵריהֹון, ַּעל ְדרֹוִעין ְבׂשָ ִרית ּבִ אֹות ּבְ ה ּבְ יִמין ּבָ ּוְרׁשִ ֵרב יוָמת)במדבר א(, ּ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ֵלית , ּ
ר ָהָרע, ָזר   .ָּון ְועֹוִפין דֹוְרִסיןְּדַדְמָיא ְלָכל ֵחי, ֶּאָלא ֵיּצֶ

ּוְבִגין ָדא ָּדא ִפְנָחס, ּ ְזכֹור ָנא ִמי הוא ָנִקי ָאָבד)איוב ד(, ּ ִרית, ּ י ַעל ּבְ , ְּדַקּנֵ
יה ים ּבֵ א וַמְטרֹוִניָתא, ְּוִאְתְרׁשִ ָרא ְדַמְלּכָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ָבה. ּ ַמֲחׁשָ י ּבְ ִמן ' ְוָזֵכי ְלָאת י, ַקּנֵ

ע. ה''ְיהֹוָ ֵני ּבְ ֹראׁש. ִמן ֲאֹדָני' ְוָזָכה ְלאֹות י, ֹוָבדֹויְוּקַ סֹוף. ְּוַהאי ִאיהו ָחְכָמה ּבָ . ְוָחְכָמה ּבַ
ַתְרַווְייהו ּוְבִגין ְדָאָדם ַקְדָמָאה ֲהָוה ָרׁשום ּבְ ּ ּ ָנן, ּ ּאֹוְקמוָה ָעֵליה ַרּבָ ְּדִאיהו ִראׁשֹון , ּ ּ

ָבה ֲחׁשָ ה, ַלּמַ ַּאְדָהִכי ְדָאַמר . ַאֲחרֹון ְלַמֲעׂשֶ ְייהוּ י ִמּנַ ּסֵ ִּמִלין ִאֵלין ִאְתּכַ ּ ח ''דף רל(ָאַמר . ּ

י ֶאְלָעָזר )ב''ע ָאה חוָלָקָנא)לחברוי( ,ִרּבִ ֵני ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַזּכָ ַמע ִמִלין ִמּבְ ְּדָזֵכיָנא ְלִמׁשְ ּּ.  

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה אֹוָמָאה ֲעָלך, ָלֵכן ֱאֹמר. ּ ְרעוָתך, ְּבְ ְִאם הוא ּבִ ּ א, ָלאוְוִאי , ּ . ִאיּמָ
ן ָיִאיר י ִפְנָחס ּבֶ א. ִּרּבִ י ַאּבָ ֵעינֹוי ְדִרּבִ ַטׁש ּבְ ַּההוא טוָלא ּבָ ּ א , ּ ְּוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ְרעוֵתיה, ְ ִּאי ֲהָוה ּבִ לוי, ָּאַמר ֵליה. ִאם ָלאו, ּ ִּאם ֵליה ּגָ לוי ְלַאֲחִריֵני, ּ , ִּמי ּגָ
ּוְבִגין ָדא ָלֵכן ֱא   .מֹורּ

ִחּבוָרא ַקְדָמָאה ַמר ּבְ ְּותו ִאּתְ ם ְלָדִוד)תהלים ס(, ּ ִּסיָמָנא ְדַאְחִזיאו ֵליה ְלָדִוד,  ִמְכּתָ ּ ּ ,
הו ְקָרָבא ַדר ְליֹוָאב ַלֲאַרם ַנֲהַרִים וְלֲאָרם ּצֹוָבה ְלַאָגָחא ּבְ ד ׁשָ ּּכַ , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ּ

ן ֵעדות ּׁשוׁשַ ָּדא ַסֲהדוָתא ִד: ּ ּ אּ ִכיְנּתָ ן ֵעדות, ׁשְ ְּדִאיהו ׁשוׁשַ ּ ּ ְּדִאיִהי ַסֲהדוָתא ְדַקְייָמא . ּ ּ ּ ּ
א, ֲעָלן י ַמְלּכָ ֲהָדה, ְוָסִהיַדת ֲעָלן ַקּמֵ ין ּבַ ין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּוַדְרּגִ א , ּ א ַקִדיׁשָ ְּוִסַייְעּתָ

א ְחּתָ ּבַ   .ְּלתוׁשְ

ן ֵעדות ְדִאיּנו, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּׁשוׁשַ ּ ּ ָרֵאלּ ְּדִאיּנון ֵאָבִרים, ן ָסֲהִדין ַעל ִיׂשְ ְוִאיִהי , ּ
ְמָתא ָעַלְייהו ַמָיא. ִּנׁשְ א ִדׁשְ ִּאיהו ִסַייְעּתָ ּּ ה. ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ַמע )מלכים א ח(, ּ ׁשְ ה ּתִ  ְוַאּתָ

ַמִים ָתא. ַהּשָׁ א ַקִדיׁשְ ְנָיא ִדְמ)ומנה תלייא(, ִּאיִהי ִסַיְעּתָ ַמר ָעָלה ּתַ ּ ְדִאּתְ ּ ְַסֵייַע ָלךּ ּ.  
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ַלע ִקּנֶך)במדבר כד( ּסֶ ים ּבַ ֶבך ְוׂשִ ָ ֵאיָתן מֹוׁשָ ְנָי: ן''ֵאיָת. ָ ָרא . א''ּתַ א ְדִנׁשְ ן ִקּנָ ּמָ ּּתַ
א, ִּעָלָאה ִכיְנּתָ ַמר. ְוִאיִהי ׁשְ ר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף)דברים לב(, ְּוָעָלה ִאּתְ ֶנׁשֶ ,  ּכְ

ְּדִאיּנון ׁשֹוֵני ֲהָל ָניֹותּ ְנָי. ּכֹות וִמׁשְ ְּוָכל ִדּבור ְוִדּבור ְדָנִפיק ִמפומֹוי ְדַההוא ּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדַאִפיק , א''ּּ ּ
ד ָמא ִדידֹוָ ין ִלׁשְ אֹוַרְייָתא, ּּבֵ ין ּבְ לֹוָתא, ּבֵ ּצְ ין ּבִ ְבָרָכה, ּבֵ ין ּבִ ָכל ִפּקוָדא , ּבֵ ין ּבְ ּּבֵ ּ

ּוִפּקוָדא יה, ּ ִתיב ּבֵ ָנ. ַּמה ּכְ ָרא ְדהוא ִדּבור, ָפיוִיְפרֹוׂש ּכְ ַּההוא ִנׁשְ ּ ּ ּ ְּדֵביה ְיהֹוָ, ּ   .ה''ּ

ֵאהו ַעל ֶאְבָרתֹו ֵחהו ִיּשָׂ ִּיּקָ ר ָנׁש. ַמאי ַעל ֶאְבָרתֹו, ּ ַּעל ַההוא ֵאֶבר ְדּבַ א על ההוא ''ס(, ּ

ָוה ְידֹוָ)נשרא ּ ְדֵביה ִמּצְ א, ד''ּ ִכיְנּתָ ֵאהו. ִּאְתְקֵרי ֵאֶבר ִדׁשְ ּוְבִגין ָדא ִיּשָׂ ּ .  ַעל ֶאְבָרתֹוּ
ֵאהו גֹון : ִּיּשָׂ א ְידֹוָ)במדבר ו(ּכְ ָד ָפָניו ֵאֶליך'' ִיּשָׂ ּ.  

ך ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ָוַמאי ְוׂשִ ֶּאָלא ָאַמר ָדִוד ָעֵליה. ּ ּ ּ ְיָי ַסְלִעי וְמּצוָדִתי)שמואל ב כב(, ּ ּ .
ָנא ַלע, ּאוף ָהִכי ּתָ ּסֶ יָפא ּכַ ּקִ יה ֲהָלָכה ּתַ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ָכל ְּד, ּ א ָיָתה ּבְ ּצָ ֵּלית ַפִטיׁש ָיִכיל ְלַפּצְ ּ

ָיין ְדָעְלָמא ּקוׁשְ ָרא. ּ ָנא ִנׁשְ ַהאי ִאיהו ְמַקּנְ ים ִדיָלה, ּּבְ ִאים ִאְתְקִריאו ִקּנִ ּנָ ְּוָכל ּתַ ּ ּוְבִגין . ּ
פֹור ְלָפֶניך)דברים כב(, ָּדא ֵרא ַקן ּצִ י ִיּקָ ָ ּכִ ֹאַרח ִמְקֶרה, ּ או, ּבְ ִפיָזא ִּזְמָנא ֲחָדא ּכְ ּׁשְ

ִפיֵזיה, ְוַאְכְסַנאי ֵבי אֹוׁשְ ֲעָתא ּבְ ְּדִאְזְדַמן ְלפום ׁשַ ּ ּ ּ.  

א ִכיְנּתָ ַמְתִניָתא ִדְלהֹון ִדיָרה ִלׁשְ ְּוִאית ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ  )שמות לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ת ְוגֹו ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ְוִאית ָמאֵרי . ּ ָלׁשֹון ִדיָרה,ְלֹדֹרָתם ָחֵסר, ְלדֹורֹוָתם', ְּוׁשָ

ָנה ְדתֹוָרָתם אוָמנוָתם ִּמׁשְ ּ ל יֹוֵמיהֹון, ּ הֹון ּכָ א ִמּנְ ִכיְנּתָ ֵרא , ֲּאָבל ִאֵלין. ְּדָלא ָזַזת ׁשְ י ִיּקָ ּכִ
פֹור ְלָפֶניך ַָקן ּצִ ֹאַרח ִמְקֶרה, ּ א ּבְ ִכיְנּתָ הֹון ׁשְ ָכַחת, ּבְ ּתְ ְרָייא ָעַלְייהו ְוִאׁשְ הֹוןִּזְמִנין ׁשַ ,  ִעּמְ

הֹון ַכַחת ִעּמְ ּתְ   .ְוִזְמִנין ָלא ִאׁשְ

ְּוָרָזא ְדִמָלה הֹון, ּ ָכַחת ִעּמְ ּתְ ַקח ָהֵאם, ִּזְמִנין ְדִאׁשְ ָכַחת . ֹלא ּתִ ּתְ ְּוִזְמִנין ְדָלא ִאׁשְ
הֹון ַלח ֶאת ָהֵאם, ִעּמְ ׁשַ ֵלח ּתְ ּׁשַ ָנה. ּ ים. ֶּאְפרֹוִחים ִאֵלין ָמאֵרי ִמׁשְ  ִמְקָרא ָמאֵרי, אֹו ֵביּצִ

ִאֵלין ְדָלא ַקְבִעין ִלּמוַדְייהו ּּבְ ּ ּ ַלח ֶאת ָהֵאם, ּ ׁשַ ֵלח ּתְ ּׁשַ ִאֵלין ְדַקְבִעין ִלּמוַדְייהו. ּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּ ,
ִנים ְּדַדְמָיין ְלּכָֹכַבָיא, ְוִאית ָמאֵרי ֲהָלכֹות. ֹלא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ִדיֵקי )דניאל יב( ּ וַמּצְ ּכָֹכִבים ְלעֹוָלם ָוֶעדּ ים ּכַ ּכָֹכִבים. ָהַרּבִ הֹון , ָלאו ּכַ ַמר ּבְ  )נחמיה ט(ְּדִאּתְ
ָבָאם ִיּבֹול ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ְוָכל ּצְ ֶּאָלא ּכְ ּ ּּ ִדיר, ּ ְּדִאיּנון ְלעֹוָלם ָוֶעד ַקְייֵמי ּתָ ּ.  

ה ָאָדם)בראשית א( ל אוָמן ּבָ, ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ְייהו ּכָ ִלימו ַלֲעִביְדּתַ ַּתר ְדַאׁשְ ּ ּ ּ
ִריך הוא, ְּואוָמן א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ד, ְּ ּאוָמנוָתא ֲחָדא ִאית ִלי ְלֶמְעּבַ ָפא , ּ ִּדְיֵהא ׁשוּתָ ּ

ְּדֻכָלָנא ֲחָדא. ּ ְלכו ּכַ רו ּכֻ ִּאְתַחּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמחוָלָקא ִדיֵלי, ּ יה ּכָ ְּלֶמְעַבד ּבֵ ּ ַוֲאָנא , ּהּ
כֹון ף ִעּמְ ּתַ ּתְ ְּלֵמיַהב ֵליה ֵמחוָלָקא ִדיִלי, ֶאׁשְ ּ ְדמוֵתנו. ּ ְלֵמנו ּכִ ּצַ ה ָאָדם ּבְ ְּוַהְיינו ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ .
ָנן ָרֵאל, ְּואֹוְקמוָה ַרּבָ ְּדֵלית ָאָדם ֶאָלא ִיׂשְ ן ּצֹאִני )יחזקאל לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ְוַאּתֵ

םּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַא ם ָאָדם. ּתֶ ְּוָלא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ַאּתֶ ּוְבִגין ָדא . ּ תהלים (ּ

יו)קמט עֹוׂשָ ָרֵאל ּבְ ַמח ִיׂשְ   . ִיׂשְ
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א יָנא ַקִדיׁשָ ַלע ְדִחְוָיא ָאַמר ָדא, ָּאַמר ּבוּצִ ּסֶ ָנא ְדִאְתְטַמר ּבְ ַּוַדאי ַההוא ּתָ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב , ּ
ֶבך ְוׂשִ יה ֵאיָתן מֹוׁשָ ָּבֵ ךּ ַלע ִקּנֶ ּסֶ ִּדְתַלת ֲאָבָהן ִנְקְראו ֵאיָתִנים. ָים ּבַ ּוְרִביָעָאה ֵאיָתן , ּ

ֶבך ָבא ֲהָלָכה. ָמֹוׁשָ ְּדֵביה ִמְתַיּשְׁ יַני, ּ ה ִמּסִ ה ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ט ַעל . ּ ְּדִאיהו ִאְתְפׁשַ ּ ּ
ָרֵאל ין ִרּבֹוא ְדִיׂשְ ּתִ אֹוַרְייָתא, ּׁשִ א , ְוָנִהיר לֹון ּבְ ְמׁשָ ׁשִ ֵליְלָיא)לסיהרא(ּכְ י ּבְ ּסֵ , ּ ְדִאְתּכַ

ְּוָנִהיר ְלָכל ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ּ לוָתא. ּ ְּוֵלית ֵליְלָיא ֶאָלא ּגָ  ׁשֹוֵמר ַמה )ישעיה כא(ְוִאיִהי , ּ
ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה ִמֵליל ּּמִ יָמָמא. ּ ְלָיא ּבִ ַמר , ְוִאְתּגַ ֶקר ּבֹ,  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מד(ְּדִאּתְ

יה , ְּדַאְבָרָהם ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ בֹוד ְיָי )שמות טז(ּ ּוֹבֶקר וְרִאיֶתם ֶאת ּכְ ְכִבי ַעד )רות ג( .ּ  ַחי ְיָי ׁשִ
  .ַהּבֶֹקר

א, ְוָאַמר, ָּהא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָנִפיק ֵמַההוא ֶסַלע, ַּאְדָהִכי יָנא ַקִדיׁשָ ַמה מֹוִעיל , ּּבוּצִ
ך ּמָ ָרא ִמּקַ ָרא ִמָנך, ְִלי ְלִאְתַטּמְ ַבְקָנא ֲאָתר ְדָלא ָעאִלית ְלִאְתַטּמְ ְְדָהא ָלא ׁשְ ּ ְוָלא , ּ

ְחָנא ּכַ ְסָייא ִמָנך, ַאׁשְ   .ְִאי ָהִכי ֵלית ִלי ְלִאְתּכַ

א יָנא ַקִדיׁשָ ָּאַמר ֵליה ּבוּצִ ְדמוֵתנו, ּ ְלֵמנו ּכִ ּצַ ה ָאָדם ּבְ ַתר ְדָאַמר ַנֲעׂשֶ ּּבָ ּ ּ ַּמאי ִניהו , ּ
ְלמֹוְּדָאַמר ְלָבַתר ּצַ ַּמה ְדאֹוְקמוָה ַעל ָדא ָמאֵרי , ָּאַמר ֵליה. ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּ ּ

ֵרא, ַמְתִניִתין הֹון ֲהוֹו ַאְמִרין ִיּבָ ֵרא, ְּדִמּנְ הֹון ַאְמִרין ָלא ִיּבָ ָרא , ּוִמּנְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִּדְכִתיב ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָד, ֵּליה ְלמֹוּ ּצַ  )א''ט ע''דף רל(ִאי ָהִכי , ָּאַמר ֵליה. ם ּבְ
ְייהו, ִּאיהו יה ַחד ִמּנַ ָּלא ָיִהיב חוָלָקא ּבֵ ּ ִדיוְקָנא ִדְלהֹון, ּ ְּוָלא ִאְתָעִביד ּבְ ּ ֶּאָלא , ּ

ְדמותֹו ְלמֹו ּכִ ּצַ א ּבְ ִאיקוִנין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ְבִניתֹו, ּ ֶלם ְדמות ּתַ ְּדִאיהו ּצֶ ּ ּ מֹוַדעָאַמר ָהִכ. ּ ּתְ . י ִאׁשְ
לֹום ְֶאָלא ֲאָנא ֲאֵמיָנא ָלך. ָאַמר ַחס ְוׁשָ ֹכָלא, ּ ֵרי ּבְ ְּדִאְתּבְ ְלֵטיה ַעל ּכָֹלא, ּ ְּוַאׁשְ ְוִאי ֲהָוה . ּ

יה חוָלֵקיה ל ַחד ּבֵ ָּיִהיב ּכָ ּ ְעֵסיה ָעֵליה, ּ ִזְמֵניה ְדֲהָוה ּכַ ּּבְ ּ ּ ל ַחד, ּ ֲּהָוה ָנִטיל חוָלֵקיה , ּכָ ּ
יה ב הוא)עיה ביש(, ִּמּנֵ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ   .ּ ּכִ

ָרא ֵליה  ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ִדיוְקֵניה)כל חד וחד(ּ ּ ּבְ א, ּ ָּדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ּ ,
מוַנת ּכֹל ְּדִאיִהי ּתְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ְּדָבה ִאְסּתָ ּ ּ ְרָיין ְדָבָרא , ּוָבָרא ָעְלָמא, ְּ ְּוָכל ּבִ

ָעְלָמא ִאין,ּבְ ה ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ְוָכַלל ּבָ ָלל, ּ ָלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ר ְסִפיָרן, ּ ה ֶעׂשֶ ְוָכל , ְּוָכַלל ּבָ
ָמָהן ְוִכּנוִיין ְוַהָוָיין ּׁשְ ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא. ּ ְּדִאיהו ֲאדֹון ַעל ּכָֹלא, ּ ּ יה, ּ ר ִמּנֵ , ְּוֵלית ֱאָלָהא ּבַ

ִא ִעָלִאין ְוַתּתָ ַכח ּבְ ּתְ הְּוָלא ִיׁשְ ּין ָפחות ִמיּנָ ּ ר ְדֻכְלהו. ּ ִגין ְדִאיִהי ֶקׁשֶ ּּבְ ּ ִלימו ְדֻכְלהו, ּּ ּׁשְ ּ ּּ ,
יה  ְּלַקְייָמא ּבֵ ָלה)תהלים קג(ּ ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ַכח ִעַלת ַעל ּכָֹלא . ּ ּתְ ּוְבִגין ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ

ה ִאין ָפחות ִמּנָ ִעָלִאין ְוַתּתָ ּּבְ ּ ּ ְי, ּ ַחד ִמּנַ ֲּאִפילו ּבְ ָרֵאל, ּיהוּ ְטָרא . ִּאְתְקִריַאת ֱאמוַנת ִיׂשְ ּוִמּסִ
ְּדִעַלת ַעל ּכָֹלא ּ ה, ּ ַמר ּבָ מוָנה)דברים ד(, ִּאּתְ ל ּתְ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ ַאר , ּ ּכִ ְטָרא ִדׁשְ ֲּאָבל ִמּסִ

ְרָיין ה. ּבִ ַמר ּבָ יט)במדבר יב(, ִּאּתְ ּ וְתמוַנת ְיָי ַיּבִ ּ.  

א ו יָנא ַקִדיׁשָ ָּאָתא ּבוּצִ ַאר ַחְבַרָייאּ יה, ּׁשְ ָטחו ַקּמֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ַען ֵלית ַמאן , ְּוָאְמרו, ּ ַּוַדאי ּכְ
יה חוָלֵקיה ְּדָיִכיל ְלֵמיַטל ִמּנֵ ּ ּ ָעְלָמא, ּ יה חוָלָקא ַחד ּבְ ְּדָלא ָיִהיב ּבֵ ּ , ֶּאָלא ּבֹוֵרא ָעְלִמין, ּ

ִּעַלת ַעל ּכָֹלא יה, ּ ְלָיא ָעְנׁשֵ ּוֵביה ּתַ ּ ָרף, ּאֹו ַאְגֵריה, ּ ַמְלָאך ְוׂשָ ְרָיה , ְְוָלא ּבְ ׁשום ּבִ ְּוָלא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2561דף [ -ּ

ָנן ְדַמְתִניִתין. ְּדָעְלָמא ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ַמִים ְוָדָבר ַאֵחר, ּ ם ׁשָ ף ׁשֵ ּתֵ ׁשַ ֶנֱעַקר ִמן , ַהּמְ
יָנא ַקִדי. ָהעֹוָלם ְמעֹון ּבוּצִ י ׁשִ ַמע ִמִלין ִאֵלין ְדָאַמר ַרּבִ ִּמַיד ְדׁשָ ּ ּּ ּ א ַחָדא ַרְעָיא ּ ׁשָ

ִריכו ֵליה)א דאמר רעיא מהימנא בוצינא קדישא חדא''ס(. ְמֵהיְמָנא ּ ְוָכל ַחְבַרָייא ּבָ ּ , ְּוָאְמרו, ּ
ַמע ָדא ַדָיי, ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ר ָנׁש ּבְ ִּאי ָלא ֲהָוה ָאֵתי ּבַ ּ ּ.  

ָאה ִאיהו ָגלו, ַּזּכָ ַדל ּבְ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ְתָרָאהּ א, ָתא ּבַ ִכיְנּתָ ָכל , ְּלִמְנַדע ִלׁשְ ְּלאֹוִקיר ָלה ּבְ
ִּפקוִדין ה דֹוֲחִקין, ּ ּמָ ִגיָנה ּכַ ל ּבְ ּוְלִמְסּבַ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ַּאְגָרא ְדַכָלה דֹוֲחָקא, ּּכְ בראשית (. ּּ

קֹום ַההוא)כח ּמָ ב ּבַ ּכַ ּ ַוִיׁשְ ּב אֹוִתיֹות ְדאֹוַרְייָתא''ִאם ֵיׁש כ, ּ יהִא, ּ ִכיַבת ִעּמֵ   .ּיִהי ׁשְ

ן. ָחְכָמה ֵמַאִין. ׁש''ַמאן ִי ּמָ ִכיְנָתא ִעָלָאה ּתַ ִּדְבֲאָתר ִדׁשְ ּ ן, ּ ּמָ ַמר. ָחְכָמה ּתַ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ּ ,
ה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֹוֲהָבי)שמות כ( ְּוַהְיינו. ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש )משלי ח( ְטָרא .  ְוֹעׂשֶ ִמּסִ

ים ַיְדִרים, ְּוֵיׁש ְדִאיִהי ָחְכָמה ִליִמיָנא. דְּדַאֲהַבת ֶחֶס ה ְלַהְחּכִ ְּדָהִכי אוְקמוָה ָהרֹוּצֶ ּ ּוְבִגין . ּ
  .ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש, ָּדא

ָרִזין ְסִתיִמין א ֲחֵזי ּבְ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ִמדֹות ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ה, ְּ ְדִלין ּבָ ּתַ ַּהִהיא ִמָדה ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ,
ַמר, ּהְוַדְכִרין ּבָ ה מֹוְדִדין לֹו, ָּעָלה ִאּתְ ָאָדם מֹוֵדד ּבָ ָדה ׁשֶ ּמִ ּּבַ ְבִעין ַאְנִפין . ּ ְּוׁשִ
ִמי)שמות כ(ְּוַהאי ִאיהו , ְלאֹוַרְייָתא יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָכל ַהּמָ ִמי ,  ּבְ יר ֶאת ׁשְ ְזּכִ ּתַ
ֵעי ֵליה יר ֶאת ׁשְ. ִּמּבָ ַהִהיא ִמָדה ְדַאְזּכִ ֶּאָלא ּבְ ּ יך, ִמיּ ַהִהיא ִמָדה ָאֹבא ֵאֶליך וֵבַרְכּתִ ָּבְ ָּ ּ .

 .)מ''כ רע''ע(

ין ַרב ִלְמָעט)ו''במדבר כ( ָחֵלק ַנֲחָלתֹו ּבֵ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. ּ ַעל ִפי ַהּגֹוָרל ּתֵ ִּרּבִ ּ ,
ה ָהֱאֹלִהים הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ָעָליו )קהלת ג( ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ י ּכִ ֵאין ְלהֹוִסיף ּ ָיַדְעּתִ

ּנו ֵאין ִלְגרֹוַע ְוגֹו ּוִמּמֶ א. 'ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ֵני ָעְלָמא, ׁשְ ל ּבְ יר ַעל ּכָ ְּדָחְכָמֵתיה ַיּתִ ָלא ְיַדְעָנא , ּ
ה ָהֱאֹלִהים הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ י ּכָ י, ּּכִ ר , ְּוִאיהו ָאַמר ָיַדְעּתִ ַּמה ְדָלא ָיַדע ּבַ

  .ָנׁש ַאֲחָרא

ֵני ָעְלָמאֶא ל ּבְ א ָחְכָמֵתיה ַסְלָקא ַעל ּכָ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָּלא ַוַדאי ׁשְ ּּ ּוַמה ְדִאיהו ָיַדע ָלא , ּ ּ ּ
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ל ׁשְ א ֲחֵזי. ַיְדֵעי ּכָ ַאר אוָמֵני ְדָעְלָמא, ּתָ ּׁשְ ד ִאיהו ָעִביד ֲעִביְדָתא, ּ , ּּכַ

יה ח ּבֵ ּגַ ל ִזְמָנא וְתֵר, ַּאׁשְ ּכַ ּוְלָבַתר אֹוִסיף ָעֵליה, ּין ִזְמִנין ְוָעִביד ֵליהְּוִאְסּתָ ַרע , ּ אֹו ּגָ
יה ִריך הוא ָלאו ָהִכי. ִּמּנֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ תֹו ִמּתֹהו, ְּ א ַלֲאּמִ ַּאִפיק ֲעִביְדּתָ ׁשות , ּ ה ַמּמָ ְּדֵלית ּבָ ּ ּ
ָלל ְדָקא ָיאות, ּכְ ן ּכַ ּקַ ׁש ִאְתּתְ ְּוִאיהו ַמּמָ ּ יהְְוָלא ִאְצְטִריך ְלא, ּ ֹּוָסָפא וְלַאְגְרָעא ִמּנֵ ִגין . ּ ּבְ

ִתיב ך ּכְ ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ְּכַ ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ   .ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ

ה ָהֱאֹלִהים ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ְּלִתּקוָנא ְדָעְלָמא, ּּתו ּכָ ַּוַדאי הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם, ּ י ִיְצָחק . ּ ִרּבִ
ִייְראו ִמְלָפָניוִאי ָהִכי ַמה, ָאַמר ה ׁשֶ ּו ְוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ ּ , ֶּאָלא ַהאי ְקָרא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ּּ

ין ַחְבָרָנא ְּוהוא ָרָזא ִעָלָאה ּבֵ ֵעי ֵליה, ּ ה ָהֱאֹלִהים , ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ י ּכָ ּכִ
ה, ּהוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ִתי, ַּמהו ּכָ ר ִלְהיֹות ְוָהא ּכְ ָבר הוא ַוֲאׁשֶ ָהָיה ּכְ ּב ַמה ׁשֶ

ָבר ָהָיה ה, ּכְ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ   .ְוַאְת ַאְמַרת ּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2562דף [ -ּ

  ]ב''ט ע''דף רל -' גזוהר חלק [

ַמע ּתְ ִתיב , ֶּאָלא ִמְקָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ ה )ישעיה סד(ּכְ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ
ה לֹו ה. ִלְמַחּכֵ ֵעי ֵליהָעׂשִ, ַיֲעׂשֶ ה לֹו. ּיָת ִמּבָ ֵעי ֵליה, ִלְמַחּכֵ ָּלך ִמּבָ ֶּאָלא ֲאָתר ִעָלָאה . ְ ּ

ְלהו ְלָכל ִעיָבר, ּהוא ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוַאְדִליק ּבֹוִציִנין ּכֻ א, ּּ יה ָנִפיק . ְוִאְקֵרי עֹוָלם ַהּבָ ּוִמּנֵ ּ
ַתְקָנ )ב''ט ע''דף רל(, ַחד ִאיָלָנא ְקָיא וְלִאּתְ יָרא הוא . אְּלִאְתׁשָ ְּוַהאי ִאיָלָנא ִעָלָאה ְוַיּקִ ּ

ַאר ִאיָלִנין ל ׁשְ א ְדָנִגיד ְוָנִפיק. ְּוָהא אֹוְקמוָה, ַעל ּכָ ְּוַההוא עֹוָלם ַהּבָ ַּאְתִקין ֵליה , ּ
ִדיר ֵקי ֵליה, ְלַהאי ִאיָלָנא ּתָ ֲעִביְדֵתיה, ַּאׁשְ ן ֵליה ּבַ ּוְמַתּקֵ ּ ִעְטִרין, ּ ְּמַעֵטר ֵליה ּבְ ָלא , ּ

יה ְלָעַלם ְלָעְלֵמי ָעְלִמיןָּפ ִּסיק ַמּבוֵעי ִמּנֵ ּ.  

ְלָיא ְמֵהיְמנוָתא ַההוא ִאיָלָנא ּתַ ּּבְ ַאר ִאיָלִנין, ּ ל ׁשְ ְרָיא ִמּכָ יה ׁשַ יה, ּּבֵ ִּקיוָמא ְדֹכָלא ּבֵ ּ ּּ .
ִתיב ה ָהֱאֹלִהים הוא ִיְהֶיה ְלעֹוָלם, ְּוַעל ָדא ּכְ ר ַיֲעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ַּוַדאי הוא ָהָי. ּּכָ ה ּ ּה הוא הֹוְ

ּנו ֵאין ִלְגרֹוַע, ָעָליו ֵאין ְלהֹוִסיף. ְּוהוא ְיֵהא ּוִמּמֶ ִתיב. ּ אֹוַרְייָתא ּכְ  )דברים יג(, ְּוַעל ָדא ּבְ
ּנו ְּדִאיָלָנא ָדא. ֹּלא תֹוִסף ָעָליו ְוֹלא ִתְגַרע ִמּמֶ ְּדאֹוַרְייָתא הוא, ּ ַּוֲאָתר ָדא ַאְתִקין . ּ

ִדיר בוָרה ֵמֵאין סֹוף וֵמֵאין ֵחֶקר, ים ְסָתםָהֱאֹלִה. ָהֱאֹלִהים ּתָ ָּדא ּגְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ
ה. ְוָלא ֱאֹלִהים, ָהֱאֹלִהים, ּ ֵאין ֵחֶקר ִלְתבוָנתֹו)ישעיה מ( ִדיר, ְּוַעל ָדא ָעׂשָ ה ּתָ , ַיֲעׂשֶ

ַמּבוַע ְדָלא ַפְסָקן ֵמימֹוי ְלָדֵרי ָדִרין ּּכְ ּ ּּ.  

ִתיב ך ּכְ ִגין ּכַ ִייְראו ִמְלָפָניוְוָה, ְּבְ ה ׁשֶ ֱּאֹלִהים ָעׂשָ ּ ִתּקוָנא , ַּאְתִקין ֵליה ְלַהאי ִאיָלָנא. ּ ּּבְ
ִלים א, ׁשְ ְּדָאִחיד ְלָכל ְסָטר ֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ְדִייְראו ִמְלָפָניו, ּ ּּבְ ּ ִחלוָפא . ּ ְּוָלא ַיְחְלפון ֵליה ּבְ ּ ּּ

  .ַּאֲחָרא ְלָדֵרי ָדִרין

א י ַאּבָ ִפיר ָקא ַאְמַרתַּוַד, ָאַמר ִרּבִ ָלא, ּאי ׁשַ ּכְ ַקְדִמיָתא , ֲּאָבל ּתו ִאית ְלִאְסּתַ ּבְ
ה ה, ַיֲעׂשֶ ין ַהאי ְלַהאי, ּוְלָבַתר ְוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ ה ְוַאְתִקין )תדיר(ֶּאָלא . ַמה ּבֵ ּ ַוַדאי ַיֲעׂשֶ

ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי ְלָדֵרי ָדִרין, ְלַהאי ִאיָלָנא ה. ּּ הַמ, ּוְלָבַתר ָעׂשָ ה . ּהו ָעׂשָ ֶּאָלא ָעׂשָ
יה א ִמּנֵ ַהאי. ָּהֱאֹלִהים ִאיָלָנא ַאֲחָרא ְלַתּתָ ה ּכְ ָאה. ְוָלא ַיֲעׂשֶ ּתָ ָעִביד , ְּדַהאי ִאיָלָנא ּתַ

ֵּליה ְוַאְתִקין ֵליה ִגין ְדַמאן ְדֵיעול ְלִאיָלָנא ִעָלָאה, ּ ּּבְ ּ ּ ְרׁשו, ּ ֵּייעול ּבִ ח ְלִאיָלָנא , ּ ּכָ ְוִיׁשְ
ָתָאה ְדָקא ֲחֵזי, ְוַיְדִחל ְלֵמיָעאל, ּתַ ֶּאָלא ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ָּנִטיר ִפְתָחא הוא, ְּדַהאי, ּתָ ָרֵאל ְוָדא )תהלים קכא(ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי . ּ  ׁשֹוֵמר ִיׂשְ
ה ָאה ָעׂשָ ּתָ ְקָיא וִמְתָזן ֵמִאיָלָנא ִדְלֵעיָלא, ִאיָלָנא ּתַ ִּאְתׁשַ ּ ה. ּ ִתיב ַיֲעׂשֶ , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

הֶּאָל ֵני ָעְלָמא. ַמאי ַטְעָמא. א ָעׂשָ ִייְראו ִמְלָפָניו ּבְ ּׁשֶ ּ ְּוָלא ִיְקְרבון ֵליה, ּ ֶּאָלא ִאיּנון , ּ ּ
ְּדִיְתֲחזון ְלָקְרָבא א ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, ְוָלא ַאֲחָרא, ּ ֵני ָנׁשָ ְמרון ּבְ ְּוִיְסּתַ ְּוָלא ִיְסטון , ּ

ָמאָלא   .ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

א ֲחֵזי ְרָיאַעל , ּתָ יה ׁשַ ַּהאי ִאיָלָנא ְדָכל ֵחילֹוי ּבֵ ה ּתֹוִמיך )תהלים טז(, ָּאַמר ָדִוד, ּ ְ ַאּתָ

א. ַּמהו ּגֹוָרִלי. ּגֹוָרִלי יה ָדִוד ַמְלּכָ ָּדא ַעְדָבא ְדָאִחיד ּבֵ ּ ּ א כן ''ס(ַּעל ִפי ַהּגֹוָרל , ְּוַעל ָדא. ּ

ִתיב)ביה על פי ְּוֵכן הוא ַעל ִפי ְיָי.  ּכְ ם ַעל ִפי ְיָיַּוָיָמ. ּ ִתיב. ּת ׁשָ ָאה . ַהּגֹוָרל ּכְ ַזּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2563דף [ -ּ

אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי ְדִלין ּבְ ּתַ ּחוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ָכל . ְוַיְדֵעי ָאְרחֹוי, ּ ְּוִאיּנון ַאְכֵלי ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּיֹוָמא ְמזֹוָנא ִעָלָאה ַחֶיה ְבָעֶל)קהלת ז(, ּכְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא . יָהּ ַהָחְכָמה ּתְ

ִּדְלֵעיָלא ֵמֲאָתר ָדא ִאְתָזן ַמר ָעַלְייהו, ּּ ה ֲעָבַדי ֹיאֵכלו)ישעיה סה(, ְּוָהא ִאּתְ   .ּ ִהּנֵ

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ָּדא קֹול ְדָאִחיד ְלַהאי .  ַוְיִהי קֹול ֵמַעל ָלָרִקיַע)יחזקאל א(, ִּרּבִ ּ
ֲהֵדיה, ָרִקיַע ף ּבַ ּתַ ּתְ ה ְלִנְפְלאֹוָתיו)תהלים קיא(ְּוָדא הוא . ְּוִאׁשְ ְּוַההוא ְרִקיָעא .  ֵזֶכר ָעׂשָ

ִני. ַּעל ִאיּנון ֵחיָוון, ָּקִאים ָעַלְייהו ּשֵׁ ְּוָדא הוא ְדִאְבֵרי ּבַ ין ַמִים )בראשית א(, ּ ּ ְלַהְבִדיל ּבֵ
  .ָלָמִים

ְבָעה ְרִקיִעין ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְּוָהא אֹוְקמוָה ְּדׁשִ ּ ׁשַּוַד. ּ ּמֵ ְּדָהא ֵלית , אי ִוילֹון ֵאינֹו ְמׁשַ
ֵּליה ִמִדיֵליה ּ ֶּאָלא ַמה ְדָיֲהִבין ֵליה, ּ ּ יה ִאְתֲאָחדו. ּ ֵני ּבֵ ּוִמְסּכְ ּ יב, ּ ָּדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ּ דברי (, ּ

ֲחִרית ומֹוִציא ַעְרִבית. ּ וְבָעְנִיי ֲהִכינֹוִתי ְלֵבית ֱאֹלַהי)הימים ב כב ָהא ְּד. ְּוָדא ַמְכִניס ׁשַ
ֵליְלָיא ַּאִפיק ַחָילֹוי ְלָכל ִסְטִרין, ּבְ ְלָטא ַעל ִאיּנון ַחָייִלין ְוֻאְכלֹוִסין, ּ ְּוׁשַ ִניׁש . ּ ֲחִרית ּכָ ּוְבׁשַ
ְּלֻכְלהו ְלִטין, ְּוָאִעיל ְלֻנְקַבְייהו, ּ ְלהו. ְוָלא ׁשַ ִליל ּכֻ ְּדָהא ּבֶֹקר ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּּ תהלים (ּכְ

יד ּבַ)צב ֵלילֹות ְלַהּגִ ּּבֶֹקר ַחְסֶדך ְוֱאמוָנְתך ּבַ ָ ָּ   .ְּוָהא אֹוְקמוָה. ּ

יה ִאְתָזן ַהאי ָרִקיַע, ְוקֹול ִאית ַעל ַהאי ָרִקיַע ֲעָתא ְדַהאי קֹול ִאְתַער, ִּמּנֵ ׁשַ ְלהו , ּּבְ ּּכֻ ּ
הו ְרׁשו, ֻּאְכלוִסין ָלא ַנְטִלין ְּוֵלית ּבְ דוְכַתְייהו, ּ ֶּאָלא ְלֵמיָקם ּבְ ּ ְרֵבי ֵחיֵליהֹון ְוַאְק, ּ

אן ְּלַההוא ִטיבו ְדָנִגיד ְלַההוא ָרִקיַע, ּוְמַחּכָ ּ ּ ִגיֵניה, ּ ְרָכן ּבְ ְּוַעל ָדא ִאיהו ֵמַעל , ְּוִיְתּבָ ּ
ם ר ַעל ֹראׁשָ   .ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ

  ]א''מ ע''דף ר -' גזוהר חלק [

ַמְרֵאה ֶאֶבן ַס ם ּכְ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ א ֲחֵזי וִמּמַ אּּתָ ּסֵ ִּפיר ְדמות ּכִ ּ ַמְרֵאה , ּ ּכְ
ָרֵאל, ֶּאֶבן ַסִפיר ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ָּדא ֶאֶבן ִיׂשְ . 'ּ ְוָגְללו ֶאת ָהֶאֶבן ְוגֹו)בראשית כט(, ּ

א ִמְלֵעיָלא ַּחד ֶאֶבן ַנְחּתָ ָרֵאל ְלֵמיַרת ַאְרָעא, ּ עו ִיׂשְ ד ּבָ יה ּגֹוָרל, ּּכַ ּוְכִתיב ּבֵ ְּוִאיהו . ּ
חֹות . ְוָדא ִלְפַלְנָיא, ּ ָדא ִלְפַלְנָיא,ָאַמר א  )א''מ ע''דף ר(ְּוָדא ֶאֶבן הוא ִמּתְ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ּּכֻ

א ִתיב)בראשית מט(ַּוַדאי . ַנְחּתָ ָרֵאל ּכְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ך ַעל ִפי ַהּגֹוָרל .  ִמּשָׁ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ ּ
ָחֵלק ַנֲחָלתֹו   .ַּוַדאי ּתֵ

י ִיְצָחק ְו א ְללודִרּבִ י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ֵמאוׁשָ ִּרּבִ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ ָּרֲהטו , ּ
ְתֵריה א, ָּאְמרו. ֲּאּבַ ִכיְנּתָ ְתֵריה ִדׁשְ ַּוַדאי ַנְרִהיט ֲאּבַ ּ יה. ּ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ָּאְמרו ַוַדאי , ּ ּ

ֲהָדך ף ּבַ ּתֵ ּתַ א, ְִנׁשְ ַמע ִמָלה ַחְדּתָ   .ְּוִנׁשְ

י ְוגֹו)ישעיה נא(, ח ְוָאַמרָּפַת ְמעו ֵאַלי רֹוְדֵפי ֶצֶדק ְמַבְקׁשֵ ְמעו ֵאַלי רֹוְדֵפי . 'ּ ׁשִ ּׁשִ
ַתר ְמֵהיְמנוָתא, ֶצֶדק ִּאיּנון ְדַאְזִלין ּבָ ּ י ה, רֹוְדֵפי ֶצֶדק, ּ ַּוַדאי ִאיּנון ְמַבְקׁשֵ ִעיתו . 'ּ ִּאי ּבָ

ְּלִמְנַדע ְמֵהיְמנוָתא ֵני , קּוְלַאֲחָדא ְלַהאי ֶצֶד, ּ ַאר ּבְ ׁשְ ְלחֹוָדָהא ּכִ ה ּבִ לון ּבָ ּכְ ְסּתַ ָּלא ּתִ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2564דף [ -ּ

ְּדַגְרמו ִמיָתה ְלַגְרַמְייהו ַעל ָדא, ָעְלָמא ּ ּ ם ְוֶאל )ישעיה נא(ֲאָבל . ּ ְבּתֶ יטו ֶאל צור חוּצַ ּ ַהּבִ ּ ּ
ם ְרּתֶ   .ַּמֶקֶבת ּבֹור נוּקַ

תוספתא היא וכבר . עד אשרי אדם עוז לו בך' אלעזר וכו' רבי חייא הוה אזיל למחמי לר(
ואלו החילופים מצאתי בין הכתוב בהעתק . ה''א שורה ל''ט ע''נדפסה בפרשת לך לך דף פ

. ל ואמר אמאי אחסין דוד מלכא מלכותא דאיהו''ה צ''ב שורה כ''ע. אשר לפני לבין הכתוב שם
 ל קלא דהוה אמר אי קדישא''א צ''שורה י' דף צ, ל שלמה''ט במקום בדוד צ''שם שורה כ

הביאני המלך חדריו בכל אינון אידרין דסבא דאנפין עולימא קדישא אתמסרו בידיה כל מפתחן 
ל ''ז במקום אזלו צ''ודחילו שורה ט, דבגינך ובחייך קדישא כל חילי שמיא נגילה ונשמחה בך

  .)יתבו תמן

ִני ַלְח)ח''במדבר כ( ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ִתיב . 'ִמי ְוגֹו ַצו ֶאת ּבְ שמואל (ּכְ

קֹול ְיָי ְוגֹו)א טו מֹוַע ּבְ ׁשְ עֹולֹות וְזָבִחים ּכִ ִריך . 'ּ ַהֵחֶפץ ַלְיָי ּבְ א ּבְ ְֵלית ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ר ָנׁש, ּהוא ְּדֵיחוב ּבַ ן, ּ ִלי חֹוָבה. ְּוַעל חֹוֵביה ַיְקִריב ָקְרּבָ ן ְדִאיהו ּבְ ֶּאָלא ָקְרּבָ ּ ָּדא ִאיהו , ּ ּ
ִליםָקְר ן ׁשְ ָלִמים, ּבָ ִמיד אוף ָהִכי, ְוִאְקֵרי ׁשְ ן ּתָ ב ִדְמַכֵפר ַעל חֹוִבין, ְּוָקְרּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ.  

א ָפַתח י ַאּבָ ָרה ְוגֹו)תהלים נא(, ִּרּבִ ּבָ , ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ִּדְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ר ָנׁש ַעל חֹובֹויָלא ִאְתְרֵע, ְּ ן ְדּבַ ָקְרּבָ ֶּאָלא רוַח , ּי ּבְ ּ

ָרה ּבָ א ָלא ַיְדֵעי ַמאי ָקַאְמֵרי. ִנׁשְ א, ּוְבֵני ָנׁשָ ַמְעָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ְּדַכד ָאֵתי , ְּוָהִכי ׁשְ
חֹובֹוי ֲאָבא ּבְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ יך ָעֵליה רוַח, ּבַ ַּאְמׁשִ ּ ְטָרא ְדִמְסֲאָבא, ְ ר ְוִא, ִּמּסִ ֵאי ַעל ּבַ ְתּגָ

ִליט ָעֵליה ְלָכל ְרעוָתא, ָנׁש ְּוׁשָ ַקף, ְּוַההוא ִסְטָרא ִמְסֲאָבא. ּ ֵחיֵליה ְוִאְתּתָ ר ּבְ ּבָ , ִּאְתּגַ
ִליט ָעֵליה ִלְרעוֵתיה ְּוׁשָ ּ ָאה. ּ ִליט ָעֵליה ְלִאְתַדּכְ ר ָנׁש ְוׁשָ ָּאֵתי ּבַ ִאין ֵליה, ּ   .ְּמַדּכְ

י ַמְק ִזְמָנא ְדֲהָוה ּבֵ א ַקָייםּּבְ ְּדׁשָ ֵניה, ּ ְלָייא ָעֵליה, ַּאְקִריב ָקְרּבָ ָפָרה ִדיֵליה ּתַ ל ּכַ ּּכָ ּ ּ ּ ,
אוָתא ִדיֵליה, ַּעד ְדִאְתֲחָרט ְּוָתַבר ְלַההוא רוַח ִמּגֹו ּגָ ּ ּ ּ ּוָמִאיך ֵליה, ּ ִבירו. ְּ ְּוָדא הוא ּתְ ּ ,

א ְדִמְסֲאָבא ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ר ַההוא רוַח ִמ. ּ ְּוַכד ִאְתּבַ ֵניה, ְסֲאָבאּ ָּדא ִאיהו , ְּוָקִריב ָקְרּבָ ּ
ְדָקא ָיאות ַרֲעָוא ּכַ ל ּבְ ְּדִאְתַקּבֵ ּ ּ.  

ר ַההוא רוַח ְּוִאי ָלא ִאְתּבַ לום, ּ ֵניה ּכְ ָּלאו ָקְרּבָ י ִאְתְמַסר, ּ ָנא ָדא , ּוְלַכְלּבֵ ְּדָהא ָקְרּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּלאו ְדקוְדׁשָ י, ְּ ְדָקא ָיאותּוְבִגין ּכָ. ֶּאָלא ִמַכְלּבֵ ּך ִזְבֵחי ֱאֹלִהים ּכַ ּ ּהוא רוַח , ְ ּ

ָרה ּבָ ר ַההוא רוָחא ִמְסֲאָבא, ִנׁשְ ְּדִיְתּבַ ּ לֹוט, ּ ְדָקא . ְוָלא ִיׁשְ ר ֵליה ּכַ ְּוַעל ָדא ַמאן ְדִיְתּבַ ּ ּ ּ
ִתיב, ָּיאות ּ רוַח הֹוֵלך ְוֹלא ָיׁשוב)תהלים עח(, ָּעֵליה ּכְ ַא. ְּ ְבָרא ּבְ , ְּבָטחוָתאִּליֱהִוי ַההוא ּגַ

יה ְלָעְלִמין ְּדָלא ְיתוב ְלַגּבֵ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה. ְּוֹלא ָיׁשוב, ּ ר ְוִנְדּכֶ ּבָ ַּההוא , ֵלב ִנׁשְ
ֵאי ְבָרא ְדָלא ִאְתּגָ ִעּנוִגין ְדָעְלָמא, ּּגַ ג ּבְ ְּוָלא ִאְתַעּנֵ יָקָרא ִאיהו , ֱאֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה, ּ ּּבִ

יה ָרֵאל ַצ)ח''במדבר כ(. ְּלַגּבֵ ֵני ִיׂשְ ִגין ְדָלא ֵייעול . ָּדא ֲעבֹוָדה ָזָרה. ַמאי ַצו. ו ֶאת ּבְ ּּבְ ּ
רוַח ִמְסֲאָבא ֲאָבא ּבְ ְרֵמיה ְלִאְסּתַ ּּגַ ׁש, ּ ְּדִאיהו ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ ּ.  

  ]ב''מ ע''דף ר -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2565דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח י ֲאחֹוִתי ַכ)שיר השירים ה(. ִּרּבִ אִתי ְלַגּנִ , ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. 'ָּלה ְוגֹו ּבָ
ָנא  ָקְרּבָ ַמר,  ָהָכא)א שית סדרין דקרבנא''ס(ֲאָבל ִאית ְסָתִרים ּבְ י . ְּוֹכָלא ִאּתְ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ

ְמעֹון ָּיאות הוא, ׁשִ ִרית ִמָלה, ּ ְּדׁשָ ִגין ,  ָאַמר)א נסתמת אמאי''ס(. ֵאיָמא, ְוַסָתְמת, ּ ּבְ
ִסְפָרא ּ ְדֲחנֹוך ִמָלהַּדֲחֵמיָנא ּבְ ְ ֵּאיָמא ַהִהיא ִמָלה ְדָחִמית , ָאַמר. ְואֹוִליְפָנא, ּ  )ב''מ ע''דף ר(ּ

ְמַעת   .ְוׁשַ

ָּאַמר ּכָֹלא ַחד ִמָלה ִריך הוא ָאַמר ָדא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י, ְּ אִתי ְלַגּנִ ִנין , ּבָ ִגין ְדָכל ָקְרּבְ ּּבְ
ד ַסְלִקין ְּדָעְלָמא ּכַ ְלהו ַעְייִלין ְל, ּ ּּכֻ ַקְדִמיָתאּ ְנָתא ְדֵעֶדן ּבְ ָרֵאל, ּגֹו ּגִ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָּרָזא ְדּכְ

ירוָתא ְדָקְרְבָנא ַקְדִמיָתא ְוׁשִ ְּוֵהיַאך ּבְ ּ ר ָנׁש אֹוֵדי ֶחְטאֹוי ָעָלה, ְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ּוְנִכיסו , ּ ּ
ָחא ּוְזִריקו ְדָדֵמיה ַעל ַמְדּבְ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה233יום [סדר הלימוד ליום כו אייר 

ָלאַה ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ין ִאְתֲהנון ֵמַהאי, ׁשְ ֵּהיַאך ִאיּנון רוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּוַמאי ַטְעָמא . ְ
ָנא ִדְבֵהָמה ְּדָקְרּבְ ר ָנׁש ַההוא רוָחא, ְוָהא ַיִתיר ֲהָוה ַסְגָיא, ּ ְּלַתְבָרא ּבַ ּוְלָאָתָבא , ּ

ִתיוְבָתא ַמאי ַטְעָמא ְנִכיסו ִדְבֵהָמה ּּבְ ּ ּ ָחאּוְלא, ּ נוָרא ְדַמְדּבְ ֹּוְקָדא ֵליה ּבְ ּ ּ.  

ֶּאָלא ָרָזא הוא ֵהָמה ִדְרִביָעא ַעל ֶאֶלף טוִרין, ּ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ ּ ְּוֶאֶלף טוִרין ַאְכַלת , ּ
ָכל יֹוָמא ְּוֻכְלהו ִאְקרון , ּבְ ּ ַהְרֵרי ָאֶלף)תהלים נ(ּ ֵהמֹות ּבְ ֵניָנן.  ּבְ ִעיָרא , ְּוַעל ָדא ּתָ ְּדִאית ּבְ

ִעיֵריָאִכי ה ֲהוֹו. ל ּבְ א. ּוִמּמַ ְלִחיָכא ֲחָדא. ֵמֶאּשָׁ ֵהָמה ּבִ ְְוֻכְלהו ָלִחיך לֹון ַהִהיא ּבְ ּ ֲהָדא , ּ
י ְיָי ֱאֹלֶהיך ֵאׁש ֹאְכָלה הוא ֵאל ַקּנָא)דברים ד(, ּהוא ִדְכִתיב ּ ּכִ ְּוָכל ַמָיא ְדַיְרֵדן. ָ ּ ּ ,

ִנין ית ׁשְ ׁשִ  ִיְבָטח )איוב מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִמיָעה ֲחָדאִּהיא ַעְבַדת ֵליה ּגְ, ְּדַאְמָלא ּבְ
י ַיִגיַח ַיְרֵדן ֶאל ִפיהו ּּכִ ּּ.  

ִּסְתָרא ְדִמָלה א, ֲּחִמיָרא ְדָכל ָהֵני, ּ ּתָ ִעיֵרי ִדְלּתַ ָרא ִויסֹוָדא ְלָהֵני ּבְ ִגין ְדרוָחא . ִּעּקָ ּּבְ ּ
ָטא  ְייהו ִמְתַפּשְׁ א)וא דרוחי דבעירי מנייהו אתפשט''ס(ִּמּנַ ְּוִאְתָצָייר ַההוא רוָחא ,  ְלַתּתָ ּ

ְבִעיֵרי א ּבִ ר ָנׁש. ְלַתּתָ ָנא, ְוַכד ָחב ּבַ ִעיָרא ְלָקְרּבְ ְּוַההוא רוָחא ִדְבִעיָרא ָדא, ַאְייֵתי ּבְ ּ ּ ּ ,
ַּסְלָקא ְוָתב ְלַאְתֵריה ֻכְלהו, ּ ט ַההוא רוָחא ּבְ ּוִמְתָפּשַׁ ּ ּ ּּ ְּוָכל ִאיּנון ְדִזיָנא ָדא. ּ ּ ְרִבין ִמְתָק, ּ

א ְוָדָמא א ְדרוָחא ָדא, ְּוַאְתָיין ְוִאְתַהְנָיין ֵמַההוא ֶחְלּבָ ְּדַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ְטָרא , ּ ְּדָהא ִמּסִ
ַּההוא רוָחא  )בגין(ִּדְלהֹון ֲהָוה  ָזנו. )דלהון(ּ ְּוֻכְלהֹון ִאְתַהנו ְוִאּתְ יגֹוִרין ַעל , ּ דון ַסּנֵ ְּוִאְתַעּבְ

ר ָנׁש טְּוָעאל ֶד. ַּההוא ּבַ ַמר, ְֶרך ְוׁשֶ ָמה ְדִאּתְ ֵהָמה. ּּכְ ָנא ִמן ַהּבְ ך ָקְרּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ִרי ְלקוְדׁשָ ִריך ּבְ ּּבְ ְּ ַמר , ְּ ַמח )משלי כג(ְֲעָלך ִאּתְ  ִיׂשְ
ך ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ָָאִביך ְוִאּמֶ ָ ַמח ָאִביך. ָ ִּדְלֵעיָלא, ִָיׂשְ ךְוִא. ּ ָרֵאל, ָּמֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ְוָתֵגל . ָּדא ּכְ

ך ן ָיִאיר ֲחִסיָדא, ָיֹוַלְדּתֶ י ִפְנָחס ּבֶ ָרֵתיה ְדִרּבִ ָּדא ּבְ ּ ּ ִרי ֵאיָמא. ּ ָנא , ֶאְלָעָזר ּבְ ָּהא קוְרּבָ
ָנא ְדעֹוֵפי ַמאי, ִּדְבֵהָמה יב. ָּקְרּבְ נֹו)ויקרא א(, ִּדְכּתִ , ֵּליהָאַמר .  ְוִאם ִמן ָהעֹוף עֹוָלה ָקְרּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2566דף [ -ּ

ְלָנא ֵמַהאי ִמָלה ִדְבֵהָמה, ָלא ֲחֵמיָנא ּכַ ֲּאָבל ִאְסּתַ ִּמָלה ְדעֹוֵפי, ּ ִגין ְדָלא , ְוָלא ֵאיָמא. ּ ּּבְ
ַמְעָנא, ֲחֵמיָנא ַען ָלא ׁשְ   .ְוַעד ּכְ

ן. ַּיאות ַאָמְרת, ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר ּמָ יִאין ּתַ ִנין ִסְתִרין ַסּגִ ְוָלא , ֲּאָבל ָרָזא ְדָקְרּבְ
ִּאְתְמָסרו ְלַגָלָאה ֵאי ְקׁשֹוט, ּ ר ְלַזּכָ ְייהו, ּבַ י ִמּנַ ּסֵ ְּדָרָזא ְדָמאֵריהֹון ָלא ִאְתּכַ ּ ִסְתָרא . ּ

ִנין ָּדא ִאיהו ִסְתָרא, ְּדָקְרּבְ ין)א חיון''ס(ְּלִאיּנון ָמאִנין , ּ ִּדיוְקִנין ָחקוִקין ' ד. ּ ַקִדיׁשִ ּ ּ
א ִכּסֵ ְּוָדא ִאיהו ּכוְרְסָייא וַפ, ּבְ ּ ּ אּ א ַקִדיׁשָ ְּרָנָסא ְדַמְלּכָ ר. ְּפֵני ׁשֹור. ּ . ְּפֵני ַאְרֵיה. ְּפֵני ֶנׁשֶ

ְּפֵני ָאָדם ְדָכִליל ְלֻכְלהו. ְּפֵני ָאָדם ּּ ִלין ִאֵלין ְלִאֵלין. ּ ּכְ ְּוָכל ַאְנִפין ִמְסּתַ ּ ִליָלן ִאֵלין , ּ ְּוִאְתּכְ
ִאֵלין ה ִסְט, ּּבְ ָטן ְלַכּמָ ְייהו ִמְתַפּשְׁ ּוִמּנַ ּ א, ִרין ְוִרְבָווןּ יעוָרא , ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְּדֵלית לֹון ׁשִ ּ

ּבֹון   .ּוִמְנָייָנא ְוֶחׁשְ

יה, ְּפֵני ׁשֹור ט ִלְבִעיֵרי רוָחא ִמּנֵ ִּאְתְפׁשָ ּ ָעה ַזְייִנין, ּ ַחד, ְלַאְרּבְ ִליָלן ּבְ ְּוִאֵלין , ְוִאְתּכְ
ים, ָּפִרים: ִּאיּנון ָנאְו. ְּוִעִזים, ְּוַעּתוִדים, ּוְכָבׂשִ הֹון ֲהוֹו. ִּאֵלין ַקְייִמין ְלָקְרּבְ ּוְבִגין ְדִמּנְ ּ ,

ֵטי ֵמַההוא ְפֵני ׁשֹור ין ְדִמְתַפּשְׁ ִּאיּנון ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּּ ּ ּ ְּוִאְתֲהנון , ִּמְתָקְרִבין ִליסֹוָדא ִדְלהֹון, ּּ
א ִדְלהֹון ֵּמַההוא ְיסֹוָדא וְלבוׁשָ ּ ּ ְּוִאי ָלא ַדֲהוו ְלהו ְיסֹוָדא. ּ ּ ָלא ִמְתָקְרִבין , ּ ְדַהאי ָעְלָמאּ

ן ּמָ   .ּתַ

א א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ַגְווָנא ַדֲהִוי ַנְייָחא ִלׁשְ ּּכְ ֵּמרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ּ ּ ּ ָלא , ּ ְוִאְתְקִריַבת ְלַקּבְ
ָאה ּרוָחא ְדַההוא ַזּכָ ּ יה, ּ ה ֲהָוה ַההוא רוַח, ְּוִאְתֲהָנָאת ִמּנֵ ִגין ְדִמּנָ ּּבְ ּ ּ ך ִא. ּ ֵּלין ִאְתֲהנון ְּכַ ּ

ְטָרא ִדְיסֹוָדא ִדְלהֹון ִּמּסִ א ְדִמְתָקְרֵבי ֵליה, ּ ְּוִאְתֲהנון ֵמַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ רוַח )א דהא''ס(, ּ
א  דהא חלבא , א כך אלין מתהנון מההוא לבושא דמתקרבו מסטרא דיסודא דלהון''ס(ַּמְלּבוׁשָ

ּ ְדרוָחא ִדְלהֹון ֲהָוה)ודמא לבושא ּ ְייהוּוְבִגין ּכָ. ּ ּך ִאְתֲהנון ִמּנַ ּ ְ.  

יה ט ְלעֹוָפא רוַח ִמּנֵ ר ִאְתְפׁשָ ְּפֵני ֶנׁשֶ ּ ּ ְתֵרין ִסְטִרין ִאיהו. ּ ר ּבִ בראשית (ְּוָרָזא ָדא . ְּוֶנׁשֶ

ֵרין רוִחין,  ְועֹוף ְיעֹוֵפף)א א . ּּתְ ט ְוַנְחּתָ ך ִאְתְפׁשָ ּוְבִגין ּכַ ְ . א ונשר בתרין סטרין איהו''ס(ּ

 )ובגין כך תרין רוחי מתפשטו מניה ונחתו,  ועוף יעופף)בראשית א( דא ימינא ושמאלא ורזא
ָנא ְדעֹוֵפי ָמאָלא ָקְרּבְ ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ ּ.  

  ]א''א ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ל ְסָטר ַדְכָיא ְקׁשֹוט ְלִזווַגְייהו, ָּלא ִאְתְקִריב ֶאָלא יֹוָנה ְותֹוִרים, ִּמּכָ ְּדִאיּנון ּבִ ּ ּ ּ דף (, ּ

ַאר עֹוִפין )א''עא ''רמ ל ׁשְ ּוְמֵהיָמָנא ָדא ְלָדא. ְוֹלא רֹוְדִפין, ְּוֵהם ִנְרָדִפין. ִמּכָ ּנוְקָבא , ּ
ְייהו. ְּלַבר זוגֹו ָנא ִמּנַ ְּוַעל ָדא ָקְרּבְ ין. ּ י וִמְתָקְרֵבי ִאיּנון רוִחין ַקִדיׁשִ ְּוַנְחּתֵ ּ ּ ְוִאְתַהְנָיין , ּ

ָרא ִדְלהֹון ִּמְיסֹוָדא ְוִעּקָ ּ.  

יָמאְוִא ט ְזֵעיר ֵמַהאי יֹוָנה, י ּתֵ ֵּהיך ִאְתְפׁשַ ְפִניָנא ָדא, ְ ה ִסְטִרין ַחָייִלין , ּאֹו ִמּשַׁ ְּלַכּמָ
יעוָרא ְּדֵלית לֹון ׁשִ ִעיָרא ֲחָדא אוף ָהִכי. ּ א ֲחֵזי. ּאֹו ִמן ּבְ ָרָגא ָדִקיק ָדִליק. ּתָ ַּחד ׁשְ ּ ,

ל ָעְלָמא יה ּכָ ִּאְתַמְלָייא ִמּנֵ   .ַאְדִליק ְלַרְבְרָבא, ָּדִקיקּּתו ָאָעא . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2567דף [ -ּ

א ִכּסֵ ֵרין ִסְטִרין ְדָחִקיִקין ּבְ ָנא ִמּתְ ַאל. ַּעד ָהָכא ָקְרּבְ א ִאית ְלִמׁשְ ּתָ ִּדיוְקִנין ' ד, ַהׁשְ ּ
א, ִּאיּנון ִכּסֵ ְּדָחקוִקין ּבְ ִנין ֵמַאֲחָרִנין, ּ ְלהו ִאית . ַמאי ַטְעָמא ֵלית ָקְרּבְ ֶּאָלא וַדאי ִמּכֻ ּּ ּ
ָנ כוְרְסָייא. אָקְרּבְ ַּאְרֵיה ָחקוק ּבְ ִלים, ּ ָנא ׁשְ ֲעָתא ְדָקְרּבְ ׁשַ א, ּּבְ ֶאּשָׁ , ַאְרֵיה ָנִחית ְוָעאל ּבְ

ן ּמָ כוְרְסָייא. ְוָאִכיל ְוִאְתנֲֵהי ִמּתַ ָּאָדם ָחקוק ּבְ ָרא ְדֹכָלא, ּ ָּאָדם ִעּקָ ן רוֵחיה , ּ ּמָ ּוַמְקִריב ּתַ ּ ּ
ָמֵתיה ָאהְּוָאָדם ִעָלָאה ִאְתֲה, ְּוִנׁשְ ּתָ ְוִאְתֲהֵני , ְּוָכל ִזיָנא ִאְתְקִריב ְלִזיֵניה, ֵני ֵמָאָדם ּתַ

ׁש יה ִמִדיֵליה ַמּמָ ִּמּנֵ ּוִמיסֹוָדא ִדיֵליה, ּ ּ ּ.  

יָמא ָנא, ְוִאי ּתֵ ַההוא ָקְרּבְ א ּבְ ָּהא ַאְרֵיה ְדֵלית ֵליה ְיסֹוָדא ְלַתּתָ ּ ֻכְלהו. ּ ִליל ּבְ ַּאְרֵיה ּכָ ּ ,
ֻכְלהו, ְּדָהא ִליִמיָנא ֲהִוי ך ָאִכיל ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּּ ַאר ָלא ָאְכִלין , ְ ּ ִמִזיֵניה)א מניה''ס(ְוָכל ׁשְ ּ ,
ִגין ִדיִמיָנא הוא ּּבְ ל ד. ּ א' ָהא ּכָ ּסֵ ּכִ ִּדיוְקִנין ְדָחקוִקין ּבַ ּ ּ ָנא, ּ ך , ִמְתָקְרִבין ְלָקְרּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִלים ָנא ׁשְ ָר. ֲהִוי ָקְרּבְ ֵדין ַנַחת רוַח ְלַאְדְלָקא , ּא ִויסֹוָדא ִדְלהֹוןְּוַכד ִאְתֲהנון ֵמִעּקָ ּּכְ

  .ּּבוִציִנין ִעָלִאין

ָרֵאֵלי ֲהֵני ְוֵליָוֵאי ְוִיׂשְ ין ִעָלִאין ִדְלהֹון)א אינון''ס(ָיֲהֵבי , ּכַ ָרא ְלִאיּנון ַדְרּגִ ּ ְיסֹוָדא ְוִעּקָ ּ ּּ .
א ָיִהיב ִליסֹוֵדיה ד ְּוָכל ַדְרּגָ ִּדיוְקִנין ְדכוְר' ּ ּ ּ ַקְדִמיָתאּ ְדַאָמָרן ִזיָנא ָלֳקֵבל ִזיֵניה. ְסָייא ּבְ , ּּכִ

ַקְדִמיָתא ִזיָנא ְלִזיֵניה ּוִמְתָקְרֵבי ִאיּנון ּבְ ּ ָטן ְלִאיּנון ִזיִנין . ּ ְלהו ָפִנים ְדִמְתָפׁשְ ְּפֵני ׁשֹור ּכֻ ּ ּּ ּ ּּ
ְדָקַאְמָרן ְלהו ִמְתָקְרֵבי ְלִעָקָרא ִויסֹוָדא ִדְלהֹון, ּכִ ּּכֻ ּ רְּפ. ּ ְדַאָמָרן, ֵני ֶנׁשֶ , ְּפֵני ַאְרֵיה. ּכִ
ְדַאָמָרן י ָאָדם ִעָלָאה, ְּפֵני ָאָדם. ּכִ ָמֵתיה ִמְתְקִריב ְלַגּבֵ ְּדַמְקִריב רוֵחיה ְוִנׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ ֲהָנא ִדְמַיֵחד ׁשְ ּּכַ ֲהָנא ִעָלָאה, ּ י ּכַ ַּההוא ְדָעאל ְלֵבית ֹקֶדׁש . ִּמְתָקֵריב ְלַגּבֵ ּ
ָד יםַהּקֳ ְנִהירו ְדַאְנִפין , ְּוִאְתְקִריב ָדא. ׁשִ ִתּקוֵניה ּבִ ְּוַאְדִליק ּבְ ּ ּ ּ ְּלַקְדמות , )א דאתוון''ס(ּ

א ּתָ ֲהָנא ִדְלּתַ ֶחְדָוה. ּּכַ ֵני ּבְ ַּההוא ִסְטָרא ִדְלהֹון ַחֵדי, ֵּליָוֵאי ִדי ְמַנּגְ ּ . ְּוַאְנִהיר ַאְנִפין, ּ
ָרֵאל ְדָקִריב ְצלֹוָתא ַע)א דקיימו''ס(, ִּיׂשְ ָנא ּבִ ְּדָהא ְצלֹוָתא ַעל ּכָֹלא ֲהָוה, ל ָקְרּבְ ַער . ּ ִאּתְ

ָרֵאל ָסָבא  ְייהו ִיׂשְ א)א חוטמא''ס( ְסָתָמא, )א עילאה''ס(ְּלַגּבַ   .ְּוַאְנִהיר ַאְנִפין, ּ ַקִדיׁשָ

ל ִזיָנא ְלִזיֵניה ֲערו ַד, ּּכָ ַתר ְיסֹוָדא ִדיֵליה ַאְזָלא ְוַאּתְ ְּוָכל ִמָלה ּבָ ּ ּ ּ ין ּ ִאין ְלַדְרּגִ ּתָ ין ּתַ ְרּגִ
ב ְדֻכְלהו ִמְתָעִרין, ִּעָלִאין ְּוַאף ַעל ּגַ א, ּּ ּסֵ ּכִ ין ְדָחִקיִקין ּבַ ֲערו ַדְרּגִ ְּוַאּתְ ּ ין , ּ י ַדְרּגִ ְּלַגּבֵ

ָרן. ְּיסֹוָדא ִדְלהֹון, ְּדַאְרָעא ין ִעָלִאין ְדִמַטּמְ ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ְלהו ִמְתָעֵרי וִמְת, ּּ ּּכֻ ּ ָקְרֵבי ּ
ּוִמְתַעְדֵני, ִּלְסעוָדָתא ְייהו ְלֵמיַכל. ּ ֲּאָבל ֵלית ְרׁשו ְלַחד ִמּנַ י ִעָלֵאי, ּ ְוָלא , ָּלא ְלַדְרּגֵ

ֵאי ּתָ י ּתַ ּוְלִמְתֲהֵני ׁשום ֲהָנָאה, ְלַדְרּגֵ ָנא, ּ ָקְרּבָ יט ְיָדא ּבְ א ִעָלָאה , ְוָלא ְלאֹוׁשִ ַּעד ְדַמְלּכָ ּ
  .ּיב לֹון ְרׁשוְוָיִה, ָאִכיל ְוִאְתֲהֵני

ְּלָבַתר ְדָיַהב לֹון ְרׁשו ל ַחד ְוַחד ִאְתֲהֵני ְוָאִכיל , ּ יב. )כדקא יאות(ּכָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ שיר ( ,ּ

ִמי)השירים ה ׂשָ ין ִעָלִאין,  ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ַדְרּגִ ּּ ִמי. ּ ׂשָ ַאְכֵלי , מֹוִרי ִעם ּבְ
ְדָקא ָיא י. )בירכא שמאלא, א דא דרועא ימינא''ס(. ּותְּוִאְתֲהֵני ּכַ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ , ָּאַכְלּתִ
ָרֵחל ְדָקא ָיאות, ָּדא ַיֲעֹקב ּבְ ָּדא ֲאִכיָלה ּכַ ּ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ּ ָּדא ְדרֹוָעא , ׁשָ ּ

ָמאָלא ַיְרָכא ְיִמיָנא, ׂשְ ין . ּבְ ְלהו ַדְרּגִ ָּהא ּכֻ ּ א ,ּ ִעָלִאין)א קרבנין''ס(ּ הו ַמְלּכָ ּ ְדִאְתֲהֵני ּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2568דף [ -ּ

ַקְדִמיָתא א ּבְ ְּוָדא ֵמיְכָלא ִדיֵליה ַוֲהָנָאה ִדיֵליה. ַּקִדיׁשָ ּ ּ א ִעָלָאה . ּ ַּעד ָהָכא ֵמיְכָלא ְדַמְלּכָ ּ
ַקְדִמיָתא   .ּבְ

  ]ב''א ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

אן וְלָהְלָאה ִּדיוְקִנין ְדָחִקיִקין ּבְ' ָּיִהיב ְרׁשו ְלד, ִּמּכָ ּ ָטן , ּכוְרְסָייאּ ּוְלָכל ִאיּנון ְדִמְתָפּשְׁ ּ ּ ּ
ְייהו ְכרו דֹוִדים, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלִאְתֲהֵני וְלֵמיַכל, ִּמּנַ תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ ִּאְכלו . ּ
ע ִדיוְקִנין ְדַאָמָרן, ֵרִעים ִּאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ְכרו דֹוִדים. ּ תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ ל ִאיּנו, ּ ֵטי ּּכָ ּן ְדִמְתַפּשְׁ ּ

ְייהו ֵטי, ִּמּנַ ְּוֻכְלהו ַאְכֵלי וִמְתַפּשְׁ ּ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ְּוִאְתֲהנון ּכַ ּ ְּוַאְנִהירו ַאְנִפין, ּ ְלהו , ּ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ
ֶחְדָוה ין ִעָלִאין, ְוָכל ַחד ְוַחד )ב''א ע''דף רמ(, ּבְ ין ַדְרּגִ ּּבֵ ִאין, ּ ּתָ ין ּתַ ּוֵבין ַדְרּגִ יסֹו, ּ ָדא ּבִ

ִּדְלהֹון ִמְתָקְרִבין וִמְתֲהִנין ְדָקא ֲחֵזי. ּ ָנא ּכַ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְוִסְתָרא ְדָקְרּבְ ּ ּ ּ.  

ַאר ַחְבַרָייא א וׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר וִרּבִ ָּאתו ִרּבִ ּ יה, ּ ָטחו ַקּמֵ ּתְ ְּוִאׁשְ א. ּ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
טוָרא ְד ִּאְלָמֵלא ָלא ִאְתְמַסר אֹוַרְייָתא ּבְ ִריך הוא, ִסיַניּ א ּבְ ֶּאָלא ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ְּ ר , ּ ָהא ּבַ

ַלק ִמן ָעְלָמא. ַּדֵיי ְלָעְלָמא, ּיֹוָחאי אֹוַרְייָתא ְוִסְתִרין ִדיִלי ְסּתָ ד ּתִ ַמן ַיְנִהיר . ַּווי ּכַ
ּּבוִציִנין ְדאֹוַרְייָתא ך ֵמַההוא יֹוָמא, ּ ּּכָֹלא ִיְתֲחׁשַ ְ ְּדָהא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ. ּ יָחאּ ָלא , א ְמׁשִ

ָדָרא ָדא ִּליֱהֵוי ָדָרא ּכְ ַגִויה, ּ ִרי ּבְ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ְּדַרּבִ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ לום, ַּעל ָרָזא ָדא, ָאַמר ַרּבִ ר ָנׁש ִלְטעֹום ּכְ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ ַּעד ְדֵייכול , ּ ּ
א ִעָלָאה ּוַמה ִאיהו, ַּמְלּכָ ר ָנׁש. ְצלֹוָתא. ּ ַקְדִמיָתא, ַּגְווָנא ָדאּכְ, ְּצלֹוָתא ְדּבַ ְמַזְמִנין , ּבְ

כוְרְסָייא ְּלִדיוְקִנין ְדָחִקיִקין ּבְ ּ ּ ְרָיין, ּ ֵטי רוִחין ִדְלהֹון, ַּעל ִאיּנון ּבִ ְּדִמְתַפּשְׁ ּ ַעל עֹוֵפי , ּּ
ְייהו, ּוְבִעיֵרי ַהאי ָעְלָמא ִמּנַ ְרָיין ְדרוָחא ִדְלהֹון ְיסֹוָדא ּבְ ָנא ּבִ ְּלָקְרּבְ ּ ּ  )תהלים קד(ּינו ְוַהְי, ּ

יך ְיָי ָָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָנא רוָחא ִדיְלהֹון, ּ ְרָיין ְדִאְתַחְזָיין ְלָקְרּבְ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ט ָעַלְייהו , ּ ִּמְתְפּשַׁ ּ
ע ִדיוְקִנין ַּאְרּבַ ִנין ִאֵלין, ּ ָנן ַעל ָקְרּבְ ְּוַהְיינו ְדָקָאַמָרן. ְּמַזּמְ ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש, ּ , ְּוָהאֹוַפּנִ

ְייהוְו ֵטי ִמּנַ ָּכל ִאיּנון ַחָייִלין ַאֲחָרִנין ְדָקא ִמְתַפּשְׁ ּ ּּ ּ.  

א ָמא ַקִדיׁשָ א ְדָקא ְמַייֵחד ׁשְ ֲהָנא ַרּבָ ּוְלָבַתר ּכַ ּ נו ְוכו, ּ ַּהְיינו ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתָ ּ ּ' .
ִּיחוָדא ְדָקא ְמַייֵחד ָרֵאל ְיָי ֱאֹלֵהינו ְי)דברים ו(ַּהְיינו , ּ ַמע ִיׂשְ , ּוְלָבַתר ֵליָוֵאי. ָי ֶאָחדּ ׁשְ

ְּדָקא ִמְתָעֵרי ְלִנּגוָנא מֹוַע ְוגֹו)דברים יא(ַּהְיינו , ּ ה ',  ְוָהָיה ִאם ׁשָ ְמרו ָלֶכם ֶפן ִיְפּתֶ ִּהּשָׁ ּ
ָּדא ִנּגוָנא ְדֵליָוֵאי. 'ְוגֹו ּ ִגין ְלַאְסָתָרא ִסְתָרא , ּ ָנא ָדא, ּ ָדא)א לאתערא סטרא''ס(ּבְ קֹוְרּבָ . ּּבְ
ָרֵאלּוְל יב ְוָנכֹון, ָבַתר ִיׂשְ ָנא, ָּדא ֱאֶמת ְוַיּצִ ָרֵאל ָסָבא ְדַקְייָמא ַעל ָקְרּבְ ִּיׂשְ קרבנא (, ּ

ין ִעָלִאין ְפִניָמִאין ְדֹכָלא' ּ ְדִאיִהי י)עילאה הא דרגין ַּדְרּגִ ּּ ַּקְייָמא ַעל ָפתֹוָרא, ּּ ּ.  

ְייהו ְלֵמיַכל ֲּאָבל ֵלית ְרׁשו ְלַחד ִמּנַ ָנאּוְלאֹוׁשִ, ּ א ִעָלָאה , יט ְיָדא ְלָקְרּבְ ַּעד ְדַמְלּכָ ּ
יָון ְדִאיהו ָאִכיל. ַאֲחרֹונֹות' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ְּוַהְיינו ג. ָאִכיל ּּכֵ ִּדיוְקִנין' ָּיִהיב ְרׁשו ְלד, ּ ּ ,

ְייהו ן ִמּנַ ּוְלָכל ִאיּנון ִסְטִרין ְדִמְתָפְרׁשָ ּ ּ   .ְלֵמיַכל, ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2569דף [ -ּ

ֵדין ָאָדם ְּדִאיהו ִדי, ּכְ ּ ּ ַאר ִדיוְקִניןּ ל ׁשְ ּוְקָנא ְדָכִליל ּכָ ּ ּ ָּמִאיך ְוָנִפיל ַעל ַאְנפֹוי, ּ ְ ,
י ָאָדם ִדְלֵעיָלא ְרֵמיה ְורוֵחיה ְלַגּבֵ ּוָמִסיר ּגַ ּ ּ ּ ּ ְּדַקְייָמא ַעל ִאיּנון ִדיוְקִנין, ּ ּ ּ ל , ּּ ְּדָכִליל ּכָ

ִּדיוְקִנין ְדָקא ֲחֵזי, ּ ָעָרא ֵליה ָעֵליה ּכַ ְּלַאּתְ ּ א )תהלים כה(ּינו ְוַהְי, ּ י ֶאּשָׂ , ֵָאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ
ָעָרא ּ ִדיוְקִנין ַאֲחָרִנין)תלת( ְלַאּתְ ְייהו, ּ ֵטי ִמּנַ ְּוָכל ִאיּנון ְדִמְתַפּשְׁ ּ  ְּוַהְיינו )תהלה לדוד(. ּּ

יעו)תהלים קמה( נו. ּ ַיּבִ רו. ֹּיאֵמרו. ְּיַרּנֵ ל. ְּיַדּבֵ ְּוֻכְלהו ַאְכִלין ְוִאְתַהְנָיין ּכָ ְדָקא ּ ּ ַחד ְוַחד ּכַ
  .ֲּחֵזי ֵליה

יה  ר ָנׁש ָעאקו ִדיֵליה ּבֵ אן וְלָהְלָאה ֵליָמא ּבַ ִּמּכָ ּ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, )א דלביה''ס(ּ
יֹום ָצָרה )תהלים כ( ָעאקו)עאקו( .ַָיַעְנך ְיָי ּבְ א ְדָיְתָבא ּבְ ְרּתָ עוּבַ ּ ּכְ ּ ְלהֹון , ּ ְּלִאְתַהְפָכא ּכֻ ּ

יגֹוִרין ָע ר ָנׁשַסּנֵ ֵּליה ְדּבַ ִתיב . ּ ָכה לֹו ְוגֹו)תהלים קמד(ְּוַעל ָדא ּכְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .' ַאׁשְ

ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ִלְטֶבְרָיא י ׁשִ יה ֵאִלָיהו, ַרּבִ ָּפַגע ּבֵ ּּ ָלָמא ָעֵליה ְדֹמר, ּ ָּאַמר ֵליה ׁשְ ּ ּ .
ְמעֹון י ׁשִ א ּבְ, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַמאי ָקא ָעִסיק קוְדׁשָ ְרִקיָעאּּבְ ִּריך הוא ּבִ ָּאַמר ֵליה . ְ

נֹות ָעִסיק ָקְרּבָ ָמך, ּבְ ין ִמּשְׁ ְְוָאַמר ִמִלין ַחָדּתִ ָאה ַאְנּתְ, ּ ָלם, ַזּכָ ַָוֲאֵתיָנא ְלַאְקְדָמא ְלך ׁשְ ּ ,
ַאל ִמָנך ֵעיָנא ְלִמׁשְ ְוִמָלה ֲחָדא ּבָ ּ ָמא, ּ ִאיל. ְלַאְסּכְ א ׁשָ ֶאְלּתָ א ִדְרִקיָעא ׁשְ ְמִתיְבּתָ , ּוּּבִ

ִתָיה יה ֲאִכיָלה וׁשְ ָּעְלָמא ְדָאֵתי ֵלית ּבֵ ּ ּ ִתיב , ּ י ֲאחֹוִתי )שיר השירים ה(ְוָהא ּכְ אִתי ְלַגּנִ  ּבָ
י ְוגֹו', ַּכָלה ְוגֹו י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ִתָיה. 'ָּאַכְלּתִ יה ֲאִכיָלה וׁשְ ַּמאן ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ִּאיהו ָאַמר , ּ

י ׁשָ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ   .ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִביָּאַכְלּתִ
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ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא ַמאי ָקא ָאִתיב לֹון, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א , ָּאַמר ֵליה. ְּ ָּאַמר קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ א, ְ ר יֹוָחאי ֵייּמָ ַאל ִמָנך. ָהא ּבַ ְמעֹון. ְַוֲאֵתיָנא ְלִמׁשְ י ׁשִ ָּמה ֲחִביבו ּכַ, ָאַמר ַרּבִ

ָרֵאל ִריך הוא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ב קוְדׁשָ ִּחּבֵ ִגיאו ִדְרִחימו ְדָרִחים ָלה, ְּ ּוִמּסְ ּ ּ ּ ּ ֵני עֹוָבדֹוי , ּ ׁשָ
ה ְדהוא ָעִביד ִּמּמַ ָייא. ּ ּתְ ֵמיְכָלא וִמׁשְ ב ְדָלאו אֹוְרחֹוי ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ִגין ְרִחימוָתא, ּ , ּּבְ

ָתה ההֹוִאי. ָאִכיל ְוׁשָ ָּעִביד ְרעוָתה, ּל ְוָאֵתי ְלַגּבָ ָלה ַעְייַלת ַלחוָפה. ּ ּּכַ ּ , ּוָבָעת ְלֵמיַכל, ּ
ֲהָדה ֵּלית ִדין ְדֵייכול ֲחָתָנה ּבַ ּ ּ ּ ד ָהִכי, ּ ב ְדָלאו ָאְרֵחיה ְלֶמְעּבַ ַּאף ַעל ּגַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

י ֲאחֹוִתי ַכָלה אִתי ְלַגּנִ ֲהָדה ַלחוָפה, ּההֹוִאיל ַוֲאֵתיָנא ְלַגּבָ. ּּבָ ּוְלֵמיַעל ּבַ ּ ּ  )א''ב ע''דף רמ(, ּ

י ְוגֹו י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ   .'ָּאַכְלּתִ

ִריך הוא, ְּוַיְלֵפיָנן ִמָדִוד א ּבְ ין ְלקוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ ְּ א , ּ ה ְדָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ י עֹוָבדֹוי ִמּמַ ּנֵ ְּוׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ יל ְו, ְ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָּעִביד ְרעוֵתיהְּ א וַמְטרֹוִניָתא . ּ ין ְלַמְלּכָ ַּזּמִ

ֲהֵדיה יב, ּּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ה ַוֲארֹון עוֶזך)תהלים קלב(, ּ ָ קוָמה ְיָי ִלְמנוָחֶתך ַאּתָ ָּ ּ ּ א . ּ ַמְלּכָ
ֲחָדא א לֹון, ּוַמְטרֹוִניָתא ּכַ ִגין ְדָלא ְלַאְפְרׁשָ י ָמאִנין, ּּבְ ּנֵ י עֹוָבִד, ׁשָ ּנֵ אְוׁשָ   .ּין ְדַמְלּכָ

ֲעבור ָדִוד ְוגֹו)תהלים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב נו ּבַ ׁשו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ ּ ּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ּ ּ ָּ ָ ,'
ׁשו ֶצֶדק ּּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ֵעי ֵליה, ָ ְּלִוֶייך ִמּבָ ָ ְטָרא ְדֵליָוֵאי ִאיהו, ּ ְּדָהא ֶצֶדק ִמּסִ ּ ַָוֲחִסיֶדיך . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2570דף [ -ּ

נו ֵעי ֵליהְלִו, ְּיַרּנֵ נו ִמּבָ ֶּייך ְיַרּנֵ ּ ָ ֵליָוֵאי ִניְנהו, ּ ה ְוִזְמָרה ּבְ ְּדָהא ִרּנָ י ְוָאַמר, ּ ּנֵ , ְּוִאיהו ׁשָ
ָּכֲֹהֶניך ַוֲחִסיֶדיך ְטָרא ִדיִמיָנא, ָ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ָּדִוד ָלאו אֹוַרח ִדיִלי ָהִכי, ְּ ֲע, ָּאַמר ָדִוד. ּ ּבור ָדִוד ּבַ ּ
יֶחך ב ְפֵני ְמׁשִ ׁשֵ ַָעְבֶדך ַאל ּתָ ָּ יַנת. ּ ּקִ ּקוָנא ַדֲאָנא ּתַ ּּתִ ֵנה ֵליה, ּ ׁשָ ָּלא ּתְ , ָּדִוד, ָּאַמר ֵליה. ּ

ד ְרעוָתך, הֹוִאיל ְוַזִמיַנת ִלי ְִאית ִלי ְלֶמְעּבַ אֹוְרָחא , ְוַיְלֵפיָנן ֵמַהאי. ְּוָלאו ְרעוִתי, ּ
ְּדַמאן ִדְמ, ְּדָעְלָמא ן ְלַאֲחָראּ יה, ַזּמֵ ַּההוא ְדָאֵתי ְלַגּבֵ ּ ד ְרעוֵתיה, ּ ִּאית ֵליה ְלֶמְעּבַ ּ ַאף , ּ

ַכך ב ְדָלאו אֹוְרֵחיה ּבְ ְַעל ּגַ ּ ּ.  

ך  קֹום ְוגֹו)בראשית כח(ְּכַ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ָלה', ּ ַוִיּקַ י ּכַ ב , ּהֹוִאיל ְוָאָתא ָחָתן ְלַגּבֵ ַאף ַעל ּגַ
ְּדָלאו אֹוְרֵחיה ְלִמׁשְ בּ ָכִרים וְכָסתֹות. ּכַ ֶּאָלא ּבְ ב, ּ ּכַ ְּוִאיִהי ָיֲהָבה ֵליה ֲאָבִנין ְלִמׁשְ ּּכָֹלא , ּ

א ְרעוָתא ְדִלּבָ ל ּבִ ְּיַקּבֵ קֹום ַההוא, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּמָ ב ּבַ ּכַ ַּוִיׁשְ ַאף , ַּעל ִאיּנון ֲאָבִנין, ּ
ַכך ב ְדָלאו אֹוְרֵחיה ּבְ ְַעל ּגַ ּ ּ.  

ַכך, ּאוף ָנֵמי ָהָכא ב ְדָלאו ָאְרחֹוי ּבְ י ַאף ַעל ּגַ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ְָאַכְלּתִ ּ ִגין ְרִחימו , ּ ּּבְ
ְּדַכָלה ֲאָתר ַאֲחָרא. ּ ֵביָתא ְדַכָלה ְוָלא ּבַ ל ָדא ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ ֵתי. ּ ַאְתֵריה ָלא ָאִכיל ְוָלא ׁשָ , ּּבְ

ֵתי ֲאָתר ִדיָלה ָאִכיל ְוׁשָ ּּבַ יּבָ, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִריך . אִתי ְלַגּנִ א ּבְ ַדר קוְדׁשָ ְַמְלֲאִכין ְדׁשָ ּ ּ
ַאְתַרְייהו, ּהוא ְלַאְבָרָהם תו ּבְ ָּלא ַאְכלו ְוָלא ׁשָ ּ תו, ּ ִגין ַאְבָרָהם ַאְכלו ְוׁשָ ּּבְ , ָּאַמר ֵליה. ּ

י ַָחֶייך. ִרּבִ ִריך הוא ְלֵמיַמר, ּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ִּמָלה ָדא ּבָ ּ ְּ ּוְבִגין ְדָלא ְלֶמ, ּ ְּחָזק ִטיבו ּ
ָרֵאל, ְּלַגְרֵמיה ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ְָסִליק ִמָלה ְלַגְרָמך, ַקּמֵ ָעְלָמא, ּ ָאה ַאְנּתְ ּבְ ְְדָמאָרך , ַזּכָ ּ

ך ְלֵעיָלא ח ּבָ ּבַ ּתְ ִּמׁשְ ִתיב. ְ ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים )שמואל ב כג(, ְְוָעָלך ּכְ במדבר ( .ַּצִדיק מֹוׁשֵ

ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ)ח''כ י יוָדִאי ָאַמר', י ְוגֹו ֶאת ָקְרּבָ ן, ִּרּבִ ָנא ִאית ָעׁשָ ָקְרּבָ , ְוִאית ֵריַח, ּבְ
ן. ְוִאית ִניֹחַח ִּאיּנון ָמאֵרי ְדרוְגָזא: ָעׁשָ ּ יב. ּ ן ַאף ְיָי)דברים כט(, ִּדְכּתִ י ָאז ְיְעׁשַ ִּאיּנון .  ּכִ

ן ן רוְגָזא. ִּאְתֲהנון ֵמָעׁשָ חֹוָטָמא ִאיהו, ְּוָעׁשָ פוִחין:ֵריַח. ּּבְ ּ ִאיּנון ְדִאְקרון ּתַ ּ ּ י . ּּ ָאַמר ִרּבִ
א פוִחים, ַאּבָ ּתַ ּּכַ פוִחים )שיר השירים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּתַ ְּוֵריַח ַאֵפיך ּכַ ּ  )ח''במדבר כ( .ְּ

ה ַבּבֶֹקר ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ָּדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם. ַמאי ַבּבֶֹקר. ֶאת ַהּכֶ יב. ּ  )בבראשית כ(, ִּדְכּתִ
ּבֶֹקר ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ְּמָנָלן ְדַהאי ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם הוא. ַּוַיׁשְ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ , ֵמָהָכא, ָאַמר ִרּבִ

ִתיב.  ַהּבֶֹקר אֹור)בראשית מד( , ְוָדא אֹור ַקְדָמָאה, ֶּאָלא ַהּבֶֹקר אֹור, ּבֶֹקר אֹור ָלא ּכְ
עֹוָבָדא ִד ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּ יתְּ ה ַבּבֶֹקר, ְבֵראׁשִ ֲעׂשֶ ַבּבֶֹקר , ְּוַעל ָדא ּתַ

מֹוָדָעא ּתְ ָנא ָדא, ְּוָלֳקֵבל ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם. ְּדִאׁשְ ִים. ִּאְתְקִריב ָקְרּבְ ן ְדֵבין ָהַעְרּבַ ָּדא , ָּקְרּבָ
יב. ְמָנָלן. ְּוָלֳקֵבל ֶעֶרב ְדִיְצָחק ִאְתְקִריב, ִיְצָחק ּא ִיְצָחק ָלׂשוַח ּ ַוֵיֵצ)בראשית כד(, ִּדְכּתִ

ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ּשָׂ ְּוֶעֶרב ְדִיְצָחק הוא. ּבַ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ָכל יֹוםרעיא מהימנא  ִּפּקוָדא ָדא ְלַהְקִריב ִמְנָחה ּבְ ּ ת, ּ ּבָ ן מוַסף ׁשַ ּוְלַהְקִריב ָקְרּבָ ּ .
ְתֵריה ְלַהְסִדיר ֶלֶחם ַהָפִנים וְלבֹוָנה ַּוֲאּבַ ּ ן מו. ּּ ֹראׁש ֹחֶדׁשְּוָקְרּבָ א. ַסף ּבְ ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ,
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יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא א ּבִ דוֵרי דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ָכל יֹוָמא ָצִריך ְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ְעָלה. ְ ְרׁשו ּבַ ִּאי ִאיִהי ּבִ ּ ,
ת וְבֹראׁש ֹחֶדׁש, ְָצִריך ּתֹוֶסֶפת ּבָ ׁשַ גֹון מוַסף ּבְ ּּכְ ּומוַסף ְדָכל יֹוִמין ָטִבין, ּ ּ ּ.  

ְעָלה ְדַהאי ְרׁשותְּד ִּאיִהי ְרׁשות ַהָיִחיד ִדיֵליה ְוַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַיֲעֹקב . ּּ
ן ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְּדִתּקֵ א ִדיֵליה ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ּ ִּאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ִגין ָדא אֹוְקמוָה . ּ ּּבְ ּ

ִפַלת ַעְר, ָמאֵרי ַמְתִניִתין לוָתא ְדדֹוֶמה ְלַלְיָלה, ִּבית ְרׁשותּּתְ ב ִדְבּגָ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְלִטין , ּ ְּדׁשַ
ן ָסָמֵאל ְוָנָחׁש ּמָ ְּוָכל ְמָמָנן ְדֻאְכלוִסין ִדיֵליה, ּתַ ּ ּ ָרֵאל, ּ ָגלוָתא ִעם ִיׂשְ ת ּבְ א ַנְחּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ,

ַחת ּכְ ּתַ ְרׁשו ְדַבְעָלה ִאׁשְ ִּאיִהי ּבִ ּ ֲּהָדא הוא ִד, ּ יבּ ִמי וְכבֹוִדי )ישעיה מב(, ְכּתִ ּ ֲאִני ְיָי הוא ׁשְ ּ
ן   .ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ

  ]ב''ב ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ּוְבִגין ָדא  קֹום)בראשית כח(ּ ּמָ ע ּבַ ֶּאָלא ִפיוָסא, ֵּלית ְפִגיָעה, ּ ַוִיְפּגַ ּ גֹון . ּ  ַאל )רות א(ּכְ
ִעי ִבי ְפּגְ ָרֵאל ַפְייַסת ֵל. ּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ה, ּיהּּכְ ְּדָלא ָיזוז ִמיּנָ ּ ִריך הוא ִאיהו , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ל עֹוָלם א)ב''ב ע''דף רמ(ָּדא . ַמאי עֹוָלם. ְמקֹומֹו ׁשֶ ִכיְנּתָ ְרּגום עֹוָלם.  ׁשְ , ָעְלָמא, ּּתַ
ָנא ְדעוֵליָמא ִּליׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ יה. ָהַעְלָמה, ּכְ ִתיב ּבֵ ּוַמה ּכְ םּ ַוָי)בראשית כח(, ּ , ֶלן ׁשָ

ה ִּאְתְפַייס ִעּמָ א, ּ ִכיְנּתָ ָגלוָתא ִעם ׁשְ ן ּבְ ּמָ יָמא ְדַיֲעֹקב ָפִייס ָלה. ְּלֵמיַבת ּתַ ְּוִאי ּתֵ ִפיר, ּּ . ּׁשַ
ָכל ֵליְלָיא ּוְבִגין ְדִאיִהי ּבְ לוָתא, ּ ְּדִאיהו ּגָ ּ ְעָלה, ּ ְרׁשו ּבַ ּּבִ ִפַלת ַעְרִבית ְרׁשות, ּ ּאֹוְקמוָה ּתְ ּּ .

ּוִפירוׁשָ ַקל ָוחֹוֶמר, א ַאֲחִריָנאּ ֶבן ְלֵמיַכל ִלְבִעיָרן חֹוְמִרִיים ּבְ ִּאיהו ּתֶ ַּנְחּתו ָמאֵרי . ּ
יה, ַמְתִניִתין ָטחו ַקּמֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ַהאי ִמָלה, ּ ְּוַחֵדי ּבְ ִרין ְדָרִזין ְסִתיִמין, ּ ה ִקׁשְ ַכּמָ רו ָלה ּבְ ְּוַקׁשְ ּ ּ .

ְּוַאְעְטרו ָלה ּ ּוְסִליקו ָלה ְלַגּבֵ, ּ ּ ןּ ּמָ ָארו ּתַ ּתָ ּי ַחְבַרָייא ְדִאׁשְ ּ ּ.  

א, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַאר ְצלֹוִתין ִאיהו חֹוָבה, ּ ׁשְ ִגין ָדא ּבִ ּּבְ ַטר , ּ ִּדׁשְ
ַצִדיק ַחי ָעְלִמין, ּחֹוב ָעַלְייהו ְּלַסְמָכא ָלה ּבְ ִפָלה, ּ אוָלה ַלּתְ ל ַהּסֹוֵמך ּגְ ְּדֵביה ּכָ ּ ּ ינֹו ֵא, ְּ

ָכל אֹותֹו יֹום ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ּוְבַמאי ְסִמיַכת ַעל ְיסֹוד. ִנזֹוק ּבְ רות (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבִ

ְכִבי ַעד ַהּבֶֹקר)ג   . ַחי ְיָי ׁשִ

ד ָמֵטי ְזַמן ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ֶעֶרב ִהיא ָבָאה, ּּכַ ֹבא )בראשית ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּבָ  ַוּתָ
לוָחה ִהיא ַלֲאדֹוִני. ֹוָנה ְלֵעת ֵעֶרבֵּאָליו ַהי ִגין ְדִמְנָחה ׁשְ ּּבְ ָגלוָתא  )אדני מבעי ליה(, ּ ּּבְ

ו ם הוא ַאֲחֵרינו)שם לב( ,ְּדֵעׂשָ ה ּגַ ּ ְוִהּנֵ ל , )אדוני לאדוני(ְועֹוד ַלֲאדֹוִני . ּ ָּדא ִאיהו ֲאדֹון ּכָ ּ
ִדיק, ְּוָדא ַצִדיק, ָהָאֶרץ ן יֹוֵסף ַהּצַ ּמָ ֹכר ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו)רים לגדב(, ִמּתַ ְּדָעִתיד ְלָנְפָקא . ּ ּבְ

ן ֶאְפַרִים יַח ּבֶ יה ָמׁשִ ַמר . ִּמּנֵ ּוְבִגיֵניה ִאּתְ ָבה ְוִהּנֵה )בראשית לז(ּ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ָקָמה ֲאֻלּמָ  ְוִהּנֵ
ִתי ֲחְויָנה ַלֲאלוּמָ ּתַ ׁשְ יָנה ֲאֻלּמֹוֵתיֶכם ַוּתִ ְּתסוּבֶ ִדיק. ּ ּוַבּצַ ל ַה, ּ ָברוךּכָ ְּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע ּבְ ּ.  

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַמר , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ך ִאּתְ ה ֶאת ַעְצמֹות )שמות יג(ְּבָ ח ֹמׁשֶ ּ ַוִיּקַ
ֵביָנן ַחד. יֹוֵסף ִגין ְדגוף וְבִרית ַחׁשְ ּּבְ ּ ַמר. ּ ְוְבִגין ָדא ֲעָלך ִאּתְ ּ ִתי ְוַגם , ּ ה ָקָמה ֲאלוּמָ ְּוִהּנֵ
ָב ִפָלה ֵמעוָמד. הִנּצָ ְּדַכך ּתְ ּּ ם. ְ ׁשֵ ל ַהזֹוֵקף זֹוֵקף ּבְ ִדיק. ְּוֵכן ּכָ ּוַבּצַ ל ַהּכֹוֵרַע ּכֹוֵרַע , ּ ּכָ

ָברוך ְּבְ ִתי, ּ ֲחְויָנה ַלֲאֻלּמָ ּתַ ׁשְ ָמאָלא. ְּוַהְיינו ַוּתִ יִמיָנא וִבׂשְ ְּדַאְנּתְ ָאִחיד ּבִ גוף וְבִרית, ּ ּּבְ ּ .
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ַלק ָעַלְיי ְסּתָ ּוְלָבַתר ּתִ יָנהּ ָרֵאל, ּהו ַלּבִ ְרִעין ְדֵחירו ְלִיׂשְ ין ּתַ ה ַחְמׁשִ ח ּבָ ְּלִמְפּתַ ּ , ְּלַקְייָמא. ּ
יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ז( ּ ּכִ ֲחִרית חֹוָבה, ָ ּוְבִגין ָדא ְצלֹוָתא ְדׁשַ ּ ּ ,

ְּדַעְרִבית ְרׁשות ּ.  

יֵבנו ּכִ ַעְרִבית ִאיהו ַהׁשְ ּּבְ ָגלוָתאִּד, ּ א ּבְ ין ְדרֹוֵעי ַמְלּכָ ִכיַבת ּבֵ ּׁשְ ד ֵייֵתי ַצְפָרא. ּ ֶּפַסח , ּכַ
יִמיָנא יה ּבִ ָמאָלא ְדִיְצָחק. ָּאִחיד ּבֵ ְדרֹוָעא ׂשְ ֵרי, ֲּאָבל ּבִ ׁשְ ּ ַוְיִהי הוא ֶטֶרם )בראשית כד(. ּתִ

ה ִרְבָקה יֹוֵצאת ר ְוִהּנֵ ָלה ְלַדּבֵ לוָתא, ּּכִ ּוְבִגין ְד. ִּמן ּגָ ְטָרא ְדִדיָנאּ ַיֲעֹקב , ָּלא ַנְפֵקי ִמּסִ
ל ֶאת ָיָדיו)בראשית מח( ּכֵ יִמיָנא,  ׂשִ ִוי ׁשֹור ּבִ ָמאָלא, ְּוׁשַ ׂשְ ּוְבִגין ָדא . ַאְרֵיה ּבִ  )תהלים קי(ּ

ב ִליִמיִני ָּדא ַצִדיק, ְנֻאם ְיָי ַלאדֹוִני ׁשֵ ן יֹוֵסף, ּ יַח ּבֶ ב , ָּלֳקְבֵליה ָמׁשִ ְּוָאַמר ֵליה ׁשֵ
ְּדרֹוָעא ְדַאְבָרָהם, ִמיִניִלי ָמֵעאל, ּ ָגלוָתא ְדִיׁשְ ּּבְ ית אֹוְיֶביך ֲהדֹום ְלַרְגֶליך, ּ ַָעד ָאׁשִ ָ.  

ַההוא ִזְמָנא ָרֵאל, ּּבְ ַער רוַח ְיֵתיָרה ּתֹוֶסֶפת ַעל ִיׂשְ  )יואל ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּיּתְ
ר ׂשָ ל ּבָ פֹוך ֶאת רוִחי ַעל ּכָ ֶּאׁשְ ְ ָרֵאל ֵמאוִמין ְדָעְלָמאְוֶיֱהִוי ַנְי, ּ ּיָחא ְלִיׂשְ  ְונֹוַח )אסתר ט(, ּ

ת. ֵמאֹוְיֵביֶהם ּבָ ַגְווָנא ְדׁשַ ת, ּּכְ ּבָ ׁשַ ר ָנׁש ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ ּבַ ה , ְּדִאּתֹוָסף ּבְ ְּוִאית לֹון ּבָ
ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִאית לֹון ַנְייָחא, ַנְייָחא א, ִאי ּבְ ְּדִאיִהי נוְקּבָ ן , ּ ּכֵ ל ׁשֶ רוָחא ְדִאיהו ּכָ ּּבְ ּ ּ
ְּדכוָרא ּ.  

ֲחָדא, ְוַתָנִאים ַוֲאמֹוָרִאים ָרֵאל ּכַ ת ְלָכל ִיׂשְ ּבָ ׁשַ ֲאָבל ְלָכל . ַחד ִאיִהי, ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ּבְ
ר ָנׁש פום עֹוָבדֹוי, ּבַ ִּאיהו ּכְ א. ּ ְּוֹאִליְפָנא ִמַקל ָוחֹוֶמר ְדִתיוְבּתָ ֲחָדא, ּ ָרֵאל ּכַ , ְּדָכל ִיׂשְ

ָכל ִזְמָנ ְלהוּבְ ּא ְדַחְזִרין ּכֻ ֵלי, ּּ ָכל )דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִמְתַקּבְ ְיָי ֱאֹלֵהינו ּבְ ּ ּכַ
ִכְתֵריה, ָּקְרֵאנו ֵאָליו ר ָעַלְייהו ּבְ ם ְיָי מוְכּתָ ְּדׁשֵ ּ ּ ֶתר ֶעְליֹון, ּ ְּדִאיהו ּכֶ ָמה . ּ ְּוַהאי ִאיהו ְנׁשָ

ָרֵאל ת ְויֹו, ְּיֵתיָרה ְדָכל ִיׂשְ ּבָ ׁשַ ָכל יֹוִמין. ִמין ָטִביןּבְ ינו ּבְ ּקִ ּוְבִגין ָדא ּתַ ּ ם , ּ ׁשֵ ם ּבְ ְלִמְחּתָ
ד ְרָכאן ִדְצלֹוִתין, ְידֹוָ ְּדִאיהו חֹוָתם ְדָכל ּבִ ּ ּ ֶתר, ּ ָלא ּכֶ ת. ְּוָלא ַאְמִרין מוַסף ּבְ ּבָ , ּוְבׁשַ

מוָסף ינו ְלֵמיַמר ּבְ ּקִ ּּתַ נו ְלך ְיָי ֱאֹלֵהינו, ּ ֶתר ִיּתְ ּּכֶ ָּ.  

ָרֵאלֲאָבל  א ִדיֵליה, ָּהִכי ָנִחית ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ְלָכל ַחד ִמִיׂשְ פום ַדְרּגָ ּּכְ ּ ּ ִּאי הוא . ּ
ַדת ֶחֶסד, ָחִסיד ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּמִ א ִדיֵליה, ּ פום ַדְרּגָ ּּכְ ּ ּ ּבֹור. ּ ְיֵרא , ִּאי ִאיהו ּגִ
ַד, ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ֵחְטא בוָרהִּמּמִ ם. ּת ּגְ ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש , ְּוִאי ִאיהו ִאיׁש ּתָ

ַדת ֱאֶמת, ְיֵתיָרה ְּוֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ָדא ַמְלכות. ִּמּמִ ר ְסִפיָראן, ּ ִליָלא ֵמֶעׂשֶ ּוְכפום , ְּדִאיִהי ּכְ ּ
ר ָנׁש ִּמָדה ְדּבַ ָרֵאל. ּ יא ִיׂשְ ָחְכָמה, אֹו ָחָכם, ִאם ָנׂשִ ַמר , ּתֹוָרהאֹו ּבַ, אֹו ֵמִבין ּבְ ְּדִאּתְ

יה ל וְמִליָצה)משלי א(, ּּבֵ ִביִאים. ּ ְלָהִבין ָמׁשָ ּנְ תוִבים, אֹו ּבַ ּכְ ָּהִכי ָיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש . ּאֹו ּבַ
ֶתר ַמְלכות, ְיֵתיָרה ְּדִאְתְקִריַאת ּכֶ ּ.  

ים ְלָכל ָאָדם, ְוִאי ָחָכם ְחּכִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ַהּמַ ַמר , ּּכְ ָחְכָמה )דתהלים ק(ְּדִאּתְ ָלם ּבְ ּ ּכֻ
יָת ן, ָעׂשִ ּמָ אֹוַרְייָתא. ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּתַ ְּוִאם הוא ֵמִבין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָבר ּבְ ּ ְּ ,

יָנה תוִבים. ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּבִ ְנִביִאים וַבּכְ ְּוִאם הוא ָחָכם ּבַ ּ ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2573דף [ -ּ

ַצ ִרית. ח ְוהֹודְיֵתיָרה ִמּנֶ מור ְדָנַטר אֹות ּבְ ְּוִאי ִאיהו ַצִדיק ּגָ ּ ּ ת, ּ ּבָ אֹות יֹוִמין , אֹות ׁשַ
ִפיִלין, ָטִבין ִדיק, ּאֹות ּתְ ָּיֲהִבין ֵליה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּצַ ְלכות, ּוְבָכל ֲאָתר, ּ   .ֶּנֶפׁש ְיֵתיָרה ִמּמַ

  ]א''ג ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ר ָנׁש  ל ִמדֹות ִאֵליןְּוִאי ִאיהו ּבַ ִּמּכָ ד, ּ ם ְידֹוָ ׁשֵ ֶתר ּבְ ד , ָּיֲהִבין ֵליה ּכֶ ידֹוָ ג ''דף רמ(ּכַ

ָכל ָקְרֵאנו ֵאָליו)א''ע ּ ֱאֹלֵהינו ּבְ ד. ּ ידֹוָ ֵּמָעְלָמא ִדְדכוָרא. ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ְפֶאֶרת, ּ ְּדִאיהו ּתִ ּ ,
ֶכֶתר ִעָלָאה ר ּבְ ֶּמֶלך מוְכּתָ ּ ִכ, ְ ׁשְ ְְדָבה ִיְמלֹוך ּבִ ּ יהּ ָמה . ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה, ּיְנּתֵ ְוֶכֶתר ְנׁשָ

ַמר , ּרוַח, ה''ְיהֹוָ, ְיֵתיָרה ר)יואל ג(ְּדִאּתְ ׂשָ ל ּבָ פֹוך ֶאת רוִחי ַעל ּכָ ּ ֶאׁשְ ְ ִליל י, ּ ' ְּוִאיהו ּכָ
א ַגְווָנא ָדא, ְּסִפיָראן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יָנה' ה. ָחְכָמה' י: ּּכְ ית ְס' ו. ּבִ ִליל ׁשִ ֵמֶחֶסד , ִפיָראןּכָ

ד ֱאֹלֵהינו' כ. ַּמְלכות' ה. ַעד ְיסֹוד ידֹוָ יה, ִּמן ּכַ ֶתר ַעל ֵריׁשֵ ָמה . ּּכֶ ְּוַהאי ִאיהו ְנׁשָ
ת ּבָ יֹום ׁשַ   .ְּדִאּתֹוְסָפא ּבְ

ּוְבִגין ְדִעַלת ָהִעלֹות ּ ּ ֶתר, ּ ַהאי ּכֶ ה ּבְ ּמוְפֶלא וְמכוּסֶ ּ ת, ּ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ם ְיהֹוָ ׁשֵ ט ּבְ ֹות ְּוִאְתָפּשַׁ
ֵּלית ׁשוְלָטנוָתא ְלָסָמֵאל וְלָנָחׁש וְלָכל ְמָמָנן ִדיֵליה, ְוָיִמים טֹוִבים ּ ּ ּ ּ ְּוֵלית ֵליה , ּ

יִהָנם ְלָטנוָתא ַלּגֵ א ְדָסָמֵאל, ּׁשֻ יׁשָ א ּבִ ּנוְקּבָ ְרָיין ִדיֵליה, ּ ְּוָלא ְלַמׁשִ ִרין ִמן , ּ ְלהו ִמְתַטּמְ ּּכֻ ּ
א ְרָייָתא ְדַמְלּכָ ָרן אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמאּכְ, ֳּקָדם ַמּשִׁ ַּגְווָנא ְדִיְתָטּמְ ּ ּ ד , ּּ ּכַ

יָחא ֵלי ְמׁשִ ְמָערֹות צוִרים )ישעיה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִיְתּגְ ּוָבאו ּבִ ּ ּ וִבְנִקיֵקי )ישעיה ז( ּ
ָלִעים   .ַהּסְ

ָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ָרֵאל, ָנאַרְעָיא ְמֵהיָמ, ְּוָאְמרו, ָּקמו ּתַ ִקיל ְלָכל ִיׂשְ , ַּאְנּתְ הוא ׁשָ
ל ִמדֹות ָטִבין ְּממוֵלא ִמּכָ ְרָייא, ּ ך ׁשַ ְַוַדאי ּבָ יה, ּ ַמר ּבֵ ַּההוא ְדִאּתְ ּ  ֵאין )שמואל א ב(, ּ

ד ֱאֹלֵהינו ידֹוָ ָרֵאל. ָּקדֹוׁש ּכַ ל ַחד ְוַחד ִמִיׂשְ ֶתר ַעל ּכָ ר ָנׁש, ַאְנּתְ ּכֶ ך ּבַ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ , ָּכִ
ֶתר ָעָלך ְִדְיֵהא ּכֶ יא, ּ ּבֹור, ְוָלא ָחִסיד, ְוָלא ֵמִבין, ְוָלא ָחָכם, ָלא ָנׂשִ ם, ְוָלא ּגִ , ְוָלא ּתָ

ִריך הוא. ְְוָלא ֶמֶלך, ְּוָלא ַצִדיק, ְוָלא ָנִביא א ּבְ ִדיוְקָנא ְדקוְדׁשָ ַּאְנּתְ הוא ּבְ ּ ּ ְּ ָרא , ּ ּבְ
ִדיוְקָנא ַדֲאבוִהי ּּבְ ּ ּ ַגְווָנא ְדִי, ּ ָרֵאלּּכְ הֹון, ׂשְ ַמר ּבְ ם ַלְיָי )דברים יד(, ְּדִאּתְ ִנים ַאּתֶ  ּבָ

ִלים ִפקוִדין ְדָמאָרך. ֱאֹלֵהיֶכם ְַאׁשְ ּ ּ ְְדֵלית ִפקוִדין ֵמִאֵלין ִדיָלך, ּ ּ ּ ּּ יה , ּ ְּדָלא ִיְתַעֵטר ּבֵ ּ ּ
א יה ֵעיָלא ְוַתּתָ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֶכֶתר ִעָלָאה, ְּ ָכ, ּּבְ ּל ִמָדה וִמָדהּבְ ּ ּ.  

ָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין, ָּפַתח ְוָאַמר ְּדַכד ֲהָוה ָקֵרי ְלֻכְלהו, ּתַ הֹון , ּּ ְכַלל ִעּמְ ְמעֹון ּבִ י ׁשִ ְלַרּבִ
ָכל ִזְמָנא ְחָנא ְלכו, ָאֹמר לֹון, ּבְ ּבַ פום ְנִדיבות ִדְלכֹון, ֲּאָנא ְמׁשַ ּּכְ ּ ֵני ְנִדיִבים , ּ ְּדַאּתון ּבְ ּ ּ
ָחא ְלכֹון. ָחק ְוַיֲעֹקבַאְבָרָהם ִיְצ ּבְ ְּדֲאִפילו , ֶּאָלא ָמֵרי ָעְלָמא, ֵּלית ַמאן ְדָיִכיל ְלׁשַ ּּ

ָלה ַעד ֵאין סֹוף ּאֹוַרְייָתא ּכֻ ְלָיא, ּ כו ִהיא ּתַ אֹוַרְייָתא. ּּבְ ַמר ּבְ ַגְווָנא ְדִאּתְ  )איוב יא(, ּּכְ
י ָים ה ֵמֶאֶרץ ִמָדה וְרָחָבה ִמּנִ ַּארוּכָ ּ ַב, ּ ּח ִדיְלכוָהִכי ׁשֶ כו. ּ ֲּאָבל ִיְתַקֵיים ּבְ ַּמה ְדִאְתַקָיים , ּ ּ

י יָקָרא ְדַאֲהֹרן ָאִחי, ּבִ ַּדֲחֵדיָנא ּבִ ָמה ְדאֹוְקמוָה, ּ ּּכְ ְגדוַלת ָאִחיו, ּ ַמח ּבִ ׂשָ ַּהֵלב ׁשֶ ּ ׁש , ּ ִיְלּבַ
ּאוִרים ְותוִמים ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2574דף [ -ּ

תֹות ְוָיִמים, ְוַתָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ּבָ ל מוָסִפין ְדׁשַ ּּכָ יה ,  טֹוִביםּ ל מוַסף ְדַאְמִריָנן ּבֵ ּּכָ ּ ּ
ֶתר מֹוְדִעין, ּכֶ ּתְ ָרֵאל. ֵמָהָכא ִאׁשְ ֵריָחא , ֵּריָחא ִדְלהֹון, ְּוָכל ְצלֹוִתין ְדִיׂשְ  )שיר השירים ג(ּכְ

ְּדֹמר וְלבֹוָנה ְוָכל ַאְבַקת רֹוֵכל ַאר יֹוִמין, ּ ׁשְ תֹות ְוָיִמים טֹוִבים. ּבִ ּבָ ׁשַ יב, ֲאָבל ּבְ  ָחׁשִ
ִמים ׂשָ ל ִמיֵני ּבְ   .ָּעֵליה ִמּכָ

ִגין ִדְביֹוִמין ָטִבין ל ַאְבַקת רֹוֵכל, ּּבְ יה, ַּסְלִקין ִמּכָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ַוֵיָאֵבק )בראשית לב(, ּ
ִּדְצלֹוָתא ְדִאיִהי ְפִגיָמה. ִאיׁש ִעּמֹו ּ ה ָסָמֵאל, ּ ַההוא ְפִגימו , ִּאְתֲאָבק ִעּמָ ה ּבְ ָחא ִעּמֵ ְּלַאּגָ ּ ּּ

ַההוא ָאָבק ְדָדא, ֲעֵביָרהַּד ּּבְ ַמָיא, ּ   .ְוָדא ָסִליק ַעד ׁשְ

ְרָיין ְדחֹוִבין , ְּלאֹוְלָפא ְזכוָתא ַעל ְצלֹוָתא, ָּאָבק ְדַיֲעֹקב ה ַמּשִׁ ַכּמָ  )א דזכוון''ד(ּּבְ

ְּדִאיּנון ְרָיין)א חילין''ס( ּ יה, ּ ֲחִביִלין וַמׁשִ ין ִעּמֵ ׁשִ ּנְ ְּדִמְתּכַ א . ּ ָעָלהְּלאֹוְלָפא ְזכו, ּ ְּוָאָבק ַדְרּגָ
ְרָיין ְדחֹוִבין, ְּדָסָמֵאל ה ַמׁשִ ַכּמָ , ְּוָדא ְצלֹוָתא ְדַעְרִבית, ְּלאֹוְלָפא חֹוִבין ָעָלה, ָּסִליק ּבְ

ְּדִאְקֵרי ֻסָלם ְדַיֲעֹקב ְּדָבה , ּּ ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו)בראשית כח(ּ ִּאֵלין .  ְוִהּנֵ
ְּדַסְלִק חֹוַתְייהו, ין חֹוִביןּ י ַזְכָוון ּתְ ְּוִאֵלין ַסְלִקין ַזְכָוון, ְּוַנְחּתֵ חֹוַתְייהו, ּ ין חֹוִבין ּתְ . ְּוַנְחּתִ

ה ְקָרִבין ַכּמָ ִפיִלין לֹון ּבְ ּוַמׁשְ ּ.  

ִריִסין ְּדִאיּנון ָמאֵרי ּתְ ל ּתֹוָרה, ּ ה ׁשֶ ִמְלַחְמּתָ ַמע ְקָרָבא ְלטוִרין ַר, ּּבְ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ , ְבְרִביןּ
ְּדִאיּנון ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב ְיָי)מיכה ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ִריב . ּ ׁשִ

ְּוַהאי ְקָרָבא ִדְצלֹוָתא ְדַעְרִבית. ִּריב ְדאֹוַרְייָתא. ִּדְצלֹוָתא ַחר, ּ ן . ַעד ֲעלֹות ַהׁשָ ְּדַרּבָ
ְמִליֵאל אֹוְקָמה ַחרַעד ֲעלֹות, ּּגַ ל ַהַלְיָלה.  ַהּשַׁ ִּדְתִפַלת ַעְרִבית ְזָמָנה ּכָ ּּ ֶּאָלא ְדֲחָכִמים , ּ ּ

ֵדר ַעד ֲחצֹות   .ָּעְבדו ּגָ

ַחר ּוְבִגין ָדא ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהּשָׁ ּ ַחר, ּ יעוָרה . ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית. ַמאן ׁשַ ְּדׁשִ ּ ּ
עֹות ְּדִאיִהי ַאְרּבַ, ַּעד ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם ּבֶֹקר)בראשית כב(ע ׁשָ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ֵריׁש . ּ ַוַיׁשְ ּבְ

ֲעָתא ַקְדָמָאה ַחר, ׁשַ סֹוף ַהּשַׁ ן , ֶנַצח ַיֲעֹקב )דאיהו(, ּבְ ַח ַעל ַאֶיֶלת )תהלים כב(ְּדַתּמָ ּ ַלְמַנּצֵ
ַחר ָמאָלא ְדַיֲעֹקב, ְּלַנְטָלא נוְקָמא ִמָסָמֵאל, ַהּשַׁ ָיֵרך ׂשְ ְּדָנַגע ּבְ ְּדִאיהו הֹוד, ְּ ְּדֵביה , ּ ּ

ַמר  ל ַהיֹום ָדָוה)איכה א(ִאּתְ ּ ְנָתָנִני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ְטָרא ְדהֹוד, הֹוד, ּ ָאה, ִּמּסִ , ֶאֶלף ֲחִמיּשָׁ
ה א ֲחֵרָבה ִויֵבׁשָ י ַמְקְדׁשָ ָאַרת ּבֵ ּתְ   .ִּאׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ְָדא הֹוד ִדיָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ָאַמר ַרּבִ ּ ְּדֵביה ַאְנ, ּ בוָאה ִדיָלך , ּתְ ָחֵרבּ ְִמּנְ ּ ּ
ָמאָלא ּוְבִגין ְדַאְנּתְ , ִמּשְׂ ה ְדִאיהו ֶנַצח)ישעיה סג(ּ ּ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ ּ ְחִרין, ְ א ְדׁשַ , ֵּריׁשָ

ַחר, ּ ַאֶיֶלת ַאָהִבים)משלי ה( ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ָּפַתח ָדִוד ַלְמַנּצֵ ּ ְּדֵביה ֵייֵתי ָמאֵרי ַנְצָחן , ּ ּ
ְחִרין. יאְּקָרַבָי ֵרין ׁשַ ּוְבִגין ְדֶנַצח ְוהֹוד ּתְ ַמע , ּ ַמְתִניִתין ֵמֵאיָמַתי קֹוִרין ֶאת ׁשְ ּאוְקמוָה ּבְ ּ

ְחִרין ׁשַ ַחר, ּבְ ּשַׁ ֵרין. ְוָלא ָאַמר ּבַ ְחִרין ּתְ ׁשַ   .ֶּאָלא ּבְ

  ]ב''ג ע''דף רמ -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2575דף [ -ּ

ְייהו ֲערון ְלַגּבַ יִחין ִיּתְ ּוְתֵרין ְמׁשִ ּ י, ּ ן ָדִודָמׁשִ ּבֶֹקר , ָלֳקֵבל ֶנַצח, ַּח ּבֶ ר ּבַ ְוִאְתְקׁשַ
יב, ְּדַאְבָרָהם ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ יִמיְנך ֶנַצח)ב''ג ע''דף רמ (ְנִעימֹות )תהלים טז(, ּ הֹוד . ָ ּבִ
ְגבוָרה ן ֶאְפַרִים ָאִחיד, ּּבִ יַח ּבֶ ְּדֵביה ָמׁשִ ֶאְמָצִעיָתא. ּ ְפ, ַאְנּתְ ּבְ ְְדַדְרָגא ִדיָלך ּתִ ּ , ֶאֶרתּ

ך ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ר ּבָ ְּדִאְתְקׁשַ ּ א ִדיָלך. ְּ ַדְרּגָ ְִויסֹוד ַחי ָעְלִמין ּבְ ָיִמין. ּ , ְּוָחְכָמה ּבַ
ים ַיְדִרים ָמאָלא. ָהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ יר ַיְצִפין, ּוִביָנה ִלׂשְ   .ָּהרֹוֶצה ְלַהֲעׁשִ

ך ּבָ ת ּגַ ׁשֶ א ִד, ְִאיִהי ַהּקֶ ְּוַהאי ִאיהו ְלבוׁשָ ּ אּ ִכיְנּתָ א ְדַצִדיק. ׁשְ ְּלבוׁשָ ּ ִרית , ּ ְּדִאְתְקֵרי ּבְ
ת ׁשֶ ת. ַהּקֶ ּבָ ִפיִלין, ְואֹות יֹום טֹוב, ְּוִאיהו אֹות ׁשַ ִרית ִמיָלה, ְּואֹות ּתְ ְוָאַמר . ְואֹות ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַהאי אֹות, ְּ ים ּבְ ַּמאן ְדָלאו ִאיהו ָרׁשִ ַמְרָאה ָדא, ּ ָּלא ֵייעול ּבְ ֵחֶדר , ּ ּבְ
ְּוַהאי ִאיהו ַמֵטה. ָּדא מוִרים, ּ ַלֵפי ֶחֶסד ַלַצִדיִקים ּגְ יה ּכְ ְּדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַמֵטה ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ח, ְלֵמיַהב לֹון ַזְכָוון ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ּבְ יַעָייא. ּי ּבִ ַלֵפי חֹוָבה ְלַרׁשִ ּוַמֵטה ּכְ ּ ּ ְלֵמיָדן לֹון , ּ
ְגבוָרה ְלִדיָנא פום עֹוָבֵדיהֹון,ּּבִ ינֹוִנִים. ּ ּכְ ּוְבַעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַמֲאִריך ַעל ּבֵ ְ ּ ּ ְוַהאי . ּ

  .'ִּאיהו ש

ת ְווִנין ְדֶקׁשֶ ַלת ּגַ ת, ּּתְ ׁשֶ ִרית ַהּקֶ ת ְיִחיָדה, אֹות ּבְ ָתא, ּבַ ת ַמְלּכְ ּבָ ית . ׁשַ ְּוִאית ָלה ׁשִ
ין חֹות ׁשוְלָטנוָתא, ַּדְרּגִ ּּתְ ְּדִאיּנון ׁשֵ, ּ הּ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ְמַטְטרֹון, ׁשֶ ְּדָעַלְייהו . ִּדְכִליָלן ּבִ ּ
ַמר יך)שמות כג(, ִאּתְ ה ַמֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ ת ְיִחיָדה. ָ ׁשֵ ד, ֲאָבל ּבַ ת ַלְידֹוָ ּבָ ה , ׁשַ ָהעֹוׂשֶ

ה ְמָלאָכה יוָמת ּּבָ ּ.  

 ] בשנה234יום [סדר הלימוד ליום כז אייר 

א ה ִאְתְקֵרי ּבְ ְטָרא ָדא. 'ֹות הְיהֹוָ ּוִמּסִ ְּדִאיהו ה. ו ִליִמיָנא''יד, ּ ִלימו ִדיֵליה' ּ ּׁשְ ּ ְוָהִכי . ּ
ית ִסְטִרין ׁשִ ִּדְכִליָלן , י ַאְתָוון''ִּאיּנון ח. ודי, דיו, יוד, ויד, דוי, ידו, ְלָכל ִסְטָרא ּבְ

ַצִדיק ַחי ָעְלִמין ָכל ִסְטָרא. ּּבְ   .ְוִאיִהי ְרִביִעית ַהִהין ּבְ

ָמא ְמֹפָרׁש, א''יִהי ֵהְוִא ְטָרא ִדׁשְ ֶחֶסד''יֹו. ו''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ִּמּסִ ְגבוָרה''ֵה, ד ּבְ , ּא ּבִ
ִתְפֶאֶרת''ָוא ְלָטא ַהאי ט. ו ּבְ ד ׁשַ ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַאַחת, ל''ּכַ . ָּאְסרו ֲחָכִמים ַאְרּבָ

ם ְדִאיּנון ָלֳק, ְּוִאְתְקִריאו ָאבֹות ְמָלאכֹות ַּעל ׁשֵ ִליט ָעַלְייהו ט, ֵבל ֲאָבָהןּ ְּדׁשָ ְּדִאיהו , ל''ּ ּ
ִעים ָחֵסר ַאַחת   .ַאְרּבָ

ִעים ְמָלאכֹות ָחֵסר ַחד ּוְבִאֵלין ַאְרּבָ ָרה ַמְלִקיֹות ָלָאָדם, ּ ָרה ְלַחָוה. ָלָקה ֲעׂשַ . ַּוֲעׂשַ
ָחׁש ָרה ַלּנָ ָעה ְלַאְרָעא. ַוֲעׂשַ ּוְבִגין ְדט. ְוִתׁשְ ּבָ''ּ ׁשַ ְלָטא ּבְ ּת ְדִאיהו הל ׁשַ ֵאין לֹוִקין ', ּ

ת ּבָ ׁשַ ט''ְוַהאי ט. ּבְ ְטָרא ְדֶעֶבד ְמַטְטרֹון, ּל ְדחֹול''ּל ָלאו ִאיהו ּכְ ִעים ְמָלאכֹות . ִּמּסִ ְוַאְרּבָ
ֵּהם ַהזֹוֵרַע ְוַהחֹוֵרׁש ְוכו, ָחֵסר ַאַחת ּ'.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2576דף [ -ּ

א ִאְתְקֵרי ֶאֶר, ָסָבא ָסָבא ִכיְנּתָ ִריך הוא''ׁשְ א ּבְ ּץ ְדקוְדׁשָ ישעיה (, ּ ֲהָדא הוא ִדְכִתיב.ְּ

ְטָרא ְדֶחֶסד ִאְתְקִריַאת ַמִים.  ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי)סו ְטָרא ִדְגבוָרה ִאְתְקִריַאת . ִּמּסִ ּוִמּסִ ּ ּ
ְטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ַאִויר. ֵאׁש ּוִמּסִ ּ ּ ּ ַּקְרַקע ְלֻכְלהו, ְוִאיִהי ֶאֶרץ. ּ ּ.  

ְמָתא ְיֵת ּוְבִגין ְדִנׁשְ אּ ִכיְנּתָ ׁשְ ָטא ּבִ ָתא, ּיָרה ִאְתַפּשְׁ ת ַמְלּכְ ּבָ ה , ְּדִאיִהי ׁשַ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ
ָלה)תהלים קג( ּכֹל ָמׁשָ ּ וַמְלכותֹו ּבַ ם ִאיִהי ַמְלכות, ּ ְלָטנוָתָהא ַעל ַאְרָעא, ִּמּשָׁ ְּדׁשָ ְוַעל , ּ

ּ וְבִגין ְדִאיָלָנא ְדַחֵי)וטורין ואבנין(. ִּאיָלִנין וְזָרִעין ּ ּ ת, יּ ּבָ ְמָתא ְיֵתיָרה ִדְבׁשַ ְּדִהיא ִנׁשְ ה , ּ ּּבָ
ּּתֹוָלִדין ִדיָלה א, ִאית ַנְייָחא ְלַאְרָעא, ּ ִכיְנּתָ   .ְּדִאיִהי ׁשְ

ַאְרָעא ַטת ּבְ א ִעָלָאה ִאְתַפּשְׁ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ִדׁשְ ּ ּ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה )במדבר יט(ּ ּ ָפָרה ֲאדוּמָ
ה ר ֵאין ּבָ ִמיָמה ֲאׁשֶ ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹולּּתְ ה , ּ מום ֲאׁשֶ ת ֲחִריׁשָ ּבָ ׁשַ ָּאסור ַלֲחרֹוׁש ּבְ

ֹור ּשׁ ַמר . ּבַ ים)תהלים קכט(ְּדִאּתְ י ָחְרׁשו חֹוְרׁשִ ּבִ ָאה ִאיִהי ָפָרה . ּ ַעל ּגַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה ֲּאדוָמה ִמּסִ ּ ִמיָמה. ּ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּתְ ְּדִאיהו, ִּמּסִ א ְדַאְבָרָהםּ ּ ַדְרּגָ יה , ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ

ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז( ה מום. ּ ר ֵאין ּבָ ֲּאׁשֶ ְטָרא ְדַעּמוָדא , ּ ִּמּסִ ּ
ר ֹלא ָעָלה ָעֶליָה עֹול. ְּדֶאְמָצִעיָתא א ִעָלָאה ְדִאיִהי ֵחירו, ֲאׁשֶ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ ּ ֲאָתר , ּּ ּבַ

ְלָטא ְּדִא ֵרב יוָמת)במדבר א(יִהי ׁשַ ּ ְוַהָזר ַהּקָ ְלָטָאה, ּ ֵּלית ְרׁשו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ֹלא , ּ
ָטן ִחית, ׂשָ ְות, ְוֹלא ַמׁשְ ם, ְְוֹלא ַמְלָאך ַהּמָ ְטָרא ְדֵגיִהּנָ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא יֹוִמין ְדחֹול, ּ ָרֵאל, ּּבְ ּוא ַרחום ְיַכֵפר ָעֹון ְוֹלא  ְוה)תהלים עח(, ַאְמִרין ִיׂשְ ּ ּ
יב ַאפֹו ְוגֹו ה ְלָהׁשִ ִחית ְוִהְרּבָ ִגין ִדְביֹוִמין ְדחֹול. 'ַּיׁשְ ּּבְ ִאֵלין , ּ ת ּבְ ׁשַ ָאה ִאְתַלּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּׁשְ

ְּקִליִפין ְדִמיָתה ְדִדיָנא ְייהו. ּ ַטת ִמּנַ ת ִאְתַפּשְׁ ּבָ ּוְבׁשַ ִגין ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּּ ּּבְ ּ ן יּ ּ ְדִאיהו ּבֶ , ד''ּ
ֵה, ו''יד ר ּבְ ַכַחת ְלֵה. א''ִאְתַחּבָ ּתְ ַההוא ִזְמָנא ַנְייָחא ִאׁשְ חֹוָתה, א''ּּבְ ְּוָכל ַמה ְדִאיהו ּתְ ּ ּ ,

יה ְוהוא ַרחום ְּוָלא ָצִריך ְלֵמיַמר ּבֵ ּ ּ ּוַמאן ִאיּנון . ְ חֹות י. )א תחותה''ס(ּ ָרֵאל' ּתְ ְוָכל . ִיׂשְ
ָרֵאל  ִחיןֲּאָתר ְדִיׂשְ ּכְ ּתַ ַכח ְוַנְייָחא, ִמׁשְ ּתְ   .ְּנִטירו ִאׁשְ

ּוְבִגין ָדא ַאְרָעא, ּ ה גומֹות, ָּאסור ִלֶמֱחַרׁש ּבְ ד ּבָ ּוְלֶמְעּבַ ּ ִאילו ָעִביד ְפִגימו , ּ ַּדֲהִוי ּכְ ּ ּּ ּ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ א, ּּבְ ִכיְנּתָ ֵכִלים ְדַאְרָעא ּבְ. ְּדִאיִהי ׁשְ א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ְּוָאסור ְלִאׁשְ תּ ּבָ ַּוֲאִפילו . ׁשַ ּ

ָעְלָמא. ְלַטְלֵטל ֶאֶבן ִלי ּבְ א ְדִאְתְקִריַאת ַאְבָנא. ְוָלא ּכֶ ִכיְנּתָ ְזכו ִדׁשְ ִּדיֱהִוי ַנְייָחא לֹון ּבִ ּ ּ ּ ,
ה  יב ּבָ ִּדְכּתִ ָבה)בראשית כח(ּ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ְצלֹוָתא, ּ ְוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ ֲעִמיָדה ִאיִהי . ּבִ

ָרֵאל ָעְלָמא, ְלִיׂשְ ִּדְבִגיָנה ִאית לֹון ִקיוָמא ּבְ ּ ַמר. ּ ם רֹוֶעה  )בראשית מט(, ְּוָעֵליה ִאּתְ ִמּשָׁ
ָרֵאל ְבָעה ֵעיָנִים )זכריה ג( .ֶאֶבן ִיׂשְ   .ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים)תהלים קיח( ,ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ

  ]א''ד ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ּוְבִגין ָדא  ְמרו)שמות לא(ּ ת ְלֹדֹרָתם ּ ְוׁשָ ּבָ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ  ְבֵני ִיׂשְ
ִרית עֹוָלם ִדיָרָתם. ּבְ ָּצִריך ְלַנְטָרא ָלה ּבְ ים, ְ ְּדָלא ִיְפקון ֵמְרׁשות ַהָיִחיד ֵלְרׁשות ָהַרּבִ ּ ּ ּּ ּ .

ְּוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ ּ ִים, ּ ּתַ ת ׁשְ ּבָ ֵהן ְיִציאֹות ַהּשַׁ  )א''ד ע''דף רמ( ׁשֶ
ע ּהֹוָצָאה ֵמְרׁשות ִלְרׁשות, ַאְרּבַ , ְּוִאיּנון ָסָמֵאל ְוָנָחׁש. ְּוַהְכָנָסה ָנֵמי ְיִציָאה ָקֵרי ָלה, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2577דף [ -ּ

ָרֵאל ְלַנְטָרא לֹון א, ְצִריִכין ִיׂשְ ִכיְנּתָ ְּדָלא ֵייְעלון ְלִדיָרה ִדׁשְ ּ ְּדִאיִהי ְרׁשות ַהָיִחיד, ּ ּ ַמאן . ּ
יםְּרׁשות ָה ְפָחה זֹוָנה ִנָדה ּגֹוָיה. ַרּבִ ְּרׁשות ְדָסָמֵאל ְוָנָחׁש, ָּחָלָלה ׁשִ ְבִעין ְמָמָנן , ּ ְוׁשִ

ין  )כ רעיא מהימנא''ע(. ְּדַעּמִ

י ְוכו)שיר השירים ה( ,ָּפַתח ְוָאַמר אִתי ְלַגּנִ נדפס בפרשת ויקרא . עד חלבי חסר', ּ ּבָ
ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה. ב''ע' דף ג ִמי)א''א ע'' רמבדף(, ּ ׂשָ ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ,  ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ

ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ י. ּבְ י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ָרֵחל, ָּאַכְלּתִ ִתיִתי ֵייִני ִעם ֲחָלִבי. ַיֲעֹקב ּבְ ְּדרֹוָעא , ׁשָ
ַיְרָכא ְיִמיָנא ָמאָלא ּבְ ָמאָלא. ׂשְ ַיְרָכא ׂשְ ַיֲעֹקב . ן ֶחֶסד ִעם הֹודִּאיּנו, ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא ּבְ

ָרֵחל ְלכות, ּבְ ּמַ ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּבַ ּ ֶנַצח. ּ בוָרה ּבְ ַיְרָכא ְיִמיָנא ּגְ ָמאָלא ּבְ ְּדרֹוָעא ׂשְ ּ.  

ֵני ִמדֹות ִדיֵליה ָהִכי ַּוֲאַמאי ׁשְ ּ ֶּאָלא ָרָזא ְדֵניָמא ָהָכא. ּ  )תהלים קלב(, ָּדִוד ָאַמר ָהָכא, ּ
נוָּכֲֹהֶניך ִיְלּבְ ּׁשו ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיך ְיַרּנֵ ַמר ָהָתם. ָּ ֵעי ֵליה ְלֵמיַמר, ְוִאּתְ ּוְלִוֶייך ִמּבָ ָּ ָאַמר . ּ

ּנֹות ִמדֹוַתי ִריך הוא ָלאו ֹאַרח ְלׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יָנת ִלי, ְּ ַתר ְדַזּמֵ ֶּאָלא ּבָ ד , ּ ִאית ִלי ְלֶמְעּבַ
ְְרעוָתך אְּדַבַעל ַהַבִי, ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ין ֲאִפילו ְלַמְלּכָ ּת ִדְמַזּמִ ד , ּּ ִּאית ֵליה ְלֶמְעּבַ
ְּרעוֵתיה ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה. ּ ּ א, ּ ה חוץ ִמּצֵ ִית ֲעׂשֵ ַעל ַהּבַ אֹוֵמר ָלך ּבַ ל ַמה ׁשֶ ּּכָ ל . ְ ְוִעם ּכָ

ִפיר ִאיהו ָּדא ְדָרָזא ָדא ׁשַ ּ ּ ִתיב , ּּ ִניִתי)מלאכי ג(ָהא ּכְ ִנין ָלא ּוְב,  ֲאִני ְיָי ֹלא ׁשָ ָכל ָקְרּבְ
ד הֹון ֶאָלא ַלְידֹוָ ִתיב ּבְ ָנא, ּּכְ ָקְרּבְ ֵמיה ּבְ י ַדְרִגין ִדׁשְ ּנֵ ֵּאיך ָיִכיל ְלֶמֱהִוי ִדְיׁשַ ּ ּ ּּ ְ.  

ִמי. יֹוֵצר אֹור: ָאִריִתי מֹוִרי, ֶּאָלא ׂשָ י ַיְעִרי. ַאֲהַבת עֹוָלם: ִעם ּבְ ַמע : ָאַכְלּתִ ׁשְ
ָרֵאל י. ִיׂשְ ר: ִּעם ִדְבׁשִ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעדּבָ ם ּכְ ּוך ׁשֵ ִתיִתי ֵייִני. ְּ ְוָהָיה ִאם : ׁשָ
מֹוַע ' ְוג, ִראׁשֹונֹות' ג: ִּאְכלו ֵרִעים. ַעד ֱאֶמת, ִּמן ַויֹאֶמר: ִעם ֲחָלִבי. ַּעד ַויֹאֶמר, ׁשָ

ְכרו דֹוִדים. ַאֲחרֹונֹות תו ְוׁשִ ּׁשְ ּ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא: ּ ַאר ּבִ   .ּׁשְ

ּוְבִחּבו ָנא, ָרא ַקְדָמָאהּ ים ְוַעּתוִדים ְוִעִזים, ִּסְתָרא ְדָקְרּבְ ָּפִרים וְכָבׂשִ ּ ּ ְּפֵני ', ִּאיּנון ד, ּ
ר ְוגֹו. ׁשֹור ֵני יֹוָנה', ְּפֵני ֶנׁשֶ ֵני ּבְ ֵתי ּתֹוִרים אֹו ׁשְ א, ׁשְ ַאְרֵיה ָנִחית ְלַגֵבי . ְְוָצִריך ְלָפְרׁשָ
ָמאָלא, ׁשֹור ְּדִאיהו ׂשְ ְגבוָרהְלִאְתַקּשְׁ, ּ ר. ָּרא ֶחֶסד ּבִ י ֶנׁשֶ א . ָאָדם ָנִחית ְלַגּבֵ ַּדְרּגָ

ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ְּדַיֲעֹקב ּ ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאה , ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל. ֲהָוה ְלָקא ְלִאְתְקֵרי ִיׂשְ ִרים ְלִאְסּתַ ּוַמאן ּגָ יב, ּ  ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר )ית לבבראש(, ִּדְכּתִ

ֶמך ָרֵאל ִיְהֶיה ׁשְ י ִאם ִיׂשְ ְמך ּכִ ָעֹוד ׁשִ יַנְייהו, ָ א ּבֵ ר ְלַאְפְרׁשָ ָרֵאל ִעּקָ ִּדיֱהִוי ִיׂשְ כ רעיא ''ע(. ּ

 .)'א ובחבורא קדמאה סולת למנחה וכו''ז ע''רמ( )מהימנא

יִרית ָהֵאיָפה)ח''במדבר כ( יִרית. ֲאַמאי,  ַוֲעׂשִ ָרֵאל,  ָהֵאיָפהֶּאָלא ֲעׂשִ ֶנֶסת ִיׂשְ . ָלֳקֵבל ּכְ
ין יָרָאה ְדַדְרּגִ ְּדִאיִהי ֲעׁשִ ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ין ּתְ , ְוִאיִהי ֹסֶלת ָנֲהָמא, ְּוִאְצְטִריָכא ְלִאְתָייֲהָבא ּבֵ

ּוְבִגין ְדִאיִהי ָנֲהָמא. ְוִאיִהי ָנֲהָמא ת ִמיִנין, ּ ָּלא ִאְתְפַקד ַעל ָנֲהָמא ַדֲחֵמׁשֶ , ִּהי ִחָטהְּדִאי, ּ
עֹוָרה יפֹון ְוכו, ּוׂשְ ִוי ְמָמָנא ָעַלְייהו. ְּמָמָנא ְדָעְלָמא', ְּוׁשִ ְּוָלא ׁשַ ִריך , ּ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ּ

ְלחֹודֹוי   .ּהוא ּבִ

  ]ב''ד ע''דף רמ -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2578דף [ -ּ

ּוְבִגין ָדא ַנֲהָמא, ּ ַאְרָעא, ַּמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ֲּעִניוָתא, ְּוָזִריק ֵליה ּבְ ְתֵריהּ ְוַחד . ּ ָרִדיף ֲאּבַ
ְּמָמָנא ִאְתְפַקד ַעל ָדא ְתֵריה, ּ ְּוִאיהו ָרִדיף ֲאּבַ ְּלֵמיַהב ֵליה ֲעִניוָתא, ּ ְּוָלא ִיפוק ִמן , ּּ ּ

ְרָיין, ָעְלָמא ְַעד ְדִיְצְטִריך ָלּבִ ִתיב. ּ ּ נֹוֵדד הוא ַלֶלֶחם ַאֵיה)איוב טו(, ְּוָעֵליה ּכְ ּ נֹוֵדד . ּ
ַּלֶלֶחם ַאֵיה הוא, ְּוַגֵלי ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ַּטְלֵטלְְוֵיַהך ִמ, ּהוא ּ ַמאן  )ב''ד ע''דף רמ(ְוֵלית . ּ

ַגח ָעֵליה ְּדַיׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַאֵיה, ּ ַּמאן ִדְיַרֵחם ָעֵליה. ּ ח, ּ ּכַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ובחבורא (. ּּבְ

  )קדמאה אמר רעיא מהימנא מאן דמזלזלא

ּוְבִחּבוָרא רעיא מהימנא  ִפרוִרין , ַקְדָמָאה ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאּ ַּמאן ִדְמַזְלִזל ּבְ ּ
ְטִריך, ְּדַנֲהָמא ֲאָתר ְדָלא ִאּצְ ְְוָזִריק לֹון ּבַ ִפירוִרין ְדמֹוָחא. ּ ן ַמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ַּהאי ּכָ ּ ּ ,

ְּדִאיּנון ִטִפין ְדֶזַרע ּ ַאְרָעא, ּּ ַמר ּבְ, ְּדָזִריק לֹון ּבְ ר )בראשית ו(הֹון ְּדִאּתְ ׂשָ ל ּבָ ִחית ּכָ י ִהׁשְ  ּכִ
ִנָדה. ֶּאת ַדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ ּאֹו ְדָזִריק לֹון ּבְ ַבת ֵאל ֵנָכר, ּ זֹוָנה, אֹו ּבְ ְפָחה אֹו ּבְ ׁשִ . אֹו ּבְ

ִפירוִרין ְדַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא ן ַמאן ִדְמַזְלֵזל ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ּ ְּדִאיּנון ק, ּ י ַאְתָווןּ , ֹוּצֵ
ָתָגא ֳחָלף, ְוָתֵגי ַאְתָוון ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ ַמר ָעַלְייהו ּכָ ְּדִאּתְ ּ.  

ן ַמאן ְדָמַסר ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָלה, ּ ית, ְוִסְתֵרי ַקּבָ ֵראׁשִ ה ּבְ אֹו , ְוִסְתֵרי ַמֲעׂשֵ
ָמא ְמֹפָרׁש ים ְדָל, ִּסְתֵרי ַאְתָוון ִדׁשְ ּאו ִאיּנון ֲהגוִניםַּלֲאָנׁשִ ר ָהָרע, ּ ִליט ָעַלְייהו ֵיּצֶ ְּדׁשָ ּ ,

ה זֹוָנה ַמר ָעָלה, ִאׁשָ ְּדִאּתְ ר ָלֶחם)משלי ו(, ּ ּכַ ה זֹוָנה ַעד ּכִ ַעד ִאּשָׁ י ּבְ ְּוֵלית ֶלֶחם ֶאָלא .  ּכִ
ר. ּב ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא''כ ּכָ ֶּאָלא ֲאִפילו ֲהָלָכה ַאַחת, ְוֵלית ּכִ ּ   )א מהימנאועוד רעי(. ּ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ִאֵלין ִפרוִרין, ּ ֵלי ָרָזא ּבְ ָּלא ּגַ ּ ּ ט, ּ ֹאַרח ְפׁשָ ֶּאָלא ּבְ הֹון , ּ ְוָלא ָיִהיב ּבְ
יעוָרא ַזִית ְלָפחֹות, ֲּאָבל אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּׁשִ יעוָרא ְדִפירוִרין ּכַ ְּדׁשִ ּ ּ ּ ן ִאי , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ה יּצָ ּבֵ ְּדָמאֵרי ַמְתִניִתין ִדְקְדקו ָעַלְייהו. ִּאיּנון ּכַ ּ ּ ּ ה ְלָבְרָכא ָעַלְייהו, ּ יּצָ ּבֵ ַזִית ַעד ּכַ ַּעד ּכַ ּ.  

ִּפרוִרין' ּח הוא ט''א, ְוֹאַרח ָרָזארעיא מהימנא  ֹלׁש ְלָכל ְסָטר, ּ ַלת ִמן ד, ׁשָ ', ּתְ
ר ֵרין ֲעׂשַ ִלימו. ּתְ ְּרִביִעית ִאיהו ׁשְ יה ֶעׂשֶ, ּ ְלָמא ּבֵ ְלָמא ד. רְּלַאׁשְ ד', ּוְלַאׁשְ ְּדִאיּנון ְידֹוָ ּ .
ר א ְדָאת ד. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו: ִּאיּנון. ַמאי ֶעׂשֶ ַזִית, ִמן ֶאָחד' ּקֹוּצָ יעוָרא ּכַ ּׁשִ ִמן ' י. ּ

ד ה, ְידֹוָ יּצָ ּבֵ יעוָרא ִדיֵליה ּכַ ּׁשִ ּ ּ.  

א ְדָאָדם', ִאיִהי ד ְבּתָ ִלימו ְדֶמְרּכַ ּׁשְ ּ ִלימו ְד, ּ ּוׁשְ ּ ע ַאְנִפין ְדָאָדםּ ַּאְרּבַ ּוְבִגין ָדא. ּ ּ ,
ד ָפָניו ֵאֶליך)במדבר ו( א ְידֹוָ ָ ִיׂשָ ר ֹלא )דברים י(ְוָהְכִתיב , ְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּ  ֲאׁשֶ

א ָפִנים רוך הוא. ִיּשָׂ דֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ָאַמר ַהּקָ ְּ י ָלֶהם , ּ  ְוָאַכְלּתָ )דברים יא(ְוֹלא ָאַמְרּתִ
ְּוֵהם ִדְקְדקו ֲעֵליֶהם, שַבְעּתְָו ּ ה, ּ יּצָ ּבֵ ַזִית אֹו ַעד ּכַ א ָלֶהם ָפִנים, ַּעד ּכַ ְּוֵאיך ֹלא ֶאּשָׂ ְ .

ָנן ְדַמְתִניִתין ַוֲאמֹוָרִאין ְלמוָדא ִדְלהֹון, ְּוַרּבָ ל ּתַ ּּכָ ַּעל ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא ִסְדרו ֵליה, ּ ּ ּ ּ.  

יהְוָסִליק ְידֹו, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ּי ַקּמֵ ּ ּ , ְוָאַמר ָהִכי, ְּ
ִריך הוא ְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ּ ֵליָמָתא, ּ ך, ְלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא ׁשְ ָנא ְלַגּבָ , ְְלַתּקְ

י ַמְטרֹוִניָתא ִעָלָאה ָעְלָמא ְדָאֵתי ּוְלַגּבֵ ַמר ָעָלה, ּּ ְּדִאּתְ לוָכה  )תהלים כב(, ּ י ַלְיָי ַהּמְ ּּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2579דף [ -ּ

ּגֹוִים ל ּבַ ְנָייָנא. ּומֹוׁשֵ י ַמְטרֹוִניָתא ּתִ ְנָייָנא, ּוְלַגּבֵ ה ִזְמָנא ּתִ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ  ְוָהְיָתה )עובדיה א(, ּ
לוָכה ֵליָמָתא. ַּלְיָי ַהּמְ ָנא ָפתֹוָרא ׁשְ ִּמָכל ִעדוִנין, ְּלַתּקְ ל ַמֲאָכִלין, ּ   .ּוִמּכָ

ן ִע ְלמוד, ּוְלָמאֵרי ִמְקָרא, ְלָכל ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְָמךַוֲאָנא ְמַזּמֵ ּוְלָמאֵרי ּתַ ן , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
ְְלָמאֵרי ִסְתֵרי ּתֹוָרה ִדיָלך ָלה ִדיָלך, ּ ְּכַ ּ א ִדיָלך, ּ ְַמְטרֹוִניָתא ַקִדיׁשָ ָאה, ּ , ִּעָלָאה ְוַתּתָ

ל ִעָלִאין ְרׁשות ְדִעַלת ּכָ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ּּ ל ַה, ּ ָלִכים ְדֵעיָלא , ֲאדֹוִניםֲאדֹון ּכָ ל ַהּמְ ֶּמֶלך ַעל ּכָ ּ ְ

א ְנָייָנא, ְוַתּתָ ָלא ּתִ ְּדִאיהו ָיִחיד ּבְ ֲהֵדיה, ּ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ְּוֵלית ָאת וְנקוָדה ְדִמׁשְ ּ ּ ּנוי , ּ ְּוָלא ׁשִ
א ְווִנין ְדֶאיָנׁשָ ל ַמְפְתָחאן. ּּגַ ְּדִאיהו ָמאֵרי ּכָ ְּדָרִזין ְדַהָוויות, ּ ָמָהן , ּ ְוָכל ָרִזין , ְּוִכּנוִייןּוׁשְ
ִניִזין ְדָחְכְמָתא ְלהו ִליָקָרא ִדיָלך, ּּגְ ח לֹון ּכֻ ְְדִתְפּתַ ּ ּ ל ִעלֹות, ּּ ִּעַלת ַעל ּכָ ן . ּ ֲאָנא ִמְתַחּנֵ

ח לֹון ִליָקָרא ִדיָלך, ְֳקָדָמך ְְדִתְפּתַ ּ ַמָיא, ּ י ִדׁשְ ִּדְיָקָרא ִדיָלך ִאיהו ֵמָאִבי ְוִאּמִ ּ ּ ּ  ְּוָאב ְדָכל, ְּ
ָרֵאל ה , ְּוֵאם ִדְלהֹון, ִיׂשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ך)משלי א(ּ טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ פו , ָ ְוַאל ּתִ ך ֵלית ׁשוּתָ ְּוִעּמָ ּ ְ

ָעְלָמא   .ְּדֵאם ּבְ

ְנָייָנא ין ִדְלכֹון, ְוָאַמר ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָקם ִזְמָנא ּתִ ָמִתין ְורוִחין ְוַנְפׁשִ ִּנׁשְ ַּאְתֲערו , ּ
ַען ּכוְלה כֹון, ּוּּכְ יָנָתא ִמּנְ רו ׁשֵ ָנה, ְּוַאְעּבָ ְּדִאיִהי ַוַדאי ִמׁשְ ט ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ֹּאַרח ְפׁשָ ּ .

כו ַּדֲאָנא ָלא ַאְתַעְרָנא ּבָ ָרִזין ִעָלִאין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ הֹון , ּ ְּדַאּתון ּבְ  )תהלים קכא(ּ
ן ה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ   .ִּהּנֵ

ַע ְוֹאֵרַח ְמָבֵרך, ָּהא אֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ָּפַתח ְוָאַמר ִית ּבֹוּצֵ ַעל ַהּבַ ְועֹוד . ְּבַ
ה, ּאֹוְקמוָה ִריך ְלַדְקֵדק ּבְ ּּצָ יא' ְ ּוְתֵרין ֵהִהין ִאיּנון. ִמן ַהּמֹוּצִ י ַהֶלֶחם, ּ ּתֵ י . ָּלֳקֵבל ׁשְ ּתֵ ׁשְ

ת ּבָ רֹות ְדׁשַ ּכָ ה ְלָכל ', י. ּּכִ יּצָ ּבֵ ַע. ַחד ְוַחדִאיִהי ּכַ ִית ְדבֹוּצֵ ַעל ַהּבַ ּוַמאן ִאיהו ּבַ ּ   .'ָּדא ו. ּ

יה, ַּאְדָהִכי ָּהא ָסָבא ְדָסִבין ָקא ָנִחית ְלַגּבֵ ך, ְוָאַמר, ּ ְּדָהא . ְַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֲחזֹור ּבָ
רֹות ִדיֵליה', ֶּלֶחם ִאיהו ו ּכָ י ּכִ ּתֵ ּׁשְ ָמה ְדַאְמַרת ִאיּנון ה, ּ ּּכְ ִּאיהו ָלֳקֵבל ' וַּוַדאי . 'ה' ּ

ה ְלָכל ַחד', י. ָלֳקֵבל ֵלָאה ְוָרֵחל' ה' ה. ַיֲעֹקב יּצָ ּבֵ   .ּכַ

ה ַאְתִרין אוְקמוָה, ָסָבא ָסָבא, ָּאַמר ֵליה ַכּמָ ְּוָהא ּבְ ַעל ַהַבִית, ּ ְּדַיֲעֹקב ִאיהו ּבַ ְויֹוֵסף , ּ
ְּדַדְרֵגיה ְיסֹוד ַחי ָעְלִמין, אֹוֵרַח ִליל ח, ּ ְרָכאן ִד''ּכָ לֹוָתאּי ּבִ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָעֵליה, ּצְ ּ ּ ּ ,

ִדיק)משלי י( ָרכֹות ְלֹראׁש ּצַ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא. ּ ּבְ ַאְתֵריה. ְּוֹכָלא ְקׁשֹוט, ּ ל ָרָזא ּבְ ַמה , ּּכָ
ּוַמה ְדַאּתְ ַאָמְרת, ַּדֲאָנא ֲאָמִרית ֲּאָבל ַההוא ְדָפִליג ָנֲהָמא ַמאן הוא. ּ ּ ּ.  

ִדיוְקֵניהָסָב, ָּאַמר ֵליה ּא ַאְנּתְ ּבְ א , א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ְוָדא יֹו, ּ ְבּתָ ְּוָדא ָאָדם ְדֶמְרּכַ
ה, ִּעָלָאה ְּדַאְנִפין ִדיֵליה ְיהֹוָ ּ ּוְבִגין ָדא. ּּ ְּדִאיּנון ה, ֶלֶחם' ו, ּ יעוָרא ְדאוְקמוָה . 'ה' ּ ְּוׁשִ ּ ּ ּ

ה יּצָ ַזִית ְוַכּבֵ ָאן, ּּכַ ַזִית ּבְ ַמר ּכַ ֲעִריןָּהא ִאּתְ ָמא ְמׁשַ ין ,  ׁשְ ָנן ְדֵאין עֹוׂשִ ְּדָהא אוְקמוָה ַרּבָ ּ ּ ּ
ֹות ֲחִבילֹות ָאת י, ּאוף ָהִכי, ִמּצְ יעוִרין ּבְ ֵרין ׁשִ ה', ָּלא ַיֲהֵביָנן ּתְ יּצָ ַזִית ְוַכּבֵ . ְּלֶמֱהִוי ּכַ

יתֹות ִאיּנון ֵרי ַאְלָפא ּבֵ ֶּאָלא ּתְ ד' י, ְזֵעיָרא' ְוִאית י, ִּעָלָאה' ִאית י, ּ ' י. ִּעָלָאה, ִמן ְידֹוָ
ֵרין. ְזֵעיָרא, ִמן ֲאֹדָני ַכַזִית, ְּוִאֵלין ּתְ ה, ַּחד ּבְ יּצָ ַכּבֵ ָנהי, ְוַחד ּבְ ָרָזא ָדא ְיֲאהדֹוָ ָאָתא . ּּבְ

יק ֵליה   .ָּסָבא ְוָנׁשִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2580דף [ -ּ

א יָנא ַקִדיׁשָ ַּאְדָהִכי ָקם ּבוּצִ ִרין , ָּפַתח ְוָאַמר, ּ ַען ִמְתַחּבְ מֹו )למשלי (ַּוַדאי ּכְ  ַמה ּשְׁ
נֹו ם ּבְ ֲּחדו ַחְבַרָייא ְוָאְמרו, ּוַמה ּשֶׁ ָאה הוא ַמאן ְדָזֵכי ְלֵמיַכל ֵמַהאי ָנֲהָמא, ּּ ַּזּכָ ַמר , ּ ְּדִאּתְ

יה  ַלְחִמי)משלי ט(ּּבֵ ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ א. ּ ָאה ַנְפׁשָ ה , ְוַזּכָ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ִּמֶלֶחם ָאִביָה  )ויקרא כב(ּ
ַמר.  ְוָכל ָזר ֹלא יאַכל ּבֹו)ויקרא כב( .ּתֹאֵכל יה ִאּתְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ  )מלאכי ב(, ְּ

ֲּהֹלא ָאב ֶאָחד ְלֻכָלנו אֹוַרְייָתא. ּ א ְדִאְתַעְסַקת ּבְ   .ִּמֶלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל, ְּוַנְפׁשָ

ִרים ָלה ְדַאְכַלת ִמֶלֶחם ָאִביָה ּוַמאן ּגָ ּ ּ ִתיוְבָת. ּ ִגין ְדָתַבת ּבְ ּּבְ  )א''ה ע''דף רמ(א ּּ

ְנעוֶריָה )א ואתחדת''נ( ְוִאְתַאֲחָדת ית ָאִביָה )ויקרא כב( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכִ ָבה ֶאל ּבֵ  ְוׁשָ
ְנעוֶריָה גֹון , ּּכִ ּ ְוָיׁשוב ִליֵמי ֲעלוָמיו)איוב לג(ּכְ יּצו ֵליה. ּ ַגְווָנא ְדִאיָלָנא ְדָקּצִ ּּכְ ּ ּ ְּוִאְתַחָדׁש , ּ
ְרׁשֹוי ׁשָ ָלא ְזַרע, ַּהאי ִאיהו ָרָזאְו. ּבְ ְּדַמאן ְדִמית ּבְ ּ.  

ִגְלּגוָלא, ְועֹוד ִאית ָרָזא ַאֲחָרא ִּדְלָבַתר ֵייֵתי ּבְ ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוִיְתַחֵדׁש ּכְ ְּוַהְיינו ַאְלָמָנה . ּּ
ה ּוְגרוׁשָ א ְדֵעֶדן, ּ ָרַכת ִמִגְנּתָ ְּדִאְתּתְ ה, ּ רוׁשָ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ּגְ ּ  )בראשית ג(גֹון ּכְ, ּ

ִרים ָלה. ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ּוַמאן ּגָ ִגין ְדְזַרע ֵאין ָלה. ּ ּּבְ ִנין, ּ ֹלא ּבְ ָבה ֶאל . ְּדִמית ּבְ ְוׁשָ
ְנעוֶריָה ית ָאִביָה ּכִ ן ָיָבם, ּּבֵ ַההוא ַנַער ּבֶ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ְּדָתַבת ּבְ ית , ּ ָבה ֶאל ּבֵ ְּוַהְיינו ְוׁשָ

ְנעוֶר ת ְלְזַרע ִמֶלֶחם ָאִביָה ּתֹאֵכל. יָהָּאִביָה ּכִ ּוְלָבַתר ְדַזּכָ ּ . 'ְוָכל ָזר ָלא יאַכל ּבֹו ְוגֹו. ּ
ה)דברים כה( ת ַהחוּצָ ת ַהּמֵ   .ְלִאיׁש ָזר, ּ ֹלא ִתְהְיה ֵאׁשֶ

אי, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּמַ ְּדָאתון, ִהֵלל ְוׁשַ ְטָרא ְדַרֲחֵמי, ּ ְטָרא , ַּחד ִמּסִ ְוַחד ִמּסִ
ְּדִאיּנון ֶחֶסד וְגבוָרה, ִדיָנאְּד ּ ּ ָחק, ּ ין ְדַאְבָרָהם ְוִיּצְ ַּדְרּגִ ְזַעְייהו. ּ ְּוַאּתון ִמּגִ ָנׁשו ָהָכא, ּ , ִּאְתּכְ

ְלִמיִדים ַדֲהוֹו ֵליה ְלִהֵלל ַּאּתון וְתַמִנין ּתַ ּ ּ ּ אי. ּ ּמַ ית ׁשַ ְלִמיֵדי ּבֵ ִּלְסעוָדָתא , ְואֹוף ָהִכי ּתַ
א   .ְּדַמְלּכָ

כֹון, ּּתוןָהא אֹוִקְמ ַּאּתון ְוַחְבַרָייא ְדִעּמְ ְּדאֹוִקְמּתון, ָּמאֵרי ְדהֹוָראֹות, ּּ ַע , ּ ֵאין ַהּבֹוּצֵ
אי ְלֵמיַכל ַיֲענו ָאֵמן ָמאֵרי ְסעוָדָתא, ַרׁשָ ַּעד ׁשֶ ִאין ְלֵמיַכל, ּ , ְּוֵלית ָמאֵרי ְסעוָדָתא ַרּשָׁ

ַע יאַכל ַהּבֹוּצֵ ַעל. ַעד ׁשֶ ע ּבַ ּצַ ד ּבָ ִיתַּוַדאי ּכַ ע ְלִאיּנון ָמאֵרי ְסעוָדָתא,  ַהּבַ ּוָבּצַ ּ ָלאו , ּ
עוָרא ֲחָדא ֵער ׁשִ ְּלֻכְלהו ְמׁשַ ּ ִעין, ּ ְּדָלאו אֹוַרח ִאֵלין ּבֹוּצְ ְוה, ּ ׁשָ ִּדְלִזְמִנין ָיִהיב , ִלְבּצֹוַע ּבְ

ה ֵביּצָ ַזִית, ְלָדא ּכַ   .ּוְלָדא ּכַ

יָעא ּצִ ִיתֹּקֶדם ְד, ְוַכד עֹוִנין ָאֵמן ַעל ַהאי ּבְ ַעל ַהּבַ יעוִרין , ִּייכול ּבַ ֵרין ׁשִ ִרין ּתְ ְּמַחּבְ
ֲחָדא ה, ּכַ יּצָ ַכַזִית ְוַכּבֵ ָנהי, ּּבְ ָּדא ָלאו ִאיהו ַעל ָהֲאִכיָלה, ָאֵמן, ְיֲאהדֹוָ ֶּאָלא ַעל , ּ

יָעה ּצִ ָאֵמן, ַהּבְ ָטְרִפין ּבְ יעוִרין ִמּצְ ְּלָבַתר ְדִאיּנון ׁשִ ּ ִית, ּ ַעל ַהּבַ שיר (ַּהְיינו ְו. ִּייכול ּבַ

י)השירים ה י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ ִמי ָאַכְלּתִ ׂשָ תו , ּ ָאִריִתי מֹוִרי ִעם ּבְ ּוְלָבַתר ִאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ
ְכרו דֹוִדים ְּוׁשִ ִדיוְקָנא ְדָאבוהֹון. ָּמאֵרי ְסעוָדָתא, ִּאְכלו ֵרִעים. ּ ִנין ּבְ ִּדיהֹון ּבְ ּ ּ ּּ.  

ּכָ י ּכִ ּתֵ ׁשְ ה, רֹותָהא ָהָכא ֶלֶחם ּבִ יּצָ ַזִית ְוַכּבֵ יעורֹו ּכַ ְּוׁשִ ַּמאי ִניהו ֶלֶחם ַהָפִנים . ּ ּ
א ְּדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוָה. ּ ֵריָסר ַאְנִפין, ּ ְּדִאית ֵליה ּתְ ּ ּוַמאי ִניהו. ּ ֶּאָלא ִאיּנון . ּ ּ
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ר' ד. ַּאְנֵפי ׁשֹור' ד. ַּאְנֵפי ַאְרִיה' ד ד)במדבר ו(ְּוִאיּנון . ַּאְנֵפי ֶנׁשֶ ד. ָ ְיָבֶרְכך ְידֹוָ . ָיֵאר ְידֹוָ
ד א ְידֹוָ   .ִיּשָׂ

א ּוְמָנָלן ְדֶלֶחם ַהָפִנים ִאיהו ִמָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּּ ר ֵאַלי ֶזה )יחזקאל מא(, ִּדְכִתיב. ּ  ַוְיַדּבֵ
ד ר ִלְפֵני ְידֹוָ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ַּמאן ְדִאית ֵליה, ְואֹוף ָהִכי. ּב ַאְנִפין''י: ה''ז. ַהּשׁ ָנא , ּ ֵעי ְלַתּקְ ּבָ

ּוְלַסְדָרא ַעל ָפתֹוֵריה ּ ת, ּּ ּבָ ֹכל ְסעוָדָתא ְדׁשַ רֹות ּבְ ּכָ ע ּכִ ַּאְרּבַ ֵריָסר , ּ ִּלְתַלת ְסעוָדֵתי ּתְ
  .ַּאְנִפין

ית ִמְדאֹוַרְייָתא יָמא ָלאו ִאיּנון ֶאָלא ׁשִ ְּוִאי ּתֵ ֵנה, ּּ ום ֶלֶחם ִמׁשְ ֶּאָלא ָלא ֵניכול . ִּמּשׁ ּ
ר ו ָלא ַחְבֵריה', ְלִמְדּכַ א', ו' ו, ּּבְ ית ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ א ְלֵעיָלא, ּׁשִ ית ִמְלַתּתָ ְּוׁשִ ָלֳקֵבל . ּ

ין ְדֻכְרְסָייא ִעָלָאה ית ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ָאה. ּ ּתָ ית ַדְרִגין ְדֻכְרְסָייא ּתַ ְּוׁשִ ְסָייא. ּ ִאְתּכַ ית ּבְ ית . ׁשִ ְוׁשִ
ְלָייא ִאְתּגַ רֹות ַל)דברים כט(. ּבְ ְסּתָ ְגלֹות ָלנו וְלָבֵנינו ַעד עֹוָלם''ְידֹוָ ַהּנִ ּד ֱאֹלֵהינו ְוַהּנִ ּ ּ ּ.  

ל ָחֵמץ)א''ט ע''קרח קע(' י. ְּרבוִכין' י. ְרִקיִקין' י, ַּחלֹות' ְּוַלְחֵמי ּתֹוָדה ִאיּנון מ ' י.  ׁשֶ
ה ל ַמּצָ ַּאְנֵפי ' ד, ד''ִמן ְידֹוָ' י. ַּאְנֵפי ָאָדם' ד. ד''ִמן ְידֹוָ' ָלֳקֵבל י. 'ָּהא ִאיּנון מ. ׁשֶ

ר' ד, ד''ִמן ְידֹוָ' י. ַּאְנֵפי ׁשֹור' ד, ד''ִמן ְידֹוָ' י. ַאְרֵיה ּקוָנא . ַּאְנֵפי ֶנׁשֶ ַּהאי ִאיהו ּתִ ּ
א ַּקְדָמָאה ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ְּדִאיּנון י, ּ ת' ּ ּבָ ָפתֹוָרא ְדׁשַ ר ָנׁש ְלַאְנָהָגא ּבְ ִריך ּבַ ְּדָבִרים ְדּצָ ּ ְּ.  

ָנ, ַחד אְלַתּקְ י ַמְלּכָ ַמאן ְדָאִכיל ַקּמֵ ּא ָפתֹוָרא ּכְ ר . ּ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְזה ַהּשׁ
ְנָייָנא. ד''ִלְפֵני ְידֹוָ ָנן, ְנִטיַלת ָיַדִים, ּתִ עוָרא ְדָגְזרו ַרּבָ ַּעד ׁשִ ּ ִרין, ּ ְּדִאיּנון ָחֵמׁש ִקׁשְ ּ ,
ָמאָלא, ִּקין ִאיּנוןּד ִפְר''ְואֹוף ָהִכי ַי. ּד ִפְרִקין''ִּדְבהֹון ָי . ַּח ִפְרִקין''ְּוִאיּנון ּכֹ. ְּדָיד ׂשְ

ְּדִאיּנון ּכֹ, ד''ַח ְידֹוָ''ָּלֳקְבַלְייהו ּכֹ ית''ּ ַּח ַאְתָוון ִדְקָרא ַקְדָמָאה ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ ַמר . ּ ְּדִאּתְ
הֹון ד)במדבר יד(, ּבְ ה ִיְגַדל ָנא ּכַֹח ְידֹוָ   .ּ ְוַעּתָ

ר ֶאּצְ ָעןְוֶעׂשֶ ית, ּבְ ר ֲאִמיָרן ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּרִמיִזי ְלֶעׂשֶ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה ָמאֵרי . ּ ּ ּ
ְנִטיַלת ָיַדִים, ַמְתִניִתין הֹון ָרָזא . ֲאַמאי. ֶנֱעַקר ִמן ָהעֹוָלם, ַּמאן ִדְמַזְלֵזל ּבִ ִגין ְדִאית ּבְ ּּבְ

ר ֲאִמיָרן ֵרי ָעְלָמאִּדְבהֹון ִאְת, ח ַאְתָוון''וכ, ְּדֶעׂשֶ   .ּבְ

ִליָתָאה ָרה ְדָבִרים, ּּכֹוס ִדְבָרָכה, ּתְ יה ַעׂשְ ְּדָתִקינו ּבֵ ּ ּ ִטיָפה. ַּהָדָחה. ּ . ִּעטוף. ִּעטור. ׁשְ
י ָיָדיו. ָמֵלא. ַחי ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ ָיִמין. ְמַקּבְ ְרַקע ֶטַפח. ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו. ְּונֹוְתנֹו ּבַ יהֹו ִמן ַהּקַ . ּוַמְגּבִ

ּגְ יתֹוּוְמׁשַ י ּבֵ ָנה ְלַאְנׁשֵ ַמּתָ   .רֹו ּבְ

ת ְיָי)דברים לג(ּכֹוס , ְואֹוַרח ָרָזא ְרּכַ ְמָתא. ם''ֱאֹלִהי' ּכֹוס בגי.  ָמֵלא ּבִ ן ִנׁשְ ּמָ , ּוִמּתַ
ֵמיה ּכֹוס ְּדִאיִהי ַעל ׁשְ א)תהלים קטז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַמאן . ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ

ּבְ' ה. ְּיׁשועֹות ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ה. ָעןֶאּצְ יָנה . ְּסִפיָרן ְדכֹוס' ּ ְּדִאיהו ֱאֹלִהים ַחִיים ּבִ ּ ה ''דף רמ(ּ

הֹון)ב''ע ָטא ּבְ ְרִעין, ּ ִמְתַפּשְׁ ין ּתַ ר' ה. ְלַחְמׁשִ ָאת י. ִזְמִנין ֶעׂשֶ ְּדִאיהו י', ּבְ ְּדָבִרים ' ּ
כֹוס ָנן ּבְ ְּדָתִקינו ַרּבָ ְּדִאיהו ֱאֹלִהים ַחִיים, ּ ּ ן ה, ַאְתָוון' ה, ּ ּבַ ֻחׁשְ   .'ּבְ
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כֹוס ְּואוְקמוָה ּבְ ִטיָפה, ּ ִריך ַהָדָחה וׁשְ ּצָ ּׁשֶ ּ חוץ. ְ ַּהָדָחה ִמּבַ ְפִנים, ּ ִטיָפה ִמּבִ ְוָרָזא . ּוׁשְ
ְּדִמָלה ָברֹו, ּ ְיֵהא ּתֹוכֹו ּכְ ְמָתא ֵמַהאי ּכֹוס. ּׁשֶ ְמָתא ַדְכָיא ִמְלגֹו, ַּמאן ְדָזֵכי ְלִנׁשְ ְּלֶמֱהִוי ִנׁשְ ּ 
ּוִמְלַבר ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ְפִנים, ּ ְוִטֲהרֹו ְוִקְדׁשֹו)ויקרא טז(, ּ חוץ, ָטֳהָרה ִמּבִ ה ִמּבַ ּוְקדוׁשָ ּ ּוַמה . ּ

ָלא ַמָיא ֵתיה ִמְלגֹו וִמְלַבר ּבְ ּּכֹוס ָלאו ַטֲהָרֵתיה וְקדוׁשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ְמָתא. ּ ָּלאו ַטֲהָרָתה , ּאוף ָהִכי ִנׁשְ
ָתה ִמְלגֹו ו ּוְקדוּשָׁ ּ ּ ָלא אֹוַרְייָתאּּ ְמִליֵאל. ִּמְלַבר ּבְ ן ּגַ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ַרּבָ ֵאין ּתֹוכֹו , ּ ִמי ׁשֶ

ְדָרׁש ֵנס ְלֵבית ַהּמִ ָברֹו ֹלא ִיּכָ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחִיי. ּכְ ִגין ְדָלאו ִאיהו ִמּסִ ּּבְ ּ ּ ּ ֶּאָלא ֵמֵעץ , ּ
  .ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע

ּתַ, ִּעטור ְלִמיִדים , ִּאיהו ּכֹוס' ה, ְוֹאַרח ָרָזא. ְלִמיִדיםּאֹוְקמוָה ְמַעְטרֹו ּבַ ּתַ ְמַעְטרֹו ּבַ
ָאת י ְּדִאיהו ֲעֶטֶרת ַעל ה', ּבְ א ַעל , ִּעטוף. 'ּ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ יה ּבְ ִריך ְלַאְעָטָפא ֵריׁשֵ ּּצָ ּ ְ

יה ְּדָהִכי אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ֵּריׁשֵ ּ ִגלוי ' ְך דָּאסור ְלַתְלִמיד ָחָכם ְלֵמיַה, ּ ַּאּמֹות ּבְ
ום . ָהֹראׁש בֹודֹו)ישעיה ו(ִּמּשׁ ְבָרָכה.  ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ָמא , ּכָ ַרת ׁשְ ּוְבַאְדּכְ
א ִגלוי ָהֹראׁש, ַקִדיׁשָ   .ְּלֶמֱהִוי ּבְ

ד' ְּדָאת י אֹור, ִמן ְידֹוָ רץ ישראל והיינו אוירא דא(. ְּוִאְתָעִביד ַאִויר, ִאיִהי ִאְתַעֵטף ּבָ

ִגין ְדָאת י)מחכים ֲאִויר' ּ ּבְ ָרא ָעְלָמא, ְּדִאיִהי ָחְכָמה ּבַ ד ּבָ יה ּכַ ְּוַהְיינו אֹור ְדִאְתֲעָטף ּבֵ ּ ּ ,
ְלָמה )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּשַׂ  ְיִהי אֹור ְיִהי )בראשית א( ְּוַהאי ִאיהו. עֹוֶטה אֹור ּכַ

ל ָדָבר,  ּתֹוָרהְּואֹוְקמוָה ָמאֵרי ִסְתֵרי. ַּאִויר ֶטֶרם ִנְתֲהָווה ּכָ ּוְבִגין ָדא . ִּנְתֲהוו ָהַהָויֹות, ּּבְ ּ
ְדַמת ְדָנא, ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ְּדֲהָוה ִמּקַ ּ.  

ּי אוְקמוָה''ַח ִמיָנָאה ִדְסִפיָראן , ְוֹאַרח ָרָזא. ַחי ִמן ֶהָחִבית, ּ א ִעָלָאה ִאיִהי ּתְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ
א ְלֵעיָלא ּתָ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ח, ִּמּתַ ה ', ּ ַמר ּבָ ִית)משלי כד(ְּוִאּתְ ֶנה ּבָ ָחְכָמה ִיּבָ .  ּבְ

ִי' ח: ְּוַהְיינו ָחִבית ּוְבִגין ְדִאיִהי ַחִיים. ת''ּבַ ּ ֲחִזיִקים )משלי ג(ִּדְכִתיב , ּ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ
ה ן ִאיהו ַח, ּּבָ ּמָ ה. ְּדאֹוַרְייָתאְּוָדא ִאיהו ִייָנא . י''ַּיִין ִמּתַ ַדל ּבָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ . י''ִאְקֵרי ַח, ּ

ִדיק ַח, ְועֹוד   .ִּאיהו ַחי ִמן ֶהָחִבית. י''ּצַ

ְווִנין ֵרין ּגַ יה ּתְ ִּחָוור ְוסוָמק, ַּיִין ִאית ִמּנֵ ֵרין . ב''ָהא ע. ַּאְנִפין' ע, ַיִין. ּ ְוָלֳקֵבל ּתְ
ְווִנין ְדַיִין מֹו, ּּגַ תִאיִהי ָזכֹור ְוׁשָ ּבָ יִבין ְדִקדוׁש ַוְיֻכל' ְוע, ּר ְדׁשַ ּּתֵ ּ   .ב''ָהא ע, ּו''ּ

ת ְיָי)דברים לג(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹוס , ָּמֵלא ְרּכַ ְּואֹוף ְדִאיהו ָמֵלא ִמֵייָנא .  ָמֵלא ּבִ ּ ּ
ִלים. ְּדאֹוַרְייָתא ִריך ְלֶמֱהִוי ׁשְ ר ָנׁש ָהִכי ּצָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּבַ ם )בראשית כה(ּכְ : ִאיׁש ּתָ
ִלים ַבר ׁשְ מֹו. ּגְ ֵלם)בראשית לג( ּכְ ֵליָמָתא, ּ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ ְמָתא ׁשְ ִריך ְלֶמֱהִוי ִנׁשְ , ְָהִכי ּצָ

ה ְפָגם ְּוָלא ִיְהֶיה ּבָ ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב)ויקרא כא(, ּ ּ ְדָכל ֲאׁשֶ ּאוף ָהִכי ִאֵלם ִעם ָי. ּ , ּה''ּ
ן, ּהוא ֱאֹלִהים ּבַ חוׁשְ א ָמֵלא, ּ ִאיהו ָמֵלא)ה''שם י(.  ּכֹוסּּכְ ַּוֲהפֹוך ִאֵלם ְוִתְמּצָ ּ ד . ֵאיָמַתי. ְ ּכַ
ן ָי ּמָ ס ָי)שמות יז(ְּוַהְיינו . ּה''ִאית ּתַ י ַיד ַעל ּכֵ ֵניה ו''ֲאֹדָנ. ּה'' ּכִ ּבָ ּי חוׁשְ ַּעּמוָדא . ה''ּ

ִעיָתא ָמֵלא ִמן  ְּדֶאְמּצָ ְרַווְייהו)א''ע' תקונים ע(ּ ְרָיא ָעֵליה ָאָדםּוְב. ּ ּתַ ִּגין ָדא ׁשַ ְּדהוא , ּ ּ
ָמא ְמֹפָרׁש   .ׁשְ
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י ָיָדיו ּתֵ ׁשְ לֹו ּבִ ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא, ְמַקּבְ ְתֵרין לוִחין, ּּכְ ְּדֲהָוה ּבִ לוָחא ֲחָדא' ה, ּ ִּדְבָרן ּבְ ּ ,
ָעָאן ְדַיד ְיִמיָנא' ָלֳקֵבל ה ּבְ ְנָייָנא' ְוה. ֶּאּצְ לוָחא ּתִ ָמאָלא' ָלֳקֵבל ה, ּּבְ ָען ְדַיד ׂשְ ּבְ . ֶּאּצְ

ַיד ָיִמין יִמיָנא ְדַהְיינו ּבְ ְּוִאְתְייִהיבו ּבִ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ָידֹו, ּ ֵני לוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ּבְ ְוָלא , ּׁשְ
ָיָדיו ְּוַהאי ִאיהו ְדַאְסִהיד ְקָרא. ּבְ   .ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(, ּ

ִג, ְונֹוֵתן ֵעיָניו ּבֹו ָרֵאל, ּין ְדַהאי ּכֹוסּבְ ְּדִאיהו ָלֳקֵבל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּ ה, ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ,
ה)דברים יא( ִמיד ֵעיֵני ְיָי ֱאֹלֶהיך ּבָ ּ ּתָ ְּוַעְייִנין ִדְלֵעיָלא. ָ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין, ּ ה , ִּאיּנון ׁשִ ּוֹמׁשֶ

ֵרין ַעְייִנין ִעָלִאין. ְּוַאֲהֹרן ָעַלְייהו ָמאָלא, ָיִמיןַחד ַעִין . ּּתְ , ב''ְּוִאיּנון ע, ְוַחד ַעִין ׂשְ
ַיִין ִמְנָין ּבַ ּכֹוס ֵעינֹו. ּּכְ ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ְדנֹוֵתן ּבַ ּ.  

ְרַקע ֶטַפח יהֹו ִמן ַהּקַ ִגין ְדָאת ה, ּוַמְגּבִ ָאת י, ִאיִהי ּכֹוס' ּּבְ ֵעי ְלַסְלָקא ָלה ּבְ ּּבָ ּ ,'
ַח, ְּדִאיִהי ֶטַפח ְּדֵביה ִאְתַפּתְ ּ ה' ת הּ ָעאן' ּבְ ּבְ ָנה. ֶאּצְ ַמּתָ יתֹו ּבְ י ּבֵ רֹו ְלַאְנׁשֵ ּגְ ִגין , ּוְמׁשַ ּבְ

ַרך ְדִביְתהו ְּדִיְתּבְ ּ ה , ְּדִאיִהי ֶנֶפׁש, ְּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ה ֵאין ּכֹל)במדבר יא(ּ נו ְיֵבׁשָ , ּ ַנְפׁשֵ
ְרַכת ְוִאְתָעִביַדת ֵפִרין א)בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאְתּבָ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ   .ּ ּתַ

ְּלֶמֱהִוי ַעל ָפתֹוֵריה ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ְרִביָעָאה ּ י ָהָאֶרץ, ּ ַגְווָנא ְדַעּמֵ יה ּכְ ְּדָלא ִיְתַקֵיים ּבֵ ּ ּּ ,
ַמר ָעַלְייהו  ְּדִאּתְ ְלָחנֹות ָמְלאו ִקיא ּצֹוָאה)ישעיה כח(ּ ל ׁשֻ י ּכָ ִסְתֵרי ּתֹוָרה . ּ ּכִ ֲאָבל ּבְ

ִפין, ּאֹוְקמוָה יר ַיּצְ ה ְלַהֲעׁשִ פֹון, ָּהרֹוּצֶ ְלָחן ַלּצָ ן ׁשֻ ָמאָלא, ִיּתֵ ְלָחן ִלׂשְ ְּדִאיהו ִדין, ֲהֵרי ׁשֻ ּ ּ ,
יה ְיִמיָנא ָרא ּבֵ ֵעי ְלַקּשְׁ ְּדִאיהו אֹוַרְייָתא, ּּבָ ְּדִאיהו ַרֲחֵמי, ְּדִאְתְיִהיַבת ֵמֶחֶסד, ּ   .'ְיִמין ה, ּ

ָאה ִריך ְלַהֲאִריך ַעל ָפתֹוֵריה, ִניִתיןּאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְת, ֲחִמיּשָׁ ְּדּצָ ּּ ְ ִגין ֲעִנִיים, ְ ְוָרָזא . ּּבְ
ְּדִמָלה ָדָקה ַיֲאִריך יֹומֹוי, ּ ִגין ִדּצְ ָּבְ רון, ּ ְּדָלא ִיְתַקּצְ ַגְווָנא ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ֲאִריכות . ּ ּּכְ ּ ּ
ְתֵרין ָעְלִמין, יֹוִמין ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָא, ּבִ ּּבְ ּ ְמָתאּ ָדָקה. ֵתי ְלִנׁשְ ִאיִהי , ּאוף ָהִכי ּצְ

ֲּאִריכות יֹוִמין ְלגוָפא ְתֵרין ָעְלִמין, ּ י הוא ַחְייך ְואֹוֶרך )דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבִ ְ ּכִ ָ ּ ּ
א. ָָיֶמיך עֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהֶזה ְואֹוֶרך ָיֶמיך ּבָ י הוא ַחְייך ּבָ ָּכִ ְ ָּ ּ ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ְל. ּ דף (ּגוָפא ּ

ִתים)א''ו ע''רמ ִּדְלָבַתר ְדִייקום ָלא ָימות, ּ ִלְתִחַיית ַהּמֵ ּ ּ ּוְכַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ְיֵהא . ּ ּ ּ
ָּהִכי ָעְלָמא ֵדין ְיֵהא ַקָיים, ַּקָיים ּ.  

יָתָאה ּתִ א, ׁשְ ָרן וַבְלָען ַעל ָפתֹוֵריה ְדַמְלּכָ ְרּגְ ֹלא ְיֵהא ּגַ ּׁשֶ ּ ּּ ַגְווָנא ְד, ּ ו ְדָאַמר ּּכְ ֵּעׂשָ
ֹאַרח ְטִחיָנה, ֹאַרח ַהְלָעָטה,  ַהְלִעיֵטִני)בראשית כה( ַּמאן ְדַאִפיק ִמִלין , ּאוף ָהִכי. ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

לֹוִתין אֹו ְדאֹוַרְייָתא ִמפומֹוי ִּדּצְ ּ ֵלִמים, ּּ ַהְטָחָנה ׁשְ ֵעי ְלַאָפָקא לֹון ּבְ ַהְלָעָטה , ּּבָ ְוָלא ּבְ
ט, ְוֹלא עֹוד. ֲחֵסִרים ָמא ַיְקִדים ָקֶנה ָלְוׁשֶ ָנה ְדׁשֶ ִגין ַסּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ.  

ִביָעָאה ָוה, ְּואֹוְקמוָה. ַמִים ַאֲחרֹוִנים, ׁשְ . ְוַאֲחרֹוִנים חֹוָבה. ַמִים ִראׁשֹוִנים ִמּצְ
ִעִיים ְרׁשות ְּוֶאְמּצָ ָען. ּ ּבְ ִריך ְלַסְלָקא ֶאּצְ ַּמִים ִראׁשֹוִנים ּצָ ִגין ְדָלא ְיַהְדרו, ְ ּּבְ ִקין ּ ן ַמׁשְ

או ֶאת ַהָיַדִים ִּויַטּמְ ָנן ְדַאְמֵרי. ּ ום ֶמַלח ְסדֹוִמית, ְּוִאית ֵמַרּבָ ְּדַאֲחרֹוִנים ִמּשׁ א , ּ ַסּמֵ לֹא ּתְ ּׁשֶ
ִּאֵלין ְדָאְמרו ָעַלְייהו חֹוָבה, ְוַסְתֵרי ִמיִלין. ְּוִאי ָהִכי ַאְפִקין לֹון ֵמחֹוָבא. ֶאת ָהֵעיַנִים ּ ּ ּ ,
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אֹוִנים ִמִליןְוָלאו ֹאַרח ַאְר ּ ֶאָלא ְדִאְתְקֵרי )א מאלין דאמרי עלייהו''ס(, ָּעא ְלַסְתָרא ּגְ ּ
ר יֹורוך)דברים יז(, ָּעַלְייהו ָ ַעל ִפי ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּ ּ.  

ֶּאָלא ְדָאְמרו ָעַלְייהו ג, ְוֹלא עֹוד ּ ּ ֹות' ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּקדוּשׁ  )ויקרא יא(, ּ
ם ִוְהִיי ּתֶ יםְּוִהְתַקִדׁשְ ם ֵאלו ַמִים ִראׁשֹוִנים. ֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ְּוִהְתַקִדׁשְ ים ֵאלו . ּּ ִּוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּ

י ָקדֹוׁש. ַמִים ַאֲחרֹוִנים ֶמן ָעֵרב, ּכִ ָרָכה, ֲאִני ְיָי. ֶזה ׁשֶ ִעִיים. זֹו ּבְ ִביָנה , ְּוֶאְמּצָ ין ּגְ ּבֵ
ר ּוְבִגין ָדא. ְלָבׁשָֹ ם ִוְהִייֶתם, ּ ּתֶ י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָיְּוִהְתַקִדׁשְ ים ּכִ א.  ְקדֹוׁשִ ִאין ַעּמָ , ַזּכָ

יה ִוי לֹון ְלַגּבֵ ְּדָמאֵריהֹון ְיׁשַ ּ ּ.  

ם ּתֶ ּאוף ָהִכי ְוִהְתַקִדׁשְ ִמיׁש, ּ ׁשְ ַעת ּתַ ׁשַ ר ָנׁש. ּבְ ָוה, ַּמִים ִראׁשֹוִנים ְדָזַרע ּבַ . ִמּצְ
א ַּאֲחרֹוִנים ְדנוְקּבָ ִעִיים ָקא ָרִמ. חֹוָבא, ּ ְקִפיֵאִני, יזְּוֶאְמּצָ ִביָנה ּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוַכּגְ ּ ,

ְקִפיֵאִני)איוב י( ִביָנה ּתַ יֵכִני ְוַכּגְ ּתִ ְּוַהאי ִאיהו ְדָקא ָרִמיז. ּ ֲהֹלא ֶכָחָלב ּתַ ִביָנה , ּ ין ּגְ ּבֵ
ר יה , ְלָבׁשָֹ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ִני)איוב י(ּ יׁשֵ ְלּבִ ר ּתַ   .ּ עֹור וָבׂשָ

ִמיָנָאה ִריך ּכֹוסִלׁשְ, ּתְ ה ּצָ ר ְסִפיָראן. ֲאַמאי. ְֹלׁשָ ִליָתָאה ֵמֶעׂשֶ יָנה ִאיִהי ּתְ ֵּמֵעיָלא , ּבִ
א ִריך ּכֹוס. ְלַתּתָ ה ָלא ּצָ ֹלׁשָ ְוְבִגין ָדא ָפחות ִמּשְׁ ּ ּ ִריך ּכֹוס)א''ד(. ּּ ה ּצָ ֹלׁשָ ָקא ָרִמיז , ְ ִלׁשְ

ֵלׁשו ה ְלך ְיׁשַ ְּקדוּשָׁ ּּ ֶּאָלא ְדאֹוַר, ְוֹלא עֹוד. ָ א ָפחות ִמגּ ְּייָתא ָלא ַנְחּתָ , ְּלִוִים, ּכֲֹהִנים', ּ
ְרֵאִלים ּוְכתוִבים, ְנִביִאים, ּתֹוָרה. ִיׂשְ ִליָתאי. ּ ְיַרח ּתְ ִליָתאי, ּבְ יֹום ּתְ יָנה. ּבְ . ּו''ְיד, ְוָדא ּבִ

ַמר ּוְבִגיָנה ִאּתְ ָמרֹות ֲהִו, ּ ֹלׁש ִמׁשְ ָעה ָעָל, ְרִביִעית' ַּמְלכות ה. ּי ַהַלְיָלה''ׁשָ ַמר ַאְרּבָ ּה ִאּתְ
ָמרֹות ֲהִוי ַהַלְיָלה ָמרֹות' ְוש. ִּמׁשְ ַלת ִמׁשְ ע ַעְנִפין. ִּדְתַלת ַעְנִפין ָלֳקֵבל ּתְ ָלֳקֵבל , ְּו ְדַאְרּבַ

ָמרֹות ָעה ִמׁשְ   .ַאְרּבָ

יָעָאה ׁשִ ָרָכה, ּתְ ל ּבְ יעוָרא ִדיֵליה, ְרִביִעית לֹוג, ּכֹוס ׁשֶ ְּוׁשִ ּ ם ְרִביָע', ָלֳקֵבל ה, ּ ָּאה ְדׁשֵ
יָרָאה. ד''ְידֹוָ ָרה אֹוֵמר ְנָבֵרך ֵלאֹלֵהינו, ֲעׂשִ ֲעׂשָ ּּבְ ָאה. ְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ , ִאיִהי ְרִביִעית, ּוׁשְ

יִרית ד. ַוֲעׂשִ ם ְידֹוָ ר ְסִפיִרין. ְרִביִעית ְלׁשֵ יִרית ְלֶעׂשֶ ְּדִאיּנון יֹו. ֲעׂשִ . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ
ר ָנ ִריך ּבַ ה ּצָ ְרֵמיהְְוַכּמָ ְטִריך, ּׁש ְלַנְטָרא ּגַ ֲאָתר ְדָלא ִאּצְ ְְדָלא ִלְזרֹוק ִמִלין ִאֵלין ּבַ ּ ּּ מֹו . ּ ּכְ

ן ַמאן ְדָזִריק ָנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא. ַּמאן ְדָזִריק ָנֲהָמא ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּלַבר ִמָפתֹוֵריה, ּ ְּדִאיִהי , ּ
א ִכיְנּתָ ה. ׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ֻ)יחזקאל מא(, ּ ר ִלְפֵני ְיָי ֶזה ַהּשׁ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְלָחן ֲאׁשֶ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה יׁש ְלַגְרַמְייהו, ּ ַלת ִאיּנון ְדַגְרִמין ּבִ ּּתְ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ֵרין ּבְ ְוַחד , ּתְ
ָעְלָמא ַאֲחָרא ְּוִאֵלין ִאיּנון, ּבְ ְרֵמיה: ּ ַּמאן ְדָלִייט ּגַ ְּדָתֵניָנן ַחד ְמָמָנא ִאְתְפַקד , ּ יה ּ ַּקּמֵ

ר ָנׁש ר ָנׁש, ְּדּבַ ְרֵמיה ַההוא ּבַ ֲעָתא ְדָלִייט ּגַ ּוְבׁשַ ּ ּ ְבִעין ַאֲחָרִנין ִדְמָמָנן , ַהאי ְמָמָנא, ּ ְּוׁשִ
חֹוֵתיה ְּוַסְלֵקי ָלה ְלֵעיָלא, ְוַאְמֵרי ָאֵמן, ַּנְטִלין ַהִהיא ִמָלה, ּּתְ ְּוִאיהו ָרִדיף , ְּוַדְייִנין ָלה, ּ
ְתֵריה ִלים ֵליה ַההוא ִמָלה, ָּעִביד ֵליהַּעד ְד, ֲּאּבַ ְּוַאׁשְ ּ ּ.  

ה ָתְבּתָ)שמות לב(ְּדָאַמר , ְַמאן ָלך ַרב ִמּמֹׁשֶ ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ , ָ ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמּסִ
ִריך הוא ָעִביד ְרעוֵתיה, ְְוָאַמר ְלצֹוֶרך א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ל ָדא ָלא , ְּ ִּעם ּכָ

ִזי ּתְ אִאׁשְ ַצִוה, ב ֵמעֹוְנׁשָ ה ּתְ ת ְוַאּתָ ָפָרׁשַ ר ּבְ ַמר ְדָלא ִאְדּכַ ְּוָהא ִאּתְ ן, ּ ּמָ ְוָהא . ְוִאְתְמֵחי ִמּתַ
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א. ּאֹוְקמוָה ְמָרה ַדְרֵכי ֵמֲחטֹוא )תהלים לט(ְּדָאַמר , ַּמאן ָלן ַרב ִמָדִוד ַמְלּכָ י ֶאׁשְ ּ ָאַמְרּתִ
עֹוד ְמָרה ְלִפי ַמְחסֹום ּבְ ע ְלֶנְגִדיִבְלׁשֹוִני ֶאׁשְ ע ְלֶנְגִדי, ּ ָרׁשָ עֹוד ָרׁשָ ַּההוא ְמָמָנא . ַּמאי ּבְ

ְּדִאְתְפַקד ַעל ָדא ר ָנׁש, ּּ א ֵליה ְלּבַ ְּוָנִטיל ַהִהיא ִמָלה ְלַאְבָאׁשָ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ַאְרָעא, ְּוַחד ַמאן ְדָזִריק ָנֲהָמא ּאֹו ִפירוִרין ְדַנֲהָמא ּבְ ּ יה ִזְלזוָלאְוָקא ָעִבי, ּ ּד ּבֵ ָמה , ּ ּכְ
ַמר ַהאי ָעְלָמא. ְּדִאּתְ ֵרי ּבְ ַההוא ָעְלָמא. ָהֵני ּתְ מֹוָצֵאי , ְּוַחד ּבְ ָרָגא ּבְ ַּמאן ְדאֹוִקיד ׁשְ

ת ּבָ א ְדִסְדָרא, ׁשַ ָרֵאל ִלְקדוּשָׁ ַּעד ָלא ָמטו ִיׂשְ ּ א, ּ ּתָ ּבְ ִגין ְדָקא ְמַחֵלל ׁשַ ּּבְ ְּוָגִרים ְלנוָרא , ּ
  .ִּזְמֵניה )ב''ו ע''דף רמ(ַעד ָלא ָמָטא , ם ְלִאּתֹוְקָדאְּדֵגיִהּנָ

ם ֵגיִהּנָ ַּחד דוְכָתא ִאית ּבְ א, ּ ּתָ ּבְ ְּלִאיּנון ְדָקא ְמַחְלֵלי ׁשַ ָרָגא ַעד . ּ יָון ְדִאיהו אֹוִקיד ׁשְ ּּכֵ ּ
ת, ָּלא ָמָטא ִזְמֵניה ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ם ּבְ ֵגיִהּנָ ַּקְדִמיָתא ְלַההוא ְואֹוִקיד ּבְ, ַחד ְמָמָנא ִאית ּבְ

ּדוְכָתא ְּוָאַמר ַהאי דוְכָתא ִדְפַלְנָיא, ּ ּ ם. ּ ְּוָכל ַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ְּמַסְייֵעי ְלאֹוְקָדא ַההוא , ּ ּ
ּדוְכָתא ֶבר ְוֹעְטך )ישעיה כב(, ַּההוא ְמָמָנא ָקאֵרי ְוָאַמר. ּ ה ְיָי ְמַטְלֶטְלך ַטְלֵטָלה ּגָ ָ ִהּנֵ ָ

ַּחָייִבין ְדֵג. ָעֹטה ם ַאְמֵריּ ה ָתמות ְוגֹו)ישעיה כב(, יִהּנָ ּמָ דור ֶאל ֶאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדִים ׁשָ ּ ּכַ ּ' .
ִרים לֹון ְלִאּתֹוְקָדא ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ ָלָתא. ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ּ יׁש , ָהא ָלן ּתְ ְּדַגְרֵמי ּבִ

ַמר, ְּלַגְרַמְייהו ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

 )סימן יב( השלמה מההשמטות

ה סוָלם)ח''בראשית כ( ּ ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ב ַאְרָצה. ָדא ְצלֹוָתא, ּ א ָלה , ֻמּצָ ֵני ָנׁשָ ִּדְמַצִלין ּבְ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ַמָיא ְדִאיהו קוְדׁשָ א וָמַטאת ִלׁשְ ִכיְנּתָ ַאְרָעא ְדִאיִהי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ַמר , ּ מלכים א (ְּדִאּתְ

ַמִים)ח ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ ָכל ָהָאֶרץ '  ה)תהלים ח(א ְדִמָלה ְוָרָז.  ְוַאּתָ ָמך ּבְ ְֲאדֹוֵננו ָמה ַאִדיר ׁשְ ּ ּ
ַמִים ר הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ   .ֲָאׁשֶ

ִריך הוא א ּבְ ִזְמָנא ְדמֹוָדע לֹון קוְדׁשָ ּוּבְ ּ ּ ַהִהיא ְצלֹוַתא, ְּ א ְדָסְלָקא ּבְ ִכיְנּתָ ִּמָיד . ּׁשְ
ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים )ח''בראשית כ( ר ָנׁש, ְויֹוְרִדים ּבֹו ְוִהּנֵ ַההוא ּבַ ּּכוְלהו ַפְתִחין . ּּבְ ּ ּּ

א  ִכיְנּתָ ל ׁשְ ְדַפְייהו ְלֳקּבֵ ַההוא ְצלֹוָתא )בההיא(ּּגַ ּ וְפֵניֶהם )יחזקאל א( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ
ְּוַכְנֵפיֶהם ְפרודֹות ִמְלַמְעָלה ְדַפְייהו. ּ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ ְּוַהאי ִאיהו עֹוִלים ׁשְ ַמאי , ְויֹוְרִדים ּבֹו. ּ

ִריך הוא, ּבֹו א ּבְ ְּבקוְדׁשָ ְּ.  

 ] בשנה235יום [סדר הלימוד ליום כח אייר 

א ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ִריך הוא ָנִחית ֲעַלְייהו ְלָקּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִריך הוא ּבֹו , ְּ א ּבְ ּוִמְתָייֵחד קוְדׁשָ ּ ְּ ּ
ַההוא ְצלֹוָתא)בההיא( א ִאי. ּ ּבְ ִכיְנּתָ ם ֲהַוָיִּדׁשְ ִליָלא ִמׁשֵ ּה ִאיִהי ַחָיה ''יהו, ה''ִּהי ִמְצָוה ּכְ

ִּדיֵליה ָבה ֵלית ָלה ְסִליקו, ּ ָלא ַמֲחׁשָ ּוִמְצָוה ּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2586דף [ -ּ

ָבה ִאיהו ָאָדם יֹו ּוַמֲחׁשָ ְפֶאֶרת ִמְצָוה, א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ ע , ּתִ ִליָלא ֵמַאְרּבַ ַּמְלכות ּכְ
ִליָל א ּכְ ְבּתָ א ִדיֵליה ַאְנִפין ִדיֵליהֵּחיָוון ְדֶמְרּכַ ע ַאְתָוון ִאיִהי נוְקּבָ ּא ֵמַאְרּבַ ּ ּ ּ . ַּאְנֵפי ַרֲחֵמי, ּּ

ִגיָנה ֲאֵמיָנא ּ ִאם ֵאין ָפֶניך הֹוְלִכים ַאל ַתֲעֵלנו ִמֶזה)ג''שמות ל(, ּּבְ ּ ָ ּ.  

ְקֵרי ֲאחֹורֹוי ִליָלא ח, ּוִמִסְטָרא ְדַצִדיק ִאּתִ ּי חוְלָיין ְדִאינו''ַּחָיה ּכְ ּ ר ָנׁש ּ ּן ֵמָאחֹור ְדּבַ
ל ח יה ח''ְלֳקּבֵ ְדָרה ְדּבֵ ּי ִנְענוִעין ְדלוָלב ְדדֹוֶמה ְלׁשִ ּ ּ ּ ִּאיהו ָאחֹור ְלעֹוַבָדא . ּי חוְלָיין''ּ

ית ֵראׁשִ ה, ְּדּבְ ַמר ּבָ ָבה ְדִאּתְ ְּוֶקֶדם ְלַמֲחׁשָ ָבה, ּ ַמֲחׁשָ ָרֵאל ָעָלה ּבְ ָאָדם. ִּיׂשְ , ָמה ָלאו ָהִכי ּבַ
ְּדֵעץ ַהַד ה ְוֶקֶדם ְלפוְרֲענותּ ַּעת טֹוב ָוָרע ְדִאיהו ָאחֹור ְלַמֲעׂשֶ ּ ּ ּּ.  

ִאים ְוֱאמֹוָרִאים ְוָאְמרו ּנָ ָּקמו ּתַ ך ַהאי ְקָרא , ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְִיְתַקֵיים ּבָ  )ב''ישעיה ס(ּ
ְתנו דִֹמי לֹו ַּאל ּתִ צוְלָמא ִדיָדך. ּ ִאין ְמַקֶנִנין ּבְ ְְדָהא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ א . ּּ יְרָיין ְדקוְדׁשָ ַּמׁשִ

ָאה ּתָ א ּתַ יְרָיין ְדַמְטרֹוִניָתא ְדִאינון ִמְמִתיְבּתָ א ִעיָלָאה וַמּשִׁ ִריך הוא ְדִאינון ִמְמִתיְבּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְ ,
ַמר  ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים ְוגֹו)ח''בראשית כ(ְֲעָלך ִאּתְ א . ' ְוִהּנֵ ִכיְנּתָ יְרָיין ִדׁשְ ך ָסְלִקין ַמׁשִ ּּבָ ְ

ְְצלֹוָתא ִדיָלךּבִ י , ּ ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ִריך הוא ְלקוְדׁשָ א ּבְ יְרָיין ְדקוְדׁשָ ּוָנֲחִתין ַמׁשִ ּ ּ ּ ְּ ְ

ְצלֹוָתא יִרין ְוִניגוִנין ּבִ ה ׁשִ ַכּמָ א ּבְ ִכיְנּתָ ִריך הוא . ּׁשְ א ּבְ ְּוַאְנּתְ הוא ְקִריבו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָנא  ְצלֹוָתא ִדיָלך ְדִאיִהי ָקְרּבְ ּּבִ יהְּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַצו ֵאת )ח''במדבר כ(. ְּ  ּבְ
ְצלֹוָתא ִמִסְטָרא  ִנין ּבִ ינו ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָקְרּבְ ִני ַלְחִמי ְדַתּקִ ָרֵאל ֵאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ ּּבְ ּ

ן ִאיׁש ֶחֶסד ּכֵֹהן, ִּדְיִמיָנא ּמָ ִקינו ְזִמירֹות ְדִאינון ׁשִ. ְּדּתַ ְּוּתַ ּ ְתַרְייהו ִמִסְטָרא ּּ ּיר ִדְלִוִים ַאּבַ ּ
ִּדְגבוָרה ֹמאָלא. ּ ׂשְ ר ּבִ א ִאְתַקׁשַ א ְדָדִוד ַמְלּכָ ְּוהֹוד ַדְרּגָ ּוַאֲהֹרן ְדַדְרָגא ִדיֵליה ֶנַצ. ּ ח ''ּ

ֶחֶסד ר ּבְ יִמיְנך ֶנַצח)ז''תהלים ט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ִאְתַקׁשַ   .ָ ְנִעימֹות ּבִ

ָרֵא ַמע ִיׂשְ ּל ְדִיחוָדאְלָבַתר ׁשְ ה, ּ ְרכו וְקדוׁשָ ִליל ּבָ ּּכַ ּ , ִּאיהו ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש, ּ
ּוְבָרָכה ִמִסְטָרא ִדְיִמיָנא ָניו ֵלאֹמר )במדבר ו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּ ַדּבֵ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ   .ּּכֹה ְתָבְרכו ֵאת ּבְ

ה ִמִסְטָרא ִדְלִוִים ַעּמ ּוְקדוׁשָ ּ ָמאָלאּ ּוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ִקׁשור ְיִמיָנא וׂשְ ּ ְּוִאיהו ִקׁשוָרא , ּ ּ
יה א ְדִאיִהי ִאיָמא ִעיָלָאה ְתִפיִלין ַעל ֵריׁשֵ ִּדְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ּ ָמה ְדאוְקמוַה ָמאֵרי , ּ ּּכְ ּ ּ

ְתִפיֵלי ְדָמאֵרי ַעְלָמא הו, ַמְתִניִתין ּבִ ִתיב ּבְ ּוִאיהו ִקׁשוָרא ִדְת. ָּמה ּכְ ִּפִלין ְדָיד ְדִאיִהי ּ ּ
ָאה ְוַהאי ִאיהו ְדאוְקמוַה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ ל , ּ ר ׁשֶ ה ֶקׁשֶ ֵּהְרָאהו ְלֹמׁשֶ

ה. ְתִפיִלין ל ְתִפיִלין ֹמׁשֶ ִליל ְתַלת ַעְנִפין ְדַאָבָהן ְלֵעיָלא, ש ׁשֶ ּּכַ ּ ינו ְתַלת ְצלֹוִתין , ּ ְּדַתּקִ
ְּדִאינון ִסיָמן ש ֲחִרי, ע''מּ ת ''מ, ת''ה ֲעְרִבי''ת ִמְנָח''ְּדִאיִהי ׁשָ ּבָ ּה ִדיָלך ְצלֹוָתא ְדׁשַ ְּ

יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַמִים ְוגֹו)בראשית א(ּ ְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ וְרדו ּבִ ּ ּּ'.  

ֹלֹמה ְוָאָדם ַקְדָמָאה ְלֵע ָאה ְדֲאַהֹרן ָדִוד וׁשְ ּתָ ָבה ּתַ ִליל ֶמְרּכָ ְּוַאְנּתְ ּכַ ּיָלא וָבת זוֵגיה ּ ּ ּ ּ
א ל ַח, ְלַתּתָ ּי ְדִאיהו ַצִדיק ַחי ָעְלִמין''ֵאם ּכָ ּ ב ְדִאיהו ְיִמיָנא . ּ ּוְבִגין ָדא ַאֲהֹרן ַאף ַעל ּגַ ּ ּ

יה ָנן ּבֵ ּאוְקמוָה ָרּבַ ּ ִביָנא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ   .ַּאֲהֹרן ׁשוׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2587דף [ -ּ

יה ָרִכיב ָאָד ִליל ְתַלת ֲאָבָהן ְדּבֵ ַּיֲעֹקב ִאיהו ּכַ ּ ָנא אוְקמוָה , ם ַקְדָמָאהּ ְּדָלאו ְלַמּגָ ּ ּ
ׁשוְפֵריה ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּׁשוְפֵריה ְדַיֲעֹקב ּכְ ּ ּ ּ ּ.  

א ָמך, ָּאַמר ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ָפל קוְדׁשָ ְַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ֲחֵזיָנן ְדּכַ ְּ ּ , וָאַמר. ּ
ה ה ֹמׁשֶ ָאהְלַאְכָלָלא ָל, ֹמׁשֶ ּתָ א ּתַ ְבּתָ ֶמְרּכַ א ִעיָלָאה וּבְ ְבּתָ ֶמְרּכַ ּך ּבְ ך ָאָדם , ְ ְְלַאְכָלָלא ּבָ

ֹלֹמה, ַּקְדָמָאה ִמִסְטָרא ְדַאָבָהן ך ַחָוה ִמִסְטָרא ְדֲאַהֹרן ָדִוד וׁשְ ּוְלַאְכָלָלא ּבָ ּ ּ ָלָמה ֹלא . ְּ
ם ַיֲעֹקב ָהִכי ָפל ׁשֵ   .ּכָ

א ּבְ ָּאַמר ֵליה ּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ ָרֵאל, ִגיןּ ָנא ְדַעֵקב . ְּדָקָרא ֵליה ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ ַיֲעֹקב ִליׁשָ
א ְּדַהְיינו נוְקּבָ ּ ַמר. ּ ה, ְּדִאּתְ ל ַחּמָ ל ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהָיה ַמְכֵהה ַגְלּגַ וִאְתְקֵרי . ֲעֵקבֹו ׁשֶ

ן ֹראׁש ְדכוָרא ּמָ ָרֵאל ְדּתַ ִּיׂשְ א ְדַהְיינו ָעֵקב, ּ א ְלנוְקּבָ ֵּריׁשָ ּ א ְוַה. ּ ּאי ִאיהו ְדָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ְלִחְוָיא ּּבְ ׁשוֶפנו ָעֵקב)בראשית ג(, ְ ה ּתְ ּ הוא ְיׁשוְפך ֹראׁש ְוַאּתָ ּ ּ ְוָדא ָגַרם . ָּ

ה ַמר ּבָ ָגלוָתא ְדִאּתְ א ּבְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ   .' ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ה)ב''משלי כ(, ּ

ְמעֹון ְוַחדו ָמאֵרי ַמְתִנ י ׁשִ ֲּחֵדי ַרּבִ א ִסיַני, ּיִתין וָאְמרוּ ִכיְנּתָ ּפוָמא ִדׁשְ ּ ַמאן ָיִכיל , ּ
ין ִרּבֹוא )קמי(ְלֵמיָקם  ּתִ יה ְוׁשִ יה ְמַמְלִלין ּבֵ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּ פוָמך ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ ּ

יה ַעל פ ָאה ְמַמְלִלין ּבֵ ּתָ א ּתַ ין ִרּבֹוא ִדְמִתיְבּתָ ּתִ א ִעיָלָאה ְוׁשִ ִּדְמִתיְבּתָ ּ ּ ְוָמךּ ְְוֲעָלך . ּ

ַמר ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו, ִאּתְ   .ְוִהּנֵ

ה סוָלם ָּדָבר ַאֵחר ְוִהּנֵ ְמעֹון ְוָאַמר, ּ י ׁשִ ִּסיַני ָדא סוָלם וִאיהו ָקל ְוָרָזא , ָּפַתח ַרּבִ ּ
ה ה , ו''יה, ה''י', ב י''עֹוד עְו. י''ו ה''י ָוי''ד ֵה''יֹו, ב''ל ע''ב ַק''רֹוֵכב ַעל ע' ְדִמָלה ִהּנֵ

ַאְתָוון ַקְדָמִאין . א''ו ֵה''א וא''ד ֵה''יֹו, ו''א וא''ד ֵה''יֹו, א''ד ֵה''יֹו, ד''ל יֹו''ַק. ה''ְיהֹוָ
ְּוִאינון ּתֹוָלִדין ִדיְלהֹון ָסְלִקין ַק, ב ַאְתָוון''ָסְלִקין ְלע  )א''ז ע''ש(ל ָסְלִקין ''ב ַק''ע. ל''ּ

ן בָּמאָתן וְתֵרין ּכְ ּבָ ַמר , ְּוַאְנּתְ הוא ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא. ר''ּחוׁשְ קו )תהלים ב(ְֲעָלך ִאּתְ ּ ַנׁשְ
ר ֵרת. ּבָ ן ְדַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ָרֵאל ַרּבָ ל ִיׂשְ ל ּכָ ן ׁשֶ א ַרּבָ ר ְלֵעיָלא, ְּוַאְנּתְ ָרב ְלַתּתָ ר , ּּבָ ּבָ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  

ַמר ְלַגּבֵ מות)ד''שמואל ב י(ּי ָדִוד ִאּתְ ם ְיָי ֶהְעִביר ֲחָטאְתך ֹלא ּתָ ּ ּגַ ָפר , ָ ם ִאְתּכַ ַהאי ּגַ ּּבְ
יעוָרא ְדָחָלה. ָּדִוד ְּוַהאי ִאיהו ׁשִ ּ יָצה''מ, ּ יִצים ְותֹוֶסֶפת חֹוֵמׁש ּבֵ  )ויקרא ה(ָרִמיז , ג ּבֵ

יתֹו יֹוֵסף ַעָליו   .ַּוֲחִמיׁשִ

ָאה ְצלֹוָתא ְדָנְפָקא ִמפ ְוָמךַּזּכָ ִריך הוא ָנִחית ַעל טוָרא ְדִסיָני , ּ א ּבְ ַגְווָנא ְדקוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ

יה  ַמר ּבֵ נֹו ֹפה ְוגֹו)ט''דברים כ(ּוִאּתְ ר ֶיׁשְ י ֲאׁשֶ ר . 'ּ ּכִ אֹוַרְייָתא )כד(ָהִכי ּבָ ַתָדל ּבְ  ֲאְנְת ִתׁשְ
ִאין ְוָכ ִניׁש ִעָלִאין ְוַתּתָ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּוְצלֹוָתא קוְדׁשָ ּ ּ ָמִתין ַדֲהוו ְוָכל ְּ ּל ִאינון ִנׁשְ ּ

ָלא ְצלֹוָתא ִדיָלך  צוְלָמא ִדיָלך ְלָקּבְ יְרָיין ְדַמְלָאִכים וָנִחית ּבְ ְִדֲעִתיִדין ְלֶמֱהֵוי ְוָכל ַמׁשִ ְּ ּ ּ ּ ּ
ְואֹוַרְייָתא ִדיָלך י. ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְבָתא ִדיָלך ְלַיֲחָדא ְלקוְדׁשָ ִגין ְדַמֲחׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ָכל ְ ּה ּבְ

ך וִבְצלֹוָתך אֹוָרְייּתָ א ּבְ ְרָיין ִדיֵליה ֵעיָלא ְוַתּתָ ְָמׁשִ ְּ ּ ּ.  
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ה ָבה טֹוָבה ֵמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ ִריך הוא ַמֲחׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְכַגְווָנא ְדִאיהו ָאַמר ָאֹנִכי. ְּ ּ ּ ,
ְּוֻכְלהו ָאְמרו  ּ ָמע)ד''שמות כ(ּ ה וִנׁשְ ִריך,  ַנֲעׂשֶ א ּבְ ְָהִכי קוְדׁשָ יְרָיין ּ ּ הוא ֲעִביד ְלָכל ַמׁשִ

ְמִעין ְלִמלוָלך ְתִקין ְוׁשָ ְִדיֵליה ְדֻכְלהו ׁשָ ּ ּ ּ ּ ִריך , ּּ א ּבְ הֹון ְלַיֲחָדא ְלקוְדׁשָ ִגין ִדְרעוָתך ּבְ ְּבְ ְּ ּ ּ
יְרָין ִדיֵליה ָכל ַמּשִׁ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ּהוא וׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ַאְבַטח ְלֶמְעּבַ א ּבְ ְּוָכל ָמה ְדקוְדׁשָ ָמה ָטִבין ְדֵלית לֹון סֹוףְּ ּד ָלך ּכַ ְלהו , ְ ּּכֻ ּ
ָמע ה ְוִנׁשְ ְרכו ה)ג''תהלים ק(ּוְבִגין ָדא . ָּאְמרו ַנֲעׂשֶ י ְדָברֹו ' ּ ּבָ ּבֹוֵרי ּכַֹח עֹוׂשֵ ַמְלָאָכיו ּגִ
קֹול ְדָברֹו ך, ִלְשמֹוַע ּבְ ף ּבָ ּקַ יה . ְוִאְתּתַ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ יְרָיין ְּ ְוָכל ַמׁשִ

יר ל ְרעוָתך ְוַיּתִ ד ּכָ מו ְלֶמְעּבַ ּכַ ְִדיֵליה ִאְסּתְ ּ ּ ּ תוב ַעל ְיָדך, ּ ְָמה ְדִאיהו ּכָ ּ ּ ְּוָלא ָנִפיל ִמָלה . ּ
ִתיָבת ְיָדך ְדָלא ִאְתַקַיים ְּזִעיָרא ִמּכְ ּ ְ.  

גוֵפיה ְוָעִביד ֵליה ְי יב ֵליה ּכְ ר ָנׁש ְדָמאֵריה ָחׁשִ ָאה ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ִקיל ּ ִדיוְקֵניה ְלֶמֱהִוי ׁשָ ָּקָרא ּכְ ּ ּ
טוָרא ְדִסיָני ִמלֹוי ּבְ אֹוַרְייָתא וְצלֹוָתא ּכְ ִּמילוִלין ְדפומֹוי ּבְ ּ ּ ּ ְּוֵלית ַחד ְדָפָתח פומֹוי . ּּ ּּ ּ

מוָתא ֲחָדא וִבְרעוָתא ֲחָדא ַאְסּכָ ִאין ּבְ ְלהו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּלַקְטְרָגא ֵליה ֶאָלא ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ּ ן עד כא(: ּ
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ה ֻסָלם)בראשית כח( ָּדָבר ַאֵחר ל ' ַמה ל, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ָלק ַעל ּכָ ִּאְסּתַ
ְרָי, ַאְתָוון ל ּבִ ְלָקא ַעל ּכָ ָמא ְדיֹו. יןָּהִכי ַאּתְ ָעִתיד ְלִאְסּתַ ַלק ִלׁשְ ִגין ְדִאְסּתְ ּּבְ י ''ד ֵה''ּּ

ְּדֵביה יי. י''ו ֵה''ָוא ֵניה ל, י''ּ ּבָ ְּדחוׁשְ ּ ם יֹו. 'ּ ׁשֵ , א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ִּדְבַקְדֵמיָתא ֲהִוית ּבְ
ְּדִאיהו יאאא י, ּ ְּדִאיּנון ֶאָחד, ּג ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי''ּבְ ֵאל. ּ ַלק ּבְ ְסּתְ ַען ּתִ . י''ִּאיהו ייאְּד, ּכְ

ָמָהן ַסֲהִדין ָרָאנו, ִּדְתֵרין ׁשְ  ֲהֹלא ָאב )מלאכי ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֲּהֹלא ֵאל ֶאָחד ּבְ
ָרָאנו ֶּאָחד ְלֻכָלנו ֲהֹלא ֵאל ֶאָחד ּבְ ּ ּ.  

ך, ּיֹוִדין ִאֵלין' ּוְבג ְִיְתְקָיים ּבָ א ְוָגַבה ְמֹאד)ישעיה נב(, ּ ּ ָירום ְוִנּשָׂ ַמ, ּ ְּדָהִכי ָסִליק . ה''ּבְ
ן ָאָד, ד''ְמֹא ּבָ ְוְבִהפוך ַאְתָוון. ם''ְלֻחׁשְ ּ ע ַאְנִפין ְדַאְרֵיה: ָּירום. ְּמֹאד הוא ָאָדם, ּּ ַאְרּבַ ּּבְ ּ ,

ְּדִאיּנון  א. ד''ָ ְיָבֶרְכך ְידֹוָ)במדבר ו(ּ ע ַאְנִפין ְדׁשֹור: ְוִנּשָׂ ַאְרּבַ ּּבְ א ְידֹוָ, ּ ְּדִאיּנון ִיּשָׂ ד ''ּ
ָמאָל ׂשְ ֶאְמָצִעיָתא, ד''ָיֵאר ְידֹוָ: ְּוָגַבה ְמֹאד. אּבִ א ְידֹוָ, ְוָדא יֹוד ֵהי ָואו ֵהי. ּבְ ּד ָפָניו ''ִיּשָׂ

לֹום ם ְלך ׁשָ ֵָאֶליך ְוָיׂשֵ ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם, ד''ְרִביָעָאה ְידֹוָ. ָ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מו ֶאת ׁשְ   .ְּוׂשָ

ְטָרא ִדיִמיָנא ָכחו ִמָנה. ֶבןִאְתְקִריַאת ֶא, ִּמּסִ ּתְ יִרין ִאׁשְ ה ֲאָבִנין ְמפוָלִמין ַיּקִ ְּוַכּמָ ּ ּּ ,
ְייהו ַמָיא ְדאֹוַרְייָתא ָנְפִקין ְּדִמּנַ ּ ַמר. ּּ י ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו , ּוְבִגיֵניהֹון ִאּתְ ָאַמר ִרּבִ

א ּתִ ּמָ ִיׁש ָטהֹור ַאל ּתֹאְמרו ַמִים ַמִים ׁשֶ ִגיעו ְלַאְבֵני ׁשַ ּתַ ׁשֶ ּּכְ ֶכםּ ַנְפׁשְ נו ּבְ ּכְ ָלא . ְּסּתַ
יְמרון ְדִאיּנון ַמִים ּּתֵ ּ ׁש, ּ ום . ַמִים ַמּמָ ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני)תהלים קא(ִּמּשׁ . ּ דֹוֵבר ׁשְ

ְּדִאֵלין ַמִים ה , ָּדא אֹוַרְייָתא, ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּוְבִגין ְדַהאי ְנהֹוָרא ְנִביַע .  ְותֹוָרה אֹור)משלי ו(ּ ּ
ַּמּבוָעא ְדַמָיאּבְ ּ ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו)ישעיה נח(, ּ ּ ֲאׁשֶ   .ִאְתְקֵרי ַמִים, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2589דף [ -ּ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ֶחֶלת', ַּהאי ֶאֶבן ְדִאיִהי י, ּ ר ְסִפיָרן . ִאְתְקֵרי ּגַ ן ֶעׂשֶ ּמָ ּוִמּתַ
ַגֶחֶלת ְלֶהֶבת ְקׁשוָרה ּבַ ׁשַ ְווִנין' ְּוִאית ָלה ד. ּּכְ . ד''ְידֹוָ. יֹוד ֵהא ָואו ֵהא, ּון ִאיּנ)ועשרה(, ּגַ
יִמיָנא דֹוָלה ּבִ ָמאָלא, ְוִאיִהי ַיד ַהּגְ ׂשְ ַּעמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ַיד ַהֲחָזָקה ּבִ ן ִאיִהי ַיד , ּ ּמָ ִמּתַ

מ, ָרָמה ִליל ּמִ ְווִנין''ּכָ   .ב ּגַ

ְטָרא ִדיִמיָנא ֶאֶבן ּוְבִגין ְדִאיִהי ִמּסִ ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמּסִ ֶחֶלתּ א ,  ּגַ ה ָנִטיל קוְדׁשָ ּּבָ ּ
ִריך הוא נוְקָמא ּּבְ ּ ָמֵעאל ְוֱאדֹום, ְ ין נוְכָרִאין, ִמִיׁשְ ְּדִאיּנון ִאיּשִׁ ּ ּוַמִים ַהֵזדֹוִנים, ּ ּוְמָמָנן . ּ

ם. ִּדְלהֹון ָסָמֵאל ְוָנָחׁש א ְדֵגיִהּנָ ו, ָּסָמֵאל ֶאּשָׁ ְּממוֶנה ַעל אוָמה ְדֵעׂשָ ּ ל ָּנָחׁש ְממוֶנה ַע. ּ
ָמֵעאל ּאוָמה ְדִיׁשְ ְּוִאיהו ָרָהב ִדְמָמָנא ַעל ַמָיא, ּ ּ ּ.  

יִמיָנא ְדַאְבָרָהם יה ֶחֶסד, ּּבִ ְּדַדְרּגֵ ָמֵעאל, ּ ָּנִטיל נוְקָמא ִמִיׁשְ ּוְמָמָנא ִדיֵליה, ּ ּ ּ .
ָמאָלא ְדִיְצָחק ּוִבׂשְ ְּדַדְרֵגיה ַפַחד, ּ ּ ו, ּ ּוְמָמָנא ִדיֵליה, ָּנִטיל נוְקָמא ֵמֵעׂשָ ּ יִחין. ּ ְתֵרין ְמׁשִ , ּבִ

ְּדִאיּנון ַחד ִמיִמיָנא ן ָדִוד, ּ יַח ּבֶ ָמאָלא. ָּמׁשִ ן יֹוֵסף, ְוַחד ִמּשְׂ יַח ּבֶ א ְדַיֲעֹקב. ָמׁשִ ּוְבַדְרּגָ ּ ,
ְּדִאיִהי ָלֳקְבֵליה ָרָזא , ּ ל ֶאת ָיָדיו )בראשית מח(ּבְ ּכֵ ָמאָלא. )כי מנשה הבכור( ְּדׂשִ . ַאְרֵיה ִלׂשְ

ָמֵעאל, אׁשֹור ִליִמיָנ ו. ְּדִיׁשְ ֵעׂשָ ָלה ּבְ ִגין ִדיהוָדה ּגָ ּּבְ ה, ּ ַכח ְיִמיָנא ִדְקדוּשָׁ ּתְ ִעם , ִּאׁשְ
ו ָמאָלא ְדֵעׂשָ ָמֵעאל. ּׂשְ ה ִעם ְיִמיָנא ִמְסֲאָבא ְדִיׁשְ ָמאָלא ִדְקדוּשָׁ ּוׂשְ ּ ּ  ַעד )בראשית מט(, ּ
יֹלה י ָיֹבא ׁשִ ְפֶא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּכִ ַדְרֵגיה ּתִ ָרֵאלּּבְ   .ָּנִטיל נוְקָמא ֵמֵעֶרב ַרב, ֶרת ִיׂשְ

ין ִאֵלין ְתַלת ַדְרּגִ ּּבִ ְרֵאִלים)א יפקון''נ(ִיְפקֹוד , ּ לוָתא, ּ ּכֲֹהִנים ְלִוִים ְוִיׂשְ ּוְבהֹון . ִּמן ּגָ
ָמֵעאל ְוֵעֶרב ַרב, ָּנִטיל נוְקָמא ו ְוִיׁשְ ו. ֵמֵעׂשָ ֵעׂשָ ַגְווָנא ְדֵעֶרב ַרב ְמעוָרִבין ּבְ ּּכְ ּ 

ָמֵעאל ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוִיׁשְ ֵּערוב ְדַתְרַווְייהו, ָּהִכי ַיֲעֹקב ְמעוָרב ּבְ ּ יֹלה. ּ , ְוָהִכי ִמְתָעֵרב ׁשִ
ן יֹוֵסף יַח ּבֶ ן ָדִוד וָמׁשִ יַח ּבֶ ִּעם ָמׁשִ ֶלת ְדַתְרַווְייהו, ּ ְלׁשֶ ִּויֵהא ׁשַ ַההוא ִזְמָנא ְדָחָזא , ּ ּּכְ ּ

בוָאה ִדיֵל ּנְ ְלָעם ּבַ ּּבִ ַרֲעָיא ְמֵהיָמָנא, ּיהּ יִחין ּבְ ֵרין ְמׁשִ ֵרי ּתְ ְּדָהִכי ִמְתַקּשְׁ ְתַלת ֲאָבָהן, ּ , ּבִ
ְתָרָאה ָגלוָתא ּבַ   .ּּבְ
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ָרֵאל ְיָי ֱאֹלָהיו )במדבר כג(, ָּפַתח ְוָאַמר ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאְון ּבְ  ֹלא ִהּבִ
ְרוַעת ֶמֶלך ּבֹוִּעּמֹו וְת ְּוֹכָלא ְלַקְייָמא ְקָרא. ּ ֵצך)ישעיה נד(, ּ דֹוִלים ֲאַקּבְ ְ וְבַרֲחִמים ּגְ ּ .

ַההוא ִזְמָנא ְמַתְבִרין ְקִליפֹות ּּבְ א, ּ ִכיְנּתָ ִּמַיד ִאְתַגְלָייא ַאְבָנא ֲחָדא . ַּדֲהוֹו ְמָסֲחִרין ִלׁשְ
ַלת ֲאָבִנין ְּדִאיּנון ְסגֹוְלָתא, ִמּתְ ַמרְּדָעַל. ּ ָנה)יחזקאל א(, ְּייהו ִאּתְ ים ׁשָ ֹלׁשִ ׁשְ ,  ַוְיִהי ּבִ

ְרִביִעי ה ַלֹחֶדׁש)א''ז ע''דף רמ(. ַאְבָנא ְרִביָעָאה, ְּוִאיּנון יְיָי ּבָ ֲחִמּשָׁ ָאה,  ּבַ . ַאְבָנא ֲחִמּשָׁ
ַחל)שמואל א יז(, ָּלֳקְבַלְייהו ה ַחלוֵקי ֲאָבִנים ִמן ַהּנַ ח ָדִוד ֲחִמּשָׁ ּ ַוִיּקַ ּּ ְּוִאיּנון ָלֳקְבַלְייהו . ּ ּ

יִבין ָרֵאל ְידֹוָ, ָחֵמׁש ּתֵ ַמע ִיׂשְ ְּדִאיּנון ׁשְ תֹוך )יחזקאל א(. ד''ּד ֱאֹלֵהינו ְידֹוָ''ּ ְ ַוֲאִני ּבְ

א, ַהּגֹוָלה ִכיְנּתָ ִריך הוא ֶאָחד, ָּדא ׁשְ א ּבְ ה קוְדׁשָ ּּבָ ּ תֹוֶסֶפת ַוֲאִני' ו. ְּ ַצִדיק , ּהוא ָנָהר, ּבְ
ן)בראשית ב(. ןַחי ָעְלִמי קֹות ֶאת ַהּגָ יָנה. ַמאי ֵעֶדן,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ָנָהר , ָּדא ּבִ

ה ְּדָנִפיק ִמּנָ ן ָי', ָּדא ו, ּ א ְדַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּה''ּבֶ ַּדְרּגָ א , ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ּ ָנִפיק ֵמִאיּמָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2590דף [ -ּ

ית ְסִפיָראן ַעד ַצ, ִּעָלָאה ׁשִ ט ּבְ א , ִּדיקְּוִאְתָפּשַׁ ֵקי ְלִגְנּתָ יה ַאׁשְ ּוִמּנֵ ְּדִאיִהי , )דעדן(ּ
א ִכיְנּתָ   .ׁשְ

ָב ֶתר', כ. ר''ַמאי ּכְ יָנה', ב. ּכֶ ית ָחְכָמה', ר. ּבִ יִמיָנא. ֵראׁשִ ֶתר ּבִ ָחְכָמה , ּכֶ
ָמאָלא ׂשְ ֶאְמָצִעיָתא, ּבִ יָנה ּבְ ֶּרֶכב ְלֵעיָלא ְלִעַלת ָהִעלֹות. ּבִ ּ ְלהו' י. ּ ְּסִפיָראן ּכֻ ָללו , ּ ִּאְתּכָ

ָנָהר ט ַעד ַצִדיק, ּבְ ְּדִאיהו ִאְתְפׁשָ ּ ל, ּּ ְּדִאיהו ּכָ ִליל ּכָֹלא, ּ ּוְבִגיֵניה אֹוְקמוָה. ּּכָ ּ  )דניאל ד(, ּ
יף א ְוַתּקִ יה, ִאיָלָנא ַרּבָ ּוָמזֹון ְלֹכָלא ּבֵ ְלָיא ּכָֹלא. ּּ יה ּתַ ִּמּנֵ א ִמּגֹו . ּ ִכיְנּתָ ד ָחָמא ׁשְ ּכַ

ר ְסִפיָרןָחָזא , ְקִליִפין ה ֶעׂשֶ א ובחבורא ''ס( )ב''ו ע''עיין רכ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ִּעּמָ

  )קדמאה

א ִעָלָאה ְלִמְנָחה, ְלַאְעָלָאה ְלַהאי ֹסֶלת, ֹסֶלת ְלִמְנָחה י ַמְלּכָ ֵרין ְדרֹוִעין. ַּקּמֵ ין ּתְ   .ּּבֵ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה )זה בא אחרי דרועין(רעיא מהימנא  , א ְמֵהיָמָנאָאַמר ַרְעָי, ּ
מֹוַדע ּתְ ָּהֵני ִמיִלין ְסִתיִמין ִאיּנון, ֵמַהאי ִאׁשְ י ַחְבַרָייא, ּ ח לֹון ַקּמֵ ְּוָצִריך ְלִמְפּתַ ַאְבָרָהם , ְ

ֲחִרית וִמְנָחה ִּיְצָחק ְדָתִקינו ׁשַ ּ ַמר ָעַלְייהו, ּ ָּדא ,  ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ)ישעיה מח(, ִּאּתְ
ָמִיםִּויִמיִני ִטְפ. ִיְצָחק ין ִדְלהֹון ֶחֶסד ָוַפַחד. ָּדא ַאְבָרָהם, ָחה ׁשָ ְּדַדְרּגִ ַמר ָעַלְייהו . ּ ְּדִאּתְ ּ

יִמינֹו)ישעיה סב( ע ְיָי ּבִ ּבַ ּוִבְזרֹוַע ֻעזֹו,  ִנׁשְ א, ּ ֵרין ְדרֹוִעין ְדַמְלּכָ ִּאיּנון ּתְ ּ ְּדִאיהו ְידֹוָ, ּ , ד''ּ
ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ֹּסֶלת ִדיֵליה. ּ ָאהָּד, ּ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ְּנהֹוָרא ִדיֵליה, א ׁשְ ֹּסֶלת ְנִקָייה , ּ

ָלא ְפִגימו ַדֲחׁשֹוָכא ְטרֹוי ּבְ ִּמּסִ ּ ָלל, ּ ֲערֹוֶבת ֲחׁשֹוָכא ּכְ ְּדָהִכי ִאיּנון ֲחׁשֹוִכין ִעם . ּוְבָלא ּתַ ּ
ַבר ֳקָדם מֹוץ ְוֶתֶבן, ְנהֹוִרין   .ּכְ

ָרֵאל ּוְבחֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְנהֹוִריןִמְתָעְרִב, ּ בוָאה, ין ֲחׁשֹוִכין ּבִ ר ָנׁש ּתְ ּוְכַגְווָנא ְדָדׁש ּבַ ּ ּ ,
ּוְלָבַתר ִאיהו ּבֹוֵרר ָלה ּ בֹוֵרר אֹוֶכל ִמּתֹוך ְפסֹוֶלת, ּ ּּכְ ָרֵאל. ְ ך ִיׂשְ ד , ְּכַ ְָצִריך ְלֶמְעּבַ

רוֵחיהֹון הֹון ֲחׁשֹוִכין, ּּבְ ד ִאְתֲעָרב ּבְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּכַ ָרה  ִז)תהלים נא(, ּ ּבָ ְּבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ
ר ֲחׁשֹוָכא. 'ְוגֹו ְּדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע, ִּדְבָהִכי ִאְתּבַ י ַעל רוָחא, ּ ִּדְמַכּסֵ ה ַעל , ּ מֹוץ ִדְמַכּסֶ ּּכְ

ָעָנן. ִּחָטה א, אֹו ּכְ ְמׁשָ ה ַעל ׁשִ   .ְּוָלא ָמַנח ֵליה ְלַאְנָהָרא, ִּדְמַכּסֶ

ך ְוְבִזְמִנין ְדֹחׁשֶ ּ ה ַעל ֵיֶצר ַהטֹוב, ּו ֵיֶצר ָהָרעְּדִאיה, ּ ְּדִאיהו אֹור, ְּמַכּסֶ ַמאן . ּ ִּאיהו ּכְ
ֵבית ָהֲאסוִרין ְדֵיֶצר ָהָרע ְּדָתִפיס ּבְ ְרׁשו ְדֵיֶצר , ְואֹוף ָהִכי. ּ ִפיס ּבִ ד ֵיֶצר ַהטֹוב ִאיהו ּתָ ּּכַ ּ ּ

ִפיִסין ַחָייִלין ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ָהָרע ָּהִכי ִאיּנון ּתְ ּ ְרׁשו, ּּ ּ ְדַחָייִלין ְדֵיֶצר ָהָרעּּבִ ר . ּּ ּוְבִזְמָנא ְדִיְתּבַ ּ
ר ָנׁש רוֵחיה ּּבַ ָכל ֵאָבִרין ִדיֵליה, ּ ּּבְ ִתיב, ד''ֳקָדם ְידֹוָ, ּ ּ ֵלאֹמר ַלֲאסוִרים )ישעיה מט(. ַמה ּכְ

לו ך ִהּגָ ֹחׁשֶ ר ּבַ ֵּצאו ְוַלֲאׁשֶ ְּ.  

א ִאיִהי ֹסֶלת ְנִקָייה ִכיְנּתָ הְּדֵלית ֲחׁש, ֲּאָבל ׁשְ ָלא ָיִכיל ְלִאְתָעְרָבא ּבָ ִאיִהי . ֹּוָכא ְוַקּבָ
ֶגֶפן ין ַאֲחָרא, ּכַ ָבה ִמּמִ ָלא ַהְרּכָ ְּדָלאו ִאיִהי ִמיָנה, ְּדָלא ְמַקּבְ ין ְדרֹוֵעי . ּ ְּוַהאי ֹסֶלת ּבֵ

א ִאיִהי ָיְתָבא ִתית, ַמְלּכָ ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2591דף [ -ּ

לו)ובחבורא קדמאה( ִתיתּ ּבְ ֶמן ּכָ ׁשֶ ֶמן, ָלה ּבְ ׁשֶ ֶמן ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִמְלֵעיָלא, ּבְ ַההוא ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ .
ְמעֹון י ׁשִ ִתית. ָּיאות ַאְמַרת, ָאַמר ַרּבִ ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ֲאָבל ַמאי ּכָ ּ ְּדֵכיָון ְדִאיהו . ּ ּ ּ

ֶמן ִתית, ׁשֶ ּמְ. ַמאי ּכָ ֶּאָלא ֶרֶמז הוא ְדָקא ָרִמיז ְלׁשַ ּ אּ נוְקּבָ א ּבְ ֶמן , ּׁשָ ה ׁשֶ ָדא ְלַגּבָ ְּלַאְנּגְ
ְדָקא ָיאות ָלה ִתית ּכַ ּּכָ ּ ִתית , ּ דקא רמיז לאנגדא , א אלא רזא עלאה הוא''ס(ָּלא ֲהִוי ֶאָלא ּכָ

ְּלַאָפָקא ִמֵזיִתים, )לגבה שמן כתית כדקא יאות לה ְייִפין ְדגוָפא, ּ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ ּ ָכא , ּ ּוְלַאְמׁשָ
ִּגידו ִמְלֵעיָלאַּההוא ְנ ּ ְייָפא, ּ ְייָפא ְוׁשַ ָכל ׁשַ   )לא הוי אלא כתית(. ּבְ

  ]ב''ז ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ְּוַצִדיק ִאיהו ְדָכִתיׁש  ין )ב''ז ע''דף רמ(ּ ִתיׁשִ ְייִפין ִעָלִאין, ּכְ ל ִאיּנון ׁשַ ְּוַאִפיק ִמּכָ ּ ּ ,
ין ְּדִאיּנון ֵזיִתין ַקִדיׁשִ ִתיאו, ּ ח ְרבו ּבְ ְּמׁשַ ִליםּ י נוְקֵביה, ְבָתא ׁשְ ְּלַגּבֵ ִתיׁש. ּ ָלא , ְוִאי ָלא ּכָ
ָחא ִּיפוק ַההוא ִמׁשְ ּ ְייִפין, ּ יאוְבָתא ְדׁשַ ָלא ּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּוַההוא ְנִגידו, ּ יה , ּ ָּלא ִאְתֲהֵני ִמּנֵ

א ְדָקא ָיאות, ּנוְקּבָ ְּוָלא ֲהִוי ּכַ ְיי, ּ ל ׁשַ יה ִמּכָ לוָלה ִמּנֵ ַּעד ְדְתֵהא ּבְ ּ לוָלה . ִפיןּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ
ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ יה, ּבְ ְּלִאְתֲהָנָאה וְלִאְתְזָנא ִמּנֵ   )אמר רעיא מהימנא(. ּ

,  ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא))ב''ל ע''ל דצ''נ(ג ''שייך לקמן סוף ע(רעיא מהימנא 
א יָנא ַקִדיׁשָ ה ְמִתיִקין ִמיָלך, ּּבוּצִ ּמָ ַמר ָהָכא, ְּכַ ל, ַוָדאי ִאּתְ ִתיתּבְ ֶמן ּכָ ׁשֶ ַמר . ּוָלה ּבְ ְוִאּתְ

ַעל ֶפה, ָהָתם אֹוַרְייָתא ְדּבְ ִמְקָרא, ּּבְ לוָלה ּבַ ָנה, ּּבְ ִמׁשְ ְלמוד, ּבַ ּתַ ְועֹוד ִאית ָרָזא . ּּבַ
ְנָייָנא ִתית, ּתִ ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ לוָלה. ּּבְ ַּוַדאי ָלאו אֹוַרְייָתא ִאיִהי ּבְ ֶּאָלא ְלַמאן ְדָסִביל . ּ ּ
ָמה  ִגיָנהּכַ ין ּבְ ׁשִ ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ַּמְכּתְ ּּכְ ּ ְּדֵלית אֹוַרְייָתא ִמְתַקֶייֶמת, ּ ֶּאָלא , ּ

ְרֵמיה ָעָלה ֵמִמית ּגַ ִמי ׁשְ ּּבְ ִדיָנה ַלְמִדיָנה, ְּועֹוד ָאְמרו. ּ ה ְמַכֵתת ַרְגֶליך ִמּמְ ַאּתָ ְזַמן ׁשֶ , ָּבִ
ִכיָנה ה ִלְראֹות ְפֵני ׁשְ ְזּכֶ   .ּּתִ

ִתית ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ ֶמַלח ּתֹאַכל, ְּועֹוד ּבְ ָּדא הוא ִדְמַקֵיים ַפת ּבַ ּ ּ ּ ּ וַמִים )'יחזקאל ד(, ּ
ה ּתֶ ׁשְ ׂשוָרה ּתִ ּמְ ִתית. ּּבַ ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל )ישעיה נג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּועֹוד ּבְ

א ֵמֲעֹונֹוֵתינו ֵעינו ְמדוּכָ ִּמְפׁשָ ּ ּ ִתית. ּ ֶמן ּכָ ׁשֶ לוָלה ּבְ ִדיק ַחי ָעְלִמין, ְּועֹוד ּבְ ְּדָנִגיד , ָּדא ּצַ
ין ֵזיִתים, ִּטִפין ַקִדיׁשִ ְּדִאיּנון ִפירוִרין ּכַ ּ ּ רֹון ָלֳקֵבל י, ִּמּמֹוָחא ִעָלָאה, ּּ ְּדִאיּנון ַחד ִעּשָׂ ּ' .

רֹוִנים ֵני ֶעׂשְ רֹוִנים ַלָפר. 'י' י, ּוׁשְ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ּוׁשְ ֶבׂש. 'י' י' י, ּ רֹון ַלּכֶ ' וב, ְּוִאיּנון ִעּשָׂ
רֹוִנים ָלַאִיל רֹוִנים ַלָפר, ֶעׂשְ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּ.  

ַתֲעִניֹות ְּוָרָזא ְדִמָלה ָאְמרו ּבְ ֵּאין ִטָפה יֹוֶרֶדת ִמְלַמְעָלה, ּּ ֶנְגָדה ִטַפִיים, ּ ֵאין עֹוִלין ּכְ ּׁשֶ ּ ּ .
ָרָזא ָדא ֹג וְרִמיזו ִד ְּוִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ רֹון. יְלהֹון ְלָקֵבל ְתָלת מֹוִחיןּ ְנָייָנא מֹוַח . ַחד מֹוַח ַהִזּכָ ּתִ

ָבה ִבית ַנְחָתא ַעל . ְּתִליָתָאה מֹוַח ַהִדְמיֹון. ַהַמֲחׁשָ א ַהָמְחׁשָ רֹון ָסְלִקין ִמן ִלּבָ ַּהִדְמיֹון ְוַהִזּכָ
ִגין ְדָהאי ָאָד א ּבְ ַמְלּכָ ִלין ָלה ָעַלְייהו ּכְ א וְמַקּבְ ִּלּבָ ּ ּ ִליט ַעל ּ ָבה ְדָרִכיב ְוׁשָ ּם ְדִאיהו ַמֲחׁשָ

גֹון חֹוֵלם ַעל  ָלא ָלה ּכְ י ְתֵרין ֵחיָוון וַפְתִחין ַגְדַפְייהו ְלַקּבְ ֵּחיָוא ְתִליָתָאה ְוָנִחית ֲעָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ
ֶתר ֶעְליֹון ַעל ָחְכָמה וִביָנה א ְוָדא ּכֶ יֵרי ִאְתֲעִביד ֶסגֹוְלּתָ   .ּּצֵ
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ֵנ רֹון וׁשְ רֹוִניםִּעּשָׂ א ִעָלָאה, י ֶעׂשְ ְבּתָ ְּרִמיִזין ִלְתַלת ֵחיָון ְדֶמְרּכַ ְּדִאיּנון. ּ דוָלה: ּ , ּּגְ
בוָרה ְפֶאֶרת, ּּגְ רֹוִנין. ּתִ ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ח: ְרִמיִזין, ׁשְ ֶנה. ְיסֹוד, הֹוד, ְלֶנּצַ ׁשְ ֶבת ַהּמִ . ִמְרּכֶ

א: ְרִביִעית ַהִהין ָּדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ם ְידֹוְָרִביָעָאה ִמ' ה, ּ ע ַאְנֵפי . ד''ן ׁשֵ ְּדִאיהו ַאְרּבַ ּ ּ
  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ָאָדם

ָכל , ַּרְגָלא ְרִביָעָאה ְלֻכְרְסָייא ִעָלָאה, ְרִביִעית ַהִהין יה ּבְ ִמיד ְלַגּבֵ ְּוִאיהו עֹוָלה ּתָ ּ
א ִעָלָאה, יֹוָמא ְויֹוָמא ְבּתָ ְּדֵלית ָלה סֹוף, ַּעד ַמֲחׁשַ ּוְבִגין ָדא. ּ ֹוָלה ָקא ַאְתָיא ַעל ע, ּ
ִּהְרהור ַהֵלב ּ.  

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ָאַמררעיא מהימנא  ָגא ְדַזְרָקא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ , ַּהִהיא ּתָ
ָמה ָאָדם. ְרִביִעית, ִאיִהי יֹוד ַחָיה ִדׁשְ ּאוף ָהִכי ּבַ ע ַאְנִפין ִדיֵליה ְדִאיּנון ְידֹוָ, ּּ ְּדַאְרּבַ ּ ּ ּ , ד''ּּ
ף ׁשֹו אַמּקָ ַלת ֵחיָון. ְָפר הֹוֵלך ְסגֹוְלּתָ ָבִטין, ּתְ ֵריָסר ׁשְ ְּדִאיּנון ּתְ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ּוְבִחּבוָרא ַקְדָמָאה ִמיד, ּ ָּדא עֹוָלה , ִּאיִהי ֶרֶגל ְרִביָעָאה ְלֻכְרְסָייא ִעָלָאה, עֹוַלת ּתָ
ָכל יֹום ִמיד ּבְ ית, ּתָ ית ִדְבֵראׁשִ ֵּמִאיּנון יֹוִמין ׁשִ ֵריןּבְ. ּ ת ַעל ַחד ּתְ ּבָ ה , ׁשַ ִגין ְדִיתֹוַסף ּבָ ּּבְ ּ

ְדָקא ָיאות ֵליָמא ּכַ ְּנִהירו וׁשְ ּ ּ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

ִמיד . ַּמְלכו, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ית ְסִפיָרן ִאיִהי עֹוָלה ּתָ ׁשִ ּבְ
י ו הֹון', ְלַגּבֵ ן ָי. ְּדָאִחיד ּבְ יָנ, ּה''ּבֶ ּבִ ִניז ּבַ יה. הּגָ ית ְסִליַקת ְלַגּבֵ ּוְבָאן ְסִפיָרה ֵמִאיּנון ׁשִ ּ ּ .

ִליָתָאה יֹוָמא ּתְ ְפֶאֶרת, ּבְ יה ֶנֶפׁש ְיֵתיָרה. ְּדִאְקֵרי ּתִ ת ִאתֹוַסף ִעּמֵ ּבָ ִּדְביֹום ַהּשַׁ ְּדִאיִהי , ּ
יָנה ת' י. ִּעָלָאה' ה. ּבִ ּבָ ׁשַ ֶכֶתר. ָּחְכָמה ִעָלָאה, אֹות ּבְ ֶּמֶלך ְמעוָטר ּבְ ּ ּ וְבִגין ָדא,ְ ְתִפַלת , ּ ּבִ

נו ְלך ֶתר ִיּתְ ָמוַסף ּכֶ ּ ּ.  

יֶכם י ָחְדׁשֵ ין ִאית ָלה ְלִסיֲהָרא, ּוְבָראׁשֵ ָמה ֵריׁשִ ֵרין ְנקוִדין. ְּוִכי ּכַ ֶּאָלא ִאיּנון ּתְ ּ ּ ,
ָאה ִסיֲהָרא ּתָ ַגְווָנא ָדא ְנקוָדה ּתַ ּּכְ ין ִדיָלה, ּ ֵרין ֵריׁשִ ּּתְ ֵרין ְנקוִדין ְדִא, ּ ּּתְ ּיּנון ַעָלהּ . ֶסגֹול, ּ

ַגְווָנא ָדא ֵרי ַמְלִכין ּכְ ֶתר ֲעֵלי ּתְ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ּכֶ א, ּּבְ ּוְלָבַתר ְדַאָמְרת ִאי . ַוֲהַות ְסגֹוְלּתָ ּ
ֶכֶתר ֶאָחד ֵמׁש ּבְ ּתַ ֵני ְמָלִכים ְלִהׁשְ ר ִלׁשְ רוך הוא, ֶאְפׁשָ דֹוׁש ּבָ ָּאַמר ֵליה ַהּקָ ּ ְּלִכי וַמֲעִטי , ְּ

ּוְנִחיַתת ְלַרְגלֹוי ִדְתֵרין ְמָלִכים. ְֵמךֶאת ַעְצ ַגְווָנא ָדא ְוַהְיינו ֶסגֹול, ּ ּּכְ ַּמה ַדֲהַות , ּ
א   .ִּאְתַהְדַרת ֶסגֹול, ְסגֹוְלּתָ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵרין ְנקוִדין, ּ ֵרין ְמָלִכים, ָּלֳקֵבל ּתְ ְּדִאיּנון ּתְ ֵני ָבָקר , ּ ָּקא ָרִמיז ָפִרים ּבְ
ַנִים ְייהוְוָלֳקֵב, ׁשְ ּל ְנקוָדה ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשַ ֶתר ֶאָחד, ְוַאִיל ֶאָחד, ָאַמר, ּ מֹו ּכֶ ַתר . ּכְ ּבָ

ֶכֶתר ֶאָחד ׁשו ּבְ ּמְ ּתַ ִיׁשְ ֵני ְמָלִכים ׁשֶ ר ִלׁשְ ְּדַאְמַרת ִאי ֶאְפׁשָ ְרָמה אוף ָהִכי, ּ ַּאְזִעיַרת ּגַ ּ ,
ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת ּוׂשְ ִעירִאְתַה, ַּאִיל ְדִיְצָחק. ּּ ְִאְתַהָפך ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא. ָּדר ׂשָ ּ ,

  .ְוִאְתְזִעיר

ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָטאת ּוְבִגין ָדא ׂשָ ּ ֶתר, ְוֹלא ָאַמר ְלעֹוָלה, ּּ ּוְמָנָלן ְדִאית . ְלֶמֱהִוי ּכֶ ּ
ַחָטאת ֱאַמר , ְּיִריָדה ּבַ ּנֶ ּ ַוֵיֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחָטאת)ויקרא ט(ׁשֶ ף . ּ ּתַ עֹוָלה ִעם ַוֲאַמאי ׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2593דף [ -ּ

ְיִריָדה ַּחָטאת ּבַ ַקְדִמיָתא ִמַדת ָהַרֲחִמים, ֶּאָלא ְלאֹוְלָפא. ּ ְּדעֹוָלה ֲהַות ּבְ ּוְלָבַתר , ּ
ְיִריָדה ִּאְתַהְפַכת ְלִדיָנא ּבַ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְּוִאְתְקִריַאת ַחָטאת, ּ

  ]א''ח ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ּוְבִגין ָדא ָפָרה)א''ח ע''דף רמ(ָּהִביאו ָעַלי , ּ ֶתר ַוַדאי, ּ ּכַ ַגְווָנא , ָּעַלי ֲהַות ִסיֲהָרא ּכֶ ּכְ
ָּדא וְלָבַתר ִאְתְמִעיַטת ת ְלַרְגִלין ִדיֵליה, ּ ְּוַנְחּתַ ַגְווָנא ָדא וְבִזְמָנא ָדא ָהִביאו ָעַלי , ּ ּּכְ ּ ּ ּ

ָפָרה ה, ּּכַ ַמר ּבָ הְּדִאּתְ. ְסִליַקת ֵמַרְגלֹוי,  ִהיא ָהעֹוָלה)ויקרא ו(, ִּאיּתְ  )ישעיה סו(, ַּמר ּבָ
ה. ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי ְסִאי, ְּלֵמיַמר ּבָ ַמִים ּכִ ּ ַצִדיק )שמואל ב כג(, ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא. ַהּשָׁ

ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים ִּדְמַהֵפך ִדיָנא ְלַרֲחֵמי. מֹוׁשֵ ְּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(, ּ
הַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹר ַגְווָנא ָדא. ּאׁש ִפּנָ ד. י''דוד, ּּכְ   .ְידֹוָ

ֶבׂש א, ְועֹוד ִמיִמים' ּכֶ ָנה ּתְ ֵני ׁשָ ים ּבְ ָבׂשִ ֵני ּכְ ַלת ְסִפיָרן, ּוׁשְ ים . ָלֳקֵבל ּתְ ָבׂשִ ְבָעה ּכְ ׁשִ
ָנה ֵני ׁשָ ַבע ְסִפיָרן, ּבְ ים. ָלֳקֵבל ׁשֶ ָבׂשִ ְבָעה ּכְ ֵנ. ּיֹוִמין ְדִסיֲהָרא' ִּאיּנון ז, ׁשִ ָנהּבְ נֹוי , י ׁשָ ּבְ
ָנה, ְּדִסיֲהָרא ִנים ַקְדמֹוִניֹות. ְּדִאְקֵרי ׁשָ ְּדִאיִהי ֲחָדא ֵמִאיּנון ׁשָ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

יֶכם ְוגֹו י ָחְדׁשֵ ין ִאיּנון ְלִסיֲהָרא. 'ּוְבָראׁשֵ ָמה ָראׁשִ א ְלִסיֲהָרא. ְּוִכי ּכַ , ְוָהא ֵלית ֵריׁשָ
א ְמׁשָ ְּדִאיהו , ֶּאָלא ׁשִ הּ א ְלַגּבָ ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא. ֵּריׁשָ ֵרין ּבְ י ּתְ ְּוִאיּנון ַיֲעֹקב . ֶּאָלא ָראׁשֵ

י ַעל ִסיֲהָרא, ְויֹוֵסף ְּדִמְתַחְדּתֵ א ָלה. ּ עו ְלַחְדּתָ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ּ.  

ַנִים ֵני ָבָקר ׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָאְמָרה ִסיֲהָרא, ָּפִרים ּבְ ּ ְמׁשו, ּ ּתַ ְּדֵהיך ִיׁשְ ֲחָדאְּ ה ּכַ , ּן ּבָ
חֹוַתְייהו ְרָמה ּתְ ְּוַאְזִעיַרת ּגַ ָּדא ַאִיל ְדִיְצָחק, ְוַאִיל ֶאָחד. ּ ֶּאָלא . ְוִכי ַאְבָרָהם ְלָאן ָאִזיל. ּ

ו ן ֵעׂשָ ּמָ ַער ּתַ ִגין ְדִאּתְ ִניׁש ַאְבָרָהם, ּּבְ ְּדָלא ֶיֱחֵמי ֵליה, ִאְתּכְ ִעיר ְדֹראׁש , ּ ּוַמאן ִאיהו ׂשָ ּ ּ
ִניׁש ַאְבָרָהם)י נוסחיתר(. ֹחֶדׁש ִעיר ִאְתּכְ ו ְדִאיהו ׂשָ ן ֵעׂשָ ּמָ ֲעָרא ּתַ ין ְלִאּתְ ין ְדַזּמִ ּ וְבּגִ ּ ּ ְוָלא , ּ

ן ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ן, ִיְצָחק, ִאׁשְ ּמָ ַכח ּתַ ּתְ יה, ִאׁשְ ִּדְרִחימו ִדיֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ַחְמָרא ַעל דוְרְדֵייה, ּ ּּכְ ּ ּ ּ .
ן ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ּיֹוֵסף ְדִאיהו ׁשֹור . ָּרא ַאְנפֹויְלַתְב, ַיֲעֹקב ִאׁשְ ּ ִדיֵליה)א שטן''ס(ּ י ָרֵחל, ּ   .ְלַגּבֵ

ה, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיְמָנארעיא מהימנא  ם ַחּמָ ָנה ִאְתְקִריאו ַעל ׁשֵ ֵני ׁשָ ַּוַדאי ּבְ ּ ,
א)א מלכות''נ( א ַקִדיׁשָ ה, ּ ִאיּמָ ְפֵני ַחּמָ ה ּכִ ה ְפֵני ֹמׁשֶ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ יהרא דאקרי שנה א ס''ס(. ּ

ה שס)כחושבן, ה יומין''דאית בה שנ ָנה ִאית ּבָ ן שס, ה יֹוִמין''ּ ׁשָ ּבַ חוׁשְ ה''ּּכְ ֲעׂשֶ . ה ֹלא ּתַ
ָמאָלא ְּוִאיהו ַעל ָדא ִלׂשְ א ִעָלָאה. ּ יִמיָנא, ִּאיּמָ א ְדִאיהו . ִסיֲהָרא ּבִ א ְלַאּבָ ַרּתָ ֲּאסוָרה ּבְ ּ ּ

ִליָלא . ִליִמיָנא ֶחֶסד ּח ִפקוִדין''מרמְוִאיִהי ּכְ ַכח ו. ּ ּתְ ָמאָלא' ִאׁשְ א ִלׂשְ א . ִעם ִאיּמָ ַרּתָ ּבְ
א ִליִמיָנא ְדֶחֶסד ברתא עם אבא , עם אימא' אשתכח ו. ח פקודין''ואיהי כלילא מרמ(. ִּעם ַאּבָ

ּ ְוָרָזא ְדִמָלה)לימינא ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ)משלי ג(, ּ א.  ּבְ א. ָחְכָמה ַאּבָ ַרּתָ ַמִים ּכֹוֵנ. ֶאֶרץ ּבְ ן ׁשָ
ָרא ְּדִאיהו ּבְ בוָנה, ּ א ְדִאיהו ּתְ ִּעם ִאיּמָ ּ ֶאְמַצע, ו''ְּוַהאי ִאיהו ידד, ּ   .ֲהָויֹות ּבְ

ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְּועֹוד וׂשְ ִעיִרין ִאיּנון, ּ ֵרין ׂשְ ַמר ָעַלְייהו , ּּתְ ְּדִאּתְ  ְוָלַקח ֶאת )ויקרא טז(ּ
ִעיִרים ְוגֹו ֵני ַהּשְׂ ִעיר ַלְיָי. ְיָי ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאֵזלּגֹוָרל ֶאָחד ַל' ׁשְ ִגין ִמיעוט , ׂשָ ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2594דף [ -ּ

ִעיר ֶאָחד ַלְידֹוָ, ִסיֲהָרא ְטָרא ְדִיחוָדא: ֶאָחד. ּד ְלַחָטאת''ְּוִאיהו ׂשָ ִּמּסִ ִעיר . ּ ֲאָבל ׂשָ
יה ֶאָחד, ַּדֲעָזאֵזל ִתיב ּבֵ ן, ָּלא ּכְ ה, ָלא ָקְרּבָ ַיד ִאיׁש ֶּאָלא ְו. ְוָלא עֹוָלה, ְוָלא ִאּשֶׁ ַלח ּבְ ּׁשִ

ָרה ְדּבָ י ַהּמִ ַלח. ִעּתִ ְדָאַמר ַיֲעֹקב , ְּוׁשִ ו)בראשית לב(ּכִ לוָחה ַלאֹדִני ְלֵעׂשָ . ּ ִמְנָחה ִהיא ׁשְ
ְבָרא רוְגָזא ְדָסָמֵא, ּאוף ָהִכי ׁשֹוַחד ְּלּתַ א ְלַקְטְרָגא, ל''ּ ְּדָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקְדׁשָ ּ.  

א ְדִאיהו ָרֵעב ְּלַכְלּבָ יך ֵליהּו, ּ ַּמאן ְדָבֵעי ְדָלא ָנׁשִ ּ ָרא ְלֵמיַכל, ְּ ׂשְ אֹו , ָּיִהיב ֵליה ּבִ
ֵקי ֵליה ַמָיא, ָנֲהָמא ְּוַיׁשְ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ ּ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו ֶלֶחם ְוגֹו)משלי כה(, ּ ָ' .

ר ָנׁש ּוְבָדא ִיְתָהַדר ְרִחימו ְדּבַ ּ ּ יך, ּ ְְדָלא ַדיי ְדָלא ָנׁשִ ּ ּ ה ִיּסוִריןּ ַכּמָ ּ ֵליה ּבְ ֶּאָלא ִאְתַהָדר , ּ ּ
יגֹוָרא   .ְּוִאְתַהָדר ְרִחימֹוי, ְּלֶמֱהִוי ֵליה ַסּנֵ

  ]ב''ח ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

י ַיד ִאיׁש ִעּתִ ְלִחין ֵליה ּבְ ְלהו ָמאֵרי . ָּפִגים, ַּוֲאַמאי ֲהוֹו ׁשַ ִגין ְדִסְטִרין ַאֲחָרִנין ּכֻ ּּבְ ּּ
ִעיִריםְוִאְתְק, ּמוִמין יב, ִּריאו ׂשְ ם)ישעיה יג(, ִּדְכּתִ דו ׁשָ ִעיִרים ְיַרּקְ ּ וׂשְ הֹון. ּ ַמר ּבְ , ְוִאּתְ

ִעיִרים)ויקרא יז( חו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלּשְׂ ַמר. ּ ְוֹלא ִיְזּבְ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ חו )דברים לב(, ּ ּ ִיְזּבְ
ִדים ֹלא ֱאלֹוַה ִעיר ָדא. ַּלּשֵׁ ּוְבׂשָ ָרֵאל ָעֵליה, ּ ִמּכָֹלאִּאְתְפַרׁש, ּ ל חֹוִבין ְדִיׂשְ א ּכָ ְּונֹוׂשֵ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ל ֲעֹונֹוָתם)ויקרא טז(, ּכְ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ ַתר ְדָנִטיל , ְועֹוד.  ְוָנׂשָ ּּבָ
א א ָעֹון. ִּאיהו ְוָנׂשָ ִריך הוא נֹוׂשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ א ְלָנׂשָ)שמות לד(. ְּ ין נֹוׂשֵ א. א ַמאי ּבֵ : ָנׂשָ

א. ָּמטוָלא ְּסִליקו ְדָמטוָלא: נֹוׂשֵ ּ   )מ''כ רע''ע( )ובחבורא קדמאה(. ּ

רֹוִנים ה ֶעׂשְ ֹלׁשָ ין ַקְדָמִאין ִדיָלה, ּוׁשְ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ּ ר, ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא , ְּדָכל ַחד ְוַחד ֶעׂשֶ ּּכְ ּ
רֹוִנים ָרה, ֶעׂשְ ִעיר ַחָטאת ֶאָחד. ַחד ֵמֲעׂשַ ּוׂשְ ִגין ְדִאיהו ַחָטאת. ּי ִאְקֵרי ַחָטאתֲאַמא, ּ ּּבְ ּ ּ ,

ְטָרא ְדַחָטאת הוא ּוִמּסִ ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ ִתיב ַלְיָי, ָאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ַלְיָי  )ב''ח ע''דף רמ(. ְוָהא ּכְ
יב ְלַכֵפר, ִּאְתְקִריב ַוַדאי ִּדְכּתִ ְבָרא ַאְנִפין. ּ א, ְּלּתַ ְּוֹכָלא ִיְתְקִריב ְלַמְקְדׁשָ  ָיֲהֵבי ֶּאָלא, ּ

ִנין, ְּוָאִכיל ֵליה, ּחוָלָקא ֲחָדא ְלָסָמֵאל ַאר ָקְרּבְ ׁשְ ְּוָדא ִאיהו ְלחֹוֵדיה. ְוָלא ָאִחיד ּבִ ְּדָלא , ּ
יה יה ְלֵמיַכל ּבֵ ף ַאֲחָרא ִעּמֵ ּתַ ּתְ ִּאׁשְ ּ.  

חוָלָקא ָדא א ּבְ גֹו ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ִּאיהו ִאְתֲהֵני ּבְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ַחֵדי, ּ ָרֵאלְוִאְת, ּ , ְּפַרׁש ִמִיׂשְ
ְּוִאי ָלאו ְדֲהָוה ִמיעוָטא ְדִסיֲהָרא. ְּוָלא ְמַקְטְרָגא ָעַלְייהו ּ ְסעוָדָתא , ּ ָּלא ֲהוֹו ָיֲהֵבי ֵליה ּבִ ּ

לום א ּכְ ְּדַמְלּכָ ִמיעוָטא ְדִסיֲהָרא ַמאי ָקא ָעִביד. ּ ְּוִכי ּבְ ִגין ְדָקִריב ְוָיִניק. ּ ֶּאָלא ּבְ ְוָנִטיל , ּ
יהֵחיָלא ְלַע ָמאָלא ְדִסיֲהָרא, ּּמֵ יה, ִּמּגֹו ְסָטר ׂשְ ַקף ּבֵ ִעיר ָדא ִאְתְפַרׁש . ְּוִאְתּתְ ּוְבׂשָ ּ ּ

ַהאי, ִּמּכָֹלא ִריך הוא ַאְזִעיר ָלה ְלִסיֲהָרא. ְוִאְתֲהֵני ּבְ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּמָקְרִבין ֵליה , ְּ
ִעיר ה, ְלַהאי ׂשָ ִגין ְדִיְתְפַרׁש ִמּנָ ּּבְ אְוָל, ּּ ֵניָנן. ּא ִיְתְקִריב ְלַמְקְדׁשָ ָּהִביאו ָעַלי , ְּוַעל ָדא ּתָ

ָפָרה ִגיֵני: ָעַלי. ּּכַ ְּדַאְזִעיַרת ָלה, ּבְ ת ִדיִלי ַאּתון ְצִריִכין ָדא, ּ ִגין ִסּבַ ּּבְ ּ ּ.  

יֶכם)ח''במדבר כ( )גם זה רעיא מהימנא(רעיא מהימנא  י ָחְדׁשֵ ִּאיּנון ַיֲעֹקב , ּ וְבָראׁשֵ
י ַעל ִסיֲהָרא, ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף)בראשית לז(. ףְויֹוֵס ִּדְמַחְדּתֵ ִסְפָרא . ּ ְחָנא ּבְ ּכַ ַאׁשְ

ְּדֲחנֹוך ְדָאַמר ָמה ִדְבֹראׁש ֹחֶדׁש, ְּ ַבְעָלה, ּּכְ יַאת ִסיֲהָרא ְלִאְתָקְרָבא ּבְ ְּדִאְתַדּכִ ּ ְִאְצְטִריך , ּ
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ַההוא ִזיָנא ִדיָלה, אְּלֵמיַהב ְלִסְטָרא ַאֲחָרא חוָלָקא ֲחָד ּּבְ ּ ּאוף ָהִכי ָנֵמי ִאְצְטִריַכת . ּ
ָתא ַבְעָלה, ְלִאּתְ יַאת ְלִאְתָקְרָבא ּבְ ֲעָתא ְדִאְתַדּכִ ׁשַ ּּבְ ּ ְּלֵמיַהב חוָלָקא ֲחָדא ְלִסְטָרא , ּ
ַההוא ִזיָנא ִדיֵליה, ַאֲחָרא ּּבְ ּ ּ.  

ּוַמאן ִאיהו ִטּנוָפא ִד. ּ ַּההוא חוָלָקא טוְפָרָהא ּבְ ּ ּ ּ ֲעָרא. ְלהֹוןּ ּוְזֵעיר ֵמֵריׁש ְדׂשַ ִגין , ּ ּבְ
א ָדא, ְּדָבֵעי ְלַאְסְרָקא ֵריׁשָ ּוְלַאְכְרָכא לֹון ָדא ּבְ א, ּ יׁשָ ְּוָלא ֵיִזיל ֲאַבְתָרה ַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ ,

א ָלה ָכל ִסְטִרין, ְּלַאְבָאׁשָ ה ּבְ ְּוִאְתְפַרׁש ִמּנָ ֲעִביד. ּ ֲעָרא ְוטו, ּוַמה ּתַ ֵּמַההוא ׂשַ ְלָבַתר . ְפִריןּ
ֲחָדא ְְדַתְכִריך לֹון ּכַ א, ּ ֵני ָנׁשָ ן ּבְ ּמָ ֲאָתר ְדָלא ַעְבִרין ּתַ ִּאְצְטִריך ְלָאָנָחא לֹון ּבַ גֹו , ְ אֹו ּבְ

ִאין ַדֲחֵצָרא ּתָ ן, ּחֹוִרין ּתַ ּמָ   )שייך כאן, ועוד ובראשי חדשיכם אמרו(. ְוַתְגִניז לֹון ּתַ

יֶכם ָא י ָחְדׁשֵ ָנן ְדַמְתִניִתיןְּועֹוד וְבָראׁשֵ ְּמרו ַרּבָ ית , ּ ין ַיְרִחין ַעל ִפי ּבֵ ְּדַכד ֲהוֹו ְמַקְדׁשִ ּ ּ
י ֶהָהִרים, ִּדין ָראׁשֵ ואֹות ּבְ יִאין ַמּשׂ ֶזה ְרֵאה ְוַקֵדׁש, ֲּהוֹו ַמּשִׂ ַּוֲהוו ַאְמִרין ּכָ ְלִזְמִנין ִסֲהָרא . ּ

ַקְר ָלא ְלֵעיָלא ּבְ ַגְווָנא ָדא ֲהָוה ִמְסַתּכְ ָנא ָדא . ָנאֲּהַות ּכְ גוֹוָ א ּכְ ָלא ְלַתּתָ ּוְלִזְמִנין ִמְסַתּכְ ּ
ָנא ָדא ְלִזְמִנין ְלָדרֹום  גוֹוָ ָנא ָדא כ ְלִזְמִנין ְלַמֲעָרב ּכְ גוֹוָ ָלא ְלִמְזָרח ּכְ ְּלִזְמִנין ִמְסַתּכְ ּ

ית ִסְטִרין ְדָכ לוָתה ִדיָלה ְלׁשִ פֹון ְוַהאי ִאיהו כ ִאְסַתּכְ ּוְלִזְמִנין ַלּצָ ּ ּ ּ ּ ּ ִּליל לֹון ִתְפֶאֶרת ְדִאיהו ּ
ְפֶאֶרת' ו בוָרה ּתִ דוָלה ּגְ ּּגְ   .ֶנַצח הֹוד ְיסֹוד. ּּ

ְּנקוָדא ְדָנִגיד ָעֵליה ִמְלגֹו ּ ּ ְּוַהִהיא חוט ְדַאְסַחר ָעָלה. ִהיא ָחְכָמה, ּ ּ ֶתר, ּ ְוַהִהיא . ִּאיהו ּכֶ
ְּנקוָדא ִאיהו ְלִזְמִנין ֲעָטָרה א, ּ ּסֵ ַרְפָרף ַלֲהדֹום , ּב ָעֵליהְלֵמיַת, ּוְלִזְמִנין ּכִ ְלִזְמִנין ׁשְ

  .ַרְגָליו

ם ִלּבון ַהֲהָלָכה. ַוֲאַמאי ִאְתְקִריַאת ְלָבָנה ְּדִאיִהי ִמְלגֹו, ַּעל ׁשֵ בוָדה )תהלים מה(, ּ ל ּכְ ּ ּכָ ּ
ת ֶמֶלך ְפִניָמה ּּבַ ַנת. ְ א ְדִביָנה ְדָנִחית ָעָלה ִאיִהי ִמְתַלּבְ ּוְבֶאּשָׁ ּ ְּוָרָזא ְדִמָל. ּ  )ישעיה א(, הּ

ינו ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ִּאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּוַמאי ַדֲהַות ֲאֹדָני ִדיָנא. ּ ּ ְגבוָרה, ּ ּסוָמָקא ּבִ ּ ,
יָנה ן ּבִ ְטָרא ְדֶחֶסד. ְּדַתּמָ ַנת ִמּסִ ן ָחְכָמה, ִּאְתַלּבְ ד, ְּדַתּמָ   .ְּוִאְתַהְדַרת ְידֹוָ

ִרים ְלִאְתַהְפָכא ִמִד ּוַמה ּגָ ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת ּּ מוִרים ְדִסיֲהָרא ִמּסִ ּיָנא ְלַרֲחֵמי ַצִדיִקים ּגְ ּ ּ ּ ּ
ִּאיִהי ְקִליָפא ִדיֵליה ֲחׁשוָכא, טֹוב ָוָרע ּ חֹוָרה, ּ ֶהֶרת ׁשְ ְפָחה, ִהיא ֵיֶצר ָהָרע, ִאם ּבַ . ׁשִ

ָהה)ויקרא יג( ה ְוִהיא ּכֵ ָפָלה ֵאיֶנּנָ ְּוֵלית ָלה ִמִדיָלה, ּ וׁשְ הֶּאָלא , ּ ַּההוא חוט ְדָנִהיר ּבָ ּ ּ ּ ,
ֵליְלָיא ְּדִאיהו ִלָוה ָלה ּבְ ּ ּ לוָתא, ּ ְּדִאיִהי ּגָ יָמָמא. ּ ה ּבִ ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוִאְתֲעָבר ִמּנָ ּ ּ ,

ְּדֵביה  ְכָנֶפיָה)מלאכי ג(ּ ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ּ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ּ.  

  ]א''ט ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ֲּאָבל ִסיֲהָרא ְדֵעץ ַהַחִיים ה, ּ ַּהִהיא ְנקוָדה ִדְלָגו ִמּנָ ּ ּ ַמּבוָעא ְדֵלית ֵליה ְפָסק, ּ ִּאיִהי ּכְ ּ ּ ּ ,
ה יב ּבָ ִּדְכּתִ ר ֹלא ְיַכְזבו ֵמיָמיו)ישעיה נח(, ּ ּ וְכמֹוָצא ַמִים ֲאׁשֶ ְּוִאְתְקִריַאת ַאֶיֶלת ַאָהִבים . ּּ

ְטָרא ְדֶחֶסד יך ֶחֶסד)ירמיה לא(ּינו ְּדַהְי, ִּמּסִ ְכּתִ ן ְמׁשַ יך ַעל ּכֵ ְ ַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתִ ּוְתֵרין . ְ
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ָנא ָדא, ַּקְרָנִין ִאית ָלה ִמן ְנהֹוָרא גוֹוָ ִנית ּכְ בֹוַה ִמן ַהׁשֵ ַגְווָנא ָדא ְלִזְמִנין ָהַאַחת ּגָ ּּכְ ּ ּ :
ִוין  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ְּלִזְמִנין ַקְרִנין ִאינון ׁשָ

 ] בשנה236יום [ הלימוד ליום כט אייר סדר

אמר רעיא מהימנא בההוא זמנא אלין מארי רעיא מהימנא  )א''ט ע''דף רמ (
ב ואחריו נמשך ''ז ע''נדפס בפרשת אחרי מות דף ס(עד אתעבר נחש מעלמא ' חכמתא וכו

יָמא ִדְלע)מה שכתוב בסמוך ִחיל וְלב' ּ ְוִאי ּתֵ ִנין אֹוִליַדת' ּּתָ ַתר, ׁשְ , ּ ֶאֶלף וָמאָתןּבָ
ן רע ּבַ חוׁשְ ִתיב . ב''ּּכְ ִחיל ָיָלָדה)ישעיה סו(ָהא ּכְ ֶטֶרם ּתָ ְּוָרָזא ְדִמָלה.  ּבְ  ְוָהָיה )ישעיה סה(, ּ

ֶטֶרם)א יומא''ס(ּוַמאי . 'ֶּטֶרם ִיְקָראו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה עֹוד ְוגֹו ִלימו.  ּבְ ּתְ ֶּאָלא ֹקֶדם ְדִיׁשְ ּ ּ ,
ִני ְבִעין וְתֵרין ׁשְ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן, ןּׁשִ ִּאיּנון ֲחָבִלים ְדיֹוֵלָדה, ּּבָ יִחין ' ִיְתָגְלָיין ב, ּ ְמׁשִ

ָעְלָמא ּוְבַההוא ִזְמָנא . ּבְ בֹוד)תהלים כט(ּ לֹו אֹוֵמר ּכָ ּ וְבֵהיָכלֹו ּכֻ  )משלי ג(ְּוָהא אֹוְקמוָה , ּ
בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו ֲעָתא. ּּכָ ַהִהיא ׁשַ ִדיםִּאֵלין ָמאֵרי ּתֹו, ּבְ ִּאֵלין ִדְסִבילו . ָרה ִיהֹון ִנְכּבָ ּ ּ

יֹוֵלָדה יִרין ּכַ ָמה ֲחָבִלים ְוּצִ י ָהָאֶרץ, ּּכַ ין ַעּמֵ ַּוֲהוו ְמבוִזין ּבֵ ּ ִדים, ּ ּוִמַיד . ְיהֹון ִנְכּבָ תהלים (ּ

ב)כט ּבול ָיׁשָ יֲעָיא, ּ ְיָי ַלּמַ ֶּאָלא ִדיִנין ְדַמּבול, ֵּאין ַמּבול. ְלַרׁשִ ּ ּ ַגְווָנ. ּ ּא ְדִנְפָתחו ּכְ ּ
יֹוֵמי טוְפָנא)בראשית ז( חו ּבְ ַמִים ִנְפּתְ הֹום ַוֲארוּבֹות ַהּשָׁ ּ ַמְעְיינֹות ּתְ ּ ּאוף ָהָכא ִיְתָערון , ּ ּ

א ְייהו ֵעיָלא ְוַתּתָ ִּדיִנין ְלַגּבַ ּ זוִיין וְקָלָנא, ַּעד ְדֵלית סֹוף ְוַתְכִלית, ּ ְּוָכל ּבִ ּ ְּדָעְבדו אוִמין , ּ ּ ּ
ָּכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמאעֹוְבֵדי ּכֹו יה, ּּ ה וְלַעּמֵ ם ְיהֹוָ ְּלׁשֵ ָרֵאל , ּ ה ֵחרוִפין ִדְסִבילו ִיׂשְ ְּוַכּמָ ּ ּ

ם ְיָי ְייהו ַעל ׁשֵ ִריך הוא, ִּמּנַ א ּבְ ְלהו ָנִטיל נוְקָמא קוְדׁשָ ִּמּכֻ ּ ּ ְּ  )נחום א(, ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי, ּ
ְי ן . ָּדא ִניָסן. ַמאן ִראׁשֹון, ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון. ּיהוּנֹוֵקם ְיָי ְונֹוֵטר וַבַעל ֵחָמה ְלַגּבַ ּמָ ּתַ

ְּלַקֵיים ַמה ְדאֹוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ּאֹוִליַדת ַהִהיא ַחָיה ּ ִניָסן ִנְגֲאלו וְבִניָסן ֲעִתיִדין , ּ ּּבְ ּ
ֵאל ּד ִדיֵליה''ּוְבי. ְלִהּגָ ס ָיה)שמות יז(, ּ י ָיד ַעל ּכֵ ּ ַויֹאֶמר ּכִ ָרא , ּ ן אֹוֵמי ְלַאְעּבְ ּמָ ּתַ

ו ֲעָמֵלִקִיים ֵּמָעְלָמא ַזְרָעא ְדֵעׂשָ ַההוא ִזְמָנא , ּ כו וְקחו ָלֶכם ּצֹאן )שמות יב(ּּבְ ּ ִמׁשְ ּ ּ
ֲחטו ַהָפַסח ְפחֹוֵתיֶכם ְוׁשַ ְּלִמׁשְ כו. ּּ ים)הושע ז(: ִּמׁשְ ּצִ ך ָידֹו ֶאת לֹוּצְ ַההוא ִזְמָנא. ְ ָמׁשַ ּכֹה , ּּבְ

יָאַמר ְיָי ָל ִעים ּבִ ָרֵאל ֹלא ָיֹבאו)יחזקאל יג(, ְואֹוֵמר. ּרֹוִעים ַהפֹוׁשְ ְּוִאֵלין . ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ
ִּאיּנון רֹוִעים ְדָעָנא ַּפְרָנֵסי ָדָרא, ּ ַמר ָעַלְייהו. ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ יָה )הושע ב(, ּ ה ָאֹנִכי ְמַפּתֶ  ִהּנֵ
ָרה ְדּבָ יָה ַהּמִ ֶכם ְוגֹו )יחזקאל כ(. ְוהֹוַלְכּתִ י ִאּתְ ַפְטּתִ י ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ', ְּוִנׁשְ ַפְטּתִ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ּּכַ

ך ת ֹחׁשֶ ַמּכַ ְְדָקִטיל לֹון ּבְ   )שהוא בהפך הדף' אלעזר וכו' ר( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

א ָפַתח. 'ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְוגֹו י ַאּבָ ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמ)תהלים מב(, ִּרּבִ ַאָיל ּתַ ן ּ ּכְ ִים ּכֵ
י ַתֲערֹוג ֵאֶליך ֱאֹלִהים ִתיב ָהָכא ַאָיל וְכִתיב ָהָתם ַאֶיֶלת , ַּהאי ְקָרא אֹוְקמוָה. ַָנְפׁשִ ּּכְ ּּ

א  ִגין ְדִאית ְדַכר ְוִאית נוְקּבָ ּּבְ ּ איהו , האי איל. כולא חד, ואף על גב דאית דכר ונוקבא(ּ

. וכלא חד.  ולא כתיב יערוגהדא הוא דכתיב כאיל תערוג. ואיהו אקרי נוקבא. אקרי דכר
  .)אילת השחר



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ַחר ֶּאָלא ָדא ִאיִהי ַחָיה ֲחָדא ַרֲחָמִנית. ַּמאי ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ּ ָכל ֵחיָון ְדָעְלָמא , ּ ְּדֵלית ּבְ ּ
ָווָתה ֲעָתא. ַּרֲחָמִנית ּכְ ֲעָתא ִדְדִחיַקת ָלה ׁשַ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ּ ְּוִאְצְטִריַכת ִלְמזֹוָנא ָלה וְלָכל , ּ ּ

ָעאת . ְוָאִתיַאת ְואֹוִביַלת ְמזֹוָנא. ִאיִהי ַאְזַלת ְלֵמָרִחיק ְלֹאַרח ְרִחיָקא. ןֵחיָו ְוָלא ּבָ
ַאר ֵחיָון. ֲאָמאי. ַּעד ְדֵתיֵתי ְוִתְתַהָדר ְלַאְתָרָהא, ְלֵמיַכל ְנׁשון ְלַגָבה ׁשְ ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ ּ ,

ּוְתָחֵלק לֹון ֵמַההוא ְמזֹוָנא ּנְ, ְוַכד ָאַתת. ּ ַאר ֵחיָוןִמְתּכַ ל ׁשְ ה ּכָ ין ְלַגּבָ ְּוִהיא ַקְייָמא , ּׁשִ
ֶאְמָצִעיָתא ן ֶטֶרף )משלי לא(, ְוִסיָמן. ּוַפְלַגת ְלָכל ַחד ְוַחד, ּבְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  ַוּתָ
ה ִדְפִליַגת לֹון. 'ְּלֵביָתה ְוגֹו ּוִמּמַ ְבָעה, ּ יר ֵמיְכָלא, ִאיִהי ׂשַ ִאלו ָאְכָלה ַיּתִ ּּכְ אימתי (. ּ ִמּכָֹלאּ

  .)פליגת לון

ַחר ֵּייֵתי ָלה ֲחָבִלים ְדָגלוָתא. ְּוַכד ֵייֵתי ַצְפָרא ְדִאְקֵרי ׁשַ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ִּאְתְקִריַאת ַאֶיֶלת , ּ
ַחר ם ַקְדרוָתא ְדַצְפָרא. ַהּשַׁ ַּעל ׁשֵ יֹוֵלָדה. ּ ַּדֲחָבִלים ָלה ּכַ ּ  )ישעיה כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
מֹו ָה ֲחָבֶליָה ְוגֹוּכְ ְזַעק ּבַ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ אמר רעיא מהימנא בההוא זמנא שייך (. 'ָרה ּתַ

  )אחרי זה

ת ְלהֹון ֵעי ְלֵמיֵתי. ֵּאיָמַתי ַפְלּגַ ד ַצְפָרא ּבָ עֹוד ְדִאיִהי ֵליְלָיא. ּכַ ְּוַקְדרוָתא ְסִליַקת , ּּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלַאְנָהָרא ָקם ּבְ, ּכְ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוגֹוַוּתָ ּתֵ יָון ְדַאְנִהיר . 'ּעֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ּּכֵ

ְמזֹוָנא ִדיָלה, ַצְפָרא ְבִעין ּבִ ְלהו ׂשַ ּּכֻ ּ ּ ּ.  

ֵדין ֶאְמָצִעיָתא ִדְרִקיַע, ּכְ ַחִיל ְוָאַמר, ָּקָלא ֲחָדא ִאְתַער ּבְ ְּקִריִבין עולו , ָקאֵרי ּבְ ּ
ְּלדוְכַתְייכו ּפוקו. ְרִחיִקין. ּ ּ ּל ַחד ְוַחד ִליְכֻנׁש ְלַאְתֵריה ְדִאְתֲחֵזי ֵליהּכָ. ּ ּ יָון ְדַאְנִהיר . ּ ּּכֵ

א ְמׁשָ ִניׁש ְלַאְתֵריה, ׁשִ ל ַחד ְוַחד ִאְתּכְ ֶמׁש )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכָ ְזַרח ַהּשֶׁ  ּתִ
יָמָמא. 'ֵּיָאֵספון ְוגֹו ֵליְלָיא, ְוִאיִהי ַאְזַלת ּבִ ְלָיא ּבְ ַצְפָראּו. ְוִאְתּגַ א ּבְ ך ִאְקֵרי. ַפְלּגָ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ַחר   .ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ

  ]ב''ט ע''דף רמ -' גזוהר חלק [

ר ְוַאְזַלת ִגיּבָ ְתְקַפת ּכְ ִתין ַפְרֵסי . ְלָאן ֲאָתר ַאְזַלת. ְּוִאְקֵרי ַאָיל, ְלָבַתר ִאּתַ ַּאְזַלת ׁשִ
ּגֹו טוָרא ַדֲחׁשֹוָכאְוָעאַלת ְל, ֲּאָתר ְדָנְפָקא )ב''ט ע''דף רמ(ֵּמַההוא   )ומתמן ארחת מזונא(. ּ

גֹו ַההוא טוָרא ַדֲחׁשֹוָכא ַּאְזַלת ּבְ ּ . ְּוָאִזיל ְלַרְגָלה, ָּאַרח ְלַרְגָלה ִחְוָיא ֲחָדא ֲעִקיָמא, ּ
ן ּמָ י טוָרא ִדְנהֹוָרא, ְּוִאיִהי ַסְלָקא ִמּתַ ְּלַגּבֵ ן. ּ ּמָ יָון ְדָמַטת ּתַ א, ּּכֵ ין ָלה קוְדׁשָ ַּזּמִ ִריך ּ ְ ּבְ

ָדא, ּהוא ִחְוָיא ַאֲחָרא ְּוָנִפיק וְמַקְטְרָגא ָדא ּבְ ִזיַבת, ּ ּתְ ן ַנְטַלת ְמזֹוָנא. ְוִאיִהי ִאׁשְ ּמָ , ּוִמּתַ
ַפְלגות ֵליְלָיא, ְּוָתַבת ְלַאְתָרה ּוִמַפְלגו ֵליְלָיא. ּּבְ ְרָיא ְלַפְלָגא, ּּ ַּעד ִדְסִליַקת ַקְדרוָתא , ׁשַ ּ

יָון ְד. ְּדַצְפָרא ַמר, ְוָלא ִאְתֲחִזיַאת, ַאְזַלת, ַאְנִהיר ְיָמָמאּּכֵ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ֲעָתא ְדָעְלָמא ִאְצְטִריך ְלִמְטָרא ְוְבׁשַ ּ ַאר ֵחיָון, ּ ל ׁשְ ה ּכָ ין ְלַגּבָ ׁשִ ּנְ ְוִהיא ְסִליַקת , ִּמְתּכַ
ְרָכָהא, ְּלֵריׁש טוָרא ַרָמָאה ין ּבִ ָהא ּבֵ ַתר ּגֹוָעהְוָגַעת ּגֹו, ְּוִאְתַעְטַפת ֵריׁשָ א , ָעה ּבָ ְּוקוְדׁשָ

ַמע ֹקָלה ִריך הוא ׁשָ ּּבְ ּּ ת ֵמֵריׁש טוָרא. ְוָחס ַעל ָעְלָמא, ְוִאְתְמֵלי ַרֲחִמין, ְ , ְּוִהיא ַנְחּתַ
ְרָמָהא, ְוָרֲהַטת ְתָרָהא ָרֲהִטין. ּוְטִמיָרת ּגַ ַאר ֵחיָוָתא ֲאּבַ ִחין ָלה, ְוָכל ׁשְ ּכְ ֲהָדא . ְּוָלא ַמׁשְ
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ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים)תהלים מב(, יבּהוא ִדְכִת ַאָיל ּתַ ַעל . ַמאי ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים. ּ ּכְ
ׁשו ֲּאִפיֵקי ָמִים ֵמַהְנהו ְדִאְתְיּבָ ּ ֲערֹוג, ְּוָעְלָמא ָצֵחי ַעל ַמָייא, ּ ֵדין ּתַ   .ּכְ

ַרת ֲעָתא ְדִאְתַעּבְ ׁשַ יַמת, ּּבְ יָון ְדָמָטא ִזְמָנא ְלֵמיַלד, ַאְסּתִ , ָעאת ְוָרַמאת ָקִליןּגָ, ּּכֵ
ַתר ָקָלא ְבִעין ָקִלין, ָקָלא ּבָ יִבין , ַעד ׁשִ ן ּתֵ ּבַ חוׁשְ יֹום ָצָרה)תהלים כ(ּּכְ ָ ְדַיַעְנך ְיָי ּבְ ּ ,

א ָדא ְרּתָ יָרָתא ְדעוּבַ ְּדִאיִהי ׁשִ ּ ּ ַמע ָלה. ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ה, ְּ ין ְלַגּבָ ֵדין ַאִפיק . ְּוַזּמִ ּּכְ
ין טוִרין, א ַרְבְרָבאַחד ִחְוָי ִּמּגֹו טוֵרי ָחׁשוך ְוָאֵתי ּבֵ ּ ַעְפָרא, ְּ ּפוֵמיה ְמַלֲחָכא ּבְ ּ ָמֵטי ַעד , ּ

ַההוא ֲאָתר, ַּהאי ַאָיל יך ָלה ּבְ ְּוָאֵתי ְוָנׁשִ ּ ֵרי ִזְמֵני, ְ   .ּתְ

ְנָייָנא. ְְוִאיִהי ָלִחיך, ִּזְמָנא ַקְדָמָאה ָנִפיק ָדָמא ל ִאיּנון ָּנִפיק ַמָי, ִזְמָנא ּתִ תו ּכָ ּיא ְוׁשָ ּ
טוַרָייא ִעיָרן ִדי ּבְ ּּבְ ַמֵטהו )במדבר כ(ְְוִסיָמִנך . ְּוִאְתַפְתַחת ְואֹוִליַדת, ּ ַלע ּבְ ּ ַוַיך ֶאת ַהּסֶ ּ ְ ּ

ּתְ ָהֵעָדה וְבִעיָרם. ַּפֲעָמִים ׁשְ ּוְכִתיב ַוּתֵ ּ.  

ִריך הוא ָחס ָעָלה ַעל  א ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ א ְדָנָחׁש )עובדאא ''ס(ְּ ְרּתָ ּעוּבַ א ''ס( ּ

ִתיב. ָּדא )דחיה ּ קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָילֹות ַוֶיֱחׂשֹוף ְיָערֹות ְוגֹו)תהלים כט( ,ַמה ּכְ קֹול ְיָי ', ּ
ְבִעין ַקִלין, ִּאיּנון ַחָבִלין ְוִציִרין, ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות ָעָרא ִאיּנון ׁשִ ִּמַיד ַוֶיֱחׂשֹוף ְיָערֹו. ְּלַאּתְ , תּ

ָרא  יַנְייהו ְלֵמיַהך, ּ ַההוא ָנָחׁש)א לאתערא''נ(ְלַאְעּבָ ְלָייא ַהִהיא ַחָיה ּבֵ ְוְלִאְתּגַ ּ , ּוְבֵהיָכלֹו. ּּ
ִריך הוא. ַּמאי וְבֵהיָכלֹו א ּבְ ֵהיָכלֹו ְדקוְדׁשָ ּּבְ ל ִאיּנון ָאְכלוִסין, ְּ ּּכָ בֹוד, ּ . ַּפְתִחין ְוַאְמִרין ּכָ

בֹוד קֹומֹו )יחזקאל ג(. ַמאי ּכָ בֹוד ְיָי ִמּמְ רוך ּכְ ְּבָ ַמאן , ּ וַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון)ח''במדבר כ( .ּ
ָּדא ִאיהו ֹחֶדׁש. ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון יה, ּ יה ְוִאַתְתְקַפת ּבֵ ְלָייא ּבֵ ְּדַהאי ַחָיה ִאְתּגַ ּ ְוָנְפָקא , ּּ

ר יֹום ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ר. ְלָעְלָמא ּבְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ַאר, ּבְ ְּדִאיּנון י,  ֵחיָווָתאִּאֵלין ׁשְ ְלָכל ' י' ּ
ד, ְסָטר ע ִסְטִרין', ִּאיהו י, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי. ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ּבְ , ְוַחד ְלָכל ְסָטר ְלַאְרּבַ

ר ע ָעׂשָ ע. ְּוִאיּנון ַאְרּבַ יָון ְדִאיּנון ַאְרּבַ ּּכֵ ר ִדְב, ּ ָנן ִעם ִאיּנון ֶעׂשֶ ּקְ ָראן וִמְתּתַ ִּמְתַחּבְ ּ ִסְטָרא ּ
ֵדין י, ִּדיִמיָנא ְקָנא ַחָיה ָדא , ד''ּכְ ֶחְדָוה ְלִאְתּתַ ּּבְ ִתּקוָנָהא)א לאתקנא סיהרא חיה דא''ס(ּ   .ּ ּבְ

  ]א''נ ע''דף ר -' גזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַּוַדאי ָהִכי הוא, ִרּבִ א ֲחֵזי. ּ ִתיב , ְוּתָ כו וְקחו ָלֶכם ֹצאן )שמות יב(ּכְ ּ ִמׁשְ ּ ּ
כו', ְוגֹו כו)בחבורא קדמאה(, ִּמׁשְ יך ֵמֲאָתר ַאֲחָרא. ּ ַמאי ִמׁשְ ַמאן ְדָמׁשִ ְּכְ . ַּלֲאָתר ָדא, ּ

ִאין ּתָ י יֹוִמין ּתַ כו יֹוִמין ִעָלִאין ְלַגּבֵ ִּמׁשְ ּיֹוִמין ִעָלִאין ִאיּנון שס. ּ  )א''נ ע''דף ר(, ו''ּ

כו ן ִמׁשְ ּבַ חוׁשְ ּּכְ ִאין. ּ ּתָ ְּדִאְתַנֲהָרא ִסיֲהָרא , ּוְבִזְמָנא, ה''ּון שנִּזְמִנין ְדִאיּנ, יֹוִמין ּתַ
ְלמוָתא ַאׁשְ ְּסִליקו ְלֶמֱהֵוי ִאיּנון יֹוִמין שס, ּּבְ כו ָחֵסר ַחד, ה''ּ ן ִמׁשְ ּבַ חוׁשְ ּּכְ ּ.  

ִאין ּתָ י יֹוִמין ּתַ כו יֹוִמין ִעָלִאין ְלַגּבֵ ִּמׁשְ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ֲחָדא ּבְ ְלהו ּכַ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ ּוַמאן . ּ
יך לֹון ר ְדִלְסַטר ְיִמיָנא. ְָמׁשִ ִּאיּנון ֶעׂשֶ ָעׂשֹור, ּ יב ּבֶ ָעׂשֹור. ִּדְכּתִ ֵעי ֵליה, ּבֶ ָרה ִמּבָ ֲעׂשָ , ּּבַ

ָעׂשֹור ּוְנקוָדה ֲחָדא ְדַאְזָלא , ִּאיּנון ְלָכל ְסָטר'  ט)א''פ ע''תצוה ק(ֶּאָלא . ַמאי ּבֶ ּ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ַגְווָנא ָדא. ּבְ ָמה ְוַהִהיא ְנ, ּּכְ ֲעׂשֹור ּכְ ר ְוַעל ָדא ּבְ ִליָמת ְלֶעׂשֶ ּקוָדה ֲאׁשְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2599דף [ -ּ

ַההוא ְנקוָדה ע ּבְ ׁשַ ָרה ִאינון יֹוִמין ּתֵ ֲעׂשָ א ּבַ מוׁשָ מֹור ְלׁשִ ְּדִאְתָמר ָזכֹור ְוׁשָ ּ ּ ַּלֹחֶדׁש ַהֶזה . ּ
ֶזה ְלֵמֲהִוי ּכָֹלא ַחד ָרא ֹזאת ּבָ ִגין ְלִאְתַחּבְ   .ּיֹוִמין ְדִלְסָטר ְיִמיָנא ּבְ

ְּבִזְמָנא ְדִאיּנון דּו רו ְלד' ּ ֲהַדְייהו)מתחברן(ִסְטִרין ' ִּאְתְקּשָׁ ֵדין אֹוִליַדת ַההוא ַחָיה . ּ ּבַ ּּכְ ּ
בֹוד ין ְלֵעיָלא ְלַהאי ַחָיה ְוָקָראן ָלה ּכָ ְּוִחְוָיא ָאִזיל ֵליה וְבַההוא ִזְמָנא ְמַקְדׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּוְכֵדין . ּ

אַּמה ְדָלא ֲהָו. ִּאְתַקָדׁש מֹוֲעָדא ּתָ בֹוד, ה ַעד ַהׁשְ ּוְכַען ָקָראן ָלה ּכָ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
בֹוד)תהלים כט( לֹו אֹוֵמר ּכָ ּ וְבֵהיָכלֹו ּכֻ   )אמר רעיא מהימנא מילין אלין שייך כאן(. ּ

ִּמִלין ִאֵלין ְסִתיִמין, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ח לֹון , ּ ְְוָצִריך ְלִמְפּתַ

י  ִניִזין ְדאֹוַרְייָתא, ַּחְבַרָייאְלַגּבֵ ְּדַמאן ְדָסִתים לֹון ּגְ ּ יֲעָייא . ִּאיהו ְמַצֵער לֹון, ּ ִּדְלַרׁשִ
ִניז. ִאְתַחְזָרן לֹון ֲחׁשֹוִכין, ְּנהֹוִרין ְדָרִזין ְּוִאיהו ָמְתָלא ְלָממֹוָנא ְדִאיהו ּגָ ּ ַּמאן ְדָחַפר , ּ

ַּעד ְדַגֵלי ֵליה, ֵּליה ְּוָלאו ִאיהו ִד, ּּ ֲחׁשֹוָכא ְוַקְבָלא, ּיֵליהּ סוְכְלָתנוֵתיה ּבַ ִּאְתַהָדר ּבְ ּ ּ ּ .
ּוְלַמאן ְדִאיהו ִדיֵליה ּ ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ָּנִהיר ֵליה, ּ ר ָנׁש ְלַגָלָאה ָרִזין ְסִתיִמין , ּ ִּאית ְלּבַ

  .ִּדְבאֹוַרְייָתא

ָעׂשֹור ן א, ַּיְרִחין ְדיֹוֵלָדה' ָלֳקֵבל ט, ִּאיּנון ְלָכל ְסָטר' ט: ּבֶ ּבַ חוׁשְ . ַמאן יֹוֶלֶדת. ח''ּּכְ
ִעים', ִּסְטִרין ְדָאת ד' ְלד', ִּאיהו ט, ח''א. ִמן ֶאָחד' ד ' ד, ח ָזכֹור''א. ְּוִאיּנון ַאְרּבָ

מֹור ִעין וְתֵרין. ׁשָ   .ָּהא ַאְרּבְ

בֹוד ַאר ּכָ ּתְ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִאׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ יה ּבָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ּ בֹוד .ְּ ּ ְוִאיהו ּכָ
בֹוד , ְּואֹוְקמוָה. ו''רנ, ִסְטִרין' ד ְלד''ֲהֵרי ס', ִּזְמִנין ְלָכל ְסָטר ְדָאת ד' ד, ב''ל ּכָ

א''ל, ְּלֵעיָלא ֵרין ִזְמִנין. ב ְלַתּתָ ָכל יֹוָמא ּתְ ּוְבִגין ָדא ְמַייֲחִדין ּבְ ֵרין , ּ הו ּתְ ְּדַאָמָרן ּבְ ּ
בֹוד ְּדִאיהו ס, ִזְמִנין ּכָ , ד''ְּדֶאָח' ֲהֵרי ד. ב''ֲהֵרי ע, ד''ִמן ֶאָח' ד' ּוְתֵרין ִזְמִנין ד. ד''ּ
ִלימו ְדמ ּׁשְ ָמָהן''ּ ִלימו ְדע. ב ׁשְ ּוׁשְ ּ ָמָהן''ּ ִמְזמֹור ְלָדִוד . ב ׁשְ ּוְבִגין ָדא ַאְמִרין ּבְ  )תהלים כד(ּ

בֹוד ְיָי ִעזוז ְוִגּבֹור ִּמי ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ְנָייָנא . ְ בֹודּוְבִזְמָנא ּתִ ְִמי הוא ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ כ רעיא ''ע(. ּ

  .)אמר רעיא מהימנא מילין אלין שייך כאן( )מהימנא

ָּדא ֵהיָכל ִעָלָאה ְפִניָמָאה. ַמאן ֵהיָכלֹו ּ א ּכָֹלא, ּ ן ִמְתַקְדׁשָ ְּדַתּמָ ּ ין ְלַמאן . ּ ן ְמַקְדׁשִ ּמָ ּּתַ
א ְּדָחֵזי ְלִאְתַקְדׁשָ ַהה. ּ ין ֵליה ּבְ ֵּהיך ְמַקְדׁשִ ּ ְרִעין. ּוא ֵהיָכָלאְ חו ּתַ ַקְדִמיָתא ִאְתְפּתָ ּּבְ ְוַחד , ּ
ָחא ְסִתיָמא ְרָעא ַחד, ַמְפּתְ ַההוא , ִּלְסַטר ָדרֹום, ַּאְתִקין וָפַתח ּתַ א ּבְ ֲהָנא ַרּבָ ֵדין ָעאל ּכַ ּּכְ

ֵהיְמֶיינֹוי, ִּפְתָחא ִעְטָרא ִדְקדוּשָׁ. ְּוִתּקונֹוי, ְּוִאְזְדָרז ּבְ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ּ ָנא ּ ּה וְלִביׁש חֹוׁשְ
ְבִעין ָזִגין ְוִרּמֹוִנין, ְוֱאפֹוָדא ּוְמִעיָלא ְדׁשִ ְּדִאיּנון , ּ ְוִציץ . ּ ַפֲעמֹון ָזָהב ְוִרּמֹון)שמות כח(ּ

א ַעל ִמְצֵחיה ִּנְזָרא ְדקוְדׁשָ ּ ד, ְּדִאְתְקֵרי ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש, ּ ט ּבְ ְגֵדי ָזָהב' ְוִאְתְקׁשַ ' ּוְבד, ּבִ
ְגֵד יה''ְּוַעל ַההוא ִציץ מ. י ָלָבןּבִ ָצן ָעֵליה, ּב ַאְתָוון ְמַלֲהָטן ּבֵ ּוְמַנּצְ ל ַההוא , ּ ְּוָנִהיר ּכָ

ְנהֹוִרין ִעָלִאין   )'רעיא מהימנא אסתחר ההוא היכלא לקמן וכו(. ֵּהיָכָלא ּבִ

  ]ב''נ ע''דף ר -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2600דף [ -ּ

ָחא ַחר ַההוא ַמְפּתְ ֵדין ָעאל ֵלִוי, ּא ְדִבְסַטר ָצפֹוןּוָפַתח ִסְטָרא ַאֲחָר, ִּאְסּתְ ָרא , ּכְ ַמְעׂשֵ
ִריך הוא, ְּדַיֲעֹקב א ּבְ ְּדַאְפִריׁש ְלקוְדׁשָ ּ ְּ יה. ּ ר ִניִמין ִעּמֵ ְּוִכּנֹור ְדֶעׂשֶ ִעְטרֹוי, ּ , ְּוִאְתַעָטר ּבְ

ָחא ָחר ַמְפּתְ ְרָעא, ּוְכֵדין ִאְסּתְ ַההוא ֵהיָכָלא ַחד ּתַ ּוָפַתח ּבְ ְרָע, ּ ּא ְדַקְייָמא ַּההוא ּתַ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ַּעּמוָדא ְדִלְסַטר ִמְזָרח , ּבְ ְבִעין ִעְטִרין )ב''נ ע''דף ר(ּ ׁשִ , ָּעאל ְוִאְתַעָטר ּבְ

ע ַאְתָוון ַאְרּבַ ֵריָסר, ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְּדִאיּנון ּתְ ִגלוִפין ְדָמאָתן ְוע. ּ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ּ , ֶאֶלף ָעְלִמין' ּּ
ִעְטִר י ְיָקר, ּין ְדַסְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמאְּוִאְתַעָטר ּבְ ה ְלבוׁשֵ ַכּמָ ה ִעְטִרין , ּּבְ ַכּמָ ּבְ

ין   .ַּקִדיׁשִ

ָחא ַחר ַההוא ַמְפּתְ ִניִזין, ִּאְסּתְ ְרִעין ּגְ ל ּתַ ּוָפַתח ֵליה ּכָ ין ְטִמיִרין, ּ ְרִעין ִדְקדוׁשִ ְּוָכל ּתַ ּ ּ ,
הו ְּוִאְתַקָדׁש ּבְ ּמָ, ּ אְּוַקְייָמא ּתַ ַמְלּכָ ְרָכאן. ן ּכְ ה ּבִ ַכּמָ ָרך ּבְ ה ִעְטִרין, ְִמְתּבְ ַכּמָ . ִּמְתַעֵטר ּבְ

ִחּבוָרא ֲחָדא ְלהו ּבְ ֵדין ַנְפֵקי ּכֻ ּּכְ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ִעְטַרְייהו ּכַ ִּמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ ַער . ּ יָון ְדַנְפֵקי ִאּתְ ּּכֵ
ִקׁשוטֹוי ֵּליה ּבְ ּ.  

ָעָרא ְרָמהְוַאְזִע, ְּוַהאי ַחָיה ִאּתְ יָרָתא, ּיַרת ּגַ ִּמּגֹו ְרִחימו ְדׁשִ ְרָמה ִמּגֹו , ּ ֵּהיך ַאְזָעַרת ּגַ ְ

יָרָתא ְּרִחימו ְדׁשִ ְרָמה ְזֵעיר ְזֵעיר, ּ ַּעד ְדִאְתָעֵביַדת ְנקוָדה ֲחָדא, ַּאְזָעַרת ּגַ ּ יָון ְדִאיִהי . ּ ּּכֵ
ְרָמה ִתיב )בשירתא(, ַּאְזִעיַרת ּגַ ֵדין ּכְ ת ֵלִויּ ַוֵיֶל)שמות ב( ,ּכְ ח ֶאת ּבַ ית ֵלִוי ַוִיּקַ ּך ִאיׁש ִמּבֵ ְ .
ת ֵלִוי ַוַדאי ָמאָלא, ּּבַ ְטָרא ִדׂשְ ֵּהיַאך ָאִחיד ָלה. ִּמּסִ ה ִמּגֹו . ְ חֹות ֵריׁשַ ָמאָלא ּתְ יט ׂשְ ּאֹוׁשִ

  .ֲּחִביבו

יָמא יָון ְדִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדא, ְוִאי ּתֵ ּּכֵ ּ ְנקוָדה ְז, ּ ֵּאיך ָיִכיל ְלַאֲחָדא ּבִ ּ י . ֵעיָראְ ֶּאָלא ְלַגּבֵ
ל ַמה ְדהוא ִמָלה ְזֵעיָרא, ֵּעיָלא ּּכָ ּ א, ּ ְחּתָ ּבַ ָּדא ּתוׁשְ ְרבו ִעָלָאה, ּ ְּוָדא ִעלוָייא ְוַרב ּבִ ּּ ִּמַיד . ּ

ַער ָלה א ִאּתְ ֲהָנא ַרּבָ ְּדִאלו ֲהַוות ַרְבְרָבא, ְּוָחִביק ָלה, ְּוָאִחיד ָלה, ּּכַ ָלא ַיְכִלין ְלַאֲחָדא , ּ
ַלל ְרָמה. ּכְ יָון ְדַאְזִעיַרת ּגַ ֲּאָבל ּכֵ ְּוִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדא, ּ ה, ּ ֵדין ֲאָחִדין ּבָ ְּוַסְלִקין ָלה , ּּכְ ּ

יָון ְדַסְלִקין ָלה, ְּלֵעיָלא ּּכֵ ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּּ ין ּתְ ֵדין ַההוא ַעּמוָדא ְדַקְייָמא , ְּוָיְתָבא ּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ר ּבַ, ּבְ יִקיןִאְתַחּבָ ָחִביבו ִדְנׁשִ ֲּהָדה ּבְ ּ ְרִחימו ְדִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ּּבִ ּ ֵדין . ּ בראשית (ּכְ

ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל)כט ָדא, ּ ַוִיּשַׁ ָקן ָדא ּבְ יִקין ִמְתַדּבְ ְרִחימו ְדְנׁשִ ּּבִ ּ ּ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ ַּעד ְדַנְקָטא , ּ
ְדָקא ָיאות א ְדִעּנוִגין ּכַ ַּנְפׁשָ ּ ּ ּ.  

ֲעָתא ְד ׁשַ ְדָקא ָיאותּּבְ א ְדִעּנוִגין ּכַ ַּנְקָטא ַנְפׁשָ ּ ּ ּוַבְעָיא ְלַפְקָדא ְלֵחיָלָהא, ּ ין , ּ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ
ְלהו ּּכֻ א, ּ ְּוַקְרָיין ָלה ִמּגֹו ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ בֹוד, ּ בֹוד ּכָ בֹוד ּכָ א . ּכָ א ַאּבָ ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ּּבְ
א ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי ְמקוָדׁש ְמקוָד, ְוִאּמָ ּ ּ ּ ְדָקא ָיאות. ׁשּ ֵדין ַיְרָחא ִאְתַקָדׁש ּכַ ּּכְ ִתיב. ּ , ּוְכֵדין ּכְ

כו ְוגֹו, ִּראׁשֹון וַדאי, ּוַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּוַעל ָדא ִמׁשְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזה. 'ּ ְּוַעל ָדא ּבֶ ּ ,
א ְמׁשָ ׁשִ ר ִסיֲהָרא ּבְ ּוַמה ַדֲהַות , ְּדִאְתַחּבָ ּ ְנקוָדה ֲחָדא)נקטא(ּ ד , ּ ט ְזֵעיר ּכַ א ִאְתְפׁשָ ַּנְחּתָ

ל ִסְטִרין', ְוִאְתָעִביַדת ה, ְּוִאְתַמְלָייא, ְזֵעיר ְדָקא ָיאות, ַמְלָייא ִמּכָ א ּכַ ִּמְתַקְדׁשָ ּ ּ.  

  ]א''נ ע''דף ר -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2601דף [ -ּ

ַחר ַההוא ֵהיָכָלא)א''נ ע''דף ר(רעיא מהימנא  ְרָעא ַאֲחָרא ִדְסָטר , ּ ִאְסּתְ ּוָפַתח ּתַ ּ
ְבִעין וְתֵרין ִעְטִרין)א צפון''ד(ָּדרֹום  ׁשִ ִליָתָאה. ּ ּבְ ְרָעא ּתְ ח ּתַ , ִלְסַטר ִמְזָרח, ְלָבַתר ַאְפּתַ

ין  ַחְמׁשִ ְרִעין ְדִביָנה,  ְנהֹוִרין)ותרין(ּבְ ין ּתַ ְּדַחְמׁשִ ְרָעא ַאֲחָרא ְדִלְסַטר . ּ ח ּתַ ְּלָבַתר ַאְפּתַ
ע, )א מערב''ד(ָצפֹון  ַמע''ּהו רמְּוֻכְל, ב ִעְטִרין''ּבְ ָיין ִדְקִריַאת ׁשְ יִבין ְדָפְרׁשִ ן ּתֵ ּבַ חוׁשְ ּח ּבְ ּ ּ .

ּוַמה ִדְבַקְדֵמיָתא ַהִהיא ַחָיה ֲהַות ְזֵעיָרא ּ ַההוא ִזְמָנא ִאְתְרִביַאת, ּ יב, ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
בֹודֹו)ישעיה ו( ל ָהָאֶרץ ּכְ ָאה,  ְמֹלא ּכָ בֹוד ִעָלָאה ְוַתּתָ ְּדִאיהו ּכָ ּ ּ.  

ְּדֵביה ח, י ָעְלִמין''ד ָמֵטי ְלַחּכַ ְרָכאן ִדְצלֹוָתא''ּ יה , ּי ּבִ ּוָפַתח ּבֵ  ֲאֹדָני )תהלים נא(ּ
ִהָלֶתך יד ּתְ ח וִפי ַיּגִ ְפּתָ ָפַתי ּתִ ָׂשְ ּ ֵדין ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא. ּ ּּכְ ָחִביבו , ּ ֲהָדה ּבְ ר ּבַ ִּאְתַחּבָ ּ

ְפָוון יִקין ְדׂשִ ְּדְנׁשִ יַנְייהו, ח ְוהֹודְּוִאיּנון ֶנַצ, ּ ְּדָלׁשֹון ִאיהו ַצִדיק ּבֵ ּ ּ ַההוא . ּ ְּלׁשֹון ִלמוִדים ּבְ ּ
ק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל)בראשית כט(, ִזְמָנא א , ּ ַוִיּשַׁ בֹוד ַאּבָ בֹוד ּכְ ֵדין ָקָראן ְלַהִהיא ַחָיה ּכָ ּּכְ

א ְּמקוָדׁש ְמקוָדׁש, ְוִאיּמָ ּ ּ ְדָקא ָי. ּ א ּכַ ֵדין ַיְרָחא ִאְתַקְדׁשָ ּּכְ ֵדין וַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון , ּאותּ ּּכְ
  .ִּראׁשֹון ַוַדאי

  ]ב''נ ע''דף ר -' גזוהר חלק [

כו ּוְכֵדין ִמׁשְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזה. ּ ְּוַעל ָדא ּבֶ א, ּ ְמׁשָ ׁשִ א ּבְ ר ִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ְּדִאְתַחּבָ ּ .
יה ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ֶמׁש וָמֵגן ְיָי ֱאֹלִהים )תהלים פד(, ּ י ׁשֶ ּוַמה ַדֲהַות ְנקוָדה ְזֵעיָרא. )צבאות( ּּכִ ּ ּ, 

ִסיֲהָרא)א כגוונא דא''ס(  ְוִסיֲהָרא )ב''נ ע''דף ר(. ּוְכֵדין ִאיִהי ַהֹחֶדׁש ָמֵלא, ּ ִאְתַמְלַאת ּבְ
ַגְווָנא ָדא ִּאְתַמְלָייא ּכְ בֹודֹו. ּ ל ָהָאֶרץ ּכְ ַקְדִמיָתא ָחֵסר. ָמֵלא ּכָ ִלימו, ּבְ ׁשְ ּוְכַען ּבִ כ ''ע(. ּ

  )'חייא פתח וכו' ר( )עיא מהימנאר

י , ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ל ְלָכל ַאְנׁשֵ ָנא ְדִאיהו ַמּקֵ גֹון ִליׁשָ ּּכְ ּ
יֵתיה ָנא ְדָאת ו, ּּבֵ ְּוִאיהו ִליׁשָ ר אֹוִתיֹות', ּ ְּוִאיהו ַמֵטה ְדֵביה ֶעׂשֶ ּ א , ּ ּוֵביה ָמָחא קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ַעל ְידֹוי י ּּבְ ְטָרא ְדה. ָחאןָמ' ְ ּוְבִגין ְדָכל ָמָחאן ֲהוֹו ִמּסִ ּ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר', ה' ּ , ִרּבִ
ל ָחֵמׁש  ַרִים ָהְיָתה ׁשֶ ִמּצְ ִרים ּבְ ּצְ רוך הוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה וַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ִּמּנַ ּ ְּ

ה ְוכו', ַּמּכֹות ְוכו ָאת יַּסְלָקא' ְוָאת ה. 'ֱּאמֹור ֵמַעּתָ ין ָמָחאן'  ּבְ ָחֵמׁש ִזְמִנין , ְלַחְמׁשִ
ין ּוְבִגין ָדא. ן''ִּאיּנון ר, ַחְמׁשִ ְּוַעל ַהָים ָלקו ר, ּ   .ן ַמּכֹות''ּ

ַרִים ַרְעְמֵסס ִהיא, ָאַמר יֹוֵסף ל ֵמיַטב ֶאֶרץ ִמּצְ ְּוַהִהיא ַאְרָעא ַאְפִריׁשו ְלַדֲחָלן , ּכָ
ָכ, ִּדְלהֹון ְְלַרְעָיא וְלֵמיַהך ּבְ ּל ִעּנוִגין ְדָעְלָמאּ יבון ְלִאיּנון . ּ ָרֵאי ָחׁשִ ְּוָכל ִמּצְ ח ס ר כ א [ּ

  ]ן ק ט ע ר ע י א מ ה י מ נ א 

הו, ְוֹלא עֹוד. ִּמּכָֹלא....  ַמר ּבְ ֶּאָלא ְדִאּתְ ּ ְיְדֶכם)שמות יב(, ּ ְלֶכם ּבְ ְפָייא , ּ וַמּקֶ ְלִאְתּכַ
ָרֵאי ל ַדֲחָלן ְדִמּצְ ּּכָ חֹות ְיַדְיי, ּ כֹורֹות ְמָמָנן. ּהוּתְ ּוְבִגין ְדִאיְנהו ּבְ ּ ִתיב , ּ  ַוְיָי )שמות יב(ּכְ

כֹור ה ָכל ּבְ   .ִהּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2602דף [ -ּ

ִתיב ל ָדא ּכְ ַתר ּכָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם )דברים טז(, ּּבָ  ֹלא ִיָאֵכל ָחֵמץ ׁשִ
ת ֹלא ֹתאֵכלו)שמות יב(ּוְכִתיב . עֹוִני ל ַמְחֶמּצֶ ֲּאַמאי ָמֵני ְדָלא , ְעָיא ְמֵהיָמָנאָאַמר ַר. ּ ּכָ

ְבַעת יֹוִמין ה, ְלֵמיַכל ָחֵמץ ׁשִ הֹון ַמּצָ . ַּוֲאַמאי ֹלא ּתֹאֵכלו, ַוֲאַמאי ֹלא ִיָאֵכל. ּוְלֵמיַכל ּבְ
ְטָרא ְדטֹוב ָוָרע. ל''ם חנכ''שּצ: ּּכְֹכֵבי ֶלֶכת ְוִאיּנון' ֶּאָלא ז ְּוִאיּנון ִמּסִ ְּנהֹוָרא ִדְלגֹו , ּ

א. ְּקִליָפה ִדְלַבר ָחֵמץ. הַמּצָ ת נוְקּבָ ְּוִאיּנון ָחֵמץ ְדַכר ַמְחֶמּצֶ ּ ּ.  

מוָרה ה ִדְלגֹו ׁשְ ַּמּצָ ֶלך)אסתר ב(, ְּוִאיּנון. ּ ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֶתת ָלה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ְ ׁשֶ ּ ּ .
ַמר ָעַלְייהו ּצֹות)שמות יב(, ְּוִאּתְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ה ִאי. ּ וׁשְ מוָרה ְלַבְעָלהַמּצָ ִּהי ׁשְ ְּדִאיהו ו, ּ ּ' .

ָוה ּוֵביה ִאְתָעִביד ִמּצְ ּ.  

י ָיה ּוַמאן ְדָנִטיר ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ מ, ּ ה''ִּדְגִניִזין ּבְ א . ץ''ם ה''י. ְּוִאיּנון, ץ ִמן ַמּצָ ּוָמֵני קוְדׁשָ ּ
ָרכֹות ֵליל ֶפַסח ַבע ּבְ ִריך הוא ְלָבֵרך ָלה ׁשֶ ּּבְ ּ ְּ ַבע, ְ ְּדִאיּנון ׁשֶ ָערֹות ִדיָלהּ ּ ַהּנְ ם ''שּצ, ּ

ת. ל''חנכ הֹון ָחֵמץ וַמְחֶמּצֶ ּוָמֵני ְלַאְעְבָרא ִמּנְ ָיין ַעל , ּ ְּדִאיּנון ֲעָנִנים ֲחׁשוִכין ִדְמַכּסְ ּ ּ ּ
ְבָעה ּכְֹכֵבי ֶלֶכת, ְנהֹוִרין הֹון , ְּדׁשִ ַמר ּבְ ה ְוֹלא נֹוַדע )בראשית מא(ְּדִאּתְ ּנָ ֹבאָנה ֶאל ִקְרּבֶ  ַוּתָ

י  ה וַמְרֵאיֶהן ַרעּכִ ּנָ ָּבאו ֶאל ִקְרּבֶ ִחָלה, ּ ּתְ ר ּבַ ֲאׁשֶ ָּחׁשוך ּכַ ְ ך ֲחׁשֹוָכא ַדֲעָנִנין . ּ ְּדָכל ּכַ ְּ

ָנה, ְּדָלא ַיְכִלין ְנהֹוִרין ְלַאְנָהָרא ְלהֹון, ִּדְלהֹון י ָבאו ֶאל ִקְרּבֶ ּוְבִגין ָדא ְוֹלא נֹוַדע ּכִ ּ ּ .
  .)כ רעיא מהימנא''ע(

י ִחָייא ָפ ִּרּבִ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ֶפַסח ְוגֹו, ַתחּ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִּאיְמָרא ְדִאיהו ִפְסָחא ֲאַמאי. 'ּּבְ ּ ּ .
ֶּאָלא ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי ּ ִגין ְדִמְצָרֵאי ַפְלִחין ְלַמַזל ָטֶלה. ֲהָוה ִאְמָרא, ְּוֱאָלָהא ִדְלהֹון, ּ ּּבְ ּ ּ ,

ך ַפְלִחין ְלִאיְמָרא ּוְבִגין ּכָ ְ א ֲחֵזי. ּ ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים)שמות ח(ִתיב ּכְ, ּתָ ַמאי .  ֵהן ִנְזּבַ
ְנִאין ֵליה. ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְּוִכי ַעל ְדׂשַ ִתיב ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ּ ֶּאָלא ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי. ּכְ ּ ּ ,
יב. ִאְקֵרי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים, ְּוֱאָלָהא ִדיְלהֹון ָמה ִדְכּתִ תֹוֲע)דברים יח(, ּּכְ ַּדֲחָלא , ֹבת ַהּגֹוִים ּכְ

ין ַאר ַעּמִ   .ִּדׁשְ
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א ֲחֵזי ָחְכְמָתא ְדיֹוֵסף יב, ּּתָ ים)בראשית מז(, ִּדְכּתִ ה ֲאָנׁשִ , ּ וִמְקֵצה ֶאָחיו ָלַקח ֲחִמּשָׁ
י ִמְקֶנה ָהיו ֲעָבֶדיך, ְואֹוִליף לֹון ְלֵמיַמר ַָאְנׁשֵ א ְדֲהָוה. ּ ל ַאְרָעאְּוִכי ַמְלּכָ ִליט ַעל ּכָ , ּ ׁשַ

א א ְלַמְלּכָ ָדא, ְוַאּבָ ְנאון , ָּעִביד ּכְ ְּוָעִביד ַלֲאחֹוי ְדִיׂשְ בון , ְלהֹון )א''א ע''דף רנ(ּ ְּוָלא ַיְחׁשְ
ּ ֶאָלא ַוַדאי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים)למעבד להון רועי צאן(. ְלהֹון ַּדֲחָלא ְוֱאָלָהא ִדיְלהֹון ִאְקֵרי , ּ ּ
ִתיבְוַעל, ָהִכי ח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים)שמות ח(, ּ ָדא ּכְ   . ֵהן ִנְזּבַ

ל , ָאַמר יֹוֵסף ְּוַהִהיא ַאְרָעא ַאְפִריׁשו ,  ֵמיַטב ִמְצַרִים ִהיא ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס)בראשית מז(ּכָ
ָכל ִעּנוִגין ְדָעְלָמא, ְּלַדֲחָלא ִדְלהֹון ְּלַרְעָיא וְלֵמיַהך ּבְ ּ י. ְּ ּבו ְלִאיּנון ְוָכל ִמְצָרֵאי ָחׁשִ ּ

ַדֲחֵליהֹון, ְּדָרָעאן ְלַדֲחֵליהֹון ַּאֲעִביד ְלַאַחי ְדַיְרּתון ַהִהיא ַאְרָעא. ּכְ דון לֹון ִמְצָרֵאי, ּ , ְּוִיְסּגְ
ְדָקא ָיאות בון לֹון ּכַ ְּוַיְחׁשְ ּ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ל רֹוֵעה )בראשית מז(, ּ י ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ּכָ  ּכִ

ִב, ֹצאן ַדֲחֵליהֹוןְמַחּשְׁ   .ין לֹון ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2603דף [ -ּ

י יֹוֵסי ִריך הוא ֵמִאיּנון ְדַפְלֵחי , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָמה ְדִאְתְפַרע קוְדׁשָ ֵניָנן ּכְ ְּוָהא ּתָ ּ ּ ּ ְּ ּ
ׁש, ְלֲעבֹוָדה ָזָרה . ְוִכי יֹוֵסף ָעִביד ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ָּהִכי ִאְתְפַרע ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ַמּמָ

ְלָטָאה ַעל ֲעבֹוָדה , יד יֹוֵסף ַלַאחֹוי ֲעבֹוָדה ָזָרהָלא ָעִב, ָּאַמר ֵליה ֶּאָלא ָעִביד לֹון ְלׁשַ ּ
חֹות ְיַדְייהו, ָּזָרה ִדיְלהֹון ּוְלַאְכְפָיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ִדיְלהֹון ּתְ ּ ל, ּּ ּקֵ ּמַ ּוְלַרָדָאה לֹון ּבַ אמר (. ּ

ְל,  ָאַמר יֹוֵסף)בסוף דף שקודם זה, רעיא מהימנא כגון ּטון ַאַחי ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִאי ִיׁשְ
ְרַמְייהו, ִּדיְלהֹון ְלטון ַעל ּגַ ן ְדִיׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ֵמיַטב ַאְרָעא, ּ ך אֹוִתיב לֹון ּבְ ְוְבִגין ּכָ ִליט , ּ ְוַאׁשְ

ל ַאְרָעא   .לֹון ַעל ּכָ

ְּוַעל ָדא ִאְמָרא ְדִאיהו ֶפַסח ֲאַמאי ּ ּ ֶּאָלא ַדֲחָלא ְדִמְצָרֵאי. ּ ּ יְלהֹון ֲהָוה ְּוֱאָלָהא ִד, ּ
ִריך הוא. ִאיְמָרא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ִסיבו ַדֲחָלא ִדיְלהֹון ְדִמְצָרֵאי, ְּ ִּמּבְ ּ ּ ּ ,

ְּוִתְפׂשו ֵליה ה ִדיְלכֹון, ּ ְתִפיׂשָ ִּויֵהא ָאסור ְוָתִפיׂש ּבִ ', ּוְביֹוָמא ד', ּיֹוָמא ַחד וְתֵרין ְוג, ּ
ַּאִפיקו ֵליה ְלִדיָנא ּ ָנׁשו ָעֵליהְו, ּ ִּאְתּכְ ּ.  

ְמִעין ָקל ַדֲחָלא ִדיְלהֹון ֲעָתא ְדִמְצָרֵאי ֲהוֹו ׁשַ ּוְבׁשַ ּ ּ ָרֵאל, ּ ה ְדִיׂשְ ְתִפיׂשָ ְּדָתִפיׂש ּבִ ְוָלא , ּ
ָזָבא ֵליה ָכאן, ַּיְכִלין ְלׁשֵ ָיא ָעַלְייהו, ֲהוֹו ּבָ ְרַמְייהו ִאְתֲעִקידו ְלָקְטָלא, ַּוֲהָוה ַקׁשְ ִאילו ּגַ ּּכְ ּ ּ ּ .

ִריך הואָא א ּבְ ַּמר קוְדׁשָ ְרׁשוַתְייכו, ְּ ִפיׂש ּבִ ִּיְהֶיה ּתָ ַתר יֹוָמא, ּ ָעה יֹוִמין, יֹוָמא ּבָ , ַאְרּבָ
ִפיׂש ִגין ִדֶיחמון ָיֵתיה ּתָ ּּבְ ּ ּוְביֹוָמא ְרִביָעָאה ַאִפיקו ֵליה ְלָקְטָלא, ּ ּ ְּוֶייחמון ֵליה ִמְצָרֵאי , ּּ ּ
יה ִדי ֵּהיך ַאּתון ַעְבִדין ּבֵ ּ ּ ּ ִריך , ָנאְ א ּבְ י ְדָעַבד לֹון קוְדׁשָ ׁשֵ ל ַמְכּתְ ָיא ְלהו ִמן ּכָ ְְוָדא ַקׁשְ ּ ּ ּ

ַדֲחֵליהֹון, ּהוא ִּאיּנון ִדיִנין ְדַיַעְבדון ּבְ ּ ּ ּ.  
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ְּלָבַתר ַדְייִנין ֵליה  נוָרא) ב''א ע''דף רנ(ּ יב, ּּבְ ְרפון ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶה)דברים ז( ,ִּדְכּתִ ׂשְ ּם ּתִ
ֵאׁש ִריך הוא. ּבָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּנו ָנא, ְּ ַּאל ּתֹאְכלו ִמּמֶ ְרעוָתא . ּ ְּדָלא ֵייְמרון ּבִ ּ ּ

א ְדָדַחְלָנא יאוְבּתָ ּוְבּתִ ּ ֶּאָלא ַאְתִקינו ֵליה ָצִלי. ַּאְכִלין ֵליה ָהִכי, ּ ּ ל, ּ ְּדִאלו , ְּוֹלא ְמבוׁשָ ּ
ל ְיֵהא ָטִמיר ּחמון ֵליהְוָלא ֶי, ְּמבוׁשָ ּקוָנא ִדיֵליה ְדֶיֱחמון ֵליה ָהִכי מֹוְקָדא , ּ ֶּאָלא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

נוָרא ִגין ְדֵריֵחיה נֹוֵדף, ּּבְ ּּבְ ּ.  

פוף ַעל ַקְרסולֹוי יה ָעֵליה ּכָ ְּותו ֵריׁשֵ ּ ּ ּ ְּדָלא ֵייְמרון ְדַחָיה, ּ ּ ּ ּאֹו ִמָלה ַאֲחָרא הוא, ּ ֶּאָלא , ּ
מֹוְדעון ֵליה ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ּיהו ַדֲחָלא ִדְלהֹוןְּדִא, ּ ּ ְּדָלא ֵייְכלון ֵליה, ְּותו. ּ ּ א. ּ ִתיאוְבּתָ ֶּאָלא ַעל , ּּבְ

ְבָעא ֹּאַרח ְקָלָנא וִבָזיֹון, ׂשַ רו בֹו, ְּותו. ּ ּבְ ְרמֹוי ָרָמאן , ֶּעֶצם ֹלא ִתׁשְ ֶּאָלא ְדֶיֱחמון ּגַ ּ ּ
ׁשוָקא ָזָבא ֵליה, ּּבְ ְּוָלא ֵייְכלון ְלׁשֵ ִתיב. ּ ה ה)במדבר לג( ,ְּוַעל ָדא ּכְ ' ּ וֵבאֹלֵהיֶהם ָעׂשָ
ָפִטים יִאין. ׁשְ ֶיְדֶכם. ִּדיִנין ַסּגִ ְלֶכם ּבְ ּּתו וַמּקֶ ַאר ָמאֵני ְקָרָבא, ּ א ְורֹוְמָחא וׁשְ   .ְּוָלא ַחְרּבָ

י ְיהוָדה ְּדִמְצָרֵאי ַפְלֵחי ְלַמָזל ָטֶלה, ָּהא אֹוְקמוָה, ָּאַמר ִרּבִ ּ ך ַפְלִחין , ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
י יֹוֵסי. ְמָראְלִאי ּּכָֹלא ַפְלִחין, ָּאַמר ֵליה. ְוָלא ִאיְמָרא, ָּטֶלה ִיְפְלחון, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ּ ,

ָטֶלה ְוִאיְמָרא ֶּאָלא ַמָזל ָטֶלה ָנִחית ְוָסִליק ּבְ ך ַפְלִחין ְלֹכָלא, ּ ּוְבִגין ּכָ ּ ְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי . ּ
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ַמְעָנא א , ׁשְ ִעיָרא ַרּבָ ּ ַדֲחָלא ִדְלהֹון ֲהָוה) דצאןא''ס(ְּדָכל ּבְ ִריך , ּ א ּבְ ְְוַעל ָדא ָקִטיל קוְדׁשָ ּ ּ
ֵהָמה כֹור ּבְ ל ּבְ ין ִדְלֵעיָלא. ּהוא ּכָ ַמר ְדִאֵלין ִאיּנון ַדְרּגִ ְּוָהא ִאּתְ ּּ ּ ּ ְּדִאְקרון ָהִכי, ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ל ַמְחֶמֶצת ֹלא ֹתאֵכלו )שמות יב(ּכְ  ֹלא )שמות יג( ּוְכִתיב, ּּכָ
ֶּאָלא ָדא ְדַכר. ֵיָאֵכל ָחֵמץ ּ א, ּ ְמעֹון. ְּוָדא נוְקּבָ י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ָדא , ֶאְלָעָזר ּבְ זה שייך (ּבְ

ִתיב ֹלא ּתֹאֵכלו)ברעיא מהימנא אחר קרבנא ִתיב ֹלא ֵיָאֵכל, ּ ּכְ ִתיב , ּוְבָדא ּכְ ֲאַמאי ָלא ּכְ
א ְד, ֶּאָלא. ֹּלא ּתֹאְכלו ּנוְקּבָ ַאְזָהָרה וַדאי, ִאיִהי ַאְסִטיַאת ָאְרָחָהאּ ְּדַכר ְדִאיהו ָאִחיד , ּּבְ ּ ּ

יר חוָטא ְדַדְכיו ַיּתִ ּּבְ ּ ה, ּ ׁשָ ַבּקָ ִתיב. ּבְ   .ֹּלא ֹתאֵכלו, ֹלא ֵיָאֵכל, ְּוַעל ָדא ּכְ

א ִתיב , ָּאַמר ֵליה ַאּבָ י, ָּאַמר ֵליה.  ֹלא ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ)דברים טז(ְוָהא ּכְ ִבין ַאְסּגֵ  ּתָ
ָנא ה ֹלא ֵיָאֵכל. ְיֵתיִרין ִליָקָרא ְלָקְרּבְ ׁשָ ַבּקָ ַקְדִמיָתא ּבְ ַאְזָהָרה. ֲאָבל ּבְ ֹלא , ֲאָבל ְלָבַתר ּבְ

ְרַווְייהו, ּּתֹאְכלו ָיא ִמּתַ ְּדהוא ַקׁשְ ּ ן. ַמְחֶמֶצת ַמאי ַטְעָמא. ּ ּמָ ִגין ְדֵריָחא ְדמֹוָתא ִאית ּתַ ּּבְ ּ .
א, ַמְחֶמֶצת. ְּדַכר, ָחֵמץ א ְוֵסיָפא ְדֵתיָבה,  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות)משלי ה(. ּנוְקּבָ ֵריׁשָ , ּּבְ

ח ָלה ּכַ ׁשְ ֶפַסח. ּּתִ ּוְבִגין ָדא ַמאן ְדָאִכיל ָחֵמץ ּבַ ּ ּ ִּאיהו ַאְקִדיַמת ֵליה מֹוָתא, ּ ּ ְוִליְנַדע , ּ
ָעְלָמא ֵדין ְּדִמית הוא ּבְ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב , ּ ֶפׁש ַהִהיא)שמות יב(ּכְ   . ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

ה ֵניָנן. )א אתקריאת מצה''ס(ֲאַמאי , ַמּצָ ַדי, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ִגין ְדָאַמר ְלעֹוָלמֹו ַדי: ּׁשַ ּּבְ ּ ,
ְּדֹיאַמר ְלָצרֹוֵתינו ַדי ּ ה. ּ ין, ּאוף ָהִכי ַמּצָ יׁשִ ֵדד ְדַמְבָרַחת ְלָכל ִסְטִרין ּבִ ִגין ְדָקא ְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ,

הוְוָעִביד  ַדי ִדְמזוָזה, ְּקָטָטה ּבְ ַגְווָנא ְדׁשַ ּּכְ ּ ּ ִדים וַמִזיִקים ְדַתְרָעא, ּ ְּדַמְבִריַח ְלׁשֵ ּ ּאוף ָהִכי , ּּ
ה ֵני ְקדוּשָׁ ּכְ ל ִמׁשְ הו, ִּאיִהי ַמְבָרַחת לֹון ִמּכָ ְּוָעִביד ְמִריָבה וְקָטָטה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ

ה וְמִריָבה)שמות יז( הַּעל ָד. ּ ַמּסָ ִתיב ַמּצָ ָסֶמך ִאיהו. א ּכְ ה ּבְ ְּוָהא ַמּסָ ְרּגומֹו . ְ ֶּאָלא ּתַ ּ
ה ִּאיהו ָמצוָתא, ְּדַמּסָ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמררעיא מהימנא  י ׁשִ ֶעְגֵלי , ִּרּבִ יִרים ּבְ ַער ַחַית ָקֶנה ֲעַדת ַאּבִ ּּגְ
ים ַער ַחַית ָקֶנה. ַעּמִ יה ֵעׂשָ, ּּגְ ָּדא ָקֶנה ְדִאְתֲאָחד ּבֵ ּ ָתא, וּ א ְדרֹוִמי ַרּבְ ְּדִאיִהי ַקְרּתָ ּ ,

א א ַרּבָ ַיּמָ ְבִריֵאל ָקֶנה ּבְ דֹול ְדרֹוִמי, ְּדָנַעץ ּגַ ָרך ּגָ ּוָבנו ָעֶליָה ּכְ ּ ְוַכד ִייֵתי . ָּקֶנה ְדָחֵמץ. ְּ
ָרֵאל ּפוְרָקָנא ְלִיׂשְ ר ֵליה, ּ ַער ַחַית ָקֶנה ֲעַדת. ִּיְתּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגְ ר ִמַיד ּוִמְת. ּ ַּעּבָ

ת ִדיֵליה רֹוִמי. ָחֵמץ ֵמָעְלָמא ַּמְחֶמּצֶ ָעְלָמא. ּ ה ּבְ ְלָיא ַמּצָ א ְדַבִית , ְּוִיְתּגַ י ַמְקְדׁשָ ְּדִאיִהי ּבֵ ּ ּ
ִני   .ִּראׁשֹון וַבִית ׁשֵ

א  יָנא ַקִדיׁשָ ָּאַמר ּבוּצִ ת ַעִין ָיִמין, )א רעיא מהימנא''ס(ּ ְּדִאיּנון ָלֳקֵבל ּבַ ּוַבת ַעִין , ּ
ֹמאל ִתי)לחם משנה(ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל . ׂשְ ֵרין ֲעָנִנין. רֹוִמי ְזֵעיָרא,  רֹוִמי ַרּבָ , ָלֳקֵבל ּתְ

ָמאָלא ת ֵעיָנא ְיִמיָנא וׂשְ ָיין ַעל ּבַ ּסְ ִּדְמּכַ אֹור ְוָחֵמץ. ּ ְּוַעד ְדִאֵלין . ְּוִאיּנון ָלֳקֵבל ׂשְ ּ
ּצֵ ל ִיָרֶאה וַבל ִיּמָ ֲערון ֵמָעְלָמא ּבַ ִּיְתּבַ ְייהוּ ְלָיין , ּא ַחד ִמּנַ ִני ָלא ִיְתּגַ ִית ִראׁשֹון ְוׁשֵ ּבַ

ָעְלָמא   .ּבְ
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ֹמאל, ְּוַאְסָווָתא ַדֲעָנָנא ֵעיָנא יך ְלַבת ֵעיָנא ָיִמין וׂשְ ְּדַאֲחׁשִ ַמה ְיֵהא ַאְסָווָתא , ְּ
ם ִיְרּבָ)ישעיה כז(ְּוַהְיינו . ָּמָרה ְדֶעְגָלא. ִּדְלהֹון ם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוׁשָ ם ִיְרֶעה ֵעֶגל. ץ ׁשָ ָּדא , ׁשָ

ן יֹוֵסף יַח ּבֶ יה , ָמׁשִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו)דברים לג(ּ ץ.  ּבְ ם ִיְרּבָ ן , ְוׁשָ יַח ּבֶ ָּדא ָמׁשִ
ִתי. ָּדִוד ר רֹוִמי ַרּבָ א. ַחד ַאְעּבָ ר רֹוִמי ְזֵעיְרּתָ ְבַלְיי''ְוַגְבִריֵא. ְוַחד ַאְעּבָ ּהו ּל ְדִמיָכֵאל ָלּקֳ

  .ִּאיּנון

ּוְבִגין ָדא ח ְּדִאיהו חוָטא ְזֵעיָרא', ּ ּ ַבר ָלה, ּ ַאְתָרָהא' ְּוֵייעול ה, ּּתָ ִּדְבַקְדֵמיָתא ָקֶנה . ּבְ
ָּוסוף ָקֵמלו ְלָטנוָתא ְדרֹוִמי. ּ ָּקֶנה ׁשֻ ִריך הוא , ָּוסוף ְלָכל ַמְלִכין, ּ א ּבְ ְּדָעִתיד קוְדׁשָ ּ ְּ

ְבָרא ֵליה ַער ַחַית. ְּלּתַ א,  ָקֶנהּּגְ יׁשָ ַער ַחָיה ּבִ ת, ִמן ָחֵמץ' ח, ּּגְ ר ַרְגֵליה ִמן ַמְחֶמּצֶ , ְּוַאְתּבַ
ה  ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ַער ַחַית ָקֶנה.  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות)משלי ה(ּ ר ֶרֶגל קֹוף ִמן , ְּועֹוד ּגְ ַיְתּבַ

ה, ָקֶנה ַאר ִהּנֵ ּתְ ָחָזק ָי. ְוִיׁשְ ה ְיָי ֱאֹלִהים ּבְ ם )ישעיה מא(, ֹבאִּמָיד ִהּנֵ ה ִהּנָ יֹון ִהּנֵ ּ ִראׁשֹון ְלּצִ
ן ר ֶאּתֵ ַלם ְמַבּשֵׂ ה. ְּוִלְירוׁשָ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן' ס: ִהּנֵ   .ּּבָ

א )שמות מט(ְוָאַמר  יָנא ַקִדיׁשָ ּּבוּצִ ׁש)ו''בראשית מ( ,ּ ים ָוׁשֵ ּשִׁ ֶפׁש ְלֵבית ַיֲעֹקב ׁשִ ל ַהּנֶ .  ּכָ
ים ּשִׁ ְּלַאְתָערוָתא ְדָמׁשִ, ׁשִ ׁש. יַח ִראׁשֹוןּ ִני, ָוׁשֵ יַח ׁשֵ ְּלַאְתָערוָתא ְדָמׁשִ ֲארו ו. ּ ּתָ ' ִּאׁשְ

ִנים ְלע הו, ב''ׁשָ ְּלַקֵיים ּבְ ְרֶמך )ויקרא כה(, ּ ְזמֹור ּכַ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ֶדך ְוׁשֵ ְזַרע ׂשָ ִנים ּתִ ׁש ׁשָ ָ ׁשֵ ָ

בוָאָתה ְּוָאַסְפּתָ ֶאת ּתְ ַמר , ּ ָרֵא)ירמיה ב(ְּדִאּתְ בוָאֹתה ֹקֶדׁש ִיׂשְ ית ּתְ   .ּל ַלְיָי ֵראׁשִ

ן ִתיב ְלֵעיל , ִאם ּכֵ ְמָחה)ירמיה לא(ַמה ּכְ אולֹות ֲעִתיִדין . ּ ָרנו ְלַיֲעֹקב ׂשִ ע ּגְ ֶּאָלא ַאְרּבַ ּ
ע ּכֹוסֹות ְדֶפַסח, ְלֶמֱהִוי ע ִפּנֹות ָעְלָמא. ָּלֳקֵבל ַאְרּבַ ַאְרּבַ ָרֵאל ְמפוָזִרין ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ,
ּ ִדיהֹון ְרחֹוִקין ֵמאוִמיןְּוִאיּנון ַּאְקִדימו ְלָרנו, ּ ּ ין, ְוִתְנָייִנין. ּ ּתִ ין , ּוְתִליָתִאין. ְלׁשִ ּתִ ְלׁשִ
ית   .ב''ּוְרִביָעִאין ְלע. ְוׁשִ

ּופוְרָקִנין ִאֵלין ּ ע ֵחיָון, ּ ַאְרּבַ ד ְדָרִכיב ָעַלְייהו, ִיהֹון ּבְ ם ְידֹוָ ׁשֵ ּּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
בֹוֶתיך ְיׁשוָעה ּכִ)חבקוק ג( ב ַעל סוֶסך ַמְרּכְ ּי ִתְרּכַ ָּ ְּדָלֳקְבַלְייהו. ָ ע , ּ א ַאְרּבַ ַער ְלַתּתָ ִיּתְ

ָבִטין, ְּדָגִלין ד ֶמֶלך. ּוְתֵריָסר ׁשְ ָרָזא ַדְידֹוָ ְּבְ ד ָמָלך, ּ ד ִיְמלֹוך ְלעֹוָלם )שמות טו(, ְְידֹוָ ְ ְידֹוָ

ֵריָסר ַאְתָוון ִאיּנון. ָוֶעד ָבִטיןָלֳקֵבל , ּּתְ ֵריָסר ׁשְ ּב ַאְנִפין ִדְתַלת ֲאָבָהן''ְוי, ּתְ ַמר , ּ ְּדִאּתְ
ָבה ָבִטין. ָּעַלְייהו ָהָאבֹות ֵהן ֵהן ַהֶמְרּכָ ר ׁשְ ִנין, ְּוִאיּנון ֶעׂשֶ ָבִטין. ֶאֶלף ׁשְ ֵרין ׁשְ ָמאָתן , ּתְ

ִנין י. ׁשְ ְלָיין ע, ב ַאְתָוון''ּוּמִ ָמָהן''ּתַ ְּדִאיּנון ע, ב ׁשְ ִנ''ּ ַתר ֶאֶלף וָמאָתן, יןב ׁשְ   .ּּבָ

ַלת ֵחיָון, ד''ְּוִאיּנון כ ּד ָרָזא ִדיֵליה''כ. ְּלָכל ַחָיה ִמּתְ  ְוָקָרא ְזה ֶאל ֶזה )ישעיה ו(, ּ
ּתֹות. ְוָאַמר ַלת ּכִ ת ַאַחת אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש. ּד ּצורֹות''ִמן כ, ְּוִאיּנון ּתְ ְנָייָנא , ּכַ ְוַכת ּתִ

מ. ִליָתָאה אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁשְוַכת ּתְ, אֹוֶמֶרת ָקדֹוׁש ָמאָלא ּבְ ַער ׂשְ ְּדָעַבד , ב ַאְתָוון''ִּמַיד ִאּתְ
ֲעָמֵלק   .ִּדיָנא ּבַ

ֶדֶרך ָמאֵרי ִמְקָרא)דברים כב( פֹור ְלָפֶניך ּבַ ֵרא ַקן ּצִ י ִיּקָ ְ ּכִ ָּ ָכל ֵעץ. ּ ָנה, ּבְ . ָמאֵרי ִמׁשְ
ֶאְפרֹוִחים ְּדִאיּנון ּכָ ַעְנֵפ, ּ ִנין ּבְ ָכל ֵעץ, ִּאית ְדַאְמֵרי. י ִאיָלָנאִּדְמַקּנְ ָרֵאל, ּבְ דף (. ִּאֵלין ִיׂשְ

הו )ב''ב ע''רנ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ י)ישעיה סה( ,ּ י ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעּמִ ִּאֵלין ָמאֵרי , אֹו ַעל ָהָאֶרץ.  ּכִ
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הו, )א משנה''ד(ּתֹוָרה  ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ְחֶי, ּ ַער ּתִ ן ְוַחִיי ּצַ יׁשָ ה ָעֵמלַּעל ָהָאֶרץ ּתִ . ּה וַבּתֹוָרה ַאּתָ
הוָנה: ֶאְפרֹוִחים ִּאֵלין ִפְרֵחי ּכְ ּ ים. ּ יּצִ ְרֵני : אֹו ּבֵ ִריך הוא ִמּקַ א ּבְ ִּאֵלין ְדָזן לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ִנים י ּכֵ יּצֵ ת ַעל ָהֶאְפרֹוִחים. ְרֵאִמים ְוַעד ּבֵ ִנין, ְוָהֵאם רֹוֶבּצֶ ִזְמָנא ַדֲהוֹו ְקֵרִבין ָקְרּבְ ַמה . ּּבְ
ִנים ִתיב ֹלא ִתַקח ָהֵאם ַעל ַהּבָ   .ּכְ

א י ַמְקְדׁשָ ִנין, ָּחַרב ּבֵ ּוָבְטלו ָקְרּבְ ִתיב, ּ ַלח ֶאת ָהֵאם, ַמה ּכְ ׁשַ ֵלח ּתְ ּׁשַ ִנים. ּ , ְּוָגלו ַהּבָ
ח ָלך ּקַ ִנים ּתִ ְְוַהְיינו ְוֶאת ַהּבָ ְטָרא ָדא, ּ ַמר ּבֵ', ְּדָאת ו' ִּמּסִ ְּדִאיהו עֹוָלם ָארֹוך ְדִאּתְ ּ ּיה ְּ

לֹו ָארֹוך, ְ ְלַמַען ִייַטב ָלך ְוַהֲאַרְכּתָ ָיִמים)דברים כב( ּכֻ ְְלעֹוָלם ׁשֶ ּ.  

ִנין ּוַבֲאָתר ְדָקְרּבְ לֹוִתין, ּ ינו ּצְ ּקִ יִרין, ּּתַ ָקִלין ְדׁשִ ִפין ּבְ ְפּצְ ּוְמּצַ ַמע. ּ קֹול ִדְקִריַאת ׁשְ , ּּבְ
ִעיָתא ְדִאיהו ְלֵעיָל י ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ְּלַגּבֵ ּ ּ ּ ָגלוָתא. אּ א ּבְ א וְבַרּתָ ְּדָהא ִאיּמָ ּ ּוִמַיד ְדָנִחית, ּ ּּ ,

א ְבַרּתָ ִרין ֵלה ּבִ ָהה, ַּקׁשְ יר ו, ְּדִאיִהי ַיד ּכֵ ית ְסִפיָראן', ִעם ה' ְלֶמֱהִוי ָקׁשִ ׁשִ ִּמָיד . ּבְ
י ָחְכָמה ין ְלַגּבֵ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְמַלֲחׁשִ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ְּ.  

בֹוד''ֶאָח ה. ה ִמן ָחְכָמה''ִגיַמְטִרָיא מ, ד'' ּכָ י ִאּמָ ְּדָנִחית ֵליה ְלַגּבֵ ּ ּוִמַיד ְדָנִחית, ּ ּּ ,
א וָרא ִדְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ִקּשׁ א ּבְ ִרין ֵליה ַעּמָ ַּקׁשְ ּ ּ ָיין ִדְתִפיִלין. ּּ ע ָפְרׁשִ ַאְרּבַ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ ּ ַּקֶדׁש , ּּ

י ְיִביֲא. ָחְכָמה, ִלי יָנה, ָךְוָהָיה ּכִ ְפֶאֶרת. ּבִ ָרֵאל ּתִ ַמע ִיׂשְ ִליל ו, ׁשְ ית , ְסִפיָרן' ּכָ ׁשִ ּבְ
יִבין מֹוַע. ּתֵ ָהה, ַּמְלכות, ְוָהָיה ִאם ׁשָ ֶתר כ. ַיד ּכֵ לֹוָתא ּכֶ יה' ּצְ ֵאין ָקדֹוׁש , ַּעל ֵריׁשֵ
ד ידֹוָ לֹוִתין, ּכַ ל ּצְ ר ּכָ ְּדַסְנַדְלפֹון קֹוׁשֵ ֶתר, ּ   .ְוָעִביד לֹון ּכֶ

ַהה ִריך ְלַסְדָרא ְמנֹוָרא ּבְ ּוא ִזְמָנא ּצָ א)א פתורא''ס(ְּ ּ ִלְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ָנא , ּ ּכְ ּוַמׁשְ
ָחא א ַוֲארֹוָנא וַמְדּבְ ּוְמַנְרּתָ א, ּ א ְדֵביָתא ְדַמְלּכָ ּמוׁשָ ְּוָכל ִמיֵני ׁשִ ּ ַתר ָפתֹוָרא . ּ ְּוָלאו ּבָ

ִריך הו א ּבְ ַּאְזֵליָנן ְדָלאו עֹוָבָדא ְדקוְדׁשָ ּ ַתר ָפתֹוָרא ְדִאיהו , אְּ ְּדָלא ַאְזֵליָנן ֶאָלא ּבָ ּ ּּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּעֹוָבֵדי ְידֹוי ְדקוְדׁשָ יה, ְּ ִכיְנּתֵ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ן ִדיֵליה. ּ ּכָ ִּמׁשְ ָּפתֹוָרא ִדיֵליה, ּ ּ ּ ,

א ִדיֵליה ְּמַנְרּתָ ֲּארֹוָנא ִדיֵליה, ּ ָחא ִדיֵליה, ּ ַּמְדּבְ ל ָמ, ּ ִליָלא ִמּכָ א ִאיִהי ּכְ ּמוׁשָ ּאֵני ׁשִ
א ִעָלָאה   .ְּלַמְלּכָ

א ִעָלָאה ְקֵני ַחְמָרא ְוָנֲהָמא ְדַמְלּכָ ִּאיְנהו ִאיּנון ִדְמּתַ ּ ּ ּ ִני ַלְחִמי , ּ הו ֶאת ָקְרּבָ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ
י י ְיָי, ְלִאּשַׁ יה ֶאָלא ִאֵלין ְדִאְתְקִריאו ִאּשֵׁ ְּדֵלית ְלָקְרָבא ֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּוְבִגין ָדא. ּ ִני ּ  ֶאת ָקְרּבָ

י ַמר. ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ְּדָעֵליה ִאּתְ ַלְחִמי)משלי ט(, ּ ּ ְלכו ַלֲחמו ּבְ ְּדִאיּנון , ְּוִאְתְקֵרי ֶלֶחם ַהָפִנים. ּ ּ
ה)במדבר ו(, ּב ַאְנִפין''י ה, ָ ְיָבֶרְכך ְיהֹוָ ה, ָיֵאר ְיהֹוָ א ְיהֹוָ ֵריָסר ַאְנִפין ִדְתַלת ֵחיָון, ִיּשָׂ ּּתְ ּ.  

ּם ְדִאֵלין ָפִניםַמאי ֶלֶח ּ ָּדא ַנֲהָמא ְדָאָדם. ּ ְּדִאיהו יֹו, ּ ְּוִאית ֵליה . א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ
ע ַאְנִפין ַאְרּבַ ד, ַּנֲהָמא ּבְ ע ַאְתָוון ְידֹוָ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ א. ּ ַּהאי ַנֲהָמא ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ִּאיהו , ּ

  .ֹּסֶלת ְנִקָיה

ן ִדיֵליה ְבׁשָ ּּכִ יה ַנֲהָמאְּדאֹוֶפה, ּ א, ּ ּבֵ ִכיְנּתָ ִלים. ׁשְ ּתְ ל ְוִאׁשְ ׁשַ ן ִאְתּבְ ּמָ ּוְבִגין ָדא. ּתַ ֵאין , ּ
ׁשוָלא ִעין ֶאָלא ֵמֲאָתר ְדָגַמר ּבִ ּּבֹוּצְ ּ ִלימו ְדֶפִרי. ּ ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ יׁשולֹו, ּ ַמר ּבִ ִּאיהו ּגְ ְוַהאי . ּ
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ד, ִּאיהו ֲאֹדָני ִלימו ַדְידֹוָ ַמר וׁשְ ּּגְ ּ ּיהו ֶלֶחם ַהָפִניםְּדִא, ּ ן ִדיֵליה, ֲאֹדָני. ּ ְבׁשָ ּּכִ ְּדִאיִהי . ּ
ְעָלה חֹות ּבַ ה ּתְ בוׁשָ ּּכְ ַמר. ּ ּוְבִגיָנה ִאּתְ ר ָיַרד )שמות יט(, ּ לֹו ִמְפֵני ֲאׁשֶ ן ּכֻ ּ ְוַהר ִסיַני ָעׁשָ ּ

ן ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ֵאׁש ַוַיַעל ֲעׁשָ ן ְד. ָּעָליו ְיָי ּבָ ִכְבׁשָ ן, ֵּאׁש ְדֶהְדיֹוטְּוֹלא ּכְ ִכְבׁשָ , ֶּאָלא ּכְ
יה ַבׁש ַרֲחָמיו ְלַעּמֵ ְּדֵביה ּכָ ּ עוִתין, ּ ִלין וָבעון ּבָ ד ְמּצָ ּּכַ ּ ַעְסך, ּ ׁשו ַרֲחֶמיך ֶאת ּכַ ן ִיְכּבְ ָּכֵ ָ ּ .

ה ָלך י ְדַרֲחָמָנא ָלּמָ ְבׁשֵ ְוֵביה ּכִ ּ ּ ּ.  

ּוְבַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא ִּאית ֹסֶלת ִדְיָהב ֵליה ַמְל, ּ אּ ַמר ָעַלְייהו, ּכָ ְּלִאיּנון ְדִאּתְ ּ ל , ּ ּכָ
ֵני ְמָלִכים ָרֵאל ּבְ ִדיַקָייא. ִיׂשְ ֵּמיְכָלא ְדּצַ ּ ְּדִאיהו ְפסֹוֶלת, ְּוִאית ַנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּ ְּלִאיּנון , ּ

ָפחֹות ַּעְבִדין וׁשְ א, ּ ַמר . ְּדֵבי ַמְלּכָ ַמְטרֹוִניָתא ִאּתְ ּוְבִגין ָדא ּבְ עֹוד  ַו)משלי לא(ּ ָקם ּבְ ּתָ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ּתֵ ְּדִאיּנון ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ַּלְיָלה ַוּתִ ַמר . ּ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ

א ֵמיְכָלא ְדַמְלּכָ יִרית ָהֵאיָפה סֹוֶלת ַוַדאי, ּּבְ יִרית, ד ִמן ֲאֹדָני''ְוָדא יֹו, ַּוֲעׂשִ . ִאיִהי ֲעׂשִ
ַחת ְּוָדא ֹסֶלת ְדֵהיְכָל ּבְ א ַאׁשְ   .)א דמיכלא דמלכא אשתכחת''ד(ּא ְדַמְלּכָ

א יָנא ַקִדיׁשָ ּקום ּבוּצִ ּ ָרך, ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ א, ְַאְנּתְ ְוִרּבִ י ַאּבָ י ְיהוָדה, ְוִרּבִ י יֹוֵסי, ְּוִרּבִ , ְוִרּבִ
י ִחָייא י יוָדִאי, ְּוִרּבִ א, ְּוִרּבִ ָנא דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ל ֵאָבִריןּוְלָקְרָבא , ְּלַתּקְ ְּדִאיּנון , ּכָ ּ

ָרֵאל ָמה, ִיׂשְ ִריך הוא ַההוא ְדִאְתְקֵרי ְנׁשָ א ּבְ ִנין ְלקוְדׁשָ ָּקְרּבְ ּ ּ ְּ א , ּ ִכיְנּתָ י ֵאָבִרים ׁשְ ְלַגּבֵ
א ּתָ בֹוַה, ַּקִדיׁשְ ל ּגָ ים. ֵּאׁש ׁשֶ ֵעּצִ י ָהעֹוָלה, ְּדָאִחיד ּבְ ְּדִאְתְקִריאו ֲעּצֵ ְּדִאיּנון ֵעץ ַהַחִיים , ּ ּ ּ

י ַהּקֶֹדׁש ִאְתְקִריאו. ְּוֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע הֹון , ִּאיּנון ָמאֵרי ּתֹוָרה, ֲּעּצֵ ְּדִאְתֲאִחיַדת ּבְ
ה , אֹוַרְייָתא ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ֵאׁש ְנֻאם ְיָי)ירמיה כג(ּ   .ּ ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ

ה ַמר ּבָ ן ַלְיָי, עֹוָלה ַלְיָי, ְּוִאּתְ ה ַלְיָי, ָקְרּבָ יְו, ִאּשֶׁ ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ַמר ֶאת ָקְרּבָ ְוָהא . ִאּתְ
ן ֶאָלא ַלְיָי ִתיב ְדֵלית ְלָקְרָבא ָקְרּבָ ּּכְ י, ַּמאי ִניהו, ּ ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ , ֶּאָלא ָאְרָחא. ֶאת ָקְרּבָ

ְּדַמאן ְדָקִריב דֹורֹוָנא ּ א, ּ ּוְלָבַתר ִאיהו ָפִליג ֵליה, ְּלִמְקַרב ֵליה ְלַמְלּכָ ּ . ּאן ְדָבֵעיְלַמ, ּּ
ָרֵאל ִריך הוא, ּאוף ָהִכי ִיׂשְ א ּבְ ַּמְקִריִבין אֹוַרְייָתא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ ְדִאיהו ַלְחמֹו)א''ג ע''דף רנ(, ּ ּ ,

ר ִדיֵליה, ְּוִאיהו ִיינֹו ׂשָ ְּוִאיהו ּבָ ּ ה, ּ ַמר ּבָ ִרי)בראשית ב(, ְּוִאּתְ ׂשָ ר ִמּבְ ַמי וָבׂשָ ם ֵמֲעּצָ . ּ ֶעּצֶ
ר ֹקֶדׁש ׂשַ אןְּד, ּבְ ַמִים ֲעְסֵקיָנן, ּאֹוְקמוָה ָעָלה ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ר ַהיֹוֵרד ִמן ַהּשָׁ ָבׂשָ   .ּבְ

ִריך הוא ַמאי ָעִביד ֵמַההוא דֹורֹוָנא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א ְדָאִכיל ַעל ָפתֹוָרא. ְּ ְּלַמְלּכָ ְּדַקְרִבין . ּ
ל ִמין ָוִמין ַּעל ָפתֹוֵריה ִמּכָ ְּוִאיהו ָפִליג ִמָפתֹוֵריה. ּוְפסֹוֶלת, ּוֵבינֹוִני, ֹסֶלת, ּ ּּ ְלָכל ָמאֵרי , ּ

ְדָקא ָיאות, ְּסעוָדָתא ְּלָכל ַחד ּכַ ַּעל ְיֵדי ְמָמָנן ִדיֵליה, ּ ּוֵמַההוא ַנֲהָמא. ּ ְּדִאיהו ֹסֶלת, ּ ּ ,
א ָאִכיל יה, ְּדַמְלּכָ ּבֵ ִּאיהו ָמֵני ְלֵמיַהב ְלִאיּנון ִדְרִחיִמין ּגַ ּ ּ ִני ֶאת ָק, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְרּבָ

י ֵריַח ִנחֹוִחי ְּדַהְיינו . ַלְחִמי ְלִאּשַׁ י ְיָי ְוַנֲחָלתֹו יאֵכלון )דברים יח(ּ ודא הוא ההוא (ּ ִאּשֵׁ

ְטָרא ְדִאיָלָנא .)לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי) משלי ט(דאתמר ביה  ּ ַהאי ִאיהו ִמּסִ ּ
ְּדַחִיי ְטָרא ְדֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ּ ֲּאָבל ִמּסִ ינֹוִני, ּ ּוְפסֹוֶלת . ְלַמְלָאִכים, ַמִני ְלֵמיַהב ּבֵ

ִדין וַמִזיִקין ַּלּשֵׁ א, ּ ָיין ְדַמְלּכָ ין ְלסוְסָוון וְלָפַרׁשְ ׁשִ ּמְ ְּדִאיּנון ְמׁשַ ּ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2608דף [ -ּ

א ין ְדַמְלּכָ ְּואֹוף ָהִכי ְדָפָרׁשִ ָנה, ּ ַמְלָאִכים, ֲהוֹו ָמאֵרי ִמׁשְ ְּדִאיּנון ּכְ ין לֹון . ּ ׁשִ ּמְ ְמׁשַ
ַדי, ִּדים ְיהוָדֵאיׁשֵ אֹות ׁשַ יִמין ּבְ ְּדִאיּנון ְרׁשִ ּ ְטָרא )'א באות י''ס(, ּ ִדין וַמִזיִקין ִמּסִ ּ ְוִאית ׁשֵ ּ ּ

ִּדְמָסֳאבו ִדים עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ְּדִאְתְקִריאו ׁשֵ ּ ּ ה )קהלת ז(. ּ ּ ְוֶזה ְלעוַמת ֶזה ָעׂשָ
  .ָהֱאֹלִהים

ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ָמא ּ ְּדִאיּנון ג, ֵרי ַמְתִניִתיןּ ְייהו' ּ ַמְלָאֵכי , ִּמיִנין ִמיּנַ ַּחד ִמין ִדְלהֹון ּכְ
ֵרת ְנָייָנא. ַהּשָׁ ְבֵני ָאָדם, ּוִמין ּתִ ִליָתאי. ּכִ ְבִעיָרן, ּוִמין ּתְ אֹוַרְייָתא . ּכִ יִמין ּבְ הֹון ַחּכִ ְוִאית ּבְ

ְּדִבְכָתב ְוִדְבַעל ֶפה יָד. ּ ד, אִאְתְקֵרי יֹוֵסף ׁשִ ם ְדאֹוִליד ֵליה ׁשֵ ַּעל ׁשֵ ָנא ָאְמרו . ּ ְּוָלאו ְלַמּגָ
ָבאֹות ּתֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ִּאם ָהַרב דֹוֶמה ְלַמְלַאך ְיָי ּצְ ּ ּּ ְמָדאי . ְ ְוַאׁשְ

א יה, ַמְלּכָ ַפְחּתֵ ּהוא ְוָכל ִמׁשְ ִדין ְיהוָדִאין, ּּ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיּנון ׁשֵ ּ ּ ְפָיין , ּ ְּדִאְתּכַ
אֹוַרְייָתא ָמָהן ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ ּוִבׁשְ ּ.  




