
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ְסֵלו ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו   v ּכִ
 

  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 ּּ ּ   ]674דף [ -ּ

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

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

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

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

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

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

  .לעורר אודות לימוד תורת הסודכדי 

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

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

v  
וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הראשונים והאחרונים 

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

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

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

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

  .  ומגלה להם סתרי תורה,הוד

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

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

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

וכמה בני נשא לתתא יתפרנסון מהאי חיבורא דילך  '',ואמרה נבואה בזו הלשון
   .''וקראתם דרור בארץ '', ובגינה,יתגלו לתתא בדרא בתראה בסוף יומיאכד 

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 ''בסיבתו אשר זה תהיה סיבה קרובה לביאתו וזה שאמר ובגינה 

כשם שלא נגאלו ישראל ממצרים עד , בזכות זה יגאלו ישראלכדי ש' אחוזתו וכו
ה לקדשם בדם הפסח ובדם המילה כן הגאולה העתידה לא יהיה ''שהוצרך הקב

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

 מסוגל הלימוד ,פלאה של קירוב הגאולה ברחמים בנוסף למעלה הנ,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
ר הזוהר הקדוש תיקן בישיבתו סדר לימוד מיוחד של גירסא בספ, ועוד'' ישרים

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

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

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

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

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

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

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

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

הוא נדחה מן העולם ומתבטלת ממשלתו לעד וכל , פר הזוהר הקדושוהלימוד בס
מציאות העולם משתנה ומתקרבת בצעדי ענק לקראת הגאולה השלימה 

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

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

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

 , הרי אינך מקובל: טוען,ס ופוסקים'' שעוסק כל יומו בלימוד ש-לשני 
, קים אז תמצא זמן גם ללמוד בספר הזוהרס והפוס''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 
  .זה הספרהשמר נפשך והתרחק מ. 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, פי שאדם זה אינו מבין כלום בחכמת הרפואה

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

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

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

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

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

כל ''א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא ''מרן רבינו יוסף חיים זיע
סק בחלק הפנימי שכל העו''  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

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

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

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

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

 ובאה ,ניתן להסביר ולבאר להם כי דעה זו היא ההיפך הגמור לאמת, לשמוע
 הוא -הר הקדוש ספר הזו! 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

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

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

  . לצמוח מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראל

v  
  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

   גאולת ישראל ברחמים מקרב ♦

  מבטל גזירות קשות  ♦

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

  . מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

  . שם שיש בכוחו לעשות ניסיםהרי הוא כהוגה ומפרש את ה ♦

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

נ נפטרים מסוגל ביותר לתקן נשמתם ''לימוד בספר הזוהר הקדוש לע ♦
  . ולהעלותה למקומה העליון ולהצילה מכל דינים
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שבזכות שלומדים '' סמוך עליו בשעת הדחקכדאי הוא רבי שמעון ל'' ♦
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 דשמיא בתורתו יזכה בסשהעוסק

  .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 

  . עליושם וממליצים טוב

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

, ובגודל כוח זכות הרבים של העוזרים והמסייעים למפעל הקדוש הזה. צדיקים
 אשר נזכה בקרוב עד, 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 ּ

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

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

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

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

  'ה

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

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

  )זוהר',  אות זפלא יועץ(. ' וכו'לפני ה

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

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

ר יעקב קאפיל של "ל מהמקובל האלוקי מוהר"סידור כוונות האריז(
בבית   אשר היה מגיד מישריםל"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  .קנא
  הנשמה

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

  )ז"ק ט"ס' סימן א, פאפריש

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

  והוא תיקון גדול לנשמה, שיטעה בקריאתו

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

  )ד"מ' ה באצבע סימור, א"עבודת הקודש להחיד(. לנשמה

לימוד הזוהר הקדוש נורא : נפש חיים .קנג
  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  .קנד
אף שאינו , וש הוא מסוגל לנשמההקד

  מרומבין כלל מה שא
לשון הזוהר הקדוש הוא על דרך דאיתא ש

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

  .מכל מקום ריח טוב קלט עמו, לקח כלום

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

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

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

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

  )הלל מפאריטש' ר

 )בעל התניא(ר הזקן "ם אדמובש .קנו
ספר הזוהר הלשון : נשמתו בגנזי מרומים

מסוגל לנשמה אף על פי דלא ידע מאי 
  קאמר

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

דרכים '  הוא גסגולה למחשבות זרות בעת התפילה
ף על פי א ספר הזוהר הלשון מסוגל לנשמהוכן ', וכו

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



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]681דף [ -ּ

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

  הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

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

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

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

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

 .מתא לקרוא בו יותר מכל עסק התורהלשכינתא ולנש
  )ר"תיקון ליל הוש(

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

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

' בענין לימוד זוהר הקדוש אמר בשם הקדוש ר
רו בלא שזוהר הקדוש צריך לאומאהרן מזיטאמיר 

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

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

  )'מאמר ב' דרוש ה

לשון הזוהר מסוגל : א מדינוב"מהרצ .קס
  מי שלא יודע כלום גם ללזכך 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  .קסא
לא ראה , אור הזוהר מתוקים מדבש

 -מאורות מימיו ולא טעם טעם התורה 
  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 מדבשהזוהר
 מטהר הנפש ועוד שהוא, 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  .קסב
היה לומד כבר מגיל תשע , שומע בקולי

  ספר הזוהר
היה לומד כבר מגיל , קוליאם דורי היה שומע ב"

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  .קסג
  מאמרי זוהר

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

 זוהרהלשון של ה: אור צדיקים  .קסד
  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



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]682דף [ -ּ

לימוד הזוהר הוא : ק מאלעסק"הגה  .קסה
הלשון של הזוהר  - שלימות גדול אל הנפש

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

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

ור של התיבות והדיב: שארית ישראל  .קסו
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"רביה  .קסז
וד על ידי לימ -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, התורה הקדושה

, ן"שיחות הר, בי נחמן מברסלבר (.מאוד לעבודת השם יתברך
  )ח"ק

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

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

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

ל עסק בע: א פוסק"ר הזקן זיע"האדמו  .קסט
  גדול יהיה רוב לימודו בזוהר

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

  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מאמרי האדמו

ך הלשון מסוגלת לזכ: רבי חיים הכהן .קע
  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  .קעא
שגם מי שלא ידע כלום אף על פי כן לשון 

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

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

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

הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן ... ויטאל
  כל הגלגולים

ן של " ספר הזוהר וכתבי מרכל אות ואות של
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  .קעג
שהמינות גובר צריכין ללמוד עם תינוק בן 

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

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  .קעד
  ל"מעורר יותר מכל מאמרי חז

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

  זקן

מזמן אשר הציץ וזרח אור יקרות של שני מאורות 
מו וקבלו קייהגדולים 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 (.דבריהם ומתלהבין בקריאתן מאוד מאוד
  )קדמת התיקונים בניהובה, הבן איש חי

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

  הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

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

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

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר :כסא אליהו  .קעח
  הקדוש יבוא הגואל

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

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

  וגזירות קשות ורעות

והר הקדוש כבר ידוע לכבודם מעלת לימוד הז
אשר הוא מבטל כל מיני פורעניות וגזירות קשות 

  )א"שנת תרפ, רבני ירושלים(. ורעות

   הקדוש יצאו מן הגלותזוהרעל ידי ה .קפ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  )'אות ג

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

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

  ללמוד ספר הזוהר: ל"א ז"הגר  .קפה
י אורה כדי והשיב ללמוד ספר הזוהר ושער

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

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

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

פת ליה שאינו מבין אפילו הכי שאינו מבין כי מה איכ
  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו( .הוא סגולה

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

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

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (

דף זוהר הקדוש : הבושםערוגת   .קפח
  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 
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .קפט
  בכל יום

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

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

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

זוהר הוא חלק : רבי מרדכי מטשערנאביל .קצ
  על חטאת נעוריםמהתיקון 

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

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

  )מטשערנאביל

אחר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .קצא
  התפלה ילמוד זוהר

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

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

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

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

ללמוד : רבי יוסף זונדל מסלאנט  .קצג
  בכל יום זוהר

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

ללמוד זוהר : רבי נחמן מטולטשין  .קצד
  דושהק

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

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

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

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

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

  )'אמונים אגרת ה

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

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

ואני מצווה לכל אחד מהאברכים לומר איזה 
, ל יום המסוגל מאוד לנפשדפים תקוני זוהר בכ

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

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

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

 )ז"ם כש(. 'בעזרת ה

 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה   .קצט
  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   .ר
תקאות ויחלקו הפ, 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

רשום בכל יום ובזה יוכלו ללמוד כל אחד חלק ה
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 .רא
 מטעם רבנים הגאונים -לגאולה האמתית 

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

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

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

  . ותחתונים ויפר עצת אויבינוכל הצרים אותם עליונים

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

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

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

מטעם רבנים הגאונים מארי " "לה האמתיתלגאו
אשר היא נעתקה למטה לשקוד " דארעא קדישא

על לימוד הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף 
  .סיומים

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

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

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

  .ר בארץוקראתם דרוונראה 

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

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

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

חודש ימים בפשטי התורה כי גדול כחה לקרב 
  .הגאולה

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

המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  דרקיעא

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

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

עכשיו בעיקבא דמשיחא : כסא אליהו .רה
ל "נשמות נמוכים וגם התגברות החיצונים רח

, אפשר לטהר נשמתם רק בסמים יקריםאי 
כי לשון הזוהר מסוגל , היינו בזוהר הקדוש

 -לזה אפילו בפטפוט לחוד ואפילו בליגלוג 
ובזה יהיה נשמר מכל רע מיצר הרע 

  בעולם הבאווממקרים רעים בעולם הזה 

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

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

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

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  .רו
' המוטל על הלומדים החרדים לדבר ה

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

עשה בלימוד חודש ימים הקבלה מה שלא י
  בפשטי התורה

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

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

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

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

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

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

שתדל בה כל אחד כפי אם י - כנגד כולם
תורתו כולה , יכולתו אפילו יום לשנה

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

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

 במלכותא דרקיעא

ומי שיכול לקנות לו רב שילמדהו קבלה או חבר 
', גורם אורך גלותא כו, ספרים ומתרשלאו מתוך ה

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

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

בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 
  .ל"האריז

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

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

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

וק מינה הא ד, 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

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

  )'ג אות ס"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים .רח
  יגינו עליו

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

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

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

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

העסק בספר הזוהר סגולה  :ל"האריז .ריא
  להשגה

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

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

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

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

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

 ).ל"האריז

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

 ).אות מד

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

 )שערים לבעל התניא

א לא ישב ולעתיד לב: ניאק ובעל הת"זוה .רטז
  בבושה

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

 ).ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו, בכללות

סיוע רב להבנת : רבי אברהם מסלונים .ריז
  נגלות התורה

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

מביא את האדם לאהבת : ז"הרמ .ריח
  הבורא

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

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

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

רפואה : קוריץק רבי פנחס מ"הרה  .רכ
  לרגלים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

והם בחינת הסודות להצילם , ב והרומחהקלע והחר
והספר הזה עתיד ', מרעתם בחיבור זה כו
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והנה כל אותם שיזכו . להתפרסם בימי מלכא משיחא
' בטחנו שנהי' ובה, אליו יזכו לגאולה בעזרת השם

  )הקדמה השניה לספר אור החמה( .ר"אכיה, בכלל הזוכים
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  כסלו לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  693................................] בשנה60יום [ ליום א כסלו סדר הלימוד

  703.................................] בשנה61יום [סדר הלימוד ליום ב כסלו 

  713.................................] בשנה62יום [סדר הלימוד ליום ג כסלו 

  724.................................] בשנה63יום [סדר הלימוד ליום ד כסלו 

  734.................................] בשנה64יום [סדר הלימוד ליום ה כסלו 

  745..................................] בשנה65יום [סדר הלימוד ליום ו כסלו 

  755..................................] בשנה66יום [סדר הלימוד ליום ז כסלו 

  765................................] בשנה67ום י[סדר הלימוד ליום ח כסלו 

  775................................] בשנה68יום [סדר הלימוד ליום ט כסלו 

  785..................................] בשנה69יום [סדר הלימוד ליום י כסלו 

  796...............................] בשנה70יום [סדר הלימוד ליום יא כסלו 

  806................................] בשנה71יום [סדר הלימוד ליום יב כסלו 

  816................................] בשנה72יום [סדר הלימוד ליום יג כסלו 

  827................................] בשנה73יום [סדר הלימוד ליום יד כסלו 

  837...............................] בשנה74יום [סדר הלימוד ליום טו כסלו 

  848...............................] בשנה75יום [סדר הלימוד ליום טז כסלו 
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  858.................................] בשנה76יום [סדר הלימוד ליום יז כסלו 

  869...............................] בשנה77יום [סדר הלימוד ליום יח כסלו 

  876...............................] בשנה78יום [הלימוד ליום יט כסלו סדר 

  890.................................] בשנה79יום [סדר הלימוד ליום כ כסלו 

  900..............................] בשנה80יום [סדר הלימוד ליום כא כסלו 

  910...............................] בשנה81יום [סדר הלימוד ליום כב כסלו 

  920...............................] בשנה82יום [סדר הלימוד ליום כג כסלו 

  930...............................] בשנה83יום [סדר הלימוד ליום כד כסלו 

  940..............................] בשנה84יום [סדר הלימוד ליום כה כסלו 

  950................................] בשנה85יום [ום כו כסלו סדר הלימוד לי

  961................................] בשנה86יום [סדר הלימוד ליום כז כסלו 

  971..............................] בשנה87יום [סדר הלימוד ליום כח כסלו 

  981..............................] בשנה88יום [סדר הלימוד ליום כט כסלו 

  991.................................] בשנה89יום [סדר הלימוד ליום ל כסלו 
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ָרֵאל ֵני ִדְמֵהיְמנוָתא ִיׂשְ ְּוָכל ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ִפין ּבְ ּקְ ְלהֹון ִמְתּתַ ּּכֻ ְל, ּ ּהו ֲאִחיִדין ּּכֻ
ׁש ִאיָלָנא ַמּמָ ַההוא . ּבְ הֹון ּבְ ּ גוָפא ְדֵביה)א נופא''ס(ִּמּנְ ּ ַעְנִפין, ּ הֹון ֲאִחיָדן ּבְ הֹון , ִמּנְ ִמּנְ

ָעִלין ין, ּבְ ָרׁשִ ׁשָ הֹון ּבְ ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ִמּנְ חו ְדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּ ּ ְדִלין . ּּ ּתַ ְּוִאינון ְדִמׁשְ ּ ּ
אֹוַר גוָפא ְדִאיָלָנא )ב''דף קצג ע(ְייָתא ּבְ ְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּּכֻ ּ ַדל . ּ ּתַ ך ַמאן ְדִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא ֹכָלא, ּבְ ִּאיהו ָאִחיד ּבְ ָמר, ּ ְּוָהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ץ. ּ ץ, ַוְיִהי ִמּקֵ י . ַמאי ִמּקֵ ִרּבִ
ְמעֹון ָאַמר ה ְזִכיָרה, ׁשִ ֲּאַתר ְדֵלית ּבָ ָמאָלאְוָד, ּ ּא הוא ֵקץ ִדׂשְ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ

ר ִייַטב ָלך)בראשית מ(, ִּדְכִתיב ֲאׁשֶ ך ּכַ ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ ְ ּכִ ְּוִכי ָהִכי ִאְתֲחֵזי ֵליה ְליֹוֵסף . ָ
ך, ַּצִדיָקא ִני ִאּתְ י ִאם ְזַכְרּתַ ְָדִאיהו ָאַמר ּכִ ּ ל יֹוֵסף ּבְ. ּ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ֶּאָלא ּכֵ , ָאַמר. ֶּחְלֵמיהּ

ַּוַדאי ֶחְלָמא ִדְזִכיָרה ִאיהו ַהאי. ּ ִריך הוא ֲהֵוי ֹכָלא, ְּוִאיהו ָטָעה ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּדָהא ּבֵ ּ ּ ּ ְּ.  

יה יו ָקם ַקּמֵ יה ַנׁשְ ְּוַעל ָדא ֲאַתר ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ ּ ִקים ֶאת יֹוֵסף , ּ ׁשְ ר ַהּמַ ִתיב ְוֹלא ָזַכר ׂשַ ַמה ּכְ
ֵח ּכָ ִקים. ּהוַּוִיׁשְ ׁשְ ר ַהּמַ יָון ְדָאַמר ְוֹלא ָזַכר ׂשַ ֵחהו, ּּכֵ ּכָ ַּמהו ַוִיׁשְ ֵחהו ֲאַתר . ּּ ּכָ ֶּאָלא ַוִיׁשְ ּ ּ

ְכָחה יה ׁשִ ְּדִאית ּבֵ ך, ּ ְְוָדא הוא ֵקץ ְדִסְטָרא ְדחׁשֶ ּ ּ ָנַתִים ָיִמים. ּ ָנַתִים, ׁשְ ְּדָתב . ַמאי ׁשְ
א יה ְזִכיָר, ַּדְרּגָ א ְדִאית ּבֵ ְּלַדְרּגָ   .הּ

ה עֹוֵמד ַעל ַהְיֹאר ִגין ְדָכל ָנָהר. ָּדא ֶחְלָמא ְדיֹוֵסף ֲהָוה, ּוַפְרֹעה חֹוֵלם ְוִהּנֵ ְּדיֹוֵסף , ּּבְ
ִדיק ִאיהו ַּהּצַ ֲחלֹום, ְּוָרָזא ָדא ֲהֵוי. ּ לֹום, ַּהאי ַמאן ְדָחֵמי ָנָהר ּבַ ישעיה (, ִּדְכִתיב. ָחֵמי ׁשָ

ָנָהר ׁשָ)סו ָנַתִים: לֹום ִהְנִני נֹוֶטה ֵאֶליָה ּכְ ץ ׁשְ י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר. ַוְיִהי ִמּקֵ ִּרּבִ  )משלי כט(, ּ
ה רומֹות ֶיֶהְרֶסּנָ ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ ְוִאיׁש ּתְ ׁשְ ּמִ ֶּמֶלך ּבַ ּ א ֲחֵזי, ְ ִריך , ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּכַ ּ

ּהוא ַעְלָמא ִעָלָאה ְדָקא ְיאות, ּ ַּאְתִקין ּכָֹלא ּכְ ּהֹוִרין ִעָלִאין ְמַנֲהִרין ְלָכל ְּוַאִפיק ְנ, ּ
ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ִסְטִרין ַמִים ִדְלֵעיָלא ְוֶאֶרץ ִדְלֵעיָלא. ּ ּוָבָרא ׁשָ ְלהו , ּ ְקָנא ּכֻ ְּלִאְתּתַ ּ
ֲחָדא ֵאי, ּכְ א ְדַתּתָ   .ְלתֹוַעְלּתָ

א ֲחֵזי ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ, ּתָ ׁשְ ּמִ ֶּמֶלך ּבַ א ּבְ, ְַמאן ֶמֶלך. ְ ָּדא קוְדׁשָ ִּריך הואּ ָפט. ְ ׁשְ ּמִ , ּּבַ
ְּדִאיהו ִקיוָמא ְדַאְרָעא, ָּדא ַיֲעֹקב ּ ָזן ִמן ה' ו, ְּוַעל ָדא. ּּ ָזַנת ' ה, ִּעָלָאה' ִאּתְ ָאה ִאּתְ ּתָ ּתַ

ָפט', ִמן ו ִמׁשְ ְּדִקיוָמא ְדַאְרָעא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּקונֹוי. ּּ ָכל ּתִ ָפט ַיֲעִמיד ֶאְרץ ּבְ ְּדָהא ִמׁשְ   .ְּוָזן ָלה, ּּ

ִריך הוא, ְֶמֶלך, ָבר ַאֵחרָּד א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָפט. ְּ ׁשְ ּמִ ִּדְכִתיב , ַיֲעִמיד ֶאֶרץ. ָּדא יֹוֵסף, ּּבַ
ּבֹור ֶאל יֹוֵסף)בראשית מא( או ִמְצַרְיָמה ִלׁשְ ִריך הוא . ּ ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַיֲעֹקב יה ּבְ ִליָטא ַעל ַאְרָעאֲּעַבד ֵליה ְליֹוֵסף, ִּאְתָרֵעי ּבֵ   .ּ ׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]694דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָאַמר ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ. ָּדא יֹוֵסף, ְֶמֶלך, ִרּבִ ׁשְ ּמִ ְּדָהא ַעד ָלא . ָּדא ַיֲעֹקב, ּּבַ
ַאְרָעא, ֲאָתא ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ָּלא ֲהָוה ִקיוָמא ּבְ ְפָנא, ּ יָון ְדֲאָתא ַיֲעֹקב . ִמּגֹו ּכַ ּּכֵ

ְזכוֵתיה ִא, ְלִמְצַרִים ּּבִ ְפָנאּ ַלק ּכַ   .ְּוִאְתְקַיים ַאְרָעא, ְּסּתַ

ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ, ָּדָבר ַאֵחר ׁשְ ּמִ ֶּמֶלך ּבַ א, ְ ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ  ַוְיִהי )שמואל ב ח(, ִּדְכִתיב, ּ
ָפט וְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו ה ִמׁשְ ָּדִוד עֹוׂשֶ ְּוִאיהו ִקֵיים ַאְרָעא, ּּ ּוִבְזכוֵתיה ָקְייָמא ְלָבַתר ְד, ּ ּ ּ . ָנאּ

ה רומֹות ֶיֶהְרֶסּנָ   .ָּדא ְרַחְבָעם, ְּוִאיׁש ּתְ

א ֲחֵזי ִגיֵניהֹון ְדַצִדיַקָיא, ּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַזר ַעל , ְּ ב ְדפוְרֲענוָתא ִאְתּגְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
ְלָטא ַעל ַעְלָמא, ַעְלָמא ִגיֵניהֹון ְוָלא ׁשָ ָבא ּבְ ל יֹומֹוי ְדָדִוד ַמְל. ִמְתַעּכְ א ִאְתָקְייָמא ּּכָ ּכָ

ִגיֵניה ְזכוֵתיה, ַּאְרָעא ּבְ ְּלָבַתר ְדִמית ִאְתָקְייָמא ּבִ ּ  ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר )מלכים ב כ(, ִּדְכִתיב. ּ
יָעה ְלַמֲעִני וְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ַּהזֹאת ְלהֹוׁשִ ּ ּ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ל יֹומֹוי ְדַיֲעֹקב ְוָכל יֹומֹוי , ּּכְ ּכָ

ַעְלָמאָלא, ְדיֹוֵסף ְלָטא פוְרֲענוָתא ּבְ ּ ׁשָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָפט ַיֲעִמיד ֶאֶרץ, ּתָ ׁשְ ּמִ ֶּמֶלך ּבַ ה. ָּדא יֹוֵסף, ְ רומֹות ֶיֶהְרֶסּנָ ָּדא ַפְרֹעה, ְּוִאיׁש ּתְ ּ .
ִריך הוא א ּבְ י ְדקוְדׁשָ יה ְלַגּבֵ י ִלּבֵ ִגין ְדַאְקׁשֵ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ ִמיָתא ּוְבַקְד. ָחִריב ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ְּ

ַההוא ֶחְלָמא ְדָחַלם ַּעל ְיָדא ְדיֹוֵסף ִאְתְקַיים ַאְרָעא ּבְ ּ ָנַתִים ָיִמים , ִּדְכִתיב. ּ ץ ׁשְ ַוְיִהי ִמּקֵ
ץ ְוגו. 'ְוגו י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוֲאַמר. 'ַוְיִהי ִמּקֵ ּ ַחי ְיָי וָברוך צוִרי ְוָירום ֱאֹלֵהי )תהלים יח(, ִּרּבִ ּ ּ ְּ

ִעי וי, ִתיבֱאלֹוֵהי ּכְ. ִיׁשְ יה. ו''ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ ָּדא ַחי ַצִדיָקא , ַחי ְיָי. ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ּ
ּוָברוך צוִרי. ְּדִאְקֵרי ַחי ְדָעְלִמין, ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא ּ תהלים ( ּהוא ִדְכִתיב )א הוד''ס(ָּדא , ְּ

רוך ְיָי צוִרי)קמד ּ ּבָ ְּוָדא ַעְלָמא ְדִאְתְקַיים ֲעֵליה ַצִדי, ְּ ּ ִעי. ָקא ָדאּ ְּוָירום . ְּוָירום ֱאלֵהי ִיׁשְ
ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה וא. ּ ַמִים, ו''ֱאלֹוֵהי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּדא ׁשָ ַמִים )תהלים קטז(, ּכְ  ַהּשָׁ

ַמִים ַלְיָי   .ׁשָ
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א ֲחֵזי רוך ֲאֹדָנ)תהלים סח( )כמה דאת אמר(, ּתָ ְ ּבָ רוך ֲאֹדָנ. ּם ַיֲעָמס ָלנוי יֹום יֹו''ּ ְּבָ , י''ּ
ָאֶל ְּוַהאי ְקָרא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ד''ּן יו''ּת נו''ּף ָדֶל''ּבְ ָנַתִים ָיִמים, יֹום יֹום. ּ ֵּאלו ׁשְ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ה עֹוֵמד ַעל  )א''דף קצד ע(ּכְ ָנַתִים ָיִמים וַפְרֹעה חֹוֵלם ְוִהּנֵ ץ ׁשְ ַּוְיִהי ִמּקֵ
ָמר ָדא יֹוֵסף, ָּרָזא ִאיהו, ְיאֹורַה ָמה ְדִאּתְ ִדיק , ּ ָדא)א דכל נהר''ס(ְּדָנָהר . ּּכְ ּיֹוֵסף ַהּצַ

ָאחו. ּהוא ְרֶעיָנה ּבָ ר ַוּתִ ׂשָ ַבע ָפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה וְבִריאֹות ּבָ ה ִמן ַהְיאֹור עֹולֹות ׁשֶ ְּוִהּנֵ ּ ּ .
ה ִמן ַהְיאֹור ָהר ָדא ִא, ְוִהּנֵ ְּדָהא ִמּנָ אּ ין ִדְלַתּתָ ל ִאינון ַדְרּגִ ְרָכאן ּכָ ְּתּבָ ּ ִגין ְדַההוא ָנָהר . ּ ּּבְ ּ

ֵקי ְוָזן ְלֹכָלא, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ִּאיהו ַאׁשְ ל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים , ְּויֹוֵסף ִאיהו ָנָהר. ּ ְרָכא ּכָ ְלִאְתּבָ
ִגיֵניה   .ּּבְ

א ֲחֵזי ְק, ַּההוא ָנָהר, ְוּתָ ַבע ַדְרִגין ִאְתׁשַ יהּׁשֶ ְרָכן ִמּנֵ ְּוִאֵלין ִאינון ְיפֹות , ָּיין ְוִאְתּבָ ּ
ר ׂשָ ָאחו. ַּמְרֶאה וְבִריאֹות ּבָ ְרֶעיָנה ּבָ הו ִפירוָדא, ַּוּתִ ח ּבְ ּכַ ּתַ ַאְחָווָתא ְדָלא ִאׁשְ ִחּבוָרא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ .

ָחא ָקְייִמין ּבָ ְּוֻכְלהו ְלׁשַ ַבע ְדָקֲאָמָרן, ּ ין ׁשֶ י ַדְרּגִ ל ַהּנֵ ְּדָהא ּכָ ָמה ְדַאּתְ . ָּרָזא ִאיהו, ּ ּכְ
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ֶלך ְוגו)אסתר ב(, ָאֵמר ית ַהּמֶ ָערֹות ָהְראויֹות ָלֵתת ָלה ִמּבֵ ַבע ַהּנְ ְ ְוֵאת ׁשֶ ּ ַבע . 'ּ ְּוַעל ָדא ׁשֶ
ֶלך ְוגו, ָּפרֹות ְיפֹות ַמְרֶאה ְרִתים ֶאת ְפֵני ַהּמֶ ִריִסים ַהְמׁשָ ְבַעת ַהּסָ ִתיב ׁשִ ְְוָלֳקֵבל ָדא ּכְ ּ ּ'.  

י  ַבע ָפרֹות ַהטֹובֹות, ִיְצָחק ָאַמרִרּבִ ּׁשֶ ין ִאינון ִעָלִאין ַעל ָאֳחָרִנין, ּ ַּדְרּגִ ּ ַבע . ּ ְוׁשֶ
א, ַּהָפרֹות ָהָרעֹות ין ָאֳחָרִנין ִדְלַתּתָ ַּדְרּגִ ה. ּ ְטָרא ִדְקדוׁשָ ִּאֵלין ִמּסִ ְטָרא , ּ ְּוִאֵלין ִמּסִ

  .ִּדְמָסֲאָבא

ִלים ּבֳ ַבע ַהּשִׁ י ְיהוָדה , ׁשֶ ִּאֵלין ֳקָדָמאי ִאינון ָטִבין, ָאַמרִּרּבִ ְטָרא , ּ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ ּ
י טֹוב יה ּכִ ִּדיִמיָנא ִדְכִתיב ּבֵ ְייהו. ּ א ִמּנַ ין ִאינון ְלַתּתָ יׁשִ ְּוִאֵלין ּבִ ּ ִלים ִאינון . ּ ּבֳ ַבע ַהּשִׁ ּׁשֶ

ְטָרא ְדַדְכיו ִּמּסִ ְטָרא ִדְמָסֲאבו, ּ ְּוִאֵלין ִמּסִ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ין ָקְייִמין ִאֵלין ַעל ִאֵליןּ ַּדְרּגִ ּ ְּוִאֵלין , ּ
ֶחְלֵמיה, ָּלֳקֵבל ִאֵלין ְּוֻכְלהו ָקא ָחָמא ַפְרֹעה ּבְ ּּ ּ.  

י ֵייָסא י, ָאַמר ִרּבִ ל ַהּנִ ְּוִכי ְלַההוא ַחָייָבא ְדַפְרֹעה ַאְחְזָיין ֵליה ּכָ י . ּּ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ַגְווָנא ִדְלהֹון ָחָמא, ְּיהוָדה ין. ּכְ ין ַעל ַדְרּגִ ה ַדְרּגִ ְּדַכּמָ ּ ִּאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ּ ְּוִאֵלין ַעל , ּ
א, ִּאֵלין ין ִדְלַתּתָ ִאינון ַדְרּגִ ְּוִאיהו ָחָמא ּבְ ּ ּ ּ.  

ִניָנן ר ָנׁש, ְוָהא ּתָ ָמה ְדִאיהו ּבַ ְּדָהא ּכְ ֶחְלֵמיה, ּ ָּהִכי ַאְחְזיו ֵליה ּבְ ּ ָמָתא . ְוָהִכי ָחֵמי, ּ ְוִנׁשְ
מֹוְדָעאָהִכי  ּתְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה. ָסְלַקת ְלִאׁשְ יה ּכְ פום ַדְרּגֵ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ ּ ך ַפְרֹעה , ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

ְדָקא ָחֵזי ֵליה יר, ָּחָמא ּכְ   :ְוָלא ַיּתִ

ץ ְוגו י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר', ַוְיִהי ִמּקֵ ִּרּבִ ַחת )קהלת ג(, ּ  ַלּכֹל ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ
ָמִיםַה א ֲחֵזי. ּשָׁ א, ּתָ ִריך הוא ְלַתּתָ א ּבְ ל ַמה ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ֵוי ִזְמָנא וְזַמן , ְּ ְּלֹכָלא ׁשַ ּ ּ

ֵוי ִלְנהֹוָרא ְוַלֲחׁשֹוָכא. ָּקצוב ין, ְּזַמן ׁשַ ָאר ַעּמִ ֵוי ִלְנהֹוָרא ִדׁשְ ִּזְמָנא ׁשַ ְלִטין , ּ ְּדִאינון ׁשָ ּ
א ַעל ַעְלָמא ּתָ ֵוי ַלֲחׁשֹוָכאְוִזְמָנא. ַהׁשְ ְלָטנוָתא , ּ ׁשַ חֹות ׁשָ ָרֵאל ּתְ ְּדִאיהו ָגלוָתא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ

ִריך הוא ְלֹכָלא. ִדְלהֹון א ּבְ ֵוי קוְדׁשָ ִּזְמָנא ׁשַ ּ ּ ך ַלּכֹל ְזַמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ, ְּ ַמאי . ְְבִגין ּכָ
ִּזְמָנא ְוִעָדן הוא ְלֹכָלא. ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּ ְּלָכל ַההוא ְרעוָת, ּ אּ ח ְלַתּתָ ּכַ ּתַ   .ּא ְדִאׁשְ

ִדְכִתיב. ַמאי ֵעת, ָּדָבר ַאֵחר ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ּ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרו )תהלים קיט(, ּכְ
א.  ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש)ויקרא יז(, ּוְכִתיב. ָתֹוָרֶתך א ְמַמּנָ ְוָהא , ְּוִאיהו ַדְרּגָ

ּאוְקמוָה ך ֵע. ּ ְוְבִגין ּכָ אּ ָמִים, ּת ִאיהו ְמַמּנָ ַחת ַהּשָׁ ָנַתִים ָיִמים. ְלָכל ֵחֶפץ ּתַ ץ ׁשְ , ַוְיִהי ִמּקֵ
ֶחְלֵמיה ך ָחָמא ַפְרֹעה ּבְ ְטָרא ְדַההוא ֵקץ ְדחׁשֶ ִּמּסִ ּ ּּ ִלי ֵליה ַההוא , ְ ן ָיַדע ְוִאְתּגְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ

ַלח ַוִיְק. ֶחְלָמא ָפֶעם רוחֹו ַוִיׁשְ ַּוְיִהי ַבּבֶֹקר ַוּתִ ּ ּ ל ֲחָכֶמיָה ּ י ִמְצַרִים ְוֶאת ּכָ ל ַחְרֻטּמֵ ָרא ֶאת ּכָ
ָפֶעם רוחֹו. 'ְוגו ַּוּתִ ָפֶעם. ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ַּמאי ַוּתִ ָפֶעם, ִרּבִ ִתיב ַוּתִ ַפְרֹעה ּכְ ָּהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ,

ִתיב ר ּכְ ּוִבְנבוַכְדֶנּצַ ְתָפֶעם)דניאל ב(, ּ ַפְרֹעה ּכְ, ּ ַוּתִ ְּואוְקמוָה ְדָהא ּבְ ּ ָפֶעםּ ִגין , ִּתיב ַוּתִ ּבְ
ָרא ָלא ֲהָוה ָיַדע, ְּדֲהָוה ָיַדע ֶחְלָמא ר, ּוִפׁשְ ָרא, ָחָמא ֶחְלָמא, ֲּאָבל ְנבוַכְדֶנּצַ , ְּוָחָמא ִפׁשְ

יה י ּכָֹלא ִמּנֵ ְּוִאְתְנׁשֵ ּ.  

  ]ב''דף קצד ע - ' זוהר חלק א[
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א ֲחֵזי ָפֶעם רוחֹו, ֲאָבל ּתָ ַּוּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְּדֲהָוה ָאֵתי רוָחא ,  ְלַפֲעמֹו)שופטים יג(, ּכְ ּ
ְדָקא ְיאות. ְוָאֵתי ְוָאִזיל, ְוָאִזיל יה ֲעַדִיין ּכְ ָבא ִעּמֵ ְּוָלא ֲהָוה ִמְתַייׁשְ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ֶחל רוַח ְיָי ְלַפֲעמֹו)שופטים יג( ירוָתא, ּ ַוּתָ ִּדְכֵדין ֲהָוה ׁשֵ י. ּ ּאוף ָהָכא רוֵחיה ִאְתַער ּבֵ ּ , ּהּ
יה ְלִמְנַדע, ְוָאִזיל ְוִאְתַער ָבא ִעּמֵ ְתָפֶעם רוחֹו. ְּוָלא ֲהָוה ִמְתַיּשְׁ ר ַוּתִ ְּנבוַכְדֶנּצַ ּּ ,

ִרין ִאְתֲערוָתא ֲהָוה ִאְתַער ַעל ַחד ּתְ ָמה ְדַאּתְ ,  ְוָאְזִלין ְוָתְייִבין)תייבין(, ּּבְ ְּוָדא הוא ּכְ
ַפַעם )במדבר כד(, ָאֵמר ַפַעם ּבְ ַהאיַּפַע. ּכְ ַהאי )ב''דף קצד ע( ,ם ּבְ ָבא , ּוַפַעם ּבְ ְוָלא ִמְתַיּשְׁ

יה ְורוֵחיה ַּדְעּתֵ ּ ּ ּ.  

ל ַחְרטוֵמי ִמְצַרִים ַלח ַוִיְקָרא ֶאת ּכָ ַּוִיׁשְ ּ ין, ּ ל ֲחָכֶמיָה. ִּאֵלין ֳחָרׁשִ יִמין , ְוֶאת ּכָ ִּאֵלין ַחּכִ
ַטְייָרא ָלן ְלִמְנַדע ְו, ּבְ ּכְ ְּוֻכְלהו ֲהוו ִמְסּתַ ּ ָקאּ   .ּלא ָיִכילו ְלַאְדּבָ

י ִיְצָחק א , ָאַמר ִרּבִ ַההוא ַדְרּגָ ָמר ְדָלא ַאְחְזָיין ֵליה ְלַבר ָנׁש ֶאָלא ּבְ ב ְדִאּתְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ
אִני ִלְמָלִכים, ִּדיֵליה ְּדַאְחְזָיין לֹון ִמִלין ִעָלִאין, ׁשָ ּ א ָאֳחָרִנין, ּ ֵני ָנׁשָ ְנָיין ִמּבְ ָמה . ּוְמׁשַ ּכְ
ָאר ָאֳחָרִניןְדַמְל ל ׁשְ יה ִעָלָאה ַעל ּכָ א ַדְרּגֵ ּּכָ ּ א ִעָלָאה ַעל , ּ ַדְרּגָ ָּהִכי ָנֵמי ַאֲחִזיאו ֵליה ּבְ ּ ּ

ָאר ָאֳחָרִנין ל ׁשְ ה ֶהְרָאה ֶאת ַפְרֹעה. ּכָ ר ָהֱאלִהים עֹוׂשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֶאת ֲאׁשֶ  )רלח א(. ּּכְ
א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ִריך הוא ַמה ְדִאיהו ָעַבדָלא ָגֵלי לֹו, ֲאָבל ִלׁשְ א ּבְ ּן קוְדׁשָ ּ ּ ר ִלְנִביֵאי , ְּ ּבַ

יֵמי ָדָרא ְּוָהא אוְקמוָה, אֹו ַלֲחִסיֵדי אֹו ְלַחּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ָלה, ּכְ י ְואֹותֹו ּתָ ּנִ יב ַעל ּכַ ָרא, אֹוִתי ֵהׁשִ ַתר ִפיׁשְ אן ְדֶחְלָמא ָאִזיל ּבָ ִּמּכָ ּ .
י ַמאן ּנִ יב ַעל ּכַ ָּלא ָדא יֹוֵסףֶא, ֵהׁשִ ר ֵליה, ְואֹותֹו ָתָלה. ּ ָרא ְדָקא ָפׁשַ ַההוא ִפיׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ ,

ן ָהָיה ר ָפַתר ָלנו ּכֵ ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ַוְיִהי ּכַ ּּ:  

ַלח ַפְרֹעה ַוִיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהו ִמן ַהּבֹור ְוגו ַּוִיׁשְ ּ א ָפַתח ְוָאַמר. 'ּּ י ַאּבָ תהלים (, ִּרּבִ

ִריך הוא. ָּי ֶאת ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו רֹוֶצה ְי)קמז א ּבְ ה קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ הו , ְּ ִּאְתָרֵעי ּבְ
ַצִדיַקָיא ִגין ְדַצִדיַקָיא ִאינון ַעְבִדין , ּּבְ ּּבְ ּ ּ ָלָמא ְלֵעיָלא)שלמא ועבדי(ּ ָלָמה ,  ׁשְ ְוַעְבֵדי ׁשְ

א ַבֲעָלה, ְלַתּתָ ָלה ּבְ ְּוָאֳעִלין ּכַ הוּוְבִגין ּכָ. ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ּך קוְדׁשָ ּ ְּ ִאּנון ְדַדֲחִלין , ְ ּּבְ ּ
ֵּליה ְוָעְבִדין ְרעוֵתיה ּ ּ.  

ַּמאן ִאינון ְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו, ַּלְמַיֲחִלים ְלַחְסדֹו אֹוַרְייָתא . ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ּהֵוי ֵאיָמא ִאינון ְדִמׁשְ ּ ּ
ֵליְלָיא ִכ, ּבְ ֲהֵדי ׁשְ פו ּבַ ּתְ ּתַ אְּוִאׁשְ אן ְלַחְסדֹו, ְוָכד ָאֵתי ַצְפָרא. יְנּתָ ִּאינון ְמַחּכָ ְוָהא . ּ
ּאוְקמוָה ֵליְלָיא, ּ אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ִזְמָנא ְדַבר ָנׁש ִאׁשְ ּּבְ יך ֲעֵליה , ּ ּחוָטא ְדֶחֶסד ִאְתְמׁשִ ְּ

יָמָמא ִדְכִתיב. ּבִ ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי ַחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ)תהלים מב(, ּכְ ּ יּ ַמאי ַטְעָמא . יֹרה ִעּמִ
ּיֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי ַחְסדֹו י, ּ יֹרה ִעּמִ ום ְדַבַלְיָלה ׁשִ ִּמּשׁ ּ ִתיב. ּ ך רֹוֶצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו ּכְ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ ,

ְרעוֵתיה ְלַאֲחָרא. ְוֹלא ִביֵרָאיו ַמאן ְדָרֵעי ּבִ ּּכְ ּ ֲהֵדיה, ּ ְּוִאְתְרֵעי ֵליה ְלִאְתַפְייָסא ּבַ ִגין ּוְב. ּּ
ך רֹוֶצה ְיָי ֶאת ְיֵרָאיו יֵרָאיו, ְּכָ   .ְוֹלא ּבִ

ַגְווָנא ָדא ֲעִציבו ְדרוָחא, ּכְ ּיֹוֵסף ֲהָוה ָעִציב ּבַ א, ּ ֲעִציבו ְדִלּבָ ן, ּּבַ ּמָ . ְּדֲהָוה ָאִסיר ּתַ
ִגיֵניה ַדר ַפְרֹעה ּבְ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ִתיב, ּּ ַּוְיִריצוהו. ַמה ּכְ ִּאְתַפְייסו ֵליה ְוַאֲה, ּ ּ ָּדרו ֵליה ִמִלין ּ ּ ּ
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א, ְּדֶחְדָוה יָרא, ִּמִלין ְלֶמֱחֵדי ִלּבָ ִגין ְדֲהָוה ָעִציב ִמן ּבֵ א ֲחֵזי. ּּבְ ַקְדִמיָתא ָנַפל , ּתָ ּבְ
ֵביָרא ַלק ְלָבַתר, ּבְ ֵביָרא ִאְסּתַ   .ּּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ יָון ְדָנַטר . ָּלא ִאְקֵרי ַצִדיק, ַּעד ָלא ֵאיַרע ְליֹוֵסף ַההוא עֹוָבָדא, ִרּבִ ּּכֵ
ִרית ַקָייָמא ַּההוא ּבְ ֲהֵדיה. ִּאְקֵרי ַצִדיק, ּ א ִאְתַעַטר ּבַ א ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְּוַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּוַמאי , ּ

ַקְדִמיָתא)עביד(ְּדֲהָוה  ּבֹור ּבְ ֲהֵדיה,  ּבַ ַלק ּבַ ִּאְסּתַ ּוְכִתיב ַוְיִריֻצהו ִמן ַהּבֹור, ּ ַלק ִמן . ּ ִּאְסּתַ
ְבֵאר ַמִים ַחִייםְוִאְת, ָּדא ַּעַטר ּבִ ּ.  

ַלח ַפְרֹעה ַוִיְקָרא ֶאת יֹוֵסף ַּוִיׁשְ ֵעי ֵליה, ּּ ֶּאָלא ַוִיְקָרא ֶאת יֹוֵסף. ִּלְקֹרא ְליֹוֵסף ִמּבָ ָּדא , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַעד ֵעת . ּ ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיָי ְצָרָפְתהו)תהלים קה(, ִּדְכִתיב, ְּ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַויְקָרא ֶאת יֹוֵסף, ֹוּבֹא ְדָבר ִתיב ָהָכא ַוִיְקָרא ֶאת יֹוֵסף, ּ ּוְכִתיב , ּּכְ
ה ְמלֹוָתיו: ָּהָתם ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ַּוְיַגַלח ַוְיַחֵלף ׂשִ א, ּ ִגין ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְּוָהא אוְקמוָה, ּבְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ָרֵא)תהלים קה(, ִּרּבִ ֶאֶרץ ָחםּ ַוָיֹבא ִיׂשְ ר ּבְ א ֲחֵזי. ל ִמְצַרִים ְוַיֲעֹקב ּגָ , ּתָ
ַעְלָמא ְלּגוִלין ּבְ ל ּגִ ִריך הוא ְמַגְלּגֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּוְמַקֵיים ֱאָסִרין ְוִקיוִמין, ְּ ּּ ִגין ְלַקְייָמא , ּ ּבְ

ִזיר ִּקיוָמא וְגֵזָרה ְדִאיהו ּגָ ּ ּ ּ ּ.  

ַנן ִּאְלָמֵלא ֲחִביבו וְרִחימו , ְּדָהא ּתְ ּ ּ ִריך הוא ַלֲאָבָהןּ א ּבְ ְּדָרִחים קוְדׁשָ ּ ֲהָוה ִאְתֲחֵזי , ְּ
ֵלי ְדַפְרְזָלא ְלׁשְ ׁשַ ּוִבְרִחימו ִדְלהֹון. ְּלָנֲחָתא ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ּבְ ֵריה, ּ ְלֵטיה ְליֹוֵסף ּבְ ּׁשַ ּ ,

ל ַאְרָעא ִליָטא ַעל ּכָ א ְדׁשַ ְּוֲעַבד ֵליה ַמְלּכָ ְבִטין, ּ ְלהו ׁשִ ְּוָנֲחתו ּכֻ יָקָראּּ ְוַיֲעֹקב ,  ּבִ
א ַמְלּכָ   .ּכְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶאֶרץ ָחם, ַמה ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ִמְצַרִים ְוַיֲעֹקב ּגָ יָון ִדְכִתיב ַוָיֹבא , ַּוָיֹבא ִיׂשְ ּּכֵ ּ
ָרֵאל ִמְצַרִים ֶאֶרץ ָחם, ִיׂשְ ר ּבְ אי ִאְצְטִריך ָהא, ָּלא ְיַדְעָנא ְדַיֲעֹקב ּגָ ֶּאָלא ַוָיֹבא . ְַאּמַ ּ

ִריך הוא, ָרֵאל ִמְצַרִיםִיׂשְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֶאֶרץ ָחם. ְּ ר ּבְ ִגיֵניה , ָּדא ַיֲעֹקב, ְוַיֲעֹקב ּגָ ְּדָהא ּבְ ּ
ְּדַיֲעֹקב וְבנֹוי א ְלִמְצַרִים, ּ ִכיְנּתָ ְלּגוִלין. ֲאָתא ׁשְ ל ּגִ ְלּגֵ ִריך הוא ּגִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ דף קצה (, ְּ

ֲהֵדיה. ַקְדִמיָתאּ ְוָאִחית ֵליה ְליֹוֵסף ּבְ)א''ע ִרית ּבַ ְּדִבְזכוֵתיה ִאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ל , ּּ ְלֵטיה ַעל ּכָ ְּוׁשַ
  .ַאְרָעא

ִתיב ֵחהו, ַמה ּכְ ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ יֵרהו מֹוׁשֵ ַלח ֶמֶלך ַוַיּתִ ּׁשָ ּ ּ ְמעֹון ָאַמר. ְ י ׁשִ ִתיב, ִרּבִ , ּכְ
יר ֲאסוִרים ְוגו )תהלים קמו( יֵרהו, ִתיב ְוָהָכא ּכְ)והא( ',ְּיָי ַמּתִ ַלח ֶמֶלך ַוַיּתִ ּׁשָ ּ אי , ְ ַאּמַ

ֵחהו ים ַוְיַפּתְ ל ַעּמִ ַלח ֶמֶלך, ֶּאָלא. ּמֹוׁשֵ ִריך הוא, ְׁשָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ים. ְּ ל ַעּמִ ָּדא , מֹוׁשֵ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַלח ֶמֶלך. ְּ ִיִרהו, ְׁשָ ַלח ַוַיּתִ ֶּמֶלך ִעָלָאה ׁשָ ּ ּ ַלח , ְ ּוַמאן ִאיהו ְדׁשָ ּ , )ליה(ּ
ְָדא ַמְלָאך ַהּגֹוֵאל ים, ּ ל ַעּמִ ְּדִאיהו מֹוׁשֵ ֵאי, ּ ּתָ ל ַעל ּתַ ְּדִאיהו מֹוׁשֵ א . ּ ְּוֹכָלא ֵמִעם קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ִאיהו ּּבְ ּ ְ.  

ּוַמאן ִאיהו, ו''ַּוְיִריֻצהו ָחֵסר וא ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִגין ְדָהא ֵלית ַמאן ְדָאִסיר . ְּ ּּבְ ּ
ח ִריך הואּבַ, ּוַפּתַ א ּבְ ּר קוְדׁשָ , ּוְכִתיב. ּ ִיְסּגֹר ַעל ִאיׁש ְוֹלא ִיָפֵתַח)איוב יב(, ִּדְכִתיב, ְּ
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ר ָפִנים וִמי ְיׁשוֶרּנו ְוַעל ּגֹוי ְוַעל ָאָדם ָיַחד)איוב לה( יַע ְוַיְסּתֵ ִקיט וִמי ַיְרׁשִ ּ ְוהוא ַיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ,
יה ְּדָהא ּכָֹלא ּבֵ ַמָיא ְוָדְייֵרי ַאְרָעא ְוָלא ִאיַתי ּ וְכ)דניאל ד(, ּוְכִתיב. ּּ ֵחיל ׁשְ ֵיה ָעֵבד ּבְ ִּמְצּבְ

ִּדי ְיַמֵחי ִביֵדיה ְוֵיאַמר ֵליה ָמה ֲעַבְדּתְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ   .'ַּוְיִריֻצהו ִמן ַהּבֹור ְוגו, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּמאי ַוְיִריֻצהו ר ֶאל ֱאלֹוַה ַוִיְרֵצ)איוב לג(, ּכְ ּ ֶיְעּתַ ַגְווָנא ָדא . ּהוּ ּכְ
ּוְלָבַתר ַוָיֹבא ֶאל ַפְרֹעה, ַּוְיִריֻצהו ִמן ַהּבֹור ּ ָּדָבר ַאֵחר ַוְיִריֻצהו. ּ יך ֲעֵליה חוָטא , ּ ְּדַאְמׁשִ ּ ְּ

יה ְדַפְרֹעה, ְדֶחֶסד א ַקּמֵ ְּלֵמיַהב ֵליה ִחּנָ ּ לֹום ַפְרֹעה, )מה כתיב(. ּ , ֱּאֹלִהים ַיֲעֶנה ֶאת ׁשְ
ִגין ְלַאְקָדָמ לֹוםּּבְ ׁשָ ח ּבְ לֹום וְלִמְפּתַ ּא ֵליה ׁשָ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ א ֲחֵזי, ִרּבִ ע ְדַפְרֹעה, ּתָ ַההוא ָרׁשָ ּּבְ ְּדִאיהו ָאַמר. ּ י )שמות ה(, ּ  לא ָיַדְעּתִ
ל ֳחָרׁשֹוי, ֶאת ְיָי ים ֲהָוה ִמּכָ ָמא ְדֱאֹלִהים ֲהָוה ָיַדע. ּוַפְרֹעה ַחּכִ ֶּאָלא ַוַדאי ׁשְ ּ ְּדָהא , ּ

ִתי ר רוַח ֱאלִהים ּבֹו, בּכְ יה ֶאָלא . ֲּהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאׁשֶ ה ָלא ֲאָתא ְלַגּבֵ ּוְבִגין ְדמׁשֶ ּ ּ ּ
ָמא ְדֱאלִהים ׁשְ ָמא ַדְיָי ְוֹלא ּבִ ׁשְ ּּבִ ָיא ַקֵמיה ִמּכָֹלא. ּ ְּוָדא ֲהָוה ַקׁשְ ְּדִאיהו ֲהָוה ָיַדע ְדָהא , ּ ּ ּ

ַאְרָעא ִליט ּבְ ָמא ָדא ִאיהו ׁשַ ּׁשְ ָמא ַדְיָי ָלא ֲהָוה ָיַדעּוִב. ּ ָמא , ּׁשְ יה ׁשְ ָיא ַקּמֵ ְּוַעל ָדא ַקׁשְ ּ
  .ָדא

יה, ּ ַוְיֲחֵזק ְיָי ֶאת ֵלב ַפְרֹעה)שמות ט(ְּוָדא הוא ִדְכִתיב  ְּדִמָלה ָדא ֲהָוה ַאְתִקיף ִלּבֵ ּּ ,
י ֵליה ָמא ָאֳחָרא. ְּוַאְקׁשֵ ה לא אֹוַדע ֵליה ִמָלה ִדׁשְ ְּוַעל ָדא מׁשֶ ּ ָמא ַדְיָי ֶאָלא, ּּ ּ ׁשְ

ְלחֹודֹוי ְּואוְקמוָה, ּבִ ּ.  

ֶבת ְוגו)תהלים קיג(, ָּפַתח ְוָאַמר יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ְיָי ֱאֹלֵקינו ַהּמַ ְיָי ֱאֹלֵקינו . 'ּ ִמי ּכַ ִּמי ּכַ
ֶבת יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ְרֵסי ְיָקֵריה, ַהּמַ ַלק ֵמַעל ּכָ ְּדִאְסּתַ ִל)א על כרסי יקריה לעילא''ס(, ּּ י  ְוָלא ִאְתּגְ

א ַעְלָמא. ְלַתּתָ ִאין ּבְ חו ַזּכָ ּכָ ּתַ א ְדָלא ִאׁשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ְייהו, ּ ַלק ִמּנַ ָּהא ִאיהו ִאְסּתַ ִלי , ּּ ְוָלא ִאְתּגְ
ִפיִלי ִלְראֹות. ְּלהו ׁשְ ַעְלָמא, ַּהּמַ חו ּבְ ּכָ ּתַ ִאין ִאינון ְדִאׁשְ א ְדַזּכָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ַד ֵאיָנִחית ּבְ ָחא ַעל ַעְלָמא, ְּרּגֹוי ְלִקְבֵלהֹון ְדַתּתָ ּגָ   .ְּלאֹוָטָבא ְלהו, ְלַאׁשְ

ַעְלָמא חו ּבְ ּכָ ּתַ ִאין ָלא ִאׁשְ ד ַזּכָ ְּדָהא ּכַ ַלק, ּ ִּאיהו ִאְסּתַ ְייהו, ּ יר ַאְנִפין ִמּנַ ְּוַאְסּתִ ְולא , ּ
ח ֲעַלְייהו ּגַ ִגין ְדַצִדיַקָייא ִאינון ְיסֹוָדא . ַּאׁשְ ּּבְ ּ ְּוִקיוָמא ְדַעְלָמאּּ ּ ְוַצִדיק )משלי י(, ִּדְכִתיב, ּ

  .ְיסֹוד עֹוָלם

א ֵמיה ַקִדיׁשָ ֵלי ׁשְ ִריך הוא ָלא ּגַ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְלחֹודֹוי, ְ ָרֵאל ּבִ ר ְלִיׂשְ ְּדִאינון , ּבַ ּ
יה ּחוַלק ַעְדֵביה ְוַאְחַסְנּתֵ ּ ִריך. ּ א ּבְ ְְוַעְלָמא ָפִליג ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ִריִסיןּ ן ּתְ ְוָהא , ּ הוא ִלְמַמּנָ

ָמר ַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים ְוגו)דברים לב(, ִּדְכִתיב. ִאּתְ י ֵחֶלק ְיָי ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל , ּוְכִתיב. ' ּבְ ּכִ
  .ַנֲחָלתֹו

י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ י ִחָייא. ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ַווְהָנא ַעל ַהאי ּתְ, ָּאַמר ִרּבִ
ֹלֹמה ל ִמלֹוי , ְּדָקֲאַמר ׁשְ  )מילין(ְּדָהא ֹקֶהֶלת ָסִתים , ּ ְסִתיִמין ְוָלא ִאְתָייְדעון)מילין(ּּכָ

 .ְסִתיִמין
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ע ַעִין )קהלת א( ,ָּפַתח ְוָאַמר ּבַ ר לא ִתׂשְ ל ַהְדָבִרים ְיֵגִעים לא יוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ּ ּכָ ּ
ֵלא ֹאֶז מֹוַעִלְראֹות ְוֹלא ִתּמָ ל ַהְדָבִרים ְיֵגִעים. ן ִמׁשְ ל ַהְדָבִרים ְיֵגִעים ִאינון , ּּכָ ְּוִכי ּכָ ּ

ר, ְּלַמָלָלא ְּדָקֲאַמר ֹלא יוַכל ִאיׁש ְלַדּבֵ ֵלא ֹאֶזן . ּ ע ַעִין ִלְראֹות ְולא ִתּמָ ּבַ ְוֹלא ִתׂשְ
מֹוַע ִגין ִדְתֵרין ִמְנהֹון. ַּמאי ַטְעָמא ִאֵלין, ִמׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּנון ַעיְיִנין ְואוְדִניןְוִאי, ּ ָלא , ּ

ְרׁשוֵתיה ְדַבר ָנׁש ַּקָייִמין ּבִ ּ ּ ְרׁשוֵתיה, ּ ּופוָמא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ַלת ָלא ָיְכִלין )מה(ְוָכל . ּ ּ ִאֵלין ּתְ
ָלָמא ּכָֹלא ָקא ּכָֹלא, ְּלַאׁשְ ּוְלַאְדּבָ ּ.  

  ]ב''דף קצה ע - ' זוהר חלק א[

י ִחָייא ּוָרא ְדַבר ָנׁש ָלא ָיִכיל ְלַמָלָלאְּדִדּב, ָּהִכי הוא, ָּאַמר ִרּבִ ּ , ְוַעְייִנין ְלֶמֱחֵמי, ּ
ַמע ֶמׁש, ְּואוְדִנין ְלִמׁשְ ַחת ַהּשֶׁ ל ָחָדׁש ּתַ א ֲחֵזי. ְוֵאין ּכָ ְרָיין ְוַקְסטֹוִרין, ְוּתָ , ֲּאִפילו ּבִ

ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ ִריך הוא ּתַ א ּבְ ְּדֲעַבד קוְדׁשָ ּ ל , ְּ ִּמִלין ְדַעְלָמאָּלא ָיְכִלין ְלַמָלָלא ּכָ ְוֵעיָנא , ּ
ַלט וְלֶמחֵמי )ב''דף קצה ע(ָלא ָיִכיל  ָמע, ְּלִמׁשְ ֹלֹמה ְדֲהָוה ָיַדע . ְּואוְדָנא ְלִמׁשְ ך ׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ל ִמָלה   .ֲּהָוה ָאַמר ָדא, ּּכָ

א ֲחֵזי ל עֹוָבִדין ְדַעְלָמא, ְוּתָ ְלָיין, ּּכָ ה ַקְסְטִרין ּתַ ַכּמָ ֵני , ּבְ , ַעְלָמא ָלא ָיְדִעיןְוָכל ּבְ
ַעְלָמא ְייֵמי ּבְ יִחין ַעל ַמה ּקָ ּגִ א, ְוָלא ַמׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוֲאִפילו ׁשְ ֵני , ּ ל ּבְ ים ִמּכָ ְּדֲהָוה ֲחּכִ

הו, ַעְלָמא   .ָּלא ָיִכיל ְלָקְייָמא ּבְ

ם ֶאת ָהעֹוָלם ָנַתן )קהלת ג(, ָּפַתח ְוֲאַמר ִעּתֹו ּגַ ה ָיֶפה ּבְ ִלי  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ ם ִמּבְ ִלּבָ ּבְ
ה ָהֱאֹלִהים ְוגו ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר ֹלא ִיְמָצא ָהָאָדם ֶאת ַהּמַ א ֲחֵזי. 'ֲאׁשֶ ִאין ִאינון , ּתָ ַּזּכָ

רוָחא  ָלא ּבְ ּכָ אֹוַרְייָתא ְוָיְדֵעי ְלִאְסּתַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ה .  ְדָחְכָמָתא)א ברזא''ס(ּ ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ
ִעּתֹו ַעְלָמאּכָ, ָיֶפה ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּל עֹוָבִדין ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּ ָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא, ְּ ִאית , ּבְ

ַעְלָמא א ַעל ַההוא עֹוָבָדא ּבְ א ְמַמּנָ ַּדְרּגָ ין ִליִמיָנא. ֵהן ְלַטב ֵהן ְלִביׁש, ּ הֹון ַדְרּגִ , ִּמּנְ
ָמאָלא ין ִלׂשְ ּוִמְנהֹון ַדְרּגִ ר ָנׁש ִליִמיָנ. ּ ַּההוא עֹוָבָדא ְדָעִביד, אָאִזיל ּבַ א , ּ ַּההוא ַדְרּגָ

א  ּ ְוָעִביד ֵליה ִסיוָעא)עבידי( ,ְּלַההוא ִסְטָרא )א דימינא''ס(ְמַמּנָ ה ִאינון ִדְמַסְייֵעי , ּּ ְּוַכּמָ ּ
ָמאָלא. ֵּליה ר ָנׁש ִלׂשְ ַּההוא עֹוָבָדא ְדָעִביד, ְוָעִביד עֹוָבדֹוי, ָאַזל ּבַ א , ּ א דרגא ''ס(ְמַמּנָ

ּ ִאיהו ְלַההוא ִסְטָרא)שמאלאד ְּואֹוִביל ֵליה ְלַההוא ִסְטָרא, ְּוָקא ְמַקְטֵרג ֵליה, ּ ְוַאְסֵטי , ּ
ְדָקא ָחֵזי. ֵּליה ר ָנׁש ּכְ ך ַההוא עֹוָבָדא ְדָעִביד ּבַ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ א ִדְסַטר ְיִמיָנא ָקא , ְּ ַּההוא ְמַמּנָ

ְּמַסֵייַע ֵליה ִעּתֹו. ּ ִעּתֹוָיֶפה, ְּוָדא הוא ּבְ ִעּתֹו,  ּבְ ָרא ּבְ ְּדַההוא עֹוָבָדא ִמְתַקּשְׁ ְדָקא ָחֵזי , ּ ּכְ
  .ֵּליה

ם ִלּבָ ם ֶאת ָהעֹוָלם ָנַתן ּבְ ל ַעְלָמא. ּגַ ָּלאו ִאינון ֶאָלא , ְוָכל עֹוָבדֹוי ְדַעְלָמא, ּכָ ּ
א ְרעוָתא ְדִלּבָ ְרעוָתא , ּּבִ ד ָסִליק ּבִ ִאין ִאּנון .  ְדַבר ָנׁש)וכד סליק ברעותא, דלבא(ּּכַ ַּזּכָ

יכו עֹוָבִדין ָטִבין ַּצִדיַקָיא ְדַאְמׁשִ ּ ָקא , ְּלאֹוָטָבא לֹון וְלָכל ַעְלָמא, ּּ ְּוִאינון ָיְדִעין ְלִאְתַדּבְ ּ
לֹום ֵעת ׁשָ א. ּבְ ּוְבֵחיָלא ִדְצָדָקה ְדָעְבִדין ְלַתּתָ ל, ּ א ְדִאְקֵרי ּכָ ִכין ְלַההוא ַדְרּגָ ִּאינון ָמׁשְ ּ ּ ,
ִעּתֹוְלַאְנָהָרא    .ּבְ
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ַּווי לֹון ְלַחָייַבָיא ְדָלא ָיְדִעין ֵעת ְדַההוא עֹוָבָדא ּ ּ ד עֹוָבֵדיהֹון , ּ יִחין ְלֶמְעּבַ ּגִ ְוָלא ַמׁשְ
ּקוָנא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַעְלָמא ַעְלָמא ַעל ּתִ ּּבְ א ְדִאְתֲחֵזי . ְּ ַההוא ַדְרּגָ ּוְלַאְתָקָנא עֹוָבָדא ּבְ ּ ּ

ִג, ַמאי ַטְעָמא. ֵּליה   .ּין ְדָלא ָיְדִעיןּבְ

א ְרעוְתהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְתְייִהיב ּכָֹלא ּבִ ּ ר ֹלא ִיְמָצא ָהָאָדם , ִּדְכִתיב. ּּ ִלי ֲאׁשֶ ִמּבְ
ה ָהֱאלִהים ֵמֹראׁש ְוַעד סֹוף ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ך ְדִאינון עֹוָבִדין ָלא . ֶאת ַהּמַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ

ְדָקָחֵזיִּאְתֲעִבידו ְלַאְתָקָנא  ְייהו ּכִ ַדְרּגַ א ָדא, ּּבְ ַדְרּגָ ִליל עֹוָבָדא ָדא ּבְ ּּכָֹלא , ְּדִיְתּכְ
פום ְרעוָתא ְדַבר ָנׁש ִתּקוָנא ֶאָלא ּכְ ּּכְ ּ ּ י ִאם . ּּ ם ּכִ י ֵאין טֹוב ּבָ י ּכִ ְתֵריה ָיַדְעּתִ ִתיב ּבַ ַּמה ּכְ

ַחָייו מֹוַח ְוַלֲעׂשֹות טֹוב ּבְ י ֵאי. ִּלׂשְ י ּכִ םָיַדְעּתִ ִאינון עֹוָבִדין, ן טֹוב ּבָ ְּדָלא ִאְתֲעִבידו , ּּבְ ּ
ְדָקא ְיאות מֹוַח. ּּכְ י ִאם ִלׂשְ ָכל ַמה ְדֵייֵתי ֲעלֹוי, ּכִ ִריך , ּּבְ א ּבְ ְוְלֵמיַהב הֹוָדָאה ְלקוְדׁשָ ּ ּ

ַחָייו. ּהוא א, ְּוַלֲעׂשֹות טֹוב ּבְ יׁשָ ְּדָהא ִאי ַההוא עֹוָבָדא ָגִרים ֵליה ּבִ ּ ִגין , ּ א ּבְ ַּההוא ַדְרּגָ
א ֲעלֹוי יה, ְדָקא ְמַמּנָ ִּאית ֵליה ְלֶמחֵדי ּבֵ ּוְלאֹוָדָאה ֲעֵליה, ּ יה. ּ ִרים ֵליה ְלַנְפׁשֵ ְּדִאיהו ּגָ ּ ּ ּ ,

ָלא ְיִדיָעא גֹו קוְסִטיָרא, ְּוִאיהו ָאִזיל ּבְ ִציֳפָרא ָדא ּבְ   .ּּכְ

ם ֹלא ֵיַדע ָה)קהלתט(, ִּדְכִתיב, ְּוָכל ָדא ְמָנָלן י ּגַ ֱאָחִזים , ָאָדם ֶאת ִעּתֹו ּכִ ּנֶ ָדִגים ׁשֶ ּּכַ
פֹול  ּתִ ׁשֶ ֵני ָהָאָדם ְלֵעת ָרָעה ּכְ ים ּבְ ֵהם יוָקׁשִ ָפח ּכָ ֳפִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ְמצֹוָדה ָרָעה ְוַכּצִ ּּבִ ּ ּּ

ם לא ָיַדע ָהָאָדם ֶאת ִעּתֹו. ֲּעֵליֶהם ִפְתאֹום י ּגַ ִּעּתֹו ְדַההוא עֹוָבָדא ְד, ַמאי ִעּתֹו. ּכִ ּ ָקא ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָעִביד ִעּתֹו, ּכְ ה ָיֶפה ּבְ ֳפִרים ָהֲאחוזֹות , ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ ּצִ ך ִאינון ּכַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ְ

ָפח אֹוַרְייָתא. ּּבַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִאין ִאינון ְדִמׁשְ ך ַזּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ִבילֹוי ְדאֹוַרְייָתא , ְּ ְּוָיְדֵעי אֹוְרחֹוי וׁשְ ּ
א  ֹאַרח ְקׁשֹוט, ִּעָלָאהְּדַמְלּכָ ה ּבְ ְּלֵמיַהך ּבָ ְ.  

א ֲחֵזי ר ַנׁש פוֵמיה ְלִביׁש, ְוּתָ ח ּבַ ְּלעֹוָלם ַאל ִיְפּתַ ּ ְּדִאיהו ָלא ָיַדע ַמאן ָנִטיל ַהִהיא , ּ ּ
ה. ִּמָלה ל ּבָ ׁשַ ר ָנׁש ִאְתּכְ ָל. ְּוַכד ָלא ָיַדע ּבַ ְלהו ׁשְ ד ָפְתֵחי פוַמְייהו ּכֻ ְּוַצִדיַקָיא ּכַ ּ ּ ּּ ּ   .םּ

  ]א''דף קצו ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ָרא ְלַמָלָלא ְלַפְרֹעה, ּתָ ד ׁשָ ִתיב. ּיֹוֵסף ּכַ לֹום ַפְרֹעה, ַמה ּכְ . ֱּאלִהים ַיֲעֶנה ֶאת ׁשְ
י ְיהוָדה ָמר, ָּאַמר ִרּבִ ָלָמא ְדַמְלכוָתא. ָהא ִאּתְ ִריך הוא ָחס ַעל ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָמה , ְּ ּכְ

ָרֵאל ְוֶאל ַפְרֹעה ֶמֶלך ִמְצַרִים )ות ושמ(, ְדַאּתְ ָאֵמר ִני ִיׂשְ ְ ַוְיַצִום ֶאל ּבְ ּ  )א''דף קצו ע(ּ
ְּואוְקמוָה ּ.  

י ִחָייא ָאַמר ָאה ֵליה ְליֹוֵסף, ִּרּבִ ָעא ְלַנּסָ ַּפְרֹעה ּבָ ִגין . ְּוַאְחַלף ֵליה ֶחְלָמא, ּ ְויֹוֵסף ּבְ
ין ְּדֲהָוה ָיַדע ַדְרּגִ ָכל ִמָל, ּ ל ּבְ ּכַ ּה וִמָלהִּאְסּתַ ך ֲחִמיָתא, ְוָאַמר. ּ ְדָקא , ְּכָ ל ִמָלה וִמָלה ּכְ ּּכָ ּּ

  .ָחֵזי

ל ֹזאת  ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ַויֹאֶמר ַפְרֹעה ֶאל יֹוֵסף ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים אֹוְתך ֶאת ּכָ ּ ּ ּ ּ
מֹוך ַהִהיא , ַאֲחֵרי הֹוִדיַע ֱאֹלִהים. ֵָאין ָנבֹון ְוָחָכם ּכָ א ַדֲחָלִמית ַאֲחַרי ֲהֵוית ּבְ ְעּתָ ּׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]701דף [ -ּ

ִכיַח, ֶחְלָמא ן ֲהֵוית ׁשְ ּמָ ך ָאַמר . ּתַ ְוְבִגין ּכָ  )ואיך ידעת פשריה, א אמת את כל זאת ידעת''ס(ּ
ל ֹזאת ָיַדְעּתְ ֶחְלָמא ֵהיך ֲהָוה ֵריה, ְֶאת ּכָ ְּוָיַדְעּתְ ִפׁשְ ּ.  

י ִיְצָחק ָראֶּחְלָמא וִפ, ִּאי ָהִכי יֹוֵסף ָאַמר ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ ָדִנֵיאל ְדָאַמר ֶחְלָמא . ׁשְ ּּכְ ּ
ֵריה ּוִפׁשְ ַהאי , ָּאַמר ֵליה. ּ ל ִמּגֹו ִמלוָלא ְדַפְרֹעה . )ג דהא''ח ל''ז(ָלאו ַהאי ּכְ ּכַ ּיֹוֵסף ִאְסּתַ ּ

ין ְיִדיָען ַדְרּגִ ְּוָחָמא ֵליה ְדָקא ָטָעה, ְּדֲהָוה ָאַמר ּבְ ֶּאָלא ָהִכי הוא, ְּוָאַמר ֵליה ָלאו ָהִכי, ּ ּ. 
ִסְדָרן ַאְתָיין ין ּכְ ִגין ְדַדְרּגִ לום. ּּבְ ר ּכְ ל ִמּגֹו ִמלוָלא ִדְנבוַכְדְנּצַ ּכַ ֲּאָבל ָדִנֵיאל ָלא ִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ֵריה)דלא( ּ ְוֹכָלא ָקֲאַמר ֵליה ֶחְלָמא וִפׁשְ ּ ּ ָדִנֵיאל. ּ ִתיב ּבְ ּ ֱאַדִין ְלָדִנֵיאל )דניאל ב(, ַּמה ּכְ
ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא ָרָז ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיאּבְ ְּדִאיהו , ָּדא ַגְבִריֵאל, ַמאן ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא. א ֲגִלי ּבְ ּ
ֶּחְזָוא ֵחיזו ִמן ֵחיזו ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִדים ְוקֹולֹו )יחזקאל מג(, ַמה ּכְ א ִמֶדֶרך ַהּקָ ָרֵאל ּבָ בֹוד ֱאלֵקי ִיׂשְ ה ּכְ ְ ְוִהּנֵ ּ
ים ְוָהָאֶרץ ֵהִא קֹול ַמִים ַרּבִ בֹודֹוּכְ ְתֵריה. יָרה ִמּכְ ִתיב ּבַ ר , ַּמה ּכְ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּוְכַמְרֵאה ַהּמַ

ָבר ָוֶאֹפל ֶאל  ר ָרִאיִתי ֶאל ְנַהר ּכְ ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ֵחת ֶאת ָהִעיר וַמְראֹות ּכַ ֹבִאי ְלׁשַ ָּרִאיִתי ּבְ ּ
ל ִאֵלין ַמְראֹות. ָּפָני ית, ּּכָ ְּדִאינון ַמְראֹות ְוֵחיזו ְד, ִּאינון ׁשִ ּ ּ ֵּחיזו ִאית ֵליה. ֶחְזָואּ ּ ,

ָווִנין ִדְלֵעיָלא יה ּגְ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבֵ ַההוא ֵחיזו, ּ ְּוִאְתֲחזון ּבְ ּ ְּוִאית ֵחיזו ְלֵחיזו. ּ ְּוֵחיזו ְלֵחיזו, ּ ּ ,
ָּדא ַעל ָדא ְלֵטי. ּ ין ְיִדיָען ְוׁשָ ַדְרּגִ ְּוֻכְלהו ָקְייִמין ּבְ ְּוִאְקרון ֵחיזו ְדֵליְלָיא, ּ ּוְבהו , ּ ין ּ ִּמְתָפְרׁשִ

ל ֶחְלִמין ְדַעְלָמא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֲעַלְייהו, ּּכָ ְּוִאֵלין ִאינון ּכְ ּ ּ.  

ֶחְזָוא ְדֵליְלָיא ָרָזא ֲגִלי ך ָדִנֵיאל ּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ִתיב. ְּ ִלי ָלא ּכְ ַחד , ֶּאָלא ָרָזא ֲגִלי, ִאְתּגְ
ין ֵּמִאֵלין ַדְרּגִ ֵלי ֵליה ַההוא ֶחְלָמא ו, ּ ּּגַ ּ ּ ֵריהּ ל , ִּמּגֹו ִמלֹוי ְדַפְרֹעה, ֲאָבל יֹוֵסף. ִּפׁשְ ּכַ ִאְסּתַ

ין ִעָלִאין ְוָקֲאַמר ַדְרּגִ   .ּּבְ

ל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ך ַפְקֵדיה ַעל ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּּ ִריך הוא, ְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ִּמִדיֵליה ְדיֹוֵסף , ְּ ּ ּ
ק ַלֲע. ָּקא ָיִהיב ֵליה ּפוָמא ְדָלא ָנׁשַ ל ַעִמי, ֵביָרהּ ק ּכָ ִתיב ְוַעל ִפיך ִיּשַׁ ָּכְ ָיָדא ְדָלא . ּ
ן אֹוָתה ַעל ַיד יֹוֵסף, ָקִריב ַלֲעֵביָרה ִתיב ַוִיּתֵ ּּכְ ַּצָואר ְדָלא ָקִריב ַלֲעֵביָרה. ּ ם , ּ ִתיב ַוָיׂשֶ ּּכְ

ְּרִביד ַהָזָהב ַעל ַצָוארֹו ּּגוָפא ְדָלא ָקִריב ַלֲעֵביָרה. ּ ׁש ֹאתֹו, ּ ׁשַּוַיְלּבֵ ְגֵדי ׁשֵ ֶּרֶגל ְדָלא .  ּבִ
ר לֹו, ָרִכיב ַלֲעֵביָרה ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב ֹאתֹו ּבְ ִתיב ַוַיְרּכֵ ב. ּּכְ ָבה ְדָלא ָחׁשַ ֲחׁשָ , ַּהּמַ

ֹלא ִהְרֵהר. ִנְקָרא ָנבֹון ְוָחָכם ְַוִיְקְראו ְלָפָניו ַאְבֵרך, ֵּלב ׁשֶ ּ ְּוֹכָלא ִמִדיֵליה ָנַטל. ּ ּ ּ.  

ִת ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים. יבַמה ּכְ ַּוֵיֵצא יֹוֵסף ִמִלְפִני ַפְרֹעה ַוַיֲעֹבר ּבְ י ִחְזִקָיה. ּּ ַמאי , ָּאַמר ִרּבִ
ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלָטָאה. ַּטְעָמא ַוַיֲעבֹור ּבְ ִגין ְלׁשַ יה ָהִכי, ּבְ ּוְבִגין ְלִמְכַנׁש . ְּדַמְכְרֵזי ַקּמֵ

ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ָכל ֲאַתר, י ֶאְלָעָזר ָאַמרִרּבִ. ִּעּבוָרא ּבְ ַנׁש יֹוֵסף ִעיּבור ּבְ ִגין ְדָלא , ּּכָ ּּבְ
ב   .ִיְתַרּקַ

ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ל ַמה ְדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ְלּגוִלין, ְּ ָלא ּגִ ּּכָֹלא ִאיהו ְלַגְלּגְ ּ ּ ,
ִגין ְדָבֵעי ְלָקְייָמא ִקיוָמא ּּבְ א ֲחֵזי. ּּ ָרא, ּתָ ד ּבָ ִריך הוא ַעְלָמאּכַ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ל , ְּ ַאְייֵתי ּכָ

ַקְדִמיָתא ְַמה ְדִאְצְטִריך ַעְלָמא ּבְ ּוְלָבַתר ַאְייֵתי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַעְלָמא, ּ ח ְמזֹוָנא, ּ ּכַ . ְוַאׁשְ
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ַגְווָנא ָדא)ג תא חזי''ח ל''ז( ִריך הוא ָאַמר ְלַאְבָרָהם,  ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ   ָידֹוַע)בראשית טו(, ְּ
ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם ְוגו ר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ י ּגֵ ַדע ּכִ דֹול', ָּתֵ ְרכוׁש ּגָ ְּוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאו ּבִ ד ֲאָתא . ּ ּכַ

דֹול, יֹוֵסף ְלַאְרָעא ְדִמְצַרִים ה ְרכוׁש ּגָ ַכח ּבָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ְלגוִלין. ּ ל ּגִ ְלּגֵ ְפָנא ַעל , ּּגִ ְוַאְייֵתי ּכַ
ְסָפא ְוַדֲהָבא ְלִמְצַרִיםְוָכל ַעְלָמא ֲה. ַעְלָמא ּוו ַמְייִתין ּכַ ְוִאְתְמֵלי ָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים , ּ

ְסָפא ְוַדֲהָבא דֹול. ּּכַ ן ּכָֹלא ְרכוׁש ּגָ ּקַ ְּלָבַתר ְדִאְתּתַ   .ַאְייֵתי ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים, ּּ

  ]ב''דף קצו ע - ' זוהר חלק א[

ִריך הוא א ּבְ ְּדָהִכי ָאְרֵחי ְדקוְדׁשָ ּ ּ אֵרי , ְּ ַקְדִמיָתא ּבָ ּוְלָבַתר ,  ַאְסָווָתא)דים1א אק''ס(ּבְ
דֹול. ָמֵחי ַקְדִמיָתא ַאְתִקין ְרכוׁש ּגָ ך ּבְ ּּכָ ְוַעל . ַּאְייֵתי לֹון ְלָגלוָתא )ב''דף קצו ע(ּוְלָבַתר , ְ

ל ַעְלָמא ְפָנא ַעל ּכָ ְלּגוִלין ְוַאְייֵתי ּכַ ל ּגִ ְלּגֵ ָּדא ּגִ ִגין ְדֵליהוו ַמְי, ּ ּּבְ ל ּ ְסָפא ְוַדֲהָבא ּכָ ּיִתין ּכַ
  .ַעְלָמא ְלִמְצַרִים

א ֲחֵזי ִגין , ּתָ ּ יֹוֵסף ְדִאיהו ַצִדיק)כך(ּבְ ּ ְסָפא ְוַדֲהָבא, ּ ִרים עוְתָרא ּכַ ִּאיִהי ּגָ ְלַנְטָלא , ּ
ָרֵאל ִדְכִתיב. ִיׂשְ ל)תהלים קה(, ּכְ ָבָטיו ּכֹוׁשֵ ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֵאין ּבִ ִמן ְיָדא ּו. ּ ַויֹוִציֵאם ּבְ
ְּדַצִדיק ָרֵאל, ּ י לֹון ְלַעְלָמא ְדָאֵתי. ֲאָתא ָדא ְלִיׂשְ   .ְּוֹכָלא ְלִמְזּכֵ

ר ָאַהְבּתָ ְוגו)קהלת ט(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ֲאׁשֶ א ֲחֵזי. 'ּ ְרֵאה ַחִיים ִעם ִאּשָׁ ַהאי ְקָרא , ּתָ
ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּּבְ ְּואוְקמוָה, ּ ִּאֵלין ַחִי, ְּרֵאה ַחִיים. ּ ּין ְדַעְלָמא ְדָאֵתיּ ר , ּ ְּדַזָכָאה הוא ּבַ ּ

ְדָקא ְיאות יה ּכְ ָּנׁש ְדָזֵכי ּבֵ ּ ּ.  

ר ָאַהְבּתָ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל, ִעם ִאּשָׁ ֶנֶסת ִיׂשְ ִתיב ַאֲהָבה, ָּדא ּכְ ִגין ְדָבה ּכְ ּּבְ ירמיה (, ִּדְכִתיב. ּ

יך)לא א ְדִסְטָר. ֵאיָמַתי, ָ ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ ְעּתָ ׁשַ הּבְ , ִּדְכִתיב. ּא ִדיִמיָנא ָאִחיד ּבָ
יך ָחֶסד )ירמיה לא( ְכּתִ ן ְמׁשַ ל ְיֵמי ַחֵיי ֶהְבְלך)קהלת ט( .ְַעל ּכֵ ָ ּכָ ַרת , ּ ִגין ְדִאיִהי ִאְתַקּשְׁ ּּבְ

ַחִיים יה, ּּבַ ְרָיין ּבֵ ְּוִאיִהי עֹוָלם ְדַחִיין ׁשָ יה ַחִיים, ְּדָהא ַעְלָמא ָדא. ּּ ְרָיין ּבֵ ָּלא ׁשַ ִגין ּבְ. ּ
ֶמׁש ַחת ַהּשֶׁ ְּדִאינון ּתַ א, ּ ְמׁשָ ְּוָלא ָמָטאן ָהָכא ִאינון ְנהֹוִרין ְדַההוא ׁשִ ּ ָלקו ֵמַעְלָמא , ּ ְּוִאְסּתַ ּ

א י ַמְקְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּ ֵצאתֹו ְוגו)ישעיה יג(, ִּדְכִתיב. ּ ֶמׁש ּבְ ך ַהּשֶׁ ך . 'ְ ָחׁשַ ְַמאי ָחׁשַ

ֶמׁש ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּנהֹוֵריה ְוָלא ָנִהירְּדָסִליק , ַהּשֶׁ ִדיק ָאַבד ְוגו)ישעיה נז(ּכְ   .'ּ ַהּצַ

ַחִיים י הוא ֶחְלְקך ּבַ ּּכִ ָ ִסיֲהָרא, ּ א ּבְ ְמׁשָ ָּדא הוא ׁשִ א , ּ ְמׁשָ ׁשִ ּוְבִעיָנן ְלֵמיַעל ִסיֲהָרא ּבְ
ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ א לֹון, ְוׁשִ ְּוָדא הוא חוָלָק. ְּדָלא ְלַאְפָרׁשָ הו ְלַעְלָמא , ּא ְדַבר ָנׁשּ ְּלֵמיַעל ּבְ

  .ְדָאֵתי

ְתֵריה ִתיב ּבַ י ֵאין )קהלת ט(, ַּמה ּכְ ה ּכִ ֹכֲחך ֲעׂשֵ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות ּבְ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ָ ּכָ ָ

ה ּמָ ה הֹוֵלך ׁשָ ר ַאּתָ אֹול ֲאׁשֶ ׁשְ ּבֹון ְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבַ ה ְוֶחׁשְ ַהאי ְקָרא ִאית . ְַמֲעׂשֶ
ּכָ יהְלִאְסּתַ ְמָצא ָיְדך ַלֲעׂשֹות. ָּלא ּבֵ ר ּתִ ל ֲאׁשֶ ל , ָּכָ ר ָנׁש ּכָ ד ּבַ ָרה ְרצוָעה ְלֶמְעּבַ ְּוִכי הוּתְ ּ

ִתיב, ֶּאָלא. ַּמה ְדָיִכיל ֹכֲחך ּכְ ֹכֲחך, ַָלֲעׂשֹות ּבְ ָמֵתיה ְדַבר ָנׁש. ַָמאי ּבְ ָּדא ִנׁשְ ּ ְּדִאיִהי , ּ
י ָבה ְלַעְלָמ, ֵּחיָלא ְדַבר ָנׁש   .ּא ֵדין וְלַעְלָמא ְדָאֵתיְּלִמְזּכֵ
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ֹכֲחך ָָדָבר ַאֵחר ּבְ ה ְדָקֲאָמָרן, ּ ה, ָּדא ִהיא ִאּשָׁ ְּדִאיִהי ֵחיָלא ְלִאְתַתְקָפא ּבָ ַעְלָמא , ּ ּבְ
ַהאי ֵחיָלא. ֵּדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ַהאי ַעְלָמא ּבְ י ָבה ּבְ ר ָנׁש ְלִמְזּכֵ ּוָבֵעי ּבַ ף , ּ ּקַ ִגין ְדִיְתּתַ ּּבְ

ה ּבְ   .ַּההוא ַעְלָמאּּבָ

ר ָנׁש ֵמַהאי ַעְלָמא. ַמאי ַטְעָמא ִגין ִדְלָבַתר ְדִיפוק ּבַ ּּבְ ּ ד , ּּ יה ֵחיָלא ְלֶמְעּבַ ֵּלית ּבֵ
א, ִּמיִדי ְולֹוַמר ּתָ אן וְלָהְלָאה ַאֲעִביד עֹוָבִדין ָטִבין, ַהׁשְ ּבֹון . ִּמּכָ ה ְוֶחׁשְ ְּדַוַדאי ֵאין ַמֲעׂשֶ ּ

א ׁשְ ר וגוְוַדַעת ְוָחְכָמה ּבַ ַהאי ַעְלָמא. 'ֹול ֲאׁשֶ ר ָנׁש ּבְ יה ְלָבַתר , ִאי ָלא ָזֵכי ּבַ י ּבֵ ָּלא ִיְזּכֵ
ַההוא ַעְלָמא ְּואוְקמוָה. ּּבְ ְַמאן ְדָלא ַאְתִקין ְזָווִדין ְלֵמיַהך ֵמַהאי ַעְלָמא, ּ ָּלא ֵייכול , ּ
ַההוא ַעְלָמא ַה. ּּבְ ר ָנׁש ּבְ ְייהו ָהָכא, אי ַעְלָמאְּוִאית עֹוָבִדין ָטִבין ְדָעִביד ּבַ ְּדֵייכול ִמּנַ ּ ּ .

ְייהו ְזָנא ִמּנַ ַאר ְלַעְלָמא ְדָאֵתי וְלִאּתְ ּתָ ְּוֹכָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּתָ ַהאי ַעְלָמא ְוָזָכה ּבְ ִגין ְדָבָעא ְלִאְתַאֲחָדא , יֹוֵסף ָזָכה ּבְ ּּבְ
ה ִיְרַאת ְיָי ִאּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ך ָזָכה .  ְוָחָטאִתי ֵלאלִהים)בראשית לט(, ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ַהאי ַעְלָמא ַלט ּבְ ָרֵאל, ְלִמׁשְ   .ְוָזָכה לֹון ְלִיׂשְ

ִתיב ֶסף)בראשית מז(, ַמה ּכְ ל ַהּכֶ ט יֹוֵסף ֶאת ּכָ ְּדָהא ַההוא ָנָהר , ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי.  ַוְיַלּקֵ ּ
ִּאיהו ָלִקיט ּכָֹלא, ְדָנִגיד ְוָנִפיק יה ָקְייָמאְוָכ, ּ ּל עוְתָרא ּבֵ , ְּוָדא ִהיא ָרָזא ִדְכִתיב. ּ

ַמִים)בראשית א( ְרִקיַע ַהּשָׁ ן ֹאָתם ֱאֹלִהים ּבִ ְדָקא ְיאות, ּ ַוִיּתֵ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ ַּוַדאי יֹוֵסף , ּ
ַלט ַעל ַמְלכוָתא ֵעי ְלִמׁשְ   .ּּבָ

 ] בשנה61יום [סדר הלימוד ליום ב כסלו 

א ֲחֵזי ִתיב, ְוּתָ ֶנה, ּכְ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִמְרּכֶ ב אֹותֹו ּבְ ֶנה. ַּוַיְרּכֵ ׁשְ ֶבת ַהּמִ ִריך . ַמאן ִמְרּכֶ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ִליָטא ִדיק ׁשַ ּהוא ָעִביד ֵליה ַלּצַ ּ ּ ַזן ַעְלָמא, ּ יה ִאּתְ ִגין ְדָהא ִמּנֵ ּּבְ ָזָנא, ּ . ְְוִאְצְטִריך ְלִאּתְ

ִריך הוא ִאית ֵליה ְרִתיָכא ִעָל א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ָאה, ָאהְּ ּתָ ָאה . ְּוִאית ֵליה ְרִתיָכא ּתַ ּתָ ְרִתיָכא ּתַ
ֶנה ׁשְ ֶבת ַהּמִ ֶבת , ְּויֹוֵסף ַצִדיק ִאְקֵרי, ִאיִהי ִמְרּכֶ ְּוֵליה ִאְתֲחֵזי ְלֶמהֵוי ָרִכיב ַעל ִמְרּכֶ

ר לֹו ֶנה ֲאׁשֶ ׁשְ ִריך הוא, ַהּמִ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָרָזא ִעָלָאה. ְּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ַגְווָנא ְלֶמֱה, ּ ֵוי ּכְ
  .ִדְלֵעיָלא

  ]א''דף קצז ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְַוִיְקְראו ְלָפָניו ַאְבֵרך, ּתָ ּ ִסיֲהָרא. ְַמאי ַאְבֵרך, ּ א ּבְ ְמׁשָ ר ׁשִ ּשַׁ ירו ְדִאְתּקַ ְּקׁשִ ּ ,
ְרִעין ָלֳקֵבל ֲאַתר ָדא ְּוֹכָלא ּכָ ל ַעְלָמא. ּ ְּוֻכְלהו אֹוָדן ְל, ְוָנתֹון אֹותֹו ַעל ּכָ יהּ דף קצז (, ַּגּבֵ

ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו )א''ע ּוְבִגין ָדא ּכָֹלא ּבְ ּ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעַבד ַמְלכוָתא ְדַאְרָעא, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֵעין ַמְלכוָתא ִדְרִקיָעא, ְּ ְּוֹכָלא , ּּכְ
ַגְווָנא ָדא י קוְדׁשָ. ָדא ּכְ ַאְרָעא ָקְייָמא ַקּמֵ ְּוָכל ַמה ְדִאְתֲעִביד ּבְ ַקְדִמיָתאּ ִריך הוא ּבְ ּא ּבְ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]704דף [ -ּ

א ֲחֵזי א, ּתָ ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ֵליָמָתא, ּ יל ַמְלכוָתא ׁשְ ֲאָבָהן, ָּלא ַקּבִ ר ּבַ . ַּעד ְדִאְתַחּבַ
ִריך הוא ָעַבד ָלה ְלַמְלכו ִעָלָאה א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ   .ְּלִאְתַנֲהָרא ֵמָרָזא ְדֲאָבָהן, ְּ

ִדיק ַקְדִמיָתאְּוַכד יֹוֵסף ַהּצַ יה,  ָנַחת ְלִמְצַרִים ּבְ א ְלָבַתר ִעּמֵ ִכיְנּתָ יך ָלה ִלׁשְ ִּאיהו ָמׁשִ ּ ְּ ,
ְתָרא ְדַצִדיק א ָלא ָאְזָלא ֶאָלא ּבַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ך יֹוֵסף ְלִמְצַרִים . ּּ ך ִאְתְמׁשַ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ

ַקְדִמיָתא ְדָקא ְיאות, ּבְ ל עוְתָרא ְדַעְלָמא ּכְ ְּוָנִטיל ּכָ ִכיְנָתא ְלִמְצַרִים, ּ , ּוְלָבַתר ָנֲחַתת ׁשְ
ֲהָדה ְבִטין ּבַ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ.  

ך ְוְבִגיֵני ּכָ ִרית, ּ ּיֹוֵסף ְדָנַטר ֵליה ַלּבְ ַאְתֵריה, ּ ָּזָכה ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְּוָזָכה ְלַמְלכוָתא , ּ
א, ִדְלֵעיָלא ּוְלַמְלכוָתא ִדְלַתּתָ ל ַמאן ְדָנַטר ּבְ. ּ ְּוַעל ָדא ּכָ אּ ִאילו ִקֵיים , ִּרית ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ּ

א ּכֹוָלה ָכל אֹוַרְייָתא, ּאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ִקיל ּכְ ִרית ׁשָ   :ְּדָהא ּבְ

ִמְצַרִים ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ְוגו ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ ַּוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר. 'ּ ִּרּבִ ּ ,
א ְדַבר ְיָי ַעל)זכריה יב( ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ ְויֹוֵצר רוַח ָאָדם  ַמּשָׂ ָרֵאל ְנֻאם ְיָי נֹוֶטה ׁשָ ּ ִיׂשְ

ִקְרּבֹו יה. ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ א ְדַבר ְיָי. ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ א, ַּמּשָׂ י ֲאַתר ְדָקֲאַמר ַמּשָׂ ָכל ַהּנֵ , ּּבְ
אי א ַאּמַ ָא, ֶּאָלא. ַמּשָׂ ָכל ֲאַתר ְדִאיהו ַעל ִדיָנא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ אּ ין ְוָאַמר ַמּשָׂ ָכל . ְלַטב, ר ַעּמִ ּבְ

א ָרֵאל ְוָאַמר ַמּשָׂ ֲּאַתר ְדִאיהו ַעל ִיׂשְ   .ְלִביׁש, ּ

ָאר ַעִמין ָכל ֲאַתר ְדִאיהו ַעל ִדיָנא ִדׁשְ ּּבְ ּ א ָמטוָלא ִאיהו. ְלַטב, ּ ִגין ְדַמּשָׂ ּּבְ ּ ְבָיכֹול . ּ ּכִ
ִריך הוא א ּבְ ָּמטוָלא ִאיהו ֲעֵליה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּ לֹום ְדַעּמִ ּׁשָ ּ ְוַכד . ּ

יה ַההוא ָמטוָלא ְדִאיהו ָסִביל ֲעַלְייהו ַזר ִדיָנא ֲעַלְייהו ַמֲעַבר ִמּנֵ ִּאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָכל ֲאַתר ְדִדיָנא . ּ ּּבְ
ָרֵאל ַזר ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ִּאְתּגְ א, ּ ְבָיכֹול ָמטוָלא ִאיהו, ְוָאַמר ַמּשָׂ ּּכִ ִריך ּ א ּבְ ְ ֲעֵליה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ

א ֵמַהאי ִגיָסא. ּהוא ך ַמּשָׂ ִגין ּכָ ְוּבְ ָּמטוָלא ִאיהו, ּוֵמַהאי ִגיָסא, ּ ּ.  

ַמִים ְויֹוֵסד ָאֶרץ יָון ְדָאַמר נֹוֶטה ׁשָ ִקְרּבֹו, ּּכֵ אי ִאְצְטִריך ְויֹוֵצר רוַח ָאָדם ּבְ ַּאּמַ ְוִכי . ְ
ָּלא ֲהֵויָנא ָיְדֵעי ְדִאיהו יֹוֵצר א ְיִדיָעא. ּ רוַח ָאָדםּ ְּדָכל רוִחין , ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ַדְרּגָ ּ

ָמִתין ְדַעְלָמא א ָקְייִמין, ְּוִנׁשְ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָיא, ִרּבִ יר ָיאֹות, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ֲאָבל , ִּאי ָאַמר ְויֹוֵצר רוַח ָאָדם ְוָלא ַיּתִ
ִקְרּבֹו ַמהו ְתֵרין ִסְטִריןֶּאָלא ָר. ּּבְ ְּדָהא ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ָּזא ִאיהו ּבִ ּ ן , ּ ּמָ ִמּתַ

ְלהו ָמִתין ּכֻ ָּנְפֵקי וָפְרֵחי ִנׁשְ ֲאַתר ָחד, ּּ ִניׁשו ּבְ א ִאיהו יֹוֵצר רוַח ָאָדם . ְּוִאְתּכְ ְּוַההוא ַדְרּגָ ּ ּ
ִקְרּבֹו ָרא ִמן ְדכו. ּבְ ָתא ְדִאְתַעּבְ ִאּתְ ְּוַהאי ּכְ ְמָעָהא, ָראּ ְּוַההוא ְוָלָדא ָצַרת ָלה ּבִ ַעד . ּ

ְמָעָהא ִלימו ּבִ ִציוָרא ׁשְ ְּדִאְצַטֵייר ּכָֹלא ּבְ ּ ּּ ִקְרּבֹו. ּּ ך ְויֹוֵצר רוַח ָאָדם ּבְ ּּכָ ִקְרּבֹו ָקְייָמא, ְ . ּבְ
ַעְלָמא ְוָיִהיב ֵליה ר ָנׁש ּבְ ֵרי ּבַ ַּעד ְדִאְתּבְ ּ.  

ִקְרּבֹוְּויֹוֵצר רוַח ָאָד, ָּדָבר ַאֵחר ׁש, ם ּבְ ִקְרּבֹו ְדָאָדם ַמּמָ ֵרי ַבר ָנׁש. ּּבְ ִגין ְדַכד ִאְתּבְ , ּּבְ
ָמֵתיה ִריך הוא ָיַהב ֵליה ִנׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ַּההוא רוָחא ִדְבַגֵויה. ְוָנִפיק ַלֲאִויָרא ְדַעְלָמא, ְּ ּ ּ ּ ּ ,

ַגֵויה ָטא ּבְ ח ּגוָפא ְלִאְתַפּשְׁ ּכַ ָּלא ַאׁשְ ּ ַגֵויהְוָקְייָמא, ּּ ִסְטָרא ַחד ּבְ ּ ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]705דף [ -ּ

ט ּגוֵפיה ר ָנׁש ִאְתַפׁשַ ְּוַכד ּבַ ּ ט, ּ ַּההוא רוָחא ִאְתַפּשַׁ ּ יה ֵחיָלא, ּ ַגְווָנא , ְּוָיִהיב ּבֵ ְוֵכן ּכְ
י יה, ְּדגוָפא ִאְתַרּבֵ ָּהִכי רוָחא ָיִהיב ֵחיָלא ּבֵ ֲהֵדיה, ּ ר ַנׁש ּבַ ָפא ּבַ ּקְ ך יֹוֵצר . ְּלִאְתּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ׁשּרו ִקְרּבֹו ַמּמָ   .ַח ָאָדם ּבְ

ְּוִאי ֵתיָמא יֹוֵצר רוַח ָאָדם ַמהו ִגין ְדַההוא רוָחא, ּ ּּבְ יר , ּ ְִאְצְטִריך ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא ַיּתִ

ֲהֵדיה ְייָעא ּבַ ִקְרּבֹו. ְּלִאְסּתַ ִריך הוא ִאיהו יֹוֵצר רוַח ָאָדם ּבְ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְוָיִהיב , ְּ
ֵּליה ִסיו ַבר ָנׁשּּ   .ָעא ּבְ

א ֲחֵזי ד ַההוא רוָחא ִאְצְטִריך ִסיוָעא, ּתָ ּּכַ ּ ּּ ר ָנׁש, ְ ַגְווָנא ְדִאיהו ַההוא ּבַ ּּכְ ּוְכַגְווָנא , ּ
ן ּקַ ְּדַההוא גוָפא ִאְתּתַ ּ ָּהִכי ָנֵמי ַההוא רוָחא ְמַתְקִנין ֵליה, ּ ּ ְּואֹוְסִפין ֵליה רוָחא , ּ ּ

ָנא ּקְ ִקְרּבֹוְּוָדא הוא יֹוֵצר. ְלִאְתּתַ   .ּ רוַח ָאָדם ּבְ
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א ֲחֵזי יָון ְדִאְתֲאִביד יֹוֵסף ֵמֲאבֹוי, ְוּתָ ַּיֲעֹקב ָאִביד ַההוא ּתֹוֶסֶפת רוָחא ְדֲהָוה ֵליה, ּּכֵ ּ ּ ּ ,
א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְלַקת ִמּנֵ ְּוִאְסּתַ ִתיב. ּ ִחי רוַח ַיֲעֹקב)בראשית מה(, ְלָבַתר ַמה ּכְ ְוִכי .  ֲאִביֶהםּ ַוּתְ

א  ּתָ א. ִמית ֲהָוה )ב''דף קצז ע(ַעד ַהׁשְ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַלק ִמּנֵ ֶּאָלא ַההוא ּתֹוֶסֶפת רוָחא ִאְסּתַ ּ ּּ ּ ,
ַגֵויה ְּוָלא ֲהָוה ּבְ ְרָמא ֵליה. ּ יה ּגָ ִגין ְדִעְצבֹוָנא ְדֲהָוה ּבֵ ּּבְ ּ ּ  )א דלא''ס( )ואי גרמא ליה הא(, ּ

ִקי ָּלא ֲהָוה רוֵחיה ּבְ ּ ּוֵמיהּ ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם. ּ ך ַוּתְ ּוְבִגין ּכָ , )כתיב וירא יעקב(ְוָהָכא . ְּ
ר ּשַׂ ָען ָלא ִאְתּבַ ֶּאָלא ַוַיְרא ַיֲעֹקב. ְמָנא ֲהָוה ָיַדע, ְּדַעד ּכְ ְּדָחָמא ְלָכל ָדְייֵרי ַאְרָעא , ּ ּ

ּוַמְייָתן ִעּבוָרא , ְּדָאְזֵלי ְלִמְצַרִים   .)א יעקבהדא הוא דכתיב ויר(ּ

י ִיְצָחק ָאַמר א ֲחֵזי, ִרּבִ ֲאָבָהן, ּתָ ָרא ּבַ א ָזָכה ְלִאְתַחּבְ יה , ָּדִוד ַמְלּכָ ְּוָיִרית דוְכּתֵ ּ ּ
ַגַווְייהו ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ה, ּ ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ  )נדפס וארא לא א(. ּ

י ִחְזִקָיה ֲה י ֵייָסא ְוִרּבִ פֹוְטִקָיא ְללֹודִּרּבִ ּוו ָאְזֵלי ִמּקַ ּ ָמטול , ּ הֹון ַחד יוָדאי ּבְ ְּוֲהָוה ִעּמְ ּ
ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי, ְּדַקְפִטיָרא ְדַחְמָרא י ִחְזִקָיה, ּ י ֵייָסא ְלִרּבִ ח פוָמך ְוֵאיָמא , ָּאַמר ִרּבִ ְַאְפּתַ ּ ּ

ַּחד ִמָלה ֵמִאינון ִמיֵלי ַמַעְלָייָתא ְדאֹוַרְייָתא י ּבוִציָנא ְדַאּתְ, ּ ָכל יֹוָמא ַקּמֵ ּ ֲאֵמר ּבְ
א   .ַּקִדיׁשָ

לֹום)משלי ג(, ָּפַתח ְוֲאַמר , ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם. ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי נֹוַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ
ִּאֵלין ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ְּדַמאן ְדָאִזיל ּבְ ִריך הו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵרי ְּ א ַאׁשְ

א ִכיְנּתָ ֲּעֵליה ְנִעימוָתא ִדׁשְ יה ְלָעְלִמין, ּ ִּדי ָלא ַתֲעֵדי ִמּנֵ לֹום. ּ ְּדֻכְלהו , ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּּ
ָלם ְלהו ׁשְ ְּנִתיִבין ְדאֹוַרְייָתא ּכֻ ָלם ֵליה ְלֵעיָלא, ּּ א, ּׁשְ ָלם ֵליה ְלַתּתָ ַעְלָמא . ּׁשְ ָלם ֵליה ּבְ ּׁשְ

ָלם ֵליה, ֵדין ַעְלָמא ְדָאֵתיּׁשְ   . ּבְ

ָּאַמר ַההוא יוָדאי ח)אסתרא(ִאיִסיָרא , ּ ּכַ ּתַ ַהאי ְקָרא ִאׁשְ ִקיְסְטָרא ּבְ ָּאְמרו ֵליה,  ּבְ ּ ,
ַמְעָנא, ָאַמר לֹון. ְִמַנִין ָלך א ׁשְ ַהאי ְקָרא ִמָלה , ֵמַאּבָ ָּפַתח . )טבא(ְּואֹוִליְפָנא ָהָכא ּבְ

ָו, ְוֲאַמר ְתֵרין ּגְ יה ְדָרִכים. ּוִבְתֵרין ִסְטִרין, ּוִנין ִאיהוַהאי ְקָרא ּבִ ָּקֵרי ּבֵ יה , ּ ְּוָקֵרי ּבֵ
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יה ֹנַעם. ְנִתיבֹות לֹום, ָּקֵרי ּבֵ יה ׁשָ ּוַמאן , ַמאן ֹנַעם. ּוַמאן ְנִתיבֹות, ַּמאן ְדָרִכים. ְּוָקֵרי ּבֵ
לֹום   .ׁשָ

ֶּאָלא ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ָים ָדֶרך ַה)ישעיה מג(, ַּהְיינו ִדְכִתיב. ּ ְּנֹוֵתן ּבַ ּ ָכל ֲאַתר , ּ ְּדָהא ּבְ
אֹוַרְייָתא ֶדֶרך ְְדִאְקֵרי ּבְ ּהוא אֹוַרח ְפִתיָחא ְלֹכָלא, ּ ּ ַהאי ָאְרָחא. ּ ר , ּכְ ְּדִאיהו ְפִתיַח ְלָכל ּבַ ּ ּ

ך ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם. ָנׁש ּּכָ ִּאיֵלין ְדָרִכים ְדִאינון ְפִתיָחן ֵמֲאָבָהן, ְ ּ ּ אְּדָכָראן , ּ א ַרּבָ ַיּמָ , ּבְ
ַגֵויה ְּוָעאִלין ּבְ ִחין ְלָכל ֵעיַבר וְלָכל ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּ ּוֵמִאינון אֹוְרִחין ִמְתַפּתְ ּ ּּ.  

ּהוא ְנִעימו ְדָנַפק ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוַהאי ֹנַעם ּ ל ּבוִציִנין. ּ ּוֵמַעְלָמא ְדָאֵתי ָנֲהִרין ּכָ ּ ,
ן ְלָכל ֵעיַבר ּוִמְתַפְרׁשָ ּא ִטיבו ְוַההוא ְנהֹוָרא ְדַעְלָמא ְדָאֵתיְּוַההו. ּ ּ  )א דירתין''נ(ְּדָיְנִקין , ּ

ל , ְוַכד ִאְתַער ַעְלָמא ְדָאֵתי, ַעְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ֹנַעם, ָּדָבר ַאֵחר. ִאְקֵרי ֹנַעם, ֲאָבָהן ּכָ
ֵּחדו ְוָכל ִטיבו ְוָכל ְנהֹוִרין ְוָכל ֵחירו ְדַעְלָמא ִאְתַער ּ ך ִאְקֵרי ֹנַעםּוְבִגיִני , ּ   .ְּכָ

ִניָנן ַּחָייִבין ְדֵגיִהּנֹם, ְּוַעל ָדא ּתָ א, ּ ּתָ ּבַ א ְדָעאל ׁשַ ְעּתָ ׁשַ ְלהו, ּּבְ ָּנְייִחין ּכֻ ְּוִאית ְלהו , ּ
א. ֵּחירות ְוַנְייָחא ּתָ ּבַ א ְדָנִפיק ׁשַ ְעּתָ ׁשַ ִּאית ָלן ְלִאְתָעָרא ֵחידו ִעָלָאה ֲעָלָנא, ּּבְ ּ ,
ִזיב ֵמַה ּתֵ א ְדַחָייַבָיא ְדִאְתָדנו ְּדִנׁשְ ּהוא עֹוָנׁשָ ּ ּ א וְלָהְלָאה)א דאהדרו''ס(ּּ ְעּתָ . ּ ֵמַהִהיא ׁשַ

ּ ִויִהי ֹנַעם ְיָי ֱאֹלֵקינו ָעֵלינו)תהלים צ(, ְוִאית ָלן ְלִאְתָעָרא ְוֵליָמא ָּדא הוא ֹנַעם . ּ ּ
ּ ְדֹכָלא)א חירו''ס(ֵּחידו , ִּעָלָאה ְּוַעל ָדא ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי, ּ   . ֹנַעםּ

לֹום ִביִלין ְדָנְפִקין ִמְלֵעיָלא. ַמאן ְנִתיבֹוֶתיָה, ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ִּאֵלין ִאינון ׁשְ ּּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ִרית ְיִחיָדאי לֹום, ָנִקיט לֹון ּבְ ְּדִאיהו ִאְקֵרי ׁשָ ָלָמא ְדֵביָתא, ּ א. ׁשְ , ְוָאִעיל לֹון ְלַיָמא ַרּבָ

תוְקֵפיה ד ִאיהו ּבְ ּּכַ ּ ָלָמאּו, ּ לֹום . ְּכֵדין ָיִהיב ֵליה ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ
א ֲחֵזי. )כ''ע( לֹום ֲהָוה, ּתָ ִרית ׁשָ א, יֹוֵסף ּבְ ִמְצַרִים ַמְלּכָ ִליט ַעל ַאְרָעא, ְוֲהָוה ּבְ . ְּוׁשַ

א ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַלק ִמּנֵ ִגין ְדִאְסּתַ ְּוַיֲעֹקב ּבְ   .ָלא ֲהָוה ָיַדע, ּּ

ל ָדא ְבָרא, ְּוִעם ּכָ ִמְצַרִים, ַּיֲעֹקב ֲהָוה ֵליה ּתַ ן ִעּבוָרא ּבְ ִגין ְלִמְזּבַ ְּוָחָמא ְדִאיהו . ּּבְ ּ
ִביָרא ִביָרא ַעל ּתְ נֹוי ְלִמְצַרִים, ּתְ ְּדֵיֲחתון ּבְ ְתָראו. ּ ה ּתִ ַּוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלּמָ ִגין , ּ ּבְ
ְּדָלא ַתֲחמון ּגוַפְייכו ּ ּ ְרֵעִביןֶּאָלא, ּ ְבָעא,  ּכִ גוְבִרין ְדֵלית לֹון ׂשָ ּּכְ ּ.  

י ִחְזִקָיה ַעְלָמא. ַּוַדאי ָרָזא ָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ ָכל ִזְמָנא ְדַצֲעָרא ִאיהו ּבְ ְּדָהא ּבְ ֵעי , ּ ָלא ּבָ
ר ָנׁש ׁשוָקא, ּבַ ְּלַאֲחָזָאה ַגְרֵמיה ּבְ חֹובֹוי, ּ ֵפס ּבְ ִגין ְדָלא ִיּתָ ה ְּוַעל ָדא ָאַמר . ּּבְ ָלּמָ
ְתָראו ָמר, ּּתִ   .ְוָהא ִאּתְ

  ]א''דף קצח ע - ' זוהר חלק א[

י ֵיׁש  ָּדָבר ַאֵחר ַוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ ִמְצַרִים )א''דף קצח ע(ּ ֶבר ּבְ ׁש, ׁשֶ ְּדָהא . ִּעּבור ַמּמָ
ַעְלָמא ְפָנא ּבְ ַדר ּכַ ִריך הוא ַעל ָדא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִגין ְלַנֲחָתא ְלַיֲעֹקב וְב, ְּ ןּּבְ ְוַעל , נֹוי ְלַתּמָ

ֵני ַאְרָעא ן ִעּבור, ָּדא ָחָמא ּבְ ּמָ ְּדֲהוו ַמְייִתין ִמּתַ ּ ּ.  
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ִמְצַרִים ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ א ְדִמית ִיְצָחק, ַּוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ ְעּתָ ׁשַ ו ְלִמְפַלג, ּבְ . ָּאתו ַיֲעֹקב ְוֵעׂשָ
ו ָנַפק ֵמחוָלֵקיה ְדַאְרָעא וִמּכָֹלא ְּוֵעׂשָ ּ ּ ּ לוָתא ִיטֹול ּכָֹלאְוַיֲעֹק, ּ ּב ְדִיְסּבֹול ּגָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָחָמא . ּ

ִמְצַרִים ִביָרא ְדֲהָוה ֵליה ּבְ ַּההוא ּתְ ּ לוָתא, ּ ל ּגָ ּהוא וְבנֹוי ְלִמְסּבַ ּ ְּוַעל ָדא ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב . ּ ּ
ה ִתְתָראו ֵמי ִדיָנא ִדְלֵעיָלא. ְּלָבָניו ָלּמָ ח ֲעַלְייכו, ִמּקַ ּכַ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ַּויֹאֶמר ִהּנֵה .  ְמַקְטְרָגאּ

ה ּמָ ִמְצַרִים ְרדו ׁשָ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ י ּכִ ַמְעּתִ ָּהא אוְקמוָה רד. ּׁשָ ָרֵאל , ו''ּ ן ָדא ֲהוו ִיׂשְ ּבַ ּחוׁשְ ּ ּ
ִמְצַרִים   :ּבְ

ִליט ַעל ָהָאֶרץ ְוגו ְּויֹוֵסף הוא ַהּשַׁ י ֵייָסא ָפַתח ְוֲאַמר', ּ ה ָירו)תהלים כז(, ִּרּבִ ם ּ ְוַעּתָ
ָרה ַלְיָי יָרה ַוֲאַזּמְ ָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרוָעה ָאׁשִ ָחה ּבְ י ַעל אֹוְיַבי ְסִביבֹוַתי ְוֶאְזּבְ   .ֹּראׁשִ

א ֲחֵזי ַבר ָנׁש, ּתָ יה ּבְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ֵני ַעְלָמא, ְּ ל ּבְ . ָּזִקיף ֵליה ַעל ּכָ
א ְדֹכָלא ְּוָעִביד ֵליה ֵריׁשָ חֹותֹויְּוֻכְל, ּ ְפָיין ּתְ ְנאֹוי ִאְתּכַ   .ּהו ׂשָ

א ְנאו ֵליה ֲאחֹוי, ָּדִוד ַמְלּכָ ּׂשָ ְייהו, ּ ָּדחו ֵליה ִמּנַ ּ ּ ִריך הוא ָאִרים ֵליה ַעל . ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ֵמיה, ֲאָתא ֲחמֹוי. ּכָ ל . ָּעַרק ִמּקַ ִריך הוא ָאִרים ֵליה ַעל ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

יה, ּיהַּמְלכוֵת ְרִעין ְוָסְגִדין ַקּמֵ ְּוֻכְלהו ֲהוו ּכָ ּ ּ ְּויֹוֵסף ָדחו ֵליה ֲאחוי. ּ ּ ּ ְרעו , ּ ְלהו ּכָ ְּלָבַתר ּכֻ ּ ּ
יה ּוְסִגידו ַקּמֵ ּ ֲחוו לֹו ַאַפִים ָאְרָצה. ּ ּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיֹבאו ֲאֵחי יֹוֵסף ַוִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ.  

י, ָּדָבר ַאֵחר ה ָירום ֹראׁשִ הַמא, ְּוַעּתָ ה, י ְוַעּתָ מֹו ְוַאּתָ י ְיהוָדה ָאַמר. ּכְ ָהא , ִּרּבִ
ָמר א ִעָלָאה, ִאּתְ ֵּעת ְדִאיהו ַדְרּגָ ּ ּוַמאן ִאיהו ַההוא ֵעת, ּ ּ ה, א''ָּדא ה. ּ ה. ְוִאְקֵרי ַעּתָ , ְוַעּתָ

ָּדא ִאיהו וֵבי ִדיֵניה ּ ּ ּ.  

י יָקָרא וַמְלכוָתא, ָּירום ֹראׁשִ ַּלֲאָרָמא ָלה ּבִ ּ ָאר ַמְלֵכי , ַבי ְסִביבֹוַתיַעל אֹוְי. ּ ִּאֵלין ׁשְ
ָאֳהלֹו. ַאְרָעא ָחה ּבְ ַל ם, ְוֶאְזּבְ ָּדא ְירוׁשָ ָאֳהלֹו. ּ ַמע , ִּזְבֵחי ְתרוָעה. ָּדא ֹאֶהל מֹוֵעד, ּבְ ְלִמׁשְ

ל ַעְלָמא ָרה. ּכָ יָרה ַוֲאַזּמְ ֵּמַההוא ִסְטָרא ִדְתרוָעה ִהיא, ָאׁשִ ן. ּ ּמָ ָרא ֵּמַההוא ִסְט, ְּדָהא ִמּתַ
א, ִּדְתרוָעה ְחּתָ ּבַ יָרה ְותוׁשְ   .ִּהיא ַאְתָיא ׁשִ

י, ָּדָבר ַאֵחר ה ָירום ֹראׁשִ ָרֵאל, ְּוַעּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ו ְוָכל , ַעל אֹוְיַבי ְסִביבֹוַתי. ָּדא ּכְ ָּדא ֵעׂשָ
ֲּאַפְרִכין ִדיֵליה ָאֳהלֹו. ּ ָחה ּבְ ָרֵאל, ְוֶאְזּבְ  ִזְבֵחי )תהלים נא(, יבִּדְכִת, ִּזְבֵחי ְתרוָעה. ִּאֵלין ִיׂשְ

ָרה ּבָ ִגין ְלַאֲעָבָרא ִדיָנא ֵמַעְלָמא, ֱּאלִהים רוַח ִנׁשְ ָרה. ּבְ יָרה ַוֲאַזּמְ ְלאֹוָדָאה , ָאׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ָחא ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְלׁשַ ּ ָלא ְפִסיקו ְלעֹוָלם, ְּ ּּבְ ּ.  

י, ָּדָבר ַאֵחר ה ָירום ֹראׁשִ ֹכָלא, ְּוַעּתָ ַעל אֹוְיַבי , ִּדְכִתיב.  ֵיֶצר ָרעֵיֶצר טֹוב ַעל, ּּבְ
ְּדִאיהו ַסֲחָרֵניה ְדַבר ָנׁש, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע, ְסִביבֹוַתי ּ ּ ֹכָלא, ּ ְנֵאיה ּבְ ְּוִאיהו ׂשָ ּ ָחה . ּ ְוֶאְזּבְ

א, ָּדא אֹוַרְייָתא, ְּבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרוָעה ְטָרא ְדֶאּשָׁ ִדְכִתיב , ְּדִאְתְיִהיַבת ִמּסִ  )דברים לג(ּכְ
ִגין אֹוַרְייָתא. ִּמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹוִמי יה, ְּדָהא ּבְ ָּירום ֵריׁשֵ ְנאֹוי ֳקָדמֹוי, ּ ל ׂשָ ְברו ּכָ . ְּוִאּתָ

ִדְכִתיב י)תהלים יח(, ּכְ ְחּתָ   . ַתְכִריַע ָקַמי ּתַ
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י ה ָירום ֹראׁשִ ָּדָבר ַאֵחר ְוַעּתָ ֲאָבָהן, ּ ָלָלא ּבַ א, ְלִאְתּכְ  ִּאית ֵליה, ְּדָהא ָדִוד ַמְלּכָ
ֲאָבָהן ָקא ּבַ הו, ּוְכֵדין ִיְתרֹוֵמם ְוָסִליק ְלֵעיָלא, ְּלִאְתַדּבָ וָרא ּבְ ַחד ִקּשׁ ְּוִאיהו ּבְ ּ ַעל אֹוְיַבי . ּ

ָמאָלא, ְסִביבֹוַתי ִּאֵלין ִאינון ְדִבְסַטר ׂשְ ּ ְלהו ָמאֵרי ִדיִנין, ּ ּּכֻ ָלא, ּ ְוִנין ְלַחּבָ ְּדִמְתּכַ ּוְכֵדין . ּ
ר ּבְ א ִאְתַחּבַ ְמׁשָ   .ְּוֲהֵוי ּכָֹלא ָחד, ִסיֲהָראׁשִ

ִתיב א ֲחֵזי ּכְ ִליט ַעל ָהָאֶרץ, ּתָ ְּויֹוֵסף הוא ַהּשַׁ ִסיֲהָרא, ּ ִליט ּבְ א ְדׁשַ ְמׁשָ ָּדא ׁשִ ּ ְוָנִהיר , ּ
ָּלה ְוָזן ָלה יר ְלָכל ַעם ָהָאֶרץ. ּ ּבִ ׁשְ ְּדָהא ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּהוא ַהּמַ ּ יה ִאְתָזנו , ּ ִּמּנֵ ּ

ְּלהוּכֻ ָמִתין ְלֹכָלא, ּ ן ָפְרִחין ִנׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ יה ְדַההוא ֲאַתר, ּ ְלהו ָסְגִדין ְלַגּבֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּדָהא , ּ
ַעְלָמא ֵּלית ָלך ִמָלה ּבְ ַמָזָלא ְואוְקמוָה, ְ ֵלי ּבְ ְּדָלא ּתָ ּ ּּ:  

ירוהו ר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו ְוֵהם ֹלא ִהּכִ ַּוַיּכֶ ּ י ֶאְלָע. ּ ה )תהלים מט(, ָּזר ָפַתח ְוֲאַמרִרּבִ  ָלּמָ
ִני יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיֻסּבֵ א ֲחֵזי. ִאיָרא ּבִ ה ָדֲחִלין, ּתָ ַלת ִאינון ְדָדֲחִלין ְוָלא ָיְדִעין ִמּמַ ּּתְ ּ ּ ,

ְּואוְקמוָה ה ִאיהו ָדִחיל, ֲּאָבל ִאית ַמאן ְדָדִחיל. ּ ְּוָלא ָיַדע ִמּמַ ִגין ִאינון ֶחְטֵאי, ּ ְּדָלא . ּּבְ
ָּיַדע ְדִאינון ֲחָטִאין הו, ּ ח ּבְ ּגַ ְּוִאיהו ָדִחיל ִמיֵמי ָרע, ְּוָלא ַאׁשְ ּ.  

  ]ב''דף קצח ע - ' זוהר חלק א[

ַההוא , ַּמאן ִאינון ְיֵמי ָרע ָנן ּבְ ִּאֵלין ִאינון יֹוִמין ְדִאינון ִאְזַדּמְ ּ ּ ּ ּ . ָרע) ב''דף קצח ע(ּ
ּוַמאן ִאינון ְּדִאיהו ִאְקֵרי ָרע, ָהָרעּ ָדא ֵיֶצר )א איהו''ד( ,ּ , ְּוִאית ֵליה יֹוִמין ְיִדיָען. ּ

ַעְלָמא ְּדִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו ּבְ ּ ְּלַאְסָטָאה ְלָכל ִאינון ִדְמָסֲאֵבי ָאְרַחְייהו, ּ ּ ְּדַמאן ְדָאֵתי . ּ ּ
ֲאָבא ְּוִאֵלין ִאינון ִאְקרון ְיֵמי ָרע. ְּמָסֲאֵבי ֵליה, ְלִאְסּתָ ּ ּן ַעל ִאינון חֹוִבין ְּוִאֵלין ְמַמּנָ, ּ

ֲעֵקַבְייהו א ּבַ ִני ָנׁשָ הו ּבְ ין ּבְ ְּדָדׁשִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ל ִאינון ִדְמָסֲאֵבי ָאְרַחְייהו, ּתָ ּּכָ ּ ְייהו, ּ ָנן ְלַגּבַ ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ּמָ ּּכַ ּ ,
ּוְמָסֲאֵבי ְלהו ר ָנׁש ְלֵמיַהך. ּ ָאְרָחא ְדָבֵעי ּבַ ַההוא ָאְרָח, ְּבְ ׁשּּבְ ִרין ֵליה ַמּמָ ר . ּא ְמַדּבְ ָאֵתי ּבַ

ָאה ה ִאינון ִדְמַסְייִעין ֵליה, ָּנׁש ְלִאְתַדּכָ ּמָ ּּכַ ּ ּ.  

ִניָנן ַצְפָרא, ָהא ּתָ ר ָנׁש ָקם ּבְ ֵעי ְלַאְסָחָאה ְידֹוי, ְּדַכד ּבַ  ַנְטָלא )לעיל נג א(ִמּגֹו , ּבָ
יה ַמָיא, ְדַמָיא ְּדִאיהו ָמאָנא ִליטֹול ִמּנֵ ּ ּ ַקְדִמיָתאִמּג. ּ ָמה , ֹּו ַמאן ְדַאְסֵחי ְידֹוי ּבְ ּכְ

ְּדאוְקמוָה א ֲחֵזי. ּ ִגין ַנְטָלא ָדא, ְוּתָ   .ּאֹוִקיְמָנא ִמָלה, ּבְ

ׁש, ְּותו ְּדָבְעָיא ֵליה ְלַבר ּנָ ָמאָלא, ּ ׂשְ ְלָטָאה ְיִמיָנא . ְלַנְטָלא ְיָדא ְיִמיָנא ּבִ ִגין ְלׁשַ ּבְ
ָמאָלא ֵחי ְיִמ, ַעל ׂשְ ָמאָלאְוִיְסּתְ ך ִאיהו ְנִטיָלא, יָנא ִמן ׂשְ ּוְבִגין ּכָ ַמאן , ְּוַעל ָדא. ְּ
ָמאָלא, ְּדָנִטיל ְידֹוי ׂשְ ָמאָלא, ִּיטֹול ְיִמיָנא ּבִ ָלָטא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ ִגין ְדָלא ָיִהיב . ְלַאׁשְ ּּבְ

ַלל ְלָטָאה ּכְ א ְלֵיֶצר ָהָרע ְלׁשַ ּדוְכּתָ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

א ֲחֵזי ְלָטאּבְ, ּתָ א ׁשָ יׁשָ א ְדִדיָנא ּבִ ְעּתָ א, ׁשַ א . ָּלא ָאִתיב ְיֵדיה ִמְלַאְבָאׁשָ ְעּתָ ּוְבׁשַ
ְלָטא ַעל ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְלַתְבָרא לֹון ִּדיִמיָנא ׁשָ ּ א , ּ ָּחִייס קוְדׁשָ

ִריך הוא ֲעַלְייהו ּּבְ ּ ֵצי לֹון, ְ   .ְוָלא ׁשָ
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ך ִגין ּכָ ְוּבְ ל ַמאן ְדִאיהו ָחֵטי, ּ ּּכָ ַרְגלֹוי, ּ הו ּבְ ִאינון ֶחְטִאין ְדָדׁש ּבְ ּּבְ ּ הו, ּ , ָּלא ָיַדע ּבְ
ִדיָרא ִדיר ֵמחֹוִבין ִאֵלין. ְוָדִחיל ּתְ ַמר ּתָ א ֲהָוה ִאְסּתַ ָּדִוד ַמְלּכָ , ְוַכד ֲהָוה ָנִפיק ִלְקָרָבא, ּ

ֵפׁש לֹון הֹון ְקָרָבאְּוַעל ָדא ָלא ָדִחיל ַלֲאָג. ֲּהָוה ְמַפׁשְ   .ָחא ִעּמְ

א ֲחֵזי ע ַמְלִכין ֲהוו, ְוּתָ ִאיל ָדא, ַּאְרּבַ ִאיל ָדא ָלא ׁשָ ַּמאן ְדׁשָ ּ  )תהלים יח(, ָּדִוד ָאַמר. ּ
לֹוָתם יֵגם ְוֹלא ָאׁשוב ַעד ּכַ ֶּאְרדֹוף אֹוְיַבי ְוַאּשִׂ ּ ר ֵמִאֵלין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּמַ ִגין ְדֲהָוה ִאְסּתַ ּּבְ ּ

ְלָטָאהְוָלא , חֹוִבין ְנאֹוי ְלׁשַ א ְלׂשַ ָּיִהיב דוְכּתָ ּ ִדיר. ּ ְתַרְייהו ּתָ ֵעי ְלִמְרַדף ֲאּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ ,
ע חֹובֹוי ְּוָלא ִיְרְדפון ִאינון ֲאַבְתֵריה ְלִמְתּבַ ּ ּ יַדְייהו, ּ ְּוִיפֹול ּבִ ּ.  

יר ֶחְטאֹוי, ָּאָסא ֲהָוה ָדִחיל ַיּתִ ֵפׁש ּבְ ב ְדֲהָוה ְמַפׁשְ ַּאף ַעל ּגַ א, ּ ִּאיהו . ְוָלא ְכָדִוד ַמְלּכָ
ְתַרְייהו ֵעי ְלִמְרַדף ֲאּבַ ּּבָ יַח לֹון, ּ ִריך הוא, ְוָלא ַיּגִ א ּבְ ְּוִיְקטֹול לֹון קוְדׁשָ . ְְוָכך ֲהָוה, ְּ

ר ִעּמֹו ְוגו)דברי הימים ב יד(, ִּדְכִתיב ּ ַוִיְרְדֵפם ָאָסא ְוָהָעם ֲאׁשֶ ּוְכִתיב ַוִיּגֹוף ְיָי ֶאת ', ּ ּ
יםַּהּכו ים ִלְפֵני ָאָסא ְוִלְפִני ְיהוָדה ַוָינוסו ַהּכוׁשִ ּׁשִ ּ ּ יה )וכן(. ּּ ִתיב ּבֵ ָּדִוד ַמה ּכְ שמואל א ( ,ּ

ף ְוַעד ָהֶעֶרב ְלָמֳחָרָתם)ל ׁשֶ ם ָדִוד ֵמַהּנֶ ּ ַוַיּכֵ ִריך הוא . ּ א ּבְ ֲּאָבל ָאָסא ִאיהו ָרִדיף ְוקוְדׁשָ ּ ְּ

  .ָמֵחי

ָפט ֶמֶלך ְיהוָדה ְּיהֹוׁשָ ִאילּאו, ְ ָּלא ָיִכיְלָנא ְלִמְרַדף ְוָלא , ְוֲאַמר. ף ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה ׁשָ
ר. ְלָקְטָלא ָאָסא. ְוַאּתְ ְקֵטיל לֹון, ֶּאָלא ֲאָנא ֲאַזּמֵ ך ּכְ ל ּכָ ֵפׁש ּכָ ִגין ְדָלא ֲהָוה ְמַפׁשְ ְּבְ ּ ּ .

ִריך הוא ֲעַבד ֵליה ָהִכי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּבֵעת ֵהֵחלו ְבִרָנה וְתִהָלה ּ ו)דברי הימים ב כ(, ִּדְכִתיב. ְּ ּּ ּ
ֵגפו ִאים ִליהוָדה ַוִיּנָ ִעיר ַהּבָ ִני ַעּמֹון מֹוָאב ְוַהר ׂשֵ ָּנַתן ְיָי ְמָאְרִבים ַעל ּבְ ּּ.  

ִּחְזִקָיה ֶמֶלך ְיהוָדה ְ ָרא, ֲאָנא ָלא ָיִכיְלָנא. ּאוף ָהִכי ָנֵמי ָאַמר, ּ ְוָלא , ָלא ְלַזּמָ
ִגין ְדָדִחיל ֵמִאֵלין חֹוִבין ְדָקֲאָמָרן. ָרָבאְוָלא ַלֲאָגָחא ְק, ְּלִמְרַדף ּּבְ ִתיב. ּּ מלכים ב (, ַמה ּכְ

ה ֶאֶלף )יט מֹוִנים ַוֲחִמּשָׁ ור ֵמָאה וׁשְ ַמֲחִנה ַאּשׁ ּ ַוְיִהי ַבַלְיָלה ַההוא ַוֵיֵצא ַמְלַאך ְיָי ַוַיך ּבְ ּ ְּ ְּ ּ
ה ֻכָלם ְפָגִרים ֵמִתים ימו ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ ּכִ ַּוַיׁשְ ּ ּ ַעְרֵסיה. ּ ִכיב ּבְ ֵביֵתיה ְוׁשָ ְּוִחְזִקָיה ֲהָוה ָיִתיב ּבְ ּ ּ ,

ִריך הוא ָקִטיל לֹון א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  

ִדיִקים ִאֵלין ֲהוו ָדֲחִלין ֵמִאֵלין חֹוִבין ּוַמה ּצַ ּּ ּ ּ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ִני ַעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ָאר ּבְ . ׁשְ
ך ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ִגין ּכָ ּּבְ ָרא ֵמִאֵלין חֹוִביןְ ְדָקֲאָמָרן, ּּמְ הֹון ּכִ א ּבְ ְפׁשָ ּוְלַפׁשְ ִגין . ּ ּבְ
ְלטון ֲעלֹוי ִאינון ְיֵמי ָרע ְּדָלא ִיׁשְ ּ ְּדָלא ְמַרֲחֵמי ֲעֵליה, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ר יֹוֵסף ֶאת ֶאָחיו, ּתָ ָיֵדיה. ַּוַיּכֶ א ְדָנְפלו ּבְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ִּאיהו ָרִחים ֲעַלְייהו, ּ ִגי, ּ ן ּבְ
ִלים ְּדִאיהו ׁשְ ירוהו. ּ ְּוֵהם לא ִהּכִ ְמעֹון ְוֵלִוי, ּ ְּדִאינון ׁשִ ָיא, ּ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָּאתו ִמּסִ ְוַעל , ּ

ָּדא ָלא ְרִחימו ֲעֵליה ּ ָיא. ּ ל ִאינון ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ּכָ ּ ָּלא ְמַרֲחֵמי ֲעַלְייהו ִדְבֵני , ּ
א ְדָנְפֵל ְעּתָ ׁשַ א ּבְ יַדְייהוָּנׁשָ   .ּי ּבִ

  ]א''דף קצט ע - ' זוהר חלק א[



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]710דף [ -ּ

ך ָאַמר ָדִוד ּוְבִגין ּכָ ה ִאיָרא)תהלים מט(, ְּ ִתיב.  ָלּמָ  )אלא(, ֶּאָלא ִאיָרא, ָיֵראִתי ָלא ּכְ

ְדָקֲאָמָרן, ֵּמִאינון ְיֵמי ָרע )א''דף קצט ע(ִלי ְלִמְדַחל  )א דלית''נ( ְּדִאית ֲעֹון ֲעֵקַבי . ּכִ
ִני ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. אן ֲעֵקַביַמ, ְיֻסּבֵ ִּאֵלין ִאינון ּבְ ּ ּ  ְוָידֹו אֹוֶחֶזת )בראשית כה(, ִּדְכִתיב. ּ

ו ֲעֵקב ֵעׂשָ ָּדא הוא ֲעֵקיָבא, ּבַ ַההוא חֹוָבא ְדָדׁש . ּ ִדיר ּבְ הו ּתָ ִלין ּבְ ּכְ ְּוִאינון ֲעֵקיִבין ְדִמְסּתַ ּ ּ ּ ּ
ֲעֵקבֹוי ִדיר ּבַ ר ָנׁש ּתָ יה ּבַ   .ּּבֵ

א ֲחֵז ִתיב, יּתָ ְוא ְוַכֲעבֹות ָהֲעָגָלה )ישעיה ה(, ַמה ּכְ ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֵכי ֶהָעֹון ּבְ  הֹוי מֹוׁשְ
ְוא. ַּחָטָאה ַחְבֵלי ַהּשָׁ ֲעֵקָבא ְוָלא ַחִייׁש ֲעֵליה, ּבְ יה ּבַ ְּדָדׁש ּבֵ ּ ף ְוִאְתֲעִביד . ּּ ּקַ ּוְלָבַתר ִאְתּתַ

ֲעבֹות ָהֲעָגָלה)בחבלי השוא( ף,  ּכַ ּקַ ַהאי ַעְלָמא . ּ ַההוא ֶחְטָאהְוִאְתּתַ ְּוַאְסֵטי ֵליה ּבְ
  .ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי

ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ָרא ֵמחֹוֵביהֹון, ּ ּמְ ִדיר , ְּדָיְדִעין ְלִאְסּתַ ין ּתָ ְפׁשִ ְּוִאינון ְמַפׁשְ ּ
עֹוָבַדְייהו ַהאי ַע. ּּבְ ח ֲעַלְייהו ְמַקְטְרָגא ּבְ ּכַ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ְּוָלא ִיְסטון ֲעַלְייהו , ְלָמאּ ּ

הו. ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ִביִלין ְלֵמיַהך ּבְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ְמַתְקָנא ְלהו ָאְרִחין וׁשְ ּ ּ משלי (, ִּדְכִתיב, ְּ

לֹום)ג   :ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ

ר ָחַלם ָלֶהם י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר. ' ְוגוַּוִיְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ ִּרּבִ  )משלי כד(, ּ
ך לֹו ַאל ָיֵגל ִלּבֶ ׁשְ ַמח וִבּכָ ׂשְ ְנפֹול אֹוִיְבך ַאל ּתִ ָּבִ א ֲחֵזי. ָּ ִריך הוא ֲעַבד ֵליה , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

י ִליָקָרא ִדיֵליה, ְלַבר ָנׁש ְּדִיְזּכֵ ִדיָרא, ּ יה ּתְ א ַקּמֵ ׁשָ ּמָ ּוְלׁשַ ְד, ּ ּתַ ּוְלִאׁשְ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ּ ָלא ּבְ
ִדיר. ְוֵליֵלי אֹוַרְייָתא ּתָ ה ּבְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא ְלָאָדם א ּבְ ְּוֵכיָון ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ יה אֹוַרְייָתא, ְּ ה , ָּיַהב ַקּמֵ ְּואֹוֵליף ֵליה ּבָ ּ
ּ ָאז ָרָאה ַוְיַסְפָרה הִכיָנה ְוַגם ֲחָקָרה)איוב כח(, ִּדְכִתיב, ְמָנָלן. ְלִמְנַדע ָאְרָחָהא ּ ּ , ּוְלָבַתר. ּּ

יָנה ַּויֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ְיָי ִהיא ָחְכָמה ְוסור ֵמָרע ּבִ ה ְוָלא ָנִטיר . ּ ל ּבָ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ
חֹוֵביה, ָּלה ֲּעַבר ַעל ִפּקוָדא ְדָמאֵריה ְוִאְתַפס ּבְ ּ ּּ ּ.  

ּן ְדָעְברו ַעל ִמָלה ָחָדא ְדאֹוַרְייָתאְּוָכל ִאינו ּ ָפסו ָבה, ּ ִּאּתְ ם . ּ א ְדִאְתַחּכַ לֹמה ַמְלּכָ ּׁשְ
ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ְּוָגִרים ֵליה ְלִאְתֲעָבָרא ַמְלכוֵתיה , ֲּעַבר ַעל ִמָלה ָחָדא ְדאֹוַרְייָתא, ַעל ּכָ ּ ּ

יה נֹוי, ִמּנֵ ּוְלִאְתַפְלָגא ַמְלכוָתא ִמן ּבְ ּּ הַּמאן ְד. ּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַאֲעַבר ַעל אֹוַרְייָתא ַעל ַאַחת ּכַ

יֵדיה, ְּויֹוֵסף ְדֲהָוה ָיַדע אֹוַרְייָתא ַּוֲאחֹוי ָנְפלו ּבִ ְלּגוָלא , ּ ל ּגִ ל ֲעַלְייהו ּכָ ְלּגֵ אי ּגִ ַּאּמַ ּ
ְּוָהא ִאיהו ָיַדע אֹוַרְייָתא ְדאֹוִליף ֵליה ֲאבֹוי. ָדא ּ לֹום ְדיֹוֵס, ֶּאָלא. ּ ְלֵגל ֲעַלְייהו ַּחס ְוׁשָ ּף ּגִ

ְייהו ְלּגוִלין ְלַנְקָמא ִמּנַ ּּגִ ל ָדא ָלא ֲעַבד. ּ ֶּאָלא ּכָ יה, ּ ְנָיִמן ְלַגּבֵ ֶּאָלא ְלַאְייָתָאה ַלֲאחוָה ּבִ ּ ּ ,
יה יה ֲהָוה ְלַגּבֵ ְּדִתאוְבּתֵ ּ ַבק ַלֲאחֹוי ְלִמְנַפל. ּ ְּוִאיהו ָלא ׁשָ ִתיב, ּ ּו ַּוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלא, ְּדָהא ּכְ

ר ְוגו ֵליֶהם ּבָ ִגין ְדָלא ִיְנְפלון', ֶאת ּכְ ְּוָכל ָדא ּבְ ּ ּּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ִריך הוא ְלִסיֲהָרא, ִּרּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבְ ּּכַ ִדיר, ְּ ה ּתָ ל ּבָ ּכַ , ֲּהָוה ִאְסּתַ
ִדְכִתיב ה)דברים יא(, ּּכְ ִמיד ֵעיִני ְיָי ֱאלֶהיך ּבָ ּ ּתָ חוָתא ִדיֵליה, ָ ּגָ ַּאׁשְ ִדירּ ה ּתָ ּוְכִתיב ָאז , ּ ּבָ
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ה, ָּרָאה חוָתא ִדיֵליה ּבָ ּגָ ַאׁשְ א ּבְ ְמׁשָ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ ַּוְיַסְפָרה. ִאְתְנִהיר, ּ ַּמאי ַוְיַסְפָרה, ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
  .ּ ְמקֹום ַסִפיר ֲאָבֶניָה)איוב כח(, ָאֵמר

ִתּקוָנא, ֱּהִכיָנה ְּדִאיִהי ָיְתָבא ּבְ חוִמ, ּ ְתֵריַסר ּתְ ִּמְתַפְלָגא , יןּּבִ ְבִעין )שמות נח ב(ּ ׁשִ  ּבְ
ְבָעה ַסְמִכין ִעָלִאין. ְקִסיִרין ׁשִ ַּאְתִקין ָלה ּבְ ִלימו, ּ ְּלִאְתַנֲהָרא וְלַיְתָבא ַעל ׁשְ , ְּוַגם ֲחָקָרה. ּ

ִדיר ָחא ֲעָלה ּתָ ּגָ ַתר ִזְמָנא, ְּלַאׁשְ ְּדָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ִזְמָנא ּבָ ּ.  

ְּוֲאַמר ַויֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן ִיְרַאת ְיָי ִהיא ָחְכָמה ְוסור ֵמָרע , ֵּליה ְלַבר ָנׁשּוְלָבַתר ַאְזַהר  ּ
יָנה אי. ּבִ ּתָ ְּדַהאי ִמְתַעְטָרא ַעל ּתַ ִגיָנה, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלַדֲחָלא וְלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ .

יָנה ִרירו ִמְפָסלוָתא, ְּוסור ֵמָרע ּבִ ּּבְ ֲהֵדיהְּדָלא ְלִמְק, ּּ חוָתא . ַּרב ּבַ ּגָ ּוְכֵדין ַאׁשְ א ''נ(ּ

א ִעָלָאה,  ְדִביָנה)אשכחותא יָקָרא ְדַמְלּכָ ָלא ּבִ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ.  

אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ֵליְלָיא ַחד ְלִאׁשְ י יֹוֵסי ָקם ּבְ יה ַחד יוָדאי, ִּרּבִ ן ִעּמֵ ּמָ ְּוֲהָוה ּתַ ּ ,
ַההו יה ּבְ ְּדָאֳעַרע ּבֵ ּ י יֹוֵסי ְוֲאַמר. א ֵביָתאּ ע )משלי י(, ָּפַתח ִרּבִ ּ ֹלא יֹוִעילו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ
ֶות יל ִמּמָ ּצִ ע. ּוְצָדָקה ּתַ אֹוַרְייָתא, ֹּלא יֹוִעילו אֹוְצרֹות ֶרׁשַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאינון ְדָלא ִמׁשְ ּ ּ ּ ,

ַתר ִמֵלי ְדַעְלָמא ּוְלִמְכַנׁש אֹוְצִרין ְד, ְּוָאְזֵלי ּבָ ִּחיוָבאּ ִתיב. ּ ר ַההוא , ַמה ּכְ ְּוָאַבד ָהעׁשֶ
ִעְנַין ָרע ע. ּבְ ִגין ְדִאינון אֹוְצרֹות ֶרׁשַ ּּבְ ּ.  

ֶות יל ִמּמָ ּצִ אֹוַרְייָתא, ּוְצָדָקה ּתַ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאֵלין ְדִמׁשְ ּ ְדָלא , ּ ּתַ ְּוָיְדִעין אֹוְרָחָהא ְלִאׁשְ
ְּדָהא אֹוַרְייָתא ֵעץ ַחִיים. ּ ָבה)לאסתכלא( ּוְצָדָקה , ִּדְכִתיב. ְוִאְתְקִריַאת ְצָדָקה,  ִאְקֵריּ

ְהֶיה ָלנו   .ּּתִ

  ]ב''דף קצט ע - ' זוהר חלק א[

ֶות, ָּדָבר ַאֵחר יל ִמּמָ ּצִ ׁש, ּוְצָדָקה ּתַ ָווִנין ִאיהו, ָּדא ְצָדָקה ַמּמָ ּוִבְתֵרין ּגְ ּוִבְתֵרין , ּ
יה אֹוַרְייָתא. ִסְטִרין יה ְצָדָקהְו )ב''דף קצט ע(, ָּקֵרי ּבֵ   .ְּוֹכָלא ַחד, ָּקֵרי ּבֵ

ָּאַמר ַההוא יוָדאי לֹום, ּ יה ׁשָ י יֹוֵסי. ְּוָקֵרי ּבֵ לֹום, ָאַמר ִרּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְדִאְקֵרי ׁשָ ּ .
ָּקם ַההוא יוָדאי ֲהֵדיה, ּ ף ּבַ ּתַ ּתַ ָּפַתח ַההוא יוָדאי ְוֲאַמר, ְּוִאׁשְ ּ  עֹוֵבד ַאְדָמתֹו )משלי כח(, ּ

ע ּבַ ע ֵריׁשִיׂשְ ּבַ ּ ָלֶחם וְמַרֵדף ֵרִקים ִיׂשְ ָיא. ּ ים , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ א ְדִאיהו ַחּכִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוִכי ׁשְ ּ
ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ְדָלא ֲאַבְתֵריה, ִמּכָ ּתַ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ַאְרָעא וְלִאׁשְ ַדל ּבַ ּתָ ֵּהיך ָאַמר ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ְ ,

ּבֹוק ַחֵיי ָעְלָמא   .ְּוִיׁשְ

יֵחהו ְבַגן )בראשית ב(, ָּפַתח ְוֲאַמר. ּא ִאיהוֶּאָלא ָרָז ח ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיּנִ ּ ַוִיּקַ ּ ּ
ְמָרה ֵּעֶדן ְלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ִנין ִאיהו, ּ ָרָזא ְדָקְרּבָ ְּואוְקמוָה ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ א , ְּלָעְבָדה, ּתָ ָּדא ַמְלּכָ

ְמָרה. ִּעָלָאה ּוְלׁשָ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ָאה, ַּעְלָמא ִעָלָאה. ָּדא ַמְלּכָ ּתָ  )דדכורא(ְּלָעְבָדה . ְוַעְלָמא ּתַ
ָרָזא ְדָזכֹור מֹור, ּבְ ָרָזא ְדׁשָ ְמָרה ּבְ ּוְלׁשָ ּ.  

ך ִגין ּכָ ְוּבְ ד וְלִמְפַלח. ָּדא ַגן ֵעֶדן, עֹוֵבד ַאְדָמתֹו, ּ ְּדִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ָכא ָלה , ְּ ּוְלַאְמׁשָ ּ
ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ְרָכאן ִמְלֵעיָלאְוַכד ִאְת. ּּבִ ָכא ָלה ּבִ ְרָכא ְוִאְתַמּשְׁ ּּבָ ֵרך , ּ ְִאיהו ָנֵמי ִאְתּבָ ּ
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ֲהָדה א ֲחֵזי. ּּבַ ְְדַכֲהָנא ִדְמָבֵרך, ּתָ ּ ֵרך, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְִמְתּבָ .  ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם)במדבר ו(, ּכְ
ך ְוְבִגין ּכָ ע ָלֶחם, ּ ּבַ ָּדא הוא ְמזֹוָנ, עֹוֵבד ַאְדָמתֹו ִיׂשְ ּוְמַרֵדף ֵרִקים. א ִדְלֵעיָלאּ ַמאן , ּ

ִסְטָרא ָאֳחָרא ק ּבְ ְּדִיְתַדּבַ ְּדִאיהו ְמַרֵדף ֵרִקים, ּ ּ ע ֵריׁש וַדאי. ּ ּבַ י יֹוֵסי. ִּיׂשְ ָאה , ָאַמר ִרּבִ ַזּכָ
ְּדָזִכית ְלַהאי ִמָלה, ַאְנּתְ ּ.  

ּתו ָפַתח ְוָאַמר ְקָרא ֲאַבְתֵריה ָרכֹותּ ִאיׁש ֱאמונֹות ַרב)משלי כח(, ּּ ר ָנׁש ,  ּבְ ָּדא הוא ּבַ ּ
יה ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ִּדְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ י ֵייָסא ָסָבא, ְּ גֹון ִרּבִ ב ְדֲהָוה ֵליה . ּכְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ

א , ֵּמיְכָלא ְדַההוא יֹוָמא ְלֵמיַכל י ַמְלּכָ ִאיל ְמזֹוֵניה ַקּמֵ ָּלא ֲהָוה ַמְתִקין ֵליה ַעד ְדׁשָ ּ ּ
א א. ַּקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ִאיל ְמזֹוֵניה ַקּמֵ ְּלָבַתר ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְוׁשָ ּ ין, ּּ ֵדין ֲהָוה ְמַתּקִ ְוֲהָוה ָאַמר . ּכְ

ִדיר ין, ּתָ א, ָלא ְנַתּקִ י ַמְלּכָ ְתנון ִמּבֵ ַּעד ְדִיּנָ ּ.  

ֶקה יר ֹלא ִיּנָ אֹוַרְייָתא, ְוָאץ ְלַהֲעׁשִ ְדָלא ּבְ ּתַ ָעא ְלִאׁשְ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ִּאיִהי ַחִיין ְּד, ּ
ְּוַחִיין ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדַעְלָמא ֵדין אֹוַרְייָתא. ּ ְדָלא ּבְ ּתַ א ְלִאׁשְ ְעּתָ א ְדִאיִהי ׁשַ ּתָ , ַּהׁשְ

ֵדל ּתַ   .ִּנׁשְ

ָרָזא ְדֶחְלָמא ְוֲאַמר ָּפַתח ַההוא ַגְבָרא ּבְ ר ָחַלם ָלֶהם , ּ ַּוִיְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ
אי , ְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹותַּוִי. 'ְוגו ר לֹון ִאינון ֲחלֹומֹות )א אמר או''נ(ְוִכי יֹוֵסף ַאּמַ ּ ַאְדּכַ

ְּדָחַלם ְלהו ר ְלהו. ּ ּוַמה ַסְגָיא ֵליה ִאלו ָלא ַאְדּכַ ּ ּ ים ֲהָוה, ּּ ל , ּוְכִתיב, ְּדָהא יֹוֵסף ַחּכִ ּכָ
ה ְבָדַעת וְכִסיל ִיְפֹרׂש ִאֶוֶל ָּערום ַיֲעׂשֶ ּ   .תּ

יָון ְדָחָמא ְדִאינון ָאּתו, ֲאָבל ּּכֵ ּ ְּוָסְגֵדי ֵליה ַאִפין ַעל ַאְרָעא, ּ ה ְדָחַלם . ּ ר ִמּמַ ֵדין ִאְדּכַ ּּכְ
הֹון, ְּלהו ד ֲהָוה ִעּמְ יָנה ֲאֻלּמֹוֵתיֶכם , ִּדְכִתיב. ּכַ ה ְתֻסּבֶ ָבה ְוִהּנֵ ִתי ְוַגם ִנּצָ ה ֲאֻלּמָ ה ָקּמָ ְוִהּנֵ

ֲחֶויָנה ַלֲא ּתַ ׁשְ ִתיַוּתִ יה. ֻלּמָ א ְדָחָמא ְדָכְרִעין ֲאחֹוי ַקּמֵ ְעּתָ ׁשַ ֲּאַמר יֹוֵסף ּבְ ַּוָיֹבאו , ִּדְכִתיב. ּ ּ
ֲחוו לֹו ַאַפִים ַאְרָצה ּתַ ֲּאֵחי יֹוֵסף ַוִיׁשְ ּ ר ָחַלם, ּ ֵדין ַוִיְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ ְּדָהא . ּּכְ

ָּחָמא ְדֲהוו ָקְייֵמי    .)מתקיימי(ּ

ר ָחַלםַּוִי, ּתו ר לֹון, ְזּכֹור יֹוֵסף ֶאת ַהֲחלֹומֹות ֲאׁשֶ א . ַאְדּכַ י קוְדׁשָ יו ַקּמֵ ִגין ְדֵלית ַנׁשְ ּּבְ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ְּדָהא ֶחְלָמא ְדִאיהו ָטָבא, ְ ּ י, ּ ָרא ֵליה ְדָלא ִיְתְנׁשֵ ֵעי ַבר ָנׁש ְלַאְדּכָ ּּבָ ּוְכֵדין , ּ

י ַק. ִּאְתְקַיים ָמה ְדִאְתְנׁשֵ יה ְדַבר ָנׁשְּדָהא ּכְ ּּמֵ י ֲעֵליה, ּ   .ָּהִכי ִאְתְנׁשֵ

א ֲחֵזי ר, ּתָ ֶּחְלָמא ְדָלא ִאְתַפּשַׁ א ְדָלא ִמְתַקְרָיא, ּ ְרּתָ ִאּגַ א ֲחֵזי, ּּכְ ִגין ְדָלא , ְוּתָ ּּבְ
ר ַמאן ְדָלא ָיַדע ֵליה, ִאְדּכַ ּּכְ יה ֶחְלָמא ְוָלא ָיַדע ֵליה, ְּוַעל ָדא. ּ י ִמּנֵ ַּמאן ְדִאְתְנׁשֵ ּ ָלא , ּ

ּוְבִגין ָדא יֹוֵסף ֲהָוה ָדִכיר ֶחְלֵמיה. ָּקְייָמא ֲעֵליה ְלִאְתָקְייָמא ּ ּ ִגין ְלִאְתַקְייָמא, ּ ִגין . ּּבְ ּבְ
יה ְלָעַלם י ֶחְלָמא ִמּנֵ ְּדָלא ִיְתְנׁשֵ ִדיר, ּ ה ֵליה ּתָ ם. ְּוֲהָוה ְמַחּכֶ ִלים ַאּתֶ , ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ְמַרּגְ

ִּאיהו ָדִכיר ֶחְלָמא ם, ָּבל ִמָלה ָלא ָאַמר לֹוןֲא. ּ ִלים ַאּתֶ   .ֶּאָלא ְמַרּגְ

י יֹוֵסי ְוֲאַמר רֹוב ְדָבִרים)קהלת ה(, ָּפַתח ִרּבִ ִסיל ּבְ רֹוב ִעְנָין ְוקֹול ּכְ י ָבא ַהֲחלֹום ּבְ . ּ ּכִ
רֹוב ִעְנָין י ָבא ַהֲחלֹום ּבְ ָּהא אוְקמוָה, ּכִ ֶחְלָמא. ּ ה ִאינון ְסִמיִכין ּבְ ְּדַכּמָ ין ַעל ּוְמ, ּ ן ַדְרּגִ ַּמּנָ
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ין ְלהו. ַּדְרּגִ ַּעד ְדָחְלִמין ִמְנהֹון ְקׁשֹוט ּכֻ הֹון ְקׁשֹוט וְכִדיבו, ּּ הֹון ְדִאית ּבְ ּוִמּנְ ּ ּ ֲּאָבל ְלִאינון . ּ
ֵאי ְקׁשֹוט לום, ַזּכָ ִדיָבן ּכְ ִלי לֹון ִמִלין ּכְ ָּלא ִאְתּגְ ְלהו ְקׁשֹוט, ּ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ.  

  ]א''דף ר ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי יה, ּתָ ִתיב ּבֵ ָּדִנֵיאל ַמה ּכְ ֶחְזָוא ִדי ֵליְלָיא )דניאל ב(, ּּ דף ר (ּ ֱאַדִין ְלָדִנֵיאל ּבְ

ֵלי) א''ע אַדִין )דניאל ז( ,ּוְכִתיב. ָּרָזא ּגַ ֵביה ּבֵ ּכְ ה ַעל ִמׁשְ ּ ָדִנֵיאל ֵחֶלם ֲחָזה ְוֶחְזֵוי ֵראׁשֵ ּ ּּ
יה ִמִל. ֶחְלָמא ְכַתב ְּוִאי ִאית ּבֵ ִדיָבןּ תוִבים, ין ּכְ ין ּכְ יב ּבֵ אי ִאיְכּתִ ֵאי . ַּאּמַ ֶּאָלא ִאינון ַזּכָ ּ

ַמְתהֹון ָסְלִקין, ְקׁשֹוט א ְדִנׁשְ ְעּתָ ׁשַ הו. ּּבְ ָרן ּבְ ין, ָּלא ִמְתַחּבְ ֶּאָלא ִמִלין ַקִדיׁשִ ּ ְּדאֹוְדִעין . ּ
ֵּליה ִמֵלי ִדְק ׁשֹוט ְקָרן ְלָעְל, ּ ִּמִלין ָקְייָמן ְדָלא ְמׁשַ   .ִמיןּ

א ָלא ָחָמא ֶחְלָמא ָטָבא, ְוִאי ֵתיָמא ַנן ְדָדִוד ַמְלּכָ ַמע ְדֲהָוה ָחֵמי ָדִוד . ָּהא ּתְ ּתְ ָּהא ִאׁשְ ּ
ִּמִלין ְדָלא ְקׁשֹוט ֶּאָלא ַוַדאי. ּ ָדא ָדִמין, ּ ֵדל ְלאֹוׁשְ ּתַ ל יֹומֹוי ֲהָוה ִמׁשְ ח ְקָרִבין, ּּכָ , ְוַאּגַ

ְּוָכל ֶחְלמֹוי ָלא ֲהוו ֶאָלא ֶח יןּ יׁשִ ידו ְדָדִמין. ְלִמין ּבִ ּחוְרָבא ְוׁשֹוְממוָתא ְוָדָמא ְואֹוׁשִ ּ ּ ְוָלא , ּ
ָלם   .ֶחְלָמא ִדׁשְ

א, ְוִאי ֵתיָמא יׁשָ ְּלַבר ָנׁש ַטב ַאֲחִזיאו ֵליה ֶחְלָמא ּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ין . ּ יׁשִ ל ִאינון ּבִ ּּכָ
ָקא ַעל ִאינון ְדָעְבֵר יִנין ְלִאְתַדּבְ ְּדַזּמִ ּ ּ יִנין , ּי ַעל ִפְתָגֵמי ְדאֹוַרְייָתאּ ין ְדַזּמִ ְּוִאינון עֹוָנׁשִ ּ

ַההוא ַעְלָמא א ּבְ ְלהו ָחֵמי, ְּלִאְתֲעָנׁשָ ּּכֻ א ְיֵהא ְדִחילו ְדָמֵריה ֲעֵליה. ּ ְעּתָ ִגין ְדָכל ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ִייְראו ִמְלָפָני)קהלת ג(, ִּדְכִתיב. ְּוָהא ִאְתָערו ה ׁשֶ ּ ְוָהֱאלִהים ָעׂשָ ְוַעל . ֶזה ֲחלֹום ָרע, וּ

ָאה, ָּדא א, ְּלַההוא ַזּכָ יׁשָ ַּאֲחִזיו ֵליה ֶחְלָמא ּבִ ָמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּכְ

א ֲחֵזי ִניָנן, ּתָ ר ָנׁש ְדָחֵמי ֶחְלָמא, ְּדָהא ּתָ ְּדַההוא ּבַ ּ יה , ּ ח פוֵמיה ּבֵ ֵעי ֵליה ְלִמְפּתַ ּּבָ ּ ּ ּּ
א ְדַרֲחֵמי ֵליה ֵני ָנׁשָ י ּבְ ַּקּמֵ ִג. ּ יה ְלַטבּבְ ַלק ְרעוָתא ִדְלהֹון ְלַגּבֵ ּין ְדִיְסּתַ ּ חון פוַמְייהו , ּּ ְּוִיְפּתְ ּ ּּ

ח ְרעוָתא וִמָלה ּכָֹלא ְלַטב, ְלַטב ּכַ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ ּ ָבה. ּ רוָתא ְדֹכָלא, ְּרעוָתא ְדִאיִהי ַמֲחׁשָ ּׁשֵ ּוִמָלה , ּ ּ
ְּדִאיִהי ִסיוָמא ְדֹכָלא ּ ח ְדָהא ׁשְ. ּ ּכַ ּתַ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ָרָזא ִעָלָאהּ ִּלימו ִאיהו ּבְ ּ ּ.  

ך ִאְתְקַיים ּכָֹלא ּוְבִגין ּכָ ּ ְ ּוְבִעיָנן ְרִחיִמין ְדַבר ָנׁש , ּ  )א רחימין עליה דבר נש בגין''נ(ּ
ָרא ָטָבא ַההוא ִפׁשְ ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ ּ ְדָקא ְיאות, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְּ ְ

ל ַחד ְוַחד, ּע ֵליה ְלַבר ָנׁשאֹוַד א ִדיֵליה, ּכָ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ָמה ְדִאיהו, ּ ּוְבַההוא ַגְווָנא . ּּכְ ּ
ָּאַמר ַההוא יוָדאי. ָּאַמר ִדיֵהא ֶחְלָמא, ְּדָכל ַחד ְוַחד ַּוַדאי ְדֶחְלָמא ָלאו ִאיהו ֶאָלא , ּ ּ ּ

ָאה ְדָקא , ְלַבר ָנׁש ַזּכָ ְּדִאיהו ָחָמא ֶחְלָמא ּכְ   .ָחֵזיּ

 ] בשנה62יום [סדר הלימוד ליום ג כסלו 

א ֲחֵזי ר ָנׁש ָנִאים ַעל ַעְרֵסיה, ְוּתָ ְּדַכד ּבַ ַעְלָמא ְלֵעיָלא, ּ ְטָיא ּבְ ָמֵתיה ָנְפָקא ְוׁשַ , ִּנׁשְ
ַאְתָרא ְדָעאַלת ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין. ְּוָעאַלת ּבְ ַעְלָמא, ְוַכּמָ ּה ּוָפְגִעין ּבָ, ָקְייִמין ְוָאְזִלין ּבְ

ָמָתא ַהִהיא ִנׁשְ ָאה ִהיא. ּבְ , ְוִאי ָלאו. ַּסְלָקא ְלֵעיָלא ְוָחַמאת ַמה ְדָחַמאת, ִאי ַזּכָ
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ַההוא ִסְטָרא ִדיָבן, ִּאְתַאֲחַדת ּבְ ּומֹוִדיִעין ָלה ִמִלין ּכְ ּ יִנין ְלֵמיֵתי ִלְזַמן , ּ ּאֹו ִמִלין ְדַזּמִ ּ
ָמָתא ְדֵביה. ָקִריב ְּוַכד ִאְתַער ַהִהיא ִנׁשְ ִּאיִהי מֹוְדָעא ֵליה ַמה ְדָחַמאת, ּ ּ.  

ָאה, ְוַעל ָדא ְּלַבר ָנׁש ְדָלאו ִאיהו ַזּכָ ּמֹוִדיִעין ֵליה ֶחְלָמא ָטָבא ְדָלאו ִאיהו ְקׁשֹוט, ּ ּ ּ .
ִגין ְלַאְסָטָאה ֵליה ֵמַההוא ֹאַרח ְקׁשֹוט ּּכָֹלא ּבְ ּ יָון ְדִאיהו ַאְסֵטי אֹוְרֵחיה ֵמֹאַרח ְקׁשֹוט. ּ ּּכֵ ּ ּ ,

ָאה. ָּסֲאִבין ֵליהְמ ְּדָכל ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַדּכָ ּ ִאין ֵליה, ּ ֲאָבא. ְּמַדּכְ ּוַמאן ְדָאֵתי ְלִאְסּתַ ּ ,
ָמר ָהִכי. ְּמָסֲאִבין ֵליה   .ָּהא ַוַדאי ִאּתְ

ָּיְתבו ַעד ְדָסִליק ַצְפָרא י יֹוֵסי, ּ ִאינון ְדָג, ָאַמר ִרּבִ ֵמיה ְדיֹוֵסף ּבְ ַּוַדאי ָלא ָזַכר ׁשְ ּ ּ ּ . ִליםּ
ִתיב ֶדֶגל ַמֲחֵנה יֹוֵסף, ּ ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים)במדבר ב(, ִּדְכִתיב ֵאי ַעל . ְּוָלא ּכְ ִגין ְדִאְתּגָ ּּבְ
ָמר, ֲאחֹוי   .ְוָהא ִאּתְ

ָּאַמר ַההוא יוָדאי ַעְלָמא ִדְדכוָרא, ּ ַמְעָנא ְדיֹוֵסף ִאיהו ּבְ ַּוַדאי ׁשְ ּ ּ ּ ְבִטין , ּ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ
ַעְלָמא ְד ּנוְקָבא ִאינוןּבְ הֹון. ּ ִליל יֹוֵסף ִעּמְ ַעְלָמא , ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתּכְ ִגין ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ

הֹון  ִּדְדכוָרא ִעּמְ   .)ג עמהון''א ל''נ(ּ

ִתיב ֵני ִאיׁש ֶאָחד ָנְחנו, ַמה ּכְ ָלנו ּבְ ּּכֻ ּ ֵעי ֵליה, ָּנְחנו. ּ ֲּאַנְחנו ִמּבָ אי ָחֵסר א. ּ . 'ַאּמַ
ִגין ְד, ֶּאָלא הֹוןּּבְ ח ִעּמְ ּכַ ּתַ ן א, ָרָזא ִדְבִרית ָלא ִאׁשְ ּמָ ַלק ִמּתַ ְּדכוָרא ' ְּדָהא א. 'ִּאְסּתַ ּ
ְּדכוָרא' א, ִּאיִהי נוְקָבא' ְּוַעל ָדא ב. ִּאיהו ַלק א. ּ ּוְבִגין ָדא ִאְסּתַ ּ ן' ּ ּמָ ֲארו , ִמּתַ ּתָ ְּוִאׁשְ

א ִכיְנּתָ ִּאינון נוְקֵבי ְלַגֵבי ׁשְ ּ.  

ּוְלָבַתר ָאְמרו ִנים ֲאַנְחנו, ּ ָּאְמרו ְוָלא ָיְדֵעי ַמה ָקֲאְמרו. 'ִאּתֹוַסף א, ּּכֵ ִגין ְדיֹוֵסף . ּ ּּבְ
ן ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ִלימו ִמָלה, ִאׁשְ ְּוַאׁשְ ְּוָאְמרו ֲאַנְחנו, ּ ר , ְמָנָלן. ּ ֵנים ָעׂשָ ִּדְכִתיב ַויֹאְמרו ׁשְ ּּ

ֲּעָבֶדיך ַאִחים ֲאָנְחנו ָנ, ָ ּבָ חוׁשְ ְּויֹוֵסף ִאיהו ּבְ ָנא, אּ ּבָ חוׁשְ ד ָעאל ּבְ ָּאְמרו ֲאָנְחנו, ּּכַ ְוַכד . ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ָּאְמרו ָנְחנו, ָּלא ָעאל ּבְ ּ.  

  ]ב''דף ר ע - ' זוהר חלק א[

י יֹוֵסי י ִמִלין ְדָקֲאָמָרן ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ל ָהּנֵ ּּכָ הו, ּ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּדָהא , ְּ
א  ִכיְנּתָ ִדְכִתיב. ָלא ַאֲעֵדי ֵמָהָכא) ב''דף ר ע(ׁשְ רו ִיְרֵאי ְיָי ִאיׁש ֶאל )מלאכי ג( ,ּכְ ּ ָאז ִנְדּבְ

מֹו ֵבי ׁשְ רון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי וְלחֹוׁשְ ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ָמע ַוִיּכָ ב ְיָי ַוִיׁשְ ֵּרֵעהו ַוַיְקׁשֵ ּ ּּ ּ ּ:  

ת ָיִמים לׁשֶ ָמר ׁשְ אי, י ֶאְלָעָזרָאַמר ִרּבִ. ַּוֶיֱאסֹוף אֹוָתם ֶאל ִמׁשְ ַלת יֹוִמין ַאּמַ י ּתְ . ָהּנֵ
ַלת יֹוִמין י ּתְ ֶכם, ֶּאָלא ָהּנֵ ַלת יֹוִמין ִדׁשְ יֹום )בראשית לה(, ִּדְכִתיב. ָּלֳקֵביל ּתְ ּ ַוְיִהי ּבַ

ְהיֹוָתם ּכֹוֲאִבים י ּבִ ִליׁשִ   .ַהּשְׁ

א ֲחֵזי יה, ּתָ ִתיב ּבֵ יֹום ַה, ַּמה ּכְ ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ּבַ י ֹזאת ֲעׂשו ִוְחיוּ ִליׁשִ ּּשְׁ ּ .
ְּלַאֲחָזָאה ְדָלא ָעַבד ִאיהו ֶכם, ּ ָמה ְדִאינון ָעְבדו ִבׁשְ ּּכְ ּ ָלא . ּ ֶכם ְלַקּבְ י ׁשְ ְּדָגְרמו ְלַאְנׁשֵ ּ

ּוְלָבַתר ְדֲעָבדו ִקיוָמא ָדא. ָרָזא ִדְבִרית, ֲּעַלְייהו ַהאי ֹזאת ּ ּ ַאר , ָּקִטילו לֹון, ּּ ּתָ ְוָלא ִאׁשְ
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ה ִתיב. ֹון ַחדִמּנְ ֹּזאת ֲעׂשו ִוְחיו, ְּוִאיהו ַמה ּכְ ִגין ְדֶאת ָהֱאלִהים ֲאִני , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ
ִגיֵניה ְדִבְנָיִמין. ָנִטיר ְקָייָמא, ָיֵרא ְלּגוָלא ָדא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ּבְ ְּוָכל ּגִ ּ ּּ:  

ִמים ֲאַנְחנו ַעל ָאִחינו  ַּויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֲאָבל ֲאׁשֵ ּ ּ ַּויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו. 'ְוגוּ ּ ,
ְמעֹון ְוֵלִוי ַקְדִמיָתא, ָּדא ׁשִ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ּ ַויֹאְמרו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו )בראשית לז(, ִּדְכִתיב. ּּכְ ּ

א ַעל ַהֲחלֹומֹות ַהָלֶזה ּבָ ה ּבַ ְמעֹון ְוֵלִוי. ִּהּנֵ ַּמה ְלַהָלן ׁשִ ְמעֹון ְוֵלִוי, ּ   .ּאוף ָהָכא ׁשִ

א ֲחֵז ְמעֹון, ֶּאָלא ִאיׁש. ַּמאן ִאיׁש וַמאן ָאִחיו, יּתָ ִתיב ָהָכא ִאיׁש, ָּדא ׁשִ ּוְכִתיב , ּכְ
א)במדבר כה(ָהָתם  ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ה ִאיׁש ִמּבְ ְמעֹון.  ְוִהּנֵ ַּמה ְלַהָלן ִמּשִׁ ּאוף ָהָכא ָנֵמי , ּ
ְמעֹון ְתׁשוָבה. ׁשִ ּוְבִגין ְדַאֲהַדר ּבִ ּ ָכה ְוִאְתֶנָחם, ּ ִמים , ְוָאַמר ְלֵלִוי. ּ ַעל ָדאּבָ ֲאָבל ֲאׁשֵ
ֵני ַמָזֵליה ׁשֹור. ֲּאַנְחנו ַּעל ָדא ִאְתּבְ ַגְווָנא ְדַמְזֵליה ְדיֹוֵסף ׁשֹור, ּּ ּּכְ ּ  )דברים לג(, ִּדְכִתיב. ּּ

כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו ְמעֹון ׁשֹור ִאיהו, ּבְ ּוַמָזֵליה ְדׁשִ ּ ּ ּּ.  

ם , ְּוַעל ָדא ח ֵמִאּתָ ְמעֹוןַּוִיּקַ ֲהֵדיה ְדֵלִוי, ֶאת ׁשִ ִגין ְדָלא ְיַקְטֵרג ּבַ ּּבְ ּ ְמעֹון . ּ ִגין ְדׁשִ ּּבְ
ְרַוְייהו ָיְכֵלי ְלַקְטְרָגא, ְוֵלִוי ָרן ּתַ ד ִמְתַחּבְ ָּהא אוְקמוָה, ַּוֶיֱאסֹור אֹותֹו ְלֵעיֵניֶהם: ּּכַ ּ ,

ּוְלָבַתר ְדָנְפקו ֲהָוה ַמֲאִכיל ֵליה. ְלֵעיֵניֶהם ֲאָסרֹו ּ ֵקי ֵליהּו, ּ   .ַּמׁשְ

ְּוִאי ֵתיָמא ִדְרעוָתא ְדיֹוֵסף ִאיהו ּ ִגין ִדְכִתיב, ּ ּ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלהו )משלי כה(, ּּבְ ָ

ֵקהו ַמִים ָאה, ִאי ָהִכי. ֶּלֶחם ְוִאם ָצֵמא ַהׁשְ ּיֹוֵסף ְדִאיהו ַזּכָ ִתיב. ֵהיִכי ָעִביד ָהִכי, ּ , ְּדָהא ּכְ
י ֶגָחִלים)משלי כה( ֶלם ָלך ּכִ ה ַעל ֹראׁשֹו ַוְיָי ְיׁשַ ה חֹוּתֶ ְ ַאּתָ ּ.  

לֹום ְדיֹוֵסף ְלָהִכי הוא ְדָחִייׁש, ֶּאָלא ַּחס ְוׁשָ ּ ַבר ָנׁש ְלֲאחֹוי. ּ ָהִכי ָנֵמי ֲהָוה , ֶּאָלא ּכְ
ַאְחָוה. ָעִביד יה ּבְ ַגְווָנא ָאֳחָרא, ִּאְתְנִהיג ִעּמֵ ְלחֹודֹוי. ְוָלא ּבְ יה ּבִ ל ֶּאָל, ְּוָלא ִעּמֵ א ִעם ּכָ
ָמה ִדְכִתיב. ֲאחֹוי ּקֹו , ּכְ ְסֵפיֶהם ִאיׁש ֶאל ׂשַ יב ּכַ ר וְלָהׁשִ ֵליֶהם ּבָ ַּוְיַצו יֹוֵסף ַוְיַמְלאו ֶאת ּכְ ּ ּ ּ

ן ְּוָלֵתת ָלֶהם ֵצָדה ַלֶדֶרך ַוַיַעׂש ָלֶהם ּכֵ ְ ַאְחָוה, ּ הֹון ּבְ ִגין ְלַאְנָהָגא ִעּמְ   .ּבְ

י יֹוֵסי ָפַתח ְוֲאַמר יִתיך לא )אנחום (, ִּרּבִ ים ְוֵכן ָנֹגזו ְוָעָבר ְוִעּנִ ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ָ ִאם ׁשְ ּ
ך עֹוד ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ְֲאַעּנֵ ָלם. ּ הו ׁשְ ְלהו ִאית ּבְ א ּכֻ ְּדַכד ַעּמָ ּ הו ָמאֵרי , ּּ ְּוָלא ִאית ּבְ

ִריך הוא ָחִייס ֲעַלְייהו. ְּדָבבו א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ה, ְּ ְלָטא ּבְ ב ְדֻכְלהו . ּוְוִדיָנא ָלא ׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ
ָּפְלֵחי ְלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ָלם, ּ ׁשְ ִליט ֲעַלְייהו, ְּוִאינון ּבִ ִּדיָנא ָלא ׁשַ ְּואוְקמוָה, ּּ , ִּדְכִתיב. ּ

ח לֹו)הושע ד( ים ֶאְפָרִים ַהּנַ   .ּ ֲחבור ֲעַצּבִ

ֵעי ֵל, ַּמאי ְוֵכן ָנֹגזו, ְּוֵכן ָנֹגזו ְוָעָבר א ִדְקָרא ְדִאיהו , ֶּאָלא. ּיהְּוָנֹגזו ִמּבָ ָּדא הוא ֵריׁשָ ּ ּ
ָלם ָלם, ׁשְ ּוַמאי ִאיהו. ּאוף ָהָכא ׁשְ לֹום. ָּדא ְצָדָקה, ּ ִגין ִדְצָדָקה ָדא הוא ׁשָ ּּבְ ּוַמאן , ּ

ְצָדָקה י ּבִ ָלם ְלֵעיָלא, ְּדַאְסּגֵ י ׁשְ א, ַאְסּגֵ ָלם ְלַתּתָ י ׁשְ ך ְוֵכן ָנֹגזו . ְוַאְסּגֵ ּוְבִגין ּכָ , ְוָעָברְּ
ְצָדָקה ֵעי ֵליה, ְוָעָבר. ְּדָגְזֵזי ָממֹוְנהֹון ּבִ ְּוָעְברו ִמּבָ ֶּאָלא ָדא הוא ִדיָנא . ַמאי ְוָעָבר, ּ ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדרוְגָזא ָּעַבר ִדיָנא ֵמֲעַלְייהו,  ַעד ַיֲעָבר ָזַעם)ישעיה כו(, ּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]716דף [ -ּ

ֵלִמים, ָּדָבר ַאֵחר ָרֵאלִא, ּכֹה ָאַמר ְיָי ִאם ׁשְ ִריך הוא ָיַהב לֹון . ֵּלין ִיׂשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִדיר ִרית ַקָייָמא ְלַנְטָרא ֵליה ּתָ ּּבְ א, ּ ָכל ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִלים ּבְ ׁש ׁשְ ר ּנָ יה ּבַ ּוְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּ .
ִדיר ר ָנׁש ּתָ ָּהא ִאיהו ָפִגים, ְּוִאי ָלא ָנִטיר ֵליה ּבַ ֹכָלא, ּ ָּפגום ּבְ ּ בראשית (, ִּדְכִתיב, ָלןְמָנ. ּ

ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים)יז ִמים. ּ ִלים, ַמאי ּתָ ִרית. ׁשְ יה ּבְ ְּדַעד ָלא ִאְתְקַיים ּבֵ ִּאיהו , ּּ
  .ָּפִגים

  ]א''דף רא ע - ' זוהר חלק א[

ך ְוְבִגין ּכָ ים, ּ ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ֵלִמים ְדָנְטֵרי ִפּקוָדא ָדא. ִאם ׁשְ ִּאם ׁשְ ֵליִמין, ּּ , ְלֶמֱהֵוי ׁשְ
ְּדָלא ְיהֹון ְפִגיִמין ים, ּ יה )א''דף רא ע(ִּיְפׁשון , ְוֵכן ַרּבִ ְּוִיְסּגון ּבֵ ָמִתין ָלא ָנְפֵקי . ּ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ

ִרית, ְלַעְלָמא ַהאי ּבְ ִדיר, ְּוֵכן ָנֹגזו. ֶאָלא ּבְ ֵלִמים ְדָנְטֵרי ֵליה ּתָ ַּהאי ִאם ׁשְ ָּנֹגזו ַמאן , ּ
ל ֲעֵליה ְקָייָמא ָדאְּדִאְתּגְ ַּההוא זוֲהָמא ְדָעְרָלה. ַמאי ְוָעָבר, ְוָעָבר. ַּזר ְוִקּבֵ יה , ּ ְּדֲהָוה ּבֵ ּ

ַקְדִמיָתא   .ּבְ

ים, ָּדָבר ַאֵחר ֵלִמים ְוֵכן ַרּבִ ִני ַיֲעֹקב, ּכֹה ָאַמר ְיָי ִאם ׁשְ ל ִזְמָנא ְדֲהוו . ִּאֵלין ּבְ ְּדָהא ּכָ ּ ּ
יה ְדיֹוֵסף ְּלַגּבֵ ֵלִמיםִאינ, ּ ֲהֵדיה ִדְבִרית, ּון ׁשְ ְּדָקְייֵמי ּבַ ּ ְבקו ֵליה , ְּוֵכן ָנֹגזו. ּ ְּדָאְזלו ְוׁשָ ּ ּ ּ

ְמעֹון ִגיַנְייהו , ְוָעָבר. ְּליֹוֵסף וְלׁשִ ְרָיא ּבְ ֵדין ִדיָנא ׁשַ ּּכְ ָמה , )א שכינתא שרייא בינייהו''נ(ּ ּכְ
  .ַרִים ְוָעַבר ְיָי ִלְנגֹוף ֶאת ִמְצ)שמות יב( ,ְדַאּתְ ָאֵמר

א ֲחֵזי ָיא, ּתָ יף. ְּוִאית ִדיָנא ַרְפָיא, ִּאית ִדיָנא ַקׁשְ ּקִ ָיא ּתַ ִּדיָנא ַרְפָיא , ִּדיָנא ַקׁשְ
ָיא, ְוַכד ָיְנָקא ַהאי ִדיָנא ַרְפָיא, ֲחָלׁש ף, ִּמִדיָנא ַקׁשְ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ יף, ּכְ ּקִ   .ְּוִאיהו ּתַ

א ְדִאְתֲעִביד ִדיָנא ַעל ִיׂשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ַהאי ִדיָנא ַרְפָיא, ָרֵאלּ ף , ִאְתֲעִביד ּבְ ּקַ ְוָלא ִאְתּתַ
ָיא ַההוא ִדיָנא ַקׁשְ ּּבְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים . ּ ְּוַכד ִדיָנא ִאְתֲעִביד ֲעַלְייהו ְדַעּמִ ּ ּ

ּוַמָזלֹות ף ַהאי ִדיָנא ַרְפָיא, ּ ּקַ ָיא ִדְלֵעיָלא, ִאְתּתַ ִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְלִאְתּתַ, ּבְ ֲהָדא . ְקָפאּבְ
ּהוא ִדְכִתיב ף , ְּדִאְתְמֵלי ֶעְבָרה ְוַזֲעָמא, ְוָעַבר. ְוָעַבר ְיָי ִלְנגֹוף ֶאת ִמְצַרִים, ּ ּקַ ְוִאְתּתַ

ָיא ִדיָנא ַקׁשְ א ֲחֵזי. ּאוף ָהָכא ְוָעַבר, ּבְ א, ְוּתָ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָרה ּבְ י ֲעׂשָ ׁשֵ ּנְ א ְדִמְתּכַ ְעּתָ ׁשַ , ּּבְ
ְייהו ִמיטְּוַחד ִמּנַ ּתְ יז ֲעֵליה,  ִאׁשְ ִריך הוא ַאְרּגִ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ְוֵכן ָנֹגזו ין, ּ יׁשִ ְייהו ִאינון עֹוָבִדין ּבִ ֵרי ִמּנַ ד ִמְתַעּבְ ּּכַ ֵדין ְוָעָבר, ּ ַמאי . ּכְ
ְמעֹון ָאַמר, ְוָעָבר י ׁשִ ָמָתא ָנְפַקת ֵמַהאי ַעְלָמא, ִרּבִ ִזְמָנא ְדִנׁשְ ה ִדיִנין ִאְתָדַנת , ּבְ ַכּמָ ּּבְ

ַּעד ָלא ִתיעול ְלַאְתָרה ָמִתין ִאית לֹון ְלֶמֱעַבר, ְלָבַתר. ּ ל ִאינון ִנׁשְ ַהך ְנַהר ִדינור , ּּכָ ּּבְ ּ ְ

ן, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ּמָ ָחָאה ּתַ ן. ּוְלִאְסּתַ ּמָ ּוַמאן ִאיהו ְדָיקום ּתַ ּ ּ ָלא ְדִחילו, ּ ָמה ְדַאּתְ . ְּוַיֲעַבר ּבְ ּכְ
ַהר ְיָי ְוגו)תהלים כד(, ָאֵמר ָלא ְדִחילו ְוָיקום . ' ִמי ַיֲעֶלה ּבְ ָאה ַאֲעַבר ּבְ ָמָתא ְדַזּכָ ְּוִנׁשְ ּ ּ

ְמקֹום ָקְדׁשֹו   .ּבִ
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ַהאי ַעְלָמא ְצָדָקה ּבְ ַדל ּבִ ּתַ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ְצָדָקה, ּ מֹוֵניה ּבִ ן ִמּמָ ֵדין. ְּוִיּתֵ ַההוא , ּכְ ְּוָעַבר ּבְ
ָמָתא, ילְוָלא ָדִח, ֲאַתר ך עֹוד)נחום א(, ְּוָכרֹוָזא ָקֵרי ָלה ְלַהִהיא ִנׁשְ יִתיך לא ֲאַעּנֵ ְ ְוִעּנִ ָ .

ַהאי ָלל, ַּמאן ְדָזָכה ְלֶמֱעַבר ּבְ יר ּכְ ֵּלית ֵליה ִדיָנא ַיּתִ ּ.  

א ֲחֵזי ל ָדא ְדיֹוֵסף ִעם ֲאחֹוי, ּתָ ּּכָ י ִמיֵלי, ּ אי ִאְצְטִריך, ְוָכל ַהּנִ ְייָתא ֶּאָלא אֹוַר. ְַאּמַ
ין, ִדְקׁשֹוט ִאיִהי אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא ְדָלאו . ְּוָכל ָאְרָחָהא ָאְרִחין ַקִדיׁשִ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּ ְ

ין ה ָרִזין ִעָלִאין ְוַקִדיׁשִ ִּאית ּבָ הו, ּּ ְקָפא ּבְ א ְלִאְתּתַ   .ְּוָאְרִחין ִלְבֵני ָנׁשָ

ְלָמ)משלי כ(, ָּפַתח ְוֲאַמר א ֲחֵזי. 'ה ָרע ְוגוּ ַאל ּתֹאַמר ֲאׁשַ ִריך הוא , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

אֹוַרְייָתא, ָּעִביד ֵליה ְלַבר ָנׁש ה ּבְ ְקָפא ּבָ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ְּלִאְתּתַ ְוְלֵמיַהך ּבְ , ְוִלְסַטר ְיִמיָנא, ּ
ָמאָלא ּוְבִגין ְדָבֵעי ְלהו . ְְוָלא ְיַהך ִלְסַטר ׂשְ ּ ית לֹון ִא, ְ ְלֵמיַהך ִלְסַטר ְיִמיָנא)דישראל(ּ

ָאה ְרִחימו ָדא ִעם ָדא ְּלַאְסּגָ ּ ְּוָלא ְיֵהא ְדָבבו ָדא ִעם ָדא, ּ ּ א ְיִמיָנא. ּ ָחׁשָ ִגין ְדָלא ְלַאּכְ , ּּבְ
יה ָקן ּבֵ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ְּדִאיהו ֲאַתר ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ.  

ך ִאיהו ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע, ְוָתא ֲחֵזי ְּבִגין ּכָ ְעָיין ְלִאְת, ְ ָרֵאל ּבָ ְקָפא ְלֵיֶצר טֹוב ְוִיׂשְ ּתַ
ָרן, ַעל ֵיֶצר ָרע ִאינון עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּּבְ ָמאָלא, ּ ר ָנׁש ִלׂשְ ף ֵיֶצר , ְוִאי ָסֵטי ּבַ ּקַ ֵדין ִאְתּתַ ּכְ

ּוַמאן ְדֲהָוה ָפִגים. ָרע ַעל ֵיֶצר טֹוב ּ ֶחְטאֹוי, ּ ִלים ֵליה ּבְ ִלים ָדא , ַּאׁשְ ּתַ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּּ
אֶּאָלא , ְּמנוָוָלא ֶחְטִאין ִדְבֵני ָנׁשָ   .ּּבְ

ר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵעי ּבַ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ֶחְטאֹוי, ְּ ִלים ַההוא ֵיֶצר ַרע ּבְ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ר , ּּ ּמַ ְוִיְסּתַ
ִדיר ִדיר. ּתָ ֵלימות ּתָ ׁשְ ָלָמא ֵליה ּבִ ֵעי ְלַאׁשְ ְּדָהא ֵיֶצר טֹוב ּבָ ּ ך. ְולא ֵיֶצר ָהָרע, ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ע ָלךַאל  ֵוה ֶאל ְיָי ְויֹוׁשַ ְלָמה ַרע ּקַ ְּתֹאַמר ֲאׁשַ ּ.  

ְלָמה ַרע ָּדָבר ַאֵחר ַאל ּתֹאַמר ֲאׁשַ ִדְכִתיב, ּ ַחת טֹוָבה)תהלים לח(, ּכְ ְלֵמי ָרָעה ּתַ ּ וְמׁשַ ּ ,
ִלים ֵליה טֹוָבה ְּלַמאן ְדׁשַ ֵלים ֵליה ָרע, ּּ ְּדלא ַיׁשְ ִגין , ּ . דחילו דקודשא בריך הוא(ּבְ

יב )משלי יז(, ּ ִדְכִתיב)ואוף איהו הוי תדיר עביד. זאת עשו וחיו,  אמרכמה דאת  ֵמׁשִ
יתֹו ַחת טֹוָבה ֹלא ָתמוׁש ָרָעה ִמּבֵ ין. ָּרָעה ּתַ יׁשִ ִלימו ֵליה ּבִ ֲּאִפילו ְלַמאן ְדַאׁשְ ּ ּ ּ ָלא ִאית , ּ

א יׁשָ ָלָמא ּבִ ִלימו ֵליה, ֵּליה ְלַאׁשְ א ְדׁשַ ֲּחַלף ַההוא ִביׁשָ ּ ּ ע ָלך, אֶּאָל. ּּ ְַקֵוה ַלְיָי ְויֹוׁשַ ּ.  

  ]ב''דף רא ע - ' זוהר חלק א[

ְּוַהאי ְקָרא אוְקמוָה ָאה, ּ יֹוֵסף ַזּכָ א ַלֲאחֹוי, ּבְ יׁשָ ָלָמא ּבִ ָעא ְלַאׁשְ א , ְּדָלא ּבָ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ידֹוי ְּדָנְפלו ּבִ ע ָלך1ק. ּ ְִַוה ַלְיָי ְויֹוׁשַ ִגין ְדהוא ֲהָוה , ּ ּּבְ ִריך ָּדִח )ב''דף רא ע(ּ א ּבְ ְיל ְלקוְדׁשָ ּ

ֹּזאת ֲעׂשו ִוְחיו ְוגו, ִּדְכִתיב. ּהוא ִריך הוא)ואוף(. 'ּ א ּבְ ה ְלקוְדׁשָ ִדיר ֲהָוה ְמַחּכֶ ּ ְוִאיהו ּתָ ּ ְּ .
  .)קוה ליי ויושע לך, א כמה דאת אמר''ס(

א ָפַתח ְוֲאַמר י ַאּבָ ֵלב ִאיׁש ְוִאיׁש ּתְ)משלי כ(, ִּרּבִ הּ ַמִים ֲעמוִקים ֵעָצה ּבְ . ּבוָנה ִיְדֶלּנָ
ֵלב ִאיׁש ִריך הוא, ַּמִים ֲעמוִקים ֵעָצה ּבְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִגין ְדִאיהו ָעִביד ֵעצֹות. ְּ ּּבְ ּ ,

ְלּגוִלין ַעל ַעְלָמא ַעל ְיָדא ְדיֹוֵסף ָלא ּגִ ְּדַאְייֵתי ַטֲעִמין ְלַגְלּגְ , ְּלַקְייָמא ַההוא ְגֵזָרה, ּ
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ְפָנא ַעל ַאְרָעא ה. )א עלמא''נ( ְּדָגַזר ּכַ בוָנה ִיְדֶלּנָ ְּדָגֵלי ִאינון . ָּדא יֹוֵסף, ְּוִאיׁש ּתְ ּ
ִריך הוא ַעל ַעְלָמא, ֲעִמיִקין א ּבְ ְּדָגַזר קוְדׁשָ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי א ַלֲאחֹוי, ּתָ יׁשָ ִלים ּבִ ּיֹוֵסף לא ַדי ֵליה ְדִאיהו ָלא ׁשַ ּ ּ הֹון ִטיבו , ּ ֶּאָלא ְדֲעַבד ִעּמְ ּ
ִדירְְוָכך ָא. ּוְקׁשֹוט ֵאי ּתָ ִדיר. ְּרֵחיהֹון ְדַזּכָ ִריך הוא ָחִייס ֲעַלְייהו ּתָ א ּבְ ִגין ָדא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ ,

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי   .ּּבְ

ֶלב ִאיׁש ָּדא ְיהוָדה, ַּמִים ֲעמוִקים ֵעָצה ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ יה , ּ א ְדִאְתָקִריב ְלַגּבֵ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ
ה. ְסָקא ְדִבְנָיִמיןַעל ִע, ְּדיֹוֵסף בוָנה ִיְדֶלּנָ   .ָּדא יֹוֵסף, ְּוִאיׁש ּתְ

ָבא ְדלֹוד א ֲהָוה ָיִתיב ֲאַתְרָעא ְדַאּבָ י ַאּבָ ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי, ִּרּבִ ְוָיִתיב , ָּחָמא ַחד ּבַ
ַחד קוְלָטא ְדָתָלא ְדַאְרָעא ּּבְ ן, ְוֲהָוה ָלֵאי ֵמָאְרָחא, ּ ּמָ ְּדָהִכי ָחֵמי ַחד ַא. ְוָיִתיב ְוָנִאים ּתַ

יה, ִחְוָיא ְּדֲהָוה ָאֵתי ְלַגּבֵ ָּנַפק קֹוְסְטָפא ְדגוְרְדָנא, ּ ד ִאְתַער ַההוא . ְּוָקִטיל ֵליה ְלִחְוָיא, ּ ּּכַ
ר ָנׁש ָּחָמא ַההוא ִחְוָיא ְלֳקְבֵליה, ּבַ ר ָנׁש. ְּדֲהָוה ִמית, ּ ף ַההוא ּבַ ִּאְזַדּקַ ְּוָנַפל ַההוא , ּ

ּקוְלָטא ְלעוְמָק ִזיבּ ּתֵ   .ּא ִדְתחֹותֹוי ְוִאׁשְ

יה א ְלַגּבֵ י ַאּבָ ִריך הוא . ְֵאיָמא ִלי ָמאן עֹוָבָדך, ָּאַמר ֵליה, ֲּאָתא ִרּבִ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ין ֵרין ִנּסִ ָּרִחיׁש ָלך ִאֵלין ּתְ ָנא, ְ ר ָנׁש. ָּלאו ִאינון ְלַמּגָ ָּאַמר ֵליה ַההוא ּבַ ל יֹוָמאי ָלא , ּ ּכָ
ִלים ִל ַעְלָמאַאׁשְ א ּבְ יׁשָ ר ָנׁש ּבִ ֲהֵדיה, י ּבַ ְּדָלא ִאְתַפַייְסָנא ּבַ ּּ ּוָמִחיְלָנא ֵליה, ּ ִאי , ְּותו. ּ

ֲהֵדיה ָּלא ָיִכיְלָנא ְלִאְתַפְייָסא ּבַ ַּעד ְדָמִחיְלָנא ֵליה, ָלא ָסִליְקָנא ְלַעְרִסי, ּ ּוְלָכל ִאינון , ּ ּ
ִּדְמַצֲערו ִלי ל יֹוָמ, ּ ָנא ּכָ ִלים ִליְוָלא ַחְייׁשָ א ְדַאׁשְ יׁשָ ּא ְלַההוא ּבִ ֶּאָלא , ְּוָלאו ִדי ִלי ָדא. ּ

ִּדְמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה ּ הֹון ָטָבא, ּ ד ִעּמְ ַדְלָנא ְלֶמְעּבַ ּתַ   .ִּאׁשְ

א ְוֲאַמר י ַאּבָ ָכה ִרּבִ יר עֹוָבדֹוי ְדֵדין ִמיֹוֵסף, ּבָ ַּיּתִ ְּדיֹוֵסף ֲהוו ֲאחֹוי ַוַדאי, ּ ּ ְּוֲהָוה ֵליה , ּ
ֲּאָבל ַמה ְדֲעִביד ָדא. ְלַרֲחָמא ֲעלֹוי יר הוא ִמיֹוֵסף, ּ ַּיּתִ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָּיאֹות הוא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

א א ַעל ִניּסָ   .ַּיְרִחיׁש ֵליה ִניּסָ

ׁש ְדָרָכיו ִיָוֵדַע)משלי י(, ָּפַתח ְוֲאַמר ַטח וְמַעּקֵ ּתֹם ֵיֶלך ּבֶ ּ הֹוֵלך ּבַ ּ ּ ְ ּתֹום ֵיֶלך . ְ ְהֹוֵלך ּבַ ְ

ר ָנׁש, ַטחּבֶ ָּדא ַההוא ּבַ ָאְרִחין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדָאִזיל ּבְ ַטח. ּ ְּדָלא ָיִכילו ִנְזֵקי , ְֵיֶלך ּבֶ ּ
א ֵליה ׁש ְדָרָכיו ִיָוֵדַע. ְּדַעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ ּוְמַעּקֵ ּ ָּדא הוא ַמאן ְדַאְסֵטי ֵמָאְרָחא . ַּמאן ִיָוֵדַע, ּ ּ ּ

י ְדַחְבֵר, ִדְקׁשֹוט ַּמהו ִיָוֵדַע, ִּיָוֵדַע. ּיהּוָבֵעי ַגּבֵ ֵעיֵניהֹון ְדָכל ָמאֵרי , ּ מֹוַדע ִאיהו ּבְ ּתְ ִּיׁשְ ּ
ר ָנׁש, ְּדִדיָנא ְייהו ִדיוְקָנא ְדַההוא ּבַ ְּדָלא ִיְתֲאִביד ִמּנַ ּ ּ ּ ִגין ְלַאְייָתָאה ֵליה ְלַאְתָרא . ּ ּּבְ

יה ְּדִיְנְקמון ִמּנֵ ּ ך ִיָוֵדַע, ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ.  

א ֲחֵזי ֹאַרח ְקׁשֹוט,ְוּתָ ּ ַההוא ְדָאִזיל ּבְ ִריך הוא ָחֵפי ֲעֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין ְדָלא , ְּ ּּבְ
מֹוַדע, ִאְתְיַדע ּתְ י ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ְוָלא ִאׁשְ ׁש ְדָרָכיו ִיָוֵדַע. ְּלַגּבֵ ֲּאָבל ְמַעּקֵ מֹוַדע , ּ ּתְ ְוִיׁשְ
ְייהו א ְד. ְּלַגּבַ ֵני ָנׁשָ ִאין ִאינון ּבְ ַּזּכָ ֹאַרח ְקׁשֹוטּ ְּדָלא . ְוָאְזֵלי ְלרֹוֲחָצן ַעל ַעְלָמא, ָאְזֵלי ּבְ

ַעְלָמא ֵדין ָּדֲחֵלי ִאינון ּבְ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ   :ְוָלא ּבְ
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ית יֹוֵסף י הוְבאו ּבֵ ים ּכִ ַּוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ּ ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ א, ִרּבִ ְּדָלא ָיְדֵעי , ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ
ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתאְוָלא ִמְסּתַ ִלין ּבְ ע . ּכְ ִריך הוא ֵייֵתי ְלִמְתּבַ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ַּווי לֹון ּבְ ּ ְּ

ל עֹוָבֵדיהֹון, ּלֹון ִדיָנא ַעל עֹוָבֵדיהֹון ָנא ִמּכָ ּבָ א ְלֵמיַהב חוׁשְ ְּוָיקום ּגוָפא ְוַנְפׁשָ ּ ַעד ָלא , ּ
א ִמן ּגוָפא ִּיְתָפְרׁשון ַנְפׁשָ ּ ּ.  

ּיֹוָמא ְדִדיָנא ִאיהו, א יֹוָמאְּוַההו ּיֹוָמא ְדִסְפִרין ְפִתיָחן, ּ ּוָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ָקְייִמין, ּ ּ .
ִגין ְדַההוא ִזְמָנא ּּבְ ִקיוֵמיה, ּ ָּקְייָמא ָנָחׁש ּבְ ּ ָכא ֵליה, ּ יה. ְּלַנׁשְ ין ְלַגּבֵ ׁשִ ְייֵפי ִמְתַרּגְ , ְּוָכל ׁשַ

א ִמן ּגוָפ ָמָתא ִאְתָפְרׁשָ ְּוִנׁשְ ְטָיא, אּ ַהך. ְוָאְזָלא ְוׁשַ ּוְלָאן ֲאַתר , ְְוָלא ָיְדַעת ְלָאן ָאְרָחא ּתְ
  .ָּסְלִקין ָלה

  ]א''דף רב ע - ' זוהר חלק א[

ּיֹוָמא ְדרוְגָזא וְנִאיצו ַההוא יֹוָמא, ַּווי ְלַההוא יֹוָמא ּ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּ ך ִאּבָ ְּבִגין ּכָ ְ ,
ל יֹוָמ ָזא ִיְצֵריה ּכָ יה ַההוא יֹוָמא, אְּלַאְרּגָ ָרא ַקּמֵ ְּלַאְדּכָ א, ּ ִדיָנא ְדַמְלּכָ ְּדֵייקום ּבְ ְּדָקא , ּ

ָבא חֹות ַאְרָעא ְלִאְתַרּקְ א , ָּעאִלין ֵליה ּתְ ָמָתא ִאְתָפְרׁשָ יה )א''דף רב ע(ְּוִנׁשְ   .ִּמּנֵ

יז ָאָדם ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע, ּוְתַנן ֵדל ֲא, ְלעֹוָלם ַיְרּגִ ּתַ יה. ַּבְתֵריהְּוִיׁשְ , ִּאי ָאִזיל ִמּנֵ
אֹוַרְייָתא, ְוִאי ָלאו. ָיאֹות ַדל ּבְ ּתַ ְּדָהא ֵלית ָלך ִמָלה ְלַתְבָרא ֵיֶצר ָהָרע ֶאָלא . ִּיׁשְ ּ ְ ּ

ר ֵליה יֹוָמא ְדמֹוָתא, ְוִאי ָלאו. ּמוָטב, ִאי ָאִזיל. אֹוַרְייָתא ָרא ֵליה, ַּיְדּכַ ִגין ְלַתּבְ   .ּּבְ

ָלאָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ֶות,  ֵיֶצר ָהָרע)קסא ב(ְּדָהא ָדא הוא , ּכָ ְְוָדא הוא ַמְלַאך ַהּמָ ְוִכי . ּ
י יֹוָמא ְדמֹוָתא ּמֵ ר ִמּקַ ֶות ִמְתּבַ א ֲהֵוי. ְַמְלַאך ַהּמָ ְּוָהא ִאיהו ָקטֹוָלא ִדְבִני ָנׁשָ ַמע , ּ ּתְ ְוִאׁשְ

ְּדֶחְדָוה הוא ִדיֵליה ּ ך ַאְסֵטי לֹון ִלְבִני . ּ ְוְבִגין ּכָ ִדירּ א ּתָ ָכא לֹון ְלָדא, ָנׁשָ ִגין ְלַאְמׁשָ   .ּבְ

ָמר ֶּאָלא ַוַדאי ַמה ְדִאּתְ ּ ר ָנׁש ַההוא יֹוָמא ְדמֹוָתא, ּ ְּדִיְדּכֹור ֵליה ּבַ ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ,
א ְדַבר ָנׁש ר ִלּבָ ִגין ְדִמְתּבַ ח. ּּבְ ּכַ ּתַ ֲאַתר ְדִאׁשְ ְרָיא ֶאָלא ּבְ ְּדָהא ֵיֶצר ָהָרע ָלא ׁשַ  ֶחְדָוה ּּ

ְּוַגּסוָתא ְדרוָחא, ְדַחְמָרא ִביָרא. ּ ח רוָחא ּתְ ּכַ ּתַ יה, ְּוַכד ִאׁשְ ֵדין ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּכְ ְרָיא , ּ ְוָלא ׁשַ
ֲהֵדיה ָרא ֵליה יֹוָמא ְדמֹוָתא. ּּבַ ֵעי ְלַאְדּכָ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ר ּגוֵפיה, ְּ ְּוִיְתּבַ ְּוִאיהו ָאִזיל ֵליה, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵעי ֶחְדָוה ְדאֹוַרְייָתאֵיֶצר, ּתָ ְּוִניאוִפין ְוַגּסוָתא , ְוֵיֶצר ָרע ֶחְדָוה ְדַחְמָרא,  טֹוב ּבָ ּ
ָזא . ְּדרוָחא ר ָנׁש ְלַאְרּגָ ֵעי ּבַ ך ּבָ ְוְבִגין ּכָ ִדיר)ליה(ּ א,  ּתָ , יֹוָמא ְדִדיָנא, ֵּמַההוא יֹוָמא ַרּבָ

ָנא ּבְ ּיֹוָמא ְדחוׁשְ ְּדֵלית ֵליה ְלַבר ָנׁש ַלֲא. ּ ָרן, ָּגָנא ֲעֵליהּ ֶּאָלא עֹוָבדֹוי ְדַכׁשְ ְּדִאיהו ָעִביד , ּ ּ
ַהאי ַעְלָמא א. ּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִגין ְדָיִגינו ֲעֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ית יֹוֵסף, ּתָ י הוְבאו ּבֵ ים ּכִ ַּוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ּ ּ ִרין. ּ יּבָ ְלהו ֲהוו ּגִ ּוַמה ּכֻ ּ יִפין, ּּ ּקִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ ,
ּעוֵליָמא ְדַאְייֵתי לֹון ְלֵביָתא ְדיֹוֵסףְוַחד  ַּדֲחלו, ּ ע . ּ ִריך הוא ְלִמְתּבַ א ּבְ ד ֵייֵתי קוְדׁשָ ּּכַ ְּ

ה, ֵּליה ְלִדיָנא ְלַבר ָנׁש ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
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ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ ַהאי ַעְלָמא, ְ קו. ְּלִאְזַדֲהָרא ּבְ יה ּבְ ְקָפא ּבֵ ְּלִאְתּתַ א ּ ְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ יה רֹוֲחָצֵניה, ְ ֵוי ּבֵ ְּוַיׁשְ ב ְדִאיהו ָחֵטי. ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ א , ּ ְתיוְבּתָ יה ּבִ ִּאי ֶיהַדר ִמּנֵ ּ
ֵליָמָתא יף ִאיהו, ׁשְ ּקִ ִריך הוא, ָּהא ּתַ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ף ּבֵ ּקַ ְּוִיְתּתַ ּ ִאילו ָלא ָחָטא, ְּ ּּכְ ּ.  

ְבִטין ִגין ְד, ְּדָהא ׁשִ ֵניַבת יֹוֵסףּּבְ ֲּהוו ַדֲחִלין, ָּחטו ַעל ּגְ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָחטו. ּ ָּלא ֲהוו , ּּ
ַלל יה. ָּדֲחִלין ּכְ ִרין ִלּבֵ ִגין ְדחֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ְמַתּבְ ּּבְ ּ ַלל, ּ , ַמאי ַטְעָמא. ְּוֵלית ֵליה ֵחיָלא ּכְ

יה ר ִעּמֵ ְּדָהא ַההוא ֵיֶצר ַהטֹוב ִאְתּבַ ּ ּ ָפא ַעל ַההוא ֵיֶצר ָהָרעְּוֵלית ֵליה ֵח, ּ ּקְ . ּיָלא ְלִאְתּתַ
ִתיב ּ ִמי ָהִאיׁש ַהָיֵרא ְוַרך ַהֵלָבב)דברים כ(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְ  ֵמחֹוִבין )דיראה דא(ַּהָיֵרא , ּ

א ְדַבר ָנׁש, ְּדִבידֹוי ִביָרא ְדִלּבָ ְּדִאינון ּתְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִרי, ְוּתָ א ּבְ ה ָדִרין ִאְתְפַרע קוְדׁשָ ְּלַכּמָ ּך הואּ ְבִטין, ְ ֵּמִאינון חֹוִבין ְדׁשִ ְּדָהא ָלא , ּ
לום ִריך הוא ּכְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּמֵ ִּאְתֲאִביד ִמּקַ ּ ּ ּ ְּוִאְתְפַרע ִמָדָרא ְלָדָרא. ְּ ְוִדיָנא ָקְייָמא , ּ

ִדיר יה ּתָ ַּעד ְדִאְתְפַרע, ַּקּמֵ ֲאַתר ְדִאְצְטִריך, ּ ֵרי ִדיָנא ּבְ ְְוׁשָ ּ.  

ִּחְזִקָיהו ָחב ַההוא חֹוָבא. ּהוֵּמִחְזִקָי, ְמָנָלן ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָגֵלי ְסִתיִרין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָאר , ְּ ִלׁשְ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַּעּמִ ְּדָלא ֲהָוה ִאְצְטִריך ְלַגָלָאה, ּ ְ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְעָיהו ַדר ֵליה ִליׁשַ ּׁשַ ּ ֵביֶתך )יה לטישע(, ְּוָאַמר ֵליה, ּ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ א ּכָ ִאים ְוִנּשָׂ ה ָיִמים ּבָ ָ ִהּנֵ

ר ָאְצרו ֲאבֹוֶתיך ַעד ַהיֹום ַהֶזה ְוגו ַּוֲאׁשֶ ּ ָ ּ'.  

א ֲחֵזי ה ָגִרים ַההוא חֹוָבא, ּתָ ּמָ ִגין ְדַגֵלי ַמה ְדֲהָוה ָסִתים, ּּכַ ּּבְ ֵלי. ּּ ְּדֵכיָון ְדִאְתּגְ ּ ,
א ְלֲאַתר ָאֳח ִּאְתְייִהיב דוְכּתָ ְָרא ְדָלא ִאְצְטִריךּ ְלָטָאה ֲעֵליה, ּ ְּלׁשַ ָרָכה . ּ ך ָלאו ּבְ ִגין ּכָ ְּבְ

ְרָיא ֲאַתר ָסִתים, ׁשַ ְּואוְקמוָה. ֶּאָלא ּבְ ַּמה ְדִאיהו , ּ ָרָכה, ָסִתים )הוה(ּ ְרָיא )דהוה( ּבְ  ׁשַ
א, ֲעלֹוי ֵלי ִאְתְייִהיב דוְכּתָ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ ְלָט, ּ   .ָאה ֲעלֹויְלֲאַתר ָאֳחָרא ְלׁשַ

ִתיב י ָראו ֶעְרָוָתה)איכה א(, ּכְ ֶדיָה ִהִזילוָה ּכִ ל ְמַכּבְ ּ ּכָ ּ ּ ְּואוְקמוָה, ּ ֶדיָה . ּ ל ְמַכּבְ ֲאָבל ּכָ
ִּהִזילוָה ֶבל, ּ ָּדא הוא ַמְלכות ּבָ ּ ֵלם, ּ ַדר דֹורֹון ִלְירוׁשְ ּתַ ן ִאׁשְ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ ּ ישעיה (, ִּדְכִתיב. ּ

ַל)לט ֵעת ַהִהיא ׁשָ ֶבל ְסָפִרים וִמְנָחה ֶאל ִחְזִקָיהו ּבָ ְלֲאָדן ֶמֶלך ּבָ ן ּבַ ְלֲאָדן ּבֶ ּח ְמרֹוָדך ּבַ ּּ ְ ְ.  

  ]ב''דף רב ע - ' זוהר חלק א[

הו ִתיב ּבְ ּוַמה ּכְ ָלם ְלִחְזִקָיהו ֶמֶלך ְיהוָדה, ּ ּׁשְ ֵלם, ְּ ָלם ִלְירוׁשְ א וׁשְ ָלם ֵלאָלָהא ַרּבָ ּוׁשְ ּ ּ .
יָון ְדָנַפק ִפְתֵקיה ִמ ּּכֵ יהּּ יה ְוֲאַמר, ּּנֵ ָלָמא , ַּאֲהַדר ְלִלּבֵ ָּלא ָיאֹות ָעְבִדית ְלַאְקָדָמא ׁשְ

ָלָמא ְדָמאֵריה, ְדַעְבָדא ָּקם ִמּכוְרְסֵיה וָפַסע ג. ִּלׁשְ ּ ְּפִסיָען ְוַאֲהַדר ִפְתֵקיה' ּ ּ ְוָכַתב , ּ
חֹוַתְייהו א. ְוָכַתב ָהִכי, ָּאֳחָרִנין ּתְ ָלם ֵלאָלָהא ַרּבָ ָלם ִל, ׁשְ ַל םׁשְ ָלם ְלִחְזִקָיה, ְּירוׁשָ ּוׁשְ ּ ,
ֶדיָה   )ב''דף רב ע(. ְּוָדא הוא ְמַכּבְ

ּוְלָבַתר ִהִזילוָה ַּמאי ַטְעָמא ִהִזילוָה, ּּ י ָראו ֶעְרָוָתה. ּ ִגין ּכִ ְּדַאְחֵזי לֹון ִחְזִקָיה, ּּבְ ּ .
ך ְְדִאְלָמֵלא ּכָ ּלא ִהִזילוָה ְלָבַתר, ּ ָאה ִחְז. ּ ירִּמּגֹו ְדֲהָוה ַזּכָ ִּקָיהו ַיּתִ ב ִמָלה , ּ ִּאְתַעּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]721דף [ -ּ

יֹומֹוי, ִּמְלַאְייָתָאה ָיַמי)ישעיה לט(, ִּדְכִתיב. ְוָלא ֲאָתא ּבְ לֹום ְוֱאֶמת ּבְ י ִיְהֶיה ׁשָ ּוְלָבַתר .  ּכִ
ְתֵריה יד ַההוא חֹוָבא ִלְבנֹוי ַאּבַ ַּפּקִ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ְבִטין, ּכְ ַּההוא חֹוָבא ְדׁשִ ִגין ְדִדיָנא ִדְלֵעיָלא. רָקִאים ַעד ְלָבַת, ּ ָלא , ּּבְ
ְלָטָאה ֲעַלְייהו ָּיִכיל ְלׁשַ א ְלִאְתָפְרָעא, ּ ְעּתָ ח ׁשַ ּכַ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ְייהו, ּ ְּוִאְתְפַרע ִמיּנַ ך . ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ידֹוי ל ַמאן ְדִאית חֹוִבין ּבִ ִדיר, ּּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּדִחיל ּתָ  ַלְיָלה ּ וָפַחְדּתָ)דברים כח(, ּכְ
י הוְבאו ְוגו. 'ְויֹוָמם ְוגו ים ּכִ ְּוַעל ָדא ַוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ּ ּ ּּ':  

ן ִאּמֹו ְוגו ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ּבִ ַּוִיּשָׂ י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר. 'ּ ִּרּבִ  )משלי יג(, ּ
ֲאָוה ָבָאה ָכה ַמֲחָלה ֵלב ְוֵעץ ַחִיים ּתַ ּּתֹוֶחֶלת ְממוׁשָ ָּדא הוא ִדְתַנן. ּ ּ ְּדֵלית ֵליה ְלַבר ָנׁש , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָבעוֵתיה ְלַגּבֵ ָלא ּבְ ּכָ ְּלִאְסּתַ ּ ּ , ַמאי ַטְעָמא. ִאי ָלא ָאֵתי, ִאי ָאֵתי, ְּ
יה ל ּבֵ ּכֵ ִגין ְדִאי ִאיהו ִאְסּתַ ּּבְ ּ ה ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ּ ּמָ עֹו, ּּכַ יה ּבְ ָלא ּבֵ ּכָ ָּאתו ְלִאְסּתַ   .ָבדֹויּ

לוָתא, ְּוָרָזא ִאיהו ּכְ ְּדָהא ַההוא ִאְסּתַ ּ עוָתא, ּ ַההוא ּבָ ל ּבְ ּכֵ ְּדִאיהו ִמְסּתַ ּ ּ ִרים ֵליה , ּ ּּגָ
ִדיר ֲעֵליה ְדַבר ָנׁש, ַמאי ַמֲחָלה ֵלב. ְלַמֲחַלת ֵלב ָּדא ִאיהו ַמאן ְדָקִאים ּתָ ּ ּ ּ ְלַאְסָטָאה , ּ

א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ֲאָוה  ִניָנן. ָבָאהְּוֵעץ ַחִיים ּתַ ל ְצלֹוֵתיה, ּתָ ִריך הוא ְיַקּבֵ א ּבְ ַּמאן ְדָבֵעי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ְּדִאיִהי ֵעץ ַחִיים, ִּיׁשְ ֲאָוה ָבָאה. ּ ֲאָוה. ּוְכֵדין ּתַ א , ַמאן ּתַ ָּדא הוא ַדְרּגָ ּ ּ

יֵדיה ְּדָכל ְצלֹוִתין ְדַעְלָמא ּבִ ּ י ַמְל, ּ א ִעָלָאהְוֲעִאיל לֹון ַקּמֵ ִתיב ָהָכא ָבָאה. ּּכָ ּוְכִתיב , ּכְ
ֶעֶרב ִהיא ָבָאה)אסתר ב(, ָהָתם ֲאָוה ָבָאה.  ּבָ א ִעָלָאה, ְּוָדא הוא ּתַ י ַמְלּכָ ָאה ַקּמֵ , ּּבָ

ר ָנׁש ָלָמא ְרעוָתא ְדַההוא ּבַ ְּלַאׁשְ ּ.  

ָכה ַמֲחָלה ֵלב, ָּדָבר ַאֵחר ָּדא הוא ֲאַתר, ּּתֹוֶחֶלת ְממוׁשָ , ְּייִהיב ַהִהיא ִמָלהְּדִאְת, ּ
ֲאַתר ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך ְּבְ ָכא ַעד ְדִאְתְייִהיב ִמָיָדא ְלָיָדא. ּ ְּוִאְתַמּשְׁ ּוְלִזְמִנין ְדָלא , ּ ּ

ן, ַמאי ַטְעָמא. ִיִיֵתי ָכל ִאינון ְמַמּנָ ָכא ּבְ ָטא ְוִאְתַמּשְׁ ִגין ְדִאְתַפּשְׁ ּּבְ ְּלַנֲחָתא ֵליה , ּּ
  .ְלַעְלָמא

ֲאָוה ָבָאהְוֵעץ ָּדא הוא ּתֹוֶחֶלת, ּ ַחִיים ּתַ ָכא, ּ ן ְרִתיִכין, ְּדָלא ִאְתַמּשְׁ ִגין ִאינון ְמַמּנָ , ּּבְ
ִריך הוא ָיִהיב  א ּבְ ֶּאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ר)לון(ּ ן . ּ ֵליה ְלַאְלּתָ ין ִאינון ְמַמּנָ ָכא ּבֵ ִגין ְדַכד ִאְתַמּשְׁ ּּבְ ּ

ה ִאינון ָמאֵריהֹו, ְרִתיִכין ּמָ ּן ְדִדיָנא ְדִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשוָתאּּכַ ּ ָלא . ּ ּכְ ְּלַעְייָנא וְלִאְסּתַ
ִדיֵניה ְתנון ֵליה, ּּבְ ַּעד ָלא ִיּנָ א ְוִאְתְייִהיב ֵליה ְלַבר ָנׁש. ּ י ַמְלּכָ ּוַמה ְדָנִפיק ִמּבֵ ּ ין , ּ ּבֵ

ין ְדָלא ָזֵכי, ְּדָזֵכי   .ֲאָוה ָבָאהְּוָדא הוא ֵעץ ַחִיים ּתַ. ִּאְתְייִהיב ִמָיד, ּּבֵ

ָכה, ָּדָבר ַאֵחר א ְדיֹוֵסף ַעד ְזַמן . ָּדא ַיֲעֹקב, ּּתֹוֶחֶלת ְממוׁשָ ָכא ֵליה ּתֹוַחְלּתָ ְּדִאְתַמּשְׁ ּ
ֲאָוה ָבָאה. ְָאִריך ְנָיִמן, ְּוֵעץ ַחִיים ּתַ ָּדא הוא ּבִ ְּדָהא ִמִזְמָנא ְדָתַבע ֵליה יֹוֵסף. ּ ּ ַּעד ַההוא , ּּ

ָכא ַההוא ִזְמָנא. ָּלא ֲהָוה ֶאָלא ִזְמָנא ְזֵעיר, ּיהִּזְמָנא ְדָאָתא ְלַגּבֵ ְּדָלא ִאְתַמּשְׁ ֲּהָדא הוא . ּ
ן ִאּמֹו, ִדְכִתיב ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ּבִ ַּוִיּשָׂ ן ִאּמֹו. ּ יה . ַמאי ּבֶ ְּדִדיוְקֵניה ְדִאּמֵ ּ ּ ּ ּ
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יה ְּוֲהָוה ָדֵמי ִדיוְקֵניה ְלִדיו, ֲּהָוה ּבֵ ּ ּ ִתיב. ְּקָנא ְדָרֵחלּ ך ּכְ א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת , ְְבִגין ּכָ ַּוִיּשָׂ ּ
ן ִאּמֹו ְנָיִמן ָאִחיו ּבֶ   .ּבִ

י יֹוֵסי ָאַמר ַקְדִמיָתא, ִרּבִ ִתיב ּבְ ְנָיִמן, ְוָהא ּכְ ם ֶאת ּבִ ִתיב. ַּוַיְרא יֹוֵסף ִאּתָ א ּכְ ּתָ , ְוַהׁשְ
ְנָיִמין  א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ּבִ ַּוִיּשָׂ א . ַמאי ְרִאָיה ָהָכא. ָאִחיוּ רוָחא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ָחָמא ּבְ ּ ּ

ַאְרָעא, ְלִבְנָיִמן הֹון ּבְ ְּדחוָלֵקיה ֲהָוה ִעּמְ ּ ִכיְנָתא. ּ ֵרי ׁשְ ׁשְ ּוְבחוָלֵקיה ְדִבְנָיִמן ִויהוָדה ּתִ ּ ּ ּ ּ .
ְּדָהא ָחָמא ֵליה ִליהוָדה וִבְנָיִמן ּ ּ א, ּ ִּדְבחוְלֵקהֹון ֲהָוה ַמְקְדׁשָ ּ ם .ּ ּ ְוָדא הוא ַוַיְרא יֹוֵסף ִאּתָ ּ

ְנָיִמן הֹון. ֶאת ּבִ ַההוא חוָלָקא, ֵּליה ָחָמא ִעּמְ הֹון ּבְ ְּויֹוֵסף ְדֲהָוה ֲאחוָה ָלא ָחָמא ִעּמְ ּ ּ ּ.  

ן ִאּמֹו, ּאוף ָהָכא ְנָיִמין ָאִחיו ּבֶ א ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ּבִ ַּוִיּשָׂ ְתֵריה. ּ ִתיב ּבַ ַוְיַמֵהר . ַּמה ּכְ
היֹוֵסף ּמָ ׁש ִלְבּכֹות ַוָיֹבא ַהַחְדָרה ַוֵיְבךִ◌ ׁשָ י ִנְכְמרו ַרֲחָמיו ֶאל ָאִחיו ַוְיַבּקֵ ּ ּכִ ּ ּ.  

  ]א''דף רג ע - ' זוהר חלק א[

י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוֲאַמר ִּרּבִ ָלך )ישעיה כב(, ּ י ָעִלית ּכֻ א ֵגיא ִחָזיֹון ַמה ָלך ֵאיֹפה ּכִ ְ ַמּשָׂ ְּ ּ ּ
ּגֹות א ֲחֵזי. ַלּגַ אָהא, ּתָ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּ אוְקמוָה ּבְ ּ ּ נוָרא, ּ ְּוָהיו מֹוְקִדין ֵליה ּבְ ּ ּ ,

ֲהֵני  ל ִאינון ּכַ ְּסִליקו ּכָ א)א גגיהון''נ( ַעל ּכֹוְתֵליהֹון) א''דף רג ע(ּ ּ ְדַמְקְדׁשָ ִחין , ּ ְוָכל ַמְפּתֵ
יַדְייהו ִרין . ְּוָאְמרו, ּּבִ ְִדיָלךַעד ָהָכא ֲהֵויָנא ִגְזּבָ אן ָוֵאיָלך טֹול ִדיָלך, ּ ְִמּכָ ְּ.  

א ֲחֵזי יא ִחָזיֹון, ֲאָבל ּתָ א, ּּגֵ ַמְקְדׁשָ א ְדֲהַות ּבְ ִכיְנּתָ ָּדא ׁשְ ּ ֵני ַעְלָמא. ּ ִּמיָנה ֲהוו , ְוָכל ּבְ ּ
ָּיְנִקין ְיִניקו ִדְנבוָאה ּ ב ְדָכל ְנִביִאין. ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ִאין ֵמֲאַתר ָא, ּ , ֳחָראָּקא ֲהוו ִמְתַנּבְ

ָווה ֲהוו ָיְנִקין ְנבוַאְתהֹון ִּמּגַ ּ ּ יא ִחָזיֹון. ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ִאיִהי ּגֵ ָּהא אוְקמוָה, ִּחָזיֹון. ּ ּ ,
ָווִנין ִעָלִאין ְּדִאיהו ֵחיזו ְדָכל ּגְ ּ ּ ּ.  

ּגֹות ָלך ַלּגַ י ָעִלית ּכֻ ְַמה ָלך ֵאיֹפה ּכִ ְּ א, ּ ד ִאְתָחַרב ַמְקְדׁשָ ְּדָהא ּכַ ִכ, ּ א ָאָתאתׁשְ , יְנּתָ
ָכל ִאינון ַאְתִרין ּוְסִליַקת ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ הו ּבְ ְּדֲהָוה ְמדֹוָרה ּבְ ּ ית ְמדֹוָרה. ּ ַכת ַעל ּבֵ , ַּוֲהַות ּבָ

ָגלוָתא ָרֵאל ְדֲאְזלו ּבְ ְּוַעל ִיׂשְ ּ ן ְוִאְתֲאִבידו, ּ ּמָ ל ִאינון ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ְדֲהוו ּתַ ְּוַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ .
ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל )ירמיה לא(, ְכִתיבִּד, ּוְמָנָלן ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּ ּכֹה ָאַמר ְיָי קֹול ּבְ

ֶניָה ה ַעל ּבָ ָמר, ְמַבּכָ א. ְוָהא ִאּתְ ִכיְנּתָ ִאיל ָלה ִלׁשְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ ְוָאַמר , ְּ
ּגֹות. ָּלה ָלך ַלּגַ י ָעִלית ּכֻ ְַמה ָלך ֵאיֹפה ּכִ ְּ ּ.  

ָלךַמ ְהו ּכֻ ּ י ָעִלית ַסְגָיא, ּ ָלך, ְּדָהא ּכִ ְַמהו ּכֻ ּ ל ֵחיִלין ְוָכל ְרִתיִכין . ּ ֲהָדה ּכָ ְּלַאְכָלָלא ּבַ
א, ָאֳחָרִנין י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ה ַעל ֻחְרּבַ כו ִעּמָ ְּדֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ְַמה ָלך ֵאיֹפה, ּ יה. ּ ָגלוָתא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ַני ּבְ א ִאּתֹוְקָדא, ְּוִכי ּבָ ּוַמְקְדׁשָ ְוֲאָנא , ּ
ִריַאת ְוֲאְמַרת. ַּמה ִלי ָהָכא ׁשואֹות ְמֵלָאה ִעיר הֹוִמָיה ִקְרָיה ַעִליָזה )ישעיה כב(, ׁשָ ּ ּתְ ּ ּ

ִכי ְוגו ּבֶ י ֲאָמֵרר ּבַ עו ִמּנִ י ׁשְ ן ָאַמְרּתִ ֲּחָלַלִיך לא ַחְלֵלי ֶחֶרב ְוֹלא ֵמֵתי ִמְלָחָמה ַעל ּכֵ ְ' .
ִריך הוא ָאַמר ָלה, ִקיְמָנאְוָהא אֹו א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִכי )ירמיה לא(, ְּ ְ ּכֹה ָאַמר ְיָי ִמְנִעי קֹוֵלך ִמּבֶ

  .'ְוגו
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]723דף [ -ּ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ י ַמְקְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּ יה ְלָווִטין, ּ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ָּלא ֲהָוה יֹוָמא ְדָלא ִאׁשְ ּ .
א ֲהָוה י ַמְקְדׁשָ ִגין ְדַכד ּבֵ ּּבְ ִנין, ּ ַקָייםּ ָרֵאל ָפְלִחין פוְלָחִנין ְוָקְרִבין ִעַלָוון ְוָקְרּבָ ֲּהוו ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ,

א ֲעַלְייהו ֵבי ַמְקְדׁשָ ְרָיא ּבְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ ַנָייא, ּ א ִדְרִביָעא ַעל ּבְ ִאּמָ ל ַאְנִפין . ּּכְ ְּוֲהוו ּכָ ּ
ְרָכאן ְלֵעיָלא ְו, ְנִהיִרין חו ּבִ ּכָ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ אּ יה , ְוָלא ֲהָוה יֹוָמא. ַתּתָ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ְּדָלא ִאׁשְ ּ

ְרָכאן ְוֶחְדָוון ַאְרָעא. ּבִ ָראן ְלָרֲחָצן ּבְ ָרֵאל ׁשָ ִגיַנְייהו, ְּוֲהוו ִיׂשְ ָזן ּבְ   .ְּוָכל ַעְלָמא ֲהָוה ִאּתְ

א י ַמְקְדׁשָ א ְדִאְתָחִריב ּבֵ ּתָ ַּהׁשְ ָגלוָתא, ּ הֹון ּבְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ָּלך יֹוָמא ְדָלא ֵלית , ּ ְ

יה ְלָווִטין ח ּבֵ ּכַ ּתַ א. ְוַעְלָמא ִאְתַלְטָיא, ִּאׁשְ חו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכָ ּתַ   .ְּוֶחְדָוון ָלא ִאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ָרֵאל ֵמַעְפָרא, ְּ ָמר, ְּלֲאַקָמא ָלה ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ . ּכְ
ֹכָלא ּוְלֶמֱחֵדי ַעְלָמא ּבְ ים )ישעיה נו(, ָמה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ. ּ ְחּתִ ּמַ י ְוׂשִ  ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ

ִפָלִתי ְוגו ֵבית ּתְ ְבִכי ָיבֹואו וְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם)ירמיה לא(, ּוְכִתיב. 'ּּבְ ּ ּבִ ּ ָמה . ּ ּכְ
יָתא ַלְיָלה ְוִדְמָעָתה)איכה א(, ִּדְכִתיב, ִּדְבַקְדּמִ ה ּבַ ֹכה ִתְבּכֶ ּ ּבָ , ָהִכי ָנֵמי ְלָבַתר. ּ ַעל ֶלחָיהּ

ְבִכי ִיְתַהְדרון ּּבִ ְבִכי ָיֹבאו ְוגו, ִּדְכִתיב. ּ   :'ּּבִ

ה ַוֲחמֹוֵריֶהם ְלחו ֵהּמָ ים ׁשֻ ַּהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ י ֶאְלָעָזר ָאַמר, ּ ָהָכא ִאית , ִרּבִ
ָלא ּכָ ָדרו, ְלִאְסּתַ ּתַ ִּאי ִאינון ֲהוו ָאְזֵלי ְוִאׁשְ ּ ּ אֹוַרְייָתאַּמה ָל, ּ ב ּבְ ה ַוֲחמֹוֵריֶהם, ן ְלִמְכּתַ . ֵהּמָ

ִגין ִדְכִתיב ְוָלַקַחת אֹוָתנו ַלֲעָבִדים ְוֶאת ֲחמֹוֵרינו ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ה , ּ ְלחו ֵהּמָ ים ׁשֻ ך ְוָהֲאָנׁשִ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ֲארון ִאינון ַוֲחמֹוֵריהֹון. ַוֲחמֹוֵריֶהם ּתָ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְדָקֲאְמרו, ּ   .ּּכִ

ּבֶֹקר ַוַיֲחבׁש ֶאת ֲחמֹורֹו ְוגו)בראשית כב(, ָּפַתח ְוֲאַמר ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ּ ַוַיׁשְ ַּההוא ּבֶֹקר ', ּ
ְזכוֵתיה, ְּדַאְבָרָהם ֲהָוה ָנִהיר ְּלַקְייָמא ֲעַלְייהו ּבִ ּ ֵדין ְזכוָתא ְדַאְבָרָהם ָקְייָמא ֲעַלְייהו. ּ ּּכְ ּ ,

ָלם ׁשְ ִזיב, ְּוֲאְזלו ּבִ ּתְ ּו ִמן ִדיָנאְוִאׁשְ א. ּ ְעּתָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ , ָּקְייָמא ֲעַלְייהו ִדיָנא, ּּבְ
ְייהו ְּלִאְתָפְרָעא ִמּנַ ר ִדְזכוָתא ְדַההוא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם. ּ ּּבַ ּ ּ ּ ָלחו ִמן . ָּאִגין ֲעַלְייהו, ּ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ

ַההוא ִזְמָנא, ִּדיָנא ִליט ֲעַלְייהו ּבְ ְּדָלא ׁשַ ּ ּּ.  

י ְיהו ֶמׁש)שמואל ב כג(, ָּדה ָפַתחִּרּבִ ָּדא הוא ְנהֹוָרא. ּ וְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ׁשֶ ְּדַההוא , ּ ּ
ֶמׁש. ּּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם א ְדַיֲעֹקב, ִיְזַרח ׁשֶ ְמׁשָ ָּדא הוא ׁשִ ּ ַוִיְזַרח לֹו )בראשית לכ(, ִּדְכִתיב. ּ

ֶמׁש ְּדַההוא ּבֶֹקר ָלא ִאיהו ָע, ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות. ַהּשֶׁ ּ ךּ ל ּכָ ָטר, ְבֹות ּכָ ֶּאָלא ִמּנַֹגה ִמּמָ ֹּנַגה . ּ
ָטר ְטָרא ְדִיְצָחק, ִמּמָ ִּאיהו ִמְטָרא ְדָאֵתי ִמּסִ ּ א ֵמָאֶרץ, ּ ְּדַההוא ִמְטָרא ַאִפיק ֶדׁשֶ ּ ּּ.  

  ]ב''דף רג ע - ' זוהר חלק א[

ַההוא ְנִהירו ְדֹבֶקר ְדַאְבָרָהם, ּוְכאֹור ּבֶֹקר, ָּדָבר ַאֵחר ּּבְ ּ ּ ֶמׁש )ב''ג עדף ר(. ּ ָּדא , ִיְזַרח ׁשֶ
ִּדְנִהירו ִדיֵליה. ּהוא ַיֲעֹקב ּ ְנִהירו ְדַההוא ּבֶֹקר, ּ ּּכִ ּ ִגין ְדַההוא ּבֶֹקר, ּבֶֹקר ֹלא ָעבֹות. ּ ּּבְ ּ ,

ְָלאו ִאיהו ָחׁשוך ּ א ְדָאֵתי ּבֶֹקר. ֶּאָלא ָנִהיר, ּ ְעּתָ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ַלל, ּ ְלָטא ִדיָנא ּכְ ֶּאָלא . ָלא ׁשָ
ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם, א ָנִהירּּכָֹל ָטר. ּבְ ִדיק, ִּמּנַֹגה ִמּמָ ָּדא הוא ִסְטָרא ְדיֹוֵסף ַהּצַ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ָאה, ַאְמִטיר ַעל ַאְרָעא   .ְּוָכל ִטיבו ְדָעְלָמא, ְלֲאָפָקא ִדׂשְ
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ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ א ְדֵליְלָיא ָעאל, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ְדפֹוי , ּּבְ ה , ַעל ַעְלָמאּוָפִריׂש ּגַ ּמָ ּכַ
ְרִדיֵני ְטִהיִרין ַעְלָמא, ְזִמיִנין ְלַנְפָקא, ּּגַ ְלָטָאה ּבְ ּוְלׁשַ ה ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין. ּ ִמְתָעִרין , ְּוַכּמָ

ה ִסְטִרין ִלְזַנְייהו ַכּמָ ְלֵטי ַעל ַעְלָמא, ּּבְ יָון ְדָאֵתי ַצְפָרא ְוָנִהיר. ְוׁשָ ְלֵקי, ּּכֵ ְלהו ִמְסּתַ ּּכֻ ּּ ,
ְלֵטיְו יה, ָלא ׁשָ ְּוָכל ַחד ְוַחד ָעאל ְלדוְכּתֵ   .ְּוָתב ְלַאְתֵריה, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָּדא ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם, ַהּבֶֹקר אֹור, ּכְ ְלחו. ּ ים ׁשֻ ְּוָהֲאָנׁשִ ִּאֵלין ָמאֵריהֹון , ּ
ֵליְלָיא, ְּדִדיָנא ְלִטין ּבְ ְּדֲהוו ׁשָ ה ַוֲחמֹוֵריֶהם . ּ , מאריהון דדינא דקאמרןא המה אינון ''ס(ֵהּמָ

ְרִדיֵני ִנימוִסין)וחמוריהם ּ ִאינון ּגַ ּ ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ ְּדַאְתָיין ִמּסִ ין. ּ ְּדָלאו ִאינון ַקִדיׁשִ ּ ְוָלא , ּ
ְלִטין ְטָרא ְדִאינון ֲחָמִרי. ְּוָלא ִאְתֲחזון ֵמִכי ָאֵתי ַצְפָרא, ׁשָ ְּוִאינון ִמּסִ ּ ְרִדיִני ִנימוִסין , ּ ּּגַ ּ
  .ְּמרוְדָקֲא

ין ִעָלִאין ְּדָהא ֵלית ָלך ַדְרּגִ ּ ָמאָלא)אית(ְּדָלא ִאיָתאי . ְּ הו ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּבְ . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּ
ין ין ַקִדיׁשִ ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ּ ה, ּ ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ִּמּסִ ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּוְמָסֲאִבין. ּ ְּוֻכְלהו . ִּמּסִ ּ

ין ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ּ ִאֵלין ַעל ִאֵלין,ּ ַעְלָמא. ּ ּוְבָכל ֲאַתר ְדֹבֶקר ְדַאְבָרָהם ִאְתַער ּבְ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ְלֵטי, ִמְתַעְבֵרי ִגין ְדֵלית לֹון . ְוָלא ׁשָ ְסַטר ְיִמיָנא)ח קיומא''ז(ּּבְ ְסַטר ,  ְלָקְייָמא ּבִ ֶּאָלא ּבִ
ָמאָלא ִריך הוא ָעַבד ְיָמָמא ְוֵליְלָי. ׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְדָקא , אְּ ל ַחד ְוַחד ְלִסְטֵריה ּכְ ְּלַאְנָהָגא ּכָ
ָרֵאל. ָּחֵזי ֵליה ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ַעְלָמא ֵדין, ּ   .ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ
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י ִחָייא ָפַתח ְוֲאַמר ִּרּבִ ֶמׁש)מלאכי ג(, ּ ִמי ׁשֶ ּ ְצָדָקה וַמְרֵפא  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ּ
ְכָנֶפיָה א ֲחֵזי. ּבִ ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ְלַאְנָהָרא לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ א, ְּ ְמׁשָ , ַּההוא ׁשִ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָגִניז קוְדׁשָ ּ ֵרי ַעְלָמא, ְּ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ י )דגניז קודשא בריך הוא(. ּ ּמֵ  ִמּקַ
יֵעי ְדַעְלָמא ָמה. ַרּשִׁ ִעים אֹוָרם)איוב לח(, ּ ִדְכִתיבּכְ   .ּ ַוִיְמַנע ֵמְרׁשָ

ִריך הוא א ּבְ ִניז ֵליה קוְדׁשָ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ּגָ ּ ּ ַקְדִמיָתא. ְּ ָייֵפי , ְּדַכד ָנַפק ּבְ ֲהָוה ָנִהיר ִמּסְ
ָדֵריה ֶדֱאנֹוׁש וְבָדֵריה ְד. ְוַעד ְסָייֵפי ַעְלָמא, ַעְלָמא ל ּבְ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ּוְבָדֵריה . ַּמּבולּ ּ

ּוְבָכל ִאינון ַחָייַבָיא, ְּדַהְפָלָגה ּ ִניז ֵליה ְלַההוא ְנהֹוָרא. ּ ּּגָ ּ.  

יָון ְדָאָתא ַיֲעֹקב ו, ּּכֵ א ַרְבְרָבא ְדֵעׂשָ ַההוא ְמַמּנָ ק ּבְ ְּוִאְתָדּבַ ַיְרָכא , ּ יׁש ֵליה ּבְ ְּוַאּכִ
ִתיב. ְוֲהָוה ָנֵכי, ִּדיֵליה ֵדין ַמה ּכְ ֶמׁשַּוִיְז, ּכְ ֶמׁש, ַרח לֹו ַהּשֶׁ א ְדָגֵניז, ַמאן ׁשֶ ְמׁשָ . ַּההוא ׁשִ

יה ֲאסוָתא ִגין ְדִאית ּבֵ ּּבְ ּ ָסָאה ֵליה ֵמַאְרּכוָבֵתיה, ּ ְּלִאּתְ ּ א, ּ ְמׁשָ ַההוא ׁשִ ֵסי ּבְ ּוְלָבַתר ִאּתְ ּ .
ֵלם)בראשית לג(, ִּדְכִתיב ֵסי, ּ ַוָיֹבא ַיֲעֹקב ׁשָ גוֵפיה ְדִאּתְ ֵלם ּבְ ּׁשָ ּ ּ.  

א, ּל ָדאְוַע ְמׁשָ ִריך הוא ְלַגָלָאה ַההוא ׁשִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ּּ ָרֵאל, ְ ּוְלַאְנָהָרא ֵליה ְלִיׂשְ ּ .
ֶמׁש ְצָדָקה, ִּדְכִתיב ִמי ׁשֶ ֶמׁש ְצָדָקה, ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ א ְדַיֲעֹקב. ַמאי ׁשֶ ְמׁשָ ָּדא ׁשִ ּ ,

יה ֵסי ּבֵ ְּדִאּתְ ְכָנֶפיָה. ּ ּוַמְרֵפא ּבִ א,ּ ְמׁשָ ּ ְדַההוא ׁשִ ְלהו, ּ סון ּכֻ ִּיּתְ ִזְמָנא ִדיקומון . ּּ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
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ָרֵאל ֵמַעְפָרא הֹון, ִיׂשְ ה סוִמין ְיהֹון ּבְ ה ִחְגִרין ְוַכּמָ ּמָ ִריך הוא ַיְנִהיר . ּּכַ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ְּ

ה ָסָאה ּבָ א ְלִאּתְ ְמׁשָ ּלֹון ַההוא ׁשִ ִּדְכִתיב וַמְרֵפ. ּ ּ ְכָנֶפיָהּ   .א ּבִ

א, ּוְכֵדין ְמׁשָ ְייֵפי ַעְלָמא, ִּיְתְנִהיר ַההוא ׁשִ ָרֵאל ְיֵהא . ַעד ְסָייֵפי ַעְלָמא, ִמּסְ ּוְלִיׂשְ
יה ִיּתֹוְקדון, ַאְסָווָתא ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבֵ ְּוַעּמִ ּ ִתיב. ּּ ָרֵאל ַמה ּכְ , ֲאָבל ְלִיׂשְ

ַק)ישעיה נח( בֹוד ְיָי  ָאז ִיּבָ ַחר אֹוֶרך ַוֲאֻרָכְתך ְמֵהָרה ִתְצָמח ְוָהַלך ְלָפֶניך ִצְדֶקך ּכְ ּשַׁ ָע ּכַ ָ ְ ָ ָ

  .ַָיַאְסֶפך
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ַנת ָהָרָעב ְוגו: ַאֲהַדְרָנא ְלִמיֵלי ַקְדָמֵאי בֹוא ׁשְ ֶטֶרם ּתָ ִני ָבִנים ּבְ ּוְליֹוֵסף יָֻלד ׁשְ י . 'ּ ִרּבִ
ַטל ֵמֵאת ְיָי )מיכה ה( ,ִּיְצָחק ָפַתח ים ּכְ ים ַרּבִ ֶקֶרב ַעּמִ ּגֹוִים ּבְ ֵאִרית ַיֲעֹקב ּבַ  ְוָהָיה ׁשְ

ר ֹלא ְיק ב ֲאׁשֶ ְרִביִבים ֲעֵלי ֵעׂשֶ א ֲחֵזי. ְַּוה ְלִאיׁש ְוֹלא ְיַיֵחל ִלְבֵני ָאָדם1ּכִ ָכל יֹוָמא , ּתָ ּבְ
ד ְנהֹוָרא ָסְלָקא, ְויֹוָמא ַלת ִזְמִנין, ִּאיָלָנא ְדִגְנָתא ְדֵעֶדןִּאְתַער ַחד ִציֳפָרא ּבְ. ּכַ . ְוָקֵרי ּתְ

ף ְרִביָטא ִיְזָדּקַ ּהוְרָמִני ְדבֹוְרָייֵרי, ְלכֹון ָאְמִרין, ְוָכרֹוָזא ָקֵרי ְבָחִיל, ְּוׁשַ כֹון ְדָחֵמי . ּ ַּמאן ִמּנְ
ַעְלָמא. ְוָלא ָחֵמי ְייֵמי, ְּדָקְייָמא ּבְ יָקָרא ְדָמאֵריהֹוןָלא ַמׁשְ, ְוָלא ָיְדֵעי ַעל ַמה ּקָ יִחין ּבִ . ּגִ

ְייהו )א''דף רד ע( ְדֵלי ָבה, ּאֹוַרְייָתא ָקְייָמא ַקּמַ ּתַ ְּוָלא ִמׁשְ רון. ּ ַּטב לֹון ְדָלא ִיּבָ ַעל ַמה , ּ
ָלא ָסְכְלָתנו ְּיקומון ּבְ ּ ּ ד ִיְתָערון יֹוֵמי ְדַרע ֲעַלְייהו. ּ ַּווי לֹון ּכַ   .ְּוִיְטְרדון ְלהֹון ֵמָעְלָמא, ּ

ּאן ִאינון יֹוִמין ְדַרעַמ ך ְדִאינון יֹוֵמי ְדִסיבו, ּ ִּאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ ּ ְּדָהא יֹוֵמי . ָלאו ָהִכי, ְ
ְבִנין וְבִני ְבִנין, ְּדִסיבו ַּמאן ִאינון יֹוִמין ְדַרע. ּיֹוֵמי ְדַטב ִאינון, ִּאי ָזָכה ּבִ ֶּאָלא ִאינון , ּ ּ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ר ֹלא ָיֹבאו )קהלת יב(, ִּדְכִתיב. ּכְ יֵמי ְבחורֹוֶתיך ַעד ֲאׁשֶ ּ וְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאך ּבִ ּ ָּ ָ

ָּלאו ִאינון יֹוִמין ְדִסיבו, ְיֵמי ָהָרָעה ּ ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה. ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

ַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא, ַעְלָמא ָרא ֵליה ּבְ ּּבָ י. ּ ְלהו , ּהְוָכל ָאת ְוָאת ָעֳאַלת ַקּמֵ ַּעד ְדִאְתָקְיימו ּכֻ ּ ּּ
ָאת ֵבי לו ַאְתָוון. ת''ַאְתָוון ּבְ ְלּגְ יתֹות ְדִאְתּגַ ְּוָכל ִאינון ַאְלָפא ּבֵ ּ ְלהו ָקְייֵמי , ּ ּּכֻ  )כלהו(ּ
  .ְלִמְבִרי ָעְלָמא

ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין ט רו ּתְ לו ְוִאְתַחּבָ ְלּגְ יָון ְדִאְתּגַ ּּכֵ ּ ּ ֲחָדא''ּ ת ְוָלא ''ַסְלָקא טי, ר ּכְ
ַבת ִריך הוא, ִאְתַייׁשְ א ּבְ ה קוְדׁשָ ַּעד ְדָגַער ּבָ ּ ּ ַעל ָמה ַאּתְ , ת''ת טי''טי, ְּוָאַמר ָלה. ְּ

יך דוְכּתִ ַבת ּבְ ְָסְלָקא ְוָלא ִאְתַייׁשְ יה. ּ א ְדטֹוב. ָּאְמָרה ַקּמֵ ֵריׁשָ , ְוִכי ָעְבַדת ִלי ְלֶמהֵוי ָאת ּבְ
י י ּכִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָפַתח ּבִ ָאת ַרע.  טֹובּ ָבא ּבְ ָרא ְלִאְתַייׁשְ   .ְֵהיך ֲאָנא ִמְתַחּבְ

ְּתוב ְלַאְתִריך, ָּאַמר ָלה ְּדָהא ַאּתְ ָצִריך ָלה, ּ כֹון. ְּ ֵעי ְלִמְבֵרי ּבְ ְּדָהא ַבר ָנׁש ְדֲאָנא ּבָ ּ ,
ֲחָדא ִליל ּכְ ְרַווְייכו ִאְתּכְ ֵרי, ּּתַ בו . ָמאָלאְוִאיִהי ִלׂשְ, ֲאָבל ַאּתְ ִליִמיָנא. ְוִיְתּבְ ּוְכֵדין ּתָ ּ
ֲחָדא ָדא ּכְ בו ָדא ּבְ ְּוִאְתַייׁשְ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ א ָפִריׁש לֹון קוְדׁשָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ְּ ִנין , ּוָבָרא לֹון ְלָכל ַחד ְוַחד, ּ ּיֹוִמין וׁשְ
ָמאָלא. ְיִדיָען ִּאֵלין ִליִמיָנא ְוִאֵלין ִלׂשְ ִּאֵלין ְדָיִמיָנא. ּ ְּוִאֵלין , ּי ַהטֹובִּאְתְקרון ְיֵמ, ּ
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ָמאָלא ִאְתְקרון ְיֵמי ָהָרָעה ִּדׂשְ לֹמה. ּ ר ֹלא ָיֹבאו ְיֵמי ָהָרָעה, ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ . ַּעד ֲאׁשֶ
חֹובֹוי ְדִאיהו ָעִביד ְּדִאֵלין ְמַסֲחִרין ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ רון יֹוִמין ְדטֹוב. ּּ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ּ ְויֹוִמין , ּ

ֵד, ְּדַרע בוּכְ בו ְוִאְתַייׁשְ ּין ּתָ ַבר ָנׁש, ּ הו ּבְ ָלָלא ּבְ   .ְּלִאְתּכְ

ּוְבִגיֵני ָכך ָאַמר ָדִוד ִני)תהלים מט(, ְּ יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיֻסּבֵ ה ִאיָרא ּבִ ְיֵמי ָרע .  ָלּמָ
ִּאֵלין ִאְקרון ְיֵמי ָרָעב, ְוָרָזא ָדא. ַּוַדאי ִנין ְדָרָעב, ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ְי, ּׁשְ ָבעּ ֵני , ֵמי ׂשָ ׁשְ
ָבע   .ׂשָ

א, ְּוָרָזא ְדִמָלה ְּדָלא ְלֲאָפָקא ַמּבוָעא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ּ יֹוֵמי ָרָעב, ּ ַנת ָהָרָעב, ּבְ ׁשְ . ּבִ
ך יֹוֵסף ְדִאיהו ָרָזא ִדְבִרית ּוְבִגין ּכָ ּ ַנת ָהָרָעב, ְּ ׁשְ ָּסִתים ַמּבוֵעיה ּבִ א . ּ ְּוָלא ָיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ

ָא ַעְלָמאְלַאְסּגָ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש. ה ּבְ ַנת ָהָרָעב, ְּוָדא ּבָ ְלָטא ׁשְ ים ַמּבוָעא , ְדַכד ׁשָ ְּדַיְסּתִ ּ
א ִדיֵליה ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ַעְלָמא. ּ ָאה ּבְ א ְלַאְסּגָ ִגין ְדָלא ָיַהב ֵליה דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָּרָזא ָדא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה, ִרּבִ ַהִה. ּ ַנת ָהָרָעבּבְ יָון ְדִאיִהי , יא ׁשְ ּּכֵ
ְלָטא ָמא ַמּבוֵעיה, ׁשָ ֵעי ְלַאְסּתָ ּּבָ ִגין ְדִאי ָלא ָסִתים ֵליה. ּ ּּבְ ָכא רוָחא , ּ ִרים ְלַאְמׁשָ ּּגָ

ְּלַההוא ַוְלָדא ֵמַההוא ִסְטָרא ַעְלָמא. ּ י ּבְ א ְלַההוא ִסְטָרא ְלִמְפׁשֵ ְּוָיִהיב דוְכּתָ ּ ִסְטָרא , ּ
אִּדְמָסֲאָב ִסְטָרא ְדקוְדׁשָ ּא ּבְ לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגו)משלי ל(, ִּדְכִתיב, ְּותו ָרָזא. ּ ַחת ׁשָ   .' ּתַ

ך יֹוֵסף ַצִדיָקא ִגין ּכָ ּוּבְ ָּסִליק ְוָסִתים ַמּבוֵעיה, ָרָזא ִדְבִרית, ְּ ַנת ָהָרָעב, ּ ׁשְ ְּדָלא . ּבִ
ַלל ֲהָדה ּכְ ּוְלֵמיַהב ָלה דוְכּתָ, ְּלִאְתָעְרָבא ּבַ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא. אּ ח ַמּבוֵעיה ּבְ ּוַמאן ְדַאְפּתַ ּ ּ ּ ּ ,

ִתיב ה ֹיאְכֵלם ְוגו)הושע ה(, ֲּעֵליה ּכְ י ָבִנים ָזִרים ָיָלדו ַעּתָ ָגדו ּכִ ְיָי ּבָ ּ ּבַ ְּדָהא ִאֵלין . 'ּ ּ
ִנים ָזִרים ַוַדאי ִּאְקרון ּבָ ָגדו ַוַדאי. ּ ְיָי ּבָ ּּבַ ָאה חוַלְקהֹו. ּ ך ַזּכָ ִגין ּכָ ּוּבְ יןְּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ּן ְדִיׂשְ ּ ,

א א ַקִדיׁשָ ְּדָלא ִאְתַחְלפו דוְכּתָ ּ ּ ּ א ְמָסֲאָבא, ּּ דוְכּתָ   .ּּבְ

ִתיב ַנת ָהָרָעב, ְּוַעל ָדא ּכְ בֹוא ׁשְ ֶטֶרם ּתָ ִני ָבִנים ּבְ ּוְליֹוֵסף יָֻלד ׁשְ ְּדָהא ֵמַההוא ִזְמָנא . ּ ּ
ַנת ָהָרָעב ְלָטא ׁשְ ים ַמּבוֵעיה ְו, ְּדׁשָ ַּאְסּתִ ִנין ְלִסְטָרא , ָּסִליק ְמקֹוֵריהּ ְּדָלא ְלֵמיַהב ּבְ

א, ְמָסֲאָבא א ְדקוְדׁשָ ְּוָלא ְלַאְחָלָפא דוְכּתָ ּ ּ א ִדְמָסֲאָבא, ּ דוְכּתָ ּּבְ ָאה . ּ ּוָבֵעי ַבר ָנׁש ְלַחּכָ
א ְּלָמאֵריה ְדקוְדׁשָ ּ לֹוט, ּ ד ֵייֵתי ְוִיׁשְ ִדְכִתיב, ּכַ יִתי ַלְיָי ַה)ישעיה ח(, ּכְ יר ָפָניו  ְוִחּכֵ ְסּתִ ּּמַ

ית ַיֲעֹקב ְוִקִויִתי לֹו   .ִּמּבֵ

  ]ב''דף רד ע - ' זוהר חלק א[

ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ַּזּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָנְטֵרי ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתא , ְּ ּ ּ
הו ְּלֵמיַהך ּבְ ִרים ַדְר)הושע יד(, ִּדְכִתיב. ְ י ְיׁשָ לו ּ ּכִ ׁשְ ִעים ִיּכָ ֵּכי ְיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ופׁשְ ּ ּ ּ

ְלֶכם ַהיֹום)דברים ד(, ּוְכִתיב. ָבם ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּּ ג דכתיב ''א ל''ד(. ּ

קודשא בריך הוא בעא לקדשא להו , דהא). יי(והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני 
תא חזי כד סטרא דא ( )בכלא ולא יהא לון בסטרא דמסאבא כלום) ב''דף רד ע(לישראל 

שלטא בעלמא לא אצטריך ליה לבר נש לאתחזאה בשוקא קמיה בגין דיכיל 
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ותא חזי ביעקב מה כתיב ויאמר יעקב לבניו . לנזקא ואתייהיב ליה רשותא לחבלא
  .)דלא בעי לאתחזאה קמיה, למה תתראו

ִרי, ּוְבִגין ָדא א ּבְ אּקוְדׁשָ ָרֵאל ְלִאְתַקָדׁשָ ּך הוא ַאְזַהר ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּ א ''ד( )כמה דאת אמר(. ְ

י ָקדֹוׁש ָאִני, )דכתיב ים ּכִ ִריך הוא. ַמאן ָאִני. ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ַּמְלכות , ְּ
א ַמִים ַקִדיׁשָ ַּמְלכוָתא ַאֲחָרא ְדעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּׁשָ ּ ּ , ִּדְכִתיב. ִאְקֵרי ַאֵחר, ּ

מֹו)שמות לה( א ׁשְ י ְיָי ַקּנָ ֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ּכִ ּתַ י לא ִתׁשְ   . ּכִ

א ֲחֵזי ְלָטנו ְדַעְלָמא ֵדין, ֲאִני, ְוּתָ ּׁשָ ְלָיא, ְוַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ יה ּתַ ְּוֹכָלא ּבֵ ִסְטָרא , ַאֵחר. ּ
ִסְטָרא ְמָסֲא, ַאֵחר. ְמָסֲאָבא ַהאי ַעְלָמא, ָבאִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ְּוׁשוְלָטנו ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ְוֵלית , ּ

לום ַעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ ֵּליה ּבְ ַהאי ֲאִני. ּ ק ּבְ ּוְבִגין ָדא ַמאן ְדִאְתָדּבַ ּ ִּאית ֵליה חוָלָקא , ּ ּ
ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי   .ּּבְ

ַהאי ַאֵחר ק ּבְ ּוַמאן ְדִאְתָדּבַ ּ ַעְלָמא , אִּאְתֲאִביד ֵמַההוא ַעְלָמ, ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ
ַהאי ַעְלָמא. ְדָאֵתי ְּוִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ְמָסֲאבו, ּ ִגין ְדַההוא ַמְלכו ַאֲחָרא עֹוְבֵדי . ּּבִ ּּבְ ּ ּ

ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות יה, ּ ן ּבֵ ְרִדיִנין ְמַמּנָ ֵריִסין ּגַ ה ִאינון ּתְ ּמָ ּּכַ ּ ַהאי , ּ ְלָטָאה ּבְ ְּלׁשַ
  .ְלָמאַע

ך ְוְבִגיֵני ּכָ ע ַאֵחר, ּ ַהאי ַדְרָגא, ֱאִליׁשָ ק ּבְ ְּדָנַחת ְוִאְתָדּבַ ִּאְתְטִריד ֵמַההוא ַעְלָמא , ּ
א, ְדָאֵתי ְתיוְבּתָ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלֶמהַדר ּבִ ּ ְּוַעל ָדא , ְּוִאְתְטִריד ֵמַההוא ַעְלָמא, ּ

  .ִאְקֵרי ַאֵחר

ֵעי ַב ך ּבָ ִגין ּכָ ְוּבְ ל ִסְטִריןּ א ִמּכָ ַההוא ִסְטָרא, ּר ָנׁש ְלִאְתְפָרׁשָ ֲאָבא ּבְ ְּדָלא ְלִאְסּתָ ּ ,
ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי י ּבְ ָרָכה, ְּוַעל ָדא. ְּלִמְזּכֵ ָבע. ְוָדא ְקָלָלה, ָּדא ּבְ ְוָדא , ָּדא ׂשָ

ִהפוָכא ָדא ִמן ָדא. ָרָעב ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ

ךּוְב ַנת ָהָרָעב, ְִגין ּכָ ַההוא ִזְמָנא ִדׁשְ ּּבְ ׁשוָקא, ּ ֵּלית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ְוָלא , ּ
ָחא ַמּבוֵעיה ְלאֹוָלָדא ְּלִאְפּתְ ִנין ְלֵאל ַאֵחר, ּ ָמר, ְלֵמיַהב ּבְ   .ְוָהא ִאּתְ

ֹאַרח ְקׁשֹוט ר ְלֵמיַהך ּבְ ּמַ ָאה ִאיהו ַבר ָנׁש ְדִאְסּתַ ְַזּכָ ּ ִדירּו, ּ ָמאֵריה ּתָ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ .
ק)דברים י(, ִּדְכִתיב מֹו )את יי אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק, וכתיב(. ּ ובֹו ִתְדּבָ ּ וִבׁשְ
ֵבַע ּשָׁ ֵבַע, ּתִ ִתיב. ּובֹו ִתּשָׁ מֹו, ָלא ּכְ ֶּאָלא וִבׁשְ ֵבַע. ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַמאי ִתּשָׁ ְלֶמֱהֵוי , ּכְ

ק ּבְ   .ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאִּמְתְדּבַ

ין ְלֵעיָלא ִעָלִאין ַעל ּכָֹלא ְבָעה ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ִלימו ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ּ ְבָעה . ּ ְּוָרָזא ְדׁשִ
ְייהו א ִמּנַ ין ִדְלַתּתָ ַּדְרּגִ ְּדִאינון ִחּבוָרא ַחד, ּ ּ וָרא ַחד, ּ ִאֵלין, ְּוִקּשׁ ִּאֵלין ּבְ ְלהו , ּ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ ּ

ִתיב.ַחד ך ּכְ ְ וְבִגין ּכָ ְבַעת ָיִמים י)מלכים א ח(, ּ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ , ְּוֹכָלא ַחד. ד יֹום'' ׁשִ
וָרא ַחד ֵבַע, ְּוִקּשׁ ּשָׁ מֹו ּתִ ִתיב וִבׁשְ ְּוַעל ָדא ּכְ א, ּ ּתָ ִּמְלֵעיָלא וִמּתַ ָאה ִאיהו . ּ א מאן ''נ(ַּזּכָ

 הוא בעלמא דין זכאה. דזכי לאתדבקא ביה בקודשא בריך הוא כדקא יאות



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]728דף [ -ּ

דקודשא בריך הוא פתח ליה אוצרין טבין קדישין בשעתא . ובעלמא דאתי
, )עליה כתיב, א ומאן דמייחד אלין באלין''נ(. )דאצטריך לקבלא צלותא כמה דאת אמר

ַמִים)דברים כח( ח ְיָי ְלך ֶאת אֹוָצרֹו ַהטֹוב ֶאת ַהּשָׁ ּ ִיְפּתַ ִּאֵלין אֹוָצִרין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ, ָ . אּ
ְלהו ַחד ְבַעת ָיִמים ּכֻ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ּׁשִ ַמִים, ִּדְכִתיב. ּ אֹוָצרֹו . ֶּאת אֹוָצרֹו ַהטֹוב ֶאת ַהּשָׁ

ַמִים, ַחד ְבָעה מוָצקֹות)זכריה ד(. ְּוִאיהו ֶאת ַהּשָׁ ְבָעה ְוׁשִ   .ְּוִאינון ַחד, ּ ׁשִ

י יֹוֵסי ֲהוו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא י ִחָייא ְוִרּבִ ִּרּבִ ְּדָהִכי ָחמו ַחד ַבר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתיַא, ּ ּ ִּמְתַעֵטף , ּ
חֹותֹוי ִעטוָפא ְדִמְצָוה וְכֵלי ַזְייִנין ְקטוִרין ּתְ ּּבְ ּ ּ י ִחָייא. ּ ִרין , ַּבר ָנׁש ֵדין, ָּאַמר ִרּבִ ַחד ִמּתְ

יה ִלים ִאיהו. ִּאית ּבֵ ָאה ׁשְ ָאה , ּאֹו ַזּכָ ֵני ַעְלָמא ִאיהו)את(אֹו ְלַרּמָ   .ּ ּבְ

י יֹוֵסי ִניָנן. ֱּהֵוי ָדן ְלָכל ַבר ָנׁש ִלְזכו, ָּהא ֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ָאְמרו, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ , ָהא ּתָ
ר ָנׁש ְדָנִפיק ְלָאְרָחא ֵוין ִלְתַלת ִמִלין, ּּבַ ִּיְתּכַ ָלן ִמַיֲעֹקב. ִלְצלֹוָתא, ִלְקָרָבא, ְלדֹורֹון. ּ , ִּמּנָ

ְּדָהא ִלְתַלת ִאֵלין ִאְתּכַ ְרֵמיה ְלדֹורֹון, ֵּווןּ , ְוַהאי ַבר ָנׁש. ִלְצלֹוָתא, ִלְקָרָבא, ְּוַזִריז ּגַ
ָאְרָחא ִאיהו יה ִעטוָפא ְדִמְצָוה. ָּאִזיל ּבְ ָּהא ּבֵ ּ ֵלי ַזְייִנין. ִלְצלֹוָתא, ּ יה ּכְ . ִלְקָרָבא, ְּוָהא ּבֵ

יה יָון ִדְתֵרין ִאֵלין ִאית ּבֵ ּּכֵ ִליָתאי ָלא ְלִמְרַדף ֲא, ּּ   .ַּבְתָרהּּתְ

  ]א''דף רה ע - ' זוהר חלק א[

ְייהו ד ָקִריב ְלַגּבַ ָלם ְוָלא ָאִתיב לֹון, ּּכַ ַּיֲהבו ֵליה ׁשְ י ִחָייא. ּ ָּהא ַחד ֵמִאינון , ָּאַמר ִרּבִ
ֵרין )א''דף רה ע( יה, ּתְ יה ֵלית ּבֵ ְּדִאְתַחְזָיין ְלֶמהֵוי ּבֵ ּ ְרֵמיה ְלדֹורֹון, ּּ ְּדָהא ָלא ַאְתִקין ּגַ ּ ,
יהּו ִליל ּבֵ ָלָמא ּכָ י יֹוֵסי. ְּבדֹורֹון ׁשְ ְצלֹוֵתיה, ָאַמר ִרּבִ ֵדל ּבִ ּתַ ִּדיְלָמא ִאיהו ִמׁשְ ּ ּ אֹו ַמְרִחיׁש , ּ

ִגין ְדָלא ְיָעַקר ֵליה ְלמוֵדיה ּבְ ּּתַ ּ ּ ּ.  

ֲחָדא ֲהַדְייהו, ַאְזֵלי ּכְ ְּוָלא ַמִליל ַההוא ַבר ָנׁש ּבַ ּ י ִחָי. ּ ִמיטו ִרּבִ ּתְ ְּלָבַתר ִאׁשְ י ּ יא ְוִרּבִ
אֹוַרְייָתא ָדלו ּבְ ּתַ ּיֹוֵסי ְוִאׁשְ אֹוַרְייָתא. ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ יָון ְדָחָמא ַההוא ַבר ָנׁש ְדֲהוו ִמׁשְ ּּכֵ ּ ּ ּ ָקִריב , ּ
ָלם ְייהו ְוָיִהיב לֹון ׁשְ   .ְּלַגּבַ

ְדּתון ִלי, ַרּבֹוַתי, ָאַמר לֹון ה ֲחׁשַ ּמָ ָלם, ּּבְ ד ַיֲהִביּתו ִלי ׁשְ ָאַמר . ִּתיְבָנא ְלכוְוָלא ֲא, ּּכַ
י יֹוֵסי ַתְלמוָדך, ִּדיְלָמא ְצלֹוָתא ֲהֵוית ָאַמר, ֵּליה ִרּבִ ְאֹו ַמְרִחיׁש ּבְ א , ָאַמר לֹון. ּ ּקוְדׁשָ

ִריך הוא ָיִדין ְלכו ְלַכף ְזכו ּּבְ ּ ּ ְ.  

ָאְרָחא. ֲּאָבל ֵאיָמא ְלכו ְחָנא ַחד ַבר ָנׁש, יֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ ּכַ ַאְקִדיְמָנא ְו, ַאׁשְ
ָלם יה . ְוִצֵער ִלי, ְוָקם ָעַלי, ְּוַההוא ַגְבָרא ֲהָוה ִלְסִטים. ֵּליה ׁשְ ְפָנא ּבֵ ּקַ ְּוִאְלָמֵלא ְדִאְתּתַ
ָלם, ֵּמַההוא יֹוָמא ָנַדְרָנא. ִאְצָטַעְרָנא ְּדָלא ְלַאְקָדָמא ׁשְ ָאה, ּ ר ְלַבר ָנׁש ַזּכָ ֶּאָלא ִאי . ּבַ

ַקְדִמ יה ּבְ ִגין ְדָיִכיל ְלַצֲעָרא ִלי, יָתאְּיַדְעָנא ּבֵ ֵחיָלא, ּּבְ י ּבְ ף ּבִ ּקַ ִגין ְדָאִסיר . ְוִיַתּתַ ּּבְ
ָלם ְלַבר ָנׁש ַחָייָבא ְּלַאְקָדָמא ׁשְ ִעים)ישעיה מט(, ִּדְכִתיב. ּ לֹום ָאַמר ְיָי ָלְרׁשָ   . ֵאין ׁשָ
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א ְדָחֵמיָנא ְלכו ְעּתָ ְּוַהִהיא ׁשַ ָלם ְוָל, ּ יְדָנא ְלכו. ּא ֲאִתיְבָנא ְלכוְּוַיֲהִביּתו ִלי ׁשְ . ֲּחׁשִ
כו ִמְצָוה ְדִאְתֲחֵזי ְלַבר ִגין ְדָלא ָחֵמיָנא ּבְ ּּבְ ּ ְלמוָדאי. ּ מֹו ֵכן ְמַהַדר ּתַ ַּוֲהֵויָנא ּכְ ֲאָבל . ּ

ִאין א ְדָחֵמיָנא ְבכֹו ְדַאּתון ַזּכָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ָנא ֳקָדָמי, ּ ּקְ   .ָהא ָאְרָחא ִמְתּתַ

ָרֵאל ֱאֹלִהים ְלָבֵרי ֵלָבב) עגתהלים(, ָּפַתח ְוֲאַמר א . ְ ִמְזמֹור ְלָאָסף ַאך טֹוב ְלִיׂשְ ּתָ
ָמאָלא, ֲחֵזי ִריך הוא ָעַבד ְיִמיָנא ְוָעַבד ׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַחד ִאְקֵרי טֹוב . ְלַאְנָהָגא ַעְלָמא, ְּ

ר ָנׁש. ְוַחד ִאְקֵרי ָרע ִליל ּבַ ּוִבְתֵרין ִאֵלין ִאְתּכְ ֹכ, ּ   .ָּלאְוִאְתְקִריב ּבְ

ָמאָלא ְּוַההוא ַרע ְדִאיהו ׂשְ ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ יה ַעּמִ ִלילו ּבֵ ִּאְתּכְ ּ ּ ּ ,
ִסְטָרא ִדְלהֹון א. ְוִאְתְיִהיב ּבְ ִגין ְדִאינון ַעְרֵלי ִלּבָ ּּבְ ָרא, ּ ׂשְ יה, ְוַעְרֵלי ּבִ ֳאָבא ּבֵ ּוְלִאְסּתָ ּ .
ִתי ָרֵאל ַמה ּכְ ִיׂשְ ָרֵאל , בֲאָבל ּבְ   .)כתיב(ְַאך טֹוב ְלִיׂשְ

ְּוִאי ֵתיָמא ְלֻכְלהו ֲהֵדי ַההוא ָרע. ָלאו, ּ ֶּאָלא ְלִאינון ְדָלא ִאְסַתֲאֵבי ּבַ ּ ּ ְלָבֵרי , ִּדְכִתיב. ּ
ִגין ְדָדא טֹוב ְוָדא ַרע. ֵלָבב ְלחֹוַדְייהו. ּּבְ ָרֵאל ּבִ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת , ּטֹוב ְלִיׂשְ ְוַרע ְלַעּמִ
ּים וַמָזלֹותּכֹוָכִב ָרֵאל. ּ יה, ְַאך טֹוב ְלִיׂשְ ָקא ּבֵ ִגין ְלִאְדּבָ ָרֵאל. ּּבְ קו ִיׂשְ ּוְבַהאי ִאְתַדּבָ ּ ּ ,

ָרָזא ִעָלָאה ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּבְ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּּבְ

י יֹוֵסי ִאין ֲאַנן, ָאַמר ִרּבִ ך, ַזּכָ ָנא ּבָ ׁשְ ּבַ ְְדָלא ׁשַ א ּבְ. ּ ןְּוָהא קוְדׁשָ ְדָרך ְלַגּבָ ְִריך הוא ׁשַ ְּ ּ .
י יֹוֵסי ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ִגין ְדטֹוב הוא ְלִיׂשְ ּּבְ ַעְלָמא ֵדין , ּ ָרֵאל ִאית לֹון חוָלָקא ּבְ ִּיׂשְ
ֵעיָנא ֵחיזו ְיָקָרא. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי ָמה ִדְכִתיב. ְּלֶמחֵמי ֵעיָנא ּבְ ַעִין )ישעיה נב(, ּּכְ י ַעִין ּבְ  ּכִ

ּׁשוב ְיָי ִציֹוןִּיְראו ּבְ רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּ ְּבָ   )כ פרשת מקץ''ע(: ּ

  פרשת ויגשזוהר 
  ]ב''דף רה ע - ' זוהר חלק א[

ׁש ֵאָליו ת ַוִיּגַ ָּפָרׁשַ ּ  

ׁש ֵאָליו ְיהוָדה ְוגו ַּוִיּגַ י ֶאְלָעָזר ָפַתח', ּ י ַאְבָרָהם לא )ישעיה סג(, ִּרּבִ ה ָאִבינו ּכִ י ַאּתָ ּ ּכִ
ה הָי יֶרּנו ַאּתָ ָרֵאל לא ַיּכִ ְּדָענו ְוִיׂשְ ֶמך' ּ ָָאִבינו גֹוֲאֵלנו ֵמעֹוָלם ׁשְ ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ ּ ,

א ֲחֵזי ִריך הוא ַעְלָמא, ֲאָבל ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ְּ א , ּכָ ָעִביד ֲעִביְדּתָ
ְדָקא ָחֵזי ָמ. ּכְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכְ ִתיָתָאה ְוִאְצְטִריך . ְה ְדִאְצְטִריךּבְ יָון ְדָאָתא יֹוָמא ׁשְ ְּכֵ ּ

יה, ְלִמְבִרי ָאָדם דף ( ַּהאי ָאָדם ְדַאּתְ. )קמי קודשא בריך הוא(ָאְמָרה . ָּאַתת אֹוַרְייָתא ַקּמֵ

ֵעי ְלִמְבֵרי )ב''רה ע ך, ּבָ ָזא ַקּמָ ין הוא ְלַאְרּגָ ְַזּמִ ִּאְלָמֵלא ָלא ַתֲאִריך רו. ּ ַּטב ֵליה , ְגָזאְ
ֵרי ִריך הוא. ְּדָלא ִיְתּבְ א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ָנא ִאְתְקֵריָנא ֶאֶרך ַאַפִים, ְּ ְּוִכי ְלַמּגָ ְ.  

ֵרי, ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ְכַלל, ּּכָֹלא ּבְ ּתַ אֹוַרְייָתא ִאׁשְ ָרא . ְּוֹכָלא ּבְ ִגין ְדַעד ָלא ּבָ ּּבְ
ִריך הוא ַעְלָמ א ּבְ ּקוְדׁשָ יה, אְּ ל ַאְתָוון ַקּמֵ ל ַחד ְוַחד ְלַמְפֵרַע, ַּאְתָיין ּכָ   .ְּוָעאלו ּכָ
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יה. ו''ָעֳאַלת תי י ַעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ ְְרעוָתך ְלִמְבֵרי ּבִ ְְדָבך ְזִמיִנין , ָּאַמר ַלה ָלאו, ּ ּ
ה ַצִדיַקָיא ְלֵמיַמת ּמָ יו ַעל ִמְצחֹו)יחזקאל ט(, ִּדְכִתיב, ּּכַ ים ְוגו ְוִהְתֵויָת ּתָ . 'ת ָהֲאָנׁשִ

ֵחלו, ְוָתִניָנן י ּתָ ְקָדׁשִ ִּדְכִתיב וִמּמִ ּ ּ י. ּּ ְקָדׁשִ ְקֵרי ִמּמִ י, ַּאל ּתִ ֶּאָלא ִמְמקוָדׁשַ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ך ֵרי ּבָ   .ְַעְלָמא ָלא ִיְתּבְ

ַלת ַאְתָוון י, ָּעאלו ּתְ ְלחֹודֹוי, ׁש''ֵרי, ף''ּקו, ן''ׁשִ ל ַחד ְוַחד ּבִ א ָּאַמר ְלה. ּכָ ּו קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ כו ַעְלָמא, ְ ַדאי ְלִמְבֵרי ּבְ ָּלאו ַאּתון ּכְ ֶקר, ּ כו ׁשֶ ְּדָהא ַאּתון ַאְתָוון ְדִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ ּ ,

אי ַדאי ְלֵמיַקם ַקּמַ ֶקר ָלאו ִאיהו ּכְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוׁשֶ ּ.  

ְּוָעלו פ ְלהו, י''א צד''ּ ְּוֵכן ּכֻ ַּעד ְדָמטו ַאְתָוון ְלָא, ּ יָון ְדָנַחת ּכ. ף''ת כּ ף ֵמַעל ''ּּכֵ
ְתָרא ֵאי כו, ּכִ ִּאְזַדְעָזעו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ י', ּ ָאת ּבֵ ָלא ּבְ ַּעד ְדִאְתַקֵיים ּכְ ְּדִאיהו ִסיָמן , ת''ּ ּ
ָרָכה ֵרי, ּבְ ְכַלל ַעְלָמא ְוִאְתּבְ ּתָ ּוֵביה ִאׁשְ ּ.  

א ְדָכל ''ְּדאל, ְוִאי ֵתיָמא ּף ִאיהו ֵריׁשָ ִגין . ּ ָיאֹות ִאיהו)לאו( ,ְתָווןַא )אינון(ּ ֶּאָלא ּבְ
יה ָארור  ְּדִאְתְקֵרי ּבֵ ּ יה ַעְלָמא. )ובגין דאתקרי בה ארור(ּ ֵרי ּבֵ ּוְבִגין ָדא ָלא ִאְתּבְ ּ ַאף ַעל , ּ

ב ְדאל ּף ִאיהו ָאת ְדָרָזא ִעָלָאה''ּּגַ ּ א ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִאְקֵרי . ּ ִגין ְדָלא ְלֵמיַהב דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ּ
יה ַעְלָמא, ָּארור ֵרי ּבֵ ֵבי. ָּלא ִאְתּבְ ְכַלל ּבְ ּתַ ֵרי, ת ַעְלָמא''ְוִאׁשְ ּוֵביה ִאְתּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ה ָאִבינו, ּתָ י ַאּתָ ִגין ְדַהאי ַעְלָמא, ּּכִ ֵרי, ּּבְ ְכַלל ְוִאְתּבְ ּתַ א ִאׁשְ ַהאי ַדְרּגָ ּוַבר . ּבְ
ֵרי יה ִאְתּבְ י ַאְב. ְוָנַפק ְלַעְלָמא, ַּנׁש ּבֵ ב ְדֵביה ִקיוָמא , ָּרָהם ֹלא ְיָדָענוּכִ ְּדָהא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּּ

ַדל ֲעָלן. ְדַעְלָמא ּתַ ָמֵעאל, ָּלא ִאׁשְ ַדל ַעל ִיׁשְ ּתַ ָמה ְדִאׁשְ ּ לו )בראשית יז(, ְּדָאַמר. ּּכְ
ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניך יֶרּנו. ִָיׁשְ ָרֵאל ֹלא ַיּכִ ְרָכאן ְדִאְצְט, ְּוִיׂשְ ִגין ְדָכל ּבִ ּּבְ ְִריך ְלָבְרָכא ּ

ְלהו, ִלְבנֹוי א ְלָבְרָכא ּכֻ ַבק ְלַהאי ַדְרּגָ ּׁשָ ּ.  

ה ה ִדיר ְלָבְרָכא, ָּאִבינו' ַאּתָ ָחא ֲעָלן, ְּדָהא ַאְנּתְ ָקְייַמת ֲעָלן ּתָ ּגָ א , ּוְלַאׁשְ ַאּבָ ּכְ
ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך לֹון ִנין ּבְ ח ַעל ּבְ ּגַ ְְדַאׁשְ ֶמך. ּ ָּגֹוֲאֵלנו ֵמעֹוָלם ׁשְ ְּדָהא ַאְנּתְ הוא גֹוֵאל, ּ ּ ,

ְלָאך ַהּגֹוֵאל ְְדָהִכי ִאְתְקֵרי ַהּמַ ֶמך. ּ ְָוָדא גֹוֲאֵלנו ֵמעֹוָלם ׁשְ ֶמך ַוַדאי, ּ ּׁשְ ִניָנן. ָ ֵאין , ּתָ
אוָלה ִלְתִפָלה ין ּגְ ַּמְפִסיִקין ּבֵ ּ ל ֹראׁש, ּ ל ַיד ִלְתִפָלה ׁשֶ ִפָלה ׁשֶ ין ּתְ ָמה ְדָלא ַמְפִסיִקין ּבֵ ּּכְ ּ .

ָּבֵעי ְלֶמחֵזי ְדֹכָלא ַחדְּד ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא י ְיהוָדה ֲהוו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד ְוָלָעאן ּבְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ִּרּבִ י . ּ י ִיְצָחק ְלִרּבִ ָאַמר ִרּבִ
ִריך הוא ַעְלָמא, ְּיהוָדה א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ִניָנן ְדַכד ּבָ ָּהא ּתָ ּ ָא, ְּ ּתָ ַגְווָנא ֲעַבד ַעְלָמא ּתַ ה ּכְ

ְּוֹכָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא. ְּדַעְלָמא ִעָלָאה ּ ּ ְוִאיהו ְיָקֵריה )א ציין זה למהוי דא לקבל דא''ד(. ּ ּ
א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

י ְיהוָדה ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ִרּבִ ּוָבָרא ָאָדם ַעל ּכָֹלא. ּ  )ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
יִתי ֶאֶר ָראִתיָאֹנִכי ָעׂשִ יִתי ֶאֶרץ ַוַדאי. ץ ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ יִתי . ָּאֹנִכי ָעׂשִ ַמאי ַטְעָמא ָעׂשִ

ָראִתי, ֶאֶרץ ִגין ְדָאָדם ָעֶליָה ּבָ ְּדִאיהו ִקיוָמא ְדַעְלָמא, ּּבְ ּ ִלימו ַחד, ּ ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]731דף [ -ּ

ַמ'  ּכֹה ָאַמר ָהֵאל ה)ישעיה מב(, ָּפַתח ְוָאַמר ִים ְונֹוֵטיֶהם רֹוַקע ָהָאֶרץ ּבֹוֵרא ַהּשָׁ
ה ָמה ָלָעם ָעֶליָה ְורוַח ַלהֹוְלִכים ּבָ ְּוֶצֱאָצֶאיָה נֹוֵתן ְנׁשָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ ּכֹה , ֲאָבל, ּ

ַמִים ְונֹוֵטיֶהם' ָאַמר ָהֵאל ה ִריך הוא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּבֹוֵרא ַהּשָׁ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּדִאיהו . ְּ ּ
ָכל ִזְמָנא, ַמִיםּבֹוֵרא ַהּשָׁ ִדיר ּבְ ָּדא ַאְרָעא , רֹוַקע ָהָאֶרץ ְוֶצֱאָצֶאיָה. ְּוַאְתִקין ֵליה ּתָ

א ָמה ָלָעם ָעֶליָה. ְּצרֹוָרא ְדַחֵיי, ַּקִדיׁשָ ָמה ְוגו)הארץ(. נֹוֵתן ְנׁשָ ּ ָדא ִהיא ְדַיֲהָבה ְנׁשָ ּ'.  

י ִיְצָחק ּּכָֹלא ִאיהו ְלֵעיָלא, ָאַמר ִרּבִ ָמָתא ְדַחֵייְּדָהא ִמּתַ, ּ ן ָנְפָקא ִנׁשְ . ְלַהאי ֶאֶרץ, ּּמָ
ָמָתא ְלֵמיַהב ְלֹכָלא, ְוַהאי ֶאֶרץ ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק. ָּנְקָטא ִנׁשְ ּּבְ ּ ִּאיהו ָיִהיב , ּ

ָמִתין ְלַהאי ֶאֶרץ ְּוִאיהו ָנְקָטא לֹון ְוָיֲהָבא ְלֹכָלא, ְוָעִייל ִנׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ד ּבָ, ּתָ ִריך הוא ֵליה ְלָאָדםּכַ א ּבְ ָּרא קוְדׁשָ ּ ע ִסְטִרין , ְּ ַּאְכִניׁש ַעְפֵריה ֵמַאְרּבַ
א. ְּדַעְלָמא א ְלַתּתָ ֲאַתר ְדַמְקְדׁשָ ְרֵמיה ּבְ ְּוֲעַבד ּגַ ּ י , ּ ָמָתא ְדַחֵיי ִמּבֵ יך ֲעֵליה ִנׁשְ ְּוַאְמׁשִ ּ ְ

א ְלֵעיָלא   .ַּמְקְדׁשָ

  ]א''דף רו ע - ' זוהר חלק א[

ָמָת יןְוִנׁשְ ְתַלת ַדְרּגִ ִליָלא ּבִ ָמָהן ִאינון  )א''דף רו ע(ְּוַעל ָדא , ּא ִאיִהי ּכְ ַלת ׁשְ ּּתְ
ָמָתא ַגְווָנא ְדָרָזא ִעָלָאה, ְלִנׁשְ ָמ, ַח''ּרו, ׁש''ֶנֶפ. ּּכְ ָּהא אוְקמוָה ְדִאיִהי , ֶנֶפׁש. ה''ְנׁשָ ּ ּ

ָאה ִמּכָֹלא ּתָ ְלָטא ַע, ּרוַח. ּּתַ ִּאיהו ִקיוָמא ְדׁשָ ּ א ִעָלָאה ֲעָלה, ל ֶנֶפׁשּּ ְּוִאיהו ַדְרּגָ ְלָקְייָמא , ּּ
ְדָקא ָחֵזי ֹכָלא ּכְ ֲּעָלה ּבְ ָמה. ּ ִּאיִהי ִקיוָמא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ְנׁשָ ּ ּ ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ּ א , ְּוׁשָ ַּדְרּגָ

ְלהו א ִעָלָאה ַעל ּכֻ ַּקִדיׁשָ ּּ ּ.  

ין ַלת ַדְרּגִ ְּוִאֵלין ּתְ הו ּבִ, ּ ִליָלן ּבְ אּּכְ ְּלִאינון ְדָזָכאן ְלפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ְּדָהא . ּ
יה ֶנֶפׁש ַקְדִמיָתא ִאית ּבֵ ר ָנׁש, ּּבְ ה ּבַ ָנא ּבָ ּקָ א ְלִאְתּתַ ּקוָנא ַקִדיׁשָ ְּוִאיהו ּתִ ּ ּ ר . ּ יָון ְדָאֵתי ּבַ ּּכֵ

ַהאי ַדְרָגא ָאה ּבְ ן ְלִאְתַעְטָרא ּבְ, ָּנׁש ְלִאְתַדּכָ ּקַ ְרָיא . ּרוַחִּאְתּתַ א ְדׁשָ א ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ַדְרּגָ ּ ּ ּ
ר ָנׁש יה ּבַ ַּעל ֶנֶפׁש ְלִאְתַעְטָרא ּבֵ   .ַּההוא ְדָזֵכי, ּ

הו ַלק ּבְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ֶנֶפׁש ְורוַח, ּּ ְדָקא ְיאות, ּּבְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ּכְ ן ּבְ ּקַ ְּוָעאל ְוִאְתּתַ ּ ּ .
ָמה ְרָיא ֲעֵליה ְנׁשָ ֵדין ׁשַ א. ּּכְ א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ַּדְרּגָ ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ּּ ְּדׁשָ ִגין ְלִאְתַעְטָרא . ּ ּּבְ

א א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ַדְרּגָ ּּבְ ִליָמא ְדֹכָלא. ּ ּוְכֵדין ִאיהו ׁשְ ּ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ִלים ּבְ ַעְלָמא , ׁשְ י ּבְ ְלִמְזּכֵ
ִריך הוא. ְדָאֵתי א ּבְ ְּוִאיהו ְרִחיָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ  ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי )משלי ח(, ָמא ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ, ְּ

הו, ַּמאן ִאינון אֹוֲהַבי. ֵיׁש א ּבְ ָמָתא ַקִדיׁשָ ִּאֵלין ִאינון ְדִנׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ ַאָפיו )בראשית ז(, ִאי ָהִכי ָהא ּכְ ַמת רוַח ַחִיים ּבְ ר ִנׁשְ ּ ּכֹל ֲאׁשֶ ּ ּ
ּוא ַוַדאיָהִכי ה, ָּאַמר ֵליה. 'ְוגו הו. ּ ַאר ּבְ ּתָ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ.  

  )סימן כ(השלמה מההשמטות 

ֲחַרָבה ֵמתו ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ַאָפיו ִמּכָ ַמת רוַח ַחִיים ּבְ ר ִנׁשְ ל ֲאׁשֶ ּּכָ ּּ י ִחָייא ְלר. ּ ַאל ַרּבִ א ' ּׁשָ ַאּבָ
פו ָלת ּבְ ַבר ָנׁש ַעד ְדִאְסַתּכְ ָמָתא ָלא ֲעְייָלא ּבְ ֲּאַמְרּתון ְדִנׁשְ ּ ִריך הוא ּ א ּבְ ְּלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ
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ָמָתא ּוְכֵדין ֵליֱהֵוי ֵליה ַהִהיא ִנׁשְ א ַמַעְלָיא ַעל ּכָֹלא ִאם . ּ ָמָתא ִהיא ַקִדיׁשָ ְּוַאְמִריתון ְדִנׁשְ ּ ּ
ַמת רוַח ַחִיים ְוגֹו ר ִנׁשְ ל ֲאׁשֶ ן ַמאי הוא ְדָאַמר ְקָרא ּכָ ּּכֵ ּ ּ ָמָתא', ּ , ּהֹוִאיל ַוֲהָוה ְלהו ִנׁשְ

ָזָבאֲה ּתֵ יֵדיה. ָּוה ְלהו ְלִאׁשְ   .ָּלא ֲהָוה ּבִ

ְיילוָה ְלר ָּאתו ׁשָ ך הוא' ּ ְמעֹון ָאַמר ְלהו ּכַ י ׁשִ ַרּבִ ֶּאְלָעָזר ּבְ ְּוָהא ְקָרא ְמַסֵייַע ֵליה , ְּ ּ
ִר)הוה( ְדִכי ֲאָתא טֹוָפָנא ָלא ַחָזא, )אבא(ְדַהִכי ָאַמר ֲאבֹוי  א ּבְ ר ָנׁש ְדַיֲעִביד קוְדׁשָ ּ ּבָ ְיך ּ

ִגיֵניה ּהוא ּבְ ֵתיהֹון ְדָלא ֲהָוה . ֶּאָלא ֹנַח, ּ ָנא ֲעֵליהֹון ְוַעל ּבָ ּוְזכוֶתיה ָלא ֲהָוה ֶאָלא ְלַאּגָ ּ ּ ּ
גֹון ֲחנֹוך ֶיֶרד ַדֲהוו  ִאין ְבַקְדִמיָתא ּכְ ל ָדָרא ְוִאיּנון ַדֲהוו ַזּכָ ָנא ַעל ּכָ ך ְלַאּגָ ל ּכַ ְּזכוֵתיה ּכָ ּ ּ ּ ְּ ְ

ְמָתא ַקִד ְּלהו ִנׁשְ אּ א ֵמתו, יׁשָ ַחְרּבָ ִגיֵניהֹון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד קוְדׁשָ ְּוַחְזָייאן ְלֶמְעּבָ ּ ְּ ּ .
הֹון ְוָלא  א ֲהָוה ּבְ ַמָתא ַקִדיׁשָ ַאָפיו ִאינון ְדִנׁשְ ַמת רוַח ַחִיים ּבְ ר ִנׁשְ ל ֲאׁשֶ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ

טֹוָפָנא ָאַמר ֵּתיָמא ְדַעל ִאינון ַדֲהוו ּבְ ֲחַרָבה ֵמתוֶא, ּ ר ּבְ ל ֲאׁשֶ ָּלא ֲאָתא ְקָרא ְוָאַמר ִמּכָ ּ :
  )עד כאן מההשמטות(

א ָמָתא ַקִדיׁשָ הו ִנׁשְ ל ִאינון ְדֲהוו ּבְ ִּמּכָ ּ ּ ּ גֹון ֲחנֹוך. ּ ֶּיֶרד ְוֻכְלהו ַצִדיַקָיא, ְּכְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִגיַנְייהו, ַלֲאָגָנא ַעל ַאְרָעא ֵצי ּבְ ּתֵ ְּדָלא ִיׁשְ ַמת רוַח , ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד. ּ ר ִנׁשְ ּּכֹל ֲאׁשֶ

ָחָרָבה ֵמתו ר ּבֶ ַאָפיו ִמּכֹל ֲאׁשֶ ַּחִיים ּבְ ּ ָלקו ֵמַעְלָמא. ּ ָבר ֵמתו ְוִאְסּתַ ּּכְ הֹון , ּּ ַאר ִמּנְ ּתָ ְוָלא ִאׁשְ
ַההוא ִזְמָנא ַּמאן ְדָיִגין ַעל ַעְלָמא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ין, ּתָ ּּכָֹלא ִאינון ַדְרּגִ ּ ִּאֵלין ַעל ִאֵל, ּ ָמ, ַח''ּרו, ׁש''ֶנֶפ. יןּ א ַעל . ה''ְנׁשָ ַּדְרּגָ
א ַקְדִמיָתא. ַּדְרּגָ ְדָקֲאָמָרן, ֶנֶפׁש ּבְ ָאה ּכִ ּתָ א ּתַ ְרָיא ַעל ֶנֶפׁש , ּרוַח ְלָבַתר. ְוִאיִהי ַדְרּגָ ְּדׁשַ

ָמה. ְּוָקְייָמא ֲעָלה א ְדָסְלָקא ַעל ּכָֹלא, ְנׁשָ ַּדְרּגָ ְּואוְקמוָה, ּ ּ.  

ָלא ֶנֶפׁש ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ֶּפׁש ָדִודָּדא ֶנ, ֶנֶפׁש ְּוִאיִהי ְדָקְייָמא ְלַקּבְ , ּרוַח. ּ
א ָּדא רוַח ְדָקְייָמא ֲעֵליה ְדַנְפׁשָ ּ ּ ּ רוַח, ּ ְּוֵלית ִקיוָמא ְלֶנֶפׁש ֶאָלא ּבְ ּּ ְּוָדא ִאיהו רוַח . ּ ּ

א וַמָיא ין ֶאּשָׁ ְרָיא ּבֵ ְּדׁשַ ּ ָזן ַה, ּ   .אי ֶנֶפׁשּוֵמָהָכא ִאּתְ

ָמה, ּרוַח א אֹוֲחָרא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ְנׁשָ ִקיוָמא ְדַדְרּגָ ָּקְייָמא ּבְ ּּ ן ָנְפֵקי ֶנֶפׁש , ּ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ
ָזן רוַח. ְּורוַח ן ִאּתְ ּמָ ֵדין ָנְטָלא ֶנֶפׁש, ְּוַכד ָנִטיל רוַח. ִּמּתַ ְּוִאְתְקִריבו ָדא . ְּוֹכָלא ַחד, ּכְ ּ
ָדא רוַחֶנֶפׁש ִאְתְק. ּבְ ָמה, ִּריב ּבְ ְנׁשָ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְּורוַח ִאְתְקִריב ּבִ

א ֲחֵזי ׁש ֵאָליו, ּתָ ַעְלָמא, ַּוִיּגַ א ְדַעְלָמא ּבְ ְקרוְבּתָ ָדא ְלֶמהֵוי ּכָֹלא , ּּתִ ְּלִאְתַאֲחָדא ָדא ּבְ ּ
ִגין ִדְיהוָדה ִאיהו ֶמֶלך ְויֹוֵסף ֶמֶלך. ַחד ְּבְ ְ ּ ּ ָדא. ּ ָדאְו, ִּאְתְקִריבו ָדא ּבְ ִּאְתֲאִחידו ָדא ּבְ ּ.  

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ה ַהְמָלִכים נֹוֲעדו)תהלים מח(, ּ י ִהּנֵ ָּדא ְיהוָדה ְויֹוֵסף, ּ ּכִ ִגין . ּ ּבְ
ְּדַתְרַווְייהו ְמָלִכים ֲחָדא, ּ ְרַווְייהו ּכָ ָחא ּתַ ָדא ְלִאְתַווּכְ ְּוִאְתְקִריבו ָדא ּבְ ּ ִגין ִדְיהוָדה . ּ ּּבְ ּ

ִבְנָיִמןִאְתָעֵר יה ּבְ יה, ּב ּבֵ יה ְדֲאבֹוי ּבֵ ְּוֲהָוה ָעֵרב ְלַגּבֵ ּ ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְוַעל . ּּבְ
יה ְדיֹוֵסף ָּדא ִאְתְקִריב ַקּמֵ ּ יה ַעל ִעְסָקא ְדִבְנָיִמן, ּ ָחא ִעּמֵ ִנדוי, ְּלִאְתַווּכְ ְּדָלא ְלֶמהֵוי ּבְ ּ ּ .

ַהאי ַעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָא ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵתיּּבְ ּ ָאֹנִכי ֶאֶעְרֶבּנו ִמָיִדי )בראשית מג(, ּכְ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ל ַהָיִמים יו ְלָפְניך ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ּכָ ְגּתִ ּנו ִאם לא ֲהִביאֹוִתיו ֵאֶליך ְוִהּצַ ׁשֶ ַבּקְ ּּתְ ָ ָ ַהאי . ּ ּבְ
  .ַּעְלָמא וְבַעְלָמא ְדָאֵתי

ָלִכים נֹוֲעדו ָע, ְּוַעל ָדא ה ַהּמְ י ִהּנֵ ְּברו ַיְחָדיוּּכִ ֲחָדא, ּ ָדא , ִּאְתְרִגיזו ּכְ יזו ָדא ּבְ ְּוִאְתְרּגִ ּ
ִגיֵניה ְדִבְנָיִמן ּּבְ ִתיב. ּ ם, ַמה ּכְ ָמהו ִנְבֲהלו ֶנְחָפזו ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ׁשָ ן ּתָ ה ָראו ּכֵ ֵּהּמָ ּ ּ ְלָכל , ּּ
ן ּמָ ִּאינון ְדֲהוו ּתַ ּ   .)לכלהו שאר שבטין דהוו תמן(. ּ

יֹוֵלָד ִגין ְדֲהוו ַדֲחִלין, הִּחיל ּכַ ּּבְ ּ ִגיֵניה ְדִבְנָיִמן, ְּלָקְטָלא וְלִאְתְקָטָלא, ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ א ''ד(. ּ

ִגיֵניה ִדיהוָדה)ציין זה מה כתיב כן תמהו נבהלו נחפזו וכלא בגיניה ן ּבְ ּ ְדָהא יֹוֵסף ִאְזַדּבַ ּ ּ ּ ּ ,
ִבְנ. ְוִאְתֲאִביד ֵמֲאבֹוי יה ּבְ א ִאְתָעַרב ּבֵ ּתָ ׁש . ְּוָדִחיל ְדָלא ִיְתֲאִביד, ָיִמיןְּוַהׁשְ ך ַוִיּגַ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

  .ֵּאָליו ְיהוָדה

ָלִכים נֹוֲעדו, ָּדָבר ַאֵחר ה ַהּמְ י ִהּנֵ ָּדא ְיהוָדה ְויֹוֵסף, ּּכִ נו )ב''דף רו ע(, ּ ּ ְדִאְזַדּמְ ּ ּ
ָחא ָדא ִעם ָדא ְּלִאְתַוּכְ ֲחָדא, ּ ְרַווְייהו ּכְ ָחא ּתַ ִג. ְּלִאְתַוּכְ ְין ִדיהוָדה ֲהָוה ֶמֶלךּבְ ּ ְויֹוֵסף ֲהָוה , ּ

ָחא ָדא ִעם ָדא, ְֶמֶלך ֲחָדא ְלִאְתַוּכְ ְּוַתְרַווְייהו ָאתו ּכְ ּ ּ ְנָיִמן. ּ ְנָיִמן, ָּדא ַעל ּבִ   .ְוָדא ַעל ּבִ

ָלִכים ה ַהּמְ י ִהּנֵ י ְיהוָדה, ּכִ ד ְרעוָתא , ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָהָכא, ָּאַמר ִרּבִ ְּדָהא ּכַ ּ
חִא ּכַ ּתַ ֲחָדא, ׁשְ וָרא ִאְתַעַטר ּכְ ְּוִקּשׁ ֲחָדא, ּ ָנן ּכְ ֲחָדא ְוִאְזַדּמְ ָרן ּכְ ֵרין ָעְלִמין ִמְתַקּשְׁ ֵדין ּתְ . ּּכְ

ָחא אֹוָצָרא ַגֵויה, ָּדא ְלַאְפּתָ ָטא וְלִמְכַנׁש ּבְ ְּוָדא ְלַלּקְ ּ ָלִכים נֹוֲעדו. ּ ה ַהּמְ י ִהּנֵ ּוְכֵדין ּכִ ּ ,
ֵרין ָעְלִמין ַקִד יןּּתְ ָאה, יׁשִ ּתָ   .ַּעְלָמא ִעָלָאה ְוַעְלָמא ּתַ

ָּעְברו ַיְחָדיו ֲחָדא, ָּרָזא ְדִמָלה, ּ ָרן ּכְ ֵדין ָעְברו ַיְחָדיו, ְּדַכד ִמְתַחּבְ ּּכְ ִגין ְדָכל ִחיוִבין . ּ ּּבְ ּּ
ְפָיא ֲחָדא, ְּדַעְלָמא ָלא ִאְתַעְבָרן ְלִאְתּכַ ָרן ּכְ ִדְכִתיב. ַּעד ְדִמְתַחּבְ  ְועֹוֵבר ַעל )זמיכה (, ּכְ

ע ְּוַעל ָדא ָעְברו ַיְחָדיו. ֶּפׁשַ ּ ָפרו, ָּעְברו. ּ ִּאינון חֹוִבין ִאְתּכַ ל ַאְנִפין . ּּ ִגין ְדָהא ְכֵדין ּכָ ּּבְ ּ
  .ְּוָכל חֹוִבין ִאְתֲעָברו, ְנִהיִרין

י ִחָייא ָאַמר ָנא ִאיהו, ִּרּבִ ָּרָזא ָדא ְבִתּקוָנא ְדָקְרּבָ ּ ָנ. ּ ד ָקְרּבָ ּא ִאְתְקִריב ְוֹכָלא ְּדָהא ּכַ
ְפִקין ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ִּמְסּתַ ֲחָדא, ְּוָכל ַחד ְוַחד ּכְ ר ּכָֹלא ּכְ ֵדין ִאְתַקּשַׁ , ְּוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין. ּּכְ

ח ּכַ ּתַ וָרא ַחד ִאׁשְ ֲחָדא. ְּוִקּשׁ נו ּכְ ָלִכים נֹוֲעדו ְוִאְזַדּמְ ּוְכֵדין ַהּמְ ּ ּ , ְּלַכָפָרא ַעל חֹוִבין, ּ
ָלִכים נֹוֲעדו. ֲּעָבָרא ֲעַלְייהוְלַא ּוְכֵדין ַהּמְ ֲחָדא, ּ ָרן ּכְ ָּעְברו ַיְחָדיו. ְוִאְתַקּשְׁ ל , ּ ְלַאְנָהָרא ּכָ

ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ְרעוָתא ָחָדא, ַּאְנִפין ּּ.  

ָמהו ן ּתָ ה ָראו ּכֵ ֵּהּמָ ך ְדִאינון ְמָלִכים, ּ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ּ ֶּאָלא ִאֵלין ָמאֵריהֹון ְד. ְ ּ , ִדיִניןּ
דו ֲעֵליה ד ַההוא ִדיָנא ְדִאְתַפּקְ ְּדֶחְדָוה ִדְלהֹון ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ נו , ּוְכֵדין. ּּ ד ְמָלִכים ִאְזַדּמְ ּּכַ ּ

ְרעוָתא ָחָדא ְרַווְייהו ּבִ ּּתַ ֵדין ֵהָמה ָראו ַההוא ְרעוָתא ִדְתֵרין ָעְלִמין, ּ ּּכְ ּ ָמהו ִנְבֲהלו . ּ ן ּתָ ּּכֵ ּ
ֶּנְחָפזו ִגין ְדֻכ, ּ ְפָיין וִמְתַעְבָרן ֵמַעְלָמאּּבְ ְּלהו ָמאֵרי ְדִדיָנא ִאְתּכַ ּ ְלָטָאה, ּ . ְּוָלא ָיְכֵלי ְלׁשַ

ּוְכֵדין ִמְתַעְבִרין ִקיוֵמיהֹון ְלָטְנהֹון, ּּ   .ְמַעְבִרין ׁשָ
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י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַּוִיַגׁש ֵאָליו ְיהוָדה, ִרּבִ ִגין ְדָהִכי ִאְצְטִריך, ַּמאי ַטְעָמא ְיהוָדה. ּ ְּבְ ּ ,
ְּדִאיהו ָעַרב ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ַער, ּכְ י ַעְבְדך ָעַרב ֶאת ַהּנַ ָּכִ ְּיהוָדה ְויֹוֵסף , ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ

ֲחָדא ִגין ְדיֹוֵסף ִאיהו ַצִדיק. ָּהִכי ִאְצְטִריכו ְלִאְתָקְרָבא ּכְ ּּבְ ּ ְְיהוָדה ִאיהו ֶמֶלך, ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ׁש ֵאָליו ְיהוָדה ַּוִיּגַ ֲחָדאּבְ. ּ ִּגין ְדקוְרָבא ִדְלהֹון ְדִאְתְקִריבו ּכְ ּ ה ָטִבין ְלַעְלָמא, ּ ּמָ ַרם ּכַ . ּגָ

ְבִטין ָלָמא ְלֻכְלהו ׁשִ ַרם ׁשְ ּּגָ יַנייהו. ּ ָלָמא ּבֵ ַרם ׁשְ ַרם ְלַיֲעֹקב ְדִאְתְקַיים רוָחא ִדיֵליה. ּּגָ ּּגָ ּ ּּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִחי רוַח ַיֲעֹקב)בראשית מה(, ּכְ ְּוַעל ָדא ְקִריבו ְדָדא ִעם ָדא .  ֲאִביֶהםּ ַוּתְ ּ ּ ּ

א, ְִאְצְטִריך ֻכְלהו ִסְטִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ.  

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ֵתי ָצפֹון )תהלים מח(, ִּרּבִ ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ַיְרּכְ ּ ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ
ִדיק, ְיֵפה נֹוף. ּ ִאיהוַּהאי ְקָרא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ְִקְרַית ֶמֶלך ָרב ָּדא ִאיהו יֹוֵסף ַהּצַ ּ ּ ,

יה ִּדְכִתיב ּבֵ ל ָהָאֶרץ. ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה, ּ ִּאיהו ֶחְדָוה ְוֵחדו , ְמׂשֹוׂש ּכָ ּ
א ֵתי ָצפֹון. ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָנא ְדׁשִ, ַּהר ִציֹון ַיְרּכְ ּכְ ִגין ִדְבחוָלֵקיה ָקִאים ַמׁשְ ּּבְ ּ ַּהר ִציֹון , יֹלהּ
ַל ם ָּדא ְירוׁשָ ֵתי ָצפֹון. ּ א, ַיְרּכְ ָּהִכי הוא ַוַדאי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ.  

ָנא, ְִקְרַית ֶמֶלך ָרב א ִעָלָאה ְדֹכָלא, ְָלֳקֵביל ֶמֶלך ָרב, ֲּאַתר ִאיהו ְמַתּקְ ָּדא ַמְלּכָ ּּ ּ ,
ים ָדׁשִ ל ְנִהירו ְו. ֹקֶדׁש ַהּקֳ ן ַאְתָיא ּכָ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ְרָכאן ְוָכל ֵחידו ְדֹכָלאּ ָּכל ּבִ ּ ן . ּ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ

ל ַאְנִפין ן, ָּנֲהִרין ּכָ ּמָ ְרָכא ִמּתַ א ִאְתּבָ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ְרָכא. ּ ן ָנְפֵקי , ְוַכד ִאיִהי ִמְתּבָ ּמָ ִמּתַ
ְרָכאן ְלָכל ַעְלָמא ְרָכא, ּבִ ן ִאְתּבָ ּמָ ל ַעְלָמא ִמּתַ   .ְּדָהא ּכָ

י ְיהוָדה ְוִר ְכַפר ָחָנןִּרּבִ י יֹוֵסי ִאָעְרעו ּבִ ִפיַזְייהו. ּּבִ י אוׁשְ ַּעד ְדֲהוו ָיְתֵבי ּבֵ ּ ּ ֲאָתא ַחד , ּּ
ֵביָתא ר ָנׁש ְוַחד ָמטוָלא ְדַחְמָרא ַקֵמיה ְוָעאל ּבְ ּּבַ י יֹוֵסי, ַּאְדָהִכי. ּ י ְיהוָדה ְלִרּבִ , ָּאַמר ִרּבִ

ִניָנן א ֲהָוה ִמְתַנְמֵנ, ָהא ּתָ סוסְּדָדִוד ַמְלּכָ יְנֵתיה ְזֵעיר, ּם ּכְ ַפְלּגות , ְּוׁשֵ ֵּהיך ֲהָוה ָקם ּבְ ְ

ְתָלתות ֵליְלָיא. ֵליְלָיא עוָרא ְזֵעיר ִאיהו ְוָלא ֲהָוה ִאְתַער ֲאִפילו ּבִ ַּהאי ׁשִ ּ ּ ּּ.  
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א ְדָעאל ֵליְלָיא, ָּאַמר ֵליה ְעּתָ ׁשַ ל , ּּבְ ַּרְבְרֵבי ֵביֵתיה ְוָדִאין ִדיָנאֲהָוה ָיִתיב ִעם ּכָ ּ ,
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא יְנֵתיה ַעד ַפְלגות ֵליְלָיא. ְּוָעִסיק ּבְ ּוְלָבַתר ֲהָוה ָנִאים ׁשֵ ּ ַפְלגות , ּּ ְּוָקם ּבְ

פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ֵליְלָיא ְוִאְתַער ָדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ָחן, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ   .ּּבְ

  ]א''ז עדף ר - ' זוהר חלק א[

ר ָנׁש )א''דף רז ע(ַאְדָהִכי ָאַמר  ְּוִכי ַהאי ִמָלה ְדָקַאְמִריּתו, ַּההוא ּבַ ָרָזא . ָּהִכי הוא, ּ
א ַחי ְוַקָיים ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין, ְּדִמָלה ָהָכא ְּדָהא ָדִוד ַמְלּכָ א ֲהָוה ָנִטיר . ּּ ְוָדִוד ַמְלּכָ

ל יֹומֹוי ְדָלא ִיְטַעם ַטַעם ִמ ִמיָתה ִאיהו. יָתהּּכָ ין ּבְ ּתִ יְנָתא ַחד ִמּשִׁ ִגין ְדׁשֵ ּּבְ ִגין . ּ ְוָדִוד ּבְ
יה ְדִאיהו ַחי ּדוְכּתֵ ּ ּ ּ ֵמי, ּ ין ִנׁשְ יּתִ ֵמי ָחֵסר ַחד. ָּלא ֲהָוה ָנִאים ֶאָלא ׁשִ ין ִנׁשְ ּתִ ִּאיהו , ְּדַעד ׁשִ

ן וְלָהְלָאה. ַחי ּמָ ר ָנׁש ַטְעָמא ְדמֹוָתא, ִּמּתַ יה ִסְטָרא ְדרוַח ְמָסֲאָבאְו, ָטִעים ּבַ ִליט ּבֵ ּׁשַ ּ ּ.  
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א ִליט , ְּדָלא ִיְטַעם ַטְעָמא ְדמֹוָתא, ְּוָדא ֲהָוה ָנִטיר ָדִוד ַמְלּכָ יה )א דלא ישליט''ס(ְּוׁשַ ּ ּבֵ
ֵמי ָחֵסר ַחד, ִּסְטָרא ְדרוָחא ָאֳחָרא ין ִנׁשְ ּתִ ִגין ְדׁשִ ִּאיהו ָרָזא ְדַחִיים ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ַעד . ּּ

ֵמיׁשִ ין ִנׁשְ ין , ּתִ ּתִ ְּדִאינון ׁשִ ֵמי ִעָלִאין)ג חסר חד נשמי''א ל''ד(ּ , ְוִאיֵלין ָרָזא ִדְלהֹון, ּ ִנׁשְ
הֹון ַחֵיי ְּדַתְלָיין ּבְ א. ּ אן וְלַתּתָ ּוִמּכָ   .ָּרָזא ְדמֹוָתא הוא, ּ

עוָרא ְדֵליְלָיא, ְּוַעל ָדא ֵער ׁשִ א ֲהָוה ְמׁשַ ָּדִוד ַמְלּכָ ִגין ְדִי, ּ ַחִייםּּבְ ְּתַקֵיים ּבַ ְּדָלא , ּ
יה ַטְעָמא ְדמֹוָתא לֹוט ּבֵ ַאְתֵריה, ְּוַכד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא. ִּיׁשְ ֲּהָוה ָדִוד ִמְתַקֵיים ּבְ ִגין . ּּ ּבְ

א ִאְתַער ְּדַכד ִאְתַער ַפְלגו ֵליְלָיא ְוִכְתָרא ַקִדיׁשָ ּ ָחא ֵליה ְלָדִוד , ּּ ּכָ ָעא ְדָלא ְלַאׁשְ ּּבָ
ר ּבְ ֲאַתר ְדמֹוָתא, ֲאַתר ָאֳחָראִמְתַקּשַׁ   .ּּבְ

ה ִעָלָאה ִאְתַער ִגין ְדַכד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא וְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּ ַעְרֵסיה ְוָלא , ּּ ּוַבר ָנׁש ְדָנִאים ּבְ ּ ּ
יָקָרא ְדָמאֵריה ָחא ּבִ ּגָ ֲאַתר . ִּאְתַער ְלַאׁשְ ק ּבְ ָרָזא ְדמֹוָתא וִמְתַדּבַ ר ּבְ ָּהא ִאיהו ִאְתַקּשַׁ ּ ּ

ִדיר, ָראָאֳח יָקָרא ְדָמאֵריה ּתָ ָחא ּבִ ּגָ א ֲהָוה ָקִאים ְלַאׁשְ ְּוַעל ָדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ י ַחי. ּ , ַחי ְלַגּבֵ
יְנָתא ְלָטֲעָמא ַטְעָמא ְדמֹוָתא ׁשֵ ך. ְוָלא ָנִאים ּבְ ְוְבִגין ּכָ ין , ּ ּתִ סוס ׁשִ ֲּהָוה ִמְתַנְמֵנם ּכְ

ֵמי ִלימו, ִנׁשְ ׁשְ   .ְּוָלא ּבִ

י ְי קוָהָּאתו ִרּבִ י יֹוֵסי וְנׁשָ ּהוָדה ְוִרּבִ ּ ָּאְמרו ֵליה, ּ ָמך, ּ ָּאְמרו . ִּחְזִקָיה, ָאַמר ְלהֹון. ְַמה ּשְׁ
ף אֹוַרְייָתך, ֵּליה ּקַ ר ֵחיָלך ְוִיְתּתַ ְִיְתַייּשֵׁ י ְיהוָדה. ְּיִתיבו. ְ ִרית, ָּאַמר ִרּבִ ֵאיָמא , הֹוִאיל ְוׁשָ

י ָרִזין ִעָלִאין ְדָקֲאַמְר ָּלן ֵמַהּנֵ   .ּתְּ

ְתבוָנה'  ה)משלי ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ ּכֹוֵנן ׁשָ א ֲחֵזי. ּּבְ ָרא , ּתָ ד ּבָ ּכַ
ִריך הוא ַעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִגין . ַּעד ְדָבָרא אֹוַרְייָתא, ָחָמא ְדָלא ָיִכיל ְלִאְתָקְייָמא, ְּ ּבְ

ל ִנּמוִסין ִעָלִא ה ָנְפִקין ּכָ ְּדִמּנָ ּ ּ ִאיןּ ֵאי, ין ְוַתּתָ ּוָבה ָקְייֵמי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְתבוָנה' ה ַמִים ּבִ ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ּכֹוִנן ׁשָ ל ִקיוִמין ְדַעְלָמא. ּּבְ ָחְכָמה ָקְייִמין ּכָ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ ,

ָוה ְּוֻכְלהו ָנְפֵקי ִמּגַ ּ ּ ּ.  

ָחְכָמה ָיַסד ֶאֶרץ' ָּדָבר ַאֵחר ה ֵרי ֶאָלא ִמּגֹו ָחְכָמה,ּבְ ּ ַעְלָמא ִעָלָאה ָלא ִאְתּבְ ְוַעְלָמא . ּ
ָאה ּתָ ֵרי ֶאָלא ִמּגֹו ָחְכָמה ּתַ ָאה ָלא ִאְתּבְ ּתָ ְּוֻכְלהו ָנְפָקן ִמּגֹו ָחְכָמה ִעָלָאה וִמּגֹו ָחְכָמה . ּּתַ ּּ ּ

ָאה ּתָ ְתבוָנה. ּתַ ַמִים ּבִ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ְוָלא ָפִסיק, ֶּאָלא. ַמאי ּכֹוֵנן, ּכֹוֵנן. ּּכֹוֵנן ׁשָ , ּּכֹוֵנן ּכָ
ִזְמָנא ָחָדא ן ּבְ ּקַ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַאְתִקין ֵליה, ְוָלא ִאְתּתַ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכִתיב ַמִים ֹלא ַזּכו ְבֵעיָניו)איוב טו(, ּ ך. ּ ְוׁשָ ִּדְגִריעוָתא , ְְוִכי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ
ַמִים ַמִים ִאיהו,ִּאיהו ִמּשָׁ יבו ִמּשָׁ ּ ֶאָלא ֲחׁשִ ּ ִגין ֲחִביבו וְרעו ַסְגָיא, ּ ּּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ ּ
הו ּהוא ָרֵעי ּבְ יה, ּ ַּוֲחִביבוַתְיהו ְלַגּבֵ ּ ל יֹוָמא . ּ ב ְדִאיהו ַמְתִקין לֹון ּכָ ְּדָהא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ

ְקָנן ּכְ, ְויֹוָמא ֵעינֹוי ְדִאינון ִמְתּתַ ָּלא ָדֵמי ּבְ יה. ְּדָקא ְיאותּ ִגין ִדְרִחימוָתא ִדְלהֹון ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ,
ָלא ְפִסיקו ִדיר ּבְ ּוְרעוֵתיה ְלַאְנָהָרא לֹון ּתָ ּ ּ ל . ּּ ְּדָהא ַעְלָמא ְדָאֵתי ַאִפיק ְנהֹוִרין ְזִהיִרין ּכָ ּ

ָלא ְפִסיקו ִדיר ּבְ ּיֹוָמא ְויֹוָמא ּתָ ִדיר, ּ ִגין ְלַאְנָהָרא לֹון ּתָ ֵעיָניוְּוַעל ָד. ּבְ לא . ּא לא ַזּכו ּבְ
ִתיב ְלחֹודֹוי ָלא ּכְ ֶּאָלא לא ַזּכו ְבֵעיָניו, ַּזּכו ּבִ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְתבוָנה, ּ ַמִים ּבִ   .ּּכֹוֵנן ׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]736דף [ -ּ

ַמִים ָּדא הוא ָרָזא ְדֲאָבָהן. ַמאן ׁשָ ּ ָלָלא ִדְלהֹון, ּ ְּוָרָזא ְדֲאָבָהן ָדא הוא ַיֲעֹקב ְדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ .
ִגין ְדַי א ְדֲאָבָהן ִאיהוּּבְ ְחּתָ ּבַ ֲּעֹקב ּתוׁשְ ּ   .ְּוִאיהו ָקְייָמא ְלַאְנָהָרא ַעל ַעְלָמא, ּ

ַלק ּגֹו ַעְלָמא ְדָאֵתי ּוְבִגין ְדִאיהו ִאְסּתָ ּ ּ ֵחיזו, ּ ִפיָרא ּבְ יה ֲעָנָפא ָחָדא ׁשַ ָּנַפק ִמּנֵ ְוָכל , ּּ
ח ְרבו ְל. ְּנהֹוִרין ִמיֵניה ָנְפִקין ְבָעא וְמׁשַ ְּוָכל ׂשָ ּוַמאן ִאיהו, ַאְנָהָרא ְלַאְרָעאּ ָּדא יֹוֵסף . ּ

ִדיק ְבָעא ְלָכל ַעְלָמא, ַּהּצַ ְּדִאיהו ָיִהיב ׂשָ ָזן, ּ יה ִאּתְ ך. ְּוַעְלָמא ִמּנֵ ְוְבִגין ּכָ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ַעְלָמא ל ַמה ְדָעַבד ּבְ ּהוא ּכָ ָרָזא ִעָלָאה, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ְדָקא ָחֵז, ּּ   .יְּוֹכָלא ּכְ

  ]ב''דף רז ע - ' זוהר חלק א[

י ֶאְלָעָזר יָון ְדָחָמא לֹון ָאַמר, ַאְדָהִכי ֲאָתא ִרּבִ א ָהָכא, ּּכֵ ִכיְנּתָ ַמאי . ַּוַדאי ׁשְ ּבְ
ָּאְמרו ֵליה . ַּעְסִקיתו ל עֹוָבָדא )ב''דף רז ע(ּ ִפיר ָקֲאַמר, ָאַמר. ּכָ ַּוַדאי ׁשַ ֲּאָבל ִאינון . ּ

ֵמי ין ִנׁשְ ּתִ ֵמי ִאינון ְדַחִייןַּוַדאי, ׁשִ ין ִנׁשְ ּתִ ּ ׁשִ ּ א, ּ ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ אן וְלָהְלָאה. ּבֵ , ִּמּכָ
ִמין ָאֳחָרִנין ין ִנׁשְ ּתִ א ׁשִ ְטָרא ְדמֹוָתא, ִאיּכָ ְלהו ִמּסִ ְּדִאינון ּכֻ ּ א ְדמֹוָתא ֲעַלְייהו, ּּ , ְּוַדְרּגָ

ְּוִאְקרון דוְרִמיָטא ּ ְּוֻכְלהו ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּ ּ.  

ִמין ְדַחִיין ין ִנׁשְ ּתִ ִאינון ׁשִ ק ּבְ א ֲהָוה ִאיהו ִמְתְדּבַ ך ָדִוד ַמְלּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ן וְלָהְלָאה , ְּ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ַלל נוָמה)תהלים קלב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָלא ָנִאים ּכְ ָנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ּתְ ן ׁשְ ּ ִאם ֶאּתֵ ּ .

ִפיר ָקֲאַמר ְּוַעל ָדא ׁשַ ִגין ְדָיקום ָדִוד ַחי, ּ ּּבְ ּ ִסְטָרא ְדמֹוָתא, ּ ִסְטָרא ְדַחי ְוָלא ּבְ ָּיְתבו . ּבְ
ֲחָדא רו ּכְ אֹוַרְייָתא ְוִאְתַחּבָ ְדלו ּבְ ּתַ ְלהו ְוִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר י ַבַלְיָלה ֶנְגֶדך'  ה)תהלים פח(, ָּפַתח ִרּבִ ֱָאֹלֵקי ְיׁשוָעִתי יֹום ָצַעְקּתִ ּ א ּתָ. ּּ
ַפְלּגות ֵליְלָיא, ֲחֵזי א ֲהָוה ָקם ּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ָחן, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ אֹוַרְייָתא ּבְ ָדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ,

א וַמְטרֹוִניָתא ַאְרָעא. ְּלֶחְדָוה ְדַמְלּכָ ִגין ְדַהאי ִאיהו . ְּוָדא ֲהָוה ֶחְדָוה ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּּבְ ּ
ָבָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדִא ּׁשְ ַאְרָעאּ   .ְתֲחֵזי ּבְ

ה ַמְלָאִכין ִעָלִאין ּמָ יָרָתא ּכַ ֶחְדָוה ׁשִ ְּדָהא ְלֵעיָלא ָפְתֵחי ּבְ ּ ָחן , ּ ּבְ ה ִזיִנין ְדָקא ְמׁשַ ַכּמָ ּּבְ
ָכל ִסְטִרין ֵליְלָיא ּבְ ַאְרָעא. ּבְ א ּבְ ְווָנא ְלַתּתָ ַהאי ּגַ ִריך , ּכְ א ּבְ ח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבַ ְַמאן ִדְמׁשַ ּ ּ ּ

ַא ֵליְלָיאּהוא ּבְ יה , ְרָעא ּבְ ִריך הוא)בעי(ָּרֵעי ּבֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ין . ְּ ְּוָכל ִאינון ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְּדָקא ְמׁשַ ּ ּ ֵליְלָיא , ְּ ח ֵליה ּבְ ּבַ ְלהו ַצְייִתין ְלַההוא ְדָקא ְמׁשַ ּּכֻ ּ ּ ּ

ַאְרָעא א ִאיה. ּבְ ְחּתָ ּבַ ְּדַהאי ּתוׁשְ ִלימוּ ׁשְ ּו ּבִ א, ּ ּתָ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ְּלַסְלָקא ְיָקֵרי ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ֶחְדָוה ְדִיחוָדא ָרא ּבְ ּוְלַזּמְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַתב, ּתָ א ּכָ ֵּאיָמַתי ִאיהו , ֱּאלֵהי ְיׁשוָעִתי' ה', ֱּאֹלֵהי ְיׁשוָעִתי ְוגו' ה, ָּדִוד ַמְלּכָ
ַההוא יֹוָמא ְדַאְקֵדִמ. ְּיׁשוָעִתי ּּבְ ךּ ֵליְלָיא ְלַגּבָ א ּבְ ְחּתָ ּבַ ְית ּתוׁשְ ֵדין ִאיהו ְיׁשוָעִתי , ּ ּּכְ ּ
יָמָמא   .ּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]737דף [ -ּ

א ֲחֵזי ֵליְלָיא, ְוּתָ א ְדאֹוַרְייָתא, ְּדָהא ּבְ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ח ְלָמאֵריה ּבְ ּבַ ַּמאן ִדְמׁשַ ּ ֵדין ַאְתַקף , ּ ּכְ
ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְיָמָמא ּבְ ְתִקיפו ּבִ ּּבִ ְּדָהא חוָטא ַח. ּ ְטָרא ִדיִמיָנאּ ּוְכֵדין , ּד ַנְפָקא ִמּסִ

יה ף ּבֵ ּקַ ך ֲעֵליה ְוִאְתּתַ ִּאְתָמּשַׁ ּ י ְוגו' ה, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ְ   .'ֱּאֹלֵהי ְיׁשוָעִתי יֹום ָצַעְקּתִ

ך ָאַמר ְוְבִגין ּכָ ִתים ְיַהְללו ָיה)תהלים קטו(, ּ ּ לא ַהּמֵ ּ ִתים. ּ ִגין ְדִאְצְטִריך , לא ַהּמֵ ְּבְ ּ
ּבְ ִתים ְיַהְללו ָיה, ּוֵמת ְלַחי ָלאו ָהִכי. ָחא ַחי ְלַחיְלׁשַ ִּדְכִתיב ֹלא ַהּמֵ ּ ַּוֲאַנְחנו ְנָבֵרך ָיה. ּּ ְּ ,

ַלל ִסְטָרא ְדמֹוָתא ּכְ ְּדָהא ֲאַנן ַחִיין ְוֵלית ָלן חוָלָקא ּבְ ִּחְזִקָיהו ָאַמר. ּּ  ַחי ַחי )ישעיה לח(, ּ
מֹוִני ָהוא יֹוֶדך ּכָ ִגין ְדַחי , ּ א ִאיהו ַחי. ִאְתְקַרב ְלַחיּּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ְּוקוְרָבא ִדיֵליה ְלַחי , ּ ּ

יה. ָהעֹוָלִמים ּוַמאן ְדִאְתְקִריב ְלַגּבֵ ּ ה)דברים ד(, ִּדְכִתיב. ִּאיהו ַחי, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ' ּ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַהיֹום ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ן)ג''שמואל ב כ(, ּוְכִתיב. ּּ ּ וְבָנָיהו ּבֶ ן ִאיׁש ַחי ַרב ּ  ְיהֹוָיָדע ּבֶ

ְבְצֵאל   .ְּפָעִלים ִמּקַ

ָּפַתח ַההוא יוָדאי ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ּ ּ ָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ה)דברים ח(, ּ . ֱָאלֶקיך' ּ ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ִריך הוא ַעד ָלא ִניכול א ּבְ ְּוִכי ָלא ְמָבְרִכיָנן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּוֵמי ְּוָהא ִאית ָלן ְלַאְקד, ְּ

ָבָחא ִדיֵליה  ַצְפָרא וְלִסדוֵרי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְדָקא ְיאות)דמאריה(ּ ֵמיה ַעד ָלא ְיָבֵרך , ּ ּכְ ׁשְ ְוְלָבְרָכא ּבִ ּ ּ
ַעְלָמא ּ לא ֹתאֵכלו ַעל ַהָדם)ויקרא כט(ּוְכִתיב . ְלַאֲחָרא ּבְ ָּאסור ֵליה ְלֵמיַכל ַעד ָלא , ּ ּ

ְּיָבֵרך ְלָמאֵריה ִתיב ְו. ְ א ּכְ ּתָ ָבְעּתָ וֵבַרְכּתְָוַהׁשְ   .ָּאַכְלּתָ ְוׂשָ

ְרָכָתא ִדְצלֹוָתא ְדִיחוָדא, ֶּאָלא ָּדא ּבִ ּ ְרָכָתא ִדְמזֹוָנא, ּ א . ְּוָדא ּבִ י ַדְרּגָ ְלַאֲחָזָאה ְלַגּבֵ
ְדָקא ָיאֹות, ִּדְמֵהיְמנוָתא ָבע ּכְ ְדָקא ְיאות. ׂשָ ֵעי ְלָבְרָכא ֵליה ּכְ ּוְכֵדין ּבְ ּ א , ּ ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ

ְֵהיְמנוָתא ִיְתַרֵוי ִויָבֵרךִדְמ ּ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְְוִיְתַמֵלא ֵחידו ֵמַחִיין ִדְלֵעיָלא ּכְ ּ ּּ ִגין ְלֵמיַהב , ּ ּבְ
  .ָלן ְמזֹוֵני

ִריך הוא א ּבְ ין ְמזֹוָנא ְדַבר ָנׁש ַקֵמי קוְדׁשָ ְּדָהא ָקׁשִ ּ ְקִריַעת ַים סוף, ְּ . ַמאי ַטְעָמא. ּּכִ
ִגין ִדְמזֹוָנא ְדַע ֵני ַחֵיי וְמזֹוֵני ְוכו, ְּלָמא ִדְלֵעיָלא הואּּבְ ִּדְתַנן ּבָ ּ יה ', ּּ ָיין ַקּמֵ ך ַקׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ְלָיא ִמיְלָתא. ְמזֹוֵני ְדַעְלָמא ַמָזָלא ּתַ ְּדָהא ּבְ יה ָנְפֵקי ְמזֹוֵני ְוַחֵיי וָבֵני. ּ ְּדִמּנֵ ּ ך . ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ
יה ְמזֹוֵני ְדַעְלָמא ין ַקּמֵ ְרׁשוֵתיה ָקְייָמא, ָּקׁשִ ְּדָהא ָלאו ּבִ ּ ֵרך ִאיהו, ּ ַּעד ְדִיְתּבָ ְּ.  

יה ין ַקּמֵ ין ְדַעְלָמא ָקׁשִ ַגְווָנא ָדא ִזִיְוּגִ ּּכְ לום, ּ ׁש ּכְ ּמֵ ִגין ְדָרִקיַע ִוילֹון ָלא ְמׁשַ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ .
ֲאַתר ָאֳחָרא ן ִאֵלין ִמִלין ְדָקְייִמין ְלֵעיָלא ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ְרָכאְוַעל, ּ ְ ָדא ִאְצְטִריך ְלִאְתּבָ ּ.  

  ]א''דף רח ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי יה ַהאי ַדְרָגא, ּתָ ין ַקּמֵ ל ִזווִגין ְדַעְלָמא ָקׁשִ ּּכָ ּ א , ּ ִגין ְדַכד ַהאי ִזווָגא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ
ח ּכַ ּתַ ל , ִאׁשְ ָמִתין ָנְפִקין ִמּגֹו ַהאי ַמָזָלא ְלֵעיָלא )א''דף רח ע(ּכָ ִּאיהו ַההוא ָנָהר ְּד, ִּנׁשְ ּ

ח ִמְלַרע ְלֵעיָלא. ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ּכַ ּתַ א ִאׁשְ יאוְבּתָ ָמִתין, ְּוַכד ּתִ ֵדין ָפְרִחין ִנׁשְ ְּוִאְתְייִהיבו , ּּכְ
א ַהאי ַדְרּגָ ֲחָדא ּבְ ִליָלן ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ ל ַחד ְוַחד . ּ ּוְלָבַתר ִאיהו ָפִריׁש לֹון ּכָ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]738דף [ -ּ

ְדָקא ָחֵזי ֵליהְלַאְת ֵּריה ּכְ ַקְדִמיָתא. ּ ָרא לֹון ּכְ א ְלַחּבְ י ַהאי ַדְרּגָ ין ַקּמֵ ִגין , ּוְלָבַתר ָקׁשִ ּבְ
ָרן ר ָנׁש, ְּדָלא ִמְתַחּבְ ִאינון ָאְרֵחי ְדּבַ ר ּכְ ְלָיין, ּּבַ   .ְּוֹכָלא ְלֵעיָלא ּתַ

ְקִריַעת ַים סוף יה ּכִ ין ַקּמֵ ְּוַעל ָדא ָקׁשִ ּ ִביִליןְּדָהא ְקִרי. ּ יה ׁשְ ָחא ּבֵ א ְלִאְתַפּתְ ַּעת ַיּמָ ּ ,
יה. ְּלֵעיָלא ִאיהו ִביִלין ְואֹוְרִחין ּבֵ ִחין ׁשְ ּוְכָמה ְדִמְתַפּתְ ּ ח, ּּ ע ְוִאְתַפּתַ ּקַ ך . ָּהִכי ִאְתּבַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ְלָיא ְלֵעיָלא ּוְבִעיָנן ְלָבְרָכא ֵליה, ּּכָֹלא ּתַ ּתָ, ּ ּוְלֵמיַהב ֵליה ּתוְקָפא ִמּתַ ּ ְרָכא , אּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ
ְדָקא ָחֵזי, ִּמְלֵעיָלא ף ּכְ ּקַ ִתיב. ְוִיְתּתַ   .ֶּאת ַדְייָקא', ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ה, ְּוַעל ָדא ּכְ

י ַהאי ֲאַתר ְבָעא וְנִהירו ְדַאְנִפין, ּוְלַגּבֵ יה ׂשָ ִּאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ ּ ּ ּ י ִסְטָרא . ְ ּוְלַגּבֵ
ִזְמָנא ְד, ָאֳחָרא ַעְלָמאּבְ ְלָטא ּבְ ְפָנא, ִאיִהי ׁשָ יה ּכַ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ א ָרָעב . ּּבְ ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ
ְפָנא ְוָלא ׂשֹוְבָעא, ִּאיהו יה ּכַ ַעְלָמא, ְּוִאְתֲחֵזי ְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ ְלָטא ּבְ ָבע ָלא ׁשָ . הֹוִאיל ְוׂשָ

ָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ה, ְּוַעל ָדא י ֶאְלָעָזר. ָ ֱאֹלֶקיך'ְּוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ּ ,
  .ְְוָהִכי ִאְצְטִריך

י ְיהוָדה ַעְלָמא, ָּאַמר ִרּבִ ָלָמא ּבְ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא ְדקוְרָבא ִדְלהֹון ִאיהו ׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ִגין . ּּ ּבְ
ְּדָיְדֵעי ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ָאה ׁשְ, ּ ּוְמַקְרֵבי קוְרָבא ְלַאְסּגָ ַעְלָמאּ ְּדָהא יֹוֵסף ִויהוָדה ַעד . ָלָמא ּבְ ּ

ָּלא ִאְתְקִריבו ָדא ִעם ָדא ּ ָלָמא, ּ ֲחָדא. ָלא ֲהָוה ׁשְ יָון ְדִאְתְקִריבו יֹוֵסף ִויהוָדה ּכְ ּּכֵ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ַעְלָמא ָלָמא ּבְ יאו ׁשְ א. ַּאְסּגִ ָמה ְדקוְרָבא ִדיהו, ְּוֵחידו ִאּתֹוַסף ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכְ ּ ּ ָדה ְויֹוֵסף ּ

יֹוֵסף יה ּבְ ֲחָדא ּבֵ חו ּכְ ּכָ ּתַ ְבִטין ִאׁשְ ְּוֻכְלהו ׁשִ ּ ּ ַעְלָמא. ּ ָלָמא ּבְ י ׁשְ ְּוַההוא קוְרָבא ַאְסּגֵ ָמה , ּ ּכְ
ׁש ֵאָליו ְיהוָדה, ִּדְכִתיב. ְדאֹוִקיְמָנא ַּוִיּגַ ּ:  

ִבים ָעָליו ְוגו ּצָ ּי ִחָייא ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ', ְּוֹלא ָיכֹול יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלָכל ַהּנִ תהלים (, ּ

ָכבֹוד)קיב רום ּבְ ּ ִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ּתָ ּ א ֲחֵזי. ּ א , ּתָ ּקוְדׁשָ
ָרא ַעְלָמא ִריך הוא ּבָ ּּבְ ִליט ֲעֵליה ָלָאָדם, ְ א ַעל ּכָֹלא, ְּוַאׁשְ ִּדיֵהא ַמְלּכָ ּ.  

ר ָנׁש ה ִזיִניןִּמְתָפְר, ְוַהאי ּבַ ּמָ ַעְלָמא ּכַ יה ּבְ ן ִמּנֵ יַעָיא. ּׁשָ הֹון ַרּשִׁ הֹון ַצִדיַקָיא וִמּנְ ִּמּנְ ּּ .
יִמין הֹון ַחּכִ ין וִמּנְ הֹון ִטְפׁשִ ִּמּנְ ַעְלָמא. ּ ְּוֻכְלהו ִאְתָקְיימו ּבְ ּ ִנין, ּ ִגין . ֲּעִתיִרין וִמְסּכֵ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ

ִאֵלין י ִאֵלין ּבְ ְּלִמְזּכֵ יַעָיאְלִמְזּכֵ, ּ ין, ּי ַצִדיַקָיא ִעם ַרּשִׁ יִמין ִעם ִטְפׁשִ י ַחּכִ י , ְּלִמְזּכֵ ְלִמְזּכֵ
ִנין ך. ֲעִתיִרין ִעם ִמְסּכֵ ִגין ּכָ ְְדָהא ּבְ ר ָנׁש ְלַחֵיי ָעְלָמא, ּ ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ָּזֵכי ּבַ ר ּבְ . ְּוִאְתַקּשַׁ

ֶּאָלא ְדָהא ְצָדָקה ְדִאיהו ָעִביד, ְוָלא עֹוד ּ ּ ִּדְכִתיב ְוִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת . ים ְלָעְלִמיןָקִא, ּ
  .ָלַעד

ִּפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ ִריך הוא ַעְלָמא, ִרּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָקִאים , ְּ
ֵמיה, ֵּליה ַעל ַסְמָכא ַחד ְּוַצִדיק ׁשְ ְּוַהאי ַצִדיק ִאיהו ִקיוָמא ְדַעְלָמא, ּ ּ  ְּוָדא ִאיהו, ּּ

ֵקי ם )בראשית ב(, ִּדְכִתיב. ְּוָזן ְלֹכָלא, ְדַאׁשְ ן וִמּשָׁ קֹות ֶאת ַהּגָ ּ ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
ים ָעה ָראׁשִ   .ִּיָפֶרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]739דף [ -ּ

ם ִיָפֶרד ּוִמּשָׁ ַּמהו ִיָפֶרד, ּ ַקָיא ְדַההוא ָנָהר, ֶּאָלא. ּ ַּההוא ְמזֹוָנא וַמׁשְ ּ ּ ְנָתא , ּ ָנִטיל ּגִ
ַקָיא ְלד, ָּלאּכֹ ַדר ַההוא ַמׁשְ ּוְלָבַתר ִאְתּבַ ּ ה ִאינון ִדְמַצָפאן . ִּסְטִרין ְדַעְלָמא' ּ ְּוַכּמָ ּ ּ

ן ּמָ ְזָנא ִמּתַ ְקָייא וְלִאּתְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלִאְתׁשַ רו )תהלים קמה(, ּכְ ּבֵ ּ ֵעיִני ֹכל ֵאֶליך ְיׂשַ ָ

ִעּתֹו ה נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ ך ִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִניםּו. ְוַאּתָ ְּבִגין ּכָ ּ ָּדא ַצִדיק, ְ ִצְדָקתֹו . ּ
ָרֵאל, עֹוֶמֶדת ָלַעד ֶנֶסת ִיׂשְ ך. ָּדא ּכְ ְִדְבִגין ּכָ ָלם, ּ ָרָזא ִדׁשְ ִקיוָמא , ִאיִהי ָקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ

ִלים ע ִיְרֶאה ְוָכַעס. ׁשְ ָּדא ַמְלכות עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ָרׁשָ ּ ּ ּ.  

ַמִים, א ֲחֵזיּתָ א, ַּמְלכות ׁשָ י ַמְקְדׁשָ רוָתא . ִּאיִהי ּבֵ גֹו ִצָלא ְדׁשֵ ֵני ּבְ ל ִמְסּכְ ְּלָקְייָמא ּכָ ּ ּ
א ִכיְנּתָ אי ְצָדָקה. ִדׁשְ ּבָ ְּוַצִדיק ָדא ִאיהו ִאְקֵרי ּגַ ּ ְּלֵמיַחן וְלֵמיַזן ְלֹכָלא, ּ ִּדְכִתיב ִפַזר ָנַתן . ּ ּ ּ
ך. ָלֶאְביֹוִנים ִגין ּכָ ְלהו ְדַיֲהֵבי ְצָדָקהּגַ, ְּבְ ֵאי ְצָדָקה ָנְטֵלי ַאְגָרא ָלֳקֵביל ּכֻ ּּבָ ּ ּ.  

  ]ב''דף רח ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִבים, ּתָ ּצָ ָזָנא , ְּוֹלא ָיכֹול יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ְלָכל ַהּנִ ל ְדָקְייֵמי ְלִאּתְ ִּאֵלין ִאינון ּכָ ּ ּ
יה ְקָייא ִמּנֵ ּוְלִאְתׁשַ ִהְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו )ב''דף רח ע(ִאּתֹו ְוֹלא ָעַמד ִאיׁש . ּ , ִאּתֹו. ּּבְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָאר ְרִתיִכין ֲחָייִלין, ֶאָחיו. ָּדא ּכְ הו , ִּאֵלין ׁשְ ִּדְכִתיב ּבְ  ְלַמַען )תהלים קכב(ּ

  .ֲאַחי ְוֵרָעי

ִריך . ְוֹלא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו, ָּדָבר ַאֵחר א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ְּבְ ּ ֶנֶסת ּ ּכְ ּהוא ָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבִ ּ ּ
ָרֵאל ִהְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו. ִיׂשְ הו , ּּבְ ר ּבְ ִריך הוא ֲהָוה ִמְתַחּבֵ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ִיׂשְ ְלחֹוַדְייהו, ּבְ ִגין ְדִאינון ָנְטֵלי ּבִ ּּבְ ּ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹו, ּ ְּוָלא ִחּבוָרא ְדַעּמִ ָכִבים ּ
ֲהַדְייהו ּוַמָזלֹות ּבַ ך . ּּ ִגין ּכָ ְהֶיה ָלֶכם)במדבר כט(ְּבְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ִזְמָנא . ּ ּבַ ְּדָהא ּבְ

ְלחֹודֹוי, ָדא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִּאיהו קוְדׁשָ ּ ָרֵאל, ְּ ִחּבוָרא ָחָדא ִעם ִיׂשְ הו ֲאַחי , ּּבְ ִּדְכִתיב ּבְ ּ
ָמה ְדאוְקמו ְּוֵרָעי ּכְ   .ָהּ

י ֵייָסא ָפַתח ְקָרא ָרֵאל , ִּרּבִ ִריך הוא יֹוִקים ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

ַמָיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ֵמַעְפָרא ְקָמא ִנְקָמָתא ֵמַעּמְ ֵעי ְלִאּנָ ְּוִיּבָ ֵדין , ּ ּכְ
ִתיב ִהְתַוַדע , ּוְכִתיב ָהָכא. יּ וֵמַעִמים ֵאין ִאיׁש ִאּתִ)ישעיה סג(, ּכְ ְּוֹלא ָעַמד ִאיׁש ִאּתֹו ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ל ְיֵמי עֹוָלם)ישעיה סג(, ּכְ ֵאם ּכָ   .ּ ַוְיַנְטֵלם ַוְיַנּשְׂ

י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר, ְּוֹלא ָיכֹול יֹוֵסף ְלִהְתַאֵפק ִּרּבִ ֲעלֹות )תהלים קכג(, ּ יר ַהּמַ ֵָאֶליך  ׁשִ

ָמִים ּשָׁ ִבי ּבַ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהיֹוׁשְ ָמר, ָּנׂשָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ א ֲחֵזי. ּ ֵָאֶליך , ֲאָבל ּתָ

אִתי ֶאת ֵעיַני א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים)תהלים קכא(, ּוְכִתיב, ָנׂשָ ָּדא ְלֵעיָלא ְוָדא , ֶּאָלא.  ֶאּשָׂ
א א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים. ְלַתּתָ א. ָּדא ְלֵעיָלא, ֶאּשָׂ ְרָכאן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא ּבִ ִגין ְלַאְמׁשָ , ּבְ

ֵּמִאֵלין ָהִרים ִעָלִאין ְייהו, ּ ְרָכא ִמּנַ ָרֵאל ְדִאְתּבָ ְרָכאן ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְייהו ּבִ ָכא ִמּנַ ְּלַאְמׁשָ ּ ּ .
אִתי ֶאת ֵעיַני ְרָכאן ְדָנ, ֵָאֶליך ָנׂשָ ָאה ְלִאּנון ּבִ ְּלִמְצֵפי וְלַחּכָ ּ ּ אּ ן ְלַתּתָ ּמָ   .ֲּחתו ִמּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]740דף [ -ּ

ָמִים ּשָׁ ִבי ּבַ ְּדָכל ּתוְקָפָהא ְוֵחיָלָאה ְוִקיוָמָהא, ַּהיֹוׁשְ ּ ַמִים, ּּ ּשָׁ ִגין ְדַכד יֹוֵבָלא . ִּאיהו ּבַ ּּבְ
ְרִעין ח ַמּבוֵעי ְדָכל ִאינון ּתַ ַּאְפּתַ ּ ַמִים, ּ ּשָׁ ְלהו ָקְייֵמי ּבַ ּּכֻ ל ִא. ּ ַמִים ָנִטיל ּכָ ּינון ְּוֵכיָון ְדׁשָ

ְּנהֹוִרין ְדָנְפֵקי ִמיֹוֵבָלא ָרֵאל ַעל ְיָדא ְדַצִדיק ַחד, ּ ֵקי ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ֵדין ִאיהו ָזן ְוַאׁשְ ּּכְ ּ ּ.  

ה ְּוֵכיָון ְדָדא ִאְתַער ְלַגּבָ ְרָכא , ּ ְקָאה וְלִאְתּבָ ָכל ִסְטִרין ְלִאְתׁשַ ה ִאינון ְדָקְייָמן ּבְ ּמָ ּּכַ ּ ּ
ן ּמָ ָמא ְדַאּתְ. ִמּתַ ׁש ֵמֵאל ָאְכָלם)תהלים קד(,  ָאֵמרּכְ ִפיִרים ׁשֹוֲאִגים ַלֶטֶרף וְלַבּקֵ ּ ַהּכְ ּ .
ְדָקא ָחֵזי , ּוְכֵדין ָרָזא ְדָרִזין ּכְ ָלא ִעדוִנין ִמַבֲעָלה , )ג ליה''א ל''ד(ִאיִהי ָסְלָקא ּבְ ּוְמַקּבְ ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ָכל ִסְטִרין ָעְמֵדי , ּּכְ ְּוֻכְלהו ְדָקְייִמין ּבְ ּ ְלחֹוַדְייהוּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּבִ ְוֹלא ָעַמד , ּכְ
ל ִאיׁש ֵמָעַלי, ִּדְכִתיב. ִאיׁש ִאּתֹו ַּוִיְקָרא הֹוִציאו ּכָ ָלא ִעדוִנין , ּ ּוְלָבַתר ְדִאיִהי ְמַקּבְ ּ ּ ּ

ֲעָלה ָזנו, ִּמּבַ ְקָיין ְלָבַתר ְוִאּתְ ְלהו ִאְתׁשַ ּּכֻ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ל ַחְיתֹו  ַיׁשְ)תהלים קד(, ּכְ ּקו ּכָ
רו ְפָרִאים ְצָמָאם ּבְ ָדי ִיׁשְ   .ּׂשָ

ֵאִלָיהו י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ּבְ ִּרּבִ ּ ֱאלָהי ' ַּויֹאַמר ה' ּ ַוִיְקָרא ֶאל ה)מלכים א יז(, ִּדְכִתיב, ּ
ָנה ה ֲהֵרעֹוָת ְלָהִמית ֶאת ּבְ ר ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ִעּמָ ֲּהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ א ֲחֵזי. ּ ֵרי ֲהוו , ּתָ ּּתְ

ִריך הוא א ּבְ ְּדָקָאְמִרין ִמִלין ָלֳקֵביל קוְדׁשָ ּ ְּ ה ְוֵאִלָיהו, ּ ּמׁשֶ ה ָאַמר. ּ ה )שמות ה(, מׁשֶ  ָלּמָ
ְּוֵאִלָיהו ָאַמר. ֲּהֵרעֹוָת ָלָעם ַהֶזה ָנה, ּ ְּוַתְרַוְייהו ִמָלה ָחָדא ָקֲאְמרו, ֲּהֵרעֹוָת ְלָהִמית ֶאת ּבְ ּּ.  

ה ָאַמר. ָּרָזא ִאיהוֶּאָלא . ַמאי ַטְעָמא ה ֲהֵרעֹוָת, מׁשֶ ִגין , ֶּאָלא. ַמאי ַטְעָמא, ָלּמָ ּבְ
ָרֵאל ְלָטָאה ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְלׁשַ ּ ְּיַהְבּתְ ְרׁשו ְלִסְטָרא , ֲהֵרעֹוָת, ּּ

ַלט ֲעַלְייהו, ָאֳחָרא ְדַרע ֵּאִלָיהו ָאַמר. ְּלִמׁשְ ִליטֹול , ּ ְיַהְבּתְ ְרׁשו ְלִסְטָרא ְדַרעֲהֵרעֹוָת, ּ
ָמָתא ְדָדא   .ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא, ְּוָדא הוא ֲהֵרעֹוָת. ִּנׁשְ

א ֲחֵזי ֵּאִלָיהו ָאַמר, ּתָ ה, ּ ר ֲאִני ִמְתּגֹוֵרר ִעּמָ א . ֲּהַגם ַעל ָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ
ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְלֵאִלָיהו ּּבְ ּ ּּ ֶלךִהּנֵ, ְ ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ם ִאּשָׁ ָה ִצִויִתי ׁשָ ְּוָכל ַמאן ְדָזן . ּ
ּוְמַפְרֵנס ְלַמאן ְדִאְצְטִריך ֵליה ּ יֹוָמא ְדַכְפָנא, ְּ ן ּבְ ּכֵ ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ְוָכל ׁשֶ , ָּהא ִאְתַאִחיד ּבְ

ְּוָגִרים ֵליה ַחִיים ְוִלְבנֹוי א ֵאִלָי. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ּתָ א , ּהו ָאַמרְּוַהׁשְ ל ַמאן ְדִקֵיים ַנְפׁשָ ּּכָ ּ
ַעְלָמא ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּבְ ָּזֵכי ֵליה ַחִיים ְוָזֵכי ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּ ְלָטא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא . ּ א ׁשָ ּתָ ְוַהׁשְ

ִּסְטָרא ְדַרע ַעל ָהַאְלָמָנה ְדַאְנּתְ ְפַקְדּתְ ְלֵמיַזן ִלי ך ֲהֵרעֹוָת . ּ ִגין ּכָ   .)למה הרעות(ְּבְ

  ]א''דף רט ע - ' זוהר חלק א[

ִריך הוא א ּבְ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַרע ָלא ִאְתֲעִביד ְלַבר ָנׁש ֵמִעם קוְדׁשָ ּ א ֲחֵזי. ְּ ִזְמָנא , ּתָ ּבְ
יה, ְדַבר ָנׁש ָאִזיל ִליִמיָנא ִדיר ְלַגּבֵ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּנִטירו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְוָלא ָיִכיל ִסְטָרא , ְּ

ְלָטָאה  יה. ֲּעֵליהָאֳחָרא ְלׁשַ ְפָיא ַקּמֵ ְלָטָאה, ְּוַהאי ָרע ִאְתּכַ ְּוֵכיָון ִדְנִטיָרא . ְּוָלא ָיִכיל ְלׁשַ
יה ִריך הוא ִאְתַעְבָרא ִמּנֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִגין , ְּ ָרע )א''דף רט ע(ּבְ ק ּבְ ְּדִאיהו ִאְתָדּבַ ּ ֵדין , ּ ּכְ

יה ְנִטירו, ַּההוא ָרע יָון ְדָחֵמי ְדָלאו ִעּמֵ ּּכֵ ּ ּ ִליט ֲעֵליהּכְ, ּ ֵּדין ׁשַ יָצָאה ֵליה, ּ , ְּוָאֵתי ְלׁשֵ
ּוְכֵדין ִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו ּ ָמֵתיה, ּ   .ְּוָנִטיל ִנׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]741דף [ -ּ

ה ֲהֵרעֹוָת ה ָאַמר ָלּמָ ְּדִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו ְלִסְטָרא ְדָרע, מׁשֶ ּ ַלט ֲעַלְייהו , ּ ְּלִמׁשְ
ָרֵאל ְעּבוָדא ִדיֵליה, ְדִיׂשְ ׁשִ ְּלֶמֱהֵוי ּבְ ה ֲהֵרעֹוָתָּד. ּ ה ִמְנהֹון ְדֲהוו , ָבר ַאֵחר ָלּמָ ּמָ ְּדָחָמא ּכַ ּ ּ

ִסְטָרא ְדָרע, ֵמִתין   .ְּוִאְתְמָסרו ּבְ

א ֲחֵזי א ְדטֹוב ִאְתַער, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ּּבְ ל ֵחידו, ּ ְרָכאן , ְּוָכל ִטיבו, ּּכָ ְוָכל ּבִ
ָחן ּכְ ּתַ אי ִאיהו, ִמׁשְ ֲחׁשַ ְּוֹכָלא ּבַ ָּמה ְדאוְקמוָהּכְ, ּ בֹוד ַמְלכותֹו , ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּדָאְמֵרי ּבָ ּ ְּ

אי ֲחׁשַ ִגין , ְלעֹוָלם ָוֶעד ּבַ ְדָקא )א דהאי איהו יחודא''ס(ְוָרָזא ָדא ּבְ ֵדין ִיחוָדא ּכְ ּ ְדִאיהו ּכְ ּ ּ
  .ָחֵזי

י ִחָייא ְּוִכי ֵאִלָיהו, ָּאַמר ִרּבִ ַזר, ּ יָון ְדִאיהו ּגָ ּּכֵ א ּבְ, ּ ִּריך הוא ְמַקֵייםְּוקוְדׁשָ ּ ְּוִאיהו . ְ
ַמָיא ִזיר ַעל ׁשְ ְּדָלא ַלֲאָחָתא ִמְטָרא ְוַטָלא, ּגָ ֵּהיך ָדִחיל ִאיהו ֵמִאיֶזֶבל, ּ ּ ְדַרת ֵליה, ְ ְּדׁשַ ּ ּ .

ֶנֶפׁש ַאַחד ֵמֶהם)מלכים א יט(, ִּדְכִתיב ך ּכְ ים ֶאת ַנְפׁשְ י ָכֵעת ָמָחר ָאׂשִ ּוִמָיד ָדִחיל , ָ ּכִ ּּ
יהְוָעַרק ַעל   .ּ ַנְפׁשֵ

י יֹוֵסי ָּהא אוְקמוָה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָעאן ְלַאְטָרָחא ְלָמאֵריהֹון, ּ ְּדַצִדיַקָיא ָלא ּבָ ֲאַתר , ּ ּבְ
ַחת  ּכְ ּתַ מוֵאל.  ְלֵעיָנא)ליה(ְּדִנְזָקא ִאׁשְ ַגְווָנא ִדׁשְ ְ ֵאיך ֵאֵלך )שמואל א טז(, ִּדְכִתיב, ּּכְ ְ

אול ַוֲהָרָגִני ַמע ׁשָ ָיֶדך, ּר ֵליהָאַמ, ְּוׁשָ ח ּבְ ּקַ ָקר ּתִ ָעאן . ֶָעְגַלת ּבָ ִגין ְדַצִדיַקָיא ָלא ּבָ ּּבְ ּ ּ
ח ּכַ ּתַ ֲאַתר ְדִנְזָקא ִאׁשְ ּאוף ָהִכי ֵאִלָיהו. ְּלַאְטָרָחא ְלָמאֵריהֹון ּבְ יָון ְדָחָמא ְדִנְזָקא , ּּ ּּכֵ ּ

ח ּכַ ּתַ ֵעי ְלַאְטָרָחא ְלָמאֵריה, ִאׁשְ   .ָּלא ּבָ

ַמְעָנאֲאָנא, ָּאַמר ֵליה יה ַוִייָרא ַוֵיֶלך ֶאל ַנְפׁשֹו, ּ ִמָלה ׁשְ ִתיב ּבֵ ֵאִלָיהו ָלא ּכְ ְְדָהא ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ִנין ֲאַזל , ּוַמה ָחָמא. ְרִאָיה ָחָמא. ּ ַוַיְרא)מלכים א יט(ֶּאָלא  ה ׁשְ ּמָ ֶּאָלא ָחָמא ְדָהא ִמּכַ ּ

ְות ְתֵריה ַמְלַאך ַהּמָ ְּבַ יֵדיה, ּ א ַוֵיֶלך ֶאל ַנְפׁשֹוְוַה. ְּוָלא ִאְתָמַסר ּבִ ּתָ ְׁשְ ְַמאי ַוֵיֶלך ֶאל , ּ ּ
א, ַנְפׁשֹו ֲּאַזל ְלִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ן, ּ ּמָ ָקא ּתַ ּוַמאן ִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְלִאְתַדּבְ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ִתיב ֶאת ַנְפׁשֹו, ּתָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ִתיב ֶאל ַנְפׁשֹו, ּ ַמְעָנא, ְוָהָכא ּכְ ְּדָאַמר , ְוָרָזא ָדא ׁשְ
ְמעֹון י ׁשִ ָמִתין ְדַעְלָמא, ִרּבִ ל ִנׁשְ ְלהו ָנְפֵקי ֵמַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ּּכָ ּּכֻ ּ ּ ְּוֻכְלהו ָנִקיט , ּ ּ

ּלֹון ַההוא ְצרֹוָרא ְדַחָייא  ַרת ִמן ְדכוָרא, )דחיי(ּ ְּוַכד נוְקָבא ִאְתַעּבְ ּ א , ּ ִתיאוְבּתָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ
ִתיאוְב, ִּדְתֵרין ִסְטִרין י ְדכוָראּּבְ א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ ּּתָ ּ א ִדְדכוָרא ָנְפָקא . ּ יאוְבּתָ ְּוַכד ּתִ ּ ּ

ְרעוָתא יר, ּּבִ ִקיוָמא ַיּתִ ָמִתין ּבְ ֵדין ִאינון ִנׁשְ ּּכְ א וְרעו ְדִאיָלָנא , ּּ ִתיאוְבּתָ ִגין ְדֹכָלא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ
ְּדַחָייא ְּוֵאִלָיהו. ּ ִגין ְדֲהָוה ֵמַההוא ְרעוָתא ַי, ּ ּּבְ ּ ר ָנׁש ָאֳחָראּ יר ִמּבַ   .ִּאְתְקַיים, ּתִ

ִתיב ך ֶאל ַנְפׁשֹו ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִתיב ֶאת ַנְפׁשֹו, ּ ְּדָהא ֶאת ַנְפׁשֹו ָדא ִהיא נוְקָבא. ְוָלא ּכְ ּ ּ .
ה ָאַמר ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקָבא, ְוִאי ֵתיָמא ְוֶאל ָהִאּשָׁ ּּכְ ּ גֹו ְדכוָרא. ּ ד ִהיא ּבְ ּּכַ ֵדין ְוֶאל , ּ ּכְ

ה ָאַמרָה ה. ִאּשָׁ ְלחוָדָהא, ֶאת ָהִאּשָׁ ּנוְקָבא ּבִ ְּוָלא ִדְדכוָרא, ּ ּ ַגְווָנא ָדא ֶאל ַנְפׁשֹו. ּ ָּדָכר , ּכְ
ְלחֹודֹוי ִלילו ִדְדכוָרא, ּבִ ְלחוָדָהא ְוָלא ּכְ ֶּאת ַנְפׁשֹו נוְקָבא ּבִ ּ ּ ּ ּ ְטָרא . ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ

ֵני ל ּבְ יר ִמּכָ ִּדְדכוָרא ַיּתִ ּ יר,  ַעְלָמאּ ִקיוֵמיה ַיּתִ ִּאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ֵני ַעְלָמא, ּ ָאר ּבְ ׁשְ . ְוָלא ִמית ּכִ
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ִגין ְדֹכָלא ִאיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ּּבְ ּ ַלק ְלֵעיָלא. ְוָלא ִמּגֹו ַעְפָרא, ּּ ּוְבִגין ָדא ִאְסּתַ ּ ְוָלא ִמית , ּ
ֵני ַעְלָמא ל ּבְ ֹאַרח ּכָ ַמִיםּ ַוַי)מלכים ב ב(, ִּדְכִתיב. ּכְ ְסָעָרה ַהּשָׁ ַּעל ֵאִלָיהו ּבִ ּ.  

א ֲחֵזי ה ֶרֶכב ֵאׁש ְוסוֵסי ֵאׁש ְוגו, ּתָ ִתיב ְוִהּנֵ ֵדין )א''שמות קצז ע(', ַּמה ּכְ ּ ְדָהא ּכְ
ט ּגוָפא ִמן רוָחא ִּאְתַפּשַׁ ּ ֵני ַעְלָמא, ּ ָאר ֹאַרח ּבְ ׁשְ ַלק ְדָלא ּכִ ְּוִאְסּתַ ַאר ַמְלֲאָכא . ּ ּתָ ְוִאׁשְ

א י ֶעְליֹוִנין,ַּקִדיׁשָ ָאר ַקִדיׁשֵ ׁשְ ִליחוָתא ְבַעְלָמא, ּ ּכִ ְּוָהא אוְקמוָה. ְּוָעִביד ׁשְ ין , ּ ְּדִנּסִ
ַעְלָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָעַבד קוְדׁשָ ּ   .ַּעל ְיֵדיה ִאְתֲעִביָדן, ְּ

ִתיב, ְוָתא ֲחֵזי ַאל ֶאת ַנְפׁשֹו)מלכים א יט(, ַמה ּכְ ַקְדִמיָתא. ּ ַוִיׁשְ ְַוֵיֶלך, ּבְ ,  ֶאל ַנְפׁשֹוּ
ִקיוָמא ָמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ְרָיא מֹוָתא, ְּוָהָכא ֶאת ַנְפׁשֹו ָלמות. ּ ן . ִּאיָלָנא ְדֵביה ׁשַ ְוַתּמָ

ִריך הוא א ּבְ ִלי ֲעֵליה קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ָמה ִדְכִתיב, ְּ ָהר)מלכים א יט(, ּכְ ַמה .  ֵצא ְוָעַמְדּתָ ּבָ
ְתֵריה ִתיב ּבַ ה' ׁש ֵאׁש לא ָבֵאׁש הְוַאַחר ָהַרַע, ּּכְ ָּדא הוא , ְּוַאַחר ָהֵאׁש קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ

ֲּאַתר ְפִניָמָאה ְדֹכָלא ּ ל ְנהֹוִרין, ּ יה ָנְפִקין ּכָ ְּדִמּנֵ ּ.  

  ]ב''דף רט ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב ַאַדְרּתֹו ְוִהּנֵ)מלכים א יט(, ַמה ּכְ ֹמַע ֵאִלָיהו ַוָיֶלט ָפָניו ּבְ ׁשְ ּ ַוְיִהי ּכִ ּּ ּ ה ֵאָליו קֹול ּ
אִתי)א''ץ ע''תשא ק(ַּויֹאֶמר  ּ ַמה ְלך ֹפה ֵאִלָיהו ַויֹאֶמר ַקּנֹא ִקּנֵ ּּ ָ ִריך , ּ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

א ִלי, ּהוא ה ְמַקּנֵ ָלא ְדָלא , ַעד ָמַתי ַאּתָ ְּטָרַקת ּגַ ך מֹוָתא  )ב''דף רט ע(ּ ְלָטָאה ּבָ ְָיִכיל ְלׁשַ ּ
ַני ְוַעְלָמא ָלא , ְלָעְלָמא ָלך ִעם ּבָ ִני , ָּאַמר ֵליה. )נשא(ְָיִכיל ְלִמְסּבְ י ָעְזבו ְבִריְתך ּבְ ָּכִ ּ

ָרֵאל ְוגו ַָחֶייך, ָּאַמר ֵליה. 'ִיׂשְ ָכל ֲאַתר ְדָבַני , ּ ְּדּבְ א)נשא(ּ ּ ְיַקְיימו ְקָיים ַקִדיׁשָ ּ ֵהא , ּ ַאְנּתְ ּתְ
ן ּמָ ין ּתַ   )ליהו דאיהו זמין תמןא והא אתמר בגין כך מתקנין כורסיא לא''ד(. ַזּמִ

א ֲחֵזי ַרם ַהִהיא ִמָלה ְדֵאִלָיהו, ּתָ ַּמה ּגָ ּ ָרֵאל )מלכים א יט(, ִּדְכִתיב, ּ ִיׂשְ י ּבְ ַאְרּתִ  ְוִהׁשְ
ק לֹו ר ֹלא ָנׁשַ ַעל ְוָכל ַהֶפה ֲאׁשֶ ְרעו ַלּבַ ר לא ּכָ ִים ֲאׁשֶ ְרּכַ ל ַהּבִ ְבַעת ֲאָלִפים ּכָ ּׁשִ ָאַמר . ּ

ִריך א ּבְ ְֵליה קוְדׁשָ ּ אן וְלָהְלָאה, ּ הואּ ַני , ִּמּכָ ָלך ִעם ּבָ ְְדָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבְ . )נשא(ּ
יך ְחּתֶ ח ְלָנִביא ּתַ ְמׁשַ ָפט ֵמָאֵבל ְמחֹוָלה ּתִ ן ׁשָ ע ּבֶ י . ְָוֶאת ֱאִליׁשָ ְיֵהא ְנִביָאה ָאֳחָרא ְלַגּבֵ

ַני  ַלק ְלַאְתָרך, )נשא(ּבָ ְסּתַ ְְוַאּתְ ּתִ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הואּכָ, ְוּתָ א ּבְ י ֵליה ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ִדְמַקּנִ ּל ַההוא ּבַ ּ ּ ּ ָלא ָיִכיל ַמְלֲאָכא , ְּ
יה ְלָטָאה ּבֵ ְּדמֹוָתא ְלׁשַ א, ּ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ָלם. ּכִ יה ׁשְ ְּוִיְתַקֵיים ּבֵ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָמה . ּ ּכְ

ִפְנָחס ָמר ּבְ לֹום ָלֵכן ֱאמֹור ִהְנִני נֹוֵתן)במדבר כה(, ְדִאּתְ ִריִתי ׁשָ ַּוִיפֹול ַעל :  לֹו ֶאת ּבְ ּ
ָכה ַעל ַצָואָריו ְנָיִמן ָאִחיו ַוֵיְבךִ◌ וִבְנָיִמן ּבָ ַּצְואֵרי ּבִ ּ י ִיְצָחק ָאַמר. ּּ ָּהא אוְקמוָה, ִרּבִ ּ ,

ִני ְּדָבָכה ַעל ִמְקָדׁש ִראׁשֹון ְוַעל ִמְקָדׁש ׁשֵ ּ ּ.  

ִמְגַדל ָד)שיר השירים ד(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ּכְ לוי ּ ֵגן ּתָ נוי ְלַתְלִפיֹות ֶאֶלף ַהּמָ ִּוד ַצָואֵרך ּבָ ּ ּּ ּ ְ

ּבֹוִרים ְלֵטי ַהּגִ ִמְגַדל ָדִוד. ָעָליו ּכֹל ׁשִ ּּכְ ַּמאן ִמְגַדל ָדִוד, ּ ָּדא ִמְגַדל ָדִוד ַוַדאי. ּ ּ ּ ְּדָבָנה , ּ
ֵּליה ָדִוד ַלִים, ּ ְּוָסִליק ֵליה ּגֹו ְירוׁשָ ִמְגַדל ָדִוד. ּ ֶּאָלא ּכְ ּ ֵלם ִדְלֵעיָלאָּד, ּ ּא ְירוׁשָ ִּדְכִתיב , ּ
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יה ם ה)משלי יח(, ּּבֵ ב' ּ ִמְגַדל ֹעז ׁשֵ ּגָ ּּבֹו ָירוץ ַצִדיק ְוִנׂשְ ב. ּ ּגָ ֶּאָלא ַההוא ִמְגַדל , ַמאן ִנׂשְ ּ ּ
ב ּגָ ִגין ְדֵביה ָירוץ ַצִדיק, ִנׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ַָצָואֵרך א, ּ א ִדְלַתּתָ ית ַמְקְדׁשָ ָּדא ּבֵ ְּדִאיהו ָקִאים, ּ ִפירוּ ִתּקוָנא ְדׁשַ ּ ּבְ ּ ַקְדָלא ְלגוָפא, ּּ . ּּכְ
ָואר ִפירו ְדָכל ּגוָפא, ַּמה ּצַ ִּאיהו ׁשַ ּ ּ א, ּּ י ַמְקְדׁשָ ִפירו ְדָכל ַעְלָמא, ָּהִכי ָנֵמי ּבֵ ִּאיהו ׁשַ ּ ּּ.  

נוי ְלַתְלִפיֹות ּּבָ ּ יה, ּ ָלן ּבֵ ּכְ ֵני ַעְלָמא ֲהוו ִמְסּתַ ָלא ְדָכל ּבְ ּּתִ ּ ּ ְלִפיֹות, ּמוָהְּוָהִכי אוְק, ּ ּּתַ ּ ,
יה ָחן וְמַצָלאן ְלַגּבֵ ּבְ ל ְדָכל ִפיֹות ְדַעְלָמא ְמׁשַ ּּתֵ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

לוי ָעָליו ֵגן ּתָ ּקוִנין, ֶּאֶלף ַהּמָ ִּאֵלין ֶאֶלף ּתִ ְדָקא ְיאות, ּ יה ּכְ ִנין ּבֵ ִּדְמַתּקְ ּ ְלֵטי . ּ ּכֹל ׁשִ
ּבֹוִרים ְטָרא ְד, ַהּגִ ְּדֻכְלהו ָקא ַאְתָיין ִמּסִ ּ ָיאּּ   .ִדיָנא ַקׁשְ

ָואר ְלָיין, ַּמה ּצַ יה ּתַ ָתא ּבֵ ּקוִנין ְדִאּתְ ל ּתִ ּּכָ ּ א. ּ ַמְקְדׁשָ ך ּבְ ּּכָ יה , ְ ּקוִנין ְדַעְלָמא ּבֵ ל ּתִ ּּכָ ּ ּ
ְרָיין ְלָיין ְוׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה. ּתַ ּ ַעל ַצָואֵרינו ִנְרָדְפנו)איכה ה(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ , ַּעל ּבֵ

ִפירו ְדָכל ַעְלָמאְּדִאיה ּו ַצָואר ְוׁשַ ּ ּ ִּנְרָדְפנו. ּּ ֵרין ִזְמִנין, ּ ָּיַגְענו ְלִמְבֵני ֵליה ּתְ ְּוֹלא הוַנח , ּ
ְבקוָה ָלן. ָּלנו ְּדָהא ָלא ׁשָ ֵני ְלָבַתר, ּ   .ְוִאְתָחַרב ְוָלא ִאְתּבְ

ָואר ֵצי, ַּמה ּצַ ּתֵ יָון ְדִאׁשְ יה, ּּכֵ ֵצי ִעּמֵ ּתֵ ל ּגוָפא ִאׁשְ ּּכָ א. ּ י ַמְקְדׁשָ יָון , ָּהִכי ָנֵמי ּבֵ ּכֵ
ך ֵצי ְוִאְתַחּשַׁ ּתֵ ְְדִאיהו ִאׁשְ ּ ך, ּ ל ַעְלָמא ָהִכי ָנֵמי ִאְתַחּשַׁ א, ְּכָ ְמׁשָ ַמָיא , ְוָלא ָנִהיר ׁשִ ְוָלא ׁשְ

  .ְוַאְרָעא ְוֹכְכַבָיא

ָכה יֹוֵסף ַעל ָדא ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ ּוְלָבַתר ְדָבָכה ַעל ָדא. ְ ּ ָכה ַעל ׁשִ, ּ לוּבָ ְּבִטין ְדִאְתּגָ ד . ּ ּכַ
א י ַמְקְדׁשָ לו ִמָיד, ִּאְתָחִריב ּבֵ ְבִטין ִאְתּגָ ְלהו ׁשִ ּּכֻ ּ ּ יֵני ַעְמַמָיא, ּ ְדרו ּבֵ ְּוִאְתּבַ ֲּהָדא הוא . ּ

ק ְלָכל ֶאָחיו ַוֵיְבךִ◌ ֲעֵליֶהם ָכה. ֲּעֵליֶהם ַוַדאי, ִּדְכִתיב ַוְיַנּשֵׁ ָלם ּבָ א , ַּעל ּכֻ י ַמְקְדׁשָ ַּעל ּבֵ
ֵרין ִזְמִנין ָבִטים, ְּדִאְתָחִריב ּתְ ֶרת ַהּשְׁ יֵני , ְוַעל ֲאחֹוי ֲעׂשֶ ְדרון ּבֵ ָגלוָתא ְוִאְתּבַ לו ּבְ ְּדִאְתּגָ ּ ּ ּ ּ

רו ֶאָחיו ִאּתֹו. ַעְמַמָיא ְּוַאֲחֵרי ֵכן ִדּבְ ִתיב ַוִיְבּכו, ּ ְּוָלא ּכְ ָכה, ּ ְּדָהא ִאיהו ּבָ יה , ּ ְּדִנְצְנָצה ּבֵ ּ
א ּרוָחא ַקִדיׁשָ כו,ּ ּ ְוִאינון ָלא ּבָ א, ּ ָרא ֲעַלְייהו רוַח קוְדׁשָ ְּדָלא ׁשָ ּ ּ ּ:  

ית ַפְרֹעה ַמע ּבֵ י . ְּוַהּקֹל ִנׁשְ א ָפַתח ְוָאַמר )אלעזר(ִרּבִ  ִנְכְסָפה ְוַגם )תהלים פד( ,ַּאּבָ
י ְלַחְצרֹות ה ְלָתה ַנְפׁשִ נו ֶאל ֵאל ָחי' ּכָ ִרי ְיַרּנְ י וְבׂשָ ִּלּבִ א ֲחֵזי. ּ ל ּבַ, ּתָ ׁש ְדַצֵלי ּכָ ּר ּנָ ּ

י ָמאֵריה)וקם(ְּצלֹוֵתיה  ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ַקּמֵ ְרָכאן ּבְ ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַאְקָדָמא ֵליה ּבִ ּ ּ ְ ,
ִזְמָנא ְדִאְצְטִריך י ָמאֵריה ּבְ ְוְלַצֵלי ְצלֹוֵתיה ַקּמֵ ּ ּ ּּ.  

ַצְפָרא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ְּלַאֲחָדא ּבִ ּ ִמְנ. ְּ ָמאָלא, ָחהּבְ ׂשְ ּוְצלֹוָתא . ְלַאֲחָדא ּבִ
ּוָבעוָתא יה, ּ ִגין ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבְ ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ , ְואֹוִקיְמָנא. ְ

ַּמאן ְדַצֵלי ְצלֹוֵתיה י ָמאֵריה)וקם(, ּּ ְצלֹוֵתיה, ּ ַקּמֵ ַמע ָקֵליה ּבִ ִּאְצְטִריך ֵליה ְדָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ ְ .
ְצלֹוֵתיה ַמע ָקֵליה ּבִ ּוַמאן ְדַאׁשְ ּ ּ ַמע, ּ ּתְ   .ְּצלֹוֵתיה ָלא ִאׁשְ

  ]א''דף רי ע - ' זוהר חלק א[
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ִגין . ַמאי ַטְעָמא ָלאו ִאיִהי ַהִהיא ָקָלא , ּ ִדְצלֹוָתא)ב''ב ע''שמות ר) (א''דף רי ע(ּבְ
ְתַמע ע ָלאו ִהיא ְצלֹוָתא. ְּדִאׁשְ ּמַ ּתַ ְּדַההוא קֹול ְדִאׁשְ ּ ָּדא ָקָלא . ּוַמאן ִאיִהי ְצלֹוָתא. ּ

ַמע, ָאֳחָרא ּתְ ָקָלא ְדִאׁשְ ַמע, ְּדַתְלָיא ּבְ ּתְ ּוַמאן הוא ָקָלא ְדִאׁשְ ּ ָּדא ַההוא קֹול ְדהוא . ּ ּ ּ ּ
וא יה, ו''ּבְ ָלא וא, ָּקָלא ְדַתְלָיא ּבֵ ָּדא ַההוא ֹקל ּבְ   .ו''ּ

ך ְוְבִגין ּכָ ָּלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמׁשְ, ּ ְצלֹוֵתיהְ ַּמע ָקֵליה ּבִ ֶּאָלא ְלַצָלָאה , ּ ּ
ַלַחׁש ַמע, ּבְ ּתְ ַההוא ָקָלא ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ִדיר. ּ ַלת ּתָ , ְְוִסיָמִניך. ְּוָדא ִהיא ְצלֹוָתא ְדִאְתַקּבָ

ַמע ָלא וא, ְוַהּקֹל ִנׁשְ ַמע, ו''ֹקל ּבְ אי. ִנׁשְ ֲחׁשַ ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא ְדִהיא ּבַ ַחּנָ. ּ , הִּדְכִתיב ּבְ
ַמע)שמואל א א( יל. ּ ְוקֹוָלה לא ִיּשָׁ ִריך הוא ַקּבִ א ּבְ ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ד , ְּ ּכַ

ְדָקא ְיאות ִּאְתֲעִביד ּגֹו ְרעוָתא ְוַכָווָנה ְוִתּקוָנא ּכְ ּ ּ ְדָקא ָיאֹות , ּ ּוְלַיֲחָדא ִיחוָדא ְדָמֵריה ּכְ ּ ּ
ָכל יֹוָמא אמר רבי , מאי טעמא, ו''מע חסר ואוהקל נש. והקל נשמע בית פרעה(. ּבְ

כתיב . דא היא שכינתא דבכאת על חרוב בי מקדשא ועל גלותהון דישראל, אלעזר
אף כאן , מה להלן שכינתא. קול ברמה נשמע) ירמיה לא(, וכתיב התם, והקל נשמע, הכא

  .)נמי שכינתא

י ֶאְלָעָזר ָאַמר אי, ִרּבִ ֲחׁשַ ָּדא ִהיא ָקָלא ִעָלָאה, ָקָלא ּבַ ן, ּ ּמָ . ְּדָכל ָקִלין ָנְפִקין ִמּתַ
ָלא ו א', ֲאָבל ֹקל ּבְ וא, ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא ִדְלַתּתָ ְלָקא ּבְ ְּדִאיִהי ָאְזָלא ְלִאְסּתַ ו ''ּ

יה ָרא ּבֵ ּוְלִאְתַחּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ַמע, ּתָ ָלא וא, ְוַהּקֹל ִנׁשְ ָּדא הוא ֹקל ּבְ ַכאת ַעל ִמְקָדׁש . ו''ּ ָּדא ִהיא ָקָלא ְדּבָ ּ ּ
ִני ַמע. ִּראׁשֹון ְוַעל ִמְקָדׁש ׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִנׁשְ ָמע, ּכְ ָרָמה ִנׁשְ ָרָמה. קֹול ּבְ ַמאי , ּבְ

ָרָמה ָּדא הוא ַעְלָמא ִעָלָאה. ּבְ ּ ית ֵאל, ְְוִסיָמִניך. ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ תהלים (, ִמן ָהָרָמה ְוַעד ּבֵ

ָרָמה.  ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם)קו ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה, ָהָכא ּבְ א ִדי . ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ
ַמע ָרָמה ִנׁשְ ִתיב. ּבְ ֵדין ַמה ּכְ יֹום ַההוא ִלְבִכי ' ּ ַוִיְקָרא ה)ישעיה כב(, ּכְ ֱּאלִהים ְצָבאֹות ּבַ ּ
ּוְלִמְסֵפד ְוגו ּ'.  

ַמע ִגין ְדוא. ַמאי ַטְעָמא. ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְוַהּקֹל ִנׁשְ יהו ִאְת''ּּבְ ַלק ִמּנֵ ַּרַחק ְוִאְסּתַ ּ ,
י ֵאיֶננו ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ה ַעל ּבָ ּוְכֵדין ָרֵחל ְמַבּכָ י ֵאיֶנּנו. ּ י ֵאיָנם , ּּכִ ּכִ

ֵעי ֵליה י ֵאיֶנּנו. ִּמּבָ ֶּאָלא ּכִ י ֵאיֶנּנו, ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ה, ּּכִ ח ִעּמָ ּכַ ּתַ ְּדַבֲעָלה ָלא ִאׁשְ ּ ּ .
הְּד ח ִעּמָ ּכַ ּתַ ֲעָלה ִיׁשְ ִּאְלָמֵלא ּבַ ּ ְתַנֵחם ֲעַלְייהו, ּ ָנָהא. ּּתִ ֵדין ּבְ ָגלוָתא, ְּדָהא ּכְ . ָּלא ְיהֹון ּבְ

ּוְבִגין ְדֵאיֶנּנו ּ ָנָהא, ּ ה, ָלאו ִאיִהי ִמְתַנֲחָמא ַעל ּבְ ִגין ִדְבָנָהא ִאְתַרֲחקו ִמּנָ ּּבְ ּ ַּעל ְדֵאיֶנּנו , ּ ּ
ה   .ִּעּמָ
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 ] בשנה65יום [ום ו כסלו סדר הלימוד לי

א ֲחֵזי ית ַפְרֹעה, ּתָ ְָדא הוא ִסיָמִניך ְלֵעיָלא, ּּבֵ ּ ל , ּ יה ּכָ ְלָיין ִמּנֵ יָתא ְדִאְתְפָרעו ְוִאְתּגַ ּּבֵ ּ ּּ ּ
ל ַמה ְדֲהָוה ָסִתים, ְּנהֹוִרין ְוָכל ּבוִציִנין ִלי, ּּכָ ן ִאְתּגְ ּמָ ך. ִמּתַ ְוְבִגין ּכָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ל ְנהֹוִרין ְוָכל ּבוִציִניןַא ִּפיק ּכָ ִגין ְלַאְנָהָרא ְלַההוא קֹול, ּ ָלא וא, ּּבְ   .ו''ְּדִאְקֵרי ֹקל ּבְ

א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַהאי ֹקל ֵמַעְפָרא, ּתָ א ּבְ ד ָיִקים קוְדׁשָ ּּכַ וא, ְּ ר ּבְ ל , ו''ְוִיְתַחּבַ ֵדין ּכָ ּכְ
ִזְמָנא ְדָג ְייהו ּבְ ַּמה ְדִאְתֲאִביד ִמּנַ ְנהֹוִרין ִעָלִאין ְדִאּתֹוְסָפן ִמּגֹו , ּלוָתאּ ִּיְתֲהַדר ְוִיְתַעְדנון ּבִ ּ ּּ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּעְלָמא ִעָלָאה דֹול וָבאו )ישעיה כז(, ּכְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ יֹום ַההוא ִיּתָ ּ ְוָהָיה ּבַ ּ ּ ּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְו ָדִחים ּבְ ור ְוַהּנִ ֶאֶרץ ַאּשׁ ָּהאֹוְבִדים ּבְ ֲחוו ַלהּ ּתַ ָלם' ִּהׁשְ ירוׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש ּבִ   :ּּבְ

ה ֻצֵויָתה ֹזאת ֲעׂשו ְקחו ָלֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגו ְּוַאּתָ ּ י ִחָייא ָפַתח. 'ּ ִּרּבִ  )ישעיה סו(, ּ
ה ָמׂשֹוׂש ְוגו יׂשו ִאּתָ ל אֹוֲהֶביָה ׂשִ ַלם ְוִגילו ָבה ּכָ ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ּׂשִ ּ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. 'ּ ד ִאְתָחַרב ּכַ, ּתָ

א ְוָגְרמו חֹוִבין י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ָרֵאל ֵמַאְרָעא, ּ לו ִיׂשְ א )א''ה ע''ויקרא ע(, ְּוִאְתּגָ ַלק קוְדׁשָ ּ ִאְסּתַ ּ
ִריך הוא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּּבְ א, ְ י ַמְקְדׁשָ ח ַעל ָחרוב ּבֵ ּגַ ְּוָלא ַאׁשְ לו, ּ יה ְדִאְתּגָ ְּוַעל ַעּמֵ ּ ּ ,

א ִאְת ִכיְנּתָ הֹוןּוְכֵדין ׁשְ ְלָייא ִעּמְ   .ּּגַ

ד ָנַחת יֵתיה ְדִאּתֹוַקד, ּכַ ח ַעל ּבֵ ּגַ ַּאׁשְ ִלי, ּ יה ְוָהא ִאְתּגְ ל ַעל ַעּמֵ ּכַ ַאל ַעל . ִּאְסּתַ ׁשָ
ְרַכת ֵדין ַוִיְקָרא ה. ַמְטרֹוִניָתא ְוִאְתּתָ יֹום ַההוא ִלְבִכי וְלִמְסֵפד ' ּּכְ ֱּאֹלִהים ְצָבאֹות ּבַ ּ ּ ּ

קּוְלָקֵרָחה ְוַלֲחֹגר  ה. ׂשָ ִתיב ּבָ ם ִהיא ַמה ּכְ ק ַעל )יואל א(, ְּוִהיא ּגַ ְבתוָלה ֲחֻגַרת ׂשַ ּ ֱאִלי ּכִ
ַעל ְנעוֶריָה י ֵאיֶנּנו. ּּבַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ּכִ ַלק ִמיָנה, ּּכְ ִגין ְדִאְסּתַ ּּבְ ח ִפירוָדא, ּּ ּכַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ.  

  ]ב''דף רי ע - ' זוהר חלק א[

ַמָיא ְוַאְרָע ְּוֲאִפילו ׁשְ לו, אּ ְלהו ִאְתַאּבָ ּּכֻ ּ ַמִים ַקְדרות )ישעיה נ(, ִּדְכִתיב, ּ יׁש ׁשָ ּ ַאְלּבִ
סוָתם ים ּכְ ק ָאׂשִ לו ֲעֵליה. ְּוׂשַ ְלהו ִאְתַאּבָ ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּכֻ ּ ּ ּ  ֵהן )ישעיה לג(, ִּדְכִתיב, ּ

יון לֹום ַמר ִיְבּכָ ה ַמְלַאֵכי ׁשָ ֶּאְרֶאָלם ָצֲעקו ֻחּצָ ּ א ְוִס. ּ ְמׁשָ כו ׁשִ לו ְוָחׁשְ ּיֲהָרא ִאְתַאּבָ ּ
ֵצאתֹו ְוגו)ישעיה יג(, ִּדְכִתיב. ְנהֹוֵריהֹון ֶמׁש ּבְ ך ַהּשֶׁ ֵאי', ְ ָחׁשַ ְּוֹכָלא ִעָלֵאי ְוַתּתָ כו ֲעָלה , ּ ּּבָ ּ

לו )ב''דף רי ע( ְלָטא ֲעָלה ִסְטָרא ָאֳחָרא, ַמאי ַטְעָמא. ְּוִאְתַאּבָ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ְלָטא ַעל , ּ ְּדׁשָ
אַאְרָע   .ּא ַקִדיׁשָ

ן ָאָדם ּכֹה ָאַמר ה)יחזקאל ז(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ּבֶ א '  ְוַאּתָ ָרֵאל ֵקץ ּבָ ֱאֹלִהים ְלַאְדַמת ִיׂשְ
ְנפֹות ָהָאֶרץ ע ּכַ ץ ַעל ַאְרּבַ ַּהאי ְקָרא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ַהּקֵ ָרֵאל ֵקץ. ּ ַמאי , ְלַאְדַמת ִיׂשְ

ָרֵאל ֵקץ ִה. ִּאיהו ָמר. יאְוִכי ַאְדַמת ִיׂשְ ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדאי ְוִאּתְ ּ , ֵּקץ ִאיהו ִליִמיָנא, ּ
ָמאָלא ָמאָלא. ּ ְלֵקץ ַהָיִמין)דניאל יב(, ִּדְכִתיב, ֵקץ ִליִמיָנא. ֵּקץ ִאיהו ִלׂשְ , ֵקץ ִלׂשְ

ְכִלית הוא חֹוֵקר)איוב כח(, ִּדְכִתיב ך וְלָכל ּתַ ם ַלחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ּ  ֵקץ )בראשית ו(ְּוָדא הוא , ְ
ר ׂשָ ל ּבָ ָמר, ּכָ ָמה ְדִאּתְ ָרֵאל ֵקץ, ֵּקץ ִדיִמיָנא. ּכְ ץ. ַּהְיינו ִדְכִתיב ְלַאְדַמת ִיׂשְ א ַהּקֵ ָּדא , ּבָ

ָמאָלא ָּדא ֵקץ ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ֵּקץ ִדיִמיָנא. ֵּקץ ִדׂשְ ּ ָמאָלא. ּ ָּדא ֵקץ ְדֵיֶצר ָהָרע, ֵּקץ ִדׂשְ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]746דף [ -ּ

ְרמו ְוִא ְּוָדא ִאיהו ְדַכד חֹוִבין ּגָ ּ רוּ ּבְ ָעה , ְּתּגַ ְלָטָנא ְלַמְלכות ָהְרׁשָ ַזר ְוִאְתְייִהיב ׁשָ ִּאְתּגְ
ְלָטָאה יה, ְלׁשַ יֵתיה וִמְקְדׁשֵ ּוְלָחָרָבא ּבֵ ּ ּ ּ ֱאלִהים '  ּכֹה ָאַמר ה)יחזקאל ז(, ְּוָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ה ָבָאה   .ְּוֹכָלא ַחד, ָרָעה ַאַחר ָרָעה ִהּנֵ

ך ְוְבִגין ּכָ לו ִעָל, ּ ִּאְתַאּבָ ָמאָלאּ ְלָטנֹו ְלַהאי ֵקץ ִדׂשְ ֵאי ַעל ְדִאְתְייִהיב ׁשָ ֵּאי ְוַתּתָ ּוְבִגין . ּ
ך א, ְּכָ יָון ְדַמְלכו ַקִדיׁשָ ּּכֵ ּ ְפָיא, ּ ַמִים ִאְתּכַ ּוַמְלכות ַחָייָבא , ַּמְלכות ׁשָ ּ ר )אחרא(ּ ּבַ  .ִאְתּגַ
ר ָנׁש)כדין( ה, ּ ִאית ֵליה ְלָכל ּבַ ָלא ִעּמָ הּוְלִא, ְּלִאְתַאּבָ ְפָיא ִעּמָ ּוְבִגין ְדַכד ִאיִהי . ְּתּכַ ּ

ָפא ֲהָדה, ְּוַעְלָמא ִיְתַחֵדי, ִּיְזַדּקְ ִּיְתַחֵדי ִאיהו ּבַ ּ ל )ישעיה סו(, ִּדְכִתיב. ּ ה ָמׂשֹוׂש ּכָ יׂשו ִאּתָ ּ ׂשִ ּ
ִלים ָעֶליָה ְתַאּבְ   .ַהּמִ

א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ הו ּבְ ִתיב ּבְ , ְּוָרָזא ְדֶעְגָלה ָדא. ָיה ִמְצַרִים ֶעְגָלה ְיִפיִפ)ירמיה מו(, ּּכְ
ִנין ה ׁשְ ה ִזְמִנין ְוַכּמָ ּמָ ְלָטֵניה ּכַ חֹות ׁשָ ָרֵאל ּתְ ֲּהוו ִיׂשְ ְלָטָאה . ּ ָרֵאל ְלׁשַ ּוְבִגין ִדְזִמיִנין ִיׂשְ ּ ּ

א ֲעָגלֹות, ְּלָבַתר ֲעָלה ּתָ   .ִאְתְרִמיז לֹון ַהׁשְ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ַההוא ִפְרָקא . ֵּסף ְלַיֲעֹקב ַעל ֶעְגָלה ֲערוָפהֶּרֶמז ָרַמז ֵליה יֹו, ִרּבִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
יה ִּאְתְפַרׁש ִמּנֵ ְּואוְקמוָה. ּ ח ָקטֹוָלא, ֶּעְגָלה ֲערוָפה, ּ ּכַ ּתַ ְּדִאיִהי ַאְתָיא ַעל ְדִאׁשְ ְוָלא , ּ

י. ִּאְתְייַדע ַמאן ָקִטיל ֵליה יׁשִ ְלטון ַעל ַאְרָעא רוִחין ּבִ ּוְבִגין ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּן ְדָלא ִאְצְטִריכוּ ּ ,
יה, ַּיֲהִבין ַהאי ֶעְגָלה ְלִתּקוָנא מֹוְדעון ְלַגּבֵ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ְלטו ֲעַלְייהו, ּ ְּוָלא ִיׁשְ לעיל (. ּ

  )א''קיד ע

א ֲחֵזי ֶות, ּתָ ְלהו ָעְבִרין ַעל ְיֵדי ְדַמְלַאך ַהּמָ א ּכֻ ֵני ָנׁשָ ל ּבְ ְּכָ ּ ּ ר ֵמַהאי ְדַאְקִדימו, ּ ּּבַ ּ ּ ֵליה ּ
א ֵני ָנׁשָ יה ְוִליטֹול ְרׁשו, ּבְ ְלָטָאה ּבֵ ַּעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמָנא ְלׁשַ ּ ַבר ָנׁש. ּ ִליט ּבְ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ ,

ַּעד ְדָנִטיל ְרׁשו ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ְלָטָאה ַעל ַההוא ֲאַתר, ּ ִּאית ֵליה ִדיָנא ְלׁשַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ  )דברים כא(, ּכְ
הולא נֹוַדע ִמי ִה ָּהִכי ָנֵמי ִאית ֵליה ִדיָנא ְדָלא ִאְתְייַדע. ּּכָ ּ ִגין ְלַקְטְרָגא ַעל ַההוא , ּ ּּבְ

ָקר ְוגו)דברים כא(, ְּוַעל ָדא. ֲאַתר ִגין ְלַאֲעָבָרא . 'ּ ְוָלְקחו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶעְגַלת ּבָ ּבְ
ִּדיֵניה ְדַההוא ֲאַתר ּ לֹוט ּבֵ, ּ ָנא ְדָלא ִיׁשְ ּקָ ּוְלִאְתּתַ יה, ּיה ְמַקְטְרָגאּ ָזָבא ִמּנֵ ּתְ ּוְלִאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ד ִאְתְפַרׁש ֵמֲאבֹוי, ּתָ ָלא ְלָוָיה, ּיֹוֵסף ּכַ ַדר, ּבְ ּתַ ּוְבָלא ֲאִכיָלה ִאׁשְ ְוֲהָוה ַמה , ּ
ִני ָאֵבל , ָאַמר,  ָטרֹוף טֹוַרף יֹוֵסף)בראשית לז(, ְוַכד ָאַמר ַיֲעֹקב. ְּדֲהָוה י ֵאֵרד ֶאל ּבְ ּכִ
אֹו ְּדֲאָנא ָגִריְמָנא ֵליה, ָלהׁשְ ַּדֲהֵויָנא ָיַדע ַדֲאחֹוי ַסְנָיין ֵליה, ְּותו. ּ ּ ַדְרָנא ֵליה, ּ ְּוׁשַ ְוֶרֶמז . ּ

  .ָּקא ָרִמיז ֵליה

י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַדר לֹון, ּ ִּאינון ֲעָגלֹות ַעל ִפי ַפְרֹעה ׁשַ ּּ ן ָלֶהם יֹוֵסף , ּ ִּדְכִתיב ַוִיּתֵ ּ
ִּדיוָקא ְדִמָלה, ָּאַמר ֵליה. ּי ַפְרֹעהֲּעָגלֹות ַעל ִפ ּ ה ֻצֵויָתה ֹזאת ֲעׂשו, ּּ ִּדְכִתיב ְוַאּתָ ּ ה . ּ ְוַאּתָ
ֻּצֵויָתה ַדְייָקא ה, ּ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַבע לֹון, א''ּ ַמע ְדיֹוֵסף ּתָ ן ָלֶהם , ַּמׁשְ ך ַוִיּתֵ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ
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ּיֹוֵסף ֲעָגלֹות ַעל ִפי ַפְרֹעה ִמָלהְוַיֲע. ּ ֹּקב ָלא ִאְתְקַיים ּבְ ַּוַיְרא , ִּדְכִתיב. ַּעד ְדָחָמא לֹון, ּ
ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם את אֹותֹו ַוּתְ ַלח יֹוֵסף ָלׂשֵ ר ׁשָ   .ֶּאת ָהֲעָגלֹות ֲאׁשֶ

  ]א''דף ריא ע - ' זוהר חלק א[

ְמעֹון י ׁשִ ִחי רוַח ַיֲעֹקב, ָאַמר ַרּבִ ַקְדִמיָתא ַוּתְ ָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ּוְלָבַתר ַו, ּּבְ ּיֹאֶמר ִיׂשְ
ִני ָחי ַקְדִמיָתא ָקֵרי ֵליה אֹוַרְייָתא ַיֲעֹקב, ֶּאָלא. ּבְ פוָתא, ּּבְ ִגין ׁשוּתָ ּּבְ פו , ּ ּתְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ

ַההוא ֵחֶרם א ּבְ ִכיְנּתָ ן יֹוֵסף, ּׁשְ ד ִאְזַדּבַ א ָסְלָקא. ּּכַ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ּתָ ֵדין ִאיהו, ְּוַהׁשְ ִחי ַוּתְ, ּּכְ
א, ּרוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם ִכיְנּתָ ִקיוָמא. ְּוָדא הוא ָרָזא ִדׁשְ ּוָבַתר ְדִאיִהי ָקְייָמא ּבְ ּ ֵדין )בגין(, ּּ  ּכְ

א ִדְלֵעיָלא ה, ַּדְרּגָ ָרֵאל, ִּאְתֲעַבר ְלַגּבָ א ְדִאיהו ִיׂשְ ַּדְרּגָ ּ אתער , א כדין דרגא דלעילא''נ(. ּ

אן)ואיהו דרגא דישראל, לגבה א ִדְלֵעיָלא ָלא ִאְתַער ְלֵעיָלאְּד,  ִמּכָ ַּעד ְדִאְתַער , ַדְרּגָ
א ַקְדִמיָתא ְלַתּתָ ִחי רוַח , ּבְ ְּדָהא ָהָכא ַוּתְ ַקְדִמיָתא )א''דף ריא ע(ּ ּוְלָבַתר ַויֹאֶמר , ַיֲעֹקב ּבְ ּ

ָרֵאל   .ִיׂשְ

ַמְרֹאת ַהַלְיָלה ָרֵאל ּבְ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְלִיׂשְ ִתיב, ּ ַמְרַאת ּכְ ח ְזָבִחים , א ֲחֵזיּתָ. ּבְ ַּוִיְזּבַ
ַקְדִמיָתא, ֵלאלֵהי ָאִביו ִיְצָחק ָרָזא ִדְרִחימו. ּבְ ָמאָלא ּבְ ִגין ְלִאְתָעָרא ׂשְ ּוְכֵדין ַויֹאֶמר . ּּבְ ּ

ַמְראֹות ַהַלְיָלה ָרֵאל ּבְ א ְדָקֲאָמָרן ְדִאיִהי ַמְראֹות ַהַלְיָלה, ֱּאֹלִהים ְלִיׂשְ ַהאי ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ.  

ה ִדְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא, ָר ָאֹנִכי ָהֵאל ֱאֹלֵהי ָאִביךַּויֹאֶמ ִגין ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ָהִכי , ּ
ִריך הוא, ְּדָהא ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא. ּהוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ר ׁשְ ָּלא ַאְדּכַ ּ ה , ְּ ְּוָכל ְסַטר ִדְקדוּשָׁ ּ ּ

ֵמיה ׁשְ ר ּבִ ך ִמְצַר. ִּאְדּכַ אן', ְיָמה ְוגוָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ יה , ִמּכָ א ָנֲחַתת ִעּמֵ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ
ָגלוָתא לו, ּּבְ ָרֵאל ִאְתּגָ ּוְבָכל ֲאַתר ְדִיׂשְ ּ הֹון, ּ ְלָיא ִעּמְ א ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ְּוָהא אוְקמוָה, ּׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ה ֲעָגלֹות ֲהוו, ּתָ ּמָ ית. ּּכַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ׁשִ ׁש ֶעְגלֹות ָצ)במדבר ו(, ּכְ ָּדָבר . ב ׁשֵ
ין ֲהוו, ַאֵחר יּתִ ַלח יֹוֵסף. ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא, ּׁשִ ר ׁשָ ֲעָגלֹות ֲאׁשֶ ִתיב ּבָ ַקְדִמיָתא ּכְ ּוְלַבּסֹוף , ּבְ

ַלח ַפְרֹעה ר ׁשָ ַדר יֹוֵסף, ֶּאָלא. ֲּאׁשֶ ְלהו ְדׁשַ ּּכֻ ּ ּ ְדָקא ָחֵזי, ּ ָנא ּכְ ּבָ חוׁשְ ֲּהוו ּבְ ַדר . ּ ְּוִאינון ְדׁשַ ּ ּ
ְייהוַּפְרֹעה ַי יר ִמּנַ ָרָזא ָדא, ּּתִ ָנא, ָּלא ֲהוו ּבְ ּבָ חוׁשְ ְּוָלא ֲהוו ּבְ ּ.  

ְּוִאֵלין ְוִאֵלין ָקָאתו ּ ך. ּ ִגין ּכָ ַלח יֹוֵסף, ְּבְ ר ׁשָ ַלח ַפְרֹעה, ֲאׁשֶ ר ׁשָ ְּוַכד ִיְפקון . ֲּאׁשֶ
ִתיב לוָתא ַמה ּכְ ָרֵאל ִמן ּגָ ל ֲאֵחיֶכם ִמ)ישעיה סו(, ִּיׂשְ ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלהּ ְוֵהִביאו ֶאת ּכָ ' ּכָ

  :'ְוגו

ְבּתֹו י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר, ַּוֶיֱאסֹור יֹוֵסף ֶמְרּכַ י ַהַחָיה )יחזקאל א(, ִּרּבִ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ
יֶהם ִמְלַמְעָלה ַרח ַהּנֹוָרא ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ֵעין ַהּקֶ ָּרִקיַע ּכְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּ א . ּ ֲאָבל ּתָ

ּית ַחָיה ְלֵעיל ִמן ַחָיהִא, ֲחֵזי א ְדָקְייָמא ַעל ִריׁש ֵחיָוָתא, ּ ְּוִאית ַחָיה ַקִדיׁשָ ּ ּ.  

ְּוִאית ַחָיה ִעָלָאה ָאר ֵחיָוָתא, ּ ל ׁשְ ְלָטא ַעל )א ואית''נ(ְוַהאי , ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ּ ַחָיה ׁשָ
ְלהו ּּכֻ ִגין ְדַכד ַהאי ֵחיָוָתא ָיֲהָבא ְוָנֲהָרא ְלֻכְלהו. ּ ּּבְ ְלהו ָנְטִלין ְלַמְטָלנֹויּכְ, ּּ ֵּדין ּכֻ ִויִהיַבת , ּ

ְלָטא ָדא ַעל ָדא, ָּדא ְלָדא ְּוׁשָ ּ.  
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ֵאי ּתָ א, ְוִאית ֵחיָוָתא ְלֵעיָלא ַעל ּתַ ָאר ֵחיָוָתא ְלַתּתָ ָזנו ִמיָנה, ַעל ׁשְ ְּוֻכְלהו ִאּתְ ּ ּ ' ְוד, ּ
ה יִמין ּבָ ְלָטא ַעל ד,  ְלָכל ְסַטר)דינין(ן ַּאְנִפין ְנִהיִרין ְיִדיָע. ִּסְטֵרי ְדַעְלָמא ְרׁשִ ' ְוִאיִהי ׁשָ

ְּוָהא אוְקמוָה. ִסְטֵרי ְּדִאינון ג, ּ . ִּסְטִרין ְדַעְלָמא' ְוֵכן ְלד, ִּלְסַטר ָדא' ְוג, ִּלְסַטר ָדא' ּ
ְלָטא ֲעַלְייהו,  ְוִאית ָרִקיַע ְלֵעיל ִמן ָרִקיַע)א''שמות ריב ע( ְּוַהאי ָרִקיַע ְדׁשָ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
יהִמ ָלן ְלַגּבֵ ּכְ ִתיב. ְּסּתַ ה ֶאל ֲאחֹוָתה )יחזקאל א(, ַמה ּכְ רֹות ִאּשָׁ ְנֵפיֶהם ְיׁשָ ּ ְוַתַחת ָהָרִקיַע ּכַ

ְלִטין ַעל ַמה ְדִאְתָפְקדו. 'ְוגו ִגין ְדֻכְלהו ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּּ הו, ּ ִליחו ְדקוְסָטא ְדקוְפְטָרא ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָעה ׁשְ ָנא''ְּוִאינון ל, ִּסְטִרין ְדַעְלָמא' ְלד )'ט(, ְּוִאינון ְלָכל ְסַטר ּתִ ּבְ חוׁשְ ְוַכד . ּו ּבְ
ְלהו ָרן ּכֻ ִּמְתַחּבְ ָמא ָחָדא, ּ ָרָזא ִדׁשְ יָמא ָחָדא ּבְ ְדָקָחֵזי, ִּאְתֲעִבידו ְרׁשִ ִלים ּכִ ִיחוָדא ׁשְ   .ּּבְ

ְרְסָיא י ּכָ ְקֵני ְלַגּבֵ ִתיב, ְוַכד ִמְתּתַ ר. ַמה ּכְ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ַמְרֵאה ֶאֶבן ּוִמּמַ ם ּכְ  ַעל ֹראׁשָ
ַמְרֶאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה א ְדמות ּכְ ּסֵ א ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּסֵ ַּסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ּ

ָכְרְסָיא ְדָקְייָמא ַעל ד)א דיוקנא''נ( ּ ְדַהאי ֶאֶבן ָטָבא ּבְ ְרְסָיא , ָקְייִמין' ּ ְּוַעל ַההוא ּכָ
ִּדיוְקָנא ְד ֲחָדא, ָאָדםּ יה ּכְ ָרא ּבֵ ְדָקא ְיאות, ְּלִאְתַחּבְ ְרָכא ּכְ ּוְלִאְתּבָ ּ.  

יה ְדָאָדם ְקָנא ְלַגּבֵ ְּוַכד ִאיִהי ִמְתּתַ  )וכהן כלא רתיכא, א קדישא''נ(ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ְרִתיָכא , ּ
ִתיב. ְלַהאי ָאָדם, ָחָדא ֵדין ּכְ ְבּתֹו ָדא ַצִד, ּכְ ַּוֶיֱאסֹור יֹוֵסף ֶמְרּכַ ּ ָרֵאל . יקּ ַּוַיַעל ִלְקַראת ִיׂשְ

ָנה ָרֵאל. ָאִביו ּגׁשְ ָּדא ָרָזא ְדָאָדם, ִלְקַראת ִיׂשְ ָנה. ּ א ָחָדא, ּגׁשְ ְקרוְבּתָ ְלִאְתְקָרָבא , ּּתִ
ֲחָדא ָנא ָחָדא ְוִיחוָדא ָחָדא, ּכְ ָקְרּבָ   .ּּבְ

ִסיֲהָרא, ַּוֵיָרא ֵאָליו א ּבְ ְמׁשָ ֵדין ָנִה, ְּדַכד ִאְתֲחֵזי ׁשִ ּיר ִסיֲהָרא ְוַאְנִהיר ְלֻכְלהו ּכְ ּ
א ַגְווָנא ָדא. ִדְלַתּתָ א, ְוֵכן ּכְ א ִדְלַתּתָ ָרא ַעל ַמְקְדׁשָ ה ִדְלֵעיָלא ׁשָ ל ִזְמָנא ִדְקדוּשָׁ ּּכָ ּ ּ ּ ,

ִלימוֵתיה ׁשְ א ְוָקְייָמא ּבִ י ַמְקְדׁשָ ִּאְתְנִהיר ּבֵ ּ י ַמְקְדׁשָ. ּ יה ְוִאְתָחִריב ּבֵ ַלק ִמּנֵ ְּוַכד ִאְסּתַ ּ , אּ
ֵדין ַּוֵיְבךִ◌ ַעל ַצָואָריו עֹוד, ּכְ א ְדִאְתָחִריב. ּ ְּדָבכון ּכָֹלא ַעל ַמְקְדׁשָ ּ ּ ָּדא . ַמאי עֹוד, עֹוד. ּּ

ְתָרָאה   .ָּגלוָתא ּבַ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְכַלל ּכְ ּתַ א ִאׁשְ ּקוָנא ִדְלַתּתָ ל ְדָהא ּתִ ּכַ יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב ְוִאְסּתַ ֵדין ּכֵ ּּכְ ּ ּ ,
ֵדי ּן ָאַמר ָאמוָתה ַהָפַעם ְוגוּכְ י עֹוְדך ַחי. 'ּ א, ָּכִ ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְּדִאְתָקְייַמת ּבְ ּ דף ריא (, ּ

י עֹוְדך ָחי, ּ ְדִאְקֵרי ַחי ָהעֹוָלִמים)ב''ע ך ּכִ ָוְבִגין ּכָ ְ ַקְדִמיָתא ָאַמר. ּ ַרב עֹוד , ְּוַעל ָדא ּבְ
ִני ָחי ְְדִאְצְטִריך ְלֵמיַקם, יֹוֵסף ּבְ ָרָזא ְדַחיּ ָמר,  ּבְ   .ְוָהא ִאּתְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ַּוְיָבֶרך ַיֲעֹקב ֶאת ַפְרֹעה, ַמה ּכְ י יֹוֵסי, ְ ב , ָאַמר ִרּבִ ַּפְרֹעה ַאף ַעל ּגַ
ָרָזא אֹוֲחָרא ְּדאוְקמוָה ּבְ ּ ַעְלָמא, ּ ֶּסֶמך ְדָקא ַסְמִכיָנן ּבְ ְ.  

א ֲחֵזי ִרְכֵב)שיר השירים א(, ֲאָבל ּתָ יִתיך ַרֲעָיִתיּ ְלסוָסִתי ּבְ ְי ַפְרֹעה ִדּמִ א ֲחֵזי, ּ ִאית , ּתָ
ָרָזא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא ָמאָלא ּבְ ָרָזא ִדְלֵעיָלא , ְרִתיִכין ִלׂשְ ְוִאית ְרִתיִכין ִליִמיָנא ּבְ

ה ִּדְקדוּשָׁ ְּוִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ּ ִּאֵלין ְדַרֲחֵמי ְוִאֵלין ְדִדיָנא. ּ ּּ ּ.  
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ִריך  א ּבְ ְְוַכד קוְדׁשָ ִמְצָרֵאיּ ּהוא ָעַבד ִדיָנא ּבְ ל ִדיָנא ְדָעִביד, ּ ּּכָ ַההוא ַגְווָנא , ּ ּּכְ
ׁש ְּדִאינון ְרִתיִכין ַמּמָ ׁש, ּ ּוְכַגְווָנא ִדיֵליה ְדַההוא ִסְטָרא ַמּמָ ּ ּ  )ממש(ַּמה ַההוא ִסְטָרא . ּ
ָמִתין ַההוא , ָּקִטיל ְוַאִפיק ִנׁשְ ִריך הוא ָעִביד ּבְ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ּ ׁשְּ , ִּדְכִתיב. ַגְווָנא ַמּמָ

כֹור' ּ ַוַיֲהֹרג ה)שמות יג( ל ּבְ ִמְצַרִים, ּכָ ׁש, ְּוֵכן ּכָֹלא ּבְ ַההוא ַגְווָנא ַמּמָ ך . ּּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ְִדִמיִתיך ַרֲעָיִתי ׁש ְלָקְטָלא, ּ ַגְווָנא ִדיָלה ַמּמָ י ֲאִני ה, ִּדְכִתיב. ּּכְ . ֲּאִני הוא ְולא ַאֵחר' ּכִ

ִתיבּוְלִזְמ ְצָרה ְוגו)ישעיה סג(, ָנא ְדָאֵתי ַמה ּכְ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ   .'ּ ִמי ֶזה ּבָ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ן ַוֵיָאֲחזו ָבה ַוִיְפרו ַוִיְרּבו , ַמה ּכְ ֶאֶרץ ּגֹוׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ַּוֵיׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַּוֵיָאֲחזו ָבה. ְמֹאד ּ ה. ִמיןַאְחָסַנת ָעְל, ּ ְּוֵיָאֲחזו ּבָ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ְּדָהא ְלהֹון ִאְתֲחֵזי, ּ ּּכְ א ''ד(. ּ

ּ ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ְמֹאד)ג אמר רבי יוסי''ל ּּ הו, ּוַדאי, ּ ַראת ּבְ ְּדָהא ַצֲעָרא ָלא ׁשָ ְוָקְייֵמי , ּ
ַתְפנוֵקי ַעְלָמא ך ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ְמֹאד, ּּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּ רו. ְ   :ְך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמןּּבָ

  פרשת ויחיזוהר 
רבי חייא . עד ויחי יעקב(אמרו המגיהים מתוך הלשון ניכר שאינו מספר הזוהר (

ולדיתינו כי הוא ממדרש הנעלם . )והאור ניכר מתוך החושך( )א''ו ע''בדף רט' פתח וכו
והבנת והמתחכמים להתהלל שנו שפת אמת והפסידו כונת . ובלשון הקודש היה

המאמר כי לא ידעו ולא הבינו לעשות הלשון על מתכונתו והנה יהיה בעיני כל 
מעיין כדברי הספר החתום וכבר היינו משמיטין אותו כי בהעתקה שבא מצפת 

אלא מפני הרואים שלא יתפארו עלינו לאמר כי מלאכתנו . ב לא מצאנו אותו''תוב
  )ן את אשר עותוחסרה הדפסנו אותו כאשר הוא ואין כח בידינו לתק

לו, ְּרִחיֵמי ִעָלֵאיתוספתא  ּכָ נו ִאְסּתַ ָּמאֵרי ְדֻסְכְלּתָ א, ּ קוְלֵפי ְדִסיְכּתָ ּהוְרָמִני ְיִדיָען ּבְ ּ ּּ ,
נו, ְּקִריבו ְלִמְנַדע ֻסְכְלּתָ כֹון ָמאֵרי ְדַעְייִנין ּבְ א , ַּמאן ִמּנְ ְרעוּתָ א ְדָסִליק ּבִ ְעּתָ ׁשַ ּוָיַדע ּבְ ּ

ִליָלן,ְדָרָזא ְדָרִזין ֲחָדא ּכְ ָווִנין ּכְ ַלּת ּגְ ִּחַוור וסוָמק וָירֹוק, ּוִאינון, ּ ְלֲאָפָקא ּתְ ַלּת , ּ ּתְ
ִליָבאן ָדא ִעם ָדא ּתְ ֲחָדא ִאׁשְ ִנין ּכְ ּּגוֹוָ ּ ָדא ִעם ָדא)א מזדלגן''ס(ִּמְזַדווָגן , ּ ַּמְגרֹוַפָיא , ּ

ע ַטּבַ ָאה ִאּצְ ּתָ ִנין ִאֵל, ּתַ ּוָנְפָקא ִמּגֹו ּגוֹוָ   .יןּ

ִנין ִאֵלין ַהאי, ּוָכל ּגוֹוָ ֲחזון ּבְ ָלא. ִּאּתְ ּכָ ֵּחיזו ִאיהו ְלִאְסּתַ ֲחֵזי , ּ ֵעיָנא ִדְבדֹוְלָחא ִאּתְ ּּכְ
א ְעּתָ ׁשַ ַגָווה. ּבְ ַגווָנא ְדָבַטׁש ּבְ ּּכְ ּ ֲחֵזי ְלַבר, ּ ִנין ַסֲחָרן ְלַהאי. ָהִכי ִאּתְ ַלּת ּגוֹוָ , ִּאֵלין ּתְ

ָנא ָאְזָלא ָסְלָק ון וגוֹוָ גֹוָ א ִקְסטֹוִרין ְדִקְטָרא ְקִביֵעי ּבְ  ).א בגווה''ס(ּא וָנֲחּתָ

ִנין ָסֲחִרין ֲחָדא)א גוונין''ס (ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ יָמָמא,  ּכְ ֵליְלָיא, ָּסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא ּבִ א ּבְ . וָנֲחּתָ
ֵליְלָיא ֲחֵזי ּבְ ַרָגא ְדָדִליק ִאּתְ ַרּת ְנהֹוָרא, ּׁשְ ּתָ יָמָמא ִאְסּתַ ִעין ,ּבִ ן וַאְרּבָ ָמאּתָ  ְטִמיָרא ּבְ

ַמְנָיא ָעְלִמין ְלהו ָאְזִלין ְלַגווה , ּוּתְ ּּכֻ ּ ּ א)א בגינה''ס(ּ ּתָ ין , ּ ִמְלֵעיָלא ְלּתַ ּתִ ַלּת ְמָאה ְוׁשִ ּגֹו ּתְ
א ּתָ ְסָיא ְלּתַ ּכַ ִניָזא וִאּתְ ְייִפין ּגְ   .ּוָחֵמׁש ׁשַ
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ָחא ָלה ּכָ ֵפׁש ְלַאׁשְ ַּמאן ִדְמַפׁשְ ּּ ַב, ּ ְדִפין ְקִליִפין ְטִמיִריןִיּתְ ּר ּגַ ְרִעין, ּ ח ּתַ ַמאן . ּוִיְפּתַ
נו, ְדָזֵכי ְלֶמיֱחֵמי ָלא, ְּיֱחֵמי ּגֹו ְיִדיָעה ְוֻסְכְלּתָ ר ּכֹוּתְ ּתַ ַמאן ְדָחֵמי ּבָ ה ְנִביָאה . ּּכְ ר ִמן מׁשֶ ּבַ

ֵעיָנא, ְּמֵהיְמָנא ִעָלָאה ְּדֲהָוה ָחֵמי ֵליה ֵעיָנא ּבְ ֲא, ּ ְייַדעְלֵעיָלא ּבְ ר ְדָלא ִאּתְ   .ּּתַ

ָּדחו ֵליה ְלַבר, ַּמאן ְדָלא ָזֵכי ּ יה, ּ נו ְלַגּבֵ ה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ּמָ ּּכַ ּ ָנן ָנְפֵקי , ּ ִּאְזַדּמְ ּ
א, ֲּעֵליה ִעּנוָגא ְדַמְלּכָ ל ּבְ ּכַ ּוֲאִפיקו ֵליה ְדָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ ַּווי לֹון ְלִאינון ַחָייִבין ְדַעְלָמא. ּ ָלא ְּד, ּּ

ָלא ּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָזָכאן ְלִאְסּתַ ַבַלע אּת ַהּקֶֹדׁש וגו)במדבר ד(, ּכְ ּ וֹלא ָיֹבאו ִלְראֹוּת ּכְ ּ'.  

י ְיהוָדה ל ֲהִויָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּכֵ הֹון , ּוָהא ִמּגֹו ְזִהיִרין ִאֵלין, ִמְסּתַ ַמּתְ ָלן ִנׁשְ ּכְ ִמְסּתַ
ִדיַקָיא ְּדּצַ קו ּבְ, ּ ַדּבָ ד ִאּתְ ּּכַ רּ ִדיַקָיא, ַהאי ֲאּתַ הֹון ְדּצַ ַמּתְ ִלין ִנׁשְ ּכְ ִּמּגֹו ְזִהיִרין ִאֵלין ִמְסּתַ ּ ּ .

ִנין ֲחָדא, ִּאינון ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ ּכְ ְלהו . ָסְלִקין וִאּתְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָיַדע ְלַאְכָלָלא וְלַיֲחָדא ּכֻ ַּזּכָ ּ ּ ּּ
ֲחָדא ְט, ּכְ ר ְדִאּצְ ֲאּתַ ָקָנא ּכָֹלא ּבְ ְּלַאּתְ ַהאי , ִָריך ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאּ ר ָנׁש ּבְ ְנִטיר ּבַ ּוְכֵדין ִאּתְ
י, ַעְלָמא   :)כ תוספתא''ע(. ּוְבַעְלָמא ְדָאּתֵ

ָנה וגו ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ י יֹוֵסי. 'ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ א ָחָמא , ָאַמר ִרּבִ ִלּבָ
ְנבוָאה ִמְצַרִים, ּּבִ נֹוִהי ּבְ, ּבְ ָלווןִּדיהֹון ּבְ ה ּגַ יָחא, ַּכּמָ ַּעד ָהָכא וַעד ִעָדָנא ְדֵקץ ְמׁשִ וָלא . ּ

ִמְצַרִים ָּמָטא ִלְנבוָאה ְדוְיִחי ֶאָלא ּבְ ּ יאו , ְוִהיא ַמַעְלָייָתא. ּ ְּנבוָאָתא ִמְדִאְתַנּבִ ּ א לא ''ד(ּ

יאו ְדַכָווָתה)אתנביאו ּ ִאְתַנּבִ ּ ִני , ּ ְּוָלא ָמָטא ְלהו ׁשום ֵאיִניׁש ִמן ּבְ ֶּאָלא הוא , ְנִביָאהּ ּ
ה ִתיב. ּומׁשֶ ה ּכְ מׁשֶ י לא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי)שמות לג(, ּבְ ִתיב.  ּכִ ַיֲעֹקב ּכְ . וְיִחי ַיֲעֹקב, ּבְ
ְּנבוָאָתה ְדַנֲחָתא ֵמַאְסַפְקַלְרָיאה , ַוְיִחי ּ  .ְּדַנֲהָרא )מאירתא(ּ

ֵעי ְלֵמיַמר ּ ְנבוָאן ְדָגלו)חפץ ההוא הוה בעינוהי( ּבָ ּ ַאְרָעא ִדְכָנַען ּ ָּתא ְדַעְרָען ִלְבנֹוִהי ּבְ
ה ּוְבָכל ַאְרָעא ְדִאּתֹוַתב ּבָ יה. ּ ִביר ִלּבֵ י )בראשית מב(, ִּדְכִתיב. ֵּמַאְרָעא ְדִמְצַרִים ֲהָוה ּתְ  ּכִ

ִמְצַרִים ֶבר ּבְ   .ֵיׁש ׁשֶ
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ִמְצַרִים, ְּוַעל ָדא ָמָטא ַאְרָעא )'סי א(. ְוָלא ֲהָוה ָחֵדי, ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ י ּבְ  )א''דף ריב ע( ּכִ
ַּסִפִרין ְדכוְרֵסי ְיָקָרא, ַּהִהיא ְסֵפיָקן ְדַעִמין ּ ָּלא ִמן ִעָלָאה , ְּוָלא ָמָטא ְלהֹון ׁשום ֵאיִניׁש. ּ

ָאה ּתָ י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי, ְוָרָזא ָדא. י''ֶּאָלא ח, ְוָלא ִמן ּתַ ּמָ. ּכִ ּה הוא ָרָזא ִעָלָאה ּכַ ּ
ָדא ְקָרא ֵמיִהין ֲעַלְייהו, ּבְ יה ַיֲעֹקב, ְּוֲאַנן ַחְבַרָייא ּתְ ַּעל ַוְיִחי ְדָדִכיר ִעּמֵ ֲּהָוה ֵליה . ּ

ָרֵאל י ִיׂשְ ִין. ְלֵמיַמר ַקּמֵ ָרֵאל ִמּנַ ָרֵאל ַלה )ירמיה ב(, ִּדְכִתיב, ִיׂשְ ית ְוגו' ֹקֶדׁש ִיׂשְ  .'ֵראׁשִ
ִני ּבְ)שמות ד( ָרֵאל ּבְ ְמעֹון ָאַמר. כֹוִרי ִיׂשְ י ׁשִ ֵריה ְדִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ִּרּבִ , ְוִכי ָלא ָאַמר ְקָרא, ּ
כֹוָרתֹו ְלַיֲעֹקב)בראשית כה(   .ּ ַוִיְמּכֹר ֶאת ּבְ

ְמעֹון ֲאבוָה י ׁשִ ִאין ְוָעְבִדין ְזכו, ָּאַמר ִרּבִ יִטין ְוַזּכָ ָרֵאל ְקׁשִ ִעיְדָנא ְדֲהוו ִיׂשְ ּּבְ ּ ּא ֲהוו ְוָל, ּ
ָרֵאל ֶּאָלא ַיֲעֹקב ְלחוֵדיה, ְרִתיִתין ִיׂשְ ּ ִדין ָטָבאן ְדָעְבִדין. ּ ד ְלהו ָטָבאן , ּּבְ ֲּהָוה ְלֶמְעּבַ
ָדא יִאין ָדא ּבְ   .ַּסּגִ
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ִּמְדָחבו ִליאו ַעל חֹוֵביהֹון, ּ ין, ְּוִאְתּגְ יׁשִ ָּלא ֲהוו ָסְבִלין ָיֵתיה, ְוַעל עֹוָבֵדיהֹון ּבִ ְּדָלא , ּ
ָטא ַעל חֹוֵביהֹון, ין ְלַעְלָמאֶיֶהְוָי קוׁשְ א ְדַרֲחֵמי ְוִדיָנא ְלחוד. ּּבְ ְּוַעל ָדא ָאֵתי ְמִכיְלּתָ ּ ,

ָרֵאל לוְתהֹון)וישראל יהבית(ְוַיֲהִבית , ִיׂשְ ַאְרָעא ּגָ ִרי. ּ ַיְתהֹון ּבְ ֵעי ּבְ ֲאָבל ִאיִניׁש , ָיאֹות ּבָ
ל ְוִיְנַדע ָיֵתיה ּכֵ ַחר , ְּוַעל ְדָנא ָרָזא ָאְמִרין. ֹקֶדׁש, ף ִעם ַוְיִחיַּיֲעֹקב ְדִמְתַל, ִּמְסּתַ ַיֲעֹקב ּבָ

כוְרֵסי ְיָקָרא ָּיֵתיה ַסִפיָרא ּבְ ּּ.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ָפִלים )ישעיה נז(, ִּרּבִ ַפל רוַח ְלַהֲחיֹות רוַח ׁשְ א וׁשְ ּ ְוֶאת ַדּכָ ּ ּ ּ
ִאים ִאים. ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. א ַיֲעֹקבָּד, ֵלב ִנְדּכָ א , ּכְ חֹות ִמן ַדְרּגָ ּּתְ

ִמְצַרִים ְרָכאן ּבְ א. ְנִחיַתת ֲעלֹוִהי ְנִביִאין ּבִ י ַאּבָ ָנא ָאַמר ִרּבִ א ָחָמא, ּתָ ְּדַיֲעֹקב ְדֲהָוה , ִלּבָ ּ
ִמְצַרִים ֵלית ְנבוָאֵתיה ַמַעְליוָתא ּּבְ ּ יָאה)א דארעא סניאה''ס(. ּ   . ַאְרָעא ַסּגִ

נֹוִהי, א ֲחֵזיּתָ ִמְצַרִים, ְָלא ָזֵכי ְלָבֵרך ְלַחד ִמּבְ יֵדיה רוָחא ְלָבֵרך ֶאָלא ּבְ ְּוָלא ֲהָוה ּבִ ְ ּ ּ ,
ָרָזא ל ַחד ְוַחד ּבְ ִריך ַיְתהֹון ּכָ ד ּבָ ִמְצַרִים )בראשית מב(ְוָרָזא . ְּכַ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ ּ ַוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ

ה ּתִ א ֲחֵזי. ְּתָראוַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ְלָבָניו ָלּמָ ְּדָלא ִאיְתְייִהיַבת ְנבוֲאָתא, ּתָ ֶּאָלא ִלְתִביֵרי , ּ
א ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִלּבָ ם ְוִנְחֶיה ְוֹלא ָנמות)בראשית מב(, ּכְ ְברו ָלנו ִמּשָׁ ה ְוׁשִ ּמָ ּ ְרדו ׁשָ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי א, ָאַמר ִרּבִ ְרֵסי ְיָקָרא ַקִדיׁשָ חֹות ּכָ ִּאיִהי ְמִכיָלָתא ְדִדיָנא ְּד, ַּיֲעֹקב ַסִפיר, ּּתְ
ִריָת )בראשית לב(, ֲאָתא ָאַמר, ְּלִסְטֵריה י ׂשָ ָרֵאל ּכִ י ִאם ִיׂשְ ך ּכִ ּמְ ָ ֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ

ים ַוּתוָכל ח ְדַיֲעֹקב ָחָזא ְלִסְטֵריה ְמִכיָלָתא ְדִדיָנא. ִּעם ֱאֹלִהים ְוִעם ֲאָנׁשִ ּכַ ַּאּתְ ַמׁשְ ּ ּ ,
ר ָעַבר ֶאת ְפנוֵאל ְוגוַּוִיְזַרח לֹו ֲאׁשֶ ֶמׁש ּכַ ּ ַהּשֶׁ י ָפָנה )ירמיה ו(ְּוָרָזא ְדִמָלה ', ּ ּ אֹוי ָלנו ּכִ

טו ִצְלֵלי ָעֶרב י ִיּנָ ַּהיֹום ּכִ ּ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ֵלם, ִרּבִ ִליאו ִמן ְירוׁשְ ד ִאְתּגְ ּּכַ ִדיָרא, ּ ְוָסִאיב ְמַסְנָאה ַית , ְּוַאֲעִדיאו ּתְ
ָרֵאל ַעל חֹוֵביהֹוןּבְ. ֵהיָכָלא ִּעָדָנא ַהִהיא ָלא סֹוְבַלת ַמְלכוָתא ְלִיׂשְ ָרֵאל, ּ ִגין . ֶּאָלא ִיׂשְ ּבְ

ֵרי ִגיָסא   .ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְּדִהיא ִמּתְ

ָרֵאל י ִאם ִיׂשְ ְמך ּכִ ָוִמָלה ְדֹלא ַיֲעֹקב ֵיָאֵמר עֹוד ׁשִ ּ ְסִביֵריה, ּּ ד ִאְתְפִריׁש ּבִ ּּכַ ָרֵאל . ּ ִיׂשְ
ּב ִעָלָאה ָדא ִמן ָדאַיֲעֹק ּ ֵמיה , ּ ֵרין ִסְטרֹוי ִמׁשְ ִליָפא ִמּתְ ה ּגְ ּוְבִגיֵנהֹון ֲהָוה חוְטָרא ְדמׁשֶ ּ ּ

א ִדיָנא, ַּקִדיׁשָ ִדיָנא, ַחד ַרֲחֵמי ּבְ   .ְּוַחד ִדיָנא ּבְ

ָרֵאל)במדבר כג(ְוָרָזא  ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְולא ָרָאה ָעָמל ּבְ יט ָאֶון ּבְ , ָּגלוָתאִּמַדֲאַנן ּבְ,  ֹלא ִהּבִ
ְנֵאי ין ׂשָ א, ְּדִחיָקן ּבֵ ִליַקת ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ יה, ְּוִאְסּתַ ֵרי , ְּוִאְתְרִחיַקת ִמּנֵ ּהוא ַיׁשְ

יָנָנא ְוִיְפְרִקיָנָנא א ּבֵ ִכיְנּתָ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו ה'  ּכֹה ָאַמר ה)ישעיה מה(ְוָרָזא . ׁשְ ' ְֶמֶלך ִיׂשְ
ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי'  ּכֹה ָאַמר ה) סוישעיה(, ַוְיִחי ַחי. ְצָבאֹות ַמִים ּכִ   .ַהּשָׁ

ְנָין ִעָלָאה ּתֵ, ּּבִ ָתא' לי, י ַרְגַלי ַחי''ׁשְ א' ְלח' י, ַרּבָ ', ְלד' ו', ְלו' וי, ְלתיו' ח, ְזֵעיְרּתָ
ֲּהָדא הוא ְדָנִפיק ֵמִעָלָאה ּ ְרֵסיה ְיָקָרא. ּ חֹות ּכָ ֶאֶרץ , ּּתְ ַּהְיינו . ִמְצַרִיםֵמֶאֶבן ָטָבא ּבְ
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א''י', ֶאת ִמְצַרִים ְוגו'  ְוָנַגף ה)ישעיה יט(, ִּדְכִתיב י ַטל אֹורֹות )ישעיה כו(. ּב ְפִריׁשָ  ּכִ
ַָטֶלך א א' ּ ִגין ְפִריׁשָ   .ּּבְ

ֲחָדא ּוְבִגין ָדא ִמְתַחַלף ּכְ לוָתא' ב, ּ א ּגָ ְּפִריׁשָ א ַקְדַמְייָתא' א, ּ א ֲחֵזי. ְּפִריׁשָ ַמאי , ּתָ
אֹור ה)ישעיה ב(, ְכִתיבִד ית ַיֲעֹקב ְלכו ְוֵנְלָכה ּבְ ָגלוָתא', ּ ּבֵ ַזר ֲעֵליהֹון, ּּבְ , ַּאְתָוון ְדִאְתּגְ

ִדיָנא ֲהוו, ַעל חֹוֵביהֹון ָטא ּבְ קוׁשְ ּּבְ א, ּ ְנּתָ ּקַ אֹוַרְייָתא ּתַ ְּדִהיא , ְּוִתְפקון ִמן ַחְמָרא ִטיָנא, ּבְ
ְּוַתֲהכו ְלַנֲהָרא ַדְי, ָּגלוָתא   .ָיּ
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ָאֶרץ' א ִתיְגָנא ְדִסיְפָרא ְדאֹוַרְייָתא, ְרצֹונֹו לֹוַמר ּבָ ִּאְתַצֵפי ֲאָתא ּבְ ְּוֲאָנא ִאְתַפִליג . ּ
ָאֶרץ ִתיְגָנא ְדִסְפָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּבָ ח ּבְ ּכַ ָאֶרץ ַאּתְ ַמׁשְ לוָתא''ר, ּבָ ֲחָדא ּגָ ּץ ִמְתַלִפין ּכְ ּ .

לו ע . ָתא ְדִמְצָרֵאיַּמאי ּגָ ִנין ֲהָוה ָאַמר ְלַאְבָרָהם )ב''דף ריב ע(ַאְרּבַ ִּדיֵהא , ְמָאה ׁשְ
ִמְצָרֵאי לוָתא ִלְבנֹוִהי ּבְ ִנין ֲהוו, ְוִכי ֲהֵוית ָמֵניָתא ַיְתהֹון, ּּגָ ִעין ׁשְ   .ָּמאָתן ְוִתׁשְ

א ֲחֵזי ִנים, ּתָ ר ׁשָ ן ֵמָאה ְוֶעׂשֶ י ׁשִ. ַּוָיָמת יֹוֵסף ּבֶ  ִהּנֵה )ישעיה ו(, ְּמעֹון ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ
נוֵאל מֹו ִעּמָ ן ְוָקָראת ׁשְ ִּעדוי ְוֵליָדה, ָּהַעְלָמה ָהָרה ְויֹוֶלֶדת ּבֵ ְּדִאְתְמֵלי ְלִגלוָיאן ְוָעְקָתן , ּ ּּ

ין יׁשִ יִאין ְוִעיָדן ּבִ ִאֵלין. ַסּגִ ב ִדְיהו ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַּמְטרוִניָתא ִאְזַדְעְזַעת ְוִאְת, ּ ַרֲחַקת ִמן ּ
ֲעָלה ָגלוָתא, ּּבַ ָנא ּבְ ֵהא ִעּמָ לוָפא ְדִאּתֹוַסף, ּּתְ ר ֲהָוה ּגִ ן ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ּּבֶ ּ ִיְתְרֵעי ְלֵמיַמר , ּ

ִנין ר ׁשְ לוָתא ֵמָאה ְוֶעׂשֶ ִעין, ְּוֲהָוה ָעַבר ִמן ּגָ ִנין, ּוָמאָתן ְוִתׁשְ ע ְמָאה ׁשְ ְוָלא , ֲהִוי ַאְרּבַ
ֶּאָלא ִמְדִמית יֹוֵסף, ֲעֹקבִּאְתְמֵני ָגלוָתא ְדַי והיינו דא על גבי דא דאמר ומעת הוסר (, ּ

  .)'התמיד ולתת שקוץ שומם וגו

ָנה ִעים וְמַאת ׁשְ ִנים ְוַאְרּבָ ַבע ׁשָ ֵני ַחָייו ׁשֶ ַּוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ׁשְ ּ ָגלוָתא , ּ ָּהָכא ָרָזא ּבְ
ִמְנְייָנא ַנָייא ְדִאְתּגַ, ּבְ א ְיהֹון ּבְ קוְנּתָ ּּתִ ָלָווןּ ָלָתא ּגַ ִמִכיָלָתא ְדִדיָנא ּתְ ְּלָיין ּבְ ַקְדָמָאה . ּּ
ִנין, ְדִמְצָרֵאי ַבע ׁשְ ׁשְ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. ְּדִאְתְמַתל ּבִ ִּרּבִ י )שיר השירים ב(, ּ ְעּתִ ּבַ  ִהׁשְ

ַאְילֹות ְוגו ְצָבאֹות אֹו ּבְ ַלם ּבִ נֹות ְירוׁשָ   .'ֶּאְתֶכם ּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ יך '  ֵמָרחֹוק ה)ירמיה לא(,  ֵמָהָכאִרּבִ ְִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבּתִ

ָרֵאל. 'ְוגו נֹוִהי ְדִיׂשְ א ְיהֹון ּבְ ְנּתָ ּקַ ָגלוָתא ּתַ ָלָייא ְוִיְתְרֵעי ְלֵמיַמר. ָּהָכא ָרָזא ּבְ ֵרי ּגַ ּתְ , ִּמׁשְ
ָלָוון ַעל חֹוֵביהֹון ּבְ א ְדִאְתּגַ ַנָיא ַקִדיׁשָ ְּיהֹון ּבְ ּ יִאין ְיֵהא, ִדיָנאּ ִנין ַסּגִ ַבע  )ויקרא כו(. ׁשְ ׁשֶ

ַחטֹאֵתיֶכם ם ָקִין)בראשית ד( ,ּּכְ ְבָעַתִים יוּקַ י ׁשִ ָגלוָתא ַקְדָמָאה ְדִמְצָרֵאי, ּ ּכִ ְּדִהיא , ּּבְ
  .ְזֵעיָרא

ְנָייָנא לוָתא ְדׁשֹוְפִטים, ּתִ ִנין, ּּגָ ִעים ׁשְ ַבע ְדִא, ְּדִאְתְמַתל ְלַאְרּבָ ׁשְ יהּּבִ יֵאי ִמּנֵ ּיְנהו ַסּגִ ּ .
ִליָתֵאי יה ֲאִריָכא, ּתְ לוָתא ַדֲאַנן ּבֵ ּּגָ ִנין, ּ ִעין ְוַהְיינו ָדא ַעל , ְּדִאְתְמַתל ִלְמָאה ׁשְ ְּלַאְרּבְ ּ

י ִעָלָאה ְדֲאָמר  ּבֵ ּקוץ ׁשֹוֵמם ְוגו)דניאל יב(ּּגַ ִמיד ְוָלֵתת ׁשִ ּ וֵמֵעת הוַסר ַהּתָ ּ ּ':  
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ַּוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ָּרֵאל ָלמותּ ֲּחָמא ָדא ַעְקָתא ְדָגלוָתא ְדֲהָוה ָעְרָען , ִּרּבִ ּ
יה וְדִחיַקת ִלְמָמת, ִלְבנֹוִהי ְּקִריָבא ֲאַנְפׁשֵ ַאר ַחי, ּ ּתָ ד ֲהָוה ָנִחית ִמַדְרִגין, ָלא ִאׁשְ , ּכַ

ָרֵאל ִדיל חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ָגלוָתא, ּּבְ הֹון ּבְ ָאה חוְלֵקהֹון, ָּלא ָנִחית ִעּמְ ְּדִאי ָלא ָנִחית , ַּזּכָ
ָגלוָתא הֹון ּבְ יֵני ַעְמַמָיא, ִּעּמְ ֲאָרן ּבֵ ּתָ אִתי ְוֵאין ִאיׁש )ישעיה נ(ְוַאּתְ ֲאַמְרּתְ , ִאׁשָ ּ ַמדוַע ּבָ ּ

ָרֵאל, ְוֵאין עֹוֶנה. ָקָראִתי ְוֵאין עֹוְנה אִתי ְוֵאין ִאיׁש, ָּדא ִיׂשְ ִכיָנה, ּבָ צ. ָּדא ׁשְ ֹור ַהּקָ
ר ים ְנָהרֹות ִמְדּבָ ַגֲעָרִתי ַאֲחִריב ָים ָאׂשִ יל ֵהן ּבְ י ּכַֹח ְלַהּצִ ָּקְצָרה ָיִדי ִמְפדות ְוִאם ֵאין ּבִ ּ .

לֹוט ַרְבְרָבָנא ָאֳחָרא ְבהֹון ָרֵאל ְדָלא ִיׁשְ ִריך הוא ָיַהב חוָלָקא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָּנֲחתו . ְּ
הֹון, ְּלָגלוָתא א ִעּמְ ִכיְנּתָ ְטרֹוִניָתאׁשְ   :ּ ְוהוא ָרִחיק ִמּמַ

ֵעיֶניך ַָוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַויֹאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ ּ ְלהֹון, ּ נֹוִהי ּכֻ , ָּחַקר ַית ּבְ
יִאין, ְוָאַמר ְלהֹון ין ַרְבְרִבין, ַעְקָתן ַסּגִ יׁשִ ָחן ַרֲחֵמי , ּבִ ּכְ ָחִמית ְלֵמיַעל ִלְבֵריכֹון ַאׁשְ

  .ִּעָלֵאי

ל ָעְקָתא ָעאן ְלֵמיַפק ִמּכָ ְּוִאי ַאּתון ּבָ יָנָנא ִרּבֹון ָעְלָמא ְוַתַעְבדון , ַּקְיימו ִלי, ּ ְּוֲהבו ּבֵ ּ
ֲאָבַהְתכֹון, ְקׁשֹוט ְוִדיָנא ְתֵריכֹון, ְוֶתהֵוי ּכַ ָכל ָדר ְוָדר ְדֵייֵתי ּבַ יֵדי ּבְ ּוַפּקִ ּ ָעאן , ּ ְּוִאי ַאּתון ּבָ
ד ָהִכי ְפקו, ְלֶמְעּבַ ל ַעְקָתא ְדֵייֵתי ֲעֵליכֹוןּּתִ   .ּן ִמּכָ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָפט אוַלי ֶיחַנן ה)עמוס ה(, ִרּבִ ַער ִמׁשְ יגו ַבּשַׁ ּ ְוַהּצִ ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ' ּּ
ֵאִרית יֹוֵסף רון ַחד ִמן , ּ ְוִאי ַתַעְבדון ָהִכי)דאתקריאו בנוהי ישראל כלהון יוסף(. ׁשְ ָּלא ִתְקּבְ

ִרי ָלָמאֶּאָלא ִאּתִ, ּבְ ׁשְ תובון ְלַאְרֲעכֹון ּבִ ּי ּתְ ּ.  

ַחת ְיֵרִכי)בראשית כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ים ָנא ָיְדך ּתַ ַָמהו ָיְדך, ָ ׂשִ , ָּפַתח ְוָאַמר. ּ
ּבֹור הֹוְדך ַוֲהָדֶרך)תהלים מה( ך ַעל ָיֵרך ּגִ ָ ֲחגֹור ַחְרּבְ ָ ְ ה ֶחֶסד ְוֱאֶמת, ָ , ַּסְייָפא ְדָקאי ּבָ

ֵרין ְסִפיָר ְבִקין ָדא ְלָדא, ן ְסִפיָרןּתְ ֶחֶסד ֶוֱאֶמת  )תהלים פט(, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ְּוָלא ׁשָ
ְָיַקְדמו ָפֶניך נֹוִהי. ִּחְלָקם' ּ ְפֵני ה)איכה ד( ,ּ ְּוֲעִבידו ַמה ְדָקְיימו, ְּוִאי ֲהוו ָטָבאן ּבְ ּ ָלא , ּ

ִמְצָרֵאי ַנְייהו ּבְ ְּדָכל ַטב ְוַטב ְדָגִזיר, ִּמית ַחד ִמּבְ אּ ָמא ֵדאָלָהא ַעל ֵאיָנׁשָ ָלא ֲהֵוי , ּ ׁשְ
ֶּאָלא ַעל ִדיהֹון ָטִבין ָמה ְדָאַמר ָדִוד. ָלא, ְוִאי ָלא. ּ ֶאת '  ְלַמַען ָיִקים ה)מלכים א ב(, ּּכְ

ֱאֶמת ם ָלֶלֶכת ְלָפַני ּבֶ ְמרו ָבֶניך ֶאת ַדְרּכָ ר ָעַלי ֵלאֹמר ִאם ִיׁשְ ר ִדּבֶ ְּדָברֹו ֲאׁשֶ ּ ּ , ְוִאי ָלא. ָּ
  .)מייתי ברכאן דאמר עליהון(א ָל

  ]א''דף ריג ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי א ֵמרוָחא ְדָבָרא, ּתָ ה הוא ָעִדיף רוָחא ְדַאּבָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ א הוא רוָחא . ּ ְּדרוָחא ְדַאּבָ ּ ּ ּ ּ
ּרוָחא ֵמרוָחא ָסְלָקא, ִדְבָרא רוָחא. ּ ִלים, ְּוִאי ַסְייַעת ֲאִויָרא ָאֳחָרא ּבְ דף (. ָלא ָנִפיק ׁשְ

ַהאי ֲאִויָרא )א''ריג ע ְּדָהא ָחִסיר הוא ּבְ ה )ירמיה ב(ְּוַהְיינו . ּ ַאַות ַנְפׁשָ ר ּבְ ד ִמְדּבָ ּ ֶפֶרה ִלּמֻ ּ ּ
ֲאָפה רוַח   .ּׁשָ
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ָנא ּ ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ֲאַזל )ש כי שם בא כל הענין בשלמותו''ע, ב''ה ע''ויקרא ע(, ּתָ
ְּלַקפֹוְטִקָייא ייהו ַרב , ּ ַמאי ַעְסִקיתו, ָּאַמר ֵליה. ִיִיָסא ָסָבאָּעאל ְלַקּמַ ַווי , ַּווי ֵליה. ּּבְ

יה יה ְואֹוִרית ֵליה ִלְבֵריה. ְּלַנְפׁשֵ ח ִעּמֵ ּכַ ּתַ ַלף רוָחא ִדְמָסֲאָבא ְדִאׁשְ ּתְ ִּאי ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו . ּ
ִריך הוא ֵלית ֵליה חוָלָקא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִב. ְּ ִביק ֵליה חוָלָקא ׁשָ ּׁשָ יָצָאה ֵליה ּ ּיק ֵליה ְלׁשֵ ּ

ְּדַהאי ְירוָתא , ָהָכא אֹוִליְפָנא, ָּאַמר ֵליה. ְְמָנא ָלך ָהא, ָּאַמר ֵליה. ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּ
א ּתָ יׁשְ נֹוי ִאי ָלא ְיתובון)א''אחרי מות עו ע(ַאְחְסִנין , ּבִ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ ּ ְּדָהא ֵלית ִמָלה ָקְייָמא , ּ

ׁשוָבה ְּדָהא ַאְסָווָתא ָדא ַיֲהבו ִלי ִזְמָנא ָחָדא, א ָהִכי אֹוִליְפָנאְוֲאָנ. ַּקֵמי ּתְ ְּדֲהֵויָנא , ּ
ַאְנִפי ים ּבְ ָאה, ְּרׁשִ ַחד ַזּכָ ָאְרָחא ְוַעְרָעָנא ּבְ ְוַעל ְידֹוי ִאְתֲעַבר , ְויֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ

יָמא ָמך. ִּמָנאי ַההוא ְרׁשִ ְָאַמר ֵליה ַמה ּשְׁ ְּוָקֵריָנא ֵליה ֶאְלָעָזר ,  ֶאְלָעָזרָּאַמר ֵליה, ּ
ִריך ַרֲחָמָנא ְדָחֵמיָנא ָלך, ָאֳחָרא ְָאַמר ֵליה ּבְ ְּ ַעְלָמא ֵדין, ּ ָאה חוָלָקך ּבְ ְַזּכָ ּוְבַעְלָמא , ּ
  :ְדָאֵתי

ְבָעה ִלי ְוגו י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר. 'ַּויֹאֶמר ִהּשָׁ ִּרּבִ ע ה)ישעיה סב(, ּ ּבַ יִמינֹו'  ִנׁשְ ּ וִבְזרֹוַע ּבִ
לוָתא ִדְלהֹון, ֻּעזֹו ָרֵאל ִמן ּגָ ִריך הוא ְדִיפוק ְלִיׂשְ א ּבְ ֵיים קוְדׁשָ ּּקִ ּ ּ ּ ּּ ְ ֵיים ְלהֹון, ּ , ְּוָדא ּקִ

ְנֵאיהֹון, ְקָיים ַאַרע ׂשַ ּבֹוק לֹון ּבְ ַחר )בראשית לב(. ְּדָלא ִיׁשְ י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ּ ַויֹאֶמר ׁשַ
ֵלֲח ַּויֹאֶמר לא ֲאׁשַ ִניּ ַרְכּתָ י ִאם ּבֵ ִני. ָך ּכִ ַרְכּתָ לוָתא. ַמאן ּבֵ ֵיים לֹון ְדִיְפקון , ָּיַהב לֹון ּגָ ְּוּקִ ּ ּ

יה   .ִּמּנֵ

ָנא ָרֵאל, ּתָ ִריך הוא ִלְבֵריהֹון ְדִיׂשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ְרֵסיה, ְּ חֹות ּכָ ל ַחד ְוַחד ּתְ ִּדיהֹון ּכָ ּ ,
ל ִעָלֵאי ח ואּבְ, ִּויהֹון ַמַעְלָיין ִמּכָ ּכַ ׁשְ ִריך הוא . ו ֲאִריָכא''ִּגין ָדא ּתִ א ּבְ ֵיים קוְדׁשָ ּּקִ ְּ ּ

ֵלמוָתא ְדו ִּלׁשְ ָטה''ְּדר' ּ ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ א ַוִיׁשְ ּתָ ּא וְבִגין ׁשִ ּ ָרֵאל . ּּ ְסִגיד ִיׂשְ
סֹוף ִמְנָייָנא ָדא יָחא ּבְ הֹו, ְּדֵליֵתי ְמׁשִ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה . ןְוִתׁשְ ּ

ה ָאִביך חֹוֶלה ְוגו ַָויֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ י ִחְזִקָיה, ַמְתִניִתין: 'ּ ָלא ֲאָתא ְקָרא , ָּאַמר ִרּבִ
מוִעיָנן ְדָעַבד ְּלַאׁשְ לוָתא, ּ סֹוף ּגָ ֶּאָלא ֲאָתא ְקָרא ְלַאְתָיא ַמה ְדֶיהֵוי ּבְ ּ ל ִאֵלין ְלסֹוף , ּ ּּכָ

יָחא. יָנא ְדִאְתְמֵניִמְנָי ִהיל ִלְסַבר , ָּצֵבי ְלֵמיַמר ְדֵייֵתי ְמׁשִ ַמָייא ּבָ ְּוֵייָמא ֵליה ָאבוך ְדִבׁשְ ּ ְּ

ְַאָפך יָחא, ּ א ִדְמׁשִ ַמָיא. ָסִפין ְלִקּצָ יאו , ְיֵהא ַרֲעָוא ִמן ֱאֹלָהא ִדׁשְ ֵריה ְדַאְסּגִ ב ּבְ ְּדִיּסַ ּ ּ ּ
ָגלוָתא ה, ּּבְ יאו ּבְ ּוִמְדִאְתְנׁשִ ּ ָטא, ּוּ קוׁשְ חֹוֵביהֹון ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י ַיְתהֹון קוְדׁשָ ְּדָנׁשֵ ּ ּ ְּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ד ֲאָתא ִרּבִ א ָקא ֲאִתיָנא, ּכַ  )בראשית ל(ֲּחׁשֹוב ָרָזא ְדִמְלָתא , ָלאו ִלְדָרׁשָ
ן ַאֵחר' יֹוֵסף ה ָנא ְלֵעיל, ִלי ּבֶ ְדָפִריׁשְ יֹוֵס, ּכִ א ּבְ ֵמיה ַקִדיׁשָ ַּהאי ׁשְ ָהא , ו ֹיאַמר''יה, ףּ

ְֲאבוך ָמאֵרי ַעְלָמא ד ָטָבא ִלְבֵריה, ּ לוָתא ִדְלהֹון, ְּדָאֵתי ְלֶמְעּבַ ְּדִיְפקון ִמן ּגָ ּ ּ ְוִאי ַאּתְ . ּ
ָטך קוׁשְ ְָלא ָרֵעי ּבְ ְּוָיְדֵעי ְדֵתיתוב ַמְטרֹוִניָתא ְלַאְתָרא, ְד ֶאָחד ַיֲעֵבד ָיָתך''ִּרּבוָעא ידו, ּ ּ.  

ִּאינון ְרִתיִכין ִדְלֵעיָלאַּדֲאָבֳהָתָנא  ֲאָבָהן , ּ ַוַיַעל ֱאלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם)בראשית יז(, ּ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם)מיכה ז(, ׁשֹוֵקי ַעְלָמא ּתֵ יָחא,  ּתִ ָנא ְדֵייֵתי ְמׁשִ   .ּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]755דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַל)זכריה ד(, ִּרּבִ ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה ' הּ
ין ְדָאָתן ִלְבנֹוִהי ְלֶמהֵוי , רֹוֶצה ְלֵמיַמר. ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור יׁשִ ֵרין ְמַעְרִעין ּבִ ּּתְ

ְנֵאיהֹון ַאַרע ׂשַ ָגלוָתא ּבְ הֹון, ּּבְ ֵכי ּבְ יִאין, ְוָלא ִיְסּתְ ִנין ַסּגִ ה ׁשְ ּמָ ָטא, ּכַ קוׁשְ , ַּעל חֹוֵביהֹון ּבְ
ְנֵאיהֹוןָהִכ ַאַרע ׂשַ ין ִאֵלין. י ִיְזַנח ַיְתהֹון ּבְ יׁשִ ַנְייהו ְדַאַרע ְלהֹון ּבִ ב ּבְ ְּוִיּסַ ּ ר ְלהֹון , ּ ְוַיְדּבֵ

א ִדְקָרא ִפירוׁשָ   .ַּלֲאַרע ַטב ּכְ

ְרֵסי ְיָקָרא חֹות ּכָ יִאין ַמַעְלָייאן ֲהָוה ְמַטְרָקן ּתְ ֵרי ַרְבְרָבן ַסּגִ ְּדַאַפְטרֹוָפ, ְוֲהָוה ּתְ ּ א ּ
ָאה ָרֵאל ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ל ִעָדָנא ָהֵדין, ְּדִיׂשְ ָגלוָתא ּכָ ִדיל ִדְיהֹון ּבְ ּּבְ ּ י ַיְתהֹון , ּ ְּוַאַרע ְדָנׁשֵ

ְנֵאיהֹון ַאַרע ׂשַ   .ּבְ

 ] בשנה66יום [סדר הלימוד ליום ז כסלו 

ֵרין ְמִכיָלָתן ְתֵרין ָסִפין, ְּוהוא ּתְ ָּנַפק ָחָדא וַמִליל ָלֳקֵבל , ּבִ ְּוָיִהיב ֵליה , ִרּבֹון ָעְלָמאּ
ל ַמאן ְדָבֵעי ְּרׁשו ִדיַמֵלל ּכָ ּ ָרֵאל, ּּ ִיׂשְ הֹון ּבְ יָסא ָחָדא ְלִמְגַזר ּבְ ָרֵאל ִמן ּגִ ִיׂשְ , ְוָחֵזי ּבְ

לוָתא ְּדִיְפקון ִמן ּגָ ּ ִדין ֲאָבַהְתהֹון, ּ יָסא ַאֲחִריָנא. ּבְ ִדיל , ָרָעא ְלִמְגַזר ֲעֵליהֹון, ּוִמן ּגִ ּבְ
יָאה, ֵביהֹוןחֹו א ַסּגִ יׁשָ ְּדָאְמרו ֲעַלְייהו ּבִ ּ הֹון ְמִכיָלָתא , ְמִכיָלָתן' ָהא ד. ּ ְוָלא ֲהָוה ּבְ

ָרֵאל ָאה ַאַפְטרֹוָפא ְדִיׂשְ ֲּחִמיׁשָ ל ִדְרעו, ּ ּוַמִלילו ּכָ ּ ּ ּּ.  

  ]ב''דף ריג ע - ' זוהר חלק א[

ָא )ב''דף ריג ע( ָמא , הַּעד ְדָמָטא ְלַווְתהֹון ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ָכְרֵסי ְיָקָרא ִמן ׁשְ ְוֲהָוה ּבְ
א ָרֵאל ַטב, ַּקִדיׁשָ נֹוִהי ְדִיׂשְ ְייָתא ְלַמָלָלא , ְוָאַמר ַעל ּבְ ֵרין ְמִכיָלָתן ַקּמַ ְּוָלא ֲהוו ַרְתָיין ּתְ ּ
יה ָאה ְדִאְתְמַתל ְלֵליְלָיא, ַּקּמֵ ִדין ְמִכיָלָתא ֲחִמיׁשָ ּל ָדא ְוַע. ְוָנַפק ִלְנהֹוָרא ִדְלהֹון, ּּבְ
ְּוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלה, ָּפַתח   .ֹלא יֹום ְוֹלא ַלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת ֶעֶרב ִיְהֶיה אֹור' ּ

ִניָנא  ך ָקָרא ָלְיָלה)בראשית א(ּתָ ְ ַוִיְקָרא ֱאלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלחׁשֶ ך , ּ ְְוָהָתם ָאַמר ְוחׁשֶ

ָיא ִדיֵדיה ֲאִדיֵד, ַּעל ְפֵני ְתהֹום ְמעֹון ֲאבֹוי. ּיהְּוַקׁשְ י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ְוָאַמר , ֲאָתא ִרּבִ
א ָמאִרי ית ַעד ו, ָּאַמר ֵליה. ַמאי ָדא, ֵּליה ַאּבָ ֵראׁשִ ָרא ידו' ִמּבְ ָצֵבי , ד ֶאָחד''דֹורֹות ּבָ

ֵמיה' ו, ְלֵמיַמר ִּדׁשְ יה רוַח ָחְכָמה, ּ ָּיַהב ּבֵ ַּעד ָהָכא ָלא ֲהָוה ִמְנַדע ַמהו חׁשֶ, ּ י . ְךּ ָקם ִרּבִ
ק ְידֹוי ְדֲאבֹוי   .ֶּאְלָעָזר ְוָנׁשַ

ַאל א ְוׁשָ י ַאּבָ ך, ָקם ִרּבִ ֲאלו. ְַמאי חׁשֶ ֲחרו ַחְבַרָיא ְוָלא ָמטו ַמאי ְדׁשָ ִּאְסּתַ ּ ּ ֲּעָבדו , ּ
ָהאי ְקָרא, ּוָמָטא ָקָלא ִמן ֳקָדם ִרּבֹון ַעְלָמא, עֹוָבָדא '  ֶאֶרץ ֵעיָפָתה ְוגו)איוב י(, ּבְ

מֹו אֹוֶפל, ֶות ְוֹלא ְסָדִריםַצְלָמ ֵרי ַעְלָמא, ַוּתֹוַפע ּכְ י ְדִאְתּבְ ּמֵ יִהּנֹם ִמּקַ ִניז , ּּגֵ ֲהָוה ּגָ
יַעָיא ד ַיֲעִביד ֱאָלָהא ַית ִאֵלין, ַּווי ְלהֹון ְלַחָייַבָיא, ְּלַרּשִׁ ִּדיהֹון ּכַ י ִהּנֵה )ישעיה ס(, ּ  ּכִ

ה ֶאֶרץ ַוֲעָרֶפל ְלאוּמִ ך ְיַכּסֶ ַּהחׁשֶ ְים ְוָעַלִיך ִיְזַרח ְיָי וְכבֹודֹו ָעַלִיך ֵיָרֶאהְ ָאה חוְלֵקהֹון . ְּ ַּזּכָ
ָרֵאל ָרא ְלהֹון ָדא, ְּדִיׂשְ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָכה לֹו )תהלים קמד(, ְּ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  ַאׁשְ

ְיָי ֱאלָהיו ֵרי ָהָעם ׁשֶ   :ַאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]756דף [ -ּ

ה ּבִ ד ְלַיֲעֹקב ַויֹאֶמר ִהּנֵ ַּוַיּגֵ א ֵאֶליךּ ְָנך יֹוֵסף ּבָ י יֹוֵסי ָאַמר. ָ ְּדֲהָוה , ַּמְלָאָכא הוא, ִרּבִ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִריך הוא, ָעִתיד ְלֵמיַמר ַטב ַעל ּבְ א ּבְ ד ְיִתיבון ְלקוְדׁשָ ּּכַ ּ ָכל ָעַקְתהֹון, ְּ ד , ּבְ ּכַ

יָחא א ִדְמׁשִ ָכל ָעְקָתא ְדֵתיֵתי ֲעֵליהֹון, ֵייֵתי ִקּצָ ִריך ָאִתי ְלָוָתךֵּייְמרון ִל, ּּבְ ְְמִכיָלָתא ּבְ ְ ,
ְּוִיְתָפְרקון ָטָבאי ָרֵאל. ּ ָאה חוְלֵקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ נֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדִאְתְקִריאו ּבְ ּ ּ ּ ְּ ,

ַמְלָאַכָייא ְּדִאינון ּכְ ֵני ֱאלִהים)איוב לח(, ּ ל ּבְ ּ ַוָיִריעו ּכָ   .ה ַמאי''הוי, ּ

א ֲחֵזי ִין ׁשֶ, ּתָ ִריך הוא ְלַיֲעֹקב ֵאִמּנַ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּקָ ִעָלָאה, ל''ְּ ְוֲאָנא ֱאֵהא , ַּאּתְ ּבְ
ָאה ַתּתָ  )בראשית יז(. ַמאי ָקא ַמְייֵרי, )ואנא אהא אלהא בעלאה, א את תהא בתתאה''נ(, ּבְ

ִריך הוא, ַּוַיַעל ֱאֹלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם א ּבְ ֲּאָבָהָתן ִאינון ְרִתיָכאן ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָנא. ְּ  )מיכה ז(, ּתָ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם ּתֵ ֵרין ְסִפיָרן, ּתִ ְתֵרין ְרִתיָכן, ָהא ּתְ   .ַּרְבְרָבן ִעָלִאין, ּבִ

ִליָתָאה ִיְצָחק ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק)בראשית לא(ַמאי , ּתְ ַבע ַיֲעֹקב ּבְ ּוְבִגין ַפַחד ִיְצָחק . ּ ַוִיּשָׁ ּ
ְרֵסי ְיָקָרא ְרִתיָכא ִעָלָאהְּוקו, ְּדֲהָוה ְסִפיָרה ִריך הוא ְדהוא ּכָ א ּבְ ְּדׁשָ ּ ּ ּ ּוְסִפיָרה ְדִיְצָחק , ְ
ל ְסִפיָרן ַדֲאָבָהָתא, ִּהיא ֵמִעָלָאה יר ִמּכָ א ַיּתִ ַבע ַיֲעֹקב , ְּמָפְרׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיּשָׁ ּ

ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק   .ּבְ

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ יֵנינו ֱאֹלֵהי ) לאבראשית(, ִּרּבִ ְפטו ּבֵ ּ ֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֵואֹלֵהי ָנחֹור ִיׁשְ ּ ּ
ַפַחד ָאִביו ִיְצָחק, ֲאִביֶהם ַבע ַיֲעֹקב ּבְ   .ֵּמַהאי ְקָרא ַאּתְ ָיִכיל ְלִמְנַדע ָדא, ַּוִיּשָׁ

ָטה ב ַעל ַהּמִ ָרֵאל ַוֵיׁשֶ ַּוִיְתַחֵזק ִיׂשְ ּ ֵעת ַהִה)דניאל יב(, ְוָרָזא ִדְקָרא, ּּ יא ַיֲעמֹוד ִמיָכֵאל  ּבָ
ך ְוָהְיָתה ֵעת ָצָרה ִני ַעּמְ דֹול ָהעֹוֵמד ַעל ּבְ ר ַהּגָ ְמעֹון ָאַמר. ַָהּשַׂ י ׁשִ בוַרת ְיָדא , ִרּבִ ָּדא ּגְ ּ

ָטה. ְדִמיָכֵאל ַרְבְרָבא ב ַעל ַהּמִ ַּוֵיׁשֶ ְדַמת ְדָנא ְסִגיד, ּ ה ֵליה ֲהָוה ִמּקַ ּמָ ּּכְ ּ ְלַמאן ֲהָוה . ּ
יה, ַעְרָסאְסִגיד ְל, ְסִגיד ֲּהָוה ַעְרָסא ְפִתיָחא ִמּנֵ א ֲהָוה ְסִגיד. ּ ְּדָהא ֲהַות , ְּלָמהוְלּתָ

יה י ִחֵלל ְיהוָדה ֹקֶדׁש ה)מלאכי ב(. ֲּחִביָבא ִמיּנֵ ּ ּכִ ת ֵאל ִנָכר' ּ ר ָאֵהב וָבַעל ּבַ ד , ֲּאׁשֶ ּכַ
יה ַעל חֹוֵביהֹון ַלק ִזיֵויה ִמּנֵ ִּאְסּתַ ּ יהָּלא ֲהָוה ֵליה ְלֵמיַק, ּ ְרַכת ַמְטרֹוִניָתא ִמן , ּם ַקּמֵ ְוִאּתָ

א ין ַעִמין ְלִמְקַטְלהֹון, ַמְלּכָ ְבָקא ָלה ִלְבָרָהא ּבֵ ִדיל ְדָלא ָיְכָלא ְלׁשָ ּּבְ ּ ַאְרָעא , ּ ְוֲהָוה ּבְ
א הוא ַּקִדיׁשָ יה, ּ ין נוְכָרִאין ִמן ַעּמֵ ָהא ִדיהֹון ַעּמִ ּּבְ ּ א ּבֵ, ָצֵבי ְלֵמיַמר. ּ ִכיְנּתָ יֵניהֹון ָעאל ׁשְ

ָגלוָתא ַאְרָעא, ּּבְ ִמין, ְּוִעָדָנא ְדָלא ֲהָוה ּבְ ֲאַרע ַעּמְ ָרֵאל, ְוִהיא ּבַ ִזיָוא ְדִיׂשְ רו , ּבְ ּמָ ִּאְסּתַ
ַמָיא ִדי ְבַסְחָרִניהֹון   .ַּעּמְ

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ א, ָאַמר ִרּבִ ְרֵסי ְיָקָרא ַקִדיׁשָ חֹות ּכָ ֵרין ַרְבְרִבין ֲהוו ּתְ ּּתְ ֵמיה ְוָהא ּבִ, ּ ּׁשְ
ַעְרָסא ֵדי ֲאגֹוֵזיה ְדֵהיָכָלא, ַחד ָמאִני ּבְ ְּדֲהָוה ׁשָ ּ ָגלוָתא. ּּ יָנָנא , ְּוָהא ֲאַנן ּבְ ַאר ּבֵ ּתָ ָלא ִאׁשְ

יֵני ְדִזיֵניה ֶּאָלא ָדא ְדּבֵ ּ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ְּוהוא ָחתוך ִמן ׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ.  

  ]א''דף ריד ע - ' זוהר חלק א[

ָמְרך ְוגו)שמותכג(, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך ְלָפְניך ִלׁשְ ָ ִהּנֵ ָ ָלא ', ְ
ַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלַמָלָלא ָהִכי ִסְטִרין ְוהוא צוִרין ְבָאְרָחא, ֶּאָלא ּבְ ָנא ּבְ ד ָפִריׁשְ ּּכַ ּ ֲאָנא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]757דף [ -ּ

ָגלוָתא ְוִהי יִניכֹון ְלָמאֵריהֹון ּבְ א ּבֵ ִכיְנּתָ ֵריָנא ׁשְ  )א''דף ריד ע(ַעד , א ָנְטַרת ַיְתכֹוןּׁשָ
ְדַמת ְדָנא, ְּדֵתיֵתי ַיְתכֹון ְלַאְרֲעכֹון ָמה ְדֲהִויתון ִמּקַ ּּכְ ּ ר ֲהִכינֹוִתי. ּ ְדַמת , ֲאׁשֶ מֹוָתָבן ִמּקַ

  .ְּדָנא

א ִמן מטטרו ִכיְנּתָ א. ן''ָּדא ׁשְ ְרַכת ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ ַּעד ְדֵתיתוב ְלַאְתָרָה, ְוִאּתָ , אּ
ְרֶזל )דברים ג(ְוָרָזא  ה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ּבַ ָאר ִמֶיֶתר ָהְרָפִאים ִהּנֵ ן ִנׁשְ ׁשָ י ַרק עֹוג ֶמֶלך ַהּבָ ּ ּכִ ְ

ֵני ַעּמֹון ת ּבְ ַרּבַ ַאְתֵריה, ֲהלא ִהוא ּבְ ָנא ּבְ ְדָפִריׁשְ ְּדִאְתְמַתל ְלָגלוָתא, ְוָאְרָחא. ּּכִ ָנַטר , ּ
ָגלוָתא ַּעד ְדֵייֵתי ְוֵייעול ַיְתכֹון ְלַאְרָעא, ְּדֵתֵתי ֲעֵליכֹוןַעל ַעְקָתא , ַּיְתהֹון ּבְ ְּדַקַיים , ּ ּ

  .ַּלֲאָבַהְתכֹון ְדִאְתַנְטַרת

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר  י ׁשִ ּבֶֹקר ִאם ִיְגָאֵלך טֹוב ִיְגָאל)רות ג(ִּרּבִ ְ ִליִני ַהַלְיָלה ְוָהָיה ּבַ ָאַמר , ּ
י יֹוֵסי ִליט ַרֲחֵמי ַעל ִד, ִרּבִ ּׁשַ י טֹוב)בראשית א(. יָנאּ טֹוב , ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

ִוין ְּדהוא ַמּבועֹוי ְדַנֲחִלין, ְואֹור ׁשָ ּ ּ א ְוַנֲחָלא ִדְבָעְלָמא, ּ הֹון ַיּמָ ְּדָנַפק ִמּנְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָנא ָאַמר ִרּבִ ַמּבוֵעי ְד, ּתָ ִּזְמָנא ָחָדא ָסִליְקָנא ְוָנִחיְתָנא ְלַאְנָהָרא ּבְ , ַנֲחִליןּ
א י ַאּבָ ְתָראי ִרּבִ ַמאי ַעְסִקיתו, ָאַמר ִלי. ְוָסִליק ּבַ ַהאי ְקָרא , ָּאָמִרית ֵליה. ּּבְ  )קהלת א(ּבְ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיְנּנו ָמֵלא ְּדָכל ַהּנְ ּּ ל ַרְבְרַבָייא ְדִמן . ּ ִריאו ּכָ ִּמִזיִויה ִאְתּבְ ּ ּ ּ
ּוִמן ִזיֵויה , ַעְלָמא ל ַנֲחַלָייאּ ַּנֲחַלָייא ֲהוו ִאינון ְלַהאי ְקָרא, ִּאְתְנִביעו ּכָ ַהאי , ּ ְּדֵמִאיֵכי ּבְ
מוְפָלא, ָּגלוָתא ְּדָהא ֲחׁשֹוָכא ּכָ א ָעִביד ְלהו, ּ ָתא ְדִאּמָ ִּחּבָ ַנֲחָלא ָעִביד , ְוִאי ָלאו, ּ
יה ַרּתֵ ִנינָתא הוא. ּּבְ א, ַּרְבְרָבא ּתָ חֹות ַקִדיׁשָ ּהוא ּתְ ְּדָהא ַרְבְרָבא . ָּגֵני ֲאְגִנים ְדֵהיָכָלאְּד, ּ

י ֲעֵליהֹון ָרֵאל ְדִאְתַמּנֵ א, ְּדִיׂשְ ָכל ִעיָדן ְדֲהַות ַמְטרֹוִניָתא ִעם ַמְלּכָ ֲהָוה ָנִפיק ְוָעאל , ּּבְ
נוָרא. ן''ֳקָדֵמיהֹון מטטרו ִריך הוא ּכְ א ּבְ יל פוְלַחְנהֹון ְלקוְדׁשָ ְּוהוא ָקּבִ ּ ּ ּ ְּ ד ִאְתּבַ. ּ ִטיל ּכַ
ִליאו ּנוָרא ְוִאְתּגַ ַלק ִזיָוה, ּ ִּאְסּתַ א, ּ ְלָקא ַמְטרֹוִניָתא ִמן ַמְלּכָ ִלים . ְּוִאְסּתַ ָהא ָלא ֲהָוה ׁשְ

יָסא ָאֳחָרא ָגלוָתא ָמִניָתא, ַּעד ְדֵייֵתי ּגִ ְּדָלא ֲהָוה ּבְ ּ.  

ָמָהן ְדִאְתְקִריַאת ַיד ּוׁשְ ִּהיא ַמּבוָעא ְלֹכָלא, ּ ח ַיד ה, ּ ּכַ  ֵהן ָלא )ישעיה נט(, ה''ויְוִתׁשְ
ָמא ְדַחד, ה''ָקְצַרת ַיד הוי ׁשְ ר ָיָדא ֶאָלא ּבִ ְּדָלא ִאְדּכַ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר ְמעֹון ֲאבֹוי, ֲאָתא ִרּבִ י ׁשִ ַאל ְלִרּבִ ּוְבָכה ְוָאַמר ֵליה, ְוׁשָ ֵלי ִלי ַהאי ָרָזא , ּ ּּגַ
א ָמאִרי ִלי ָלך. ַאּבָ ַהאי ְקָרא ִאְתּגְ ְָאַמר ֵליה ּבְ ס ָיה ִמְלָחָמה ַלְיָי)שמות יז( ,ּ י ָיד ַעל ּכֵ , ּ ּכִ

ִגין הוי ס ּבְ ִליט ַרֲחֵמי ַעל ִדיָנא, ה''ּכֵ ּׁשַ ֲאַתר , ָצֵבי ְלֵמיַמר. ּ ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדְיֵהא ְלַעְלָמא ּבְ
בוָרת ִמְצַרִים, ּּגְ ָתא ְקָרָבא ְדֲהַות ּבְ ִדיֵני, ַּיד ְיָי ַרּבָ   .ְּוִאי ָלאו ֲהוו ּבְ

יָחאְוֵייֵת ָתא, י ְמׁשִ יָדא ַרּבָ ַחְדּתו ּבִ ֲעָמֵלק, ֵּייֵתי ּבְ ח ְקָרָבא ּבַ חֹוֶזק ָיד )שמות יג(. ְוִיּגַ  ּבְ
ְצָרִים' ָהֹוִציֲאך ה תוְקָפא ְיָדא ְלחוֵדיה, ִמּמִ ָמא ְדַיד ּבְ ְּוַכד ֵייֵתי ׁשְ ּ ִעיָדָנא, ּ יַח , ּהוא ּבְ ְּדַיּגִ

ֲעָמֵלק יָחא, ְקָרָבא ּבַ י ֶאְלָעָזר ְמַסֵייַעִר. ֵליֵתי ְמׁשִ ּגֹוִים )זכריה יד(, ּּבִ  ְוָיָצא ְיָי ְוִנְלַחם ּבַ
יֹום ְקָרב יֹום ִהָלֲחמֹו ּבְ ִגין ידו''כ. ָּהֵהם ּכְ   .ד''ס ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]758דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָתא ְדָלא ָמָטא ְלַהאי ָיָדא ִעָלָאה, ּתָ ה ִהיא ְיָדא ַרּבָ ּמָ ּּכַ ַלֲאָבָהן ַרְבְרָבא ָלא , ּ
ְצַרִיםּוְבָדא ָיָד. ֲאְגִנים ִוין, ּא ָנְפקו ִמּמִ ְוָיין ׁשָ ִגין ְדִמׁשְ י ד, ּּבְ ִוין ָדא ְדָרע', ְלד' ַמּנִ ּׁשָ ּ ,

ָתא ָמא ְדָיָדא ַרּבָ ִמְנָייֵניהֹון, ּׁשְ ַאְתַווְתהֹון ְדִמְנָייֵניהֹון ּכְ ִוין ּבְ ְּדִיפוק ִמן ִאינון ׁשָ ּ ָלא , ּ ְּדִקּבְ
ֵרין ַיד ֵרין, ּתְ   .ּתְ

  ]ב''ד עדף רי - ' זוהר חלק א[

יַצד ָלא ִאְתְמָנעו ָדא ִמן ָדא ּּכֵ ּ ִוין, ּ ִריך הוא . ְוָלא ׁשָ ֵרין ִאֵלין ּבְ ִּאְתְפַרׁש ּתְ ְ ּ ּ
ֲעָלה ה ִּדְבַאְתַווְתהֹון ַסְייָעאן ַיד ּבַ ֵרין ְלָאב ִמְנָיֵניהֹון ִמְתָפַרׁש', ּ ִריאו . ּּתְ ֵּמִאֵלין ִאְתּבְ ּ

יה ַמָיא ְוַאְרָעא וְדִעּמֵ ּׁשְ ְתָרא ִעָלָאה, ן ְסִפיָרא ַקְדָמָאהְּוִאינו. ּ ְּדִהיא ּכִ ְנָיָנא. ּ  )משלי טו(, ּתִ
ָכל ָמקֹום ֵעיֵני ה ִליָתָאה. צֹופֹות ָרִעים ְוטֹוִבים' ּבְ ָמא ַחד ו, ּתְ ן ִלׁשְ ְּדֲעַבד ' ֵּהם ְמַסַייְעּתָ

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ה ַאְתָוון ּבְ ּמָ   )ב''דף ריד ע(. ּכַ

ָנַעןַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל  ֶאֶרץ ּכְ לוז ּבְ ַדי ִנְרָאה ֵאַלי ּבְ ּיֹוֵסף ֵאל ׁשַ א ָאַמר. ּ י ַאּבָ ּלוז , ִרּבִ
ַל ם ִעָלָאה ָּדא ְירוׁשָ ּ יָנָהא, ּ א ּבֵ ִכיְנּתָ ָרָאה ׁשְ א. ְּדַאׁשְ ַהב ִלי , ָּאַמר ַיֲעֹקב ִעָלָאה ְלַתּתָ

ֵעי ְרָכָתא ְדהוא ּבָ ּּבִ ן ַית ַאְרָעא ִלְבֵניכֹוןּוְלִמי, ְּלַאְנִפיׁש ַיְתכֹון ֲאָנא, ּ ַל ם . ּתַ ּלוז זֹו ְירוׁשָ ּ
ִריך הוא, ִּעָלָאה א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרָכה ָדא ַעל ְיֵדיה, ְּ ַּהב ַרְבְרָבא ְדַהְווָין ּבְ ּ ַאְרָעא ָרְבָייא, ּ , ּבְ

ָרא ְרָכָתא, ְלַאְרָעא ָאֳחָרא, ֲאָבל ּבְ   .ָלא ְיֵהא ּבִ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ם ְקָלָלה )זמשלי כ(, ִּרּבִ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ דֹול ּבַ קֹול ּגָ ּ ְמָבֵרך ֵרֵעהו ּבְ ְ

ב לֹו ָחׁשֶ ָרֵאל ַאִחים ְוֵרִעים, ּתֵ ִריך הוא ָקָרא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְרָכָתא ָיַהב לֹון. ְּ , ַמאי ּבִ
חֹות ְיֵדיה א ַדְכָיא ּתְ ִּדיהֹון ַהאי ַעּמָ ּ   .ְוִלֶמֱהֵוי ֲעֵליהֹון ָנִטיר, ּ

ָאה חו א ַדְכָיאַּזּכָ ְּדהוא ֲעֵליהֹון, ְּלֵקהֹון ְדַהאי ַעּמָ יר , ּ ְּדִאְקֵרי ָבִנים ֲחִביִבים ַיּתִ
ִתיב, ֵּמִעָלָאה ם ַלה)דברים ד(, ּכְ ִנים ַאּתֶ ִדיל ָדא',  ּבָ ּּכָֹלא ּבְ ִדיל , ַּמאי הוא. ּ ּבְ

חֹוָתָמא ִדְלהֹון ָמא ּבְ ִלים ׁשְ ּתְ ִזיִרין, ְּדִאׁשְ ְּדִאינון ּגְ ּ.  

א ֲח ִריך הוא, ֵזיּתָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ א ׁשְ ַאְנפֹוי ְדֵאיָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ יה''ְּוַחְסָרא יו, ּ ְוָלא , ּד ִמּנֵ
ִלים ּתְ ִריך הוא. ִאׁשְ א ּבְ ב ְלקוְדׁשָ ֲּאָתא ַאְבָרָהם ְוִחּבֵ ָמא, ְּ ִלים ׁשְ ּתְ ך ִאׁשְ ְְוָאַמר ֵליה ּבָ ּ ,
ַזר יו, ְוִאְתּגְ ָמא ּבְ ִלים ׁשְ ּתְ א שי. יָלהּד ְדִמ''ְּוִאׁשְ ׁשָ ַאְנפֹוי ְדֶאּנָ ּּבְ ָחֵסר ', ְוד, י''ּן ְדשד''ּ

יו, ד''יו ִלים ּבְ ּתְ ִנים ַלה, ּד ְדִמיָלה''ִאׁשְ ּוְכֵדין ִאְקרון ּבָ ין', ּ ִנין ַקִדיׁשִ   .ּּבְ

א ְּוַכד ְמָסֲאִבין ֵליה ְלַהאי ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְּוֲעִאיל ֵליה ִלְרׁשו ָאֳחָרא, ּּ י, ּ ּה ָסִליק ִמּנֵ
א ְדחֹוָתָמא ַּהאי ִקדוׁשָ ּ ָמה ְדָחִריב ַעְלָמא, ּ ָמא , ְוָסִאיב חֹוָתָמא, ְּוהוא ּכְ יה ׁשְ ִלים ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ   .ְּוָהא הוא ָחִריב ַעְלָמא, ְּ

פֹוְטִקָיא א ֲהָוה ָאִזיל ִמּקַ י ַאּבָ ִּרּבִ י יֹוֵסי, ּ יה ִרּבִ ַּעד ְדֲהוו. ְּוֲהָוה ִעּמֵ ר ,  ָאְזֵליּ ָּחמו ַחד ּבַ
ַאְנפֹוי, ָּנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי יָמא ַחד ּבְ ּוְרׁשִ ׁשוָבה, ֲּאָבל ַווי לֹון ְלַחָייַבָיא, ּ ָלא ּתְ ִּדימותון ּבְ ּ ּ ,

יָמא יה ְרׁשִ ְּדָלא ַיֲעֵדי ִמּנֵ ַעְלָמא ֵדין, ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ָלא ּבְ   :ְוָלא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]759דף [ -ּ

ִני ַמְפְרך ְו ַָויֹאֶמר ֵאַלי ִהּנְ יִתיךּ א ָפַתח ְוָאַמר. ִָהְרּבֵ י ַאּבָ  לא )ישעיה כט(ַהאי ְקָרא , ִּרּבִ
ה ָפָניו ֶיחָורו ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב ְוֹלא ַעּתָ ַּעּתָ ָווֵתיה. ּ ר ָנׁש ּכַ ְּוִכי ֵאיִניׁש ְדָאַמר ַטב ְלּבַ ּ ִאי ָלא . ּ

ִלים ַמה ְדָאַמר ן, ַּיׁשְ ְייׁשָ ה ְו, ַּאפֹוִהי ִמְתּבַ ּמָ ר ָנׁשַעל ַאַחת ּכַ ה ִמן ִעָלֵאי ְלּבַ ְּדִאי ָלא , ַּכּמָ
נֹוִהי ל ַטב ְדָאַמר ַעל ּבְ ן, ַּמְייֵתי ּכָ ְייׁשָ   .ַּאְנפֹוִהי ִמְתּבַ

ִריך הוא ֵליה א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ּ ָרֵאל ִעָלָאה, ְּ יָנך, ֲּאָנא ִיׂשְ יָנך ְוַאְסּגִ ְְדֲאָנא ַמְפׁשִ ְ ַהאי . ּ
ְרָכָתא ְדָיִהיב ִלי ן , ּּבִ ַאְרָעא, ַית ַאְרָעא ָהָדא ִלְבֵריכֹוןְוֶאּתֵ הֹון, ָלא ֲהָוה ּבְ . ָלא ֲהָוה ִעּמְ

ִלים ּתְ יָחא ְוִיׁשְ ד ֵייֵתי ִקיָצא ִדְמׁשִ ִריך הוא, ּכַ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב, ְּ , לא ַעּתָ
ַען  ן ִמַדֲאַמר ְלה, ּ ַאְנפֹוי ְדַיֲעֹקב ִדְלֵעיָלא)לא(ּכְ ְייׁשָ ןָּלא ִמְתּבַ ַען ָלא , ֹון ֶאּתֵ ֲאֵרי ַעד ּכְ

יֵדיה ֲּהוו ּבִ ן, ּ ְייׁשָ ְּוֲהוו ַאְנפֹוִהי ִמְתּבַ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ֵייַע ִמן ֳקָדם ָמאֵרי ׁשְ ַען ִדיֵליה ִמְסּתַ ּּכְ ּ ּ.  

ָמה ְדַאְמִריָנן ִלים ִקיָצא, ֲּאָגְחָנא ַדֲעָמֵלק, ּכְ ּתְ ד ִיׁשְ ְתקֹוף ְיָדא, ּכַ  ,ָּלא ְיֵהא ֶאָלא ּבִ
יֹום ְקָרב ָמה ְדֲהִוית ּבְ ּגֹוִים ָהֵהם' ְוָיָצא ה, ּּכְ ִּדיֵדיה ְוָלא ָאֳחָרא, ְוִנְלַחם ּבַ ּ:  

ֵני ָבְניך ַהּנֹוָלִדים ְלך ה ׁשְ ְָוַעּתָ א, ָ ָרֵאל ְלַתּתָ ָגלוָתא, ָּדא ִיׂשְ ְּדַאְתֵריהֹון ּבְ נֹוי , ּ ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יִני ַע, ְּ ְּדִאְתְייִלידו ּבֵ י יֹוֵסי. ְמַמָיאּ ָנא ָאַמר ִרּבִ ד ְיהֹון , ּתָ ָרֵאל ּכַ ִיׂשְ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַאְרָעא, ּּבְ יָחא, ָּדר ּבְ ד ֵייֵתי ְמׁשִ ְּיהֹון ִעם ֲאחוהֹון ִדיָלוון , ּכַ ּ ּ
ְתֵריהֹון לות. ּבָ ְּדָלא ִאְתְקֵרי ּגָ ַאְרָעא נוְכָר, ּ ֶּאָלא ְלַמאן ְדִאיהו ָדר ּבְ ּ ּ ּ ִּאינון ִאְתַקְרָיין , ָאהּ

ְלָיין   )ויקרא כו(. ּגָ

ִריִתי ַיֲעקֹוב י ֶאת ּבְ יֵתי וא, ו ְיֵתיָרה''וא, ְוָזַכְרּתִ יָתא''ּתֵ ד ִאְתָחִריב ּבֵ ְלַקת ּכַ ּו ְדִאְסּתַ ּ ,
ּוְתֵהא ִסיוָעא ְלַיֲעֹקב ד ְיֵהא ָדא, ּּ א ַאְרָעא ַאְחָסַנת ָעַלם, ּכַ הֹון ִוי, ִּויֵהא ִלְבָרא ַקִדיׁשָ

ַאְרֲעהֹון נֹוִהי ּבְ ַאְרֲעהֹון, ּבְ ְדַמת ְדָנא ּבְ ְּדָדארו ִמּקַ ּ ּ ָאה חוְלֵקהֹון, ּ   .ַּזּכָ

  ]א''דף רטו ע - ' זוהר חלק א[

ְרָיא ַען ּבָ ִליאו ִמן ְלַבר ְלַאְרָעא , ְּדֲהָוה ַעְרָען ְלהֹון, ּכְ הֹון ָאְזִלין ַרְבְרִבין ְדִאְתּגְ ּּתְ ּ
יאו א. ּיׁשוְּוַאְנִפ, ְּוִאְתְנׁשִ ֵרי ִדיָלך ְדִאינון ְלַבר ְלַאְרָעא , ְּוֵייָמא ַיֲעֹקב ִעָלָאה ְלַתּתָ ּּבָ ּ ְּ

ָגלוָתא ְּדִאְתְייִלידו ּבְ ּ ָכל ַאְרָעא ְוַאְרָעא, ּ ְוַאֲעִביד ְלהֹון , ַּעד ְדֲאָנא ִאיעֹול ְלִמְצָרֵאי, ּבְ
ָגלוָתא, ְָרךָלאו ֲאָנא ַמְסִקית ּבְ, ַעל חֹוֵביהֹון )א''דף רטו ע(ִּדיָנא  ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ְלַבר , ּ

ַאְרָעא ְרִחיָקא יִאין. ְלַאְרָעא ּבְ ב ְדִאינון ַסּגִ ְּוַאף ַעל ּגַ יאו, ּ ִּדיִלי ִאינון, ְּוִאְתְנׁשִ ד . ּ ּכַ
לוָתא ִדְלהֹון ֲּחֵזיִתי ָדא ּגָ ּ ְמִעית ָקֵליהֹון, ְוַאֵסיִתי ְלֵכיֵביהֹון, ּ י  ּכִ)בראשית כט(, ְּראוֵבן. ְוׁשָ

ְמעֹון. ֶאת ָעְנִיי' ָרָאה ה ַמע ה, ׁשִ י ׁשָ נוָאה ָאֹנִכי' ּכִ י ׂשְ ך, ּּכִ ִלּבָ יב ּבְ ִאילו ֶיֶהְוָיין , ְְוָחׁשִ ּּכְ ּ
ְצָרֵאי, ֳּקָדַמי ִאינון ּוִמִדְנתוב ִמּמִ ּ ד ִדיָנא, ּ ִּמְלֶמְעּבַ לוָתא, ּ   .ָּנִסיק ַיְתהֹון ֵמֲאַרע ּגָ

א ָאַמר י ַאּבָ ל ַהּגֹוִים ִמְנָחה ַלה)יה סוישע(ֵמָהָכא , ִרּבִ ל ֲאֵחיֶכם ִמּכָ . 'ּ ְוֵהִביאו ֶאת ּכָ
ִמְצָרֵאי, ָצֵבי ְלֵמיַמר ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ְיֵהא קוְדׁשָ ּּכַ ל , ְּ ִעָדָנא ַהִהיא ֵייתון ּכָ ּּבְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]760דף [ -ּ

ַמָיא ִמְנָחה ִריך הוא, ַעּמְ א ּבְ מוָעה ְדקוְדׁשָ ָמעו ׁשְ ד ׁשְ ּּכַ ּ ּ ּ ל )ישעיה ב(ַּהְיינו , ְּ ּ ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ
  .ַהּגֹוִים

ָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ָאה, ָאַמר ִרּבִ ָאה ְוַזּכָ ד ְלָכל ַזּכָ ִריך הוא ְלֶמיְעּבַ א ּבְ ָּעִתיד קוְדׁשָ ּחוָפה , ְּ ּ
ַל ם ְירוׁשָ ָלה)ירמיה טז(, ּּבִ ְמָחה קֹול ָחָתן ְוקֹול ּכַ ׂשֹון ְוקֹול ׂשִ יתוב , ּ קֹול ׂשָ ד ּתִ ּּכַ

אַמְטר ְּוָעִביד ָלה ֵארוִסין, ֹוִניָתא ְלַמְלּכָ  ְצֶאיָנה )שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ְמַחת ִלּבֹו' ּוְרֶאיָנה ְוגו יֹום ֲחתוָנתֹו וְביֹום ׂשִ ּּבְ ן ּתֹוָרה. ּ יֹום ֲחתוָנתֹו ֶזה ַמּתַ ּוְביֹום , ּּבְ

ְקָדׁש ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ְמַחת ִלּבֹו ֶזה ּבִ ִי, ּׂשִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּׁשֶ ֶנה ּבִ   :ּּבָ

ר הֹוַלְדּתָ ַאֲחֵריֶהם ְלך ִיְהיו ך ֲאׁשֶ ּומֹוַלְדּתְ ָּ א, ָ ָרֵאל ְלַתּתָ ַּלֲאָבָהן ְדִאינון , ָּדא ִיׂשְ ּ
ָרָזא ְדִאְתַייִלידו ְלָבַתר ְדָנן, ְרִתיִכין ָמַהְתהֹון ּבְ ֵהא ׁשְ ּּתְ ּ ָמא ַדֲאֵחיהֹון ְיהֹון , ּ ַּעל ׁשְ

ַא   .ְחָסָנא ִדְלהֹוןַמְקִריִבין ּבְ

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ך, ָאַמר ִרּבִ ָומֹוַלְדּתְ א, ּ ַלם ִדְלַתּתָ ָּדא ְירוׁשְ ּ ִית )ויקרא יח(, ּ  מֹוֶלֶדת ּבַ
ת ֲעָריֹות ָפָרׁשַ א, ּבְ ַל ם ְלַתּתָ ַל ם, ְּירוׁשָ ּּגוְבִרין ְדִאְתְייִלידו ָדא ְירוׁשָ ּ ּ ּ ַתר ְדָנא, ּ , ּּבָ

ִּדיתובון ַעְלָמא ְלָמ ּ ַלםּ ירוׁשָ ַמָיא ּבִ ָמָהן, ּאֵרי ׁשְ יֹוִרין ָלא ִאְתָקרון ֶאָלא ַעל ׁשְ ד ּגִ ּּכַ ּ ּ ,
ָרֵאל ר ִיׂשְ ְּדהוא ּבַ ד ֲאָבַהְתהֹון, ּ פֹוְטִקָיא, ְּוָלא ִיְתָקרון ּכַ יֹוָרא ִמּקַ ּּגִ ָרֵאל, ּּ ָהא ִיׂשְ . ֶּאָלא ּבְ

ְּלך ִיְהיו ָרֵא, ָצֵבי ְלֵמיַמר, ָ ֵמיהֹון ְדִיׂשְ ַנֲחָלָתם, ּל ִיְתָקרוןַּעל ׁשְ ְראו ּבְ ם ֲאֵחיהֹון ִיּקָ , ַּעל ׁשֵ
ַאְרָעא ָרֵאל ּבְ בו ָלא ִיְתַחְסנון ִאֵלין ִעם ִיׂשְ ְּוַכד ּתָ ּ ְבָטא, ּ ְבָטא ְוׁשִ ל ׁשִ ב ּכָ ִּדיֵדיה , ְוִיּסַ ּ

הֹון ל ָחָדא ְלפום ִמְנָייֵניה, ְּוגוְבִרין ִמּנְ ּּכָ ֹבִאי ִמַפַדן ֵמָתה . ּ ַּוֲאִני ּבְ ֶדֶרך ְוגוּ ְָעַלי ָרֵחל ּבַ ּ ,'
א ָפַתח י ַאּבָ ָמע ְוגו'  ּכֹה ָאַמר ה)ירמיה לא(, ִּרּבִ ָרָמה ִנׁשְ ְתֵריה', קֹול ּבְ ִתיב ּבַ ּכֹה , ַּמה ּכְ

ָכר ִלְפעוָלֵתך ְוגו' ָאַמר ה י ֵיׁש ׂשָ ִכי ְוֵעיַנִיך ִמִדְמָעה ּכִ ִעי קֹוֵלך ִמּבֶ ְִמּנְ ְ ְּ בו ָבִנים ' ּ ְּוׁשָ
ּלא ָאַמר ְוָיׁשובו, םִּלְגבוָל בו, ּ ֶּאָלא ְוׁשָ בו, ּ ָבר ׁשָ   .ּּכְ

א ֲחֵזי י ֶאְלָעָזר, ּתָ א ִדיֵהא ִדיָנא ַעל טוָרא, ָאַמר ִרּבִ ְעּתָ ׁשַ ְתַעַטר ַמְטרֹוִניָתא ַעל , ּּבְ ּּתִ
ִדיָנא, ּטוָרא ָּלָדה ִפְצִחי  ָרִני ֲעָקָרה ֹלא ָי)ישעיה נד(ְוָרָזא , ְּוִהיא ָסְבַרת ִדְבֵניהֹון ָאְבִדין ּבְ

ה ְוַצֲהִלי ְוגו ָנא. 'ִרּנָ ְרְסָייא ִמן ִדיָדה, ּתָ ִני ּכֻ ַּסְגָיין ְיהֹון ּבְ ים , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ י ַרּבִ ּכִ
ִני ְבעוָלה ֵני ׁשֹוֵמָמה ִמּבְ ִּתיתוב ַמְטרֹוִניָתא ְלַבֲעָלה, ּּבְ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה)זכריה יד(, ּ ּ ּבַ ּ '

מֹו ֶא   .ָחדֶּאָחד וׁשְ

ִריך הוא, ִּמן ַקְדַמת ְדָנא א ּבְ יָמא ַמְטרֹוִניָתא ְלקוְדׁשָ ּּתֵ ַנָייא ִדיִלי ָאן, ְּ , ֵּייָמא ָלה. ּבְ
ִדיָנא ִדיָנא. ּבְ ר ְדָאְבִדין ּבְ ְסּבַ ּוָבָכה ַעל ִדיָנא ִלְבַנָיא ִדיָדה, ִּהיא ּתִ ּ י ִאית , ּ י ֲאֵרי ַסּגִ ּכִ

ִדְלהֹון י ּבְ הֹוןְּד, ְָלך ְלֵמיַסב ִמּנִ ְנָאה, ֲהַות ִעּמְ בו ֵמַאְרָעא ְדׂשַ ְּוָהא ּתָ ּ.  

יה ְּוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע יֹוֵסף ְדֵמָתה ִאּמֵ ד ֵמָתה, ּ ה ּכַ ָמן ֲהָוה ִעּמָ ָרֵאל . ּּתַ ֶּאָלא ֹיאַמר ִיׂשְ
ָרֵאל, ִּעָלָאה ד ֵניֵתי ִמְפָרְקֵניהֹון ְדִיׂשְ ְתַער ַמְטרֹוִניָתא, ּּכַ ֶנֶסת , ּתִ ָרֵאלְוִתְתַער ּכְ ח , ִיׂשְ ְוִתּגַ

ִמין ִּוימותון ִמְנהֹון, ְקָרָבא ִעם ַעּמָ ְזֵעיר ְלֵמיֵתי ַאְרָעא, ּ א . ְּוִיְתָקְרבון ּבִ ֵּייַמר ָלה קוְדׁשָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]761דף [ -ּ

ִריך הוא ּּבְ ָכה, ְ ד ִהיא ּבָ ִמי, ָלא ִתְדֲחִלי. ּכַ ַנָייא ְדִמיָתן ַעל ׁשְ ָאֳחָרִנין ָהא , ַּאְגָרא ְלהֹון ּבְ
בו ְּיתובון ְלַחֵיי ֵמיַתָייאִּאינון , ּּתָ ּ ּ.  

ִריך הוא, ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ֵּמָתה ַעל ִייחוד ׁשְ ּ עֹוד , ְּ ָמר ּבְ ְּוַעל ָדא ִאּתְ
ְבַרת ֶאֶרץ ָלֹבא ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּדִמיתו ַעל ִייחוד ׁשְ ּ ּ ּ ּ ַאְרָעא , ְלַבר ְלַאְרָעא, ְּ ּבְ

הֹוןָּלא ָימות ַחד, ָּדא   . ִמּנְ

ָנא א, ּתָ י ַאּבָ ָאְרָחא ְדֶאְפָרת, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ ִּוימותון , ֲעִתיִדין ִיׂשְ ּ
הֹון א ַסְגָיא ִמּנְ ן ְלַחֵיי ֵמיַתָיא ְיקומון, ַעּמָ ּוָבַתר ּכֵ ּ ְלָטָנא ְיֵהא ְלכֹון ְדִמיִתין . ּּ יר ׁשָ ְּוַיּתִ

ָאְרָחא ָהֵדין ל ִדי, ּבְ ַל םִּמּכָ ְירוׁשָ   .ֵּהא ָקָדֵמיהֹון ּבִ

  ]ב''דף רטו ע - ' זוהר חלק א[

א ָמא ְדַאְתָרא ַקִדיׁשָ ה ִאְתְקֵרי ׁשְ ְּוָלּמָ ִדיל ְדהוא . ְּדַאְתָרא ָהֵדין ָלֶחם )ב''דף רטו ע(, ּ ּּבְ ּ
יה ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ִּמן ׁשְ ּ ֵמיה, ְּ ן ַעל ׁשְ ּמָ ִּדימותון ּתַ ּ ּ ִּדימו, ד''י, ּ ן ַעל ּ ּמָ ּתון ּתַ

ֵמיה י ָגלוָתא, ה''ּׁשְ ִריך הוא, ֶּלֶחם ּבְ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ִדיל ְדהוא ִמן ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ:  

ֵני יֹוֵסף ַויאֶמר ִמי ֵאֶלה ָרֵאל ֶאת ּבְ ַּוַיְרא ִיׂשְ ּ א ָפַתח. ּ י ַאּבָ  ְוָאַמְרּתְ )ישעיה מט(, ִּרּבִ
ְלָבֵבך ִמי ָיַלד ִלי ֶאת ֵאֶלה ּּבִ א, ָקא ַמְייֵריַמאי , ְ ָרֵאל ְלַתּתָ נֹוִהי , ִיׂשְ ָּחֵזי ְדֵייתון ּבְ ּ

ָרֵאל ָקָדֵמיה ד ֵייתון , ְּדִיׂשְ ְנָער וֵמֲחָמת וֵמִאֵיי ַהָים ְוַאְכָנׁשו )ישעיה יא(ּּכַ ּ ֵמֵעיָלם וִמּשִׁ ּ ּ ּּ ּ
יִאין ְלהו ִויהֹון ַסּגִ ּּכֻ ְלהֹון. ּ א ֵמָאן ִאינון ּכֻ ִכיְנּתָ יָמא ׁשְ ּּתֵ ִני נוְכָרָאהְוָלא, ּ הֹון ְפסול ִמּבְ ּ ּבְ ּ ּ .

ִּיִיְמרון ֵליה ַרך, ּ ָלָנא ִמּבֵ ְֲאַנְחָנא ּכֻ ֲהָדן, ּ ָנא נוְכָרָאה ּבַ ְּדִיְתָפְרׁשון ָדא ִמן ָדא , ְּוֵלית ּבְ ּ ּ ּּ
ֲחָדא ְיירון, ְוָכַרת ְלהֹון ּכְ ָרֵאל, ְּוִיְתּגַ יוִרין ִעם ִיׂשְ ְּיתובון ּגִ ּ ֲחָדא, ּּ   .ִויהֹון ּכְ

עֹור ַהַחי, ָנאּתָ ַסַפַחת ּבְ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ ִתיב . ְלַאְרֲעהֹון, ָּקׁשִ י ְיַרֵחם )ישעיה יא(ּכְ  ּכִ
ית ַיֲעֹקב' ה ר ֲעֵליֶהם ְוִנְסְפחו ַעל ּבֵ ַל ם ְוִנְלָוה ַהּגֵ ְירוׁשָ ֶּאת ַיֲעֹקב וָבַחר עֹוד ּבִ ּ ד , ּּ ּכַ

ָרָיא ְּיתובון ְלַאְרֲעהֹון ּבְ מֹו ֶאָחד'  ִיְהֶיה ה)זכריה יד(, ּין ְרִחימו ְבהֹוןִויֶהְוָי, ּ , ֶּאָחד וׁשְ
ֵריהֹון ִבׂשְ עוְמָקא ּבְ ָרֵאל ִויֶהְווָיין ְלהֹון ּכְ יֹוִרין ִעם ִיׂשְ ִּיְתַלוון ּגִ ּ ּּ.  

ה ך ָלּמָ ַמע. ְְוָכל ּכָ א ׁשְ ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ חוִמין ְדַאְרָעא, ָאַמר ִרּבִ ַּעל ּתְ ְּדָכל ַחד ְיֵהא , ּ
ָרֵאלַרֲע ַאְרָעא ְדִיׂשְ ַער ִדיוִרין, ָוא ְלֵמיַדר ּבְ ְּוִתְסּתָ ִתיב. ּּ , ְ ִויֵתדֹוַתִיך ֲחֵזִקי)ישעיה נד(, ּכְ

ָרא, ָצֵבי ְלֵמיַמר ך ֵמִעּקָ ְִסיְכָיא ְדַהְוָיין ִעּמָ ָאר , ַאְתִקיף ַיְתהֹון, ּ יר ִמׁשְ ְּוַסַייע ַיְתהֹון ַיּתִ
ִמין ְבָיכֹול ְדַאּתְ ָסֵכ. ַעּמָ ַמָיא ָאֳחָראּּכִ ָכל ַעּמְ ָפא ַיְתהֹון ּבְ ּקְ יִאין, י ְלִאְתּתַ   :ִויהֹון ַסּגִ

ֶזה ר ָנַתן ִלי ֱאֹלִהים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ אִני ֵמָהָכא, ַּויֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ּבָ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ , ִרּבִ
ָרֵאל)דברים ד( ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם מׁשֶ ר ׂשָ אֹי,  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְלַתּתָ ד , אַמר ִיׂשְ ּכַ

ָרֵאל ֲעֵליהֹון ְלֵעיָלא ַני ִאינון, ִיׂשְ ִריך הוא אֹוַרְייָתא, ּּבָ א ּבְ ְּדָיַהב ִלי קוְדׁשָ ּ ה ַיְתהֹון , ְּ ּמָ ּכַ
יִטין ִנימוֵסי אֹוַרְייָתא , ְּוִנימוֵסיהֹון ְקׁשִ   .דאתיהיבת להון(ּּבְ
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,  ִדְלהֹון ִאְתְקִריַאת ֶזה)רייתאאו, כד יהון ישראל תחות גדפי שכינתא, תא חזי
חֹות , ּ ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּוְבָכל ִעָדן ְדָלא ֲהָוה ָדִוד ְמַמֵלל ּתְ ּ ּ ּ ּ

א ָדא ִמְלָתא ִכיְנּתָ ְדֵפי ׁשְ י ַמה ְדֶליהֵוי, ּּגַ ֶּאָלא ִאְתַנּבֵ   .ִאְתָקֵריָנא ֹזאת, ּ

י ְוגו)תהלים כז(, ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵמָהָכא ֲחְנה ָעַלי ַמֲחְנה לא ִייָרא ִלּבִ ֹזאת '  ִאם ּתַ ּבְ
יָחא, ֲאִני ּבֹוֵטַח ֵהא ֵלייֵתי ְמׁשִ ּוְבִגין ָדא, ֹּזאת ָדא אֹוַרְייָתא ּתְ  ְוקֹול )שיר השירים ב(, ּ

ַאְרֵצנו ַמע ּבְ ַאף , ָּלא ָקֵליה ָעֵרבַמה ּגֹוָז. ְלגֹוָזָלא, ַעל ָמה ִאְתַמְתַלת אֹוַרְייָתא. ַּהּתֹור ִנׁשְ
ִּפְתָגֵמי אֹוַרְייָתא ָקֵליה ָעֵרב יָחא, ּ   .ְּליֹוָמא ְדִדיָנא, ְוָדא ָקָלא ְיֵהא ֵלייֵתי ְמׁשִ

ָנא ַאְרֵצנו, ּתָ ַמע ּבְ יַע ְוקֹול ַהּתֹור ִנׁשְ ִנים ִנְראו ָבָאֶרץ ֵעת ַהָזִמיר ִהּגִ ּצָ ַּהּנִ ִנים. ּּ ּצָ , ַהּנִ
ָב ָּדא ֲאָבָהָתן ְדֶמְרּכָ ְּדִמן ַעְלָמא ְיקומון ְוִיְתֲחזו, הּ ּ ּ יַע. ּ א , ֵּעת ַהָזִמיר ִהּגִ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ

חון ֵליָוֵאי ּבְ ִּדיׁשַ ַקְדִמיָתא, ּ ְדּבְ ד ְיתובון ְלפוְלָחֵניהֹון ּכִ ּּכַ ּ ר ָנַתן ִלי , ְוקֹול ַהּתֹור. ּ ֲאׁשֶ
ֶזה ִּפְתָגֵמי ְדאֹוַרְייָתא, ֱאֹלִהים ּבָ ְּדִאינון ֲעֵרִבין, ּ ָקָלא ְדתֹוָראּ ת ּתֹור ''ה ֹזא''ָּדא ֶז, ּ ּכְ

ִוין   .ׁשָ

א, ְּוָרָזא ְדִמְלָתא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי ִכיְנּתָ ְדֵפי ׁשְ חֹות ּגַ ִעָדָנא ְדָלא ֶתֶהְוָיין ּתְ ּּבְ ' א, ּ
חֹות ְלֹכָלא, ִּדְלֹזאת ָנִחית ְּוהוא ִמּתְ ְּדֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו', ּוְסִליַקת ה, ּ , יָתאִּמְדָחַרב ּבֵ, ּ

ִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, א''ְּדה ין ַעּמָ ָּלא ָיְכָלא ָלדור וְלֶמֱהֵוי ּבֵ ּ ּ א ''ְּדה, ּ ּא ַקִדיׁשָ
ָמא ה''ה, א ֶאֶלף''ה. ֲּחתוָכא ִמן ׁשְ ְקדוּשָׁ ד ְיתובון . ֲעִדיַפת ְלַאְתָוון' א, ּא ֲעִדיַפת ּבִ ּּכַ ּ
ָרֵאל ְלַאְרֲעהֹון א''ה, ִיׂשְ ִריך הואּא ַקִדיׁשָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּ ְדהוא ֲחתוָכא ִמן ׁשְ ּ ּ ּ יתוב , ְּ ּּתֵ

ֶזה ְוִיפוק  ּּבָ א)תקבל' והא, מיומא דדינא(ּ ַקְנּתָ   . ִמְנָייָנא ּתַ

  ]א''דף רטז ע - ' זוהר חלק א[

א ָפַתח ְוָאַמר י ַאּבָ ן)ישעיה מ(, ִּרּבִ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ֳעלֹו ַמִים ְוׁשָ ׁשָ ,  ֶזה ּתֹור,ּ ִמי ָמַדד ּבְ
ְבָיכֹול ִוין ּכִ ִריך הוא', ְלה' ו', ְלת' ר', ְלר' ז, ׁשָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ַּזְרּתָ ְבִעין , ְּ ית ְמָאה ְוׁשִ ׁשִ ּבְ

ִנין ַמָיא, ׁשְ יַצד , ְוַעד ַאְרָעא, ֵמָהָכא ִמן ׁשְ ִּאְתַקְדַמת , ז''ו תר''ה ה''ֶזֶרת ו, ר'' ּתֹו)ה''ז(ּכֵ
ְדַמת ו. 'ְלו' ה פול ֶזֶרת ָאְרּכֹו ְוֶזֶרת )שמות כח(', ְלז' ר', ְלר' ת', ְלת' ְוִאְתּקַ ּ ָרבוַע ִיְהֶיה ּכָ ּ

פול ִקין, ַּויֹאֶמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבַרֵכם. ָּרְחּבֹו ּכָ ֵמי אֹוַרְייָתא ִמְתַעּסְ ִפְתּגָ , ֹּיאַמר ִמַדֲהוֹו ּבְ
יַמְיהו)והוה( ין ַחּכִ ּ ְוהוא ָדא ְמִכיָלָתא ּבֵ ּ ַויֹאֶמר ֵאָליו ַמה )בראשית לב(ְוָרָזא , ּנוןֲאָבַרִכי, ּ

ֶמך ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ּּשְׁ ִמי )א''דף רטז ע(ַּויֹאֶמר . ָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ֶזה ּתִ ִמְנָייָנא , ַּויֹאֶמר ַיֲעֹקב, ָלּמָ
יה, ָדא ְּלִמְנָייָנא ַקְדִמיָתא ְדַקּמֵ ַאְתֵריה, ּ ָנא ּבְ ְדָפִריׁשְ   .ּּכְ

ם' ַאל ַיֲעֹקב ְוגוַּוִיׁשְ, ְוָרָזא ָאֳחָרא ִמי ַוְיָבֶרך אֹותֹו ׁשָ ַאל ִלׁשְ ׁשְ ה ֶזה ּתִ ְַויֹאֶמר ָלּמָ ָהא , ּ
ְזכוָתא ְדֶזה, ָלא ָעִתיד ֶּאָלא ּבִ ְנָיָנא. ְלָבְרֵכהֹון, ּ יָאה ּתִ ַאְתָרה ְדַהאי ְקָרא, ְוָרָזא ַסּגִ , ּּבְ

מוִעיָנן ַהאי ְקָר ן ְדָלא ְלַאׁשְ ֲּאָבל ָלא ָאֵתיָנא ְלַקּמָ ֵמיה ְדֲאִמיָנא ָלך , ּא ְדָאַמְרָנאּ ְִמּקַ ּ ּ
ִתיב. ְּדִאְתְקִריַאת אֹוַרְייָתא ֶזה ָרֵאל' ּ ֶזה ִסיַני ִמְפֵני ה)שופטים ה(, ּכְ ד , ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּכַ

ה ה ָהִאיׁש )שמות לב(, ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ַעל ְיָדא ְדמׁשֶ י ֶזה מׁשֶ  ֶזה ֵאִלי )שמות טו( ּכִ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָרֵאל,ְּוַאְנִוהו י ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ְבדו ִמזֶֹקן ְוגו.  אֹוַרְייָתא ֲהָוה ָנֲחַתת ִמן ַקּמֵ ָרֵאל ּכָ ְּוֵעיֵני ִיׂשְ ּ ,'
ּוְבִגין ָדא ח ְדַכָווֵתיה, ּ ּכַ ָּלא ַאּתְ ַמׁשְ ּ ל ִזְמָנא ֲחרוָבא ָהִדין, ּ ָגלוָתא ּכָ ְּוַכד ְיהֹון ּבְ . ִּסיבו, ּ

ִכיְנ אָּלא ָיְכִלין ְלֶמחֵזי ַאֵפי ׁשְ הֹון, ּתָ ַּעד ְדֵתיֵתי רוָחא ָאֳחָרא ּבְ ּ.  

ַמָיא ֲאַרע ַעּמְ ִאיבו ּבַ ְדַמת ְדָנא ִאְסּתָ ִּמּקַ ּ ִנימוֵסי אֹוַרְייָתא, ּ ְּוָלא ֲהוו ּבְ ה ִדְיהֹון . ּ ּמָ ּּכְ
ִהיל ְלֵמיַהך יִני ְנְכָרִאין, ְּכָ י ּבֵ ְּוָתבו ִעָדָנא ַסּגֵ ַתר ָדָרא, ּ ָּדָרא ּבָ , ְרֵחיהֹוןְּואֹוִליפו ִמן ָא, ּ

א ְלַאְרֲעהֹון ִכיְנּתָ ד ְיתובון ַאֵפי ׁשְ ּּכַ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ַקְדִמיָתא ָלא ָיְכִלין ְלֶמחֵמי ַאִפי ׁשְ ַעד , ּּבְ
ִריך הוא רוָחא ִדיֵליה ְלהֹון א ּבְ ְּדָיִהיב קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ֶכם)יחזקאל לו(, ּ ִקְרּבְ ן ּבְ ר ְלָבַת, ּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ יִתי ֶאת ֲאׁשֶ ר ְוָעׂשִ
יֶתם ְמרו ַוֲעׂשִ ׁשְ ָפַטי ּתִ ֵלכו וִמׁשְ י ּתֵ חוּקַ ּּבְ ּ ּ ה, ּּ כֹון וְקדוּשָׁ ַתר ְדָיַהב רוִחין ּבְ ִּמן ּבָ ּ ּ ִנימוַסי , ּ ּּבְ

ֲהכון ְוִתְתֲהכון ּּתֵ ּ.  

א ָפַתח ְוָאַמר, ֹּלא יוַכל ִלְראֹות י ַאּבָ אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַח)משלי טז(, ִּרּבִ ְ ּבְ ִּיים וְרצֹונֹו ּ ּ
ָעב ַמְלקֹוׁש ִריך הוא, ּכְ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ִכיְנּתָ רון ַאֵפי ׁשְ ּבְ ד ִיּסְ ּּכַ ּ ּ ְּ ִאינון ְרִתיִכין , ּ קון ּבְ ְּוִיְתַעּסְ ּ

הֹון ֵחיָוון ְדָעְלָמא ְּדִמּנְ ּ.  

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ְלהֹון ִליׁשְ י ְקָרֵאי ּכֻ ַהּנֵ ח ּבְ ּכַ ם )תהלים עא(, ֶאָלא ְלִאיִניׁש, ָּלא ִתׁשְ  ּגַ
הֶגה ִצְדָקֶתך ל ַהיֹום ּתֶ ְָלׁשֹוִני ּכָ ִריך הוא. ּ א ּבְ קוְדׁשָ י ְקָרֵאי ּבְ ַהּנֵ ח ּבְ ּכַ ְּוָלא ַאּתְ ַמׁשְ ּוְבִגין , ְּ

ך ְיתובון ְלַאְרֲעהֹון ּּכַ ּ הֹון, ְ ִריך הוא רוַח ָחְכְמָתא ּבְ א ּבְ ְּוָיַהב קוְדׁשָ ּ ֶהְוָיין , ְּ ָנא ִדְלהֹון ּתֶ ִּליׁשְ
ִריך הואּתָ א ּבְ קוְדׁשָ ִּדיר ּבְ   :)עד כאן אינו מן הזהר(. ְּ

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר', ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְוגו ִּרּבִ ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו )ישעיה ס(, ּ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ ְ

ָרֵאל', ָאֶרץ ְוגו ִאין ִאינון ִיׂשְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹו, ַּזּכָ ל ַעּמִ יר ִמּכָ ָּכִבים וַמָזלֹותַיּתִ ּ ,
ִריך הוא ָקָרא לֹון ַצִדיִקים א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי. ְּ , ְּלַאְחִסין לֹון ְירוַתת ַעְלִמין ּבְ

ַההוא ַעְלָמא ָמה ִדְכִתיב, ְּלִאְתֲעָנָגא ּבְ ג ַעל ה)ישעיה נח(, ּכְ ְתַעּנֵ . ַמאי ַטְעָמא. ' ָאז ּתִ
גו ִקין ּבְ ִגין ְדִמְתַדּבְ ּּבְ ּ אּ ה)דברים ד(, ִּדְכִתיב, ָפא ְדַמְלּכָ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱּאלֵהיֶכם ַחִיים ' ּ ְוַאּתֶ

ְלֶכם ַהיֹום ּּכֻ ּ.  

י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ, ִּרּבִ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ּ ַהאי ְקָרא ָרָזא , ְ
ין ְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִּעָלָאה ִאיהו ּבֵ ָר, ּ ְמעֹוןְּדָהא ּבְ י ׁשִ ֵני ִרּבִ א ּתָ ְדּתָ ְּדַאְחָסַנת ְירוָתא . ָּזא ְדַאּגַ ּ

ִּעָלָאה ְדַהִהיא ֶאֶרץ ֵּלית ַמאן ְדָיִרית ָלה, ּ ר ַההוא ְדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ּּבַ , א דהאי ארץ''ס(. ּ
 )דהא צדיק ירית למטרוניתא ודאי, בר ההוא דאקרי צדיק, ולית מאן דירית לה

ָמאְּדָהא ַמְטרֹוִניָתא  ּסְ ַקת ְלִאְתּבַ יה ִאְתַדּבְ ּּבֵ ְּוַצִדיק ָיִרית ְלַמְטרֹוִניָתא ַוַדאי, ּ ּ.  

ָרֵאל, ּאוף ָהָכא ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּּבַ ּ ּ ָלם ַצִדיִקים, ָאַמר, ְּ ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ ְ ,
ך ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ֶאֶרץ ּוְבִגין ּכָ ַּמאי ַטְעָמא ִאְקרון . יָתאִּאְתֲחזון ְלָיִרית ְלַמְטרֹוִנ, ְּ

ָזרו. ּוַמאי ַטְעָמא ָיְרִתין ְלַמְטרֹוִניָתא, ַּצִדיִקים ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ָמה ְדָתִניָנן. ּּ ל ַמאן , ּכְ ּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]764דף [ -ּ

ַזר ַהאי , ְּדִאְתּגְ ִרית,  ַאְחָסָנא)א ברית קדישא ועייל בהאי''ס(ְּוֲעִייל ּבְ ָעאל , ְוָנִטיר ְלַהאי ּבְ
ק ּבְ אְּוִאְתָדּבַ ַהאי ַצִדיק, ּגוָפא ְדַמְלּכָ ך ִאְקרון ַצִדיִקים. ְּוָעאל ּבְ ּוְבִגיֵני ּכָ ּ ְּוַעל ָדא , ְּ

ָּדא ֶאֶרץ ַהַחִיים, ַמאי ָאֶרץ. ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ּ.  

ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר, ַאֲהַדר ְוָאַמר ֵּנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ , ֲּעָנָפא ֵמִאינון ֲעָנִפין, ִּנֶצר ַמָטַעי. ּ
ָרא ַעְלָמא ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְּדָנַטע קוְדׁשָ ּ ּ ַוִיַטע ה)בראשית ב(, ִּדְכִתיב. ְּ ן ' ּ ֱאלִהים ּגַ

ֶדם ֵעֶדן ִמּקֶ ְייהו, ּבְ ך. ְּוַהאי ֶאֶרץ ַחד ִמּנַ ִגיִני ּכָ ה ָיַדי ְלִהְתָפֵאר, ְּבְ ִּנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ.  

  ]ב''דף רטז ע - ' זוהר חלק א[

ָלם ַצִדיִקים, ָּדָבר ַאֵחר ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ י ְקַדל, ְ ין ַעם ְקׁשֵ ָּדא ַיֲעֹקב וְבנֹוי ְדָנֲחתו ְלִמְצַרִים ּבֵ ּ ּ ּ ,
ִאין ְלהו ַזּכָ חו ּכֻ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ ִתיב. ּּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ן  )ב''דף רטז ע(ְלעֹוָלם , ּ ּמָ ּתַ ִּייְרׁשו ֶאֶרץ ְדּמִ ּ

א ְּסִליקו ִליַרית ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ.  

ֶאֶרץ ִמְצַרִיםַוְיִח ָתא ָדא ְסִתיָמא, י ַיֲעֹקב ּבְ אי ַפְרׁשָ י ַיֲעֹקב ָאַמר. ַּאּמַ א , ִרּבִ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ָרֵאל, ְּדִמית ַיֲעֹקב ימו ֵעיֵניהֹון ְדִיׂשְ ִּאְסּתִ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ִּדְכֵדין ָנֲחתו ְלָגלוָתא, ִּרּבִ ּ ּ ,

הֹון ידו ּבְ ְעּבִ ּתַ   .ְּוִאׁשְ

ְמעֹון ָא י ׁשִ ִתיב ְלֵעיָלא, ַמרִרּבִ ן , ַמה ּכְ ֶאֶרץ ּגׁשֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ָרֵאל ּבְ ב ִיׂשְ ַּוֵיׁשֶ
ַּוֵיָאֲחזו ָבה ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ְמֹאד ּ ּ ּּ ּ ין ָדא ְלָדא, ּוְכִתיב ַוְיִחי ַיֲעֹקב. ּ א ּבֵ ְּדָלא ִאְתֲחֵזי ְלַאְפָרׁשָ ּ .

ַתְפנוִקין ְדַמְלִכין ָּמה ִאינון ָקְייֵמי ּבְ ּ ילו ִעּנוָגא ְוִכּסוִפין ְלַגְרַמְייהוְו, ּ ַּקּבִ ּ ּ , ּאוף ַיֲעֹקב ָנֵמי. ּ
ַתְפנוֵקי ַמְלִכין ַּקַיים ּבְ ִעּנוָגא ְוִכּסוָפא ְלַגְרֵמיה, ּ ּּבְ ּ ָּלא ִאְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ּ.  

ל יֹומֹוי ָלא ִאְקֵרי ַוְיִחי. ְוָהָכא ִאְקֵרי ַוְיִחי ִגין ְדָכל יֹומֹו, ְּדָהא ּכָ ַצֲעָרא ֲהווּּבְ , ּי ּבְ
ָחן ּכְ ּתַ ַצֲעָרא ִאׁשְ ִתיב, ּבְ י ַוָיֹבא ֹרֶגז)איוב ג(, ֲּעֵליה ּכְ י ְולא ָנְחּתִ ַקְטּתִ י ְוֹלא ׁשָ ַלְוּתִ . ּ ֹלא ׁשָ

ַתר ְדָנַחת ְלִמְצַרִים א. ִאְקֵרי ַוְיִחי, ּּבָ ִאין ַצִדיִקין, ָּחָמא ִלְבֵריה ַמְלּכָ נֹוי ַזּכָ , ָּחָמא ְלָכל ּבְ
ַתֲענוֵגי ְוַתְפנוֵקי ַעְלָמאְוֻכ ְּלהו ּבְ ּ ּ ֲחַמר ַטב ְדָיִתיב ַעל דוְרַדֵייה, ּ יִניהֹון ּכַ ְּוהוא ָיִתיב ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ֵדין ִאְקֵרי ַוְיִחי ַיֲעֹקב ין ַוִיְפרו ַוִיְרּבו ְמֹאד ְלַוְיִחי ַיֲעֹקב. ּכְ ְּוָלא ָפִריׁש ּבֵ ּּ ּ   .ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ּ

ָנה ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָנה, ׁשְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ְמעֹון. ַמאי ַטְעָמא ׁשְ י ׁשִ ל יֹומֹוי , ֶּאָלא ָאַמר ַרּבִ ּכָ
ַצֲעָרא ֲהוו ְּדַיֲעֹקב ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ ַצֲעָרא ַאֲעַבר לֹון ּבְ יָון ְדָחָמא ְליֹוֵסף, ּבְ ְוֲהָוה ָקִאים , ּּכֵ

יה יֹוֵסף, ַּקּמֵ ל ּבְ ּכֵ ד ַיֲעֹקב ִמְסּתַ ִלי, ּכַ ּתְ יהֲהָוה ִאׁשְ ַנְפׁשֵ יה ְדיֹוֵסף, ּם ּבְ ִאילו ָחָמא ְלִאּמֵ ּּכְ ּ ּ ּ .
ִפירו ְדָרֵחל ִפירו ְדיֹוֵסף ָדֵמי ְלׁשַ ְּדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּּ ָמה ְדָלא ַאֲעַבר ֲעֵליה ַצֲעָרא . ּ ַגְרֵמיה ּכְ ְּוֲהָוה ָדֵמי ּבְ ּ ּ ּ

יֹומֹוי   .ּבְ

יה ְּוַכד יֹוֵסף ִאְתְפַרׁש ִמּנֵ ֵדין ִאְתְקַיים, ּ ַלְוּתִ, ּּכְ י ַוָיֹבא ֹלא ׁשָ י ְולא ָנְחּתִ ַקְטּתִ ּי ְוֹלא ׁשָ
ל ַמה ְדֲעַבר. ֹרֶגז ָיא ֵליה ְלַיֲעֹקב ִמּכָ ְּדָדא ַקׁשְ ּ יה, ּ ּוְבִזְמָנא ְדִאְתְפַרׁש יֹוֵסף ִמּנֵ ּ ַמה , ּּ

ִתיב ָנה ָהָיה רֹוֶעה ְוגו)בראשית לז(, ּכְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשְ א ָל, ְּוָכל יֹוִמין ְדַיֲעֹקב. ' יֹוֵסף ּבֶ
ַהאי ָנה ְדיֹוֵסף, ֲּהָוה ֵליה ַצֲעָרא ּכְ ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ל יֹוָמא ְלִאינון ׁשְ ֵכי ּכָ   .ְּוֲהָוה ּבָ
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ַּמאי ָקֲאִתיבו ֵליה ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניך)בראשית מו(, ּ ֵרה , ָ ְויֹוֵסף ָיׁשִ ַבע ֶעׂשְ ָָהא ְלך ׁשְ

ָנה ָאֳחָרִנין ִעּנוִגין ְוַתְפנוִקין ַוֲהָנאֹות, ׁשָ ּּבְ ֶאֶרץ . ּ ְוִכּסוִפיןּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ
ָנה ְוגו ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ָנא. 'ִמְצַרִים ׁשְ ִנין, ּתָ ל ִאינון ׁשְ ִריך , ּּכָ א ּבְ א ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ִכיְנּתָ ְׁשְ ּ ּ

ָחא, ּהוא ּכְ ּתַ יה ִאׁשְ ך ַחִיים ִאְקרון, ִּעּמֵ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִחי רוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהםּכְ ַקְדִמיָתא ִמית ֲהָוה ַההוא , ּ ַוּתְ ִּאְתֲחֵזי ְדָהא ּבְ ּ
ּרוָחא ִדיֵליה ָלא רוָחא ָאֳחָרא, ּ ֵוין ְלַקּבְ ְּוָלא ֲהָוה ִמְתּכַ ְּדָהא רוָחא ִדְלֵעיָלא. ּ ְרָיא , ּ ָלא ׁשַ

ֵריַקְנָיא י יֹוֵסי. ּבְ ְרָיא, ָאַמר ִרּבִ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ִליםֶא, ׁשְ ֲאַתר ׁשְ ֲאַתר ָחֵסר, ָּלא ּבְ , ְוָלא ּבְ
ֲאַתר ָפִגים ֲאַתר ָעִציב, ְּוָלא ּבְ ֵוון, ְוָלא ּבְ ֲאַתר ְדִאְתּכַ ֶּאָלא ּבְ ּ ֲאַתר ֲחדו, ּ ך. ּּבְ ְוְבִגין ּכָ ל , ּ ּכָ

ִנין ְדיֹוֵסף ִאְתְפַרׁש ֵמֲאבֹוי ִּאינון ׁשְ ּ יה ׁשְ, ְוַיֲעֹקב ֲהָוה ָעִציב, ּ ְרָיא ּבֵ אָּלא ׁשַ   .ִכיְנּתָ

ָנא א, ּתָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ְמָחה ' ּ ִעְבדו ֶאת ה)תהלים ק(, ּכְ ׂשִ ּבְ
ְרָנָנה ִריך הוא, ְלֲאָפָקא. ּּבֹאו ְלָפָניו ּבִ א ּבְ ְּדֵלית פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ . ֶּאָלא ִמּגֹו ֶחְדָוה, ּ
י ֶאְלָעָזר ִכ, ְּדָאַמר ִרּבִ ְרָיא ִמּגֹו ַעְצבותֵלית ׁשְ א ׁשַ ה ְקחו )מלכים ב ג(ִּדְכִתיב , ּיְנּתָ ּ ְוַעּתָ

ן ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ן ְוָהָיה ּכְ אי. ִלי ְמַנּגֵ ַלת ִזיְמֵני ַאּמַ ן ּתְ ן ְמַנּגֵ ִגין ְלַאְתָעָרא רוָחא . ְמַנּגֵ ּּבְ
ֵלימוָתא ְדֹכָלא ִּמׁשְ ּ ֵליָמא, ּ ְּדהוא רוַח ׁשְ ּ ּ.  
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א י ַאּבָ ִניָנן, ָאַמר ִרּבִ ן ּתָ ּמָ ח, ּתַ ּכַ ּתַ ע ִסְטִרין ּכָֹלא ִאׁשְ ין ְדִעָלִאין , ֵּמַאְרּבַ ָרׁשִ ְּוָכל ׁשָ ּ
הו ֲאִחיָדן ִאין ּבְ ְּוָתָנא ָדא ָעִייל ְוָדא ָנִפיק ָדא ָסִתים ְוָדא ָפִריׁש. ְּוַתּתָ ּ ִאְתֲאַחד ַחד , ּ

ה ֲחֶבְרּתָ ּן ֲאָבָהן ְדֹכָלאְּוִאינו, ּּבַ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ק ה)דברים י(, ִרּבִ ֲאבֹוֶתיך ָחׁשַ ֲאבֹוֶתיך', ָ ַרק ּבַ ִתיב ּבַ ָלָתא, ָּכְ ׁש ּתְ , ַמּמָ
ַמע ִדְכִתיב ַרק ּוַמׁשְ ׁש, ּ ָאר ָאֳחָרִנין, ַרק ַמּמָ ל ׁשְ ן וִמְתַאֲחָדן ּכָ ּוֵמִאֵלין ִמְתָפְרׁשָ ּּ ְוָסְלִקין , ּ

ָמא ְלִאְתַעְט   .ָראּׁשְ
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ָנא י יֹוֵסי, ּתָ א, ָאַמר ִרּבִ ְמעֹון ִמן ְמַעְרּתָ י ׁשִ ִליק ִרּבִ ִּמן יֹוָמא ְדִאְסּתַ  ָלא )אלין(ִּמִלין , ּ
ְסָיין ִמן ַחְבַרָיא יַנְייהו, ִאְתּכַ ְלָיין ִמּבֵ ָלן ְוִאְתּגַ ּכְ ְּוָרִזין ִעָלִאין ֲהוו ִמְסּתַ ּּ ִאלו ִאְת, ּ ּּכְ ְּייִהיבו ּ

טוָרא ְדִסיַני א ּבְ ְעּתָ ִתיב. ַּהִהיא ׁשַ ִכיב ּכְ ַתר ְדׁשָ ְכרו ַמְעְיינֹות )בראשית ח(, ּּבָ ַּוִיּסָ דף ריז ( ּ

ַמִים )א''ע הֹום ַוֲארוּבֹות ַהּשָׁ ן ִמֵלי, ּּתְ ְּוֲהוו ַחְבַרָייא ְמַרֲחׁשָ הו, ּ   .ְּוָלא ִמְתַקְייֵמי ּבְ

ַמֵלי, ֲאִפְתָחא ִדְטֶבְרָיה, ּי ְיהוָדהְּדיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָיִתיב ִרּבִ ֵרי ּגְ ְּדָסְלֵקי , ְּוָחָמא ּתְ
ָּנַפל ָמטוָלא ְדַקְטִפיָרא, ַּקְטִפיָרא ֵמֲעלֹוי ְדִכְתִפין ְּוֲאתו ִצֳפֵרי, ּ ְּוַעד ָלא ָמטו ֲעַלְייהו. ּ ּ ,

עו ּקָ   .ִּאְתּבַ
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ה ִצֳפִרין ּמָ ְּלָבַתר ָאתו ּכַ ְּוֲהוו ָאְזֵלי ֲעַלְייהו, ּ רו , ּ א)א ושדיאו''נ(ְּוׁשָ ַטְרִטיׁשָ ְוָלא ,  לֹון ּבְ
ִעין ּקְ ן, ְּוֲהוו ָצְווִחין לֹון. ִמְתּבַ ְּוָלא ֲהוו ִמְתָפְרׁשָ ְמעו ַחד ָקָלא. ּ ִעְטָרא ְדִעְטִרין , ּׁשָ

ְרָיא ִקְדִרין ׁשַ ּוָמִריה ְלַבר, ּבְ ּ.  

ְבָרא, ַּעד ְדֲהָוה ָיִתיב הו, ָעַבר ַחד ּגַ ח ּבְ ּגַ ָּלא ִקֵיים ָדא, ָאַמר. ַּאׁשְ , ָהא ִדְכִתיב, ּ
ב אֹוָתם ַאְבָרם)בראשית טו( ּ ַוֵיֶרד ָהַעִיט ַעל ַהְפָגִרים ַוַיּשֵׁ ּ י ְיהוָדה. ּּ ְוָהא , ָּאַמר ִרּבִ

ן יה ַההוא ַגְבָרא ְוָאַמר. ֲּעִביְדָנא ְוָלא ִאְתָפְרׁשָ ַּאֲהַדר ֵריׁשֵ יה , ּ ַּעד ָלא ָמִריט ָדא ֵריׁשֵ ּ
ְּדָמֵריה ִליׁש ְלַמְטרֹוִניָתא,ּ ַלת ִמִלין.  ְוַעד ָלא ּגָ ָּרַהט ֲאַבְתֵריה ּתְ ָחַלׁש . ְּוָלא ָאַמר ֵליה, ּ

י ְיהוָדה יה ְדִרּבִ ַּדְעּתֵ ּ ּ ּ.  

חֹות ִאיָלָנא, יֹוָמא ַחד ְִאְדמוך ּתְ ֶחְלֵמיה, ּ ְקָנן' ד, ְּוָחָמא ּבְ ְדִפין ִמְתּתַ י , ּגַ ְוָסִליק ִרּבִ
ְמעֹון ֲעַלְייהו יה, ּׁשִ א. ְּוֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּמֵ ל ִסְפֵרי ָרִזין ִעָלִאין ַוֲאַגְדּתָ ִביק ּכָ ְּדָלא , ְּוָלא ׁשָ

ֲהֵדיה ְסָיא ֵמֵעיָנא,  ִלְרִקיָעא)א וסליקן ליה''ס(ְוָסִליק ְלהֹון . ָּסִליק לֹון ּבַ , ְוָחָמא ְדִמְתּכַ
ְלָיא   .ְוָלא ִאְתּגַ

ד ִאְתַער ִכיב , ָאַמר, ּכַ ַּוַדאי ִמְדׁשָ ְמעֹוןּ י ׁשִ ְלַקת ֵמַאְרָעא, ִרּבִ ַווי ְלָדָרא . ָּחְכְמָתא ִאְסּתַ
יה)א דמתאחדן''ס(ְּדֲהוו ִמְתֲחָזן , ְּדַהאי ַאְבָנא ָטָבא ִאין, ּ ִמּנֵ ְּוָסְמִכין ֲעֵליה ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ,

ְייהו   .ִּאְתֲאִביד ִמּנַ

א י ַאּבָ יה ְדִרּבִ ֲּאָתא ְלַגּבֵ יהָסִליק ִרּבִ. ָּסח ֵליה, ּ א ְידֹוי ַעל ֵריׁשֵ , ּוָבָכה ְוָאַמר, ּי ַאּבָ
ל יֹוָמא א ָטָבא ּכָ יה ַמּנָ ְמעֹון ֵריַחָייא ְדַטֲחִנין ִמּנֵ י ׁשִ ִּרּבִ ָמה ִדְכִתיב. ְּוָלְקִטין ֵליה, ּ , ּכְ

ָרה ֳחָמִרים)במדבר יא( ְמִעיט ָאַסף ֲעׂשָ ְלקו ְוָלא,  ַהּמַ א ִאְסּתַ א ֵריַחָייא וַמּנָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּּ ַאר ּ ּתָ  ִאׁשְ
ַעְלָמא ִמיֵניה ָמה ִדְכִתיב, ּּבְ ר ּכְ ה ְמֹלא ָהעֹוֶמר )שמות טז(, ּבַ ּמָ  ַקח ִצְנֶצֶנת ַאַחת ְוֶתן ׁשָ

ח אֹותֹו ִלְפֵני ה ֶמֶרת' ָמן ְוַהּנַ ִתיב. ְלִמׁשְ ְלָייא ָלא ּכְ ִאְתּגַ ְּוִאלו ּבְ ֶמֶרת, ּּ , ֶּאָלא ְלִמׁשְ
א ַמאן ָיִכ. ְּלַאְצָנעוָתא ּתָ   .ּוַמאן ִיְנַדע לֹון, ּיל ְלַגָלָאה ָרִזיןַהׁשְ

ְלִחיׁשו י ְיהוָדה ּבִ ָּלִחיׁש ֵליה ְלִרּבִ ּ ּ ַוַדאי ַההוא ַגְבָרא ְדָחִמית)אמר ליה רבי אבא(, ּ ּ ּ ,
ֵּאִלָיהו ֲהָוה ָעא ְלַגָלָאה ָרִזין. ּ ְמעֹון, ְּוָלא ּבָ י ׁשִ ָבָחא ְדִרּבִ ִגין ְדִתְנַדע ׁשְ ּּבְ יֹומ, ּ , ֹויְּדֲהָוה ּבְ

ִכָיה ֲעֵליה, ָּאַמר ֵליה. ְּוִיְבּכֹון ָדָרא ֲעלֹוי י ּבְ ַּדי ְלִמְבּכֵ ּּ.  

ל יֹוָמא ֲעלֹוי ֵכי ּכָ י ְיהוָדה ֲהָוה ּבָ י , ִּרּבִ א ְדִרּבִ ִאְדָרא ַקִדיׁשָ יה ּבְ ְּדָהא ַאֲעַרא ִעּמֵ ּ ּ ּ
ְמעֹון ָאר ַחְבַרָייא, ׁשִ ַלְקָנ, ָּאַמר ֵליה. ּוׁשְ ַּווי ְדָלא ִאְסּתַ ָלָתא ּ ּא ַההוא יֹוָמא ִעם ִאינון ּתְ ּ

ָלקו ְּדִאְסּתַ ְְדָהא ִאְתַהַפך, ְוָלא ֶלֱחֵמי ָדָרא ָדא, ּּ ּ ּ.  

י ֵאיָמא ִלי, ָּאַמר ֵליה ִתיב, ִרּבִ ֵכֶלת ְוֶאת )שמות כט(, ּכְ ּ ְוֵהם ִיְקחו ֶאת ַהָזָהב ְוֶאת ַהּתְ ּ
ׁש ִני ְוֶאת ַהּשֵׁ ָמן ְוֶאת ּתֹוַלַעת ַהּשָׁ ִתיב, ָהַאְרּגָ ֶסף ָלא ּכְ ְּוִאילו ּכֶ ִתיב ָזָהב ָוֶכֶסף. ּ . ְוָהא ּכְ

ת ָנא ֲהוו, ָּאַמר ֵליה ְוָהא ָנֵמי ְנחׁשֶ ּבְ ֻחׁשְ ת ּבְ ְּדֶכֶסף וְנחׁשֶ ּ ִּאי ָלא ְדַגֵלי , ֶּאָלא. ְוָהָכא ָלא, ּ ּ
ַאְתֵריה א ּבְ ּּבֹוִציָנא ַקִדיׁשָ   .ָּלא ִאְצָטִריְכָנא ְלַגָלָאה, ּ
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ֶסף ְוִלי ַהָזָהב ְנֻאם ה)חגי ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ַמִים )תהלים קטו(, ַּהְיינו ִדְכִתיב', ּ ִלי ַהּכֶ  ַהּשָׁ
ַמִים ַלה א. 'ׁשָ ִאֵלין ָמאֵני ְדקוְדׁשָ ְלָנא ּבְ ּכַ ה ֲאַתר ִאְסּתַ ַכּמָ ּּבְ ּ ְגֵדי  )ויקרא טו(, ִּדְכִתיב, ּ ּבִ
ְגֵדי ֹקֶדׁש)שמות כח( ,ּוְכִתיב, ֹקֶדׁש ֵהם ה ָהָכא. ּ ְוָעׂשו ּבִ ִניָנן. ַּמאי ְקדוּשָׁ , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ

ָכל ֲאַתר ה ִאינון ּבְ ְּקדוּשָׁ ְגֵדי ֹקֶדׁש ֵהם. ּ ְגֵדי ֹקֶדׁש. ּוְכִתיב ּבִ יָת ּבִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְוָעׂשִ   .ּכְ

דֹול ְלֵעיָלא א, ְּדַתְנָיא ּכֵֹהן ּגָ דֹול ְלַתּתָ ין ִדיָקר ְלֵעיָלא, ּכֵֹהן ּגָ ְּלבוׁשִ ין ִדיָקר ְּלבו, ּ ּׁשִ
א ת. ְלַתּתָ ֶסף וְנחׁשֶ ּוַמה ְדָלא ָאַמר ּכֶ ּ ִליקו, ּ ְּלֲאַתר ָאֳחָרא ִאְסּתַ ל )שמות כז(ִּדְכִתיב . ּ  ּכָ

ֶסף ְוגו ִקים ּכָ ַּעּמוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְמחוׁשָ ת', ּ ְּדִאינון ָמאֵני . ּוְכִתיב ְוַאְדֵניֶהם ְנחׁשֶ ּ
א ּמוׁשָ א ַמׁשְ, ּׁשִ ׁשָ ּמָ ּתַ הוְלִאׁשְ ָנא ּבְ   .ּּכְ

ין ִדיָקר ִאֵלין ְלבוׁשִ ֲּאָבל ָהָכא ּבְ ּ ר ָנׁש ָאֳחָרא, ּ הו ּבַ א ּבְ ׁשָ ּמָ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ר , ָּלא ּבָ ּבַ
א ֲהָנא ַרּבָ יה, ִמּכַ א ַעל ֵריׁשֵ ח קוְדׁשָ ִּדְרבו ְמׁשַ ּ ּ ְגֵדי ֹקֶדׁש )שמות כח(ִּדְכִתיב . ּ יָת ּבִ  ְוָעׂשִ

ְּלַאֲהֹרן ָאִחיך ְלָכבֹוד וְל ין ָדֵמי ְלַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ִתְפָאֶרתָ ִּדְבִאינון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ.  

  )ב''סימן נ(השלמה מההשמטות 

ֶסף ְוִלי ַהָזָהב ֶסף ְוִלי ַהָזָהב. ִּלי ַהּכֶ ָהיו , ָּמאי ִלי ַהּכֶ ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלֶמֶלך ׁשֶ ָּמׁשָ ּ ְּ

י אֹוָצרֹות ּתֵ ל, לֹו ׁשְ ֶסף ְוַאַחת ׁשֶ ל ּכֶ ל ָזָהב .  ָזָהבַאַחת ׁשֶ יִמינֹו ְוׁשֶ ֶסף ּבִ ל ּכֶ ם ׁשֶ ׂשָ
ָנָחת ְוהוא ִיְהֶיה ַדֵבק ִעם  ה ְדָבָריו ּבְ ֹמאלֹו ָאַמר ֶזה ִיְהֶיה ְמזוָמן ְוַקל ְלהֹוָצָאה ְועֹוׂשֶ ׂשְ ּּבִ ּ

ָנָחת ם ּבְ ַּהֲעִנִיים וָמְנִהיּגָ ַהִהיא ְדַאְמֵריָנן. ּ ּ ְיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי)ו''שמות ט(, ּכְ ּכַֹחָ   . ּבַ

ֶחְלקֹו טֹוב ֵמַח ָאָדם ּבְ ְרַעץ אֹוֵיב)ו''שמות ט(, ְוִאם ָלאו, ְוִאם ׂשָ ָמאי . ָ ְיִמיְנך ְיָי ּתִ
ְרַעץ אֹוֵיב ֶסף ְוִלי ַהָזָהב, ָאַמר לֹו, ְָיִמיְנך ְיָי ּתִ ֶּזה ַהָזָהב ִדְכִתיב ִלי ַהּכֶ מֹו . ּּ ָלָמה ִנְקָרא ׁשְ

לׁש לולֹות ׁשְ ּבֹו ּכְ  )א אחרונה''ס(ַאֲחדֹות ַאֲחרֹונֹות ' ה', ַהה. ִּמדֹות' ז', ַהז. ּ ִמדֹותָּזָהב ׁשְ
ם ַאִצילות ה''ּה וִביָנ''ָחְכָמ' ַהב ָמה זֹו ַעל ׁשֵ מֹות ' ְסִפירֹות ַאֲחרֹונֹות ְוה' ּה ְוִנְקֵראת ְנׁשָ ׁשֶ

ָמה  ָמה, יָדהְיִח, ַּחָיה, ּרוַח. )י סימנא נפש רוח נשמה חיה יחידה''ן ח''א נר''ס(ְלְנׁשָ , ְנׁשָ
  .ֶנֶפׁש

א ִהיא ה ּסֵ יה ּכִ בֹוה ׁשֹוֵמר וְגבֹוִהים ֲעֵליֶהם . 'ְלז' ָּמאי ֲעִביְדּתֵ בֹוה ֵמַעל ּגָ י ּגָ ִּדְכִתיב ּכִ ּ ּ ּ
ית' ּוב ֵראׁשִ ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּבְ יה ַהָכא. ִּהיא ִקיוָמם ּכְ ּוָמאי ֲעִביְדּתֵ ל ְלָמה ַהָדָבר , ּ ָּמׁשָ

ה ּדֹוֶמה ְלֶאָחד  יׁשָ יָאה ְלֵבן ֶמֶלך ְוִהְלּבִ ת טֹוָבה וְנִעיָמה וְשֵלָמה ְוָנָאה ְוִהׂשִ ָהָיה לֹו ּבַ ְׁשֶ ּ ּ
ָנה לֹו ִעם ָממֹון ַרב ָטה וְנּתָ יתֹו. ְּוִעיְטָרה ְוִקיׁשְ ֶבת חוץ ִמּבֵ ר ְלֶמֶלך ֶזה ָלׁשֶ ָּאַמר ֶאְפׁשָ ְ ,

ִמ. ֲאַמְרּתָ ֹלא ל ַהיֹום ּתָ ֶבת ּכָ ר לֹו ָלׁשֶ הֶּאְפׁשָ ם ַחלֹון . ֲאַמְרּתָ ֹלא, ּיד ִעּמָ יָצד ׂשָ ָּהא ּכֵ
ַחלֹון ִרין ַיַחד ּבַ ּתֹו ִמְתַחּבְ ת ְלָאִביָה אֹו ָהָאב ְלּבִ ְצִריָכה ַהּבַ ָעה ׁשֶ ינֹו ְלֵביָנה ְוָכל ׁשָ ֲהָדא . ּּבֵ

צֹות ָזָהב )ה''תהלים מ(, ּהוא ִדְכִתיב ּבְ ׁשְ ת ֶמֶלך ְפִניָמה ִמּמִ בוָדה ּבַ ל ּכְ ּ ּכָ ְ ה עּ ְּלבוׁשָ . כ''ּ
א )ז''שמות כ( )וויהם כסף( )וכתיב( ְמׁשָ ּתַ מוָשא ְלִאׁשְ ת ְדִאינון ָמאֵני ׁשִ ּ ְוֲאְדֵניֶהם ְנחׁשֶ ּ ּ

הו ָנא ּבְ ּכְ   .ַּמׁשְ
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ֲהָנא  ר ּכַ ר ָנׁש ַאֲחָרא ּבָ הו ּבַ א ּבְ ְמׁשָ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ין ִדְיָקר ָלא ּבָ ִאֵלין ְלבוׁשִ ֲּאָבל ַהָכא ּבְ ּ ּ ּ
א)א מכהנא''נ( א,  ַרּבָ א ַעל ֵריׁשָ ח קוְדׁשָ ְּדְרבו ְמׁשַ ּ ְגֵדי )ועשית( )ח''שמות כ(ִּדְכִתיב . ּ  ּבִ

ֹּקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיך ְלָכבֹוד וְלִתְפָאֶר ָנא ִדְלֵעיָלא, ת''ָ ין ָדֵמי ְלּגוֹוָ ִאינון ְלבוׁשִ ְּדּבְ ּ ּ עד (: ּ

  )כאן מההשמטות
  ]ב''דף ריז ע - ' זוהר חלק א[

ְנָיא ָרֵאל ָלמותַּוִי. ּתַ ְּקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ י ְיהוָדה. ּ א ָלא , ַווי ְלַעְלָמא, ָּאַמר ִרּבִ ֵני ָנׁשָ ְּדָהא ּבְ
ָמָען ל יֹוָמא ְויֹוָמא )ב''דף ריז ע(ְוָלא , ָחָמאן ְוָלא ׁשְ ָּקָלא ְדָכרֹוָזא , ָּיְדִעין ְדָהא ּכָ

ַמע ּתְ ין ָעְלִמין, ִאׁשְ ָמאָתן ְוַחְמׁשִ   .ּבְ

ָנא ַעְלָמא  מֹוַדע ְלֵעיָלא, ָחָדאּתָ ּתְ רֹוָזא ָנִפיק. ִאׁשְ ַּההוא ַעְלָמא ִמְזַדְעְזָעא , ְוַכד ּכָ ּ
ֵרין ִצֳפִרין)ב''קסב ע(ָנְפֵקי . ּוִמְתַחְלְחָלא ָלקו ֵמַההוא ַעְלָמא, ּ ּתְ ְּדִאְסּתַ ּ חֹות , ּּ ִּדְמדֹוֵריהֹון ּתְ

יה ִּאיָלָנא ְדֵחיזו ְדַחֵיי ומֹוָתא ּבֵ ּ ּ ּּ.  

ּ ִצפֹוָרא ִלְסַטר ָדרֹוָמא ְוַחד ִצפֹוָרא ִלְסַטר ָצפֹוָנאָנְפָקא ַחד ד ָנִהיר , ּּ ְּוַחד ִצפֹוָרא ּכַ
ך ְיָמָמא, ְיָמָמא ד ִאְתֲחׁשַ ל ַחד ְוַחד ָקֵרי וַמְכְרָזא. ְְוַחד ּכַ רֹוָזא, ּּכָ ְמִעין ֵמַההוא ּכָ ַּמה ְדׁשָ ּ.  

ָלָקא ְלַאְתַרְייהו עו ְלִאְסּתַ ְּלָבַתר ּבָ אּוִמׁשְ, ּּ נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְמֵטי ַרְגַלְייהו ּבְ ּּתַ ּ ,
ַגֵויה ָדן ּבְ ּוִמְתַלּכְ ּ ַּעד ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ּ ד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא. ּ רֹוָזא ָקֵרי, ּּכַ  )קהלת ט(, ּכָ

ֵני ָהָאָדם ים ּבְ ֵהם יוָקׁשִ ָפח ּכָ ֳפִרים ָהֲאֻחזֹות ּבַ ְּוַכּצִ ּ ּ.  

י ְיהוָדה אּבְ, ָּאַמר ִרּבִ ָדן ַרְגלֹוי ִדְבֵני ָנׁשָ א ְדִמְתַלּכְ ְעּתָ ּׁשַ ַּההוא , ְּויֹומֹוי ִאְתְקִריבו, ּ
ְּלֲאָתָבא רוֵחיה ֵליה', ִאְתְקֵרי יֹום ה, יֹוָמא ּ א. ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָנא ּבְ ְתָרא , ּתָ ַּפְקָדא ַההוא ּכִ ּ

א ַּעל רוֵחיה, ַּקִדיׁשָ ּוַמאן ִאיהו. ּ ָנה ְיֵמ)תהלים צ(, ִּדְכִתיב, ּ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינו ָבֶהם ׁשִ . ּי ׁשְ
ִביָעָאה ְדֹכָלא ְתָרא ׁשְ ְּוִהיא ּכִ ּ.  

ְטָרא ִדְגבוָרה ָקֳאֵתי ִתיב, ְּוִאם ִמּסִ ָנה ְדִכְתָרא ִדְגבוָרה , ּכְ ֹמִנים ׁשָ ְגבורֹות ׁשְ ְּוִאם ּבִ ּ ּ ּ
ִמיָנָאה ֲהֵוי אן וְלָהְלָאה, ּתְ ך, ִּמּכָ ָמה, ְֵלית ֲאַתר ְלִאְתְמׁשַ ם ָעָמל ,  ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ ְוָרְהּבָ

ֲאַתר ְדָלא ֲהֵוי ְיסֹוָדא. ָוָאְון ְנָייָנא ָלא ִאְתְקַיים, ּּבְ   .ּּבִ

י ְיהוָדה ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא, ָּאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ָעא ְלֲאָתָבא רוֵחיה , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ְּ

ַגֵויה, ֵּליה ֲאָבא ַההוא רוָחא ּבְ ּוְלׁשָ ּ ּ ּ ָעא ְלֲאָתָבא , ְּדַתְנָיא. ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ּרוֵחיה ֵליה ּ ָאה הוא ַההוא רוָחא, ּ ִּאי ַזּכָ ּ ִתיב, ּ ׁשוב ֶאל )קהלת יב(, ַמה ּכְ ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ
ר ְנָתָנה   .ָּהֱאלִהים ֲאׁשֶ

ח ַזָכָאה ּכַ ּתַ ַּווי ְלַההוא רוָחא, ְוִאי ָלא ִאׁשְ נוָרא ְדָדִליקְּדָבֵעי, ּ ָחָאה ּבְ ּ ְלִאְסּתַ ּ ,
ַנת ּקָ א ְוִאי ָלא ִאְתּתַ גוָפא ְדַמְלּכָ ֲאָבא ּבְ ּתָ ִגין ְלִאׁשְ ָנא ּבְ ּקָ ּוְלִאְתּתַ ַּווי ְלַההוא רוָחא, ּ ּ ,

קֹוְסִפיָתא ַאְבָנא ּבְ ָלא ּכְ ְלּגְ ה )שמואל א כה(, ִּדְכִתיב, ְדִמְתּגַ ּ ְוֶאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ָ
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ַלעּבְ ף ַהּקָ ְנָיא. ְתֹוך ּכַ ִּאי ַההוא רוָחא ָזֵכי, ּתַ ַההוא ַעְלָמא, ּ ִניִזין ֵליה ּבְ ה ָטִבין ּגְ ּמָ ּּכַ ּ .
ה לֹו)ישעיה סד(, ִּדְכִתיב ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ.  

י יֹוֵסי ר ָנׁש ִאְתְקִריבו יֹומֹוי, ָאַמר ִרּבִ ד ַההוא ּבַ ּּכַ ָלִתין יֹוִמין ַמְכִריֵזי ֲעלֹוי ּתְ, ּ
ַמָיא ַמְכִריִזין ֲעלֹוי ַעְלָמא ְוֲאִפילו ִצֳפֵרי ׁשְ ּּבְ ּ ָאה הוא. ּ ָלִתין יֹוִמין ַמְכִריִזין ֲעלֹוי , ְּוִאי ַזּכָ ּתְ

ין ַצִדיַקָיא ִגיְנָתא ְדֵעֶדן, ּּבֵ   .ּבְ

ָנא ָלִתין יֹוִמין, ּתָ ל ִאינון ּתְ ָמֵתיה ָנְפַקת ִמ, ּּכָ ָכל ֵליְלָיאִּנׁשְ יה ּבְ ְוָסְלַקת ְוָחַמאת , ּּנֵ
ַההוא ַעְלָמא ה ּבְ ּדוְכּתָ ּ ּ ר ָנׁש ָלא ָיַדע, ּ ח, ְּוַההוא ּבַ ּגַ ָמֵתיה, ְוָלא ַאׁשְ ִנׁשְ ִליט ּבְ ְּוָלא ׁשַ ּ ,

ַקְדִמיָתא ָמה ְדֲהָוה ּבְ ָלִתין יֹוִמין ּכְ ל ִאינון ּתְ ּּכָ ִליט )קהלת ח(, ִּדְכִתיב. ּ רוַח ּ ֵאין ָאָדם ׁשַ ּּבָ
י ְיהוָדה. 'ִּלְכלא ֶאת ָהרוַח ְוגו ָלִתין יֹוִמין, ָּאַמר ִרּבִ ָראן ִאינון ּתְ ד ׁשָ ר , ִּמּכַ ַּצְלָמא ְדּבַ

ך ַאְרָעא ִאְתְמָנַעת, ְָנׁש ִאְתֲחׁשַ   .ְּוִדיוְקָנא ְדִאְתֲחֵזי ּבְ

י ְיהוָדה י ִיְצָחק ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ֲאִפְתָחא ְדִרּבִ ִּרּבִ י ְיהוָדה. ָוה ָעִציבְוֲה, ּ , ָּנִפיק ִרּבִ
ֵחיה ְלַתְרֵעיה ּכְ ַּאׁשְ ָאר יֹוִמין)ל מה''צ(ָּאַמר ֵליה . ְּדֲהָוה ָיִתיב ְוָעִציב, ּ   . ַמאן יֹוָמא ֵדין ִמּשְׁ

ך, ָּאַמר ֵליה ַלת ִמִלין, ְָאֵתיָנא ְלַגּבָ ְּלִמְבֵעי ִמיָנך ּתְ יָמא ִמֵלי , ַחד, ְ ְּדַכד ּתֵ ּ
ר ֵמִאינון ִמִלין ְדֲאָנא ֲאִמיָנא, ְדאֹוַרְייָתא ְּוַתְדּכַ ִמי, ּּ ָרא , ְּדֵתיָמא לֹון ִמּשְׁ ִגין ְלַאְדּכָ ּבְ

ִמי אֹוַרְייָתא. ׁשְ ִרי ּבְ י ְליֹוֵסף ּבְ ל ז, ְוַחד. ְּוַחד ְדִתְזּכֵ ְוִתְבֵעי , יֹוִמין' ְּדֵתיִזיל ְלִקְבִרי ּכָ
עוִתיך ָעַלי ְּבָ ּ.  

ִין ָלך ְָאַמר ֵליה ִמּנַ ָכל ֵליְלָיא, ַּמר ֵליהָא. ּ ְלַקת ִמיִני ּבְ ָמִתי ִאְסּתַ ְוָלא ַאְנִהיר , ָּהא ִנׁשְ
ַקְדִמיָתא ָמה ְדֲהָוה ּבְ ֶחְלָמא ּכְ ִפָלה. ִּלי ּבְ ְּועֹוד ְדַכד ֲאָנא ַמְצֵליָנא וָמִטיָנא ְלׁשֹוֵמַע ּתְ ּ ּ ,
כֹוְתָלא צוְלִמי ִדיִלי ּבְ ְחָנא ּבְ ּגַ ּ ְוֲאִמיָנא ְדהֹוִאיל ְוַצְלָמא ִאְתֲעַבר .ְּוָלא ָחִמיָנא ֵליה, ַּאׁשְ

רֹוָזא ָנִפיק ְוָכִריז, ְוָלא ִאְתֲחֵזי ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש)תהלים לט(, ִּדְכִתיב. ְּדָהא ּכָ ְ ַאך ּבְ ל , ְּ ּכָ
יה ִּזְמָנא ְדצוְלָמא ְדַבר ָנׁש ָלא ִיְתֲעַבר ִמּנֵ ּ ּ ְִיְתַהֶלך ִאיׁש, ּ ְּורוֵחיה ִאְתַקְייָמא ּבְ, ּ ּ ַּגֵויהּ ּ .

  .ִאְתֲעַבר ֵמַהאי ָעְלָמא, ִּאְתֲעַבר צוְלָמא ְדַבר ָנׁש ְוָלא ִאְתֲחֵזי

  ]א''דף ריח ע - ' זוהר חלק א[

י ֵצל ָיֵמינו ֲעֵלי ָאֶרץ)איוב ח(, ִּדְכִתיב, ּוֵמָהָכא, ָּאַמר ֵליה ל ִאֵלין , ָּאַמר ֵליה. ּ ּכִ ּּכָ
ֵעי ֲעִביְדָנא ִּמִלין ְדַאּתְ ּבָ ִּדְבַההוא ַעְלָמא )א''דף ריח ע(ְִעיָנא ִמיָנך ֲאָבל ּבָ. ּ ָבִריר , ּ ּתְ

ך ּבָ אי ּגַ ְדוְכּתָ ּ ַהאי ַעְלָמא, ּ ָמה ַדֲהֵויָנא ּבְ י ִיְצָחק ְוָאַמר. ּכְ ָכה ִרּבִ ָמטו ִמיָנך, ּבָ ְּבְ ְּדָלא , ּ
ל ִאֵלין יֹוִמין אי ּכָ ְתָפֵרׁש ִמּנָ ּּתִ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ ֲּאְזלו ְלַגּבֵ ּ אֹוַרְייָתא, ּ חוהו ְדֲהָוה ָלֵעי ּבְ ּכְ ַּאׁשְ ּ י , ּ ָזִקיף ֵעינֹוי ִרּבִ
ְמעֹון י ִיְצָחק, ׁשִ יה, ְוָחָמא ְלִרּבִ ֶות ְדָרִהיט ַקּמֵ ְּוָחָמא ְלַמְלַאך ַהּמָ ּ יה, ְ י . ְּוָרִקיד ַקּמֵ ָקם ִרּבִ
ְמעֹון י ִיְצָחק, ׁשִ יֵדיה ְדִרּבִ ָּאִחיד ּבִ ּוַמאן . ֵּיעול, ּ ְדָרִגיל ְלֵמיַעלַמאן, ּגֹוַזְרָנא, ָאַמר. ּ
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י ְיהוָדה. ָּלא ֵייעול, ְּדָלא ָרִגיל ְלֵמיָעאל י ִיְצָחק ְוִרּבִ ָּעאלו ִרּבִ ֶות , ּ ְָקִטיר ַמְלַאך ַהּמָ

  .ְלַבר

ְמעֹון י ׁשִ ח ִרּבִ ּגַ ַען ָלא ָמָטא ִעָדָנא, ַאׁשְ ְּוָחָמא ְדַעד ּכְ י , ּ ְעּתֵ ַמְנָיא ׁשַ ְּדָהא ַעד ּתְ
ְמעֹון. א ֲהָוה ִזְמָנאְדיֹוָמ י ׁשִ י ִרּבִ אֹוַרְייָתא, ּאֹוְתֵביה ַקּמֵ י . ְּוֲהָוה ָלֵעי ֵליה ּבְ ָאַמר ַרּבִ

ִריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ יב ֲאִפְתָחא וַמה , ּׁשִ ֲהֵדיה, ּ ְדֶתחֵמי)ל ומאן''צ(ּּתִ ֵעי ּבַ ּתָ . ָּלא ִתׁשְ
  .ָּאה ְדָלא ֵליעֹולאֹוֵמי אֹוָמ, ְוִאי ִיְבֵעי ְלֵמיָעאל ָהָכא

י ִיְצָחק ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ְָחִמית ִדיוְקָנא ְדֲאבוך יֹוָמא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ִניָנן. אֹו ָלא, ּ , ְּדָהא ּתָ
ַלק ֵמַעְלָמא א ְדַבר ָנׁש ִאְסּתַ ְעּתָ ׁשַ יה, ּּבְ ן ִעּמֵ ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ֲּאבֹוי ְוְקֵריבֹוי ִמׁשְ ְוָחָמא לֹון , ּ

מ ּתְ א ַחד, ֹוַדע לֹוןְוִאׁשְ ַדְרּגָ ַההוא ַעְלָמא ּבְ ְייהו ּבְ ּבַ ְּוָכל ִאינון ְדֲהָוה ְמדֹוֵריה ּגַ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
יה ֵחי ִעּמֵ ּכְ ּתַ י וִמׁשְ ׁשֵ ּנְ ִּמְתּכַ ָמֵתיה, ּ ַאְתֵריה, ְּוָאְזִלין ִעם ִנׁשְ ֵרי ּבְ ַּעד ֲאַתר ְדִתׁשְ ַעד , ָאַמר. ּ

ָען ָלא ָחֵמיָנא   .ּכְ

ְמעֹון ְוָאַמרַּאְדָהִכי ָק י ׁשִ ן, ָמאֵרי ְדַעְלָמא, ם ִרּבִ י ִיְצָחק ְלַגּבָ מֹוַדע ִרּבִ ּתְ ּוֵמִאּנון , ִאׁשְ ּ
ְבָעה ַעְייִנין ְדָהָכא הוא ּׁשִ יה. ּ א ''ס(ּּכוְרְסָייא , ָנַפק ָקָלא ְוָאַמר. ְוַהב ִלי, ָּהא ֲאִחיְדָנא ּבֵ

י ׁשִ)טסיסה ַגְדפֹוי ְדִרּבִ ּ ְדָמאֵריה ְקִריָבא ּבְ ָּהא ִדיָדך הוא, ְמעֹוןּ ִזיְמָנא , ְ ְייֵתיה ּבְ ך ּתַ ְּוִעּמָ ְ

כוְרְסָיך ֵרי ּבְ ְְדִתיעֹול ְלִמׁשְ ְמעֹון. ּ י ׁשִ   .ַּוַדאי, ָאַמר ִרּבִ

ֶות, ַּאְדָהִכי ִליק ַמְלַאך ַהּמָ י ֶאְלָעָזר ְדֲהָוה ִאְסּתַ ְָחָמא ִרּבִ ּ ֵּלית קוְפְטָרא , ְוָאַמר. ּ
ֲאַתר ְד, ְּדִטיְפָסא ִכיַחּּבְ ן יֹוָחאי ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵריה. ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ , ָּאַמר ִרּבִ

י ִיְצָחק, ּעול ָהָכא ִרּבִ יה ּבְ ֵפי, ְּוָאִחיד ּבֵ יה ְדִמְסּתָ ְּדָהא ָחֵמיָנא ּבֵ ּ י ֶאְלָעָזר. ּ , ָעאל ִרּבִ
יה ְמעֹון ַאֲהַדר ַאְנֵפיה. ְּוָאִחיד ּבֵ י ׁשִ ְּוִרּבִ אֹוַרְייָתאּ   . ְוָלֵעי ּבְ

י ִיְצָחק ִרי, ָּאַמר ֵליה. ְוָחָמא ְלֲאבֹוי, ַנִיים ִרּבִ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא , ּבְ ָאה חוָלָקך ּבְ ַּזּכָ ְּ

ין ַטְרֵפי ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִגְנָתא ְדֵעֶדן. ְדָאֵתי ְּדָהא ּבֵ ּּ א )את יתיב(ִאְתְיִהיב , ּ  ִאיָלָנא ַרּבָ
ְתֵר יף ּבִ ן יֹוָחאי הוא, ין ָעְלִמיןְוַתּקִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַעְנפֹוי. ִּרּבִ ְְדָהא הוא ָאִחיד ָלך ּבְ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
ִרי ְחוָלָקך ּבְ ּ.  

א ָבך, ָּאַמר ֵליה. ּוָמה ֲאָנא ָהָתם, ָּאַמר ֵליה ַאּבָ ּכָ ַלת יֹוִמין ֲהוו ְדָחפו ִאְדָרא ְדִמׁשְ ְּתְ ּ ּ ּ ּ .
יַון ְפִתיָחן ינו ָלך ּכֵ ְּוַתּקִ ְ ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא,ּ ּ ְלַאְנָהָרא ָלך ֵמַאְרּבַ יך . ְ ְְוֲאָנא ָחֵמיָנא דוְכּתֵ ּ ּ

ִרי, ְוָחֵדיָנא ָאה חוָלָקך ּבְ ְַדֲאֵמיָנא ַזּכָ ּ ָען. ּ ר ְדַעד ּכְ אֹוַרְייָתא, ּּבַ ָרך ָלא ָזֵכי ּבְ   .ְּבְ

ך ּבָ א ֲהֵוי ְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ּגַ ּתָ ֵריַסר ַצִדיַקָי, ְְוָהא ַהׁשְ , ְּוַעד ַדֲהֵויָנא ָנְפֵקי, א ְדַחְבַרָייאּּתְ
ֻכְלהו ַעְלִמין ִּאְתַער ָקָלא ּבְ ִגיֵניה , ִּאְתֲעָטרו, ּ ְדָקְייִמין ָהָכא)א שבילין''ס(ַמאן ַחְבִרין , ּ ּּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ִאיל. ְּדִרּבִ א ׁשָ ֶאְלּתָ   .ְּוִאְתְייִהיב ֵליה, ׁשְ

ְלחֹודֹוי ְבִעין , ְוָלא ָדא ּבִ י ִמְתַעְטָרן ָהָכא ִדיֵליהְּדָהא ׁשִ ּדוְכּתֵ ּ ּ א. ּ א ְודוְכּתָ ְּוָכל דוְכּתָ ּ ּ ,
ְבִעין ָעְלִמין ָּפְתִחין ְפִתיָחן ְלׁשִ ח ְלע. ּ ְוָכל ְרִהיָטא . ְרִהיִטין' ְּוָכל ַעְלָמא ְוַעְלָמא ִאְתַפּתַ
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ְתִרין ִעָלִאין, ּוְרִהיָטא ְבִעין ּכִ ח ְלׁשִ ִּאְתַפּתַ ן ִאְתַפּתָ. ּ ּמָ ּוִמּתַ יָקא ְסִתיָמָאה ּ ּחו ָאְרִחין ְלַעּתִ
ְּדֹכָלא ַההוא ְנִעימוָתא ִעָלָאה ְדָנֲהָרא, ּ ְּלֶמֱחֵמי ּבְ ּ ּוְמַהְנָיא ְלֹכָלא, ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ

נֹוַעם ה)תהלים כז( ֵהיָכלֹו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ ֵהיָכלֹו. ּוְלַבּקֵ ר ּבְ ַּמהו וְלַבּקֵ , ַּהְיינו ִדְכִתיב. ּ
יִתי ְנֱאָמן הוא)בר יבבמד( ָכל ּבֵ   .ּ ּבְ

א, ָּאַמר ֵליה ַהאי ַעְלָמא, ַאּבָ ה ִזְמָנא ְיִהיבו ִלי ּבְ ּמָ ֵּלית ִלי ְרׁשוָתא , ָּאַמר ֵליה, ּּכַ
ְמעֹון. ְּוָלא מֹוָדֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש י ׁשִ א ְדִרּבִ ִהלוָלא ַרּבָ ֲּאָבל ּבְ ּ ן ָפתֹוֵריה, ּ ֵהא ְמַתּקֵ ּּתְ ָמא . ּ ּכְ

ִעְטָרה )שיר השירים ג(,  ָאֵמרְדַאּתְ ֲעָטָרה ׁשֶ ֹלֹמה ּבָ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ְּ ּ
ְמַחת ִלּבֹו תֹו וְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ   .ּלֹו ִאמֹו ּבְ

י ִיְצָחק ְמעֹון. ְּוַאְנפֹוי ְנִהיִרין, ְְוֲהָוה ָחִייך, ַּאְדָהִכי ִאְתַער ִרּבִ י ׁשִ ל , ָחָמא ִרּבִ ּכֵ ְוִאְסּתַ
ַאְנפֹוי א, ָּאַמר ֵליה. ּּבְ ַמְעּתָ א ׁשְ יה , ָּסח ֵליה. ַּוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ִּמָלה ַחְדּתָ ַטח ַקּמֵ ּתַ ִּאׁשְ ּ

ְמעֹון י ׁשִ   .ְּדִרּבִ

  ]ב''דף ריח ע - ' זוהר חלק א[

אָנא י ִיְצָחק ָאִחיד ִלְבֵריה ּבִ )ב''דף ריח ע(ֲהָוה , ֵּמַההוא יֹוָמא, ּתָ ְּוָלֵעי ֵליה , ּיֵדיהִּרּבִ
אֹוַרְייָתא ְבֵקיה, ּבְ ְמעֹון. ְּוָלא ֲהָוה ׁשַ י ׁשִ יה ְדִרּבִ ד ֲהָוה ָעאל ַקּמֵ ּּכַ ּאֹוְתֵביה ִלְבֵריה ְלַבר, ּ ּ ,

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ ְּוָיִתיב ַקּמֵ יה , ּ ָקה ִלי ָעְרֵבִני'  ה)ישעיה לח(ְּוֲהָוה ָקֵרי ַקּמֵ   .ָעׁשְ

ָנא ַההוא י, ּתָ יָפא וְדִחילו ְדַבר ָנׁשּּבְ ּקִ ֹּוָמא ּתַ ָלָקא ֵמַעְלָמא, ּ ד ָמֵטי ִזְמֵניה ְלִאְסּתַ ּּכַ ּ ,
יָפא ּקִ ִדיָנא ּתַ ע ִסְטִרין ְדַעְלָמא ָקְייִמין ּבְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ַּאְרּבַ ּוִמְתָעִרין ִדיִנין ֵמַאְרּבַ ּ .

וִרין ָנָצאן ע ִקּשׁ ח , ְּוַאְרּבַ ּכַ ּתַ ּוְקָטטוָתא ִאׁשְ יַנְייהוּ ל ַחד ְלִסְטרֹוי, ּּבֵ א ּכָ ּוָבְעָיין ְלִאְתְפָרׁשָ ּ.  

ַההוא ַעְלָמא רֹוָזא ָנִפיק וַמְכְרָזא ּבְ ּּכָ ְבִעין ָעְלִמין, ּ ָמאָתן ְוׁשִ ַמע ּבְ ּתְ ָאה . ְוִאׁשְ ִאי ַזּכָ
ְלהו ָעְלִמין ָחָדאן ְלָקָדמוֵתיה, ּהוא ּּכֻ ּ ּ ר ָנׁש וְל, ְוִאי ָלאו. ּ ַּווי ְלַההוא ּבַ ּחוָלֵקיהּ ּ.  

ָנא ִריז, ּתָ ַההוא ִזְמָנא ְדָכרֹוָזא ּכָ ּּבְ ַטר ָצפֹון, ּ ְלהֹוָבא ִמּסְ ֵדין ָנַפק ַחד ׁשַ ְוָאְזָלא , ּכְ
ְנַהר ִדינור ְּוִאּתֹוַקד ּבִ ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּ א ְלַאְרּבַ ּוִמְתָפְרׁשָ ַמְתהֹון ְדַחָייַבָיא, ּ ְּואֹוִקיד ִנׁשְ ּ .
ְלהֹוָב ַעְלָמא, אְּוָנַפק ַההוא ׁשַ ַגְדפֹוי . ְוָסְלָקא ְוָנֲחָתא ּבְ ְלהֹוָבא ָמָטא ּבְ ְּוַההוא ׁשַ

ַגְדפֹוי, ְּדַתְרְנגֹוָלא אוְכָמא ְרֵעי, ּוָבַטׁש ּבְ ין ּתַ ִפְתָחא ּבֵ   .ְוָקֵרי ּבְ

ה יֹום ה)מלאכי ג(, ִזְמָנא ַקְדָמָאה ָקֵרי ְוָאַמר ּנור ְוגו'  ִהּנֵ ּתַ א ּבֹוֵער ּכַ ִזְמָנא . 'ּּבָ
חֹו)עמוס ד(, ְנָייָנא ָקֵרי ְוָאַמרּתִ יד ְלָאָדם ַמה ּשֵׂ ה יֹוֵצר ָהִרים ובֹוֵרא רוַח וַמּגִ י ִהּנֵ ּ ּכִ ּ ּ .

א ֲעּתָ עֹוָבדֹוי, ְוַהִהיא ׁשַ ר ָנׁש ּבְ יה, ָיִתיב ּבַ ְּדָסֲהִדין ַקּמֵ ְּוהוא אֹוֵדי ֲעַלְייהו, ּ ִזְמָנא . ּ
ִליָתָאה ְעָיין ְלֲאָפָקא ִנׁשְ, ּתְ ד ּבָ יהּכַ ָּמֵתיה ִמּנֵ ְרְנגֹוָלא ְוָאַמר, ּ  ִמי ֹלא )ירמיה י(, ָקֵרי ּתַ

י ְלך ָיָאָתה ְוגו ִָייָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים ּכִ ְ ָ'.  

י יֹוֵסי ְרְנגֹוָלא אוְכָמא ְלַמאי ַנְפָקא, ָאַמר ִרּבִ י ְיהוָדה. ּּתַ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ל ַמה ְדֲעַבד , ּ ּּכָ
ַאְר ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָחְכָמה, ָעאְּ ְלהו ָרִמיז ּבְ ּּכֻ א ָלא ָיְדֵעי, ּ ר ִדְבֵני ָנׁשָ ֲּהָדא הוא . ּּבַ
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יך ה)תהלים קד(, ִדְכִתיב ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יָת ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶניך' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ָּכֻ ּ ,
ָחְכָמה ום ְדִאְתֲעִבידו ּבְ ּוִמּשׁ ּ ּ ָחְכָמה, ּ ְלהו ְרִמיִזין ּבְ ּּכֻ ּ.  

ִניָנן, ְּרְנגֹוָלא אוְכָמאְוַת ֲאַתר ְדהוא ִזיִניה, ּתָ ְרָיא ֶאָלא ּבְ ֵּלית ִדיָנא ׁשַ ּ ּ ְּואוְכָמא . ּּ
ְטָרא ְדִדיָנא ָקָאֵתי ך. ִּמּסִ ְוְבִגין ּכָ ׁש, ּ ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ד רוָחא ְדִסְטָרא ְדָצפֹון , ּּבְ ּּכַ ּ

ְלהֹוָבא ָנִפיק, ִאְתַער חֹו, ַחד ׁשַ ְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלאּוָבַטׁש ּתְ ַתְרְנגֹוָלא . ְוָקֵרי, ת ּגַ ן ּבְ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
יר ֵמַאֲחָרא, ּאוְכָמא ֵוון ַיּתִ ְּדִאְתּכַ ּ.  

א ְדִדיָנא ְדַבר ָנׁש ִיְתַער, ּאוף ָהָכא ְעּתָ ׁשַ אֵרי ְוָקֵרי ֵליה, ּּבְ ְּוֵלית ְדָיַדע ֵליה, ּׁשָ ר , ּ ּבַ
ִכיב ר ָנׁש ְדׁשָ ַּההוא ּבַ ִכיב, ןְּדָתִניָנ. ּ א ְדַבר ָנׁש ׁשָ ְעּתָ ׁשַ ְרָיא ֲעֵליה ְלַנְפָקא , ּּבְ ְּוִדיָנא ׁשַ

יה, ֵמַהאי ַעְלָמא ִּאּתֹוַסף רוָחא ִעָלָאה ּבֵ יֹומֹוי, ּּ ְרָיא ֲעלֹוי . ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּבְ ְּוֵכיָון ְדׁשַ
יה ק ּבֵ ְּוִאְתָדּבַ יֹומֹוי, ּ ום ְדִאּתֹו, ָּחֵמי ַמה ְדָלא ָזָכה ּבְ ִּמּשׁ יה ַההוא רוָחאּ ַּסף ּבֵ ּ ְוַכד . ּ

יה ְוָחָמא ֵדין ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא, ִּאּתֹוַסף ּבֵ  ּתֹוֶסף )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּכְ
ּרוָחם ִיְגָועון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשובון ּ ּ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי)שמות לג(, ּכְ ,  ּכִ

ַחֵייהֹון ָלא ָזָכ ִמיַתְתהֹון ָזָכאן, אןּּבְ   .ּבְ

אָנא א ְדַבר ָנׁש ִמית, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ִּאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלֶמֱחֵמי, ּּבְ יה ְקִריבֹוי , ּ ְּוָחֵמי ַגּבֵ
מֹוַדע ְלהו, ְּוַחְברֹוי ֵמַההוא ָעְלָמא ּתְ ַהאי . ְּוִאׁשְ ָמה ְדֲהוו ּבְ ִדיוְקֵניהֹון ּכְ ִליִפין ּבְ ְּוֻכְלהו ּגְ ּ ּ ּ ּ

ר ָנׁש. ַעְלָמא ָאה ַההוא ּבַ יה, ִּאי ַזּכָ ְלהו ָחָדאן ַקּמֵ ּּכֻ ּ ָלם, ּ ּוַמְקְדֵמי ֵליה ׁשְ ּ ּ.  

ָאה ָלא ֲהֵוי יה, ְוִאי ַזּכָ ּבֵ מֹוְדָען ּגַ ּתְ ר ֵמִאינון ַחָייַבָיא, ָּלא ִאׁשְ ּּבַ ָכל , ּ ְּדָטְרִדין לֹון ּבְ
ם יִהּנָ ּגֵ ְּוֻכְלהו ֲעִציִבין. יֹוָמא ּבַ ַו, ּ ַוויּוָפְתִחין ּבְ ּוי וְמַסְייִמין ּבְ ְוָחָמא לֹון , ְוָסִליק ֵעינֹוי. ּ

ְלָקא ִמן נוָרא ִטיָסא ְדִמְסּתַ ּּכְ ּהוא ָפַתח, ּאוף ָהִכי, ּּ   .ַווי, ּ

ְנָיא ָמֵתיה ְדַבר ָנׁש, ּתַ א ְדָנַפק ִנׁשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ְלהו ְקִריבֹוי ְוַחְברֹוי ְדַההוא ַעְלָמא , ּ ָּאְזִלין ּכֻ ּ ּ ּ
ָמ ּוַמְחְזָיין ֵליה ַאְתָרא ְדִעדוָנא, ֵּתיהִעם ִנׁשְ ּ ּ א, ּ ָאה ֲהִוי. ְּוַאְתָרא ְדעֹוָנׁשָ ָחֵמי , ִאי ַזּכָ
יה ּדוְכּתֵ ִעדוָנא ִעָלָאה ְדַההוא ָעְלָמא, ְוָסִליק ְוָיִתיב, ּ ְּוִאְתֲעַדן ּבְ ּ ּ ָאה. ּּ , ְוִאי ָלא ֲהֵוי ַזּכָ

ַהאי ַעְלָמא ָמָתא ּבְ ָאַרת ַהִהיא ִנׁשְ ּתְ ַאְרָעא,ִאׁשְ ּ ַעד ְדִאָטִמיר ּגוָפא ּבְ יָון ְדִאָטַמר. ּ , ּּכֵ
יה ה ַגְרִדיִנין ְדִנּמוִסין ַאֲחָדן ּבֵ ּמָ ּּכַ ּ ּ ַּעד ְדָמָטא ְלדוָמ, ּ ָמדֹורֹוי ְדֵגיִהּנֹם, ה''ּ ְּוָעאִלין ֵליה ּבְ ּ.  

י ְיהוָדה ל ז, ָּאַמר ִרּבִ יֵתיה ְלִקְבֵרי, יֹוִמין' ּכָ ָמָתא ָאְזָלא ִמּבֵ ְבֵריה ְלֵביֵתיה, ּהִּנׁשְ ּוִמּקִ ּ ּ ,
ַלת ֲעלֹוי  רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו )איוב יד( ,ִּדְכִתיב. ְּדגוָפא )א''דף ריט ע(ְוִאְתַאּבָ ׂשָ ְ ַאך ּבְ

ֱאָבל ֵביֵתיה. ָעָליו ּתֶ ָלא, ָּאְזָלא ְוָיְתָבא ּבְ ָּחֵמי ְלֻכְלהו ֲעִציִבין וִמְתַאּבְ ּ ּ.  

ָנא ַתר ז, ּתָ ָמה ְדֲהָוה,יֹוִמין' ּבָ ּ ּגוָפא ֲהֵוי ּכְ א, ּ ָמֵתיה ָעאַלת ְלדוְכּתָ ְּוִנׁשְ ָעאַלת , ּ
א א ְדָכֵפְלּתָ ן ֵעֶדן, ְּוָעאַלת ְלֲאַתר ְדָעאַלת, ָּחַמאת ַמה ְדָחַמאת, ִלְמַעְרּתָ , ַּעד ְדָמַטת ְלּגַ

א, ְּוַעְרָעת ִלְכרוִבים ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּגַ א ִדי ּבְ ַנן ְדַחְרּבָ ְּוׁשָ ּ ָאה הוא ְדֵתיעולִא. ּ ּי ַזּכָ ּ   .ָעאַלת, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]773דף [ -ּ

אָנא ע ַסְמִכין ְזִמיִנין, ּתָ יַדְייהו, ַאְרּבַ ְּוַחד ִדיוְקָנא ְדגוָפא ּבִ ּ ּ  )א''י ע''שמות ר(, ּ
א ן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ַההוא ָמדֹוָרא ְדּגַ ֶחְדָווָתא ְוָיִתיַבת ּבְ יה ּבְ א ּבֵ ׁשָ ִּמְתַלּבְ ּ ּ ַזר , ּ ַעד ִזְמָנא ְדִאְתּגְ

רֹוָזא ָקֵרי.ֲּעָלה   . ְלָבַתר ּכְ

ן ָווֵני ִאְזַדּמַ ְּוַעּמוָדא ִדְתַלת ּגְ ְּוַההוא ַעּמוָדא ִאְתְקֵרי, ּ ְּמכֹון ַהר ִציֹון ִדְכִתיב, ּ ישעיה (, ּ

ן ְוגו' ּ וָבָרא ה)ד ַההוא . 'ַּעל ְמכֹון ַהר ִציֹון ְוַעל ִמְקָרֶאיָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעׁשָ ָּסְלָקא ּבְ
יה, א ְדֶצֶדקַּעּמוָדא ְלִפְתָח ַלם ּבֵ ְּדִציֹון ִוירוׁשָ ּ ּּ.  

יר ַּטב חוָלֵקיה ְוַעְדֵביה, ִאי ָזֵכי ְלַסְלָקא ַיּתִ ּ א, ּ גֹו גוָפא ְדַמְלּכָ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ְוִאי ָלא . ּ
יר ִתיב, ָּזֵכי ְלַסְלָקא ַיּתִ ַלם ָק)ישעיה ד(, ּכְ ירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ּ ְוָהָיה ַהּנִ דֹוׁש ֵיָאֶמר ּ

יר. לֹו ָאה הוא, ְוִאי ָזֵכי ְלַסְלָקא ַיּתִ א. ַּזּכָ ִעדוָנא , ְּדָזֵכי ִליָקָרא ְדַמְלּכָ ּוְלִאְתַעְדָנא ּבְ ּ ּ ּ
ַמִים, ִּעָלָאה ִּדְלֵעיָלא ֵמֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ג ַעל ה)ישעיה נח(, ִּדְכִתיב. ּ ְתַעּנֵ ' ַעל ה',  ָאז ּתִ
ָאה חוָלֵק. ַּדְייָקא ּיה ְדַמאן ְדָזֵכי ְלֶחֶסד ָדאַּזּכָ ּ ּ ַמִים )תהלים קח(, ִּדְכִתיב, ּ י ָגדֹול ֵמַעל ׁשָ  ּכִ
ַָחְסֶדך ּ.  

ַמִים הוא ִתיב, ְּוִכי ַעל ַהּשָׁ ַמִים ַחְסֶדך)תהלים נז(, ְוָהא ּכְ י ָגדֹול ַעד ׁשָ ָ ּכִ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ָאהְוֶחֶסד , ֶּחֶסד ִעָלָאה. ְוִאית ֶחֶסד, ִאית ֶחֶסד, יֹוֵסי ּתָ ַמִים הוא. ּתַ ֶּחֶסד ִעָלָאה ֵמַעל ׁשָ ּ .

ָאה ּתָ ֱאָמִנים)ישעיה נה(, ּהוא ִדְכִתיב, ֶחֶסד ּתַ ַמִים, ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנֶ ִתיב ַעד ׁשָ י ּכְ   .ּוְבַהּנֵ

ְנָיא י ִיְצָחק, ּתַ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ֵמָחה ַהְללוָיה)תהלים קיג(, ּכְ ִנים ׂשְ ּ ֵאם ַהּבָ א , ּ ִאּמָ
ִנים ַמאן ִאינון, אְיִדיָע ְמעֹון. ַּהּבָ י ׁשִ ִניָנן, ָאַמר ִרּבִ א , ָהא ּתָ ִנין ִאית ְלקוְדׁשָ ֵרין ּבְ ּּתְ

ִריך הוא ּּבְ ַּחד ְדַכר ְוַחד נוְקָבא, ְ כֹוִרי  )שמות ד(, ִּדְכִתיב, ַּיֲהֵביה ְלַיֲעֹקב, ְּדַכר. ּ ִני ּבְ ּבְ
ָרֵאל ָרֵאל ֲאׁשֶ)ישעיה מט( ,ּוְכִתיב, ִיׂשְ ך ֶאְתָפֵאר ִיׂשְ ּר ּבְ ת. ָ , ִּדְכִתיב, ַּיֲהָבה ְלַאְבָרָהם, ּבַ

ּכֹל'  ַוה)בראשית כד( ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ת ָהְיָתה לֹו ְלַאְבָרָהם, ְּבֵ ָמה, ּבַ   .ּוַבּכֹל ׁשְ

ְּדָיְנָקא ְלהו, ְּוִאָמא ְרִביָעא ֲעַלְייהו ִתיב, ּ ח ָהֵאם ַעל )דברים קד(, ְוַעל ַהאי ּכְ  לא ִתּקַ
א, ְוָתִניָנן. ִניםַהּבָ ר ָנׁש חֹובֹוי ְלַתּתָ י ּבַ ִנין, ָלא ַיְסּגֵ א ֵמַעל ּבְ ַלק ִאּמָ ִגין ְדִיְסּתַ ּּבְ , ּוְכִתיב. ּ
ך ִהיא לא ְתַגֵלה ֶעְרָוָתה)ויקרא יח( ּ ִאּמְ ּ   .ַּווי ְלַמאן ְדָגֵלי ֶעְרָייָתא, ָ

ֵני ַעְלָמא ְייִבין ּבְ ְזכוָתא ַקּמֵ, ְוַכד ּתָ ין ּבִ ִריך הואְּוַאְסּגִ א ּבְ ּי קוְדׁשָ א ָתַבת ְוַכְסָיא , ְּ ְוִאּמָ
ִנין ׁשוָבה, ַעל ּבְ ֵדין ִאְתְקֵרי ּתְ ׁשוָבה. ּּכְ א. ַּמאי ּתְ ׁשוָבה ְדִאּמָ ָּדא ּתְ ִקיוָמָהא, ּ ְּדָתַבת ּבְ ּּ ,
ִתיב )א''ג ע''שמות פ(ּוְכֵדין  ֵמָחה)תהלים קיג( ,ּכְ ִנים ׂשְ ִנים ַוַדא,  ֵאם ַהּבָ ְוַעל . יֵּאם ַהּבָ

ָּלא ִלָפַטר ִאיִניׁש ִמְפִרָיה וְרִבָיה, ָּדא ּּ ּ ן וַבת, ּ ַּעד ְדאֹוִליד ּבֵ ּ.  

י ִיְצָחק ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ִתיב, ּתַ ֹנַעם ה)תהלים כז(, ּכְ ֵהיָכלֹו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ , ּוְלַבּקֵ
א ְדַצִדיַקָיא ְלֶמֱחֵמי ָדא יאוְבּתָ ּּתִ י . 'ַמְרּתְ ַעל ה ְוַאּתְ ֲא)'ג נעם ה''ח ל''ז(, ּ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון ַמע ִדְכִתיב ֹנַעם ה. ּּכָֹלא ַחד, ׁשִ ַמִים', ַּמׁשְ א ְלַהאי ׁשָ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַאְתָיא ֵמַעּתִ ּ .
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ך הוא ַוַדאי א ְדַצִדיַקָיא ּכָ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ ִתיב, ְּ ַמִים ּכְ ג ַעל ה, ְוַעל ַהּשָׁ ְתַעּנֵ ָאה . 'ָאז ּתִ ַזּכָ
ּחוָלֵקיה ַמא ַּוַדאי ְזִעיִרין ִאינון. ּן ְדָזֵכיּ ּ.  

ִניָנן ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ַרּבִ מוִני נֹוֵטָרה )שיר השירים א(, ּכְ י ִנֲחרו ִבי ׂשָ ֵני ִאּמִ ּ ּבְ ּ
ָרִמים י, ֶאת ַהּכְ ֵני ִאּמִ ָמה ִדְכִתיב, ּבְ ַמִים ֶאֶרץ)איכה ב(, ּכְ ִליך ִמּשָׁ ָעא , ְ ִהׁשְ ְּדַכד ּבָ

א ּבְ אּקוְדׁשָ יֵתיה ִדְלַתּתָ ִּריך הוא ְלֶמְחָרָבא ּבֵ ּ ּ יֵני ַעְמַמָיא, ְ ָרֵאל ּבֵ ַאֲעַבר . ּוְלַאְגָלָאה ִיׂשְ
יה ְלַהאי ֶאֶרץ ּמֵ ִריך הוא ִמּקַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ִדְכִתיב. ְּוִאְתַרֲחָקא ִמּנִ ב )שמות ב(, ּכְ ַתּצַ  ַוּתֵ

ַמִים ִדְלֵעיָלאְוַכד ַהאי ֶאֶרץ ִאְתַרֲחָקא . ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק א , ִּמּשָׁ ַּהאי ֶאֶרץ ִדְלַתּתָ
יִני ַעְמַמָיא, ִאְתָחְרָבא ָרֵאל ִאְתַפְזרו ּבֵ ְּוִיׂשְ ּ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִרים ִלי ַהאי , ָאְמָרה ּכְ ַמאן ּגָ

י ְדִנֲחרו ִבי, ּוַמאן ָעִביד ִלי ַהאי ֵני ִאּמִ ּּבְ י, ּ י ַוַדאי, ְּוִאְתַרֲחקו ִמּנִ ִני ִאּמִ   .ּּבְ
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ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ר ַרב, ִרּבִ י ִחָייא ּבַ יה ִרּבִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ּ ָאַמר , ּ
י ִחָייא י יֹוֵסי ְלִרּבִ ַנֲהָרא, ָּאַמר ֵליה. ֲּחֵמיָתא ַמה ְדֲאָנא ָחִמית, ִּרּבִ ְבָרא ַחד ּבְ , ָחֵמיָנא ּגַ

יה )ב''דף ריט ע(א ַחד ַעל ְּוִצֳפָר פוֵמיה ְדִצפֹוָרא, ֵּריׁשֵ ְּוִעְלָעא ּבְ ּ ּ ַרְגלֹוי, ּ , ְוָאְכָלא ְוָרְפָסא ּבְ
ַבר ָרֵמי ָקִלין ְוָצַווח   .ְוָלא ְיַדְעָנא ַמאי ָקֲאַמר, ְּוַההוא ּגְ

ַמע, ָאַמר יה ְוִנׁשְ ּבֵ ִפיָנא ְלִמְקַרב, ָאַמר. ִּנְקַרב ּגַ ר ָנׁש הוא ְו, ָּאַמר ֵליה. ִמְסּתָ ִּכי ּבַ
ֲאַתר ָדא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ֶּאָלא ְרִמיָזא ְדָחְכְמָתא ְדָרִמיז ָלן קוְדׁשָ ּ ְּ יה. ּ ְּקִריבו ַגּבֵ ְמעו , ּ ּׁשָ
ְרָיין ְלַבר, עֹוְטָרא עֹוְטָרא, ְּדֲהָוה ָאַמר ִנין ׁשַ ֵרין ּבְ  ָלא ָנח ְוָלא )א שריאו לברא''ס(, ּתְ

  .ִקיְסָרא ְרִמיוַּעד ְדַצְפָרא ּבְ, ַנְייָחא

י יֹוֵסי ְוָאַמר ָכה ִרּבִ י ִנֲחרו ִבי ְוגו, ַּהְיינו ְדָתִניָנן, ּבָ ֵני ִאּמִ ִגין . ַמאי ַטְעָמא', ּּבְ ּבְ
י ִלי ֹלא ָנָטְרּתִ ְּדַכְרִמי ׁשֶ ך, ָאַמר. ּ ְַוַדאי ָגלוָתא ִאְתְמׁשַ ּ ַמָיא )א די''ס(ְּוַעל ָדא , ּ ּ ִצֳפֵרי ׁשְ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַאֲעִדיאו ִמן ַּעד ִד, ָּלא ַאֲעִדיו ְלָטנוָתא ְדַעּמִ ּי ׁשָ ּ ּ ּּ
ַעְלָמא, ְוֵאיָמַתי. ַעְלָמא ִריך הוא ִאְתַער ִדינֹוי ּבְ א ּבְ ַּעד ְדִיְמֵטי יֹוָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ , ִּדְכִתיב. ְּ

ּ ְוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלה)זכריה יד(   .ָלְיָלהלא יֹום ְוֹלא ' ּ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזִלין ְמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר, ּ ּׁשָ ִדינֹוי, ּ ּאֹוִקיָדא ְדקוְפִטיָרא ָמָטא ּבְ ָנַפק , ּ
ְלהֹוָבא ְּואֹוִקיד ְלַההוא ִצפֹוָרא, ַחד ׁשַ ָמה ִדְכִתיב, ַּוַדאי, ָאַמר. ּ  ִויִהיַבת )דניאל ז(, ּכְ
א   .ִליֵקַדת ֶאּשָׁ

י יֹוֵסי ָרֵאלָל, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּא ַאְגֵלי קוְדׁשָ ח , ְּ ּכַ ּתַ ִזְמָנא ְדָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ
יַנְייהו ְּמֵהיְמנוָתא ּבֵ יַנְייהו. ּ ד ִאְתְמַנע ְמֵהיְמנוָתא ּבֵ ּּכַ ְבָיכֹול, ּ ֹכָלא, ּכִ ח ּבְ ּכַ ּתַ . ָּהִכי ִאׁשְ

ִריְתֶכם ֶאת ָמֶות)ישעיה כח(, ִּדְכִתיב   .ּ ְוִכֶפר ּבְ

י ִחָייאָא ֶות ָלֶנַצח)ישעיה כה(, ַמאי ִדְכִתיב, ַּמר ִרּבִ ַלע ַהּמָ ד ִיְתַער , ָּאַמר ֵליה. ּ ּבִ ּכַ
ִריך הוא ְיִמיָנא ִדיֵליה א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ , ְוָלא ִיְתַער ַהאי ְיִמיָנא. ִאְתְמַנע מֹוָתא ִמן ַעְלָמא, ְּ
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יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ּבִ ד ִיְתָערון ִיׂשְ ֶּאָלא ּכַ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ּוַמאי ִניהו ּתֹוָרה, ְ ה, ּ ִּדְכִתיב ּבָ ּ ,
ַההוא ִזְמָנא. ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג( ה ָחִיל ְוגו'  ְיִמין ה)תהלים קיח(, ּּבְ ', עֹוׂשָ

י ָיה י ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵפר ַמֲעׂשֵ ּלא ָאמות ּכִ ּּ.  

ִריך הו, ּתָ ָנא א ּבְ ָאה ְדקוְדׁשָ ַּההוא ַזּכָ ּ ּ יהְּ , יֹוִמין' ל, ְּוָכרֹוָזא ָקֵרי ֲעֵליה, ּא ִאְתָרֵעי ּבֵ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן יֵני ַצִדיַקָייא ּבְ ְלהו ַצִדיַקָיא ָחָדאן. ּּבֵ ּּכֻ ּ ְלהו ַצִדיַקָייא ַאְתָיין, ּ ּּכֻ ּ ּוְמַעְטָרן , ּ ּ

יה ְדַההוא ַצִדיָקא ּדוְכּתֵ ּ ּ ּ ּ יַנְייהו, ּ ַּעד ְדֵייֵתי ְלֵמיַדר ִדיוֵריה ּבֵ ּ ּ ּ ְּוִאי ַחָייָבא הוא. ּּ רֹוָזא , ּ ּכָ
ָלִתין יֹוִמין  ם ּתְ יִהּנָ ּגֵ ְּוֻכְלהו ַחָייַבָיא, )עליה(ָּקֵרי ֲעֵליה ּבַ ּ ְלהו ֲעִציִבין, ּ ּּכֻ ּ.  

ְלהו ָפְתִחין ַווי ּּכֻ ּ א, ּ ּתָ א ִאְתַער ַהׁשְ ִגיֵניה ִדְפַלְנָיא, ְּדָהא ִדיָנא ַחְדּתָ ּּבְ ה ַגְרִדיִנין . ּ ּמָ ּכַ
ְּדִנּמו ִנין ְלֳקְבֵליהּ ִּסין ִמְזַדּמְ ּוְלַאְקָדָמא ֵליה ַווי, ּ ּ ֵכנֹו. ּ ע אֹוי ִלׁשְ ְּוֻכְלהו ָפְתִחין . אֹוי ָלָרׁשָ ּ ּ

ה לֹו)ישעיה ג(, ְוָאְמִרין י ְגמול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ע ָרע ּכִ מול ָיָדיו)טעמא(ַמאי . ּ אֹוי ְלָרׁשָ . ּ ּגְ
י ִיְצָחק ידֹוי )לאפקא(ְלַאְכָלָלא . ָאַמר ִרּבִ ֵריַקְנָיא , ַּמאן ְדָזֵני ּבִ ָלא ַזְרֵעיה ּבְ ְּלֲאָפָקא וְלַחּבְ ּ

  .)א''ט ע''ס(

ִניָנן ֵריַקְנָיא, ְּדָהא ּתָ ל ַמאן ְדַאִפיק ַזְרֵעיה ּבְ ּּכָ א, ִאְקֵרי ָרע, ּּ ִכיְנּתָ . ְּוָלא ָחֵמי ַאֵפי ׁשְ
ה לא ְיגוְר)תהלים ה(, ִּדְכִתיב ע ַאּתָ י לא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ  ַוְיִהי )בראשית לח(, ּוְכִתיב. ָך ָרעּ ּכִ

כֹור ְיהוָדה ַרע ע ָרע, ּאוף ָהָכא. ֵּער ּבְ ַּווי ְלַההוא ַחָייָבא ְדִאיהו ַרע. אֹוי ְלָרׁשָ ּ ְּדֲעַבד , ּּ
ְרֵמיה ַרע ה לֹו. ּּגַ י ְגמול ָיָדיו ֵיָעׂשֶ ידֹוי, ּּכִ ָלא , ְּלַאְכָלָלא ַמאן ְדָזֵני ּבִ ְּלֲאָפָקא וְלַחּבְ

יר ִמּכָֹלא, ֵּעיה ְבֵריַקְנָיאַזְר ַההוא ַעְלָמא ַיּתִ ּוְלַהאי ָטְרִדין ּבְ ּ ּ.  

 ] בשנה68יום [סדר הלימוד ליום ט כסלו 

א ֲחֵזי ע , ּתָ ִתיב אֹוי ְלָרׁשָ ע, )רע(ְּדָהא ּכְ יָון ִדְכִתיב אֹוי ְלָרׁשָ אי ָרע, ּּכֵ ָמה . ַאּמַ ֶאָלא ּכְ
ְרֵמיה ָרע, ְּדֲאִמיָנא ְּדֲעַבד ּגַ ָוְכִתיב ֹלא ְיגוְרך ָרע. ּ ּ ְּוֻכְלהו ָסְלִקין. ּ   .ְוַהאי ָלא ָסִליק, ּ

א, ְוִאי ֵתיָמא ֵני ָנׁשָ ָאר ַחָייִבין ְדָקְטלו ּבְ ּׁשְ ּ א ֲחֵזי. ּ ְלהו ָסְלִקין ְוהוא ָלא ָסִליק, ּתָ ּּכֻ ּ ּ .
א ָאֳחָרא, ַמאי ַטְעָמא ֵני ָנׁשָ ִּאינון ְקִטילו ּבְ נֹוי ַמּמָ, ּ יד ָדִמין , ׁשְוַהאי ָקִטיל ּבְ ּאֹוׁשִ

יִאין   .ַסּגִ

א ֲחֵזי ָאר ַחָייֵבי ַעְלָמא, ּתָ ׁשְ ֵעיֵני ה, ּּבִ ִתיב ַוֵיַרע ּבְ ִתיב', ָּלא ּכְ ֵעיֵני , ְוָכאן ּכְ ַּוֵיַרע ּבְ
ה' ה ר ָעׂשָ ֵחת ַאְרָצה, ַמאי ַטְעָמא. ֲאׁשֶ ום ִדְכִתיב ְוׁשִ ִּמּשׁ ּ.  

ַנן י ְיהוָדה, ּתְ ׁשוָבהְֵלית ָלך ח, ָּאַמר ִרּבִ ַעְלָמא ְדָלא ִאית ֵליה ּתְ ֹּוָבא ּבְ ּ ר ֵמַהאי, ּ . ּבַ
א ִכיְנּתָ ְּוֵלית ָלך ַחָייַבָיא ְדָלא ָחָמאן ַאֵפי ׁשְ ּ ּ ר ֵמַהאי, ְ ִָדְכִתיב לא ְיגוְרך ָרע. ּבַ ּ ַלל, ּ . ּכְ

י ִיְצָחק ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא, ָאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵת, ּ ִתיב. יּּבְ , ֲּעַלְייהו ּכְ
ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ)ישעיה ס( ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ ּ י , ַּמאי ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ. ְ ָאַמר ִרּבִ

ָמה ִדְכִתיב, ְּיהוָדה ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ה)תהלים קטו(, ּכְ ַאְרצֹות ַהַחִיים' ּ   :ּּבְ
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ַגַוְייהו)ב''ד ע''שייך ויקרא ק(ֹקב ַוְיִחי ַיֲע ּ ּבְ  ַעל )ט''עמוד קצ' ג בדף נ''ק נמצא בח''בד(. ּ
ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְדָלא ְלִאְתַעְרָבא צוְלָמא ִדיֵליה  ָּדא ִלּבָ ּ ּ ּ צוְלָמא ְדעֹוֵבד  )א''דף רכ ע(ּ ּּבְ

ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות א ְוַהאי ְמָסֲאָבא, ּ ִגין ְדַהאי ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל ְלַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּתָ ין ִיׂשְ ַּמה ּבֵ ד . ּ ָרֵאל ּכַ ְּדִיׂשְ
ר ָנׁש ִמית הוא ְמָסַאב ְלָכל ּגוָפא ח ּבַ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ְּוגוָפא ְדעֹוֵבד ּכֹוָכִבים . ּוֵביָתא ְמָסֲאָבא, ּ

ּוַמָזלֹות ָלא ַמְסִאיב ְלָאֳחָרא ְּוגוֵפיה , ּ ד ִאיהו ִמית)א וביתא''נ(ּ ַמאי . ּ ָלא ְמָסֲאָבא ּכַ
  .ַטְעָמא

יה י ְדָמאֵריה ִמְתַעְבָרן ִמּנֵ ל ִקדוׁשֵ א ְדִאיהו ִמית ּכָ ְעּתָ ׁשַ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ יה ַהאי , ּ ִּאְתֲעַבר ִמּנֵ
א ּצוְלָמא ַקִדיׁשָ א, ּ יה ַהאי רוַח קוְדׁשָ ְּוִאְתֲעַבר ִמּנֵ ּ ַאר ּגוָפא ְמ, ּ ּתָ   .ָסֲאָבאִּאׁשְ

ֲּאָבל עֹוֵבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ָכל ִסְטִרין. ֵלית ָהִכי, ּ ִּדְבַחֵיי ְמָסַאב ּבְ ּ ,
ּצוְלָמא ִדיֵליה ְמָסֲאָבא ְּורוָחא ִדיֵליה ְמָסֲאָבא, ּ ַגֵויה. ּ ְרָיין ּבְ ּוְבִגין ְדסֹוֲאבוֵתי ִאֵלין ׁשַ ּ ּ ּ ּּ ,

י יָון ְדִמית. ּהָאִסיר ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ ָלא , ּּכֵ ַאר ּגוָפא ּבְ ּתָ ל ִאֵלין ְמָסֲאבוָתא ְוִאׁשְ ָּנְפֵקי ּכָ ּ ּ
  .ְּמָסֲאבוָתא ְלסֹוֲאָבא

ב ְדגוָפא ִדְלהֹון ְמָסַאב ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ִמיַתְתהֹון, ּ ַחֵייהֹון וֵבין ּבְ ין ּבְ ּּבֵ ַחֵייהֹון ְדָכל . ּ ֲּאָבל ּבְ ּ
ֵחי ּכְ ּתַ ְייהוִּאינון ְמָסֲאִבין ִאׁשְ ִמיַתְתהֹון ְדָנְפֵקי , ִאית לֹון ֵחיָלא ְלסֹוֲאָבא ְלַאֲחִריִני, ּ ְלַגּבַ ּּבְ

ְייהו ל ִאינון ְמָסֲאִבין ִמּנַ ּּכָ ָרֵאל. ָלא ָיְכִלין ְלָסֲאָבא, ּ ִגין . ָיִכיל ְלָסֲאָבא ְלַאֲחִריֵני, ּוְדִיׂשְ ּבְ
ָרא ֲעֵליה ִס יה ְוׁשָ ין ָנְפִקין ִמּנֵ ְּדָכל ַקִדיׁשִ ּ ּ   .ְטָרא ָאֳחָראּ

א ֲחֵזי א, ּתָ י, ַּהאי ֶצֶלם ַקִדיׁשָ ר ָנׁש ְוִאְתַרּבֵ ְּוִאְתֲעִביד ֵמַהאי ַפְרצוָפא , ַכד ָאִזיל ּבַ ּ
ִּדיוְקָנא ִדיֵליה ֲחָדא, ִּאְתֲעִביד צוְלָמא ָאֳחָרא. ּ ָרן ּכְ א , ְוָדא ָנִטיל ְלָדא. ּוִמְתַחּבְ ְעּתָ ׁשַ ּבְ

ֵרין צוְל חו ּתְ ּכְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ר ָנׁש, ִמיןּ ִקיוָמא, ָּנִטיר הוא ּבַ ְּוגוָפא ִדיֵליה ּבְ ּ ְרָיא , ּּ ְּורוֵחיה ׁשַ ּ
ַגֵויה ּּבְ א ְדָקִריבו יֹומֹוי. ּ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ יה, ּ ר ָנׁש , ְוָדא ָסִליק ְלָדא, ִּמְתַעְבָרן ִמּנֵ ַאר ּבַ ּתָ ְוִאׁשְ

ָלא ְנִטירו ֵדין. ּּבְ ָיפוַח ַהיֹו)שיר השירים ב(, ּכְ ּ ַעד ׁשֶ ָלִליםּּ ֵרי, ּם ְוָנסו ַהּצְ   .ּתְ

א ֲחֵזי ַעְלָמא, ּתָ ד ִאְתַער ִדיָנא ּבְ ְרֵסי ְדִדיָנא , ּּכַ ִריך הוא ָיִתיב ַעל ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ר ָנׁש ְלַאְתָעָרא , ְלֵמיַדן ַעְלָמא ֵעי ּבַ ׁשוָבה )בדינא(ּבָ ְּדֵייתוב ֵמִחיוָבא, ּּתְ ּ . )א מחובוי''נ( ּּ
ְּדָהא ַההוא יֹו ִתיבו, ָמאּ ִּפְתִקין ּכְ ַאְחָמָתא ָהא ְכִתיִבין, ּ ְלהו ּבְ ֵחי ּכֻ ּכְ ּתַ ּוִמׁשְ ר ָנׁש . ּּ ִאי ָזֵכי ּבַ

י ָמאֵריה ְּדֵייתוב ַקּמֵ ּ ָּקְרִעין ִפְתִקין ְדֲעֵליה, ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש יה ְדּבַ ין ַקּמֵ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּלָבַתר קוְדׁשָ ּ ּיֹוָמא ְדִכפוֵרי יֹוָמא ִדְתׁשו, ְּ ּ ִאי ָתב . ָבהּ
ם ִפְתִקין, ְוִאי ָלא. ֵמֶחְטאֹוי ַטב א ְלִמְחּתַ יד ַמְלּכָ ַּפּקִ ְעָיא , ַווי. ּ ׁשוָבה ּבַ ְּדָהא ּתְ ּ

יה ָלָקא ִמּנֵ ְּלִאְסּתַ ּ.  
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ְתׁשוָבה ְדָקא ְיאות, ִּאי ָזֵכי ּבִ ֵליָמָתא ּכְ ְתָרָאה , ְּוָלא ׁשְ ְלָיין ֵליה ַעד ַההוא יֹוָמא ּבַ ּּתַ ּ
ִמיָנָאה ֶלָחגְּד, ַּדֲעֶצֶרת י ָמאֵריה. ּהוא ּתְ ֵליָמָתא ְלַקּמֵ ׁשוָבה ׁשְ ְּוִאי ֲעַבד ּתְ ְוִאי . ִּאְתְקָרעו, ּ
א, ָלא ָזֵכי י ַמְלּכָ ִּאינון ִפְתִקין ָנְפִקין ִמּבֵ ידֹוי ְדַסְנִטיָרא, ּ ָרן ּבִ , ְוִדיָנא ִמְתֲעִביד, ְּוִאְתַמּסְ

ּוִפְתִקין ָלא ְמַהְדָרן תו ְלֵבי ַמְלּכָ ּ   .אּ

יה ֵדין צוְלִמין ִאְתֲעָברו ִמּנִ ּּכְ ּ יה, ּ ִחין ִעּמֵ ּכְ ּתַ יה. ְּוָלא ִמׁשְ יָון ְדִמְתַעְבָרן ִמּנֵ ּּכֵ ָּהא ַוַדאי , ּ
א ַיֲעֹבר ֲעֵליה ּטוְפְסָקא ְדַמְלּכָ א ְדמֹוָתא, ּ ּסָ ְתָרָאה. ְוִיְטעֹום ּכַ א ּבַ ּוְבַההוא ֵליְלָיא ְדַחּגָ ּ ּ ,

ַתר ְדַנְטֵלי לֹון, ִפְתִקין ָנְטִליןּו, ַסְנֵטיִרין ְזִמיִנין ִחין , ּצוְלִמין ִמְתַעְבָרן, ּּבָ ּכְ ּתַ ְוָלא ִמׁשְ
הו ָיֵדי)'א ואי משתכחין גריעין יעבר עלוי מרעין וכו''נ( הו ָיֵדי . ּ ּבְ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ , )יעדי(ְּוִאי ִמׁשְ

ין, ִּדיָנא ְגִריָעא יׁשִ ְגִריעוָתא ִדְלהֹון,ּאֹו ַיֲעֹבר ֲעלֹוי ִדיָנא ַמְרִעין ּבִ ּ ּבִ ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ּ
  .ְלָהא

יר א ִאְגַרע, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ַאְמֵרי ַיּתִ ד ֵריׁשָ ח ּגוָפא, ּכַ ּכַ ּתַ ֵריה. ְּוִיׁשְ ּאֹו ִאְנְתֵתיה , ּּבְ
ֵלק חו ְוהוא ִיְסּתַ ּכָ ּתַ ִּיׁשְ ּ ְת, ְוָהִני ִמיֵלי. ּ ל ַההוא ִזְמָנא ּבִ ד ָלא ַאֲהַדר ּכָ אּּכַ ֲאָבל ִאי . ּיוְבּתָ

ֵסי, ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ִיְטַעם, ַאֲהַדר   .ְוִיּתְ

א, ְּוִאי גוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי ח ֵריׁשָ ּכַ ּתַ ְּוהוא ִאְתַקֵיים, ִּאינון ָסְלִקין. ְוִיׁשְ ד , ְוָהֵני ִמיֵלי. ּ ּכַ
ְרׁשוֵתיה ֵריה ְזֵעיָרא ּבִ ּּבְ ּ ְּוִאי ְידֹוי ְפִגימו. ּ א ִדידֹוי, ּ ַמְרִעין ָרְדִפין , ַרְגלֹוי. ּ ְפִגיִמיןֲעִביְדּתָ

ִתיב. ָעַרק ְוַאֲהַדר, ָּעַרק צוְלָמא ְוַאֲהַדר. ֲּעֵליה ּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי )דברים כח(, ֲּעֵליה ּכְ  ּבַ
ן ֶעֶרב ד ָנֲהָרא ִסיֲהָרא, ִיּתֵ ְנהֹוָרא, ְוַהאי ּכַ ן ּבִ ּקַ   .ְוֵליְלָיא ִאְתּתַ

ֵאי ֲחִסיֵדי ָכל י, ֲאָבל ַזּכָ ְייהוּבְ ִלּבַ ֵלי ּבְ ּכְ ְלֵקי , ֹּוָמא ְויֹוָמא ִמְסּתַ ִאלו ַההוא יֹוָמא ִמְסּתַ ּּכְ ּּ ּ
י ָמאֵריהֹון, ֵמַעְלָמא ֵליָמָתא ַקּמֵ א ׁשְ יוְבּתָ ְּוָלא ִיְצָטְרכון ְלִמָלה ָאֳחָרא, ְּוָעְבִדין ּתְ ָאה . ּ ַזּכָ

ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי ּחוְלֵקהֹון ּבְ ּ.  
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א ֲחֵזי ִמי)ישעיה מג(, ּתָ ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ א,  ּכָ א ַקִדיׁשָ ה ִעָלִאין עֹוָבֵדי ַמְלּכָ ּמָ ּּכַ ְּדָהא , ּ
ִאינון עֹוָבֵדי  ִמִלין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא)א בריין''נ(ּּבְ א ָקִטיר לֹון ּבְ ּ ְדִאיהו ָעִביד ְלַתּתָ ּּ ְוַכד , ּ

א ְוָע הו עֹוָבָדאָנְטִלין לֹון ְלַתּתָ ה, ְּבֵדי ּבְ ִּאְתַער ַההוא עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא ְדָקִטיר ּבָ ּ גֹון . ּ ּכְ
  .ִּמֵלי )ב''דף רכ ע(ְוָהא אֹוִקיְמָנא , ֵעץ ֶאֶרז, ֵאזֹוָבא

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְייהו ְדֲאִחיָדן ּבִ ְּוִאית ִמּנַ ּ גֹון , ּ , ֲהָדס, ְוֶאְתרֹוג, ּ לוָלב)א''ויקרא כד ע(ּכְ
א ְלֵעיָלא, הַוֲעָרָב ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבִ ּ ִניָנן. ּּ ד , ְלַאֲחָדא לֹון, ְּוַעל ָדא ּתָ ּוְלֶמְעּבַ

הו עֹוָבָדא יה, ּּבְ ִגין ְלִאְתָעָרא ֶחְדָוה ַההוא ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ִניָנן. ּ ִמִלין ְועֹוָבָדא , ְּוַעל ָדא ּתָ ּּבְ
ְעָיין ְלַאֲחָזָאה ִמָלה ִגין, ּּבָ   .ּ ְלִאְתָעָרא ִמָלה ָאֳחָראּבְ
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ִמי ְוִלְכבֹוִדי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ ָראִתיו. ְלַאְתָעָרא ְיָקִרי, )בראתיו(ּכָ , ּבְ
יו. ְלַייֲחָדא ִלי יה עֹוָבָדא , ְיַצְרּתִ ד ּבֵ יִתיו. )א חילא''נ(ְּלֶמְעּבַ יה , ַאף ֲעׂשִ ְּלַאְתָעָרא ּבֵ

  .ֵּחיָלא ִדְלֵעיָלא

ִמי, ָּדָבר ַאֵחר ׁשְ ְקָרא ּבִ ל ַהּנִ ְוִלְכבֹוִדי . ּ ְפִרי ֵעץ ָהָדר)ויקרא כג(ַּהְיינו ִדְכִתיב , ּכָ
ָראִתיו ָמִרים, ּבְ פֹות ּתְ ַּהְיינו ּכַ יו. ּ יִתיו. ַּהְיינו ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות, ְיַצְרּתִ ַּהְיינו , ַאף ֲעׂשִ

  .ְוַעְרֵבי ָנַחל

יֹום ָהִראׁשֹון)ויקרא כג(, אְּוִתּקוָנא ְדַהאי ְדָאַמר ְקָר ם ָלֶכם ּבַ ּ וְלַקְחּתֶ ְּדהוא . ַּדְייָקא, ּ ּ
ָאה ַעל ָעׂשֹור יֹום ָהִראׁשֹון. ֲחִמיׁשָ ַּההוא יֹום ִראׁשֹון ַמאן הוא, ֲּאָבל ּבַ ֶּאָלא יֹום ְדָנִפיק . ּ ּ

ַמּבועֹוי ְדַמִיין ְנִביִעין)א לכלא''ד(ְלַנְטָלא , ִראׁשֹון ּ ּבְ ָכא ֵליה ְוֲאַנן ּבָ, ּ ְּעָיין ְלַאְמׁשָ
  .ְלָעְלָמא

ִקְטרֹוי א ּבְ ֵני ָנׁשָ א ְדָקַטר ּבְ יה ַמְטרֹוִניָתא ָאַתת, ְּמַתל ְלַמְלּכָ ַוֲאִפיַקת לֹון , ִּאּמֵ
ח ִליָקָרא ִדיָלה, ְּלֵחירות ּגַ א ַאׁשְ ּוַמְלּכָ יָדָהא, ּ ְייִפין ְוַצִחין. ְוָיַהב לֹון ּבִ ַחת לֹון ּכַ ּכָ , ַאׁשְ

ָייא, ָּהא ֲאִפיַקת לֹון ְלֵחירו, ּתְֲאָמַר ּתַ ַּאְייֵתי לֹון ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּ.  

ך פוִרים ַאִפיק ְלֹכָלא ְלֵחירו, ָּכָ ָּהא יֹום ַהּכִ ּּ ּ ְפִני ְמזֹוָנא ָקִאיְמָנא, ּ ְוַצִחיָנן , ְוֲאַנן ּכַ
ָיא ּתַ ִעְטרֹוי, ְּלִמׁשְ א ּבְ ַהאי יֹוָמא ְיַדְע. ִּהיא ַאֲעָטַרת ְלַמְלּכָ ה , ָנאּבְ ְּדָהא ַמִיין ְנִביִעין ִעּמָ ּ

ְרָיין ָייא, ׁשַ ּתַ ִאיְלָנא ְלִמׁשְ ְּלַמאן ְדַאִפיק לֹון ְלֵחירו, ּׁשָ ְּוַעל ָדא ָקִריָנן ֵליה יֹום ִראׁשֹון. ּּ ּ.  

ִפיר הוא א ְוׁשַ ְדּתָ ִסְפָרא ְדַאּגַ ָּדא ּבְ ּ ַהאי יֹוָמא. ּּ ירוָתא ְדֹכָלא, ֲאָבל ּבְ ְּלַאְבָרָהם ׁשֵ ּ י ִא, ּ
ירוָתא ֲעָנֵני ְיָקר הוא ׁשֵ ּּבַ ירוָתא, ּ ַמָיא הוא ׁשֵ ִּאי ּבְ ִיִרי . ּ אֵרי ְלֶמְחְפִרי ּבֵ ְּדַאְבָרָהם ׁשָ ּ

  .ְדַמָיא

יָרא ְדִיְצָחק, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ִריך הוא ְוָקָרא ֵליה , ָּדא ּבֵ א ּבְ ְּדִיְצָחק ַאֲהַדר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְּפִרי ְדַהאי ֵעץ . ֵעץ ָהָדר ָמִרים. ָהָדר ְיִדיָעאּ פֹות ּתְ ָמר )תהלים צב(, ִּדְכִתיב, ּּכַ ּתָ ּ ַצִדיק ּכַ
יַנְייהו ִפירוָדא, ִיְפָרח ח ּבֵ ּכַ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ִתיב ְוַכפֹות. ּּ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ פֹות, ּ ֶּאָלא ּכַ ִגין . ּ ּבְ

ָלא ָדא ְּדָלא ָסִליק ָדא ּבְ ֵאר, ּ ֵאר ַמִים ִעָלִאין ְנִביִעיןִמ, ּוְבַהאי ִאְתַמְלָייא ַהאי ּבְ , ּּבְ
ַקְדִמיָתא ַּההוא ִאְתַמֵלי ּבְ יָרא, ּ יה ִאְתַמְלָייא ּבֵ ּוִמּנֵ ַּעד ְדִאיהו ְנִביעו ְלֹכָלא, ּ ּ ּ ּ.  

ְרׁשֹוי, ָּדא ֲעָנָפא ְדִאיָלָנא ַרְבְרָבא, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות ׁשָ א ּבְ ְרׁשָ ּתַ , ְּדַאְתִקיף ְוִאׁשְ
ָכל ִסְטֵריה, ָּאה ַעל ּכָֹלאִּאְתֲעִביד ִאיָלָנא ִעָל ְּדָאִחיד ּבְ ָּעָנף ְדִאיהו ֵעץ ָעבֹות, ּ ֵעץ , ּ

ֵביָרא, ְּדָהא ֵמַהאי ָנַטל ְיסֹוָדא ְדַעְלָמא, ְּדָאִחיד ֶלָעבֹות ַּהאי הוא , ְּוִאְתַמְלָיא ַלֲאָרָקא ּבְ
ְקיוָתא ַּעְלָמא ֲאָרָקא ְדׁשַ ּ.  

ֵרי ִאינון, ְוַעְרֵבי ַנַחל ֵרין, ּּתְ הוּתְ ִניׁש ּבְ ּ ַנֲחִלין ְדַמָייא ִאְתּכְ ִדיק, ּ ָּדָבר . ַּלֲאָרָקא ַלּצַ
בוָרן, ְוַעְרֵבי ַנַחל, ַאֵחר ִּאֵלין ִאינון ּגְ ּ ִיְצָחק, ּ יה ּבְ ְּדֲאִחיָדן ּבֵ ְטָרא ְדַההוא , ּ ְּדַאְתָיין ִמּסִ ּ

א, ַּנַחל ִעָלָאה ְטָרא ְדַאּבָ ך. ְוָלא ִמּסִ ִסיָמא ְלֵפיִרין, ּּכָֹלא ָיֵאי, ְְבִגין ּכָ ְוָלא ָעִביד , ְוָלא ּבְ
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ֵרין ְקָייִמין, ְוַעְרֵבי ַנַחל. ֵּפיִרין ְּדגוָפא ָקְייָמא ֲעַלְייהו, ּתְ ּ ָמה , ֲּאָבל ְוַעְרֵבי ַנַחל ַוַדאי, ּ ּכְ
ָמר ְלהו ַלֲאָרָקא ַמָייא ְלֵביָרא, ְדִאּתְ ְּוִאֵלין ִאינון ּכֻ ּ ּּ ּ.  

  )ן''סימן ג(השלמה מההשמטות 

א וָמאי ֲהַדר ַהְיינו ֲהַדר ַעל ַהּכֹל ְוַהְיינו ֲהַדר ַּמאי ֶפ ִּרי ֵעץ ֲהַדר ִאיָלָנא ְדֶאְתרֹוּגָ ּ ּ ּ
יה  יִרים ִדְכִתיב ּבֵ יר ַהׁשִ ְּדׁשִ ַחר)'שיר השירים ו(ּ מֹו ׁשָ ַקָפה ּכְ ם .  ִמי ֹזאת ַהִנׁשְ ְּוַהְיינו ַעל ׁשֵ

ָמה ִנְלְקָחה ְנֵקָבה ֵמָאָדם ׁשְ ָלא ְּנֵקָבה ְוַעל ׁשְ ר ְלִהְתַקֵיים עֹוָלם ֲהַתְחתֹון ּבְ ִּאי ֶאְפׁשָ
ְנַקֵביָה ְרֲחִבים ְוֵיׁש ָלה ִנַקִבים ֵיְתִרים ַעל . ְנֵקָבה ם ׁשֶ ּוָמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ְנֵקָבה ַעל ׁשֵ ּ
ַדִים ֻוְרֶחם וֵבית ִקיּבול ַהְוָלד. ָהִאיׁש ּוָמאי ִניְנהו ְנַקִבים ׁשָ ּ ּ ּ.  

ָאְמרו ּוָמאי ִניהו ׁשֶ ּ י יֹוָחָנן ּ הוא ֲהַדר ְלָכל ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש ִאין ְדָאַמר ַרּבִ יִרים ׁשֶ יר ַהׁשִ ּ ׁשִ ּ
ים יִרים ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ יר ַהׁשִ ל ַהְסָפִרים ֹקֶדׁש ְוׁשִ ים, ּכָ ּוָמאי ִניהו ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ , ֶּאָלא ֹקֶדׁש. ּ

ים הוא ֹקֶדׁש ְלֳקָדׁשִ ּכְ. ּׁשֶ ים ֵאלו ׁשֶ ּוָמאי ֵהם ֳקָדׁשִ ָאָדם ְוֹקֶדׁש ֲהֵוי ּּ ּבַ ׁש ְקָצוֹות ׁשֶ ֶנֶגד ׁשֵ
ְּלהו ֹקֶדׁש ְלֻכְלהו ּּ.  

ּוָמאי ִניהו ֹקֶדׁש ֶזה הוא ֲהַדר ַהּכֹל, ּ מֹו ֲהַדר ַאל ִתְקֵרי ֲהַדר . ֶּאְתרֹוג ׁשֶ ה ִנְקָרא ׁשְ ְוָלּמָ
הוא ִנְפָרד ֵמֶאֶגד ַהלוָלב ְוֵאין ִמְצַות לו' ֶּאָלא ה ָּדר ֶזה ֶאְתרֹוג ׁשֶ ּ , ָּלב ַקְייֶמת ֶאָלא ּבֹוּ

ן ֲאּגוד ִעם ַהּכֹל ם ּכֵ ְּוהוא ּגַ ל ֶאָחד הוא ְוִעם ּכוָלן ַיַחד הוא. ּ ִעם ּכָ ּׁשְ ּ ּ.  

ְדָרה ֶנֶגד חוט ַהּשִׂ ּוָמאי לוָלב ּכְ ּ ֲעָנָפיו חֹוִפין ֶאת רוּבֹו ְוִאם ֵאין . ּ ְּוַעָנף ֵעץ ֲעבֹות ׁשְ
לו ֲּעָנָפיו חֹוִפין ֶאת רוּבֹו ֵאינֹו ּכְ ְזרֹועֹוָתיו ָיֵגן ַעל ֹראׁשֹו , ִּמְפֵני ָמה. םּ ּבִ ל ְלָאָדם ׁשְ ָמׁשָ

ֹמאל ֲעבֹות ְלָיִמין ְוִנְמָצא ֵעץ  ה ְוַהְיינו ֲעָנף ִלׂשְ לׁשָ ַנִים ְוֹראׁשֹו ׁשְ ֲּהֵרי ְזרֹועֹוָתיו ׁשְ
ֶאְמַצע ְרׁש ֲהִאיָלן. ּבְ הוא ׁשֹוִ ֱאַמר ּבֹו ֵעץ ׁשֶ ה ּנֶ   .ְּוָלּמָ

ִיםּוָמאי ַעְרֵבי  ּתַ ֵהם ׁשְ ָנא ְדֲעְרֵבי ַנַחל. ַנַחל ׁשֹוֵקי ַהָאָדם ׁשֶ ּוָמאי ִניְנהו ִליׁשָ ּ ִּמׁשום , ּ
ם יֹוֵנק ּכֹחֹו ֶהם ֲהֵוי ְלַמֲעָרב וִמׁשָ ּבָ ְּדָגדֹול ׁשֶ ּנו ַמֲהַלך ֲחֵמׁש . ּ ל ָצפֹון הוא ָקָטן ִמּמֶ ְְוׁשֶ ּ ּ

רוַח ְצפֹוִנית ָמֲעָרִבית ו ָנה ְוהוא ּבְ ֵּמאֹות ׁשָ ּ ֵניֶהם ֵעִציםּ מֹו ְוֵהם ׁשְ . ּבֹו פֹוֵעל ְוִנְקָרא ַעל ׁשְ
ְפֲעִמים ֵמַעְרִבין ְפעוָלָתן ֶזה ִעם ֶזה ָמאי ַעְרֵבי ַנַחל ָּדָבר ַאֵחר ַעְרֵבי ׁשְ ּ ַנַחל ֲהִוי ַעל , ּ

ִדְכִתיב  מֹו ַנַחל ּכְ ׁשְ ֵהם ְקבוִעים ּבֹו ׁשֶ קֹום ׁשֶ ם ַהּמָ ָחִלים הֹו)'קהלת א(ּׁשֵ ל ַהּנְ ְלִכים ֶאל  ּכָ
  .ַּהָים

ְבָעה ִאיְקֵרי . ֱהֵוי אֹוֶמר ֶזה ֶאְתרֹוג, ָּמאי ִניהו ָים ּוְמָנא ָלן ְדָכל ִמָדה וִמָדה ֵמֶאלו ַהׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ֱאַמר  ּנְ ּ וְמָמַתָנה ָנֲחִליֵאל ַאל ִתְקֵרי ָנֲחִליֵאל ֶאָלא ַנֲחֵלי ֵאל)א''במדבר כ(ַנַחל ׁשְ ְועֹוד . ּ

ם ָרֵאל ֶפִרי ֵעץ ֲהַדר, ּי ַהּגוףֲּהַדר ֶפִר, ָמה ֵלב, ׁשָ ָמר. ַּאף ִיׂשְ ֲעָנָפיו ְסִביָביו , ָמה ִאיָלן ּתָ
ֶאְמַצע ְנֶגד ַהּגוף חוט , ְּולוָלבֹו ּבְ הוא ִלּבו וּכְ ָרֵאל ָנְטלו ּגוף ֲהִאיָלן ַהֶזה ׁשֶ ַּאף ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּּ

הוא ִעיָקר ַהּגוף ָאָדם ׁשֶ ְדָרה ּבָ ַּהּשִׂ ִתי. ּ ּוָמה לוָלב ֶזה ּכְ ּוָמה . ּב לֹו ֵלב ַאף ֵלב ָמסור לֹוּ
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ִים ְנִתיבֹות ָחְכָמה ּבֹו ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ֱאַמר , ֵּלב ֶזה ׁשְ ּנֶ ָכל ְנִתיב ֶמֵהן צוָרה ׁשֹוֶמֶרת ׁשְ ַּאף ּבְ
מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים)'בראשית ג( ּ ִלׁשְ ְ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

יֹום ָהִר, ָּדָבר ַאֵחר ם ָלֶכם ּבַ ּוְלַקְחּתֶ ָמִרים. ָּדא ַאְבָרָהם, ּאׁשֹון ְפִרי ֵעץ ָהָדרּ פֹת ּתְ , ּּכַ
ין ְדֲאָמָרן, ְוַעְרֵבי ָנַחל. ָּדא ַיֲעֹקב, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות. ָּדא ִיְצָחק ֵרין ַדְרּגִ ִּאֵלין ִאינון ּתְ ּ ּ ּ.  

ּוַמאן ְדַמְתֵני ַהאי ִגין ְדֵעץ ָעבֹות ָדא ַיֲעֹקב, ּ ּּבְ ְּדָאִחיד ְלֻכְלהו ֲחָל, ּ ַּוַדאי ָדא , ִקיןּּ ּ
יָרא ְדִיְצָחק, ֲאָבל ָהא אֹוִקיְמָנא. ַיֲעֹקב ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ָדא ּבֵ ּ ָאה, ּ ּתָ ָּדא ְגבוָרה ּתַ פֹת . ּ ּּכַ

ָמִרים פֹת ָחֵסר. ּתְ ֵביָרא, ּּכַ ר ּבְ וָרא ְדִאְתַקּשַׁ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּקּשׁ ִפיתו )דניאל ג(, ּכְ ּ ּכְ
ֵליהֹון ַסְרּבָ ִגי, ּבְ ָלא ָדאּבְ ּן ְדִאֵלין ָלא ָסְלִקין ָדא ּבְ ֲּעָנָפא הוא ִעָלָאה, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות. ּּ ּ ,

ָמר, ְוָאִחיד ְלָכל ִסְטָרא, ְּדִאְתֲעִביד ֵעץ ָעבֹות ָמה ְדִאּתְ ָכל , ַּעְרֵבי ַנַחל ָדא ִיְצָחק. ּּכְ ּבְ
ִסְטָרא ְדַנֲחָלא, ִסְטֵרי ִסְטָרא ְדַאּבָ, ְּדֲאִחיָדן ּבְ ב ִדְבַהאי ַנַחל , ְּדָתִניָנן. אְוָלא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ

יה ח ּבֵ ּכַ ּתַ ִּדיָנא ָלא ִאׁשְ יה, ּ ִּדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנֵ ּ.  

ְּוַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָפִריׁש ֵרין ָקְייִמין ְדָקֲאָמָרן, ְוַעְרֵבי ַנַחל, ּ ִּאינון ּתְ ְּדַמָייא ָנְפֵקי , ּ ּ
ְייהו ִפיר, ִּמּנַ א ֲח. ְּוׁשַ א ְדַצִדיק, ֵזיֲאָבל ּתָ ין ִאֵלין ְדָקְייֵמי ַעל ַדְרּגָ ָּהא ָחִזיָנן ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּּ ,

א וְכִניׁשו ַרְבְרָבא  ִּאיּבָ ְייהו)א דברכאן''ס(ּ ְייהו, ּ ָנְפֵקי ִמּנַ א, ְּוַעְרֵבי ַנַחל ָלא ָנְפֵקי ִמּנַ , ִאיּבָ
ִפירְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְוֹכָלא . ְוָלא ֵריָחא, ְוָלא ַטְעָמא   .ּׁשַ

  ]א''דף רכא ע - ' זוהר חלק א[

ָמאָלא )א''דף רכא ע(ְּוַעל ָדא ֶאְתרֹוג  ׂשְ א, ּבִ יִמיָנא. ָלֳקֵביל ִלּבָ ֹכָלא, ּלוָלב ּבִ פֹת ּבְ ּּכַ ּ ,
ֹכָלא ָכל ִסְטִרין. ְּוָקִטיר ּבְ פֹות הוא ּבְ ְּדָהא ַצִדיק ּכַ ּ ֹכָלא, ּּ וָרא , ְּוָקִטיר ּבְ ְּוָדא הוא ִקּשׁ ּ

  .ּיְמנוָתאִּדְמֵה

ִפיר ָקֲאַמר א ׁשַ ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ ּ ִפיִזין, ּ ְּדָכל ִאֵלין ִאינון אוׁשְ ּ ּ א , ּּ א ַקִדיׁשָ יִנין ַעּמָ ְּדַזּמִ ּ
ַהאי יֹוָמא ָחא ְלהו, ּבְ ּכָ ְּדַבְעָיין ְלַאׁשְ ין לֹון, ּ יָון ְדַזּמִ א . ּּכֵ ר ָנׁש ְלַמְלּכָ ֵעי ּבַ ּוְבהו ּבָ ּ

עוֵתיה ּּבָ ִא. ּ אַזּכָ א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ְדָיְדִעין ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ּין ִאינון ִיׂשְ ּ ְוָיְדִעין ָאְרחֹוי , ּ
אֹוַרח ְקׁשֹוט, ְדאֹוַרְייָתא ַעְלָמא ֵדין וְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ְְלֵמַהך ּבְ הו ּבְ י ּבְ ְּלִמְזּכֵ ּ.  

ָרֵאל יֹוָמא ָדא ָנְפֵקי ִיׂשְ יִמין ִמּגֹו ַמְלּכָ, ּבְ ִסיָמִנין ְרׁשִ ִגין ְדִאינון ָנְצִחין ִדיָנא, אּבְ ּּבְ ּ ּ .
ּוַמאי ִסיָמִנין ִאינון א ִעָלָאה, ִּסיָמֵני ְמֵהיְמנוָתא, ּ א. ּחֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ִני ָנׁשָ , ִלְתֵרי ּבְ

א ְלִדיָנא ְּדָעאלו ֳקָדם ַמְלּכָ ְייהו ָנַצח, ּ י . ְּוָלא ָיְדֵעי ַעְלָמא ַמאן ִמּנַ ָנַפק ַחד ִלְגיֹון ִמּבֵ
ִאילו לֹו, אַמְלּכָ א, ָאַמר לֹון. ּׁשְ ַּמאן ְדִיפוק וִבידֹוי ִסיָמִנין ְדַמְלּכָ ּ ּ   .ּהוא ָנַצח, ּּ

ך א ִעָלָאה, ּּכוֵלי ַעְלָמא ָעאִלין ְלִדיָנא, ָּכָ ְּוָדִאין לֹון ִמיֹוָמא ְדֹראׁש , ֳּקָדם ַמְלּכָ
פוִרים ָנה ְויֹום ַהּכִ ַּהּשָׁ ִאין . אַעד ֲחֵמׁש ָסֵרי יֹוִמין ְלַיְרָח, ּ ָרֵאל ַזּכָ חו ִיׂשְ ּכָ ּתַ ך ִאׁשְ ּוֵבין ּכָ ְּ

א ְתיוְבּתָ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ה ְולוָלב ְוֶאְתרֹוג. ּ ֻסּכָ ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי . ְּוָלא ָיְדֵעי ַמאן ָנַצח ִדיָנא, ָּטְרִחין ּבְ
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ֲאלו ַמאן ָנַצח ִדיָנא ּׁשָ ִריך הוא ָאַמר ְלהו. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִּאינון ְדַמְפֵקי , ְּ יַדְייהו ִסיָמִנין ּ ּּבִ
ִּאינון ָנְצִחין ִדיָנא, ִּדיִלי ּ.  

ַהאי יֹוָמא א, ּבְ ימו ְדַמְלּכָ ְרׁשִ ָרֵאל ּבִ א ְדַהֵליָלא, ָּנְפֵקי ִיׂשְ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ּּבְ ּ ה. ּ ּכָ ּסֻ , ָעאִלין ּבַ
ָמאָלא ׂשְ יִמיָנא, ֶאְתרֹוג ּבִ ְלהו. ּלוָלב ּבִ ָּחָמאן ּכֻ יִמין , ּ ָרֵאל ְרׁשִ א ְּדִיׂשְ יִמין ְדַמְלּכָ ְרׁשִ ּּבִ

א ה)תהלים קמד(, ָּפְתֵחי ְוָאְמֵרי. ַּקִדיׁשָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .ֱאלָהיו'  ַאׁשְ

אן ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ִפיִזין, ַּעד ּכָ ֶּחְדָווָתא ְדאוׁשְ ְּוֲאִפילו אוּמֹות ָהעֹוָלם ָחָדאן , ּ ּ ּ
ֶחְדָווָתא ְרִכין, ּבְ הּוִמְתּבָ ָכל יֹוָמא ֲעַלְייהו)מקריבין(ְּוַעל ָדא . ּ ִמּנָ ִנין ּבְ ַלֲאָטָלא , ּ ָקְרּבָ

ָלם ְרכון ִמיָנן, ֲּעַלְייהו ׁשְ אן וְלָהְלָאה. ְּוִיְתּבָ א ִעָלָאה, יֹוָמא ַחד, ִּמּכָ ְּדַמְלּכָ הו , ּ ְּדָחֵדי ּבְ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ִמיִני ֲעֶצ)במדבר כט(, ִּדְכִתיב. ּבְ יֹום ַהּשְׁ ְהֶיה ָלֶכםּ ּבַ ְּדָהא יֹוָמא ָדא ִמן . ֶרת ּתִ

ְלחֹודֹוי א ּבִ ָרֵאל, ַמְלּכָ ִיׂשְ ִפיִזין ְוכו. ֶּחְדָווָתא ִדיֵליה ּבְ ין אוׁשְ א ְדַזּמִ ְּלַמְלּכָ ּ ּּ'.  

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ת ָהֲעָמִקים)שיר השירים ב(, ִּרּבִ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ֶלת ַהּשָׁ ה ,  ֲאִני ֲחַבּצֶ ּמָ ּכַ
ִריך הואֲחִב א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּיָבה ּכְ ח ָלה, ְּ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְוִהיא , ְּ

ִדיר ַחת ֵליה ּתָ ּבַ ִריך הוא, ְּמׁשַ א ּבְ ִדיר ְלקוְדׁשָ ִרין ַאְזִמיַנת ֵליה ּתָ ִחין וְמַזּמְ ּבְ ה ְמׁשַ ְּוַכּמָ ּ ּ ְּ .
ָרֵא ָאה חוְלֵקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ א, לּ ַעְדָבא ְדחוָלָקא ַקִדיׁשָ יה ּבְ ְּדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ּ ָמה ִדְכִתיב. ּ דברים (, ּכְ

י ֵחֶלק ה)לב רֹון. 'ַעּמֹו ְוגו'  ּכִ ֶלת ַהּשָׁ ָרֵאל, ֲאִני ֲחַבּצֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ִפירו , ָּדא ּכְ ׁשַ ְּדַקְייָמא ּבְ ּּ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן רֹון. ְּדנֹוי ּבְ ּבַ, ַהּשָׁ ָרה וְמׁשַ ְּדִהיא ׁשָ א ִעָלָאהּ   .ַּחת ְלַמְלּכָ

רֹון ֶלת ַהּשָׁ ְקיו ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ָּדָבר ַאֵחר ֲאִני ֲחַבּצֶ ָקָאה ִמּשַׁ ְּדָבְעָיא ְלַאׁשְ ַּמּבוָעא , ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּדַנֲחִלין ם )ישעיה לה(, ּכְ ָרב ְלַאּגַ והיה השרון ) ישעיה לג(א ''נ( .ְוָהָיה ַהּשָׁ

ת )כערבה ּנַ ֲעִמיְקָתא ְדֹכָלא, ָהֲעָמִקים ׁשֹוׁשַ ְּדָקְייָמא ּבַ ּ ָמא ְדַאּתְ . ַּמאן ִאינון ֲעָמִקים. ּ ּכְ
ים ְקָראִתיך ה)תהלים קל(, ָאֵמר ֲעַמּקִ רֹון. 'ָ ִמּמַ ֶלת ַהּשָׁ ֶלת. ֲחַבּצֶ , ֵּמַההוא ֲאַתר, ֲחַבּצֶ

ְקיו ְדַנֲחִלין ָנְפִקין ְוָלא ָפְסִקין ְלָעְלִמין ְּדׁשַ ּ ּ ּנַ. ּ ה ֵמַההוא ֲאַתר , ת ָהֲעָמִקיםׁשֹוׁשַ ּנָ ּׁשֹוׁשַ
ְּדִאְקֵרי ֲעִמיָקא ְדֹכָלא ל ִסְטִרין, ּ   .ָסִתים ִמּכָ

א ֲחֵזי ֶלת, ּתָ ֲחַבּצֶ ַקְדִמיָתא ְירוָקא ּכַ ְּדַטְרִפין ִדיָלה ְירוִקין, ּּבְ ּ ּ ת. ּּ ּנַ ּסוְמָקא , ְלָבַתר ׁשֹוׁשַ
ְגָווִנין ִחְווִרין ית ַטְר. ּבִ ׁשִ ה ּבְ ּנָ ת, ִּפיןׁשׁשַ ּנַ ָנא, ׁשֹׁשַ ָנא ְלגוֹוָ ִניַאת ִמּגוֹוָ ּתְ יַאת , ְּדִאׁשְ ּנִ ְוׁשַ

ַווָנָהא   .ּגְ

  ]ב''דף רכא ע - ' זוהר חלק א[

ת ּנַ ֶלת, ׁשֹׁשַ ַקְדִמיָתא ֲחַבּצֶ א, ּבְ ַמְלּכָ יה ּבְ ִעָדָנא ְדָבְעָיא ְלִאְזַדָווָגא ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ֶלת, ּ . ִאְקֵרי ֲחַבּצֶ
ַקת ַתר ְדִאְתַדּבְ ּּבָ יִקיןּ ִאינון ְנׁשִ א ּבְ ַמְלּכָ יה ּבְ ּ ּבֵ ת, ּ ּנַ ִגין ִדְכִתיב. ִאְקֵרי ׂשֹׁשַ שיר השירים (, ּּבְ

ים)ה ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ָווָנָהא.  ׂשִ ְנָייא ּגְ ת ָהֲעָמִקים ְדִהיא ְמׁשַ ּנַ ְוִזְמִנין , ִזְמִנין ְלַטב, ּׁשׁשַ
י טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי )שית גברא(. ִזְמָנא ְלִדיָנא, ִזְמִנין ְלַרֲחֵמי, ְלִביׁש ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ  ַוּתֵ

ֲאָוה הוא ָלֵעיַנִים א ֲחֵזי. ּּתַ ִלין, ּתָ ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ֵני ָנׁשָ יִחין, ְוָלא ָיְדִעין, ְּדָהא ּבְ ּגִ . ְוָלא ַמׁשְ
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ִריך הוא ְלָאָדם א ּבְ א ְדָבָרא קוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ יִקירו , ְּ ְּואֹוִקיר ֵליה ּבִ יה , ִּעָלָאהּ ָעא ִמּנֵ ּּבָ
ח ְיִחיָדאי ּכַ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ יה ּבְ ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּ א ְיִחיָדאי, ּ ּוַבֲאַתר ִדְדֵבקוָתא ְיִחיָדאי, ּוְבִלּבָ ּ ּ ,

י )ב''דף רכא ע(ְּדָלא  ּנֵ ּתַ ְְוָלא ִמְתַהֵפך ְלָעְלִמין, ִאׁשְ וָרא ְיִחיָדא. ּ ַההוא ִקּשׁ ּּבְ יה , ּ ְּדֹכָלא ּבֵ ּּ
רִא ן)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְתַקּשַׁ תֹוך ַהּגָ ְ ְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ּ.  

ְּלָבַתר ָסטו ֵמָאְרָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ְבקו ִאיָלָנא ְיִחיָדאי, ּ ל ִאיָלִנין, ְּוׁשָ ְּוָאתו . ִּעָלָאה ִמּכָ
י ּנֵ ּתַ ֲאַתר ְדִמׁשְ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ָנא ְלגוֹוָ, ּ ְוִמְתַהֵפך ִמּגוֹוָ ּ יׁש ְלַטבּ ָּנא וִמַטב ְלִביׁש וִמּבִ ּ ְוַנֲחֵתי . ּ

א יִאין, ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּנוִיין ַסּגִ ׁשִ א ּבְ קו ְלַתּתָ ְּוִאְתַדּבָ ּ ְבקו ִאיָלָנא ְיִחיָדָאה. ּ ל , ְּוׁשָ ִּעָלָאה ִמּכָ
ר ְו)קהלת ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִאיָלִנין ה ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ ר ָעׂשָ   .'גו ֲאׁשֶ

ְייהו ֵדין ִאְתַהַפך ִלּבַ ַּוַדאי ּכְ ְּ ׁש, ּ ַההוא ִסְטָרא ַמּמָ ִזְמִנין , ִזְמִנין ְלִביׁש, ִזְמִנין ְלַטב, ּּבְ
ה ַוַדאי. ִזְמִנין ְלִדיָנא, ְלַרֲחֵמי קו ּבָ ַהאי ִמָלה ְדִאְתַדּבָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ בֹונֹות )קהלת ז(, ּ ּ ִבְקׁשו ִחׁשְ
ים הו, ַרּבִ קו ּבְ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ מֹוָתא, ָאָדם, ְּ ְקּתְ ּבְ ַבְקּתְ ַחֵיי ְוִאְתָדּבַ ּׁשְ ִּדְכִתיב , ַּחֵיי. ּ
ן תֹוך ַהּגָ ְְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ְּדִאְקֵרי ַחִיים, ּ יה. ּ ְּדַמאן ְדָאִחיד ּבֵ ּ . ָלא ָטִעים מֹוָתא ְלָעְלִמין, ּ

ִאיָלָנא ָאֳחָרא ְקּתְ ּבְ ְ ָהא ַוַדאי מֹוָתא הוא ְלִקְבָלך,ִּאְתָדּבַ ּ  )משלי ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ה)קהלת ז( ,ּוְכִתיב, ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמֶות ֶות ֶאת ָהִאּשָׁ ֲאַתר . ּ ומֹוֵצא ֲאִני ַמר ִמּמָ ַּוַדאי ּבְ
ק ְּדמֹוָתא ִאְתָדּבַ ַבק ֲאַתר ְדַחֵיי, ּ ְּוׁשָ ַזר ֲעֵליה ְו. ּ ך ִאְתּגְ ִגין ּכָ ּּבְ ל ַעְלָמא מֹוָתאְ   .ַעל ּכָ

ל ַעְלָמא ַמה ָחטו, ִּאי הוא ָחָטא , ְּדָכל ַעְלָמא ָאְכֵלי ֵמִאיָלָנא ָדא, ִאי ֵתיָמא. ּּכָ
י ְלֹכָלא א ְדָאָדם ָקִאים ַעל ַרְגלֹוי. ָלאו ָהִכי. ְּוִאְתַרּמֵ ְעּתָ ׁשַ ְרָיין , ֶּאָלא ּבְ ָּחֵמי ֵליה ּבִ

ְלהו ּּכֻ יה, ּ ּמֵ ּוְדִחילו ִמּקַ ּ ְּוֲהוו ָנְטִלין ֲאַבְתֵריה, ּ א, ּ ַתר ַמְלּכָ ַעְבִדין ּבָ , ְּוהוא ָאַמר לֹון. ּכְ
ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ְוגו)תהלים צה(, ֲּאָנא ְוַאּתון ּתַ ְלהו ֲאַבְתֵריה. 'ּ ּבֹאו ִנׁשְ ְּוֲאְזלו ּכֻ ּ יָון ְדָחזו . ּּ ּּכֵ ּ

יה, ְּדָאָדם ְסִגיד ְלַהאי ֲאַתר ק ּבֵ ְּוִאְתָדּבַ ְל, ּ כו ֲאַבְתֵריה ְוָגִרים מֹוָתא ְלָכל ּּכֻ ּהו ִאְתַמּשְׁ ּ ּ
  .ָעְלָמא

ָווִנין ה ּגְ י ָאָדם ְלַכּמָ ּנֵ ּתַ . ִּזְמִנין ַחֵיי, ִזְמִנין ַרֲחֵמי ִזְמִנין מֹוָתא, ִּזְמִנין ִדיָנא, ּוְכֵדין ִאׁשְ
ְייהו ַחד ִמּנַ ִדיר ּבְ ִקיוָמא ּתָ ְּוָלא ָקִאים ּבְ ּ ִגין ְדַההוא ֲאַתר, ּ ּּבְ ִרים ֵליהּ , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי. ּ ּגָ

ְתַהֶפֶכת ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָדא, ֶּחֶרב ַהּמִ ְתַהֶפֶכת ִמּסִ , ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ִּמַטב ְלִביׁש, ַּהּמִ
ָלם ְלָקָרָבא ֹכָלא, ִמּשְׁ ִּמְתַהֶפֶכת ִהיא ּבְ ּ ְוֵעץ ַהַדַעת טֹוב )בראשית ב(, ַּטב ְוַרע ִדְכִתיב. ּ

  .ָוָרע

א ִעָלָאהּוַמְל ּוֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע , ְּוָאַמר ֵליה, ּאֹוַכח ֵליה, ְלַרֲחָמא ַעל עֹוָבדֹוי, ּּכָ ּ
ּנו ְוגו יה', ֹּלא ֹתאַכל ִמּמֶ יל ִמּנֵ ְּוהוא ָלא ַקּבִ ֵתיה, ּ ַתר ִאּתְ ך ּבָ ְּוִאְתְמׁשַ ַרך , ְ ְְוִאְתּתָ

ָתא ְלַאְתָרא . ְלָעְלִמין יר ַס)א לאתר דא''ס(ְּדָהא ִאּתְ ָתא ָגִרים מֹוָתא , ְלָקא ְוָלא ַיּתִ ְוִאּתְ
  .ְּלֹכָלא
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א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י)ישעיה סה(, ְלַעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ יֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעּמִ י ּכִ יֵמי ָהֵעץ,  ּכִ , ּכִ
מֹוָדָעא ּתְ יה ִזְמָנא, ַּההוא ְדִאׁשְ ִתיב, ּּבֵ ֶות ָלֶנַצח וָמָחה ה)ישעיה כה(, ּכְ ַלע ַהּמָ ּ ּבִ ִהים ֱאֹל' ּ

ל ָהָאֶרץ ְוגו ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ִּדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ   :)עד כאן נדפס בויקרא(' ּ

ָרֵאל ָלמות ַּוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ אָנא. ּ י ִחָייא, ּתָ ֶאֶרץ ִמְצַרִים , ָּאַמר ִרּבִ ִתיב ַוְיִחי ַיֲעֹקב ּבְ ּכְ
ָנה ֵרה ׁשָ ַבע ֶעׂשְ ִקיו, ׁשְ ָּהָתם ּבְ ָרֵאל, ֵּמיה ַיֲעֹקבּ ִמיָתֵתיה ִיׂשְ ַּוִיְקְרבו ְיֵמי , ִּדְכִתיב. ְּוָהָכא ּבְ ּ

ָרֵאל ָלמות י יֹוֵסי. ִּיׂשְ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל , ּ ִתיב ַוִיְקַרב יֹום ִיׂשְ ְּדָהא ָלא ּכְ ּ
ר ָנׁש, ֶּאָלא ְיֵמי, ָּלמות ה יֹוֵמי ִמית ּבַ ַכּמָ ְעָתא ָחָדאְוָהא ּבְ, ְוִכי ּבְ ִרְגָעא ָחָדא, ׁשַ ִמית , ּבְ

  .ְוָנִפיק ֵמַעְלָמא

אָנא ֵעי ְלֲאָתָבא רוֵחיה ֵליה, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ּ ל ִאינון יֹוִמין , ְּ ּּכָ
ַהאי ַעְלָמא ר ָנׁש ּבְ יה, ְּדָקִאים ּבַ ִּאְתַפְקָדן ַקּמֵ ּ ָנא, ּ ּבְ חוׁשְ יה ְוַכ. ְּוָעאִלין ּבְ ּד ִאְתְקִריבו ַקּמֵ ּ

ָנא ּבְ חוׁשְ ר ָנׁש, ְּלֵמיַעל ּבְ ִריך הוא רוֵחיה ֵליה. ִמית ּבַ א ּבְ ְּוָאִתיב קוְדׁשָ ּ ּ ּ ַּההוא ֶהֶבל , ְּ
יה ְּדַאִפיק ְוָנַפח ּבֵ יה, ּּ ּאֹוְתֵביה ְלַגּבֵ ּ.  

ר ָנׁש ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ י ַמְלּכָ, ּ ּבֵ ְּדיֹומֹוי ִאְתְקִריבו ּגַ ּסוָפאּ ָלא ּכִ ְוָלא ָדֵחי , ּא ּבְ
ְייהו ְלַבר ַההוא יֹוָמא, ּיֹוָמא ִמּנַ ח ּבְ ּכַ ְּדִיׁשְ יה חֹוָבא, ּ ְּדִאְתֲעִביד ּבֵ ך. ּ ִגין ּכָ ִתיב , ְּבְ ּכְ

ַצִדיַקָיא א)והיך יקרבון(. ְקִריָבה, ּּבְ י ַמְלּכָ ום ְדָקִריבו יֹומֹוי ַקּמֵ ּ ִמּשׁ ּ ּסוָפא, ּ ָלא ּכִ   .ּּבְ

  ]א''דף רכב ע - ' לק אזוהר ח[

יַעָיא הו ְקִריָבה, ַווי ְלַרּשִׁ ִתיב ּבְ ְּדָלא ּכְ א, ּ י ַמְלּכָ ְּוֵהיך ִיְקְרבון יֹוֵמי ַקּמֵ ל , ְ ְּדָהא ּכָ
חו ּכָ ּתַ חֹוֵבי ַעְלָמא ִאׁשְ א. ּיֹומֹוי ּבְ י ַמְלּכָ ך ָלא ִיְקְרבון ַקּמֵ ּוְבִגיֵני ּכָ יה, ְ ְּוָלא ִיְתַמּנון ַקּמֵ ּ ,

ַווְייהו, ְּכרו ְלֵעיָלאְּוָלא ִיָד ֵציָאן ִמּגַ ֶּאָלא ִאינון ׁשְ ּ ּ ִתיב. ּ ִעים )משלי ד(, ֲּעַלְייהו ּכְ ְ ֶדֶרך ְרׁשָ ּ
לו ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה ֹלא ָיְדעו ּבַ ּּכָ   )א''דף רכב ע(. ּ

ָרֵאל ַוַדאי ְּוָהָכא ַוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ ָלא ִכּסוָפא, ּ ֵלימוָתא, ּּבְ ׁשְ ֶחְדָו, ּּבִ ִליםּבְ ּוְבִגיֵני . וָתא ׁשְ
ך ָרֵאל, ְּכָ ָרֵאל ִמַיֲעֹקב, ְיֵמי ִיׂשְ יר ִיׂשְ ִלים ַיּתִ ְּדֲהָוה ׁשְ ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא. ּ בראשית (, ְוָהא ּכְ

ם)כה ִלים,  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ִלים ֲהָוה. ׁשְ ָרֵאל, ׁשְ ִיׂשְ א ִעָלָאה ּכְ ַדְרּגָ ִלים ּבְ   .ְּוָלא ׁשְ

ְנָיא א, י יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ, ּתַ יָדן ַקֵמי ַמְלּכָ א ְדיֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ִאְתַפּקִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ָאה , ּ ִאית ַזּכָ
א י ַמְלּכָ ּמֵ ָדן יֹומֹוי וְרִחיִקין ִמּקַ ְּדִאְתַפּקְ ָאה. ּּ ָדן יֹומֹוי, ְוִאית ַזּכָ ְּדַכד ִמְתַפּקְ ְקִריִבין , ּ

א ָלא ִכ. ְוָלא ִמְתַרֲחִקין, ּוְסִמיִכין ְלַמְלּכָ א, ּּסוָפא ָעאִליןּבְ ָאה . ְוָקִריִבין ְלַמְלּכָ ַזּכָ
ָרֵאל ָלמות, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּחוְלֵקהֹון ַּוִיְקְרבו ְיֵמי ִיׂשְ ּ ּ.  

י ִיְצָחק, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף נֹוי ִאינון, ָאַמר ִרּבִ ְבִטין ָלאו ּבְ ָאר ׁשִ ֶּאָלא ָאַמר . ְּוִכי ׁשְ
א י ַאּבָ ְלהויֹוֵסף ּבְ, ִרּבִ יר ִמּכֻ ּנֹו ֲהָוה ַיּתִ ֵתיה ְדפֹוִטיַפר ְדָחַקת , ְּדָתִניָנן. ּ א ְדִאְנּתְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ

ִתיב, ֵּליה ְליֹוֵסף י )בראשית לט(, ַמה ּכְ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ְוֵאין ִאיׁש ֵמַאְנׁשֵ ּ ַוָיֹבא ַהּבַ
ִית ֵעי ֵליה. ַהּבַ ִיתְוֵאין ִאי, ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ּבַ ִית. ׁש ּבַ י ַהּבַ ֶּאָלא ְלַאְכָלָלא . ַּמהו ֵמַאְנׁשֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]784דף [ -ּ

ִּדיוְקָנא ְדַיֲעֹקב ן, ּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ן ְוִאׁשְ ּמָ ִית. ְּדֲהָוה ּתַ י ַהּבַ ך ֵמַאְנׁשֵ ְוְבִגיֵני ּכָ ֲאָבל ִאיׁש ָאֳחָרא , ּ
ן ּמָ יָון ְדָסִליק יֹוֵסף ֵעינֹוי. ֲהָוה ּתַ ִקיוֵמיה, יְּוֲחָמא ִדיוְקָנא ַדֲאבֹו, ּּכֵ ְּיִתיב ּבְ ּ ְוָתב , ּ
  .ַלֲאחֹוָרא

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ת ֲאֹדָניו)בראשית לט(, ַמה ּכְ א . ּ ַוְיָמֵאן ַויֹאֶמר ֶאל ֵאׁשֶ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ַָחֶייך. ַּויֹאֶמר, ַאּתְ ֲאַמְרּתְ ַוְיָמֵאן, ְ , ְְבָנךֵייֵתי ְלָבְרָכא ִל, ַּוְיָמֵאן ַויֹאֶמר ָאֳחָרא, ּ

יה ְרכון ּבֵ ְּוִיְתּבָ י, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִני ָיַדְעּתִ י ּבְ   .ַּוְיָמֵאן ָאִביו ַויֹאֶמר ָיַדְעּתִ

ִני י ּבְ יָון ְדָאַמר ָיַדְעּתִ אי ָאַמר, ּּכֵ י ָאֳחָרא, ַאּמַ ִני, ֶּאָלא ָאַמר. ָיַדְעּתִ י ּבְ ִזְמָנא , ָיַדְעּתִ ּבְ
גוָפך ְדַאּתְ ְּדָקְייַמת ּבְ ּ ִריְּ ד ָחִמית ִדיוְקָנא ִדיִלי,  ּבָ ּּכַ ִקיוָמך, ּ ְְוָתַבת ּבְ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ ,

ִני י ּבְ י, ָיַדְעּתִ ַּעל ַמה ְדֲאַמְרּתְ ְדָדא הוא ּבוְכָרא. ָיַדְעּתִ ּ ּ ם הוא ִיְהֶיה ְלָעם ְוַגם הוא , ּ ּּגַ ּ
ִתיב, ִּיְגָדל ך ּכְ ִגין ּכָ ׁש, נֹו ְליֹוֵסףַּוִיְקָרא ִלְב, ְְוָהָכא ּבְ   .ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַמּמָ

ְּדְבִדיוְקָנא ַחד ֲהוו ִמְתַחְזָיין, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף, ָּדָבר ַאֵחר ּ ּ ְּדָכל ַמאן ְדָחֵמי ְליֹוֵסף. ּ ּ ,
ֲּהָוה ַאְסִהיד ִדְבֵריה ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ּ י יֹוֵסי ָאַמר. ּ ּּכָֹלא ָהִכי הוא, ִרּבִ ּ ָזן ֵליה ְּועֹוד ְדיֹוֵסף. ּ

ִסבוֵתיה ְּוִלְבנֹוי ּבְ ׁש, ּ נֹו ַמּמָ ך ּבְ ְוְבִגיֵני ּכָ ְלהו, ּ יר ִמּכֻ ַּיּתִ אי , ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף. ּ ַאּמַ
ן. ְליֹוֵסף ְוָלא ְלָאֳחָרא ּמָ יֵדיה ְלַסְלֵקיה ִמּתַ ום ִדְרׁשוָתא ֲהָוה ּבִ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ָאַמר יָון ְדַיֲעֹקב ֲה, ִרּבִ ִמְצַרִיםּּכֵ ן ּבְ ּמָ ָגלוָתא ּתַ דון ּבְ ְעּבְ ּתַ ָּוה ָיַדע ִדְבנֹוי ִיׁשְ ּ ּ ,
נֹוי ִגין ְדָיִגין ְזכוֵתיה ַעל ּבְ ן ּבְ ּמָ ר ּתַ אי ָלא ִאְתַקּבַ ַּאּמַ ּ ן. ּ ּמָ ְלָקא ִמּתַ ָעא ְלִאְסּתַ אי ּבָ . ַּאּמַ

ִתיב ִנים)תהלים קג(, ְוָהא ּכְ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ   .ּוָתאָּאן הוא ַרְחָמנ,  ּכְ

אָנא א ְדֲהָוה ָנִחית ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ְעּתָ ׁשַ , ֲהָוה ָאַמר. ֲהָוה ָדִחיל, ּּבְ
ַמָיא יִני ַעּמְ ַני ּבֵ צון ּבָ ּתֵ לֹום ִיׁשְ ִּדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ִריך הוא ְיַסֵלק , ּ א ּבְ ְּוִדיְלָמא קוְדׁשָ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא יה ִמיִני ּכְ ִכיְנּתֵ  .'ַּוֵיָרא ֱאלִהים ֶאל ַיֲעֹקב ְוגו )בראשית לה(, ִתיבַמה ּכְ. ּׁשְ
יְמך )ויאמר אלהים לישראל( )בראשית מו( י ְלגֹוי ָגדֹול ֲאׂשִ יָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ּכִ ָ ַאל ּתִ

ם יָנך. ׁשָ י ִמּבֵ ִכיָנּתִ ְוַמה ְדֲאַמְרּתְ ִדיְלָמא ֲאַסֵלק ׁשְ ּ ּ ּ ך ִמְצָרְיָמה, ּ   .ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

ן, ַמר עֹודָא ּמָ ר ּתַ ָּדִחיְלָנא ִדיְלָמא ִאְתַקּבַ ה ִעם ֲאָבָהַתי, ּ ָּאַמר ֵליה ְוָאֹנִכי . ְוָלא ֶאְזּכֶ
ם ָעלה ְצַרִים, ֲָאַעְלך. ֲָאַעְלך ּגַ ם ָעלה. ִמּמִ ִקְבָרא ַדֲאָבָהָתך, ּגַ ָרָאה ּבְ ְְלִאְתַקּבְ ּ.  

ך ִגיֵני ּכָ ָעא ְלַסְלָקא ַגְרֵמיה ִמִמְצַרִי, ְּבְ יה ַדֲחָלא, ַחד. םּּבָ ְּדָלא ַיַעְבדון ִמּנֵ ּ ּ ְּדָהא ָחָמא , ּ
ין ְלִאְתְפָרָעא ִמַדֲחֵליהֹון ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּּ ֵוי ְמדֹוֵריה , ְוַחד. ְ א ְיׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָחָמא ִדׁשְ ּ ּ

ָגלוָתא נֹוי ּבְ ין ּבְ ין ּגוַפ, ְוַחד. ּּבֵ ִגין ִדיֵהא ּגוֵפיה ַדָייר ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּ ָלָלא ּּ ְּייהו ַדֲאָבָהתֹוי ְלִאְתּכְ ּ
יַנְייהו י ִעם ַחָייַבָיא ְדִמְצָרֵאי, ּּבֵ   .ְּוָלא ִיְתַמּנֵ

וְפרֹוי ְדָאָדם ָהִראׁשֹון, ּּגוָפא ְדַיֲעֹקב, ְוָתִניָנן יך ִמּשׁ ִּאְתְמׁשִ ּ ְּוֲהָוה ִדיוְקִניה ְדַיֲעֹקב, ְ ּ ּ ּ ,
א ִּדיוְקָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ִּדיוְקָנא ְד. ּּ ּ אּ ּכוְרְסָיא ַקִדיׁשָ יִני ַחָייַבָיא, ּ ָעא ְלִאְתְקָבָרא ּבֵ . ְּוָלא ּבָ

ַלל, ְּוָרָזא ְדִמָלה ְּדַבֲאָבָהן ֵלית ִפירוָדא ּכְ י ִעם ֲאבֹוַתי. ּּ ַכְבּתִ ִתיב ְו ׁשָ   .ְּוַעל ָדא ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]785דף [ -ּ

  ]ב''דף רכב ע - ' זוהר חלק א[

נֹו, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַחד ִדיוְק, ּבְ ּּבְ א, ָּנא ְדַאְנִפיןּ ִגין ְדִבְרעוָתא ְדרוָחא ְוִלּבָ ּּבְ ּ ּ ,
ְלהו יר ִמּכֻ ּאֹוִליד ֵליה ַיּתִ א ֲחֵזי. ּּ ִתיב, ּתָ י)בראשית ל(, ַמה ּכְ ך ֶאת ִאיׁשִ , ְ ַהְמַעט ַקְחּתֵ

ָרֵחל ֲהָוה ְּדָכל ְרעוָתא ְדַיֲעֹקב ּבְ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ   .ףַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵס )ב''דף רכב ע(ּ

אָנא ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר, ּתָ י ׁשִ רֹות ַלה)דברים כט(, ִּרּבִ ְסּתָ רֹות . 'ֱּאֹלֵקינו ְוגו'  ַהּנִ ְסּתָ ַהּנִ
א ֲחֵזי, ֱּאלֵקינו' ַלה ה ִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹובֹוי, ּתָ ּמָ ּּכַ ָלא ְדָלא , ּ ּכָ ּוְלִאְסּתַ ּ

ַּיֲעָבר ַעל ְרעוֵתיה ְדָמאֵריה ּ ּ ַהאי ַעְלָמא, ָתִניָנןְּד. ּ ל ַמה ְדַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ ִסְפָרא , ּּכָ ּבְ
ִתיבו ִאינון עֹוָבִדין ּּכְ א, ּ א ַקִדיׁשָ ָנא ַקֵמי ַמְלּכָ ּבְ חוׁשְ ְּוָעאִלין ּבְ יה, ּ ְלָייא ַקּמֵ ְּוֹכָלא ִאְתּגַ ּ ּ .

ִרים ַוֲאִנ)ירמיה כג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ ִאי . 'ּי לא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ה ִאם ִיּסָ
יה ְדָמאֵריה, ָהִכי ר ָנׁש ִמְלֵמיַחב ַקּמֵ ר ּבַ ּמַ ֵּאיך ָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ ֲּאִפילו ַההוא , ְוָתִניָנן. ְ ּ  ַמה )מאן(ּ

ְרעוֵתיה ַלק ּבִ ר ָנׁש ְוִאְסּתַ יב ּבַ ְּדָחׁשִ ּ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ח ַקֵמי קוְדׁשָ ּכַ ּתַ ּּכָֹלא ִאׁשְ ְּ ְוָלא , ּ
יהִאְתֲא   .ִּביד ִמּנֵ

א ֲחֵזי יה ְדַיֲעֹקב, ּתָ ַההוא ֵליְלָיא ְדָעאַלת ֵלָאה ְלַגּבֵ ּּבְ ּ ּ ְּוַיֲהַבת ֵליה ִאינון ִסיָמִנין , ּ ּ
ְרעוֵתיה ְדִאיִהי ָרֵחל, ְּדָיַהב ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ָּסִליק ּבִ ּ ה, ּ א ּבָ ּמוׁשָ ׁש ׁשִ ּמַ ְּוׁשַ ְּוַהִהיא ִטָפה . ּ

ית אֹוִני)בראשית מט(, ִּדְכִתיב. תַּקְדִמיָתא ְדַיֲעֹקב ֲהַו . ְּוָסַבר ְדִאיִהי ָרֵחל,  ּכִֹחי ְוֵראׁשִ
א ְרּתָ א וְמַסּתַ ִריך הוא ְדִאיהו ָגֵלי ֲעִמיְקּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֲחׁשֹוָכא, ְּ ָּסִליק ַההוא , ְוָיַדע ַמה ּבַ

ְּרעוָתא ְלַאְתֵריה ַלק ְליֹוֵסף, ּ ּוְבֵכירוָתא ִדְראוֵבן ִאְסּתַ ּ ּ ום ְדָהא ְדָרֵחל , אי ַטְעָמאָמ. ּ ִּמּשׁ ּ
ַּהִהיא ִטָפה ַקְדִמיָתא ְדָנְפַקת ִמַיֲעֹקב, ֲהַות ּוְבִגין ְדֲהַות ִדיָלה. ּ ּ ּ ׁש , ּ ֵכירוָתא ַמּמָ ַּההוא ּבְ ּ

ִּדְראוֵבן ְּוָרֵחל ָיְרָתה ְלַההוא ִדיָלה. ָיִרית יֹוֵסף, ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ַלק, ָּרָזא ְדִמָלה, ּ ְבִטיןָּלא ִאְסּתַ ָאר ׁשִ ׁשְ ָמא ּכִ ׁשְ ֶּאָלא ְראוֵבן. ּ ְראוֵבן ּבִ ּ .
ר לֹוַמר ֲחמו ּבַ ן ְסָתם, ּּכְ ֵמיה. ְּראו ּבֵ ן ָלא ִאְתְיַדע ׁשְ ְּוַעל ָדא ָלא ַקְרָיא ֵלָאה , ְּוַהאי ּבֵ
ָמא ַהאי ׁשְ ֵני ּבְ ִני, ּבְ   .ְּדָהא ֵלָאה ָיְדַעת עֹוָבָדא, ְּוָלא ִאְקֵרי ְראו ּבְ

ִריך הוא,ְוָתִניָנן א ּבְ י קוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ ּ ּגָ ַהאי, ְּ יה ּבְ ְּדַיֲעֹקב ָלאו ְרעוֵתיה ְלֵמיַחב ַקּמֵ ּ ּ ְוָלא , ּ
א ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָתא ָאֳחָרא ּבְ ִאּתְ ְרעוָתא ּבְ ל ּבִ ּכַ ָאר ַחָייֵבי ַעְלָמא, ִּאְסּתַ ׁשְ ִתיב. ּּכִ ך ּכְ , ְְוַעל ּכָ

ֵני ַיֲעֹקב ׁשְ)בראשית לה( ּ ַוִיְהיו ּבְ רּ ָאר ַחָייֵבי ַעְלָמא ְדָעְבִדין . ֵנים ָעׂשָ ַנְייהו ִדׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּּ
ָמא ָאֳחָרא ִאְקרון, ַּההוא עֹוָבָדא ׁשְ י ַחְבַרָיא. ּּבִ ך , ְּוָהא ְיִדיָעא ִמָלה ָדא ְלַגּבֵ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ

ׁש, ַּוִיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף נֹו ַמּמָ ירוָתא ְוִסיוָמא , ּבְ ִּמּשֵׁ נֹו ֲהָוה)ג בריה'' לא''ד(ּּ   . ּבְ

 ] בשנה69יום [סדר הלימוד ליום י כסלו 

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ה אֹוֵמי ֵליה ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף, ָאַמר ִרּבִ ּמֶ ַחת , ּּבַ ים ָנא ָיְדך ּתַ ִָדְכִתיב ׂשִ ּ
ַההוא ָאת ַקָייָמא. ְיֵרִכי ֶּאָלא ּבְ ּ ֵריה, ּ ִבׂשְ ים ּבְ ְּדֲהָוה ָרׁשִ יבוָת, ּ ְּדָדא ֲחׁשִ יר ּ ּא ְדֲאָבָהן ַיּתִ

ִרית. ִּמּכָֹלא   .ָּרָזא ְדיֹוֵסף ִאיהו, ְוַהאי ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]786דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ַרּבִ ַאְבָרָהם וְבַיֲעֹקב ּכְ ַחת ְיֵרִכי, ּּבְ ים ָנא ָיְדך ּתַ חֹות יִֻרִכי, ָׂשִ , ּתְ
לֹוַמר א, ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַההוא ֲאַתר ִדְרִמיָזא ּבִ ּּבְ ּ א ְמֵהיְמָנא ְלַעְלָמאְּוַאִפיק ַזְרָע, ּ . ּא ַקִדיׁשָ

ִתיב ִיְצָחק לא ּכְ ו, ּבְ יה ֵעׂשָ ִגין ְדָנִפיק ִמּנֵ ּּבְ ּ.  

ִמְצָרִים, ַמאי ַטְעָמא ָהָכא, ּתו ֵרִני ּבְ ַחת ְיֵרִכי ַאל ָנא ִתְקּבְ ים ָנא ָיְדך ּתַ ֶּאָלא ָאַמר . ָׂשִ
א אֹוֵמ, ֵּליה ַיֲעֹקב ְליֹוֵסף יָמא ַקִדיׁשָ ַהאי ְרׁשִ א ְמֵהיְמָנא , י ִליּּבְ ְּדַאִפיק ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּּ

ַאב ְלָעְלִמין, ְוִאְתְנִטיר, ְלַעְלָמא ין ִאינון ְמָסֲאִבין. ְוָלא ִאְסּתָ ר ּבֵ ְּדָלא ִיְתַקּבַ ְּדָלא ָנְטרו , ּ ּ
הו. ֵּליה ְלָעְלִמין ִּדְכִתיב ּבְ ָרם ְוִזְרַמת ס)יחזקאל כג(, ּ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ ּוִסים  ֲאׁשֶ

  .ִזְרָמָתם

ָּהא יֹוֵסף ְדָנִטיר ֵליה ַעל ּכָֹלא, ְוִאי ֵתיָמא ּ יַנְייהו, ּ ר ּבֵ אי ִאְתַקּבַ ִניָנן. ַּאּמַ , ֶּאָלא ּתָ
ִתיב ִדים ַעל ְנַהר ' ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ה)יחזקאל א(, ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ֶּאל ְיֶחְזֵקאל ּבֶ ּ
ָבר ִניָנן, ּכְ ָרֵאל, ְוָהא ּתָ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְרָיא ֶאָלא ּבְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ א. ּ ִכיְנּתָ אי ָהָכא ׁשְ . ַאּמָ

ִתיב ָבר ּכְ ם ַיד ה, ֶּאָלא ַעל ְנַהר ּכְ ִהי ָעָליו ׁשָ ַמָיא ִאְתַרֵמי , ּאוף ָהָכא. 'ּוְכִתיב ַוּתְ יֹוֵסף ּבְ
ִריך הוא. ֲּארֹוָנא ִדיֵליה א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ַלק ֵמָהָכאִאי יֹו, ְּ לוָתא ָלא ִאְתְקַיים, ֵּסף ִאְסּתַ ּּגָ ּ .

ַאב ֲאַתר ְדָלא ִיְסּתָ יה ּבְ ֵהא ְקבוְרּתֵ ֶּאָלא ּתְ ּ ּ לוָתא, ּ ָרֵאל ּגָ ֵני ִיׂשְ לון ּבְ ְּוִיְסּבְ ּ.  

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ֲאָבָה, ָאַמר ִרּבִ א ּבַ ן ְלָכְרְסָיא ַקִדיׁשָ ּקַ ֹכָלא ִאְתּתַ ָּחָמא ַיֲעֹקב ְדָהא ּבְ ן ּּ
ר, ָאַמר. )כאבהן( ֲאָבָהָתא, ִאי ָהִכי ִיְתַקּבַ ֵּהיך ּגוָפא ָדא ֲאִחיָדא ּבַ א , ְ ְּוֲאִפילו ְמַעְרּתָ ּ

א ן ִאְקֵרי ָכֵפיְלּתָ ּמָ ר ּתַ ּבַ ֵרין ְוַחד. ְּדִאְתּקַ א הוא ּתְ ִגין ְדָכל ִמָלה ְדָכֵפיְלּתָ ּּבְ ּ א , ּּ ּאוף ְמַעְרּתָ
ֵרין ְוַחד   .ּתְ

  ]א''כג עדף ר - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ן, ְוּתָ ּמָ ָרא ּתַ ִּאינון ְוִזווַגְייהו, ַּאְבָהָתא ָזכו ְלִאְתַקּבְ ּ ּ ּהוא  )א''דף רכג ע(ַיֲעֹקב . ּ
ִתיב, ַמאי ַטְעָמא ָרֵחל ָלא, ְוֵלָאה ָרא ,  ְוָרֵחל ֲעָקָרה)בראשית כט(, ְוָהא ּכְ ְּדִאיִהי ִעּקָ

יה, ֶּאָלא. ְדֵביָתא ירְלֲא, ֵּלָאה ָזְכָתה ּבֵ ַעְלָמא ַיּתִ א ּבְ ְזָעא ַקִדיׁשָ ְבִטין ִמּגִ ית ׁשִ . ָּפָקא ׁשִ
ך ְוְבִגיֵני ּכָ א, ּ ְמַעְרּתָ יה ְלִזווָגא ּבִ ִּאְתַייֲהַבת ִעּמֵ ּ ּ.  

ל יֹוָמָהא י ְיהוָדה ֵלָאה ּכָ ת אֹוְרִחין ַקָייָמא, ָּאַמר ִרּבִ ָפָרׁשַ ִגיֵניה , ֲּהַות ּבְ ּוָבַכת ּבְ ּ
ְמַע, ְּדַיֲעֹקב ד ׁשָ ּת ְדִאיהו ַצִדיָקאּכַ ּ ּוְצלֹוָתא ַאְקָדַמת ֵליה. ּ ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ּ  )בראשית כט(, ּ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות ַאל, ּכְ ת אֹוְרִחין ְלִמׁשְ ָפָרׁשַ ְּדַמְקָדַמת ְוָיְתַבת ּבְ ּ.  

ך ָזְכָתה ֵל. ָרֵחל ָלא ָנְפַקת ְלאֹוְרִחין ְלַעְלָמא ִגיֵני ּכָ יהְּבְ ָרא ִעּמֵ ְוָרֵחל . ָּאה ְלִאְתַקּבְ
ן ּמָ ת אֹוְרִחין ְוִאְתְקָבַרת ּתַ ָפָרׁשַ ַּקֶיֶמת ְקבוָרָתה ּבְ ּ ֹבִאי ִמַפָדן , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַּוֲאִני ּבְ ּ

ִגיִני, ָּעַלי ַוַדאי. ַּמהו ָעַלי. ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל לֹוַמר ּבְ ֶדֶרך. ּכְ ָנַען ּבַ ֶאֶרץ ּכְ ְּבְ ִגי, ּ ִני ִמיַתת ּבְ
ֶדֶרך ְּבַ ֲאָחָתה, ּ ִגיִני ְלָעְלִמין ּכַ ְּדָלא ָנְפַקת ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]787דף [ -ּ

ך ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, ְְבִגין ּכָ ת אֹוְרִחין ּבְ ָפָרׁשַ ֵּלָאה ְדָנְפַקת וָבַכת ּבְ ּ ּ ָזְכָתה ְלִאְתְקָבָרא , ּ
יה ֲהֵדיה. ִּעּמֵ ַאל ּבַ ַעאת ְלֵמיַפק וְלִמׁשְ ָּרֵחל ְדָלא ּבָ ּ ך, ּ ת אֹוְרִחיןְְבִגין ּכָ ָפָרׁשַ . ּ ְקבוָרָתה ּבְ

ָמר, ְּוָרָזא ְדִמָלה ְלָיא, ָהא אֹוִקיְמָנא ְוִאּתְ ִאְתּגַ ָיא, ָּדא ּבְ ּסְ ִאְתּכַ   .ְוָדא ּבְ

א ֲחֵזי ִדיַאת ַהִהיא ַצֶדֶקת ֵלָאה, ְּדַתְנָיא, ְוּתָ יִאין ׁשָ ִּדְמִעין ַסּגִ ִגין ְלֶמֱהֵוי חוָלֵקיה , ּ ּּבְ ּ
וְוָלא ּבְ, ְּדַיֲעֹקב ע ְדֵעׂשָ ַּההוא ָרׁשָ ְּוַהְיינו ְדָתִניָנן. ּ יה , ּ יד ִדְמִעין ַקּמֵ ר ָנׁש ְדאֹוׁשִ ל ּבַ ּּכָ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א, ְּ ַזר ֲעֵליה עֹוָנׁשָ ב ְדִאְתּגְ ַּאף ַעל ּגַ ְּוָלא ָיִכיל ַההוא , ִיְתָקַרע, ּ
יה ְלָטָאה ּבֵ א ְלׁשַ ּעֹוָנׁשָ וְּדָה, ִּמֵלָאה, ְמָנָלן. ּ ַזר ְלֶמֱהֵוי חוָלָקא ְדֵעׂשָ ְוִהיא , ּא ֵלָאה ִאְתּגְ

ָבעוָתא ַאְקִדיַמת ֵליה ְלַיֲעֹקב ּּבְ ו, ּ   .ְּוָלא ִאְתְייִהיַבת ֵליה ְלֵעׂשָ

י ִחָייא י ִעם ֲאבֹוַתי ְוגו, ָּאַמר ִרּבִ ַכְבּתִ   .'ְוׁשָ

י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר ָכל)קהלת א(, ִּרּבִ ֶמׁשּ ַמה ִיְתרֹון ָלָאָדם ּבְ ַחת ַהּשָׁ ַיֲעֹמל ּתַ . ּ ֲעָמלֹו ׁשֶ
ֹלֹמה ְוִאְתֲחֵזי ִמלֹוי ְסִתיִמין ִמלֹוי ִדׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ָמר ְדִאְסּתַ ה ֲאַתר ִאּתְ ַכּמָ ּּבְ ּּ ְלהו ִמֵלי , ּ ֲּאָבל ּכֻ ּּ

ֹלֹמה ָחְכָמָתא, ִּדׁשְ ְלהו ִאְקרון ּבְ ּּכֻ ּ ּ.  

ִתיב ֶרב ָחְכַמת )מלכים א ה(, ְּדַתְנָיא ּכְ ֹלֹמה ַוּתֵ א, ׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ ָקְייָמא , ּבְ
ָלמוָתא ַאׁשְ ֵני ֶקֶדם, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב. ִּסיֲהָרא ּבְ ל ּבְ ֹלֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ן . ַוּתֵ ּמָ ּתַ

ִניָנן ִני ֶקֶדם, ּתָ ָּהא אוְקמוָה, ַּמאן ִאינון ּבְ ֵני ֶקֶדם. ּ ּא ְדָיְרתו ִהיא ָחְכְמָת, ֲאָבל ָחְכַמת ּבְ ּ
  .ֵמַאְבָרָהם

ִתיב ר לֹו ְלִיְצָחק)בראשית כה(, ְּדַתְנָיא ּכְ ל ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ ר . ּ ַוִיּתֵ ל ֲאׁשֶ ַמאי ֶאת ּכָ
ִריך הוא. לֹו א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָּדא ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְדֲהָוה ָיַדע ּבִ ּ ּ ּ ּ ְּ ל , ּ ַמע ֶאת ּכָ ּוַמׁשְ

ר לֹו ְּדֲהָוה ִדיֵליה, ֲאׁשֶ ת ְדֲהַות ֵליה ְלַאְבָרָהם. ּ ַהִהיא ּבַ ְדָתִניָנן ּבְ ּּכִ ָמה, ּ ּוַבּכֹל ׁשְ ּ.  

נֹות ְוגו ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמּתָ ים ֲאׁשֶ ְּוִלְבֵני ַהִפיַלְגׁשִ ְּדָיַהב ְלהו ִמיִלין ְיִדיָעאן. 'ּ ּ ,
ִאין ּתָ ִכְתִרין ּתַ ֵרי לֹו, ּבְ ִני ֶקֶדם . ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם, ןּוְבָאן ֲאַתר ַאׁשְ ן ָיִריתו ּבְ ּמָ ּוִמּתַ ּ

ֵני ֶקֶדם, ָחְכָמָתא ל ּבְ   .ְּוַהְיינו ִדְכִתיב ֵמָחְכַמת ּכָ

אָנא פֹוְטִקָיא ְללֹוד, ּתָ ְמעֹון ִמּקַ י ׁשִ ּיֹוָמא ַחד ֲהָוה ָאֵתי ִרּבִ א , ּ י ַאּבָ יה ִרּבִ ְּוֲהָוה ִעּמֵ
י ְיהוָדה א ֲה. ְּוִרּבִ י ַאּבָ ְמעֹון ְדֲהָוה ָרִכיב, ָוה ָלֵאיִרּבִ י ׁשִ ְּוֲהָוה ָרִהיט ֲאַבְתֵריה ְדִרּבִ ּ ָאַמר . ּ

א י ַאּבָ ָאג'  ַאֲחֵרי ה)הושע יא(ַּוַדאי , ִרּבִ ַאְרֵיה ִיׁשְ   .ֵּיֵלכו ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָּאַמר ֵליה, ָנַחת ִרּבִ ִעים יֹום )דברים ט(, ַּוַדאי ּכְ ָהר ַאְרּבָ ב ּבָ  ָוֵאׁשֵ
ִעים ַלְיָלהְוַאְר ָבא, ּבָ ר ָנׁש ָיִתיב ְוָלא ָאִזיל, ַּוַדאי ָחְכְמָתא ָלא ִמְתַייׁשְ ד ּבַ ֶּאָלא , ֶּאָלא ּכַ

ִקיוֵמיה ָּקִאים ּבְ ּ ב. ּ ִתיב ָוֵאׁשֵ ְלָייא . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ַעל ַמה ּכְ ַנְייָחא ּתַ א ּבְ ּתָ ַהׁשְ
  .ָּיְתבו. ִמיְלָתא

א י ַאּבָ ִת, ָאַמר ִרּבִ ל ָחְכַמת ּכְ ֵני ֶקֶדם וִמּכָ ל ּבְ לֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ּיב ַוּתֵ
ִני . ִמְצַרִים ל ּבְ לֹמה וַמאי ִהיא ָחְכַמת ִמְצַרִים וַמאי ִהיא ָחְכַמת ּכָ ַּמאי ִהיא ָחְכַמת ׁשְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]788דף [ -ּ

א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה. ֶקֶדם ָמא, ּתָ ַההוא ׁשְ ה ֲאַתר אוְקמוָה ּבְ ַכּמָ ּּבְ ּ ְרָכא ְּדִסיֲה, ּ ד ִאְתּבָ ָרא ּכַ
ֶרב, ִּמּכָֹלא ִתיב ַוּתֵ ֹלֹמה. ּכְ יֹומֹוי ִדׁשְ ָלמוָתא, ּבְ ַאׁשְ ְרַכת ְוָקְייָמא ּבְ ְּדִאְתְרִביַאת ְוִאְתּבָ ּ.  

  ]ב''דף רכג ע - ' זוהר חלק א[

ה, ְוָתִניָנן ֶּאֶלף טוִרין ִמְתַרְבְרִבין ַקּמָ ה, ּ יָבא ַחד ֲהוו ְלַקּמָ ְּוֻכְלהו ְנׁשִ ּ ּ ֶלף ַנֲהִרין ֶא. ּ
יִאין ָלה ְמָעא לֹון, ַּסּגִ ְבִעין ֵעיַבר. ּוִבְגִמיָעא ָחָדא ּגָ דף רכג (. ּטוְפָרָהא ֵמַאֲחָדא ְלֶאֶלף ְוׁשִ

ִרין) ב''ע ע ְוֶעׂשְ ה ִלְסַטר ַהאי,  ֶאֶלף ֵעיַבר)וחמש( ְיָדָהא ֲאִחיָדן ְלַאְרּבַ ֵּלית ְדָנִפיק ִמּנָ ּ ,
ה ִלְסַט ְּוֵלית ְדָנִפיק ִמּנָ ֵריִסין. ר ָאֳחָראּ ה ֶאֶלף ּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֲעָרָהא, ּכַ ׂשַ   .ִמְתַאֲחִדין ּבְ

א ְדַעְלָמא ִלְסָייֵפי ְדַעְלָמא, ַּחד עוֵליָמא יה ֵמֵריׁשָ ין ַרְגָלָהא, ְּדאֹוְרּכֵ ין . ָנִפיק ּבֵ ּתִ ׁשִ ּבְ
ׁש ּפוְלֵסי ְדנוָרא ִמְתַלּבֵ ּ ֵאי , ּ ּתָ ַגְווֵני ָדא ִאְתַמָנא ַעל ּתַ ע ִסְטָרָהא)תחותמ(ּבְ ָּדא .  ֵמַאְרּבַ

א, ִּאיהו ַנַער ְטָרא ְדִאּמָ ָחן ִעָלִאין ִמּסִ ר ַמְפּתְ ית ְמָאה וְתַלת ֲעׂשַ ְּדָאִחיד ׁשִ ּ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ָחן ִעָלִאין ְלָיין, ַּמְפּתְ ַחְרֵציה ּתַ א ַדֲחִגיר ּבְ ָנא ְדַחְרּבָ ּנְ ׁשִ ּּבְ ּ.  

ן, ַּההוא ַנַער ְָקרון ֵליה ֲחנֹוך ּבֶ ּ ִרָייֵתי,  ֶיֶרדּ ִאינון ּבְ ּּבְ ַער )משלי כב(, ִּדְכִתיב, ּ ְ ֲחנֹוך ַלּנַ

ָרְייָתא, ְוִאי ֵתיָמא ַמְתִניִתין ִהיא. ַּעל ִפי ַדְרּכֹו א ִדיָלן אֹוִקיְמָנא ִמיֵלי. ְּוָלא ּבְ ַמְתִניּתָ , ּבְ
ָמר לו , ְוָהא ִאּתְ ּכָ ְּוֹכָלא ִמְלָתא ָחָדא ִאְסּתַ ּ ָראּתְ. )א אשתכללו''נ(ּ ְטַלל ֵחיַות ּבְ . ּחֹוֵתיה ּתִ

א ִעָלָאה, )א דתא חזי''נ(ְּדַתְנָיא  ָרֵאל ַקִדיׁשָ ָמה ְדִיׂשְ ּּכְ יה, ּ ן ְלִאּמֵ משלי (, ִּדְכִתיב, ִּאְקֵרי ּבֵ

י)ד ן ָהִייִתי ְלָאִבי ַרך ְוָיִחיד ִלְפֵני ִאּמִ י ּבֵ ָרֵאל)שמותד(, ּוְכִתיב, ְ ּכִ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ָהִכי ,  ּבְ
א יה, ָנֵמי ְלַתּתָ ָּדא ִאְקֵרי ַנַער ְלִאּמֵ ָרֵאל ָואֹוֲהֵבהו)הושע יא(, ִּדְכִתיב. ּ י ַנַער ִיׂשְ , ּ ּכִ

ן ָיֶרד ה ְגָווִנין ִאְקֵרי ּבֶ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּוְבַכּמָ

א ֲחֵזי ׁש, ֲאָבל ּתָ ן ֶיֶרד ַמּמָ ִכיָנה ְלַאְר, ְּדָתִניָנן. ּבֶ ר ְיִרידֹות ָיְרָדה ׁשְ ְּוֻכְלהו , ָעאֶעׂשֶ ּ
ָמר ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ְוִאּתְ ּ ה ֵחיָוָתא ָקְייִמין, ּוְתחֹות ַהאי. ּ ּמָ ׁש, ּכַ ָרא ַמּמָ ְּדִאְקרון ֵחיַות ּבְ ּ.  

חֹות ִאינון ֵחיָווָתא ֲעָרָהא ְדִסיֲהָרא, ּּתְ ְרִביָטא, ִמְתַאֲחָדן ׂשַ ְּדִאְקרון ּכְֹכַבָיא ְדׁשַ ּ ּ ,
ׁש ְרִביט ַמּמָ יו, ָמאֵרי ְדַמְתְקָלא, ּי ְדָמאִריןָמאֵר, ְּדׁשַ ָּמאֵרי ְדחוְצָפא, ָּמאֵרי ְדַקׁשְ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ָווָנא)א שערי''נ(ִּאְקרון ָמאֵרי  ַהאי,  ְדַאְרּגְ ַאְרֵיה , ְיָדָהא ְוַרְגָלָהא ֲאִחיָדן ּבְ  )קדישא(ּכְ

יָפא ְדָאִחיד ַעל ַטְרֵפיה ּקִ ּּתַ ּ ִתיב. ּּ יל ְו)מיכה ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ   .ָטַרף ְוֵאין ַמּצִ

א, ּטוְפָרָהא ֵני ָנׁשָ ִרין חֹוֵבי ּבְ ל ִאינון ְדַאְדּכְ ּּכָ ְתִקיפו , ּ ִמין חֹוַבְייהו ּבִ ְּוָכְתִבין ְוָרׁשְ ּ
ָיא ִתיב. ְּדִדיָנא ַקׁשְ ִצפֹוֶרן )ירמיה יז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְרֶזל ּבְ ֵעט ּבַ תוָבה ּבְ ּ ַחַטאת ְיהוָדה ּכְ ּ ּ ּ

ִמיר ים ְוָנִקיב ַאְבָנא. ִמירַּמהו ׁשָ. ׁשָ ַּההוא ְדָרׁשִ ּוָפִסיק ָלה ְלָכל ִסְטָרא, ּ ּזוֲהָמא . ּ
א, ְדטֹוְפָרָהא גוָפא ְדַמְלּכָ ִקין ּבְ ל ִאינון ְדָלא ִמְתַדּבְ ּּכָ ּ ּ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא, ּ ְּוָיְנִקין ִמּסִ ד , ּ ּכַ

ְפִגימו אֵרי ִסיֲהָרא ּבִ   .ּׁשָ

א ָי ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוְבִגין ִדׁשְ ֵלימוָתאּ ׁשְ ְפִגימוָתא, ְּרָתא ְלִסיֲהָרא ּבִ ֵעי ְלָיְרָתא ָלה ּבִ ּּבָ ְוַעל , ּ
ַדל ְלֵמיַדע ּתַ ָּדא ִאׁשְ א , ּ ַדְעּתָ ִדין)ברעותא(ּבְ ָכל ִסְטָרא, ּ ְדרוִחין ְוׁשֵ   .ְלֵמיַרת ִסיֲהָרא ּבְ
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א ֹלֹמה ַמְלּכָ ֹכָלא ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ּוְביֹומֹוי ִדׁשְ  )מלכים א ה(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. ּּבְ
ֹלֹמה ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ֶרב ַדְייָקא, ַוּתֵ ִני ֶקֶדם. ַּוּתֵ ל ּבְ ָּרָזא ִעָלָאה הוא, ֵמָחְכַמת ּכָ ָמה , ּ ּכְ

ֶאֶרץ ֱאדֹום ְוגו)בראשית לו(, ִדְכִתיב ר ָמְלכו ּבְ ּ ְוֵאֶלה ַהְמָלִכים ֲאׁשֶ ִני . 'ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ
ְּדֻכְלהו ָלא, ֶקֶדם ר ֵמַהאי ִדְכִליָלא ְדַכר ְונוְקָבא ְדִאְקֵרי ֲהַדר, ּ ִאְתָקְיימוּּ ּּבַ ּ ּ , ִּדְכִתיב. ּ

יו ֲהַדר ְוגו)בראשית לו( ְחּתָ ְ ַוִיְמלֹוך ּתַ ּ'.  

ב ְדִאְתָקְייַמת , ְוָתאָנא ְּדַאף ַעל ּגַ ָלמוָתא, )א דאתנהירת סיהרא''נ(ּ ַאׁשְ . ָּלא ִאְתְנִהיַרת ּבְ
ֹלֹמה ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּדִאְתֲחֵזי ְלִקְבָלָהא, ַּעד ְדֲאָתא ׁשְ ַבע . ּכְ ת ׁשֶ יה ּבַ ך ִאּמֵ ִּדְבִגין ּכָ ְּ

  .ֲהַות

ל ָחְכַמת ִמְצַרִים ָאה, ּוִמּכָ ּתָ ְפָחה ְדָבַתר ֵריַחָיא, ָּדא ָחְכָמה ּתַ ְּדִאְקֵרי ׁשִ ְּוֹכָלא , ּ
ֹלֹמה ִליַלת ַהאי ָחְכָמה ִדׁשְ ִני ֶקֶדם, ִאְתּכְ א. ָחְכַמת ִמְצַרִיםְו, ָחְכַמת ּבְ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ

ִריך ַרֲחָמָנא ך ִמָלה ָדא, ְּבְ ִאיְלָנא ַקּמָ ְּדׁשָ ְ י ִמיֵלי , ּ ָכל ַהּנֵ ָאַמר .  ָזִכיָנא)מלה דא(ְּדָהא ּבְ
ְמעֹון י ׁשִ ִּמִלין ִאֵלין, ִרּבִ ְמרו, ָהא אֹוִקיְמָנא לֹון, ּ   .ְּוָהא ִאּתָ

אָנא ָכל ֲעָמלֹוּ ַמה ִיְתרֹון )קהלת א(, ּתָ ְלמוד , ָיכֹול ַאף ֲעָמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ְלָאָדם ּבְ ּּתַ
ֶמׁש  ַחת ַהּשָׁ ַיֲעמֹול ּתַ אֵני ֲעָמָלה ְדאֹוַרְייָתא. )כתיב(ּלֹוַמר ׁשֶ א הוא, ׁשָ ְמׁשָ ִּדְלֵעיָלא ִמן ׁשִ ּ .

י ִחָייא ָאַמר ִגיֵניהֹון , ַאף ֲעָמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ִּרּבִ ְּדִאיהו ָעָמל ּבְ אּ ִגין , ִּדְבֵני ָנׁשָ אֹו ּבְ
ִתיב. ְּיָקָרא ִדיֵליה ֶמׁש ּכְ ַחת ַהּשֶׁ י ֶאְלָעָזר. ְּדָהא ָלא ָסִליק ְלֵעיָלא. ַהאי ּתַ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ , ּתַ

ִנין ר ָנׁש ַקָיים ֶאֶלף ׁשְ ֲּאִפילו ִאי ּבַ ּ ַלק ֵמַעְלָמא, ּ ַּההוא יֹוָמא ְדִאְסּתַ ִאילו , ּ ָּדֵמי ֵליה ּכְ ּ ּּ
ר יֹוָמא ַחדָלא ִא   :ְּתְקַיים ּבַ

י ִעם ֲאבֹוַתי ַכְבּתִ ָאה חוְלֵקהֹון ַדֲאָבָהָתא, ְוׁשָ ַּזּכָ ִריך הוא ָעִביד לֹון , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ְלֵעיָלא הו, ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ הֹון, ְּוִאְתְרֵעי ּבְ  )דברים י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלִאְתַעְטָרא ִעּמְ
ֲאבֹוֶתיך ָח ק הַָרק ּבַ י . 'ְוגו' ׁשַ ְּדָהא , ַיֲעֹקב ֲהָוה ָיַדע,  ֶאְלָעָזר)א''דף רכד ע(ָאַמר ִרּבִ

ֲאָבָהֵתיה הוא ִּעטוָרא ִדיֵליה ּבַ ּ ּ ּ יה הוא, ּ ְּדָהא ִעטוָרא ַדֲאָבָהן ִעּמֵ ּ ּ ּ הֹון, ּ ְּוַעל ָדא . ְּוהוא ִעּמְ
ִניָנן ִליִפין ּתָ ַאְתָוון ּגְ ִרין, ּבְ ׁשְ ַלת ּקִ ֵרין ִק, ש ּתְ ִריןּתְ ְוַחד ֵמַהאי , ַחד ֵמַהאי ִסְטָרא, ׁשְ

ים )שמות כו(, ְּוָדא הוא ְדָתִניָנן. ְּוַחד ְדָכִליל לֹון, ִסְטָרא ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְ ְוַהּבְ

ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ ָרא ִדְבֶאְמָצִעיָתא, ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ְּוַההוא ִקׁשְ אי ּוְלַה, ָאִחיד ְלַהאי ִסְטָרא, ּ
ִתיב. ִסְטָרא י ִעם ֲאבֹוַתי ַוַדאי, ְוַעל ַהאי ּכְ ַכְבּתִ   .ְּוׁשָ

י ִעם ֲאבֹוַתי ְוגו ַכְבּתִ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. 'ְוׁשָ ִּרּבִ ָמעו )ישעיה מב(, ּ ים ׁשְ ּ ַהֵחְרׁשִ
יטו ִלְראֹות ָמעו. ְּוַהִעְוִרים ַהּבִ ים ׁשְ א ְדָלא ַצְייִת, ַּהֵחְרׁשִ ֵני ָנׁשָ ִּאֵלין ּבְ ּין ְלִמלוֵלי ּ ּ

ְּוָלא ָפְקִחין אוְדַנְייהו, אֹוַרְייָתא ּ ַמע ְלִפּקוֵדי ְדָמאֵריהֹון, ּ ִלין , ְוַהִעְוִרים. ְּלִמׁשְ ּכְ ְּדָלא ִמְסּתַ
רֹוָזא ָנִפיק ְוָקֵרי. ְּלִמְנַדע ַעל ָמה ִאינון ָקְייִמין ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ּכָ ְוֵלית ַמאן , ְּדָהא ּבְ

ח ּגַ   .ְּדַיׁשְ
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ֵרי, ְנָיאְּדַת ד ִאְתּבְ ר ָנׁש ּכַ ִּאינון יֹוִמין ְדּבַ ַההוא יֹוָמא ְדָנַפק ְלַעְלָמא, ּ ּּבְ ְלהו ָקְייִמין , ּ ּּכֻ ּ
ִקיוַמְייהו ּּבְ ּ ַעְלָמא. ּ ר ָנׁש, ְוָאְזִלין ְוָטאִסין ּבְ ְלחֹודֹוי, ָנֲחִתין ְוַאְזֲהָרן ְלּבַ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ּבִ . ּכָ

י ָמאֵריה, ּי ְוַאְזַהר ֵליהְּוַכד ַההוא יֹוָמא ָאֵת ַההוא יֹוָמא חֹוָבא ַקּמֵ ּוַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ ּ ּ .
ִכּסוָפא ַּההוא יֹוָמא ָסִליק ּבְ ְלחֹודֹוי ְלַבר, ְּוַאְסִהיד ַסֲהדוָתא, ּ   .ְוָקִאים ּבִ

ְלחֹודֹוי, ְוָתאָנא ַתר ְדָקִאים ּבִ ׁשוָבה, ָיִתיב, ּּבָ יה ּתְ ַּעד ְדַבר ָנׁש ָעִביד ִמּנֵ ּ ב , ָזָכה. ּ ּתָ
ַּההוא יֹוָמא ְלַאְתֵריה ַההוא רוָחא ִדְלַבר, ַּההוא יֹוָמא ָנִחית, ָלא ָזָכה. ּ ף ּבְ ּתַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ְוָתב , ּ

ׁש. ְּלֵביֵתיה ר ָנׁש ַמּמָ ִדיוְקֵניה ְדַההוא ּבַ ן ּבְ ּקַ ְּוִאְתּתַ ּ ּ א ֵליה, ּ ִגין ְלַאְבָאׁשָ יה , ּּבְ ְּוַדָייר ִעּמֵ ּ
ֵביָתא ּת ְדִדיוָרא ְלַטב ִאי הוא ָזֵכיְוִאי. ּבְ ּ יה ְלִביׁש, ְוִאי ָלאו. ּּ ִּדיוֵריה ִעּמֵ ּ ּ ּּ.  

ך ך וֵבין ּכָ ין ּכָ ְּבֵ ִּאְתַפְקָדן ִאינון יֹוִמין ְוֲחֵסִרים, ְּ ּ ִמְנָייָנא ְדִאינון , ּ ְּוָלא ָעאִלין ּבְ ּ
ֲארו ּתָ ְּדִאׁשְ ר ָנׁש. ּ י ַמ, ַּווי ְלַההוא ּבַ אְּדָגַרע יֹומֹוי ַקּמֵ א ַקִדיׁשָ ִביק ְלֵעיָלא , ְּלּכָ ְוָלא ׁשָ

ַההוא ַעְלָמא, יֹוִמין הו ּבְ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ֲהַדְייהו ַקּמֵ ּוְלִאְתָקְרָבא ּבַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ד ְקִריבו ִאינון יֹוִמין ַקּמֵ ּּכַ ּ ָאה. ּ ר ָנׁש , ִּאי הוא ַזּכָ ַהאי ּבַ
ִאינון יֹוִמין, ָנִפיק ֵמַעְלָמאְּד י ְיָקר. ָּסִליק ְוָעאל ּבְ ְּוִאינון ְלבוׁשֵ יה , ּ א ּבֵ ׁשָ ְּדִמְתַלּבְ ּ

ָמֵתיה ְּוִאינון יֹוִמין ֲהוו. ִּנׁשְ הו, ּ ְּדָזָכה ּבְ הו, ּ   .ְּוָלא ָחב ּבְ

א ֵליה ּבְ. ַּווי ְלַההוא ְדָגַרע יֹומֹוי ְלֵעיָלא ׁשָ ָעאן ְלַאְלּבָ ְּדַכד ּבָ ִּאינון יֹוִמין , יֹומֹויּ
חֹובֹוי א, ְּדָפִגים ִאיהו ּבְ ָּחְסִרין ֵמַההוא ְלבוׁשָ ָמָנא ֲחֵסָרא, ּ ׁש ּבְ ן ִאי . ְוִאְתַלּבַ ּכֵ ל ׁשְ ּכָ

יִאין ִאינון ַההוא ַעְלָמא, ַּסּגִ ׁש ּבְ ה ְדִאְתַלּבַ ּמֶ ר ָנׁש ּבַ ְּוָלא ֶלהֵוי ֵליה ְלּבַ ּ ֵדין ַווי ֵליה. ּ , ּּכְ
ם ַעל ִאינון יֹוִמין, ּיהַווי ְלַנְפׁשֵ יִהּנָ ּגֵ ְּדָדְייִנין ֵליה ּבַ ּ ִרין, יֹוִמין ַעל יֹוִמין. ּ . יֹוִמין ַעל ַחד ּתְ

הו, ְּדַכד ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא ׁש ּבְ ח יֹוִמין ְדִאְתַלּבַ ּכַ ָּלא ַאׁשְ ֶמה , ּ א ּבַ ְּוָלא ֲהֵוי ֵליה ְלבוׁשָ ּ
י ּסֵ ִאין ִאינון ַצִד. ְּדִאְתּכַ ַּזּכָ א, יַקָיאּ א ַקִדיׁשָ יה ְדַמְלּכָ ְלהֹון ְטִמיִרין ִאינון ְלַגּבֵ ְּדיֹוֵמיהֹון ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ,

י ְיָקר ְייהו ְלבוׁשֵ ְּוִאְתֲעִביד ִמּנַ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ הו ּבְ א ּבְ ׁשָ   .ְּלִאְתַלּבְ

ָרָזא ְדַמְתִניִתין ִניָנן ּבְ י ֵערוּמִ)בראשית ג(, ַמאי ִדְכִתיב, ּּתָ ּ ַוֵיְדעו ּכִ ּ ְיִדיָעה ָיְדֵעי , ים ֵהםּ
ׁש א ִדיָקר. ַמּמָ ְּדַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ְּדִאְתֲעִביד ֵמִאינון יֹוִמין, ּ ְייהו, ּ ַרע ִמּנַ ַאר , ּּגָ ּתָ ְוָלא ִאׁשְ

יה א ּבֵ ׁשָ ּיֹוָמא ֵמִאינון יֹוִמין ְלִאְתַלּבְ ְלִמי ָראו ֵעיְניך )תהלים קלט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ָ ּגָ ּ
ֵתבוְָוַעל ִסְפְרך ּכֻ ָּלם ִיּכָ ָּיִמים יוָצרו. ּ ָּיִמים יוָצרו ַוַדאי. ּ ּ ֶהם, ּ ְּדָהא ָלא , ְוֹלא ֶאָחד ּבָ

הו א ּבְ ׁשָ ְייהו ְלִאְתַלּבְ ַאר ַחד ִמּנַ ּתָ ִּאׁשְ ַדל ָאָדם. ּ ּתַ ַּעד ְדִאׁשְ ׁשוָבה, ּ א , ְּוָעַבד ּתְ ְּוקוְדׁשָ
יל ֵליה ִריך הוא ַקּבִ ּּבְ ּ א ָאֳחָרִנין)אנימ(ְּוָעִביד ֵליה ָמאָנא , ְ ֲהָדא . ְוָלא ִמן יֹומֹוי, ּ ְלבוׁשָ

ם' ּ ַוַיַעׂש ה)בראשית ג(, ּהוא ִדְכִתיב יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ֱּאלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ַאְבָרָהם ְדָזָכה, ּתָ ִתיב, ּּבְ ָיִמים)בראשית כד(, ַמה ּכְ א ּבַ ום ְדָזָכה, ּ ּבָ ִּמּשׁ ד . ּ ּכַ
ַלק ֵמַהאי ַעְלָמאִא ׁש ִדיֵליה, ְּסּתַ ִאינון יֹוִמין ַמּמָ ּּבְ ּ הו, ּ ׁש ּבְ ְוָלא ָגַרע , ָּעאל ְוִאְתַלּבַ

לום ֵּמַההוא ְלבוׁש ְיָקר ּכְ ּ ָיִמים, ּ א ּבַ ִּדְכִתיב ּבָ ִתיב. ּ ִאיֹוב ַמה ּכְ ּ ַויֹאֶמר ָערֹום )איוב א(, ּּבְ
י ְוָערֹום ָאׁשוב ׁשָ ֶטן ִאּמִ הָּיָצאִתי ִמּבֶ יה. ּמָ א ּבֵ ׁשָ א ְלִאְתַלּבְ ַאר ְלבוׁשָ ּתָ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]791דף [ -ּ

  ]ב''דף רכד ע - ' זוהר חלק א[

ָנא ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא, ּתָ ַּזּכָ ִאין, ּ ֲארו ְלַעְלָמא ְדָאֵתי , ְּדיֹוֵמיהֹון ַזּכָ ּתָ ְוַכד , )זכאין(ְּוִאׁשְ
ְלהו, ָנְפִקין ָרן ּכֻ ִּמְתַחּבְ י ְיָקר )ב''ף רכד עד(ְּוִאְתֲעִבידו , ּ יה, ְּלבוׁשֵ א ּבֵ ׁשָ ּוְבַההוא . ְּלִאְתַלּבְ ּ

א ָגא ֵמִעּנוָגא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ְּלבוׁשָ א, ָּזָכאן ְלִאְתַעּנָ ּוְבַההוא ְלבוׁשָ ּ ְזִמיִנין ַלֲאָחָייא , ּ
א ְיקומון. ּוְלֵמיַקם ְּוָכל ִאינון ְדִאית ְלהו ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ּ בו )וב לחאי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ַוִיְתַיּצְ ּ

מֹו ְלבוׁש ַּווי ְלִאינון ַחָייֵבי ַעְלָמא. ּּכְ חֹוֵביהֹון , ּ ַאר ,  ַחְסִרין)עלמין(ְּדיֹוֵמיהֹון ּבְ ּתָ ְוָלא ִאׁשְ
ְייהו ְסָיין, ִּמּנַ ה ְדִאְתּכַ ּמֶ ד ִיְפקון ֵמַעְלָמא, ּבַ   .ּּכַ

אָנא ִאין, ּתָ ל ִאינון ַזּכָ ׁשָ, ּּכָ ְּדָזכו ְלִאְתַלּבְ יֹוֵמיהֹוןּ ְלבוׁש ְיָקר ּבְ ַההוא , ּא ּבִ ִּמְתַעְטָרן ּבְ ּ
הו ֲאָבָהן, )א גולמא''ס(ַעְלָמא  ֵּמִעטוֵרי ְדִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ ּ ּ ֵּמַההוא ַנַחל ְדָנִגיד ְוָנִפיק ְלִגְנָתא , ּ ּ

ַצְחָצחֹות ' ָ ְוָנֲחך ה)ישעיה מח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְדֵעֶדן יַע ּבְ ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ ך ְוגוּתָ . 'ַָנְפׁשֶ
ְּוִאינון ַחָייֵבי ַעְלָמא א ְדיֹוֵמיהֹון, ּ ְלבוׁשָ א ּבִ ׁשָ ְּדָלא ָזכו ְלִאְתַלּבְ ּ ּ ִתיב, ּ  )ירמיה יז(, ֲּעַלְייהו ּכְ

ר ְדּבָ ּמִ ַכן ֲחֵרִרים ּבַ י ָיֹבא טֹוב ְוׁשָ ֲעָרָבה ְוֹלא ִיְרֶאה ּכִ ַעְרָער ּבָ   .ְוָהָיה ּכְ

י ִיְצָחק ָאה, ָאַמר ִרּבִ ּ חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקבַזּכָ ּ יר ֲהָוה ֵליה, ּ ְּדָרֲחָצנו ַיּתִ ּ י , ּ ַכְבּתִ ִּדְכִתיב ְוׁשָ
ָאֳחָרא. ִעם ֲאבֹוַתי הו ְוָלא ּבְ י ּבְ ְּדֶאְזּכֵ הו. ּ י ּבְ ְּדֶאְזּכֵ יֹוִמין ִדיֵליה, ּ א ּבְ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ ּוְביֹוִמין , ּ

  .ִּדְלהֹון

י ְיהוָדה ָאַמר ִתיב, ִּרּבִ ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו)בראשית כז(, ּכְ ָגָדיו. ּ ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ְגֵדי . ּבְ ּבִ
ֵעי ֵליה ו ִמּבָ ְּדָהא ָלאו ִדיֵדיה ֲהוו. ֵּעׂשָ ּ ּ ָגִדים, ּ ו ֲהוו ַהְנהו ּבְ ֶּאָלא ְדֵעׂשָ ּ בראשית (, ִּדְכִתיב. ּ

דֹול ַהֲחמודֹות)כז ָנה ַהּגָ ו ּבְ ְגֵדי ֵעׂשָ ח ִרְבָקה ֶאת ּבִ ּקַ ּ ַוּתִ ְגֵד, ּ ִתיב ּבִ ו ּכְ ְוָהָכא , )הכא(י ֵעׂשָ
ָגָדיו ַמע, ֵריַח ּבְ   .ְּדַיֲעֹקב ַמׁשְ

לֹוַמר, ַּוָיַרח, ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ֶּאָלא ל ְלָהְלָאה, ּכְ ּכַ ְּוָאַרח ֵריָחא ִדְלבוׁשֹוי ְדַההוא , ִאְסּתָ ּ ּ
ְרֵכיה, ַעְלָמא ֵדין ּבָ ִתיב. ּּכְ ֵריַח, ְּוַעל ָדא ּכְ ִני ּכְ ֶדהְרֵאה ֵריַח ּבְ ָּדא הוא ֲחַקל ְדַתפוִחין ,  ׂשָ ּ ּ ּּ

ין י ְיָקר, ָאַמר. ַּקִדיׁשִ ִאינון ְלבוׁשֵ ּהֹוִאיל ְוָזִכיָת ּבְ ַמִים, ּ ן ְלך ָהֱאֹלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ְּוִיּתֶ ַמאי . ָ
ַמע ין, ַמׁשְ ִגין ִדְבַההוא ֲחַקל ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ל יֹוָמא)א נטיף''ס(ָנִטיל , ּּ ּ ֵמַההוא ,ּ ַטָלא ּכָ

ַמִים ַמִים, ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ִּדְכִתיב ִמַטל ַהּשָׁ ּ.  

י יֹוֵסי ְרֵכיה, ָאַמר ִרּבִ ֹכָלא ּבָ ּּבְ י ָהָאֶרץ, ּ ַמּנִ ַמִים וִמׁשְ ִּמַטל ַהּשָׁ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ
ָגָדיו ְּדַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ׁש. ּ ָגָדיו ַמּמָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבְ ָנא. ּכְ , ֶאֶלף ַוֲחֲמׁש ְמָאה ֵריִחין, ּתָ

ן ֵעֶדן ָכל יֹוָמא ִמּגַ ין ִדיָקר ְדַההוא ַעְלָמא, ָסְלִקין ּבְ הו ִאינון ְלבוׁשִ ֵמי ּבְ ּסְ ְּדִמְתּבַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְּדִמְתַעְטָרן ִמן יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש ּ ּ.  

י ְיהוָדה ין ִאינון, ָּאַמר ִרּבִ ה ְלבוׁשִ ּמָ ּּכַ י ֶאְלָעָזר. ּ  )ב''א ע''ויקרא ע(ֵרי ּטו, ָאַמר ִרּבִ
ַּעל ָדא ְפִליגו, ְדָעְלָמא ָלָתא ִאינון. ּּ א. ֲּאָבל ּתְ ַההוא ְלבוׁשָ י ּבְ ׁשֵ ַּחד ְדִמְתַלּבְ ּ ּרוָחא , ּ

ִּדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא גֹו ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ְּוַחד ְיָקָרא ִמּכָֹלא. ּ ָמָתא ּבְ יה ִנׁשְ א ּבֵ ׁשָ ְּדִמְתַלּבְ ּ ּ ,
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ין פוְר ּּבֵ אּ א ִדְלַבר. ִּפיָרא ְדַמְלּכָ ְּוַחד ְלבוׁשָ . ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתֲחֵזי, ְּדָקִאים ְוָלא ָקִאים, ּ
א יה ַנְפׁשָ א ּבֵ ׁשָ ַהאי ִמְתַלּבְ ַעְלָמא, ּּבְ ָטא ּבְ   .ְוָאְזָלא ְוׁשָ

א)שתא(ּוְבָכל ֵריׁש ַיְרֵחי  ּתָ ּבַ רוָחא ִדְבִגְנָתא,  ְוׁשַ ַרת ּבְ ָּאְזַלת ְוִאְתַקּשְׁ ּ ְדֵעֶדן ְדַאְרָעאּ ּ ,
יָרא ין ַפְרּגֹוָדא ַיּקִ יה אֹוִליף ְוָיַדע ַמה ְדָיַדע, ְּדָקְייָמא ּבֵ ּוִמּנֵ ּ ַעְלָמא, ּ ט ְואֹוַדע ֵליה ּבְ   .ְּוׁשָ

ָנא א, ּתָ ר ַנְפׁשָ וִרין ִאְתַקּשַׁ ְתֵרין ִקּשׁ א, ּּבִ ּתָ ּבַ ָכל ֵריׁש ַיְרָחא ְוׁשַ וָרא ְדרוָחא, ּבְ ִקּשׁ ּּבְ ּ ,
ּין ֵריֵחי ּבוְסִמין ִדְבִגְנָתא ְדֵעֶדן ְדַאְרָעאִּדי ּבֵ ּ אט, ּ ן ָאִזיל ְוׁשָ ּמָ ר ִעם רוָחא , ּוִמּתַ ְּוִאְתַקּשַׁ

ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ָמָתא ִדְצִריָרא ּבִ ִנׁשְ ּּבְ ּוִמְתַרְוָיא וִמְתָזַנת ֵמִאינון ִזיִוין ְיָקִרין, ּ ּ , ְּדַהאי ִסְטָרא, ּ
ִמיד' ְָוָנֲחך ה, ִדְכִתיבֲּהָדא הוא . ּוְדַהאי ִסְטָרא ִמיד ַדְייָקא, ּתָ   .ּּתָ

ך ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ַצְחָצחֹות. ְָוִהׂשְ ֶּאָלא ַצחוָתא ַחד. ַּמהו ּבְ רוָחא , ּ ר ּבְ ד ִאְתַקּשַׁ ּּכַ
א ַּצחוָתא ִדְלַגו ִמן ַצחוָתא, ִּדְבִגְנָתא ִדְלַתּתָ ָמָתא ִדְלֵעיָל, ּ ִנׁשְ ָרן ּבְ ד ִמְתַקּשְׁ ְצרֹוָרא , אּכַ ּבִ

ַצח ַחד, ְּדַחֵיי ֵרין, ְּוַהְיינו ּבְ ְּדִאינון ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ַצחֹות ּתְ ָמָתא ַוַדאי, ּ ירו ְדִנׁשְ ַיּקִ ּּבְ ּ ,
לֹוַמר ַצְחָצחֹות ך, ַּמאן ָיִרית ָדא, ּכְ ׁש. ַָנְפׁשֶ ך ַמּמָ ָאה חוְלֵקהֹון ְדַצִדיַקָייא. ַָנְפׁשֶ ַּזּכָ ּ ּ.  

ְמע י ׁשִ ין ִאינון ַחְבַרָייא ְדָבֶבל, ֹוןָאַמר ַרּבִ ד ֲאָנא ּבֵ ּּכַ אי, ּ ּבָ י ּגַ ְנׁשֵ ְּואֹוְלֵפי ִמֵלי , ִמְתּכַ
ְלָייא ִאְתּגַ יָפא, ּּבְ ּקִ ַפְנָקא ְדַפְרְזָלא ּתַ גוׁשְ ְּוִאינון ַעְייֵלי לֹון ּבְ ּ ל ִסְטִרין, ּ ה . ְסִתיָמא ִמּכָ ּמָ ּכַ

אִזְמִנין אֹוִליְפָנא לֹון ָאְרחֹוי ְדִגְנָתא א,  ְדַמְלּכָ א כמה זמנין אמינא ''נ(. אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ
  .)לון ארחוי דאורייתא דמלכא קדישא ואורחין עלאין

  ]א''דף רכה ע - ' זוהר חלק א[

ין ְדַצִדיַקָיא ִדְבַההוא ַעְלָמא ל ִאּנון ַדְרּגִ ה ִזְמִנין אֹוִליְפָנא לֹון ּכָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ ֵפי , ּ ְּוֻכְלהו ִמְסּתָ ּ
ִּמִלין ִאֵלין) א''דף רכה ע( ְלֵמיַמר ִגְמגוָמא)מעלעלין( ֶּאָלא ָלָעאן, ּ ך ְפִסילוִסין . ּ ּבְ ִגיִני ּכָ ּּבְ ּ ְ

פוֵמיה, ִּאְקרון ַההוא ְפִסילוָתא ִדְמַגְמֵגם ּבְ ּּכְ ּ ּ ּּ.  

ֲּאָבל ִלְזכוָתא ָדִאיְנָנא ְלהו ּ ֵפי, ּ א ְורוָחא ַקִד. ּהֹוִאיל וִמְסּתָ ְּדָהא ֲאִויָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ א ּ יׁשָ
ְייהו ְּוָיְנֵקי ֵמֲאִויָרא ְורוָחא ִדְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ִּאְתֲעֵדי ִמּנַ ת ִאְתֲחֵזי . ּ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדֶקׁשֶ

ַדאי ְלֶמחֵמי ֵסֶבר ַאְנפֹוי , ֲּעַלְייהו ְּוָלאו ִאינון ּכְ ן ֵסֶבר ַאְנִפין , )א דאליהו''ס(ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
  .ָאֳחָרִנין

ַעְלָמא ְוֲאָנא ִסיָמָנא , ְּלהוֲּאָבל ָדא ְמַהְנָיא  ִכיַח ּבְ ַעְלָמא)א סמכא''נ(ְּדֲאָנא ׁשְ ְּדָהא ,  ּבְ
ַצֲעָרא ַחַיי ָלא ָיִתיב ַעְלָמא ּבְ ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ְתָראי ָלא ָיקום ָדָרא , ְּוָלא ִאְתָדן ּבְ ּּבַ ּ

ָדָרא ָדא ח ַמאן ְדָיִגין. ּכְ ּכַ ּתַ ין ַעְלָמא ְדָלא ִיׁשְ ְּוַזּמִ חון , ּ ֲעַלְייהוּ ּכְ ּתַ ְּוָכל ַאְנִפין ֲחִציִפין ִיׁשְ ּ
א ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ א, ְלֵעיָלא. ּבֵ חֹוַבְייהו ִדְלַתּתָ   .ַּוֲחִציפוָתא ִדְלהֹון, ּּבְ

ִני ַעְלָמא ְדָצְווִחין ּוְזִמיִנין ּבְ ח ֲעַלְייהו, ּ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ א ְלָכל ִסְטֵר. ּ ְּיַהְדרון ֵריׁשָ י ּ
ַאְסָווָתא, ַעְלָמא ְּוָלא ְיתובון ּבְ יר. ּ ַעְלָמא ְוָלא ַיּתִ ְחָנא ְלהו ּבְ ּכַ ֲּאָבל ַחד ָאסוָתא ַאׁשְ ּ ,

אֹוַרְייָתא חון ִאינון ְדָלָעאן ּבְ ּכְ ּתַ ַההוא ֲאַתר ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ יַנְייהו , ּ ח ּבֵ ּכַ ּתַ  )א''א ע''ויקרא ע(ְּוִאׁשְ
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ר ּקַ ּתַ יהֵּסֶפר ּתֹוָרה ְדָלא ִמׁשְ ד ַמְפֵקי ַהאי. ּ ּבֵ ֵאי, ּכַ ִגיֵניה ִמְתָעֵרי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּבְ ן . ּ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ
ְדָקא ָחֵזי א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ יה ׁשְ יב ּבֵ ִּאי ַאְכּתִ   .ְּוָהא אֹוִליְפָנא ִמָלה, ּ

יַנְייהו ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלָייא ּבֵ ַּווי ְלָדָרא ְדִאְתּגַ אְּוָלא ִמְתָעֵרי ֲעֵליה ְלֵעיָל, ּּ ַמאן . א ְוַתּתָ
ַצֲעָרא ְטֵפי א ְדַעְלָמא ּבְ ְעּתָ ׁשַ ְְוִאְצְטִריך , ְְוִאְצְטִריך ַעְלָמא ְלִמְטָרא, ִּאְתַער ֲעֵליה ּבְ

דֹוֲחָקא ְדַעְלָמא יר ּבְ   .ְלַאְגָלָאה ֵסֶפר ּתֹוָרה ַיּתִ

ַצֲעָרא א ַרֲחִמין ֲעֵלי ִקְבֵרי, ְּדַכד ַעְלָמא ּבְ ֵני ָנׁשָ ְל, ּוָבָעאן ּבְ ּהו ֵמִתין ִמְתָעִרין ּּכֻ
א ַאְקִדיַמת ומֹוָדָעא ְלרוָחא, ֲּעֵליה ְּדָהא ַנְפׁשָ ּ ָגלוָתא, ּ ח ּבְ ּכַ ּתַ ְּדָהא ֵסֶפר ּתֹוָרה ִאׁשְ ּ ,

דֹוֲחָקא ְדַעְלָמא ְּוַחָייא ָאָתאן וָבָעאן ַרֲחֵמי, ְּדִאיְגֵלי ּבְ ּ.  

ָמה ֵדין רוָחא מֹוְדָעא ִלְנׁשָ א, ּּכְ ָמה ְלקוְדׁשָ ּוְנׁשָ ִריך הואּ ּ ּבְ ִריך הוא , ְ א ּבְ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ ְּ

לוָתא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ֵמַאְתִריה, ְוָחס ַעל ַעְלָמא, ִאְתַער ְּוָדא ַעל ּגָ ְּוַחָייא ָאִתין ְלִמְבֵעי , ּ
ַּווי ְלָדָרא ִאי ִאְצְטִריך ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַאְגָלָאה ֵליה ֵמֲאַתר ְלֲאַת. ַרֲחֲמי ַעל ִקְבֵרי ֵמַתָיי , רְ

א ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ֲּאִפילו ִמּבֵ חון ֲעַלְייהו, ּ ּגְ יַנְייהו ַעל ַמה ִיׁשְ ח ּבֵ ּכַ ּתַ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

א ֵני ָנׁשָ ְלהו ּבְ ְּוָדא ָלא ָיְדִעין ּכֻ ְתָרָאה, ּ לוָתא ּבַ ְלָייא ּגָ ד ִאְתּגַ א ּכַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ַעד . ּּ
ַלק ְלֵע ִתיב, יָלאָּלא ִתְסּתַ ר ְמלֹון אֹוְרִחים)ירמיה ט(, ַמה ּכְ ְדּבָ ּמִ ִנִני ּבַ ְלָבַתר .  ִמי ִיּתְ

ַעְלָמא ח ְטֵפי ּבְ ּכַ ּתַ ִזְמָנא ְדָדֲחָקא ִאׁשְ ַחת, ּּבְ ּכְ ּתַ ן ִאׁשְ ּמָ ּוְבָגלוָתא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ּתַ ן , ּ ּמָ ּתַ
ְּוֹכָלא ִמְתָעִרין ֲעֵליה, ִהיא ֵאי, ּ   .ִּעָלֵאי ְוַתּתָ

ְמעֹוןָא י ׁשִ ֵאי, ַמר ִרּבִ ְבָלֵאי ִטְפׁשָ י ּבַ ִּיְנְדעון ִמִלין ְדָרֵזי ְדָחְכְמָתא, ִּאי ַהּנֵ ּ ּ ַעל ַמה , ּּ
ִאים ַעְלָמא ן, ּקָ ׁשָ א ִמְתַרּגְ דֹוֲחָקא. ְוָסְמכֹוי ַעל ַמה ּקָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ד ִיׁשְ ָבָחא ְדַרב , ּכַ ִּיְנְדעון ׁשְ ּ ּ

ד ִאׁשְ.  ֵייָבא ָסָבא)המנונא( יַנְייהוּכַ ח ּבֵ ּכַ ְבֵחיה, ּּתַ ְּוָלא ֲהוו ָיְדֵעי ׁשִ ְחָנא ִמלֹוי . ּ ּכַ ְּוָהא ַאׁשְ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִמלֹוי ִדׁשְ ָרן ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ָרָזא ִעָלָאה ְדָחְכְמָתא, ּ ָבֵחיה, ּּבְ ְּוִאינון ָלא ֲהוו ָיְדֵעי ׁשְ ּ ּ.  

ַתר ִמֵלי ְדָחְכְמָתא א ָאְזִלין ּבָ ּתָ ּאן ְדָקִאים ֲעָלהְוֵלית ַמ, ְּוַהׁשְ ְוִעם . ְּוֵלית ַמאן ְדָקֵרי, ּ
ל ָדא א וִבְקִביעוָתא ְדַיְרֵחי, ּכָ ּתָ ִעּבוָרא ְדׁשַ יַנְייהו ִפְקִחין ּבְ ִּאית ּבֵ ּ ּ ּ ב ְדָלא , ּּ ַּאף ַעל ּגַ

יַדְייהו, ִּאְתְייִהיב ְלהו   .ְּוָלא ִאְתָמַסר ּבִ

ִניָנן ֵריַסר ַיְרֵחי, ּתָ ִקְבָראַהאי ֶנֶפׁש ִאיִהי, ּתְ גוָפא ּבְ ָרא ּבְ ִדיָנא , ּ ִמְתַקּשְׁ ְּוִאְתָדנו ּבְ ּ
ֲחָדא ר ַהִהיא ֶנֶפׁש ְדַצִדיַקָייא, ּכְ ּּבַ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ִקְבָרא, ּ ַצֲעָרא , ּוְזִמיָנא ּבְ ְוָיַדע ּבְ
ּוְבַצֲעָרא ְדַחֵיי ָיַדע , ִּדיֵליה ְדַלת ֲעַלְייהו, )א לא ידע''ס(ּ ּתַ ְּוָלא ִאׁשְ ּ.  

ֵריַסר ַיְרֵחיּו א ַחד, ְלָבַתר ּתְ ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ַעְלָמא, ִּאְתַלּבַ אט ּבְ ְּוָיַדע ִמן רוָחא , ְוָאִזיל ְוׁשָ
ָדל ַצֲעָרא ְלַעְלָמא, ַּמה ְדָיַדע ּתְ ֵעי ַרֲחֵמי, ְּוִאׁשְ   .ּ ַצֲעָרא ְדַחֵיי)להו(ּוְלִמְנַדע . ּוְלִמּבָ

ִזְמָנא ְדִאית , ּוַמאן ִאְתַער ְלָכל ַהאי ָאהּבְ ְדָקא ְיאות, ַזּכָ ְּדאֹוַדע ְלהו ּכְ ּ ָאה , ּ ְּוַההוא ַזּכָ
יַנְייהו מֹוַדע ּבֵ ּתְ ַעְלָמא, ְּדַתְנָיא. ִּאׁשְ ַאר ּבְ ּתָ ד ִאׁשְ ָאה ּכַ ין ַחָייא, ַזּכָ ּוֵבין ֵמיַתָיא , ּּבֵ
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מֹוַדע ּתְ יַנְייהו, ִאׁשְ ל יֹוָמא ַמְכְרֵזי ֲעֵליה ּבֵ ְּדָהא ּכָ ּ ַעְלָמאְוַכד ַצֲעָרא ָטֵפ, ּ ְּוהוא ָלא , י ּבְ
ּהוא אֹוַדע ְלהו ַצֲעָרא ְדַעְלָמא, ָּיִכיל ַלֲאָגָנא ַעל ָדָרא ּ.  

  ]ב''דף רכה ע - ' זוהר חלק א[

ָאה  ח ַזּכָ ּכַ ּתַ יַנְייהו )ב''דף רכה ע(ְוַכד ָלא ִאׁשְ ְּדַמְכְרֵזי ֲעֵליה ּבֵ ּ ח , ּ ּכַ ּתַ ג ''א ל''ד(ְוָלא ִאׁשְ

ַצֲעָרא ְדַעְלָמאּ ַמאן ְדִאְתַער ְל)בינייהו ֵאי . ֶּאָלא ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּהו ּבְ ֵדין ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּכְ
ְתׁשוָבה, ִּמְתָעִרין ֲעֵליה ַהִהיא ִזְמָנא ּבִ חון ּבְ ּכְ ּתַ ּוְצִריִכין ּכָֹלא ְדִיׁשְ ּ ּ ֵחי. ּּ ּכְ ּתַ ָהא , ְוִאי ָלא ִמׁשְ

ָּמאֵרי ְדִדיָנא ִאְתָערון ֲעַלְייהו ּ ְּוֲאִפילו רוַח , ּ ּ ִגיֵניה , ִּמְתָעִרין ֲעַלְייהו, ְּדִגְנָתא ְדֵעֶדןּ ּּבְ
ָמר, ְּדֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאּתְ   .ּכִ

אָנא י ִעם ֲאבֹוַתי, ּתָ ַכְבּתִ גוָפא, ְוׁשָ א, ּּבְ ַנְפׁשָ רוָחא, ּבְ ָמָתא, ּּבְ ִנׁשְ ְרִתיָכא ָחָדא, ּבְ , ּבִ
ַדְרָגא ִעָלָאה י ְיהוָדה. ּּבְ ה ֲאִטיִמין , ָּאַמר ִרּבִ ּמָ ֵני ַעְלָמאּכַ ְוָלא , ְּדָלא ָיְדֵעי, ִּמּכָֹלא ּבְ

יֵחי ּגִ ְמֵעי, ַמׁשְ ִמֵלי ְדַעְלָמא, ְוָלא ׁשָ ֵלי ּבְ ּכְ ח . ְּוָלא ִמְסּתַ ּכַ ּתַ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּוֵהיך קוְדׁשָ ְּ ְ

ַרֲחִמין ָכל ְזַמן ְוִעיָדן, ֲּעַלְייהו ּבְ ח, ּבְ ּגַ   .ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ

ַלת ִזְמִנין ּבְ א, יֹוָמאּתְ א ְדָכֶפְלּתָ ְמַעְרּתָ ִקְבֵרי ֲאָבָהָתא, ָּעאל רוָחא ָחָדא ּבִ יב ּבְ , ְוָנׁשִ
ְרִמין ל ּגַ ִקיוָמא, ְוִאְתְסָיין ּכָ ְּוָקְייֵמי ּבְ ְּוַההוא רוָחא ָנִגיד ַטָלא ִמְלֵעיָלא, ּ ּ ּ א , ּ ֵמֵריׁשָ

א ֵחי ֲאָבָהן ִעָלֵאי, ְדַמְלּכָ ּכְ ּתַ ֲּאַתר ְדִמׁשְ ְייהו)א מתער''ס(י ְוַכד ָמֵט. ּ ּ ַההוא ַטָלא ִמּנַ ּּ ,
א   .ִּמְתָעִרין ֲאָבָהן ִדְלַתּתָ

ין ְיִדיָען, ְוָתאָנא ַדְרּגִ ָּנִחית ַההוא ַטָלא ּבְ א, ּ ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ַּדְרּגָ ּוָמֵטי ְלַגן ֵעֶדן , ּ
א ּוֵמַההוא ַטָלא. ִּדְלַתּתָ ּ בוְסִמין ְדִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּ ִּאְתְסֵחי ּבְ ְּדָכִליל , ַּער רוָחא ָחָדאְוִאְת. ּ

יֵני ּבוְסִמין אט ּבֵ ְתֵרין ָאֳחָרִנין ְוָסִליק ְוׁשָ א, ּּבִ ִפְתָחא ִדְמַעְרּתָ ֵדין ִמְתָעִרין , ְוָעִייל ּבְ ּכְ
ִּאינון ְוִזיווָגן, ֲאָבָהן נֹוי, ּ   .ּוְבָעאן ַרֲחֵמי ַעל ּבְ

ַצֲעָרא ח ַעְלָמא ּבְ ּכַ ּתַ ִגין ְדִאינו, ְוַכד ִאׁשְ ּּבְ ְּוַההוא ַטָלא ָלא , ּן ְדִמיִכין ַעל חֹוֵבי ַעְלָמאּ ּ
ח ּכַ ּתַ ַעְלָמא, ַּעד ְדִאְתַער ֵסֶפר ּתֹוָרה, ִאְתְנִגיד ְוָלא ִאׁשְ ְדָקא ָחֵזי ּבְ א אֹוְדָעא . ּכְ ְוַנְפׁשָ

ָמָתא, ְּלרוָחא ִריך הוא, ְּורוָחא ְלִנׁשְ א ּבְ ָמָתא ְלקוְדׁשָ ְּוִנׁשְ ֵדין ָיִתיב ַמְלּכָ. ְּ ְרְסָייא ּכְ ּכֻ א ּבְ
א ִעָלָאה, ְדַרֲחֵמי יָקא ַקִדיׁשָ ְּוָנִגיד ֵמַעּתִ ְּנִגידו ְדַטָלא ְדָבדֹוְלָחא, ּ א . ּ ּוָמֵטי ְלִריׁשָ
א ְרִכין ֲאָבָהן, ְדַמְלּכָ ְּוָנִגיד ַההוא ַטָלא. ּוִמְתּבָ ְּלִאינון ְדִמיִכין, ּ ָרן , ּ א ''נ(ּוְכֵדין ִמְתַחּבְ

ְלהו)מתברכן ּ ּכֻ ִריך הוא ַעל ַעְלָמאְוָחִי, ּ א ּבְ ּיס קוְדׁשָ ְּ.  

ִריך הוא ַעל ַעְלָמא, ְוָתאָנא א ּבְ ָּלא ָחִייס קוְדׁשָ ַּעד ְדאֹוַדע ַלֲאָבָהן וְבִגיַנְייהו , ְּ ּ ּ
ְרָכא י יֹוֵסי. ַעְלָמא ִאְתּבָ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ֹלֹמה , ּ ִסְפָרא ִדׁשְ ְחָנא ִמֵלי ּבְ ּכַ ְּוָהא ַאׁשְ

ַּההוא ִעָלָאה, אַמְלּכָ ְּדָקָרא ֵליה ֵעיָטא ְדָחְכְמָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ.  
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ֵלי ְוָאַמר, ְּוַרב ַהְמנוָנא ְּדָהא ַאְחִזיו ֵליה, ָּהִכי ּגַ ּ יר ָעְבַדת ָרֵחל, ּּ ְּדָקְייָמא , ְּדַיּתִ
ת אֹוְרִחין ָפָרׁשַ ָכל ִזְמָנא ְדִאְצְטִריך ַעְלָמא, ּבְ ְלהו, ְּבְ ִּמּכֻ ָּארֹון ְוַכפֹוֶרת , הְּוָרָזא ְדִמָל. ּ

חוְלָקא ְדִבְנָיִמן ּוְכרוִבים ּבְ ּ אֹוְרָחא, ּ א ַעל ּכָֹלא, ְּדִאְתְיִליד ּבְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ:  

ָטה ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַּוִיׁשְ ּ ָטה, ּ א. ַּמאן ֹראׁש ַהּמִ ִכיְנּתָ י . ָּדא ׁשְ ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון לֹום, ׁשִ ַרע ְוָסִגידֶּאָלא ְלִדיֵד. ַחס ְוׁשָ א ֲחֵזי)אלא(. ּיה ּכָ א, ִּמָטה,  ּתָ ִכיְנּתָ . ָּדא ׁשְ
ֹלֹמה)שיר השירים ג(, ִּדְכִתיב ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ָטה ַמאן הוא. ּ ֹּראׁש ַהּמִ ָּדא ְיסֹוָדא . ּ

א, ְדַעְלָמא א ְדַעְרָסא ַקִדיׁשָ ְּדהוא ִריׁשָ ּ ָרֵאל, ַעל ֹראׁש. ּ  ֹראׁש ְּדָקִאים ַעל, ָּדא ִיׂשְ
ָטה ך. ַּהּמִ ִגיֵני ּכָ ָרֵאל ְלִדיֵדיה ָקא ָסִגיד, ְּבְ   .ִּיׂשְ

ַההוא ִזְמָנא ָלא ֲהָוה ָמַרע, ְוִאי ֵתיָמא ִתיב, ָּהא ּבְ ַּוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים , ְּדָהא ְלָבַתר ּכְ
ה ָאִביך חֹוֶלה ָָהֵאֶלה ַויֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ּ א ְדָסִגיד. ּ ְעּתָ ּוְבׁשַ ְּוַעל ְדָיַדע , ה חֹוֶלהָלא ֲהָו, ּ

ְּדָהא ְבַההוא ִזְמָנא ֵליָמָתא, ּ ְרְסָייא ׁשְ א ּכֻ ַדְרָגא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ָּסִליק ּבְ ך ָסִגיד , ּ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

ְרְסָייא ִעָלָאה, ְּלַההוא ְרִתיָכא יף, ּּכֻ ִלימו ְדִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ֵמיה, ּׁשְ ְּדִאְקֵרי ַעל ׁשְ ּ .
ָטה, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַּוִיׁשְ ּ ָטה ַוַדאי, ּ ַּעל ֹראׁש ַהּמִ ַלק , ּ ְּדָהא ִאְסּתַ ּ

א א ַקִדיׁשָ ִעְטרֹוי ְדַמְלּכָ ְּלַאְתֵריה ְוִאְתַעַטר ּבְ ּ ּ:  

ָטה ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַבע לֹו ַוִיׁשְ ְבָעה ִלי ַוִיּשָׁ ַּויֹאֶמר ִהּשָׁ ּ ּ ּ י ִחָי, ּ ּיא ָפַתח ִּרּבִ
י)קהלת ז(, ְוָאַמר ּנִ ָמה ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמּמֶ י ֶאְחּכָ יִתי ַבָחְכָמה ָאַמְרּתִ ל ֶזה ִנּסִ ִניָנן.  ּכָ , ָהא ּתָ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ל ִסְטרֹוי, ׁשְ ֵלמוָתא, ָיִרית ִסיֲהָרא ִמּכָ ׁשְ ּוְביֹומֹוי ָקְייָמא ּבִ ַהִהיא ִסיֲהָרא , ּ
ְרָכא ִמּכָֹלא ְּדִאְתּבָ ָעא ְלֵמיַקם ַעל ִנימוֵסי אֹוַרְייָתאְו, ּ ָמה ְוגו, ָאַמר. ַּכד ּבָ י ֶאְחּכָ   .'ָאַמְרּתִ

  ]א''דף רכו ע - ' זוהר חלק א[

י ְיהוָדה ִני , ַיֲעֹקב ָאַמר, ָּאַמר ִרּבִ ְצַרִים וְקַבְרּתַ אַתִני ִמּמִ י ִעם ֲאבֹוַתי וְנׂשָ ַכְבּתִ ְּוׁשָ ּ
ְקבוָרָתם ִניָנן, ּּבִ ן ּתָ ּמָ ְרׁשוָתא ָאֳחָראַמאן, ּתַ ָמֵתיה ּבִ ּ ְדָנַפק ִנׁשְ ּ ְּוגוָפא  )א''דף רכו ע(, ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ר ּבְ ִּדיֵליה ִאְתַקּבַ ִתיב, ּ או ֶאת ַאְרִצי )ירמיה ב(, ֲּעֵליה ּכְ ַטּמְ ֹבאו ַוּתְ ּ ַוּתָ ּ
ם ְלתֹוֵעָבה ְמּתֶ ְקבוָרָתם, ְוַנֲחָלִתי ׂשַ ִני ּבִ ְּוַיֲעֹקב ָאַמר וְקַבְרּתַ ְרׁשוָתא ְו, ּ ָמֵתיה ָנְפָקא ּבִ ִּנׁשְ ּ

  .ָאֳחָרא

י ְיהוָדה אֵני ַיֲעֹקב, ָּאַמר ִרּבִ יה, ׁשָ א ֲהַות ֲאִחיַדת ּבֵ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ יה, ּ ַקת ּבֵ ְּוִאְתַדּבְ ֲהָדא . ּ
ך ִמְצַרְיָמה)בראשית מו(, ּהוא ִדְכִתיב ָגלוָתא, ָ ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ך ּבְ ְּלָדְייָרא ִעּמָ  ְוָאֹנִכי. ְ

ם ָעלה ָמָתך, ֲָאַעְלך ּגַ י ִנׁשְ ְְלִאְזַדְווָגא ּבִ ּ ִקְבֵרי ֲאָבָהָתך, ּ ְוְלִאְתְקָבָרא ּגוָפך ּבְ ְ ּ ַמאי ָקא . ּ
ְרׁשוָתא ָאֳחָרא)א דהא לא''נ( )אף על גב דקא(, ַמְייֵרי ָמֵתיה ּבִ ּ ָנְפַקת ִנׁשְ א ועל דא ''נ(. ּ

  .)ואנכי אעלך גם עלה כתיב
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ית ָידֹו  א, ּיֹוֵסף ַוַדאי, ַָעל ֵעיֶניךְויֹוֵסף ָיׁשִ ְּדָהא הוא ּבוְכָרא ְדִהְרהוָרא ְדִלּבָ ּ ּ ּּבוְכָרא , ּ
ְּדִטָפה ַקְדָמָאה ֲהַות ָמר, ּ ְדִאּתְ ִריך הוא ְטִמיָרא ָדא. ּכִ א ּבְ ּוְבִגין ְדָיַדע קוְדׁשָ ּ ּ ר , ְּ ּשַׂ ִאְתּבַ

יֹוֵסף ְלָיא, ֵּליה ּבְ יה ּתַ ל ְרִחימוָתא ּבֵ ְּדָהא ּכָ ּ ּ.  

 ] בשנה70יום [ר הלימוד ליום יא כסלו סד

ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניך י ֵייָסא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ָָיׁשִ ִגין ְיָקָרא ְדַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ , ּבְ
ָרא ְדָהא יֹוֵסף ַקָיים ּשְׂ ּוְלִאְתּבַ ּ ִמיָתֵתיה, ּ ח ֲעֵליה ּבְ ּכַ ּתַ ְּוִיׁשְ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּ ִּמָלה , ִּרּבִ

ח, ְּוָדִחיְלָנא ְלַגָלָאה, אֹוִליְפָנא ּכַ ּתַ א. ּוְבעֹוָבֵדי ַעְלָמא ָחְכְמָתא ִאׁשְ י ַאּבָ א ''ד(, ֲאָתא ִרּבִ

יה)ג ונשקיה''ל ַטׁש ּבֵ ְְוַזֵיין ַזְייָנך, ְֵאיָמא ִמיָלך, ָאַמר. ּ ּבָ ְמעֹון ִמִלין . ּ י ׁשִ יֹומֹוי ְדִרּבִ ּּבְ ּ
ְלָיין   .ִּאְתּגַ

ִנּמוֵסי ַעְלָמא, ְּדַרב ֵייָסא ָסָבאּאֹוִליְפָנא ִמִפְרִקין , ָאַמר ַהאי . ּּבְ ר ָנׁש ְדָזֵכי ְלַבר ּבְ ּּבַ
ר, ַעְלָמא ד ִאְתַקּבַ ֵעי ֵליה ְלַנְגָדא ַעְפָרא ַעל ֵעינֹוי ּכַ ִּליּבָ ְּוָדא הוא ְיָקָרא ִדיֵליה, ּ ּ ,

יה ים ִמּנֵ חֹו, ְּלַאֲחָזָאה ְדַעְלָמא ַאְסּתִ ְּוהוא ָיִרית ֵליה ְלַעְלָמא ּתְ   .תֹויּ

ִגין ְדֵעינֹוי ְדַבר ָנׁש יה ִאְתֲחֵזי, ּּבְ ֵּחיזו ְדַעְלָמא ּבֵ ָווִנין ָהִכי ִאינון ְדַאְסָחרו, ּ ְּוָכל ּגְ ּ ּ .
ִּחָווָרא ְדֵביה א אֹוְקָינֹוס, ּ א ַרּבָ ָכל ִסְטֵרי, ּהוא ַיּמָ ל ַעְלָמא ּבְ ָנא ָאֳחָרא . ְּדַאְסַחר ּכָ ּגוֹוָ

א  ּתָ ׁשְ ין ַמָיא, ֲּאִפיקו ַמָיאְּד, )דאקיפו(ּהוא ַיּבֶ א ָקִאים ּבֵ ּתָ ׁשְ ין , ְוַיּבֶ ָנא ּבֵ ָּהִכי הוא ּגוֹוָ
  .ַמָיא

ִליָתָאה ָנא ָאֳחָרא ּתְ ְמִציעוָתא ְדֵביה, ּגוֹוָ ִּהיא ּבִ ַל ם, ּ ָּדא ְירוׁשָ ְּדִהיא ֶאְמָצעוָתא , ּ ּ
ָנא ְרִביָעָאה. ְדַעְלָמא ִּהיא ֵחיזו ְדָכל ֵעיָנא, ּגוֹוָ ת ַעִיןְוִאְקֵרי , ּ ת ַעִין, ּבַ ִּדְבַההוא ּבַ ּ ,

ִּאְתֲחֵזי ַפְרצוָפא ְּוֵחיזו ְיָקָרא ִמּכָֹלא. ּ ָּדא ִציֹון, ּ ְּדִאיִהי ְנקוָדה ֶאְמָצעוָתא ִמּכָֹלא, ּ ּ ּ ְּדֵחיזו , ּ ּ
ן ִאְתֲחֵזי ּמָ א. ְּדָכל ַעְלָמא ּתַ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ן ׁשַ ִפירו ְדֹכָלא, ְוַתּמָ ְּדִהיא ׁשַ ּ ּ ּו ְדֹכָלאְוֵחיז, ּּ ּ ּ ,

ְּוֵעיָנא ָדא הוא ְירוַתת ַעְלָמא ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכָ ִביק ֵליה, ּ ְוָיִרית , ְּוַהאי ָנִטיל ֵליה, ַּהאי ׁשָ
  .ֵּליה

ִפיר ָקֲאַמְרּתְ, ָּאַמר ֵליה יר, ּׁשַ ֲּאָבל ִמָלה ְסִתיָמא ִאיהו ַיּתִ , ּוְבֵני ַעְלָמא ָלא ָיְדִעין, ּ
ָלן ּכְ א ְדַבר ָנׁש ָנִפיק ֵמַעְלָמאְּדָהא , ְוָלא ִמְסּתַ ְעּתָ ׁשַ יה. ּּבְ א ִדיֵליה ְטִמיָרא ִעּמֵ ַּנְפׁשָ ְוַעד , ּ

ר ָנׁש ָחמו ַמה ְדָחמו, ָלא ָנְפַקת ֵּעינֹוי ְדּבַ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב, ּ י לא )שמות לג(, ּּכְ  ּכִ
ַחֵייהֹון ָלא ָחָמאן. ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי ִמיַתְת, ּּבְ   .הֹון ָחָמאןֲאָבל ּבְ

ְּוֵעינֹוי ְפִקיָחן ֵמַההוא ֵחיזו ְדָחָמא ּ ּ ְּוִאינון ְדָקְייִמין ֲעֵליה, ּ ּ ְוָאה ָיָדא ַעל , ּ ָעא ְלׁשַ ּבָ
ָמא ֵעינֹוי, ֵעינֹוי ָרָזא ְדִנּמוֵסי ַעְלָמא, ּוְלַאְסּתָ ִגין ַההוא ְדאֹוִליְפָנא ּבְ ּּבְ ּ א . ּ ְעּתָ ִּדְבׁשַ

ֲארו ֵעינֹוי ְפִק ּתָ ְּדִאׁשְ יָרא ְדָחָמא, יָחןּ ֵּמַההוא ֵחיזו ַיּקִ ְוָאה , ִאי ָזֵכי ְלַבר. ּ ָרא ָקִדים ְלׁשַ ּבְ
ָמא לֹון ָּיֵדיה ַעל ֵעינֹוי וְלַאְסּתָ ית ָידֹו ַעל ֵעיֶניך, ּ ָמה ִדְכִתיב ְויֹוֵסף ָיׁשִ ִגין ְדָהא ֵחיזו . ָּכְ ּּבְ ּ
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ַנת ְלֳקְבֵליה א ִאְזַדּמְ ָּאֳחָרא ְדָלא ַקִדיׁשָ ּ ּ א ִעָלָאהְוֵע, ּ א ֵחיזו ַקִדיׁשָ ּתָ ּיָנא ְדָחָמא ַהׁשְ ּ ָלא , ּ
ֵחיזו ָאֳחָרא ל ּבְ ּכַ   .ִּיְסּתַ

ֵביָתא, ְועֹוד ְּדַההוא ֶנֶפׁש ְסִמיַכת ְלֳקְבֵליה ּבְ ּ ַאר ֵעיָנא ְפִקיָחא, ּ ּתָ ְּוַההוא , ְּוִאי ִאׁשְ
ֵרי ַעל ֵעינֹוי ל ִאְתַל, ֵּחיזו ָאֳחָרא ִיׁשְ ּכַ ָכל ַמה ְדִאְסּתַ , ְּוָלאו ְיָקָרא ְדֵעיָנא הוא, ְטָיאּּבְ

ן ִמְקִריבֹוי ּכֵ ן ִמן ִמיָתא, ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ה ְדָלא , ְוָכל ׁשֶ ּמֶ ָלא ּבַ ּכָ ְּדָלאו ְיָקָרא ִדיֵליה ְלִאְסּתַ ּ
ַרָיא ַעל ֵעינֹוי ִמָלה ָאֳחָרא, ְִאְצְטִריך ּוְלַאׁשְ ַעְפָרא. ּ ְסָיא ּבְ ְּוָהא ִאְתָערו , ְלָבַתר ִאְתּכַ

ָּיא ַעל ִדיָנא ְדִקְבָרא ַמהוַחְבַר ים ֵעיָנא ִמן ּכָֹלא, ִּויָקָרא הוא. ּ ְּדַיְסּתִ ַּעל ְיָדא ִדְבֵריה , ּ
ַעְלָמא ַבק ּבְ   .ְּדׁשָ

א ֲחֵזי ְבָעה יֹוִמין, ּתָ ל ׁשִ יָתא ְלִקְבָרא, ּכָ א ָאְזָלא ִמּבֵ ְבָרא ְלֵביָתא, ַנְפׁשָ , ּוִמּקִ
ַלת ֲעֵליה יֹוָמאּוְתַלת ִזְמ, ְּוִאְתַאּבָ א ְוגוָפא, ִנין ּבְ ֲחָדא ַנְפׁשָ ִּאְתָדנו ּכְ ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע , ּ

ַעְלָמא א, ּבְ ח ְלַאְתָעָרא ִלּבָ ּגַ   .ְוַיׁשְ
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ַתְחָיא , ּּגוָפא ִאְתְטִריד, ְלָבַתר א ָאְזָלא ְוִאּסְ ם )ב''דף רכו ע(ְוַנְפׁשָ יִהּנָ ּגֵ ְוָנְפָקא , ּבַ
ָט ַעְלָמאְוׁשָ ּוְמַבְקָרא ְלִקְבֵריה, א ּבְ א, ּ ׁשָ ה ְדִאְתַלּבְ ּמָ א ּבְ ׁשָ ַּעד ְדִמְתַלּבְ ּ.  

ֵריַסר ַיְרֵחי ִביק . ָּנְייִחין ּכָֹלא, ְלָבַתר ּתְ ַעְפָרא)שכיך(ּּגוָפא ׁשָ א ִאְתְצֵריר .  ּבְ ַנְפׁשָ
רוָחא ׁש, ְּוִאְתְנִהיר ּבְ ָמאָנא ְדִאְתָלּבַ ג . ּּבְ ִגְנָתא ְדֵעֶדןּרוָחא ִאְתַעּנַ ָמָתא ָסְלָקא . ּבְ ִנׁשְ

ִּלְצרֹוָרא ְדִעּנוָגא ְדָכל ִעּנוִגין ּ ָדא ְלִזְמִנין ְיִדיָען. ּ ר ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתַקּשַׁ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ מֹוְדָען, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּתְ ִלין ְוָלא ָיְדִעין ְוָלא ִאׁשְ ּכְ ַעל ַמה , ְּדָלא ִמְסּתַ
ד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאְוִי, ָקְייֵמי ְייהו ְלֶמְעּבַ י ִמּנַ ְּתְנׁשֵ ְּדִאית ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְדָעְבֵדי ְלבוׁש . ּּ ּ ּ ּּ

א. ְיָקר ְלֵעיָלא ְּוִאית ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְדָעְבֵדי ְלבוׁש ְיָקר ְלַתּתָ ּ ּ ְּוִאית ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא . ּ ּ
י ְיָקר ְלַהאי ַעְלָמ ְּדָעְבֵדי ְלבוׁשֵ ר ָנׁש. אּ ְּוֹכָלא ִאְצְטִריָכן ֵליה ְלּבַ ׁש, ּ ְלהו , ּוִמן יֹומֹוי ַמּמָ ּּכֻ ּ

ְקָנן ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִמְתּתַ   .ּכְ

י ְיהוָדה ָסָבא יה יֹוָמא ַחד, ִּרּבִ ַדְעּתֵ יׁש ּבְ ֶחְלֵמיה, ִּאְתַרּגִ ְּוַאֲחזו ֵליה ּבְ ּ ַּחד ִדיוְקָנא , ּ ּ
הֹוָרא ִדיֵליה ִּמּנְ יף, ּ ּקִ ע ִסְטִריןְּד, ּתַ , ָּאַמר ֵליה. ַמאי ַהאי, ָּאַמר ֵליה, ִּאְזְדַהר ְלַאְרּבַ

א ִדיָלך הוא ְּלבוׁשָ ְּלִדיוָרא ְדָהָכא, ְּ ּוֵמַההוא יֹוָמא ֲהָוה ָחֵדי, ּ ּ.  

י ְיהוָדה ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ָּאַמר ִרּבִ יהֹון, ּכָ ְלבוׁשֵ ּרוִחין ְדַצִדיַקָייא ָיְתִבין ּבִ ּ ּ ּׁשוִרין ׁשו, ּ ִרין ּ
ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִריך הוא, ּבְ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ יָקָרא ִעָלָאה, ְּ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבִ

ִרים ֶאת ָפֶניך)קמ בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ָ ְּ ּ ּ א. ּ י ַאּבָ ַקְדִמיָתא ַמה , ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ָרֵאל חו ִיׂשְ ּתַ ִתיב ַוִיׁשְ ּּכְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא',  ְוגוּ ָרֵאל, ַּמאן ִמָטה, ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֹראׁש . ָּדא ּכְ

ָטה ָּדא ַצִדיק, ַּהּמִ ָטה. ּ א, ַּעל ֹראׁש ַהּמִ א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ָלָמא ּכָֹלה ִדיֵליה, ּ ִּדׁשְ ָמה , ּּ ּכְ
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ֹלֹמה)שיר השירים ג(ִדְכִתיב  ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ְּלַההוא , ֵּדיה ָקא ָסִגידְּדַיֲעֹקב ְלִדי. ּ
ָטה ֵמיה, ְּדָקִאים ַעל ֹראׁש ַהּמִ ָרֵאל ׁשְ ך, ִּיׂשְ ִגיִני ּכָ ָטה, ְּבְ ָרֵאל ַעל ֹראׁש ַהּמִ חו ִיׂשְ ּתַ ַּוִיׁשְ ּ ּ.  

יָון ְדָיַדע ַיֲעֹקב, ְלָבַתר ִלים, ּּכֵ ּתְ א ִעָלָאה ִאׁשְ ַדְרּגָ ְּדָהא ּבְ א ִדיֵליה הוא ְלֵעיָלא , ּ ְּוַדְרּגָ ּ
ֵליָמָתא,  ֲאָבָהָתאִעם ּקוָנא ׁשְ ְלחֹודֹוי ּתִ ְּוהוא ּבִ יה, ּ ְרעוָתא , ַּאְחִסין ִלּבֵ ף ּבִ ּקַ ְּוָחֵדי ְוִאְתּתַ

יה ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ִּעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ יה. ּ ִתיב ּבֵ ָטה, ַּמה ּכְ ב ַעל ַהּמִ ָרֵאל ַוֵיׁשֶ ַּוִיְתַחֵזק ִיׂשְ ּ ַעל , ּּ
ׁש ָטה ַמּמָ ַלםְּדָהא ּבְ, ַּהּמִ ּתָ יר ִאׁשְ א ִעָלָאה ַיּתִ ַּדְרּגָ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ ּ.  

אָנא י ְיהוָדה, ּתָ א ִדיָלן אֹוִקיְמָנא, ָּאַמר ִרּבִ ַמְתִניּתָ ָעה ְפָרִקים , ּבְ ַאְרּבָ ָּהא ְדָתִניָנן ּבְ ּ
ָנה ָהעֹוָלם ִנדֹון ּשָׁ בוָאה, ּּבַ ֶפַסח ַעל ַהּתְ ּּבַ ֲעֶצֶרת ַעל ֵפירֹות ָהִאיָלן, ּ ל , ּּבַ ָנה ּכָ ֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ

ְבֵני ְמרֹון ֵאי ָהעֹוָלם עֹוְבִרים ְלָפָניו ּכִ ִים, ּבָ ּוַבַחג ִנדֹוִנין ַעל ַהּמַ . ָּהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּ
א אֹוִקיְמָנא בוָאה ְוכו, ְוָרָזא ְדַמְתִניּתָ ֶפַסח ַעל ַהּתְ ּּבְ ָרָזא , ָּלֳקֵביל ְרִתיָכא ִעָלָאה', ּ

אְוָדִוד, ְּדֲאָבָהן   . ַמְלּכָ

בוָאה ֶפַסח ַעל ַהּתְ ׁש, ּּבְ ְּדָהִכי הוא ַמּמָ ה , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא, ּ ַעל ָמה ַאְתָייא ַמּצָ
ֶפַסח ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא ִדיָנא, ְּוָהא ִדיָנא הוא, ּבְ ָרֵאל ְלֵמיַעל , ּ ִריאו ִיׂשְ ירוָתא ְדׁשָ ְּוָדא ׁשֵ ּ ּ

א א ְדקוְדׁשָ חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ִריך הואּ ּ ּבְ ְייהו ָחֵמץ, ְ ּוְלַבֲעָרא ִמּנַ ְּדִאיהו ַטֲעָוון ָאֳחָרִנין ִדי , ּ ּ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדִאְקרון ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ן ַעל ַעּמִ ְּמַמּנָ ּ . ֱאלֵהי ִנָכר, ּּ

ה, ֵיֶצר ָהָרע, ְּוִאְקרון ָחֵמץ ַמּצָ ּחוָלָקא ַקִד, ּוְלֵמיַעל ּבְ אי ּ ִריך הוא ַאּמַ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּיׁשָ ְּ

בוָאה א קדמאה דשמא ''רמיז לה, א''תבואתה בה) ירמיה ב(, ג כמה דאת אמר''א ל''ס(. ּּתְ

ך)קדישא ִגין ּכָ בוָאה, ְ ּבְ ֶפַסח ִנדֹוִנין ַעל ַהּתְ ּּבְ ְּואֹוִקיְמָנא ְדַעְלָמא ִאְתָדן ַעל ִדיָנא , ּ ּ ּ
  .א''ְדה

ֲעֶצֶרת ַעל ֵפירֹו ֵעי ֵליה, ֵּפירֹות ָהִאיָלן. ת ָהִאיָלןּּבַ ֵּפירֹות ָהִאיָלנֹות ִמּבָ ַּמאן ֵפירֹות , ּ
יף ְלֵעיָלא, ֶּאָלא. ָהִאיָלן ָּדא הוא ִאיָלָנא ַרְבְרָבא ְוַתּקִ ָמה ִדְכִתיב, ֵּפירֹות ָהִאיָלן. ּ , ּכְ

י ֶפְרְיך ִנְמָצא)הושע יד( ּנִ ְברֹוׁש ַרֲעָנן ִמּמֶ ָ ֲאִני ּכִ ּ.  

ֹראׁש ְבֵני ָמרֹוןּבְ ָנה עֹוְבִרין ְלָפָניו ּכִ ָנה.  ַהּשָׁ ָנא ֹראׁש ַהּשָׁ א , ּתָ ּתָ א ְדׁשַ ָּדא הוא ֵריׁשָ ּ
א ָנה, ְדַמְלּכָ ּוַמאן הוא ֹראׁש ַהּשָׁ א , ְּדִאְקֵרי ֹראׁש, ָּדא ִיְצָחק, ּ א ְדַמְלּכָ ְּדִאיהו ַחד ֵריׁשָ ּ

ָנה, )א לעילא''נ( ִגיֵני ּכָ. ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ְבֵני ָמרֹוןּבְ ֵאי עֹוָלם עֹוְבִרין ְלָפָניו ּכִ ל ּבָ . ְך ּכָ
ִניָנן ָנה, ְּוַעל ָדא ּתָ ֹראׁש ַהּשָׁ אֵרי ִיְצָחק, ּבְ א ׁשָ ּתָ א ְדׁשַ ֵריׁשָ   .ְּדָהא ּבְ
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ִים ּוַבַחג ִנדֹוִנין ַעל ַהּמַ ירוָתא , ּ ָּדא הוא ׁשֵ ּ ּ ִדיִמיָנא ְדַמְלּכָ)דרישא(ּ ְּוַעל ָדא , אּ
ֹכָלא ח ּבְ ּכַ ּתַ א ְדָנְסֵכי ַמָיא, ֶּחְדָווָתא ְדַמָיא ִאׁשְ ְעּתָ ׁשַ ֲאֵבי לֹון, ּּבְ ִגין ְדַמִים ָדא , ְוׁשָ ּּבְ ּ

ָעה ְפָרִקים ִאֵלין. ְיִדיָעא ַאְרּבָ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ִחין, ּ ּכְ ּתַ   )א''דף רכז ע(. ּּכָֹלא ִמׁשְ
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י יֹוֵסי ּכְ, ָאַמר ִרּבִ ד ִיְסּתַ ּלון ִמֵליּכַ י ִפְרִקין, ּ ַהּנִ ח ּבְ ּכַ ּתַ ּּכָֹלא ִאׁשְ , ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּ
א י ַעְלָמא ִאְתָדן. ָּדִוד ַמְלּכָ ּוְבַהּנִ א ִאְתָדנו, ּ ֵני ָנׁשָ ע ְפָרִקין ּבְ ּוְבַאְרּבַ ּ חו , ּּ ּכָ ּתַ יֹוִמין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ

ַעְלָמא ִתיִביןִסְפִרין , ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּבְ ח, ְּפִתיָחן ְועֹוָבִדין ּכְ ּגַ ְוֵלית , ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ
ַּמאן ְדַיְרִכין אוְדֵניה ּ ָכל יֹוָמא, ּ יה ּבְ  )משלי ט(, ְוָקָלא ָקֵרי ְבֵחיָלא, ְּואֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ּבֵ

ה ֲחַסר ֵלב ָאְמָרה לֹו ִּמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ ְּוֵלית ַמאן ְדָיִצית ְלָקֵליה, ּ ּ.  

ַצְפָרא א ְדַבר ָנׁש ָקִאים ּבְ ְעּתָ ׁשַ אָנא ּבְ יה, ָּסֲהִדין ָקְייִמין ְלֳקְבֵליה, ּּתָ ְּוהוא , ְּוָסֲהִדין ּבֵ
ח ּגַ ָמָתא ַאְסִהיַדת ֲעֵליה. ָלא ַאׁשְ א, ִּנׁשְ ְעּתָ ָכל ִעָדן וְבָכל ׁשַ ּּבְ ְוִאי . ִאי ָאִצית ָיאֹות, ּ

ִתיִביןָּהא ִסְפִרין ְפִתיִחין ְועֹוָבִדין, ָלאו י ִחָייא.  ּכְ ִאין ִאינון ַצִדיַקָייא, ָּאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ְּדָלא , ּ
פו ִמן ִדיָנא ִּמְסּתָ ַעְלָמא ֵדין, ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ָלא ּבְ  )משלי כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלא ּבְ

ְכִפיר ִיְבָטח ּ ַצִדיִקים ִייְרׁשו ָאֶרץ)תהלים לז(, ּוְכִתיב. ְּוַצִדיִקים ּכִ ּ.  

י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ֶמׁש ָלֹבא ְוַתְרֵדָמה ָנְפָלה ַעל ַאְבָרם )בראשית טו(, ּ ּ ַוְיִהי ַהּשֶׁ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ְוגו ָיא. ּ ֲּאָבל ָדא יֹוָמא ְדִדיָנא ַקׁשְ ר ָנׁש ֵמַהאי , ּ ְּדַאְפֵקי ֵליה ְלּבַ ּ

 )יומא(ַּההוא , ּא ְדַבר ָנׁש ָנִפיק ֵמַהאי ַעְלָמא ִזְמָנא ְדָמָט)ההוא יומא(, ְּדַתְנָיא. ַעְלָמא
א א ִמן ִסיֲהָרא, ִּזְמָנא יֹוָמא ְדִדיָנא ַרּבָ ְמׁשָ ך ׁשִ ְְדִאְתַחּשַׁ ָמה ִדְכִתיב, ּ  ַעד )קהלת יב(, ּכְ
ֶמׁש ך ַהּשֶׁ ר לא ֶתְחׁשַ א, ְֲאׁשֶ ָמָתא ַקִדיׁשָ ָּדא ִנׁשְ ר ָנׁש, ּ ָלִתין יֹו, ְּדִאְתְמָנַעת ִמּבַ ַעד , ִמיןּתְ

ָּלא ִיפוק ֵמַעְלָמא  יה ְוָלא ִאְתֲחֵזי, )והא חזי(ּ ְּוָחָמא ְדצוְלָמא ְדִאְתְמָנַעת ִמּנֵ ּ ּ.  

יה א ָסְלַקת. ַּמאי ַטְעָמא ִאְתְמָנַעת ִמּנֵ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ יה, ּ ְוָלא , ְּוִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ
ר ָנׁש, ְּדָלא ֵתיָמא. ִאְתֲחֵזי יה, ּ ְוִאְתַחָלׁשְּדַכד ִמית ּבַ ָמָתא ִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ ֶּאָלא , ַּהאי ִנׁשְ

ַחָייו ד ִאיהו ּבְ ּּכַ תוְקֵפיה, ּ ּּבְ יה , ּּ ְמָתא)ואתחלש(ִּאְתֲעָבַרת ִמּנֵ , ְּוָלא ָנֲהָרא ְלרוָחא,  ַהאי ִנׁשְ
א יה, ְּורוָחא ָלא ָנִהיר ְלַנְפׁשָ ֵדין צוְלָמא ִאְתֲעָבַרת ִמּנֵ ּּכְ ּ ֵמַההוא )אלא(. ּ ֵליהְוָלא ָנִהיר, ּ

ּּכָֹלא ַמְכְרֵזי ֲעֵליה, יֹוָמא ַמָיא, ּ ְּוֲאִפילו ִצֳפֵרי ׁשְ ּ ָמָתא ָהא ָסְלָקא . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ
יה א, ִּמּנֵ ת, ְּורוָחא ָלא ָנִהיר ְלַנְפׁשָ א ִאְתַחָלׁשַ ֵדין ַנְפׁשָ א , ּּכְ יאוְבּתָ ּוֵמיְכָלא ְוָכל ּתִ ּ

יה ְוִאְתֲעַברָסְל, ְּדגוָפא   .ָּקא ִמּנֵ

י ְיהוָדה ֵבי ַמְרֵעיה, ְּוָאַמר ִרּבִ ל ִזְמָנא ְדָנִפיל ִאיִניׁש ּבְ ְּוֲאִפילו ּכָ ּ ּ , ְּוָלא ָיִכיל ְלַצָלָאה, ּ
יה ָמָתא ִאְתֲעָבַרת ְוָסְלָקא ִמּנֵ א, ִּנׁשְ ּוְכֵדין ָלא ָנִהיר רוָחא ְלַנְפׁשָ ַּעד ְדַדְייִנין ִדיִניה , ּ ּ ּ

ְּוִאי ָדְייִנין ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַטב. ׁשְּדַבר ָנ ָמָתא ִאְתַהְדַרת ְלַאְתָרה, ּ ֵדין ִנׁשְ ּּכְ ּוְנִהיָרא , ּ
ִדיָנא. ְּלֹכָלא ִזְמָנא ְדָקְייָמא ִמָלה ּבְ ָּהא ּבְ ִדיָנא. ּ ּוְבִזְמָנא ְדָלא ָקְייָמא ִמָלה ּבְ ּ ָלִתין , ּ ּתְ

ָמָתא ְלֹכָלא ּיֹוִמין ַאְקִדיַמת ִנׁשְ יהְּוצו, ּ   .ְּלָמא ִאְתֲעַבר ִמּנֵ

אָנא ִזְמָנא ְדָדְייִנין ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵעיָלא, ּתָ ּּבְ ָמֵתיה ְלֵבי ִדיָנא, ּ ְוָדְייִנין , ָּסְלִקין ְלִנׁשְ
ֹכָלא, ַעל ֵמיְמָרָהא ָכל ַרֲעיֹוִני ְדַבר ָנׁש, ְּוִהיא ַאְסִהיַדת ּבְ ּוְבעֹוָבִדין ָלא , ְוַאְסִהיַדת ּבְ

ִסְפָרא ְכִתיִביןְּד, ַאְסִהיַדת ְלהו ּבְ ָּהא ּכֻ ר ָנׁש. ּ ְּוֻכְלהו ָדְייִנין ֵליה ְלּבַ ּ ּ א , ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ר ָנׁש ְלֵעיָלא ְּדָדְייִנין ֵליה ְלּבַ ח, ּ ּכַ ּתַ ֵדין דֲֹחָקא ְדגוָפא ִאׁשְ ּּכְ ָאר ִזְמַנָייא, ּ יר ִמּשְׁ   .ַיּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]800דף [ -ּ

ֵדין ַאְרִפין ִמ, ִּאי ָדְייִנין ֵליה ְלַטב יהּּכְ ע ַעל ּגוָפא. ּּנֵ ּקַ ָמָתא ֲאַהְדַרת , ְּוֵזיָעא ִאְתּבַ ְּוִנׁשְ
י ַמְרֵעיה ְלָעְלִמין. ְּוָנֲהָרא ְלֹכָלא, ְלָבַתר ר ָנׁש ִמּבֵ ַּעד ְדָדְייִנין ִדיֵניה , ְּוָלא ָסִליק ּבַ ּ ּ

ה ַחָייֵבי ַעְלָמא, ְוִאי ֵתיָמא. ְלֵעיָלא ּמָ יֵעי ַעְלָמא, ָּהא ּכַ ה ַרּשִׁ ּמָ ִקיוַמְייהו, ּכַ ָּקְייִמין ּבְ ּ ּ .
ר ָנׁש, ֶּאָלא ִדיֵניה ְדּבַ ח ּבְ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ א ָלא ָזֵכי, ְּ ּתָ ב ְדַהׁשְ ְּוהוא , ַּאף ַעל ּגַ

ָּדִאין ֵליה ְלַטב, ָּחֵמי ְדָהא ְלָבַתר ָזֵכי ר. ּ ַעְלָמא, ּאֹו ְלִזְמִנין ְדאֹוִליד ּבַ ָאה ּבְ , ְּדֶיֱהֵוי ַזּכָ
ִריך הוא ָדִאין ֵליה ְלַטב א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

ִריך הוא ְלַטב א ּבְ ְּוָכל עֹוָבדֹוי ְוִדינֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ח, ְּ ּגַ ּוְבֹכָלא ַאׁשְ ָמה ִדְכִתיב. ּ יחזקאל (, ּכְ

ע ִמַדְרּכ' ְוגו'  ַחי ָאִני ְנֻאם ה)לג ׁשוב ָרׁשָ י ִאם ּבְ ע ּכִ מֹות ָהָרׁשָ ִּאם ֶאְחפֹוץ ּבְ ּ ּוְבִגין . ֹוּ
ל ִאינון ַחָייֵבי ַעְלָמא, ָּדא ּּכָ ִקיוַמְייהו, ּ ְּדָקְייִמין ּבְ ּ ִריך הוא ָדִאין לֹון ְלַטב, ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ִלימו ִזְמַנְייהו, ּוְלִזְמִנין ּתַ ְּדִאינון ַמְרִעין ִאׁשְ ּ ּ ן, ּּ ּמָ ֵרי ּתַ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ִּמְלִמׁשְ דברים (, ּכְ

ְּדֲעָבדו ְמֵהיְמנוָתא, ים ָרִעים ְוֶנֱאָמִנים ָוֳחָלִא)כח ּ ִריָאן ֲעֵליה ְדַבר . ּ ְּדַכד ׁשָ ּ  )ב''דף רכז ע(ּ
ִלימו ִזְמַנְייהו, ָנׁש יה ְלָבַתר ְדַאׁשְ ְלֵקי ִמּנֵ ִּמְסּתַ ּ ּ ּ ין ְלַצִדיַקָייא, ּ ין ְלַחָייַבָיא, ּּבֵ ְּוֹכָלא , ּּבֵ

ְדָקֲאָמָרן ִדיָנא ּכִ   :ִאְתֲעַבד ּבְ

ֵני יֹוֵסף ַויֹאֶמר ִמי ֵאֶלהַּוַיְר ָרֵאל ֶאת ּבְ ּא ִיׂשְ י ִיְצָחק, ּ ָיא, ָאַמר ִרּבִ , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ
ָרֵאל ִּדְכִתיב ַוַיְרא ִיׂשְ ְבדו ִמזֹוֶקן ֹלא יוַכל ִלְראֹות, ּ ָרֵאל ּכָ ּוְכִתיב ְוֵעיֵני ִיׂשְ ּ ִּאי ֹלא יוַכל , ּּ

ָרֵאל, ִלְראֹות ַּמהו ַוַיְרא ִיׂשְ אֶּאָלא . ּ רוַח קוְדׁשָ ְּדָחָמא ּבְ ּ ֵני יֹוֵסף, ּ ְּדִאינון ָיָרְבָעם , ִּאינון ּבְ ּ
ֵרין ֶעְגֵלי ָזָהב. ַוֲחֵביָריו ָרֵאל)מלכים א יב(ְוָאַמר , ְּדָיָרְבָעם ֲעַבד ּתְ ָ ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ ּ .

ך ְוְבִגין ּכָ ין ְלֵמיַמר ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך ְלַט, ִּמי ֵאֶלה, ּ ַָמאן הוא ְדַזּמִ ּ ּ ך , ֲעָוון ָאֳחָרןּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֵני יֹוֵסף ָרֵאל ֶאת ּבְ   .ַּוַיְרא ִיׂשְ

אן ְּדַצִדיַקָייא ָחָמאן עֹוָבָדא ְלֵמָרחֹוק, ִמּכָ ִעְטָרא , ּ ִריך הוא ְמַעֵטר לֹון ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ִריך הוא ָחֵמי ְלֵמָרחֹוק, ִּדיֵליה א ּבְ ַּמה קוְדׁשָ ָמה ִדְכִתיב, ְּ ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים )אבראשית (, ּכְ
ה טֹוב ְמֹאד ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ל עֹוָבִדין, ֶאת ּכָ ִריך הוא ָחָמא ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַעד ָלא , ְּ

יה, ַיֲעֵבד לֹון ְּוֻכְלהו ַאֲעָברו ַקּמֵ ּ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ל ָדִרין ְדַעְלָמא, ּכְ ּּכָ ָייֵפי ַעְלָמא, ּ ְל, ַעד ְסָייֵפי ַעְלָמא, ִמּסְ דו ּּכֻ ּהו ִאְתַעּתָ ּ
יה ַעד ָלא ֵייתון ְלַעְלָמא ְּוָקְיימו ַקּמֵ ּ ּ קֹוֵרא ַהדֹורֹות )ישעיה מא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֵרי ַעְלָמא, ֵמֹראׁש ָמִתין ְדָנֲחִתין ְלַעְלָמא. ַעד ָלא ִאְתּבְ ִגין ְדָכל ִנׁשְ ּּבְ , ַּעד ָלא ֵייֲחתון, ּ
יה ְדקו ְלהו ָקְייֵמי ַקּמֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ַהאי ַעְלָמא, ְ ִדיוְקָנא ְדָקְייֵמי ּבְ ּּבְ ְּוִאְקרון , ּ

ָמָהן ׁשְ ם ִיְקָרא)ישעיה מ(, ִּדְכִתיב, ּבִ ׁשֵ   .ּ ְלֻכָלם ּבְ

ּאוף ָהִכי ַצִדיַקָייא ּ ל ָדִרין ְדַעְלָמא, ּ ִריך הוא ַאְחֵמי לֹון ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַּעד ָלא ֵייתון , ְּ
חו ּכְ ּתַ ַעְלָמאְּוִיׁשְ ִריך הוא ַאְחֵמי . ּ ְדֲהָוה ַקְדָמָאה)דא אדם(ְמָנא ָלן ֵמָאָדם . ן ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ל ִאינון ָדִרין ַעד ָלא ֵייתון ֵּליה ּכָ ּ ּ ִדְכִתיב, ּ . )אדם( ֶזה ֵסֶפר ּתֹוְלדֹות )בראשית ה(, ּכְ
יִנין ְל, ַּאְחֵמי ֵליה, ְּדָתִניָנן ל ִאינון ָדִרין ְדַזּמִ ּּכָ ּ ה. ֵמיֵתי ְלַעְלָמאּ , ִּדְכִתיב, ְוֵכן ְלמׁשֶ
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ּ ַוַיְרֵאהו ה)דברים לה( ל ָהָאֶרץ' ּ ל ָדִרין , ֶאת ּכָ ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָאר ְנִביֵאי, ְּוָכל ִאינון ַמְנִהיֵגי ַעְלָמא, ְּדַעְלָמא   .ַּעד ָלא ֵייתון ְלַעְלָמא, ְוָכל ׁשְ

ֵני יֹוֵסףַּוַי, ּאוף ָהָכא ָרֵאל ֶאת ּבְ . ְּוָאַמר ִמי ֵאֶלה, ְּוִאְזַדְעַזע, ָחָמא ְלֵמָרחֹוק, ְרא ִיׂשְ
ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין ְּוַעל ָדא ָאִתיב יֹוֵסף . ּוְלַהאי ִסְטָרא, ְלַהאי ִסְטָרא, ְוַהאי ְקָרא ַאׁשְ

ֶזה, ְוָאַמר ר ָנַתן ִלי ֱאֹלִהים ּבָ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה ּוְמָנא ָלן . ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א רוָחא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ם ֶאת ַזְרֶעך. ּ ה ֶהְרָאה ֹאִתי ֱאֹלִהים ּגַ ִָדְכִתיב ְוִהּנִ ם. ּ ָאה ִאינון , ּגַ ְּלַאְסּגָ
ְדָקֲאָמָרן יה ּכִ ְּדָנְפִקין ִמּנֵ ּ:  

ר ְוגו ַּוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף ַויֹאַמר ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ַהאי ְק', ָ יהּבְ ָלא ּבֵ ּכָ ְַוְיָבֶרך , ָּרא ִאית ְלִאְסּתַ

ָרָכה ִדְבִריך ֵליה ְליֹוֵסף ֶאָלא ִלְבנֹוי, ֶאת יֹוֵסף ָחן ָהָכא ּבְ ּכְ ְּדָלא ַאׁשְ ּ ּ ַוְיָבַרֵכם , ִאי ִלְבנֹוי. ְּ
ֵעי ֵליה ְַמהו ַוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף, ִּמּבָ ִריך יֹוֵסף, ּ ָחן ָהָכא ְדִאְתּבְ ּכְ ְְוָלא ַאׁשְ ּ.  

י יֹוֵסיָאַמ ִתיב ֶאת יֹוֵסף, ֶּאת ַדְייָקא, ר ִרּבִ ְרְכָתא ִדְבנֹוי ֲהָוה, ּכְ ְרָכאן , ּּבִ ְוַכד ִאְתּבָ
נֹוי ֵרך, ּבְ ְִאיהו ִמְתּבָ ְרָכֵתיה ִאיִהי. ּ ְּדִבְרְכָתא ִדְבנֹוי ְדַבר ָנׁש ּבִ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְְדָבִריך, ֶּאת ַדְייָקא, ְַוְיָבֶרך ֶאת יֹוֵסף, ָאַמר ִרּבִ א ''נ(ָרָזא , ּ ְלָאת ַקָייָמאּ
כדין בריך לההוא אתר , דברית בגין דכיון דאמר בני הם אשר נתן לי אלהים בזה

ך ִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ִדְבִרית ְדָנַטר יֹוֵסף)רזא ּוְבִגין ּכָ ָּרָזא ִדְבִרית ְדָקְייָמא , ֶּאת ְדיֹוֵסף, ְּ ּ
ֲהֵדיה ְדיֹוֵסף ּּבַ ר ִהְתַהְל: ּ ָּדא ָרָזא ִדְבִרית , ָהֱאלִהים. ּכו ֲאבֹוַתי ְלָפָניוָּהֱאלִהים ֲאׁשֶ

א א, ַּקִדיׁשָ ְּדִאינון ַקְדָמֵאי ִעָלֵאי, ַּדְייָקא ְלָפָניו, ֲאבֹוַתי ְלָפָניו. ְּקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ י , ּ ּמֵ ִמּקַ
ָזן ְוָיְנָקא ַההוא , ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ָרָזא ְדָנא הֹון ִאּתְ ְּדָהא ִמּנְ   . ֲאַתר)א מההוא''נ(ּ

ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ַמאי ַטְעָמא ִזְמָנא ָאֳחָרא ָהֱאֹלִהים, ָהֱאלִהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי ּ ּ ,
ִריך ְלַההוא ֲאַתר ְּוָהָכא ּבָ ָרָזא ְדֱאלִהים ַחִיים, ְ ּּבְ ְרָכאן, ְּמקֹוָרא ְדַחֵיי, ּ יה ָנְפִקין ּבִ ְּדִמּנֵ ּ .
ְרֵמיה ּבְ ר ּגַ ּוְבִגין ָדא ַאְדּכַ ּ ְרָכאן , ָהֱאלִהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי, ְוָאַמר, ַהאי ֲאַתרּ ִגין ְדָכל ּבִ ּּבְ

קֹוָרא ְדַחֵיי ְּדָנְגֵדי ִמּמְ ְּוֵכיָון ְדָנִטיל לֹון ִאיהו. ַיֲעֹקב ָנִטיל לֹון, ּ ְרָכאן, ּ , ַהאי ֲאַתר ָנַטל ּבִ
ְלָייא  ְּוֹכָלא ִאיהו ּתַ ִדּבוָרא)א בדכורא''נ(ּ ִתיבְּוַעל ָדא ַוְי. ּ ּבְ   .ְָבֶרך ֶאת יֹוֵסף ּכְ

  ]א''דף רכח ע - ' זוהר חלק א[

ך ִגין ּכָ ָכל ֲאַתר ְדִבְרָכאן ִאְצְטִריכו ְלָבְרָכא, ְּבְ ּּבְ ְרָכא , ּ ִריך הוא ְלִאְתּבָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

ַקְדִמיָתא ְרכו ָאֳחָרִנין, ּבְ ּוְלָבַתר ִאְתּבָ ִריך הוא ָלא ִאְתּבָ, ּ א ּבְ ְּוִאי קוְדׁשָ ַקְדִמיָתאְּ , ְִריך ּבְ
ְרָכאן ָלא    .ִמְתָקְייִמין )א''דף רכח ע(ִּאינון ּבִ

ָּהא ַיֲעֹקב ְדָבְרֵכיה ֲאבוָה, ְוִאי ֵתיָמא ּ ַקְדִמיָתא, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְרֵכיה ְלקוְדׁשָ ְּוָלא ּבָ ּ ְּ .
א ֲחֵזי א ְדָבִריך ִיְצָחק ְלַיֲעֹקב, ּתָ ְעּתָ ׁשַ ְּבְ ְרֵכיה, ּ ִריך הוא ַּעד ְד, ָּלא ּבָ א ּבְ ָּבִריך ְלקוְדׁשָ ְּ ְ

ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא. ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ יָון ְדָבִריך ְלקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּ ְרֵכיה ְלַיֲעֹקב, ְ , ְמָנא ָלן. ּּבָ
ַרכֹו ה)בראשית כו(ִּדְכִתיב  ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ ָרָכה . 'ּ ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ ָּהָכא ִקֵיים ּבְ
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ִריך הואְּלקו א ּבְ ְּדׁשָ ַרכֹו ה, ִּדְכִתיב. ְ ר ּבֵ ִקיוָמא ְדִבְרָכאן', ֲאׁשֶ ֵרך ּבְ ִּאְתּבָ ּ ּ ִתיב , ְ ּוְלָבַתר ּכְ
ְתִריה ן ְלך ְוגו, ּּבַ ַקְייָמא ְדִבְרָכאן. 'ְָוִיּתֶ ֶדה ִאְתְקַיים ּבְ יָון ְדַההוא ׂשָ ּּכֵ ּ מיד , א בברכוי''ס(, ּּ

ְרָכאן)רזאדההוא שדה , ויתן לך האלהים, ברכיה ּ ְדָנְפֵקי ִמיֵניה ּבִ ְּלָבַתר ְדִאיהו ִאְתְקַיים , ּ ּ ּ
ִבְרכֹוי   .ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ַקְדִמיָתא ְלקוְדׁשָ ִריך ַיֲעֹקב ּבְ ַגְווָנא ָדא ּבָ ּּכְ ְּ ִריך ִלְבנֹוי, ְ ְוְלָבַתר ּבָ א . ּ ּתָ
א, ֲחֵזי ְרָכאן ְלקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלַאְקָדָמא ּבִ ֵעי ּבַ ַצְפָרא ּבָ ּּבְ ִריך הואּ ּ ּבְ ֵני , ְ ָאר ּבְ ּוְלָבַתר ִלׁשְ

ּבֶֹקר ֹיאַכל ַעד ְוגו, ַעְלָמא   .'ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְכִתיב ּבַ

א ֲחֵזי ֵני יֹוֵסף, ְוּתָ ָעא ַיֲעֹקב ְלָבְרָכא ְלִאינון ּבְ ד ּבָ א ְדַזִמין , ּּכַ רוַח קוְדׁשָ ָּחָמא ּבְ ּ ּ
ן ְנָבט ַמע . ִּמי ֵאֶלה, ַתח ְוָאַמרָּפ. ְלָנְפָקא ֵמֶאְפַרִים ָיָרְבָעם ּבֶ ּ ְדָאַמר )א מאי שנא''ס(ַמׁשְ

ֲעבֹוָדה ָדא ְדִסְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה  ָרֵאל)שמות לכ(ּּבַ ָ ֵאֶלה ֱאֹלֶהיך ִיׂשְ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו. ּ ּ ,
א יׁשָ ל ִאינון ִסְטִרין ְדַההוא ִחְוָיא ּבִ ּּכָ ּ ְטָרא ְדַההוא רוַח ְמָסֲאָבא ַהה, ּ ּוִמּסִ ּ ּ שמות (. ּוא ִחְוָיאּ

ּ ְוִאית ַמאן ְדָרִכיב ֲעֵליה)ב''ו ע''רל ִּאְקרון ֵאֶלה, ְּוַכד ִמְזַדְווָגן, ּ ִנין . ּ ְּוִאינון ִמְזַדּמְ ּ
ַעְלָמא ָכל ִאינון ִסְטִרין ִדְלהֹון, ּבְ ּּבְ ּ ּ.  

א ִאְקֵרי ֹזאת ְּורוַח ְדקוְדׁשָ ּ ְּדִאיהו ָרָזא ִדְבִרית, ּ ּ א , ּ יָמא ַקִדיׁשָ ִדיר ְּרׁשִ ח ּתָ ּכַ ּתַ ְּדִאׁשְ
ר ָנׁש ּבַ , ּ ֲאָבל ִאֵלין)א הוא יי''ס( .'ֶזה ה )ישעיה כה( ,ֶּזה ֵאִלי ְוַאְנִוהו )שמות טו(ְוֵכן , ּבְ

ִּאְקרון ֵאֶל ִתיב, ה''ּ ָרֵאל, ְּוַעל ָדא ּכְ ֵָאֶלה ֱאלֶהיך ִיׂשְ ּ.  

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַכְחָנה)ישעיה מט(, ּ ּשָׁ ם ֵאֶלה ּתִ ֵחך, ָאֹנִכי ָרָזא ְדֹזאתְו, ּ ּגַ ּכָ . ְלא ֶאׁשְ
ִכָיין, ּ ַעל ֵאֶלה ֲאִני ּבֹוִכָיה)איכה א(, ּוְכִתיב ה ּבְ ּמָ י ּכַ ְרָמא לֹון ְלִמְבּכֵ ְּדַההוא חֹוָבא ּגָ ּ ּ .

ָּדָבר ַאֵחר ַעל ֵאֶלה ֲאִני ְלָטָאה ַעל . ַמאי ַטְעָמא, ּ ִגין ְדִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלֲאַתר ָדא ְלׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ
ָרֵאלִי א, ׂשְ י ַמְקְדׁשָ ּוְלָחָרָבא ּבֵ ְלָטָאה, ּ ּוְבִגין ְדִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלׁשַ ּ ּ איכה (, א כתיב''ס(, ּ

רזא דמלה דא סטרא דמסאבא דאתייהיב לון רשו ,  על אלה אני בוכיה)א
א ְדִאְקֵרי ֲאִני,  ֲאִני ּבֹוִכָיה)לשלטאה ָּדא רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ.  

ִרית)דברים כח(, ִתיבָהא ּכְ, ְוִאי ֵתיָמא ּ ֵאֶלה ִדְבֵרי ַהּבְ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ְּדָכל ִאֵלין ָלא , ּ ּ
ֶּאָלא ִמּגֹו ֵאֶלה, ִמְתַקְייֵמי ְרָיין, ּ ל ְלָווִטין ׁשָ ן ּכָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ָארור, ְּדַתּמָ ּּכְ ּ ּ .

ּוְבִגין ָדא ַאְקִדים ְוָאַמר ֵאֶלה ּ ּ ְּדָקְייָמא ְלַמאן ְד, ּ ִריתּ ּ ֵאֶלה )ויקרא כז(. ֲּעַבר ִדְבֵרי ַהּבְ
ר ִצָוה ה ְצֹות ֲאׁשֶ ר ָנׁש', ַּהּמִ ָאה ּבַ ִגין ְדָכל ִפּקוָדא ְדאֹוַרְייָתא ְלִאְתַדּכָ ּּבְ ּ ְוָלא ִיְסֵטי , ּּ

ן, ֵמאֹוְרָחא ָדא ּמָ ר ִמּתַ ּמַ ְייהו, ְוִיְסּתַ ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנַ . ֹוְלדֹות ֹנַחּ ֵאֶלה ּת)בראשית ו(ְוִאי ֵתיָמא . ּ
ָּהִכי הוא ַוַדאי ְּדִאיהו ֲאִבי ְכַנַען, ְּדָהא ָנַפק ָחם, ּ ַנַען )בראשית מט(, ּוְכִתיב, ּ ּ ָארור ּכְ

ְּוִאיהו ָרָזא ָדא ְדֵאֶלה ּ.  

ישראל , ועל דא כתיב מי אלה, א כל הני התוכא סוספיתא דדהבא''ס(ְּוַעל ָדא 
ִתיב ַויֹאְמרו ֵאֶלה)כד עבדון עגלא ּ ּכְ ָרֵאלּ י ִהּתוָכא סֹוְסִפיָתא , ָ ֱאלֶהיך ִיׂשְ ְּוָכל ַהּנֵ

ְּדִאיהו ִסְטָרא ִדיֵליה, ַּאֲהֹרן ָקִריב ַדֲהָבא. ְּדַדֲהָבא ּ א, ּ תוְקָפא ְדֶאׁשָ ְּדָכִליל ִאיהו ּבְ ּ ּ ,
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א, ְּוֹכָלא ַחד ּתַ, ּ רוַח ְמָסֲאָבא)ג לאתתקפא''א ל''ד(. ְּוִסְטָרא ָדא ַדֲהָבא ְוֶאּשָׁ ִדיר ְּדִאׁשְ ח ּתָ ּכַ
ָרא ַמְדּבְ ַההוא ִזְמָנא, ּבְ ח ֲאַתר ּבְ ּכַ יה, ַּאׁשְ   .ְּלַאְתָקָפא ּבֵ

ַעְלָמא ָרֵאל ָדְכָיין ֵמַההוא זוֲהָמא ַקְדָמָאה ְדַאִטיל ּבְ ּוַמה ְדֲהוו ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָגִרים מֹוָתא , ּ
ד ָקמו ַעל טוָרא ְדִסיַני, ְלַעְלָמא ּּכַ ִמְלַקְדִמיןְוָגִרי, ְּלָבַתר ַאֲהָדרו, ּ ּם לֹו ּכְ , ְלָסֲאָבא לֹון, ּ

ְקָפא ֲעַלְייהו ּוְלִאְתּתַ ְתַרְייהו, ּוְלָכל ַעְלָמא, ְוָגִרים לֹון מֹוָתא. ּ ֲּהָדא הוא . ְּלָדֵריהֹון ּבַ
ם ְוגו)תהלים פב(, ִדְכִתיב י ֱאלִהים ַאּתֶ ָאָדם ְוגו'  ֲאִני ָאַמְרּתִ   .'ָאֵכן ּכְ

ד ָחָמא ַיֲעֹק ן ְנָבט ְדֲעַבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותְּוַעל ָדא ּכַ ּב ְלָיָרְבָעם ּבֶ ּ ְּוָאַמר ֵאֶלה , ּ
ָעא ְלָבַתר ְלָבְרָכא לֹון. ְּוָאַמר ִמי ֵאֶלה, ִּאְזַדְעַזע, ֱָאלֶהיך ד ּבָ ִריך ֵליה , ּכַ ּּבָ א ''ס(ְ

ִריך  )ולבתר, לשכינתא בקדמיתא א ּבְ.  ִלְבנֹוי)לון(ְּבָ יָון ְדָבִריך ְלקוְדׁשָ ּּכֵ ִּריך הוא ְּ ְ

ַקְדִמיָתא ַקְדִמיָתא, ּבְ ְְלָבַתר ֵמַההוא ֲאַתר ְדָבִריך ּבְ ּ ִריך לֹון, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ְּבָ
ל ָרע ְוגו ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ   .'ְַהּמַ

  ]ב''דף רכח ע - ' זוהר חלק א[

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ב ִחְזִקָיהו ָפָנ)ישעיה לח(, ּ ּ ַוַיּסֵ ּ ּ יר ַוִיְתַפֵלל ֶאל הּ ּיו ֶאל ַהּקִ ּ ָהא . 'ּ
ּאוְקמוָה ר ָנׁש ֶאָלא ָסמוך ְלכֹוְתָלא, ּ ְְדָלא ִלְצֵלי ּבַ ּ יֵניה ְלֵבין , ּּ ְּוָלא ְיֵהא ִמָלה ָחִציץ ּבֵ ּ
יר. ּכֹוְתָלא ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ִּדְכִתיב ַוַיּסֵ ּ ּּ ֻכְלהו ְדַצֵלי ְצלֹוָת. ּ ָנא ּבְ ַּמאי ׁשְ ּּ ְּדָלא , אּ

יר ב ָפָניו ֶאל ַהּקִ הו ַוַיּסֵ ִתיב ּבְ ּּכְ ּ ְּדָהא ַדי ֵליה ְדֵייָמא ְוִיְתַפֵלל ֶאל ה, ּ ּ ּ ּ ְּדָהא ַמאן ְדַמְצֵלי ', ּ ּ
ְדָקא ְיאות, ְצלֹוָתא יה ּכְ ִוון ַדְעּתֵ ִּאיהו ּכִ ּ ּ ּ ה, ּ מׁשֶ ִתיב ּבְ ה  )במדבר יא(, ְּדָהא ּכְ ַּוִיְתַפֵלל מׁשֶ ּ ּ
ה ֶאל ה )שמות יא( .'ֶאל ה ִתיב' ַּוִיְצַעק מׁשֶ ב ָפָניו )ב''דף רכח ע( ְוָלא ּכְ ַּוַיּסֵ ָהָכא . ּ

ִחְזִקָיהו ּּבְ יר, ּ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ַּמאי ַטְעָמא ַוַיּסֵ ּ ּ ּוְלָבַתר ַוִיְתַפֵלל, ּ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא ָרָזא ְדִמָלה ִאיהו ּ ַההוא ִזְמָנא ָלא ֲה, ְּדָתִניָנן, ּ ִּחְזִקָיה ּבְ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה , ָוה ָנִסיבּ
ִנין, ִּאְנּתו ִתיב, ְוָלא אֹוִליד ּבְ ה ְוֹלא ' ּ ַוָיֹבא ֵאָליו ְוגו)ישעיה לח(, ַמה ּכְ י ֵמת ַאּתָ ּכִ
עֹוָלם ַהֶזה, ִתְחֶיה ה ּבָ י ֵמת ַאּתָ א, ְּוָתִניָנן ּכִ עֹוָלם ַהּבָ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ְוָלא ִתְחֶיה ּבָ ּבְ

  .ִניןְּדָלא אֹוִליד ּבְ

ַהאי ַעְלָמא ִנין ּבְ ַדל ְלאֹוָלָדא ּבְ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ , ָּלא ִמְתַקֵיים ּבְ
ַההוא ַעְלָמא ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ַעְלָמא . ּ ָמֵתיה ּבְ ְרַכת ִנׁשְ ַחת , )דאתי(ְּוִאְתּתָ ּכָ ְוָלא ַאׁשְ

ֲאַתר ְדַעְלָמא אֹוַרְייָתאְוָד. ַּנְייָחא ּבְ א ִדְכִתיב ּבְ ּא הוא עֹוָנׁשָ ּ ֲעִריִרים ָימותו)ויקרא כ(, ּ ּ ,
ָלא ְוָלד ִמיָנן ּבְ ָלא ְוַלד. ּוְמַתְרּגְ ִגין ְדַמאן ְדִאיהו ּבְ ּּבְ ּ ַההוא ַעְלָמא, ּ ד ָאִזיל ּבְ ִּמית הוא , ּּכַ

ן ּמָ ַעְלָמא ֵדין. ּתַ ִתי. ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ִמית ּבְ ה ְוֹלא ִתְחֶיהְּוַעל ָדא ּכְ י ֵמת ַאּתָ   .ב ּכִ

ָלל, ְוֹלא עֹוד ְרָיא ֲעלֹוי ּכְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ִדׁשְ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל , ּ ִתיב ַוַיּסֵ ֵדין ּכְ ּּכְ ּ ּ ּ
יר ֵוי ַרֲעיֹונֹוי. ַהּקִ ּאֹוִליְפָנא ְדׁשַ ָתא, ּ ְּוַכֵוון ַאְנפֹוִהי ְלֵמיַסב ִאּתְ ֵרי ֲעל, ּ ִגין ְדִתׁשְ ֹוי ּּבְ

א ִכיְנּתָ   .ָרָזא ְדִקיר, ׁשְ
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ִתיב ְלָבַתר ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ַּוִיְתַפֵלל ֶאל ה, ּ ּ אן אֹוִליְפָנא', ּ יה חֹוָבא, ִמּכָ ְּדַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ּ ,
ְּיַכֵוין ַאְנפֹוי ְוַרֲעיֹונֹוי, ּוָבֵעי ְלִמְבֵעי ַרֲחֵמי ֲעלֹוי ְרֵמיה ֵמַההוא חֹוָבא, ּ ְּלַאְתָקָנא ּגַ ּ ,

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ר ִיְבֵעי ְצלֹוָתאּוְלָבַת ַקְדִמיָתא)איכה ג(, ּכְ ה ְדָרֵכינו ְוַנְחקֹוָרה ּבְ ּ ַנְחְפׂשָ ּ ,
ּוְלָבַתר ְוָנׁשוָבה יָון ְדָיַדע ִחְזִקָיהו חֹוֵביה, ּאוף ָהָכא. ּ ּּכֵ ּ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל , ּּ ִתיב ַוַיּסֵ ַּמה ּכְ ּ ּ ּ

יר ֵוי ַאְנפֹוי ְלַאְת, ַהּקִ ּׁשַ אּ ִכיְנּתָ י ׁשְ י ֲאַתר ָדא ָחב, ָקָנא ְלַגּבֵ ְּדָהא ְלַגּבֵ ּ.  

ִסְתָרָהא ל נוְקֵבי ְדַעְלָמא ַקְייִמין ּבְ א ּכָ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ַּמאן ְדִאית ֵליה נוְקָבא. ּ ּ ְרָיא , ּ ׁשַ
יה ּוַמאן ְדֵלית ֵליה, ִּאיִהי ְלַגּבֵ ּ יה, ּ ְרָיא ְלַגּבֵ ה ְּוַעל ָדא ַאְתִקי. ָּלא ׁשַ ְרֵמיה ְלַגּבָ ּן ּגַ ּ

ָבא, ְלַאְתָקָנא ֵוי ֲעֵליה ְלִאְתַנּסְ ְּוׁשַ ּוְלָבַתר ְוִיְתַפֵלל ֶאל ְיָי, ּ ּ ּ.  

ל ָהָאֶרץ, ִקיר ָּדא הוא ֲאדֹון ּכָ א, ּ ִכיְנּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוָדא ׁשְ  ִהּנֵה )יהושע ג(, ּכְ
ל ָהָאֶרץ ִרית ֲאדֹון ּכָ ָמא ְדַאּתְ, ִקיר. ֲארֹון ַהּבְ .  ְמַקְרַקר ִקיר ְוׁשֹוַע)ישעיה כב(,  ָאֵמרּכְ

ִּקְרקוָרא וְנִהיָמא ְדִקיר ְּדִאיהו ָאדֹון, ּ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתָחִריב ּבֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּכַ , ּכְ
ֶניָה)ירמיה לא( ה ַעל ּבָ ב ִחְזִקָיהו ָפָניו ֶא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא,  ָרֵחל ְמַבּכָ ך ַוַיּסֵ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּ ל ְ

יר   .ַהּקִ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְצלֹוָתא ַמה ּכְ י )ישעיה לח(, ּבִ ר ִהְתַהַלְכּתִ ּ ָאָנא ְיָי ְזָכר ָנא ֶאת ֲאׁשֶ
א, ָרַמז ָהָכא, ְָלָפֶניך ִרית ַקִדיׁשָ ְּדָנַטר ּבְ ְדָקא ְיאות, ְּוָלא ָסִאיב ֵליה, ּ ְּוָנַטר ֵליה ּכְ ִתיב . ּ ּכְ

י ְלָפֶניך ָָהָכא ִהְתַהַלְכּתִ ָנה )בראשית יז(ִתיב ָהָתם ּוְכ, ּ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֶיה ָתִמים ְוֶאּתְ ּ
יִני וֵביֶניך ְָבִריִתי ּבֵ ְדָקא ְיאות, ּ א ּכְ ִרית ַקִדיׁשָ ְּדָנַטר ּבְ ּ ֵלם. ּ ֱאֶמת וְבֵלב ׁשָ ֵוון , ּּבֶ ְּדִאְתּכַ ּ

ֱאֶמת ָכל ִאינון ָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא ִדְכִליָלן ּבֶ ּּבְ ּ ּ.  

ֵע יִתיְּוַהטֹוב ּבְ אוָלה ִלְתִפָלה, ָיֶניך ָעׂשִ ְּדָסַמך ּגְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּ ּ
ְדָקא ְיאות, ַחְבַרָייא ֵוון ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּכְ ְּדִאְתּכַ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ִכי ָגדֹול, ּ ַּוֵיְבךִ◌ ִחְזִקָיהו ּבְ ּ ּ ,

י ִדְמִעין ְרָעא ְדָקְייָמא ַקּמֵ ְּדֵלית ּתַ ּ א. ּ ְָדא הוא ַמְלָאך ַהּגֹוֵאל, ּוָלהּגְ ּ ְּדָדא ִאיהו , ּ ּ
ָכל ֵפרֹוָקא ְדַעְלָמא ח ּבְ ּכַ ּתַ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּדִאׁשְ

ל ָרע ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ַָהּמַ ֵוון , ִרּבִ יָון ְדָבִריך ַיֲעֹקב ְוִאְתּכַ ּּכֵ ְּ

א ְלֵעיָלא ּתָ י, ִמּתַ ֵדין ַאְמׁשִ אּכְ יָון , ִּדְכִתיב ָהֱאֹלִהים ָהרֹוֶעה אֹוִתי, ְך ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּכֵ
ְּדִאיהו ָנִטיל ְרָכאן ְלַהאי ֲאַתר, ּ ְרָכאן ְלַהאי ֲאַתר, ָיִהיב ּבִ יָון ְדַאְמֵטי ּבִ ֵדין ָפַתח , ּּכֵ ּּכְ

ְלָאך ַהּגֹוֵאל ְוגו   .'ְְוָאַמר ַהּמַ

רוִבי)מלכים א ח(, ָּפַתח ְוָאַמר י ַהּכְ ָנַפִים ֶאל ְמקֹום ָהָארֹון ְוגוּ ּכִ י ּכְ א ֲחֵזי. 'ּם פֹוְרׂשֵ , ּתָ
ָאת וְבִניָסא ֲהוו ָקְייֵמי רוִבים ּבְ ּּכְ ּ י ַגְדֵפיהֹון, ּ יֹוָמא ֲהוו ָפְרׂשֵ ַלת ִזְמִנין ּבְ ּּתְ ְוָסְכֵכי ַעל , ּ

א י ְכָנַפִים, ֲארֹוָנא ְלַתּתָ ִּדְכִתיב פֹוְרׂשֵ ִתיב, ּ י ָלא ּכְ ְּפרוׂשֵ יֶּאָל, ּ   .ּא פֹוְרׂשֵ
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א ֲחֵזי ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְוּתָ א ּכְ ִריך הוא ָעִביד ְלַתּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ רוִבים, ְּ ִּדיוְקָנא ִדְלהֹון , ּּכְ ּ
ֵחיזו ַרְבָיין חֹות ַהאי ֲאַתר, ּּכְ ָמאָלא, ְוָקְייִמין ּתְ ַקְדִמיָתא , ִּמיִמיָנא וִמׂשְ ְרָכן ּבְ ְּוִאֵלין ִאְתּבָ
ְרָכ א, ּאן ְדָנְגָדן ֵמֵעיָלאֵּמַהְנהו ּבִ ְרָכאן ְלַתּתָ   .ּוֵמָהָכא ַנְגֵדי ּבִ

ִתיב ל ָרע, ְּוַעל ָדא ּכְ ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ָווִנין , אֹוִתי. ְַהּמַ ְרָכאן ִמּגְ ְּדָנִטיל ּבִ
ְּוֵכיָון ְדִאיהו ָנִטיל, ִּדְלֵעיָלא ָעִרים, ּ ָּדא ָרָזא ִדְכרוִבים, ְְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ְייהו ָנְגֵדי ְּד, ּ דף (ִּמּנַ

ֵאי )א''רכט ע ְרָכאן ֵמִעיָלֵאי ְלַתּתָ   :)ותתאי( ּבִ

ָעִרים ְוגו ל ָרע ְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ְַהּמַ י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר. 'ָ ִּרּבִ משלי (, ּ

ִית ָוהֹון ַנֲחַלת ָאבֹות)יט ִריך הוא ָיִהיב ּכָֹלא ְוָהא, ְּוִכי ַנֲחַלת ָאבֹות ִאיְנהו,  ּבַ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ְּ

ר ָנׁש יָתא ְלַבר ָנׁש וָממֹוָנא, ֶּאָלא. ְלּבַ ְּדֵכיָון ְדַאְחִסין ּבֵ ּ ְּלִזְמִנין ְדַיֲחִסין ּכָֹלא ִלְבֵריה, ּ ּּ ,
ֶלת. ִויֵהא ַאְחָסָנא ְדָאבֹות ּכָ ה ַמׂשְ ָתא, ֲּאָבל וֵמְיָי ִאּשָׁ ִגין ְדִאּתְ ד ַאְחִסין ָל, ּּבְ ר ָנׁשּכַ , ּה ּבַ

ִריך הוא ַאְחִסין ָלה א ּבְ ֵּמִעם קוְדׁשָ ּ ר ָנׁש, ְּ ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ְּדָהא ָלא ַיְחִסין ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
ְרִקיָעא ד ַמְכִריִזין ֲעֵליה ּבִ ֶּאָלא ּכַ ּ.  

ִריך הוא ְמַזֵווג ִזווִגין א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ א ְלפום ְּוַכד ָזכו ּבְ. ַּעד ָלא ֵייתון ְלַעְלָמא, ְּ ֵּני ָנׁשָ
ָתא, עֹוָבֵדיהֹון ִריך הוא, ָהִכי ַיֲהֵבי לֹון ִאּתְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְלָיין ַקּמֵ ְּוֹכָלא ִאְתּגַ ּ ּ ְּ ּ ּוְלפום , ּ ּ

ִאין ָּהִכי ְמַזִווג ִזווִגין, ּעֹוָבִדין ְדַזּכָ ּ ּ.  

ְקִליִטין ּוְלִזְמִנין ְדָקא ְסִליקו ּבִ ּ ר ָנׁש ָאְר, ּ ָּסִליק ִזווֵגיה ְלָאֳחָרא, ֵּחיהְּוַאְסֵטי ַההוא ּבַ ּ ּ ,
ר עֹוָבדֹוי ר עֹוָבדֹוי, ַּעד ְדִיְכׁשַ ּאֹו ְדָמֵטי ִזְמֵניה, ְוַכד ִיְכׁשַ י ְגַבר, ּ ּמֵ ַבר ִמּקַ , ִּאְתָדֵחי ּגְ

ְּוָאֵתי ַהאי ְוָנִטיל ִדיֵליה ר ָנׁש. ּ ִריך הוא ִמּכָֹלא ְלַדְחָיא ּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ י ַקּמִ ְּוָדא ָקׁשֵ ּ י ְּ ּמֵ  ִמּקַ
ר ָנׁש, ַגְבָרא ָאֳחָרא ָתא ְלּבַ ִריך הוא ִאיהו ָיִהיב ִאּתְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְּ יה ַאְתָיין , ְ ּוִמּנֵ ּ

ִּזווִגין ֶלת. ּ ּכָ ה ַמׂשְ ְּוַעל ָדא וֵמְיָי ִאּשָׁ ּ.  

ך ִגין ּכָ ִריך הוא ָיִהיב ּכָֹלא ְלַבר ָנׁש, ְּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֶלת ְוָלא ְוִאי ֵתיָמא ִא. ְּ ּכָ ה ַמׂשְ ּשָׁ
א ֲחֵזי. ָאֳחָרא ר ָנׁש ְלֵמיַהב ֵליה, ּתָ ִריך הוא ַאְזִמין ָטָבאן ְלּבַ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ְּ ,

י ִסְטָרא ָאֳחָרא ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ְּוהוא ַאְסֵטי ָאְרחֹוי ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ֵּמַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא , ְּ
יה ק ּבֵ ְּדִאְתָדּבַ ּ ֵּייֵתי ֵליה ַמאן ְדֵייֵתי, ּ ָכל , ּ ין, ּ ִקְטרוִגין)א כל''נ(ּבְ יׁשִ ְוָלא ַאְתָיין , ְוָכל ּבִ

ִריך הוא א ּבְ ֵּליה ֵמִעם קוְדׁשָ ּ יה, ְּ ק ּבֵ א ְדִאְתָדּבַ יׁשָ ֶּאָלא ֵמַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ ּ ּ ִאינון , ּ ּּבְ
  .ּעֹוָבִדין ְדָעַבד

ָתא ְדָלאו ִאיִהי ַמׂשְ, ְּוַעל ָדא ֶלתִּאּתְ לֹמה, ּכֶ ּ ומֹוֵצא ֲאִני )קהלת ז(, ָּקָרא ַעל ָדא ׁשְ
ה ֶות ֶאת ָהִאּשָׁ ר ָנׁש. ַמר ִמּמָ ִגין ְדחֹובֹוי ְדּבַ ּּבְ יך ֲעֵליה, ּ ּהוא ָמׁשִ ִאינון עֹוָבִדין ְדָעַבד, ְּ ּּבְ ּ .

ַבר ָנׁש יה ּבְ ִריך הוא ִאְתָרֵעי ּבֵ א ּבְ ד קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ּכַ ּ ּ ִגין עֹוָב, ְּ ָרןּבְ ִּאיהו , ּדֹוי ְדָכׁשְ
ֶלת ּכֶ ַּאְזִמין ֵליה ִאְנּתו ְדִאיִהי ַמׂשְ ּ פוְרָקן, ּ ּוָפִריק ֵליה ּבְ ּ   .ִמּגֹו ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ
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ל ָרע, ְּוַעל ָדא ָאַמר ַיֲעֹקב ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ל ָרע. ְַהּמַ ַנת , ַמאי ִמּכָ ְּדָלא ִאְזַדּמְ ּ
ָתא ַזְרִעי , ֹו ִסְטָרא ָאֳחָראְּדִאיִהי ִמּג, ִלי ִאּתְ ְּוָלא ִאָעַרע ְפסול ּבְ ְּדֻכְלהו , )א בערסי''ס(ּ ּּ

ִלימו ׁשְ ֵליֵמי ּבִ ַּצִדיֵקי וׁשְ ּ ל ָרע, ּ ִגין ְדִאְתְפַרק ִמּכָ ּּבְ ַההוא ִסְטָרא , ּ ק ּבְ ְּוַיֲעֹקב ָלא ִאְתָדּבַ ּ
ָלל   .ָאֳחָרא ּכְ

ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ, ְּוַעל ָדא ָעִריםְַהּמַ ַּמאי ַטְעָמא ִאְתֲחזו . ְל ָרע ְיָבֵרך ֶאת ַהּנְ
ְרָכא א, ְלִאְתּבָ ִגין ְדָנִטיר יֹוֵסף ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּּבְ ר , ּּ ַני ֵהם ֲאׁשֶ ְּוַעל ָדא ָאַמר יֹוֵסף ּבָ

ֶזה ַּאְחֵמי ֵליה ָרָזא ִדְבִרית ְדָנַטר ֵליה, ָנַתן ִלי ֱאֹלִהים ּבָ ּ ּוְבִגין ְדָנַטר ֵל. ּ ִּאְתֲחזו , ּיהּ
יִאין ְרָכא ְוִאְתֲחֵזי ִאיהו ְלִבְרָכאן ַסּגִ ְרָכא ַחד. ְּלִאְתּבָ ִגין ָדא ְלֻכְלהו ָיַהב ּבִ ּּבְ ּוְליֹוֵסף , ּּ

יִאין ְרָכאן ַסּגִ ְרכֹות הֹוַרי ְוגו, ּבִ ְברו ַעל ּבִ ְרכֹות ָאִביך ּגָ ַמע ִדְכִתיב ּבִ ַּמׁשְ ַדִים ', ָּ ְרכֹות ׁשָ ּבִ
ְהֶי   .יןָ◌ ְלֹראׁש יֹוֵסףָוָרַחם ּתִ

י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ִבי )ג''תהלים קכ( )ב''ח ע''ר(, ּ אִתי ֶאת ֵעיַני ַהיֹוׁשְ ּ ֵאֶליך ָנׂשָ ָ

ָמִים ּשָׁ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּבַ א ֲחֵזי, ּ ה, ֲאָבל ּתָ ֵוון ּבָ ר ָנׁש ְדִאְתּכַ ְּצלֹוָתא ְדּבַ ּ ּ ִּאיהו , ּ
ְּלֵעיָלא ְלעוְמָקא ִעָלָאה ְרָכאן ְוָכל ֵחירו, ּ ל ּבִ ן ָנְגֵדי ּכָ ּמָ ְּדִמּתַ ן ָנְפֵקי ְלָקְייָמא , ּ ּמָ ּוִמּתַ

  .ּּכָֹלא

 ] בשנה71יום [סדר הלימוד ליום יב כסלו 

יר יו ִגין ְדָלא ָפִסיק יו, ד''ְּוַעל ָדא ַיּתִ ּּבְ ִתיב. ֵּמֲאַתר ָדא ְלָעְלִמין, ד''ּּ ּוְבִגין ָדא ּכְ ּ ,
ָמ ּשָׁ ִבי ּבַ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ָאִחיד ְלֵעיָלא, ִיםַּהיֹוׁשְ ּּבְ א, ּ ְּדָיִתיב ַעל , ְוָאִחיד ְלַתּתָ
ְרְסָיא ְדֲאָבָהן ָמִים, ּּכָ ְרְסָיא ְדִאְקֵרי ׁשָ ִתיב, ָּיִתיב ַעל ּכָ ָמִים ּכְ ּשָׁ ִבי ּבַ ך ַהיֹוׁשְ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ.  

ְרָכאן ָנְגֵדי ֵמֵעיָלא ֵמעוְמָק, ּוֵמָהָכא ד ּבִ ְלהו ָנִטיל לֹון ַהאי ֲאַתר ְדִאְקֵרי , א ָדאּּכַ ּּכֻ ּ ּ
ַמִים א, ׁשָ ַּעד ְדָמטו ְלַצִדיַקָייא ְקָייָמא ְדַעְלָמא, ּוֵמַהאי ָנְגֵדי ְלַתּתָ ּ ּ ְרִכין , ּ ּוֵמָהָכא ִמְתּבָ

ל ִאינון ַחָייִלין ּּכָ ְרָיין ִלְזַנְייהו, ּ ְּוָכל ִאינון ַמּשִׁ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

  ]ב''דף רכט ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין, ּתָ ׁשִ ְרָיין, ּּבְ ַלק ֲעָטָרא ְדָכל ַמּשִׁ ִּאְסּתַ , ִּעּגוָלא ְדַעְלָמא, ּ
י ְבִעין דוְכּתֵ ׁשִ ּּבְ ַּחד ִעּגוָלא ְלֻכְלהו , ּ גֹו ַההוא ִעּגוָלא ְנקוָדה ָחָדא )ב''ג ע''לעיל נ(ּּ ּ ּבְ ּ ּ

ֶאְמָצִעיָת ל ַההוא ִעּגוָלא, ֵּמַהאי ְנקוָדה, אְּדָקְייָמא ּבְ ָזַנת ּכָ ִּאּתְ ים, ּ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ , ּבֵ
ְּלַההוא רוָחא ְדָכל רוִחין  )ב''דף רכט ע(ִּאיהו ֲאַתר  ּ ּ ר )א הכא רזא דכל רזין''ס(ּ  ִאְתַטּמַ

ַגֵויה ּּבְ גֹו ֵחיָלָהא. ּ ַּהאי ְטִמירו ִאיהו ּבְ גֹו ְלגֹו, ּ ּּכָֹלא , ד ָסְלָקא ָדאּכַ, ְּטִמיָרא ִאיהו ּבְ
ֵכִני ַאֲחֶריך ָנרוָצה)שיר השירים א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָּסְלִקין ֲאַבְתָרה ּ ָמׁשְ ָ.  

אֹוְרָחא י ְיהוָדה ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ י יֹוֵסי, ּ ל ַחד ְוַחד , ָאַמר ִרּבִ ּכָ
י ְיהוָדה ְוָאַמר. ְייָתאִּמיָנן ֵליָמא ִמֵלי ְדאֹוַר ָּפַתח ִרּבִ ר ָלנו ֲעֹונֹות )תהלים עט(, ּ ְזּכָ ּ ַאל ּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]807דף [ -ּ

ִּראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְדמונו ְוגו א ֲחֵזי. 'ּ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרֵאל, ְּ ְרִחימוָתא ְדִיׂשְ ָרִחים , ּּבִ
יה, לֹון ְּדִאינון ַעְדֵביה ְוַאְחַסְנּתֵ ּ ּ ל ָאֳח, ּ ּכַ ִדיַנְייהוָלא ִמְסּתַ ְלחֹוֵדיה, ָּרא ּבְ ר ִאיהו ּבִ ּּבַ ּ.  

ִדיַנְייהו ל ּבְ ּכֵ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ִמְסּתַ ּ ָאב ְדָרִחים ַעל , ִּאְתָמֵלי ֲעַלְייהו ַרֲחִמין, ּ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּ
ִנים ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּבָ ִנים ִרַחם ה)תהלים קג(, ּכְ ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ ח ְוֵכיָון . 'ְוגו'  ּכְ ּכַ ּתַ ְּדִאׁשְ

יה, ַמֲעָבר לֹון ִראׁשֹון ִראׁשֹון, לֹון חֹוִבין ּמֵ ַּעד ְדַאֲעַבר לֹון ְלֻכְלהו ִמּקַ ּ ְּוֵכיָון ְדַאֲעַבר . ּּ
יה ּמֵ ְלָטנו ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ְדִדיָנא ֲעַלְייהו, ּלֹון ִמּקַ ַאר ֲעַלְייהו חֹוִבין ְלֵמיַהב ׁשָ ּתָ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ַקְדִמיָתאָאֵתי ְלֵמיַחב ַק ְדּבְ יה ּכְ יב , ּּמֵ יה ָחׁשִ ּמֵ ִּאינון חֹוִבין ַקְדָמֵאי ְדַאֲעַבר ִמּקַ ּ ּ
ר ָלנו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְדמונו ַרֲחֶמיך ְוגו, ֲּעַלְייהו ְזּכָ ִתיב ַאל ּתִ ְָוַעל ָדא ּכְ ּ ּ ּ ְּדִאי . 'ּ

ָרֵאל ַּרֲחֶמיך ֹלא ַיְקִדימו ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ַעְלָמאָלא ָי, ָ ה ִאינון . ְכִלין ְלָקְייָמא ּבְ ִגין ְדַכּמָ ּּבְ ּ
ָיא ִריֵסין, ָּמאֵרי ְדִדיָנא ַקׁשְ ָרֵאל ְלֵעיָלא, ָמאֵרי ּתְ ה ִדְלטֹוִרין ְדָקְייֵמי ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּוַכּמָ ּ ,

ָרֵאל ִריך הוא ַרֲחִמים ֲעַלייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדַאְקִדים קוְדׁשָ ּ ּ ּ ח ַעד ָל, ְּ ּגַ א ַיׁשְ
ִדיֵניהֹון ַעְלָמא, ּבְ י ַדלֹונו ְמֹאד, ְּוַעל ָדא. ָלא ָיְכִלין ְלָקְייָמא ּבְ ַּמֵהר ְיַקְדמונו ַרֲחֶמיך ּכִ ּ ָּ .

ַּדלוָתא ְדעֹוָבִדין ָטִבין ָרן, ּּ ַּדלוָתא ְדעֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּ ּ   .)קמי קודשא בריך הוא(. ּּ

א ֲחֵזי ָר, ּתָ לון ִיׂשְ א ְבִריך הואִּאְלָמֵלי ְיַסּגְ י קוְדׁשָ ָרן ַקּמֵ ֵּאל עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּ ָּלא ֲהוו , ְּ
ַעְלָמא ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ָּקִאימו ֲעֵליה ַעּמִ ּ ּ ְרִמין , ּ ָרֵאל ִאינון ּגָ ֲּאָבל ִיׂשְ
ְי ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְלָזְקָפא ֵריׁשַ ָאר ַעּמִ ִּלׁשְ ַעְלָמאּ ָרֵאל . ּיהו ּבְ ְּדִאְלָמֵלי ִיׂשְ

ָאר ַעִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות  ִריך הוא ׁשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּלא ְיהֹון ָחָטאן ַקּמֵ ּ ּ ְּ

ְייהו ְפָיין ַקּמַ   .ִּאְתּכַ

ין ִלְסַטר ָאֳח, ְוָתא ֲחֵזי יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ָרֵאל ּבְ יכו ִיׂשְ ִּאְלָמֵלא ְדַאְמׁשִ אּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ , ָּרא ּבְ
ָמר א, ָהא ִאּתְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּבְ ָאר ַעּמִ ְלטו ׁשְ ְּדָלא ׁשָ ּ ּ ּּ ,

לו ֵמַעל ַאְרָעא ִתיב. ְּוָלא ִאְתּגָ י ַדלֹונו ְמֹאד, ְּוַעל ָדא ּכְ ּּכִ ָרן . ּ ְּדֵלית ָלן עֹוָבִדין ְדָכׁשְ ּ
ְדָקא ָח י ַדלֹונו ְמֹאד ַמֵהר ְיַקְדמונו ַרֲחֶמיך. ֵזיּכְ ך ּכִ ָוְבִגין ּכָ ְּ ּ ּ ּּ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ְרָעָדה' ּ ִעְבדו ֶאת ה)תהלים ב(, ִּרּבִ ִיְרָאה ְוִגילו ּבִ תהלים (, ּוְכִתיב, ּּבְ

ְרָנָנה' ּ ִעְבדו ֶאת ה)ק ְמָחה ּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ׂשִ א ֲחֵזי. ּּבְ ר ָנ, ּתָ ל ּבַ ּׁש ְדָאֵתי ְלִמְפַלח ֵליה ּכָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִריך הוא, ְּ א ּבְ ֵעי ְלִמְפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ַצְפָרא וְבַפְנָיא ּבָ ּּבְ ּ ּ ְּ.  

ד ָסִליק ְנהֹוָרא ַצְפָרא ּכַ ַעְלָמא, ּבְ ר , ְּוִאְתָערוָתא ִדְסַטר ְיִמיָנא ִאְתַער ּבְ ֵעי ּבַ ֵדין ּבָ ּכְ
ָרא ּבִ ִריך הואָנׁש ְלִאְתַקּשְׁ א ּבְ ּיִמיָנא ְדקוְדׁשָ פוְלָחָנא ִדְצלֹוָתא, ְּ יה ּבְ ּוְלִמְפַלח ַקּמֵ ּ ִגין . ּ ּבְ

ִּדְצלֹוָתא ַאְחִסין ּתוְקָפא ְלֵעיָלא ְרָכאן ֵמעוְמָקא ִעָלָאה ְלֻכְלהו ַעְלִמין, ּ יך ּבִ ְּוַאְמׁשִ ּּ ּ ְ ,
ֵאי ְרָכאן ְלַתּתָ יך ּבִ ן ַאְמׁשִ ּמָ ְוִמּתַ ח. ּ ּכְ ּתַ ְרָכאןְוִאׁשְ ִאין ִמְתּבָ ּו ִעָלִאין ְוַתּתָ ַההוא פוְלָחָנא , ּ ּּבְ ּּ

  .ִדְצלֹוָתא
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ּפוְלָחָנא ִדְצלֹוָתא ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ַקּמֵ ֵעי ּבַ ְּדָקא ּבָ ּ ט ''שמות כ(, ְּ

יַנְייהו)א''ע ָרֵאל ּבֵ ְמָחה וִבְרָנָנה ְלַאְכָלָלא ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ׂשִ ּ ּבְ ְדָקא ּוְל, ּ ָּבַתר ְלַייֲחָדא ִיחוָדא ּכְ
י ה)תהלים ק(, ִּדְכִתיב. ָחֵזי ּ ְדעו ּכִ ָרָזא ְדפוְלָחָנא, ּהוא ֱאֹלִהים' ּ ָּדא ָרָזא ְדִיחוָדא ּבְ ּ ּ ּ.  

ל ָדא ֶחְדָוה, ְּוִעם ּכָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ַקּמֵ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ ּ ּוְלַאֲחָזָאה , ְּ
ּפוְלָחֵניהֶחְדָוה ּבְ ְמָחה וְרָנָנה, ּ ֵרין ׂשִ ְּוִאֵלין ּתְ ֵרין ִאֵלין, ּ ֵרין ְצלֹוִתין, ָּלֳקֵבל ּתְ ֵרין , ּתְ ּתְ

ֵרין ִאֵלין ִנין ְליֹוָמא ָלֳקֵבל ּתְ ּקוְרּבָ ְמָחה וְרָנָנה, ּ ְּדִאינון ׂשִ ּ ַצְפָרא. ּ ְמָחה ּבְ ּוְרָנָנה , ׂשִ
א ַרְמׁשָ ה  ֶאת ַהּכֶ)במדבר כח(, ְּוַעל ָדא. ּבְ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֶבׂש ַהּשֵׁ ּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ

ִים ין ָהַעְרּבָ   .ּבֵ

א ְמַחֵלק ַטְרָפא ְלָכל , ְּצלֹוָתא ְדַעְרִבית ְרׁשות ִאיִהי, ְּוַעל ָדא ְעּתָ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ָרא , ֵחיָלָהא א ְלַאְדּכָ ְעּתָ יָמָמא ִהיא . יַהב ְמזֹוָנאּ ֶאָלא ְלֵמ)א לאתברכא''נ(ְו ָלאו ׁשַ ּבִ

ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ֶרֶכת ִמּתְ ְמָחה וְרָנָנה, ִּמְתּבָ א ִמּגֹו ׂשִ ַצְפָרא וְבַרְמׁשָ ּּבְ ּוְבֵליְלָיא ָפִליג , ּ ּ
ְדָקא ָחֵזי ְרָכאן ְלֹכָלא ּכְ ן ֶטֶרף )משלי לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבִ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  ַוּתָ

  .'ּה ְוגוְלֵביָת

  ]א''דף רל ע - ' זוהר חלק א[

י ִחְזִקָיה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ַפי ִמְנַחת )תהלים קמא(, ּ ַאת ּכַ ִפָלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניך ַמׂשְ ּכֹון ּתְ ּ ּתִ ָ ּ
אי ִמְנַחת ָעֶרב ְוָלא ְצלֹוָתא . ָעֶרב ִפָלִתי , ְדַצְפָרא )א''דף רל ע(ַאּמַ ּכֹון ּתְ ִתיב ּתִ ְּדָלא ּכְ ּ
ּבֹ ָמר. ֶקרּבַ ִפָלִתי ְקֹטֶרת ְלָפְניך, ֶּאָלא ָהִכי ִאּתְ ּכֹון ּתְ ָּתִ ְּקֹטֶרת ָלא ַאְתָיא ֶאָלא ַעל , ּ

ח ֵלב)משלי כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶחְדָוה ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ד ַאְדִליק . ּ ׁשֶ ֲהָנא ּכַ ְּוַעל ָדא ּכַ
ָמא ְדַאּתְ, ֲהָוה ַמְקִריב ְקֹטֶרת, ּבֹוִציִנין ה )שמות ל(,  ָאֵמרּכְ רֹות ַיְקִטיֶרּנָ ֵהִטיבֹו ֶאת ַהּנִ  ּבְ

ה ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ רֹות ּבֵ ַצְפָרא. ּוְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנִ א ָגִרים, ַעל ֶחְדָוה, ּבְ ְעּתָ . ְּדׁשַ
א ַרְמׁשָ ָמאָלא, ּבְ ּוְלָעַלם ָלא ָאֵתי ֶאָל. ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ְלֶמחֵדי ְסַטר ׂשְ   .א ַעל ֶחְדָוהּ

ִרין ר ִקׁשְ א, ְוָתא ֲחֵזי ְקֹטֶרת ְמַקּשֵׁ ְּוָדא ַאֲעַבר מֹוָתא ְוִקְטרוָגא , ְוָאִחיד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ
ַעְלָמא, ְּורוְגָזא ְלָטָאה ּבְ ָמה ִדְכִתיב. ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ה ֶאל ַאֲהֹרן )במדבר יז(, ּכְ ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ

ה ְוֵתן ָעֶל ְחּתָ ים ְקֹטֶרת ְוהֹוֵלך ְמֵהָרה ְוגוַקח ֶאת ַהּמַ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ְּלָבַתר ָדא . 'ְיָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ
ִתיב ִתים וֵבין ַהַחִיים , ּוְכִתיב, ַּוְיַכֵפר ַעל ָהָעם',  ְוגו)אהרן(ַּוָיָרץ , ּכְ ין ַהּמֵ ַּוַיֲעֹמד ּבֵ ּּ

ָפה ּגֵ ָעַצר ַהּמַ י. ַוּתֵ ל ִסְטִרין ּבִ ִגין ְדָלא ָיְכִלין ּכָ י ְקֹטֶרתּּבְ ין ְוָכל ְמַקְטְרִגין ְלֵמיַקם ַקּמֵ . ׁשִ
ְּוַעל ָדא ִאיהו ָרָזא  וָרא ְדֹכָלא)א חדוה''ס(ּ ּ ְדֹכָלא ְוִקּשׁ ּּ.  

א ְדִמְנָחה ְעּתָ ַעְלָמא, ּוְבׁשַ ְרָיא ּבְ ַההוא ְצלֹוָתא, ְּדִדיָנא ׁשַ ֵוון ָדִוד ּבְ ִּאְתּכַ ּ , ִּדְכִתיב. ּ
ִפָלִתי ְקֹטֶרת ְל ּכֹון ּתְ ָיא, ְוַהאי ְצלֹוָתא ְדָסִליק. 'ָָפֶניך ְוגוּּתִ ַּיֲעֵבר רוְגָזא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּ ,

ַהאי ִזְמָנא א ּבְ ּתָ ִליט ַהׁשְ ְּדׁשַ ַההוא ְקֹטֶרת, ּ ל רוְגָזא. ּּבְ יה ּכָ ְּדָדֵחי ְוַאֲעַבר ַקּמֵ ּ דסליק (, ּ

ג היינו ''א ל''ס(, ּ ְוָכל ִקְטרוָגא ְדַעְלָמא)השתא בהאי שעתא בההוא קטרת דאעדי כל רוגזא

ַעְלָמא,  ִמְנַחת ָעֶרב)א מאי טעמא בגין דאיהי''ס( )דכתיב ְלָיא ּבְ   .ְּדִדיָנא ּתַ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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א ֲחֵזי א, ּתָ י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתָחַרב ּבֵ א ְדִאּתֹוַקד, ּּכַ ְעּתָ ׁשַ ְּוַעל ָדא . ְזַמן ִמְנָחה ֲהָוה, ּבְ
ִתיב י ִי)ירמיה ו(, ּכְ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ּ אֹוי ָלנו ּכִ טו ִצְלֵלי ָעֶרבּ ִּאינון . ַמאן ִצְלֵלי ָעֶרב. ּּנָ

ְּורוְגֵזי ְדִדיִנין, ְּמַקְטְרִגין ְדַעְלָמא א, ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִניָנן. ִּדְזִמיִנין ּבְ שמות (ְּדָבֵעי , ְּוַעל ָדא ּתָ

יה)ב''ו ע''ל ר ָנׁש ְלַכְווָנא ַדְעּתֵ ּ ּבַ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ּ ֻכְלהו ְצלֹוָת. ּבִ ּּבְ ר ָנׁש ְלַכְווָנא ּ ֵעי ּבַ ּא ּבָ
יה ְלהו, ַּדְעּתֵ יר ִמּכֻ ּוְבַהאי ְצלֹוָתא ַיּתִ ַעְלָמא, ּּ ְרָיא ּבְ ִגין ְדִדיָנא ׁשַ ְּוַעל ָדא ְזַמן ְצלֹוָתא . ּּבְ
ין ֵליה, ְדִמְנָחה ּקִ ְּוָהא אוְקמוָה, ִּיְצָחק ּתַ ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ַחד טוָרא, ּ ָּאֳעלו ּבְ ְִנַהך ְוָלא , ַּהאי טוָרא ַדֲחָלא, י יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ. ּ

ב ָהָכא ִגין ְדטוָרא ְדִחיָלא הוא, ִנְתַעּכֵ ּּבְ ּ ּ י ְיהוָדה. ּ ֲהָוה ֲאִמיָנא , ִאי ֲהָוה ַחד, ָּאַמר ִרּבִ
ִניָנן. ָהִכי אֹוְרָחא, ְּדָהא ּתָ ְּדַמאן ְדָאִזיל ְיִחיָדאי ּבְ יה, ּ ַנְפׁשֵ ִּאְתַחַייב ּבְ ָלָתא. ּ .  ָלאֲאָבל ּתְ

א, ְוָכל ַחד ְוַחד ִמיָנן ִכיְנּתָ   .ִאְתֲחֵזי ְדָלא ַתֲעֵדי ִמיָנן ׁשְ

י יֹוֵסי א, ָאַמר ִרּבִ ר ָנׁש ַעל ִנּסָ ִניָנן ְדָלא ִיְסמֹוך ּבַ ְָהא ּתָ מוֵאל, ְמָנָלן. ּ , ִּדְכִתיב. ִּמׁשְ
אול ַוֲהָרָגִני)שמואל א טז( ַמע ׁשָ ּ ֵאיך ֵאֵלך ְוׁשָ ְ יר ִמיָנןְוָהא ִאְתֲחֵזי ׁשְ, ְ ָאַמר . ּמוֵאל ַיּתִ

ֲּאִפילו ָהִכי, ֵּליה ח ְלֵעיָנא, ִּאיהו ֲהָוה ַחד, ּ ּכַ ּתַ ָלָתא. ְּוֶהֵזיָקא ִאׁשְ ְּוֶהֵזיָקא , ֲאָבל ֲאַנן ּתְ
ח ְלֵעיָנא ּכַ ּתַ ום ַמִזיִקין. ָלא ִאׁשְ ְּדִאי ִמּשׁ ּ ִניָנן. ּ . ְּדִלְתָלָתא ָלא ִמְתֲחֵזי ְוָלא ַמְזֵקי, ָהא ּתָ

ום ִלְסִטיםְוִא ֵחי ָהָכא, ּי ִמּשׁ ּכְ ּתַ ְּדָהא ָרִחיק ֵמִייׁשוָבא ַהאי טוָרא, ָלא ִמׁשְ ּ א , ּ ּוְבֵני ָנׁשָ
ֵחי ָהָכא ּכְ ּתַ ַרם ְדִחילו הוא. ָלא ִמׁשְ ּּבְ ּ ִחין ָהָכא, ּ ּכְ ּתַ ָרא ְדִמׁשְ ְּדֵחיָוון ּבָ ּ.  

ל ָרע. ָּפַתח ְוָאַמר ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ יהַהא, ְַהּמַ ָלא ּבֵ ּכָ א ''ס(, ּי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ

ֵעי ֵליה,  ַהּגֹוֵאל)ג דהא כתיב''ל ַאל ִמּבָ ר ּגָ ִדיר . ַמאי ַהּגֹוֵאל, ֲּאׁשֶ ח ּתָ ּכַ ּתַ ִגין ְדהוא ִמׁשְ ּּבְ ּ
א ֵני ָנׁשָ י ּבְ ָאה ְלָעְלִמין, ְלַגּבֵ ר ָנׁש ַזּכָ   .ְוָלא ַאֲעֵדי ִמּבַ

א ֲחֵזי ְלָאך ַהּגֹוֵאל, ּתָ אְַהּמַ ִכיְנּתָ ִדיר, ּ אֹוִתי ָדא ׁשְ ר ָנׁש ּתָ יה ְדּבַ ְּדָאִזיל ִעּמֵ ּ ְוָלא , ּ
יה ר ָנׁש ָנִטיר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ַּאֲעֵדי ִמּנֵ ד ּבַ ּּכַ ר ָנׁש. ּ ְּוַעל ָדא ִיְזַדֵהר ּבַ ְּדָלא ִיפוק , ּ ּּ

אֹוְרָחא ר ָנׁש ְלִמַט, ַמאי ְיִחיָדאי. ְיִחיָדאי ּבְ ְּדִיְזַדֵהר ּבַ ּ ּר ִפּקוֵדי ְדאֹוַרְייָתאּ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ
א ִכיְנּתָ יה ׁשְ א, ְְוִיְצָטֵרך ְלֵמיַזל ְיִחיָדאי, ַּתֲעֵדי ִמּנֵ ִכיְנּתָ ָלא ִזווָגא ִדׁשְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ר ָנׁש ְלאֹוְרָחא, ּתָ ד ָנִפיק ּבַ ְּיַסַדר ְצלֹוָתא ַקֵמי ָמאֵריה, ּכַ ָכא , ּ ִגין ְלַאְמׁשָ ּבְ
ִכיְנ אֲּעֵליה ׁשְ ּוְלָבַתר ִיפוק ְלאֹוְרָחא, ּתָ א, ּּ ִכיְנּתָ ח ִזווָגא ִדׁשְ ּכַ ְּוִיׁשְ ְּלִמְפַרק ֵליה , ּ

אֹוְרָחא ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּבְ ָזָבא ֵליה ּבְ ְוְלׁשֵ ּ ּ ּ.  

  ]ב''דף רל ע - ' זוהר חלק א[

ַיֲעֹקב ִתיב ּבְ ִדי)בראשית כח(, ַמה ּכְ ָּדא ִזווָג,  ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעּמָ אּ ִכיְנּתָ . א ִדׁשְ
ֶדֶרך ַהֶזה ָמַרִני ּבַ ּוׁשְ ְ ּ ַההוא ִזְמָנא )ב''דף רל ע(ְוַיֲעֹקב ְיִחיָדאי ֲהָוה , ְּלִמְפַרק ִלי ִמּכָֹלא, ּ , ּּבְ

יה א ָאְזַלת ַקּמֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ יַנְייהו ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ן ַחְבַרָייא ְדִאית ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ה , ּּ ּמָ ַעל ַאַחת ּכַ
הְוַכ   .)אדהכי מאיך שמשא לערבא, ודאי כך הוא, אמר רבי יוסי(. ּמָ
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י יֹוֵסי ב ָהָכא, ַמאי ַנֲעִביד, ָאַמר ִרּבִ ְִאי ְנַהך . ְָהא יֹוָמא ָמִאיך ְלֵמיַעל, ִאי ִנְתַעּכֵ

ּטוָרא ַרב ִאיהו, ְלֵעיָלא ּוְדִחילו ְדֵחיָוון ַחְקָלא ָדִחיְלָנא, ּ ּ ּ י ְיהוָדה. ּ ַו, ָּאַמר ִרּבִ וְהָנא ּתְ
י יֹוֵסי ר ָנׁש ַעל ִניָסא. ְֲעָלך ִרּבִ ִניָנן ְדָלא ִיְסמֹוך ּבַ ְָאַמר ֵליה ָהא ּתָ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ְעּתָ ָכל ׁשַ ָלָתא, ָהֵני ִמיֵלי ְיִחיָדאי, ָּאַמר ֵליה. ָלא ַיְרִחיׁש ִניָסא ּבְ ּוִמֵלי , ֲאָבל ֲאַנְחָנא ּתְ ּ
יָנָנא ָנא, אֹוַרְייָתא ּבֵ א ִעּמָ ִכיְנּתָ   .ָלא ָדִחיְלָנא, ּוׁשְ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי טוָרא, ּ ָּחמו ְלֵעיָלא ּבְ ָרא ַחד, ּ ַגָווה, ִטּנָ א ּבְ ְּוַחד ְמַעְרּתָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ִּניַהך ְוֵניַסק ְלַההוא ִטיָנָרא, ְּיהוָדה ן, ְ ּמָ א ּתַ ן. ְּדֲאָנא ָחֵמי ָחָדא ְמַעְרּתָ ּמו ְוָח, ְּסִליקו ְלַתּמָ

א י יֹוֵסי. ַהִהיא ְמַעְרּתָ א ֲאַתר ִדְלֵחיָוון ִאיהו, ָּדִחיְלָנא, ָאַמר ִרּבִ ִּדיְלָמא ַהִהיא ְמַעְרּתָ ּ ּ ,
עו לֹון ָהָכא   .ְּוָלא ִיְפּגְ

י ִחְזִקָיה י ְיהוָדה ְלִרּבִ ָּאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי ָדִחיל ִאיהו, ּ ָּהא ָחֵמיָנא ְדִרּבִ ִגין , ּ ִאי ֵתיָמא ּבְ
ְּדִאיהו ְּדָכל ַמאן ְדָדִחיל. ּ ַחָטָאהּ ַּחָטָאה ִאיהו, ּ ּ ָפֲחדו ְבִציֹון ַחָטִאים)ישעיה לג(, ִּדְכִתיב. ּ ּּ ּ ,

ָּהא ָלאו ִאיהו ַחָטָאה ְכִפיר ִיְבָטח)משלי כח( ,ּוְכִתיב )והא(, ּ י יֹוֵסי. ּ ְוַצִדיִקים ּכִ , ָאַמר ִרּבִ
ִכיַח ִגין ְדִנְזָקא ׁשְ   .ּּבְ

ִכיַחִאי ִנ, ָּאַמר ֵליה ח ִנְזָקא. ָּהִכי הוא, ְזָקא ׁשְ ּכַ ּתַ ּוְלָבַתר ְדֲאַנן . ֲאָבל ָהָכא ָלא ִאׁשְ ּ
א א. ָּלא ֵליעול ִנְזָקא ְלַצֲעָרא ָלן, ִניעֹול ִלְמַעְרּתָ י ְיהוָדה, ָּעאלו ִלְמַעְרּתָ , ָּאַמר ִרּבִ

ָמרֹות ְדֲהֵוי ֵליְלָיא ל ַחד ְוַח, ִּנְפלֹוג ֵליְלָיא ִלְתַלת ִמׁשְ ןּכָ ֵּליקום ַעל ִקיוֵמיה, ד ִמּנָ ּ י , ּּ ַהּנֵ ּבְ
ַלת ִסְטֵרי ֵליְלָיא ְוָלא ִנְדמוך ְּתְ ּ.  

י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי)תהלים פט(, ּ ּכִ א,  ַמׂשְ ְחּתָ ּבַ , ַּהאי ּתוׁשְ
ַּאְבָרָהם ָאִבינו ֲאָמָרה פוְלָחָנ, ּ ַדל ּבְ ּתַ א ְדִאׁשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ְוָעִביד ֶחֶסד , ְּ

ֵני ַעְלָמא ִריך הוא, ִעם ּבְ א ּבְ מֹוְדעון ּכָֹלא ְלקוְדׁשָ ּתְ ְּדִיׁשְ ּ ּ ְּ ִליט , ּ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִריך הוא. ַעל ַאְרָעא ְוִאְקֵרי ֵאיָתן א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְתִקיפו ּבֵ ִגין ְדַאְתִקיף ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ.  

יָרה' ֵּדי הַחְס ָרא, עֹוָלם ָאׁשִ ְטָרא ַדֲחִסיִדים ַאְתָיין ְלַזּמְ ִליל , ְּוִכי ִמּסִ ֶּאָלא ָהָכא ִאְתּכְ
יִמיָנא ָמאָלא ּבִ י ְלַאְבָרָהם, ִסְטָרא ִדׂשְ ִריך הוא ַנּסֵ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּוָבֵחין ֵליה, ְּ ְוָהא . ּ

ַבע  ָלִתין וׁשְ ר ּתְ ָמר ְדִיְצָחק ּבַ ִּאּתְ ַההוא ִזְמָנאּ ִנין ֲהָוה ּבְ ה ֶאת ַאְבָרָהם. ּׁשְ ה , ַמאי ִנּסָ ִנּסָ
ֵעי ֵליה ה ֶאת ַאְבָרָהם. ֶּאת ִיְצָחק ִמּבָ ִדיָנא, ֶּאָלא ִנּסָ ח ּבְ ּכַ ּתַ ִדיָנא, ְּדִיׁשְ ָלָלא ּבְ , ּוְלִאְתּכְ

ְדָקא ְיאות ִלים ּכְ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ְּדִיׁשְ ְּוַעל ָדא ַחְסֵדי ה. ּ י' ּ   .ָרהעֹוָלם ָאׁשִ

ָּדָבר ַאֵחר ַחְסֵדי ה יָרה' ּ ִריך הוא ָעִביד ִעם , עֹוָלם ָאׁשִ א ּבְ ִּאינון ֲחָסִדים ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִפי)תהלים פט(. ַעְלָמא ָ ְלדֹור ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמוָנְתך ּבְ ִּטיבו וְקׁשֹוט ְדָעִביד ִעם ּכָֹלא, ּ ּ ּ ּ .
ְָלדֹור ָודֹור אֹוִדיַע ֱאמוָנְתך ָּדא ְמֵהיְמנו, ּ ִריך הוא ְדאֹוַדע ַאְבָרָהם ּ א ּבְ ָּתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַעְלָמא ְרָיין, ּבְ פוָמא ְדָכל ּבִ ר ֵליה ּבְ ְּוַאְדּכַ ּ ִפי. ּ ְָוַעל ָדא אֹוִדיַע ֱאמוָנְתך ּבְ ּ ּ.  
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ִריך הוא אֹוַדע ֵליה ְלַאְבָרָהם ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְוַכד ָיַדע ָרָזא , ְּ
ָּיַדע ְדִאיהו ִעיָקָרא ְוִקיוָמא ְדַעְלָמא, ִּדְמֵהיְמנוָתא ּ ֵרי ַעְלָמא, ּ ִּדְבִגיֵניה ִאְתּבְ . ְּוִאְתְקַיים, ּ

ֶנה ְוגו)תהלים פט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ י ָאַמְרּתִ א . ' ּכִ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ
ִריך הוא ַעְלָמא ּּבְ יט ְיִמיָנא ֲעֵליה ְוִאְתְקַייםַּעד ְד, ָחָמא ְדָלא ָיִכיל ְלֵמיַקם, ְ ּאֹוׁשִ ְוִאי . ּ

יט ְיִמיָנא ֲעֵליה ָּלאו ְדאֹוׁשִ ִרי. ָּלא ִאְתְקַיים, ּ ִדיָנא ִאְתּבְ ִגין ְדַעְלָמא ָדא ּבְ ּּבְ ְוָהא , ּ
  .אֹוִקיְמָנא

ית ֵראׁשִ ָמר ּבְ ָלָלא ָחָדא, ְוִאּתְ ָווִנין ָהָכא, ְוָרָזא ּכְ ֵרין ּגְ ית, ּתְ ֵראׁשִ ב ַאף , ּבְ ַעל ּגַ
א ְלֵעיָלא ּתָ ירוָתא ִמּתַ ְּדֲאָמָרן ׁשֵ א, ּ ית ָהִכי ָנֵמי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ' ְוָקַאְמִריָנן ב, ֵראׁשִ

ית ים, ֵראׁשִ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְדָקַאְמִריָנן ּבֵ ית, ּכִ ְּדַהאי ִאְתְייִהיַבת ְלַההוא ֵראׁשִ ּוִמָלה , ּ ּ
ֲחָדא ִליָלא ִאיִהי ּכְ   .ּכְ

ֵרי ַעְלָמא ָדאת ''ּוְבַהאי בי יִמיָנא, ִאְתּבְ ְּוָלא ִאְתְקַיים ֶאָלא ּבִ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ּ .
ְרָאם ִהּבָ ִתיב, ּבְ ַאְבָרָהם ּכְ ך. ּבְ ְוְבִגין ּכָ ֶנה, ּ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ּוִבְנָיָנא ַקְדָמָאה . ָאַמְרּתִ
יֹוָמא . ּיה ְלַקְייָמאֲהָוה ּבֵ, ַּההוא ְנהֹוָרא ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה, )ההוא עולם(ְדַעְלָמא  ּוְלָבַתר ּבְ
ְנָייָנא ָמאָלא, ּתִ ׂשְ ַמִים. ּבִ ּוְבַהְנהו ַאְתִקין ׁשָ ֶהם, ּוְכִתיב. ּ ִכין ֱאמוָנְתך ּבָ ַמִים ּתָ ָׁשָ ּ.  

ֶהם, ָּדָבר ַאֵחר ִכין ֱאמוָנְתך ּבָ ַמִים ּתָ ָׁשָ ְקנו, ּ ִאינון ֲחָסִדים ִאּתַ ַמִים ּבְ ּׁשָ ְּוָרָזא ֶדֱאמוָנה , ּ ּ
הוַאְת ַמִים, ָּקַנת ּבְ ּקוָנָהא ֶאָלא ִמּגֹו ׁשָ ְּדֵלית ּתִ ּ ִרית ִלְבִחיִרי)תהלים פט(. ּ י ּבְ ַרּתִ ָּדא ,  ּכָ

ּהוא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ.  

  ]א''דף רלא ע - ' זוהר חלק א[

ָּדא ִאיהו , ָּדָבר ַאֵחר ּתָ )א''דף רלא ע(ּ ְרָכאן ְלֻכְלהו ּתַ ַּצִדיק ְדִמיֵניה ָנְפִקין ּבִ ּ ּ ְוָכל , ֵאיּּ
ן)אינון( ְרָכאן, ּ ֵחיָוון ַקִדיׁשָ ְלהו ִאְתּבָ ּּכֻ אי, ּ ִּמן ַההוא ְנִגידו ְדָנִגיד ְלַתּתָ ּ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

ִרית ִלְבִחיִרי י ּבְ ַרּתִ י ְלָדִוד ַעְבִדי)תהלים פט(. ּכָ ְעּתִ ּבַ ְּדִאיהו , ָּדא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא,  ִנׁשְ ּ
ִדי ַצִדיק ָדאָקְייָמא ּתָ ּר ּבְ ִּקיוָמא ְדַעְלָמא. ּ ְדרון ְלָעְלִמין, ּ ְּדָלא ִיְתּבַ ּ ִזְמָנא , ּ ר ּבְ ּבַ

ְּדָגלוָתא ִּדְנִגידו ְדִבְרָכאן ִאְתְמָנעו, ּ ּ ּ ִלים. ּ ּתַ ְּוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָלא ִאׁשְ ְוָכל ֶחְדָוון , ּ
אֶחְד, ֵּמַההוא ִזְמָנא, ְוַכד ָעִייל ֵליְלָיא. ִּאְתְמָנעו י ַמְלּכָ   .ָּוון ָלא ָעאלו ַקּמֵ

ב ְדֶחְדָוון ָלא ִאְתָערו ְּוַאף ַעל ּגַ יָרָתא, ּ ֵרי ׁשִ ְּוַכד ִאְתְפִליג . ֲּאָבל ְלַבר ָקְייֵמי וְמַזּמְ
א ְלֵעיָלא, ֵליְלָיא ּתָ ל ֵחיֵלי , ְּוִאְתָערוָתא ָסְלָקא ִמּתַ ִריך הוא ַאְתַער ּכָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

ַמָיא ִלְב ְרִקיָעא, ִכָיהׁשְ ֵאי, ּוָבַעט ּבִ ְּוִאְזַדְעְזָען ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ.  

יה אֹוַרְייָתא, ְּוֵלית ַנְייָחא ַקּמֵ א ּבְ ִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי ְלַתּתָ ר ּבְ ֵדין. ּּבַ ִריך הוא , ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמִתין ְדַצִדיַקָיא  ְּוָכל ִאינון ִנׁשְ ּ ְלהו ַצְייִתין ְוָחְדָי, )דעמיה(ּ ּּכֻ ּין ְלַההוא ָקָלא וְכֵדין ַנְייָחאּ ּ .
ִגין ְדִמיֹוָמא . )קמיה אשתכח( )א קמיה ואתי נייחא לכלהו נשמתין דצדיקיא עמיה''ס( ּּבְ ּ

א א ְלַתּתָ ְּדִאְתָחִריב ַמְקְדׁשָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּאֹוֵמי קוְדׁשָ ֵלם , ְּ גֹו ְירוׁשְ ְּדָלא ֵייעול ּבְ ּ ּ
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ַּעד ְדַיֲעלון ִיׂשְ, ִּדְלֵעיָלא אּ ַלם ִדְלַתּתָ ָּרֵאל ִלְירוׁשָ ך ָקדֹוׁש ְולא )הושע יא(, ִּדְכִתיב. ּ ִקְרּבְ ָ ּבְ

ִעיר ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ָאבֹוא ּבְ ּ.  

ֵרי יָרָתא, ָקְייֵמי ְלַבר, ְּוָכל ִאינון ְמַזּמְ ָחן , ְוָאְמֵרי ׁשִ ּבְ ְתַלת ַפְלֵגי ֵליְלָיא ְוֻכְלהו ְמׁשַ ּּבִ ּ ּ
ְחַת ּבָ תוׁשְ ַמָיא, ן ְיִדיָעאןּּבְ ְּוֻכְלהו ֵחיֵלי ׁשְ ֵליְלָיא, ּ ְלהו ִמְתָעֵרי ּבְ ּּכֻ יָמָמא, ּ ָרֵאל ּבִ . ְוִיׂשְ

י ְלֵעיָלא ה ָלא ְמַקְדׁשֵ ּוְקדוׁשָ ּ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ י ִיׂשְ ַּעד ִדְמַקְדׁשֵ ַמָיא , ּ ל ֵחיֵלי ׁשְ ּוְכֵדין ּכָ
ֲחָדא א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ י ׁשְ ְּמַקְדׁשֵ יןְּוַעל ָדא. ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ֵאי , ּ ִיׂשְ ין ֵמִעָלֵאי ְוַתּתָ ִּמְתַקְדׁשִ ּ

 )א בגין דקדושא דשמא דקודשא בריך הוא לא סליק אלא מעילא ומתתא''ס(
ֲחָדא י ָקדֹוׁש ֲאִני ה)ויקרא יט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּכְ ְהיו ּכִ ים ּתִ   .ֱאלֵהיֶכם' ּ ְקדֹוׁשִ

י יֹוֵסי ְוָאַמר עו) לחאיוב(, ָּפַתח ִרּבִ ִריך , ּ ַעל ָמה ֲאָדֶניָה ָהְטּבָ א ּבְ ְַהאי ְקָרא קוְדׁשָ ּ
ּהוא ָאַמר ֵליה ָרא ַעְלָמא, ּ ִגין ְדַכד ּבָ ָּלא ָבָרא ֵליה ֶאָלא ַעל ָסְמִכין, ּּבְ ְּדִאינון ז, ּ ּ '
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּסְמִכין ְדַעְלָמא ְבָעה)משלי ט(, ּכְ  ָסְמִכין ָלא ְּוִאינון, ּ ָחְצָבה ַעּמוֶדיָה ׁשִ

  .ִאְתְייַדע ַעל ָמה ָקְייִמין

ִגין ְדִאיהו ָרָזא ֲעִמיָקא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיָמן ּּבְ ֵרי. ּ ַּעד ְדָנַטל ַאְבָנא , ְוַעְלָמא ָלא ִאְתּבְ
ִתָיה, ָחָדא ְּוִאיהו ַאְבָנא ְדִאְתְקֵרי ֶאֶבן ׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָנַטל ָלה קוְדׁשָ ּ גֹו ְּוָזַרק ָלה ְל, ְּ

א, ְתהֹוָמא יל ַעְלָמא, ְוִאְתְנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתִ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ ְּוִאיִהי ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא . ּ
ים, ְדַעְלָמא ָדׁשִ ּוְבַהאי ְנקוָדה ָקְייָמא ֹקֶדׁש ַהּקֳ  אֹו ִמי ָיָרה )איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ָתה ֶּאֶבן ִפּנָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  ֶאֶבן )תהלים קיח( ,ּוְכִתיב. ֶּאֶבן ּבַֹחן ִפַנת ִיְקַרת )יה כחישע(, ּכְ
ָּמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפָנה ּ.  

א ֲחֵזי ָיא, ּתָ א וֵמרוָחא וִמּמַ ֵרי ֵמֶאּשָׁ ַּהאי ֶאֶבן ִאְתּכָ ּ ְלהו, ּ ִליד ִמּכֻ ְּוִאְתּגְ ְוִאְתֲעִביד , ּ
הֹוֵמי, ַאְבָנא ָחָדא יה ַמָיאּו, ְוָקְייָמא ַעל ּתְ הֹוֵמי, ְּלִזְמִנין ָנְבִעין ִמּנֵ ְוַהאי . ְוִאְתַמְלָיין ּתְ

ֶאְמָצִעיָתא ְדַעְלָמא יל ַיֲעֹקב, ַאְבָנא ָקְייָמא ְלָאת ּבְ ּתִ ְּוַהאי ִאיהו ֶאֶבן ְדִקֵיים ְוַאׁשְ ּ ּ ,
ִתילו ְוִקיוָמא ְדַעְלָמא ּׁשְ ח ַיֲעֹקב)בראשית לא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ  ָאֶבן ַוְיִריֶמָה ּ ַוִיּקַ

ָבה   .ַמּצֵ

ָבה ְוגו י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ֵוי ֵליה ַיֲעֹקב)בראשית כט(', ְּוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ ּ ְוִכי ַהאי ֶאֶבן ׁשַ ּ .
ַקְדִמיָתא ֵרי ּבְ ִריך הוא ַעְלָמא, ְוָהא ַהאי ֶאֶבן ִאְתּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ֵוי ָלה . ְּ ֶּאָלא ְדׁשַ ּ ּ ּ

אלא דיעקב שוי , והא עד לא אתברי עלמא הוות. א שוי ליה יעקבא וכי השת''נ(
א)לה ּ ִקיוָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִתיב, ּ ָבה ּכְ י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ י. ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ ְמּתִ ר ׂשַ , ַמאי ֲאׁשֶ

ית ֱאֹלִהים, ִּדְכִתיב ֵוי ְמדֹוָרא ִדְלֵעיָלא ָהָכא, ִיְהֶיה ּבֵ ְּדׁשַ ּ.  

א ֲחֵזי ְבָעה ֵעיַנִיםַהאי ֶאֶבן, ּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ִאית ֲעָלה ׁשִ  ַעל ֶאֶבן )זכריה ג(, ּכְ
ְבָעה ֵעיַנִים ִתָייה, ַאַחת ׁשִ יל ַעְלָמא. ַעל ָמה ִאְתְקִריַאת ׁשְ ּתִ ה ִאׁשְ ַּחד ְדִמּנָ , ְוַחד. ּ

ִתָייה ת ָיה. ׁשְ ִריך הוא ָלה, ׁשָ א ּבְ ֵוי קוְדׁשָ ְּדׁשַ ּ ּ ּ ה, ְּ ְרָכא ִמּנָ ִגין ְדַעְלָמא ,  ַעְלָמאְּלִאְתּבָ ּּבְ
ְרָכא ה ִמְתּבָ   .ִּמּנָ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]813דף [ -ּ

א ֲחֵזי א, ְוּתָ ְמׁשָ א ְדָעאל ׁשִ ְעּתָ ׁשַ א, ּּבְ ַהאי דוְכּתָ רוִבים ְדָקְייִמין ּבְ י ּכְ ַּהּנֵ ּ ְּוֲהוו ָיְתֵבי , ּ
ָאת ְדַפְייהו ְלֵעיל, ּבְ ן ּגַ ֲּהוו ַאְקׁשָ י לֹון, ּ ַמע קֹול ִנּגוָנא ְד, ּוָפְרׂשֵ ּתְ ְּוִאׁשְ , ַּגְדַפְייהו ְלֵעיָלאּ

ָראן ְלַנְגָנא ִאינון ַמְלָאִכין ּוְכֵדין ׁשָ ירוָתא ְדֵליְלָיא, ּ ׁשֵ יָרָתא ּבְ ְּדָאְמֵרי ׁשִ ִגין ִדיַסַלק , ּ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּיָקֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ א ְלֵעיָלא, ְּ ּתָ יָרָתא ֲהוו ָאְמרו. ִמּתַ ּוַמאי ׁשִ ּ ַּההוא ִנּגוָנא , ּ ּ

ּיהו ִדְכרוִביםְּדַגְדַפְי ּ ְרכו ֶאת ה)תהלים קלד(, ּ ה ּבָ ל ַעְבֵדי ה' ּ ִהּנֵ או ְיֵדיֶכם ', ְוגו' ּּכָ ּׂשְ
ָרא)אינון(ּוְכֵדין ', ֹקֶדׁש ְוגו יָרָתא ְלִאינון ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלַזּמָ ּ ִאיהו ׁשִ ּ ּ.  

  ]ב''דף רלא ע - ' זוהר חלק א[

ְנָייָנא א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ רוִב, ּבְ י ּכְ י ַגְדַפְייהו ְלֵעיָלא )ב''דף רלא ע(ים ַּהּנֵ ַמע , ַּאְקׁשֵ ּתְ ְוִאׁשְ
ּקֹול ִנּגוָנא ִדְלהֹון ְנָייָנא, ּ א ּתִ ַמְרּתָ ִמׁשְ ָראן ְלַנְגָנא ִאינון ַמְלָאִכין ְדָקְייִמין ּבְ ּוְכֵדין ׁשָ ּ .

א ְעּתָ ַהאי ׁשַ יָרָתא ֲהוו ָאְמֵרי ּבְ ּוַמאי ׁשִ ִּנּגוָנא ְדַגְדַפְייהו ִד, ּ ּ ּ  )תהלים קכה(, ְּכרוִביםּ
ה ַהר ִציֹון לא ִיּמֹוט ְוגו' ַהּבֹוְטִחים ּבַ ירוָתא ְלִאינון )שירתא( ִּאיהו )ההוא(ּוְכֵדין . 'ּּכְ ּ ׁשֵ ּ

ְנָייָנא ְלַנְגָנא ָמָרה ּתִ ַהאי ִמׁשְ   .ְּדָקְייֵמי ּבְ

ִליָתָאה ָמָרה ּתְ ִמׁשְ רוִבים ַאְקׁשו ַגְדַפְייהו ְוָאְמֵר, ּבְ י ּכְ ַּהּנֵ ּ יָרָתאּ תהלים (. ּוַמאי ִהיא, י ׁשִ

ּ ַהְללוָיה ַהְללו ַעְבֵדי ה)קיג ּ ם ה', ְוגו' ּּ ֶמׁש ְוגו', ְְמבֹוָרך ְוגו' ְיִהי ׁשֵ ְזַרח ׁשֶ ֵדין . 'ִמּמִ ּכְ
ִליָתָאה ָמָרה ּתְ ִמׁשְ ִּאינון ַמְלָאִכין ְדָקְייֵמי ּבְ יָרָתא, ּ ְלהו ָאְמֵרי ׁשִ ּּכֻ ּ.  

ְּוֻכְלהו ּכֹוָכֵבי וַמָז ּ ּ יָרָתאּ ֵּלי ְדִבְרִקיָעא ָפְתֵחי ׁשִ ָמה ִדְכִתיב. ּ ָרן ַיַחד )איוב לח(, ּכְ  ּבְ
ֵני ֱאֹלִהים ל ּבְ ּּכֹוְכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ל ּכֹוְכֵבי אֹור)תהלים קמח(, ּוְכִתיב. ּ ּ ַהְללוהו ּכָ ּ ְּדָהא , ּ

  .)על שירתאא דממנן ''ס(. ְמַנְגָנן ַעל ְנהֹוָרא, ִּאינון ּכְֹכֵבי ִדְנהֹוָרא

ד ָאֵתי ַצְפָרא ָרֵאל , ּכַ ְתַרְייהו ְדִיׂשְ יָרָתא ֲאּבַ ּוְכֵדין ָנְטֵלי ׁשִ א)א ישראל''ס(ּ ,  ְלַתּתָ
ִריך הוא א ּבְ ְּוָסְלָקא ְיָקֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ א וִמְלֵעיָלא, ְּ ּתָ ִּמּתַ יָמָמא. ּ א ּבִ ָרֵאל ְלַתּתָ ּוַמְלֲאֵכי , ִיׂשְ

ֵליְלָיא ָכל ִסְטִרין,ִּעָלֵאי ְלֵעיָלא ּבְ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִלים ׁשְ ּתְ ּ וְכֵדין ִאׁשְ ּ.  

ְלהו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ְּוַהאי ֶאֶבן ְדָקֲאַמר ּּכֻ א, ּּ ָרֵאל ְלַתּתָ ַהאי ֶאֶבן, ְוִיׂשְ ְלהו ִאְתָקפו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ,
יָמָמא, ְוִאיִהי ָסְלָקא ְלֵעיָלא ִריך הוא ָאֵתי ּקוְד, ּוְבֵליְלָיא. ְּלִאְתַעְטָרא ּגֹו ֲאָבָהן ּבִ א ּבְ ּׁשָ ְ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ּבְ ְעׁשְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ

ִקיוַמְייהו ל ְדָקְייֵמי ּבְ ִאין ִאינון ּכָ ַּזּכָ ּ ּ ֵליְלָיא, ּּ אֹוַרְייָתא ּבְ ְדִלין ּבְ ּתַ ּוִמׁשְ א . ּ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ
ִריך הוא ְוָכל ִאינון ַצִדיַקָייא ִדְבִגְנָתא ְד ּּבְ ּ ּ ּ א, ֵעֶדןְ ְמעו ָקַלְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּׁשָ ּ ִּאינון , ּ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ָמה ִדְכִתיב. ּ ים ְוגו)שיר השירים ח(, ּכְ ּנִ ּגַ ֶבת ּבַ   .'ּ ַהיֹוׁשֶ

א ֲחֵזי ּ וִמֵלאָת בֹו )שמות כח(, ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ִּאיהו ֶאֶבן ָטָבא, ַהאי ֶאֶבן, ּתָ ּ
ִּמלוַאת ָעה טוֵרי ֶאֶבןּ ְּוִאֵלין ִאינון ִסְדִרין . ּ ֶאֶבן ַאְרּבָ ָלמוָתא , ּ ְדֶאֶבן ָטָבא)דאשלמותא(ּ ַּאׁשְ

ִגין ְדִאית . ְדֶאֶבן ְיָקָרה  ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב )יחזקאל לו( ,ִּדְכִתיב. ֶאֶבן ָאֳחָרא )אשלמותא(ּּבְ
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ֶכםּ ְוֶאת רוִחי ֶאּתֵ)יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. 'ָהֶאֶבן ְוגו ִקְרּבְ  ֶאֶבן )ישעיה כח(ְּוַהאי ִאיהו . ן ּבְ
ת ִיְקַרת ְואוְקמוָה ּּבַֹחן ִפּנַ ּ ּ.  

ִתיב ָזרו ֵמָהָכא, ּ לוחֹות ָהֶאֶבן)שמות לא(, ְּוַעל ָרָזא ָדא ּכְ ְּדִאינון לוחֹות ִאְתּגְ ּ ּ ְוַעל , ּ
ֵמיה ְדַהאי ֶאֶבן ָּדא ִאְקרון ַעל ׁשְ ּ ּ ם רֹוֶעה ֶאֶבן )בראשית מט( ,ְּוַהאי הוא ָרָזא ִדְכִתיב. ּ  ִמּשָׁ

ָרֵאל  ָמר)א הא ודאי אבן ישראל אקה''ס(ִיׂשְ ָמה ְדִאּתְ   . ּכְ

י ִחְזִקָיה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ים )שמות כח(, ּ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ  ְוָהֲאָבִנים ּתִ
ֵרה ִּאֵלין ַאְבֵני ְיָקִרין ִעָלִאין, ֶעׂשְ קֹוםְּדִאְתָקר, ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּון ַאְבִני ַהּמָ בראשית (, ּכְ

קֹום)כח ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ ַוִיּקַ ֵני )ש''שמות לט ועי(. ּ מֹות ּבְ  ְוָהֲאָבִנים ַעל ׁשְ
ָרֵאל ָמה ְדִאית , ִיׂשְ א'' י)ב אבנים''י(ּּכְ ָבִטים ְלַתּתָ ְב, ב ׁשְ ֵריַסר ׁשִ , ִטיןָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא ּתְ

יִרין ִריַסר ֲאָבִנין ַיּקִ ְבֵטי ָיה )תהלים קכב(, ּוְכִתיב, ְּוִאינון ּתְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּׁשֶ דא ( ּ

ָרֵאל)רזא ָרֵאל, ּ ֵעדות ְלִיׂשְ ם ה. ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ָּדא ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ְלהֹודֹות ְלׁשֵ ְּוַעל ָדא ', ּ
ֵנ מֹות ּבְ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ ָרֵאלְוָהֲאָבִנים ּתִ   .י ִיׂשְ

יָמָמא''ּוְכָמה ְדִאית י ֵעי ּבִ ֵליְלָיא''ָהִכי ִאית י, ב ׁשָ ֵעי ּבְ יֹוָמא ְלֵעיָלא, ב ׁשָ ֵליְלָיא , ּבְ ּבְ
א ּּכָֹלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ְלַתּתָ י י, ּ ֵעי ִדְבֵליְלָיא ִמְתַפְלֵגי ִלְתַלת ְפָלָגאן''ַהּנֵ ּב ׁשָ ּּ ה , ּ ְוַכּמָ

ִריִסין ָקְי י ּתְ חֹוַתְייהוְמַמּנֵ ין, ּיֵמי ּתְ ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ֵליְלָיא, ּ ן ּבְ ְלהו ְמַמּנָ ּּכֻ ְּוָנְטֵלי ַטְרָפא , ּ
ַקְדַמיָתא   .ּבְ

ד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ּוְכֵדין ּכַ ֵרין , ּ ְטָרא ָדא)סתרין(ָקְייִמין ּתְ ּוְתֵרין ִסְדִרין ,  ִסְדִרין ִמּסִ ּ
ְטָרא ָאֳחָרא יַנְייהו)א נשיב''ס( ָּחא ִעָלָאה ָנַפקְּורו )א ודא''ס(, ִמּסִ ל ִאינון , ּ ּבֵ ּוְכֵדין ּכָ ּ

א ְדֵעֶדן ִּאָלִנין ִדְבִגְנּתָ יָרָתא, ּ ְלהו ָפְתֵחי ׁשִ ּּכֻ ּ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ .
נו ֲעֵצי ַהַיַער ִמִלְפ)דברי הימים א יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ָאז ְיַרּנְ ּ פֹוט ֶאת , ֵני ְיָיּ י ָבא ִלׁשְ ּּכִ

ָמה ִדְכִתיב. ָהָאֶרץ ֶצֶדק ַדִלים)ישעיה יא(, ּכְ ַפט ּבְ ּ ְוׁשָ יַנְייהו . ּ ָפט ָעאל ּבֵ ִגין ְדִמׁשְ ּּבְ ּּ
ה  ן ֵעֶדן)א מניה''ס(ְּוִאְתַמְלָייא ִמּנָ   . ּגַ

ַעְלָמא יב, ְּורוָחא ְדָצפֹון ִאְתַער ּבְ ח ְוָנׁשִ ּכַ ּתַ ִאינון ּבוְסִמיןְוֶחְדָוה ִאׁשְ ּ ַההוא רוָחא ּבְ ּ ּ ּ ,
ּוִמְתַעְטִרין , ְוָסְלִקין ֵריִחין ְלֵעיָלא ִעְטַרְייהו)א ומתערין''ס(ּ ּ ַצִדיַקָיא ּבְ ן ִמּגֹו ִזיָוא , ּ ּוִמְתַהּנָ
ְּדַאְסַפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ּּ.  

  ]א''דף רלב ע - ' זוהר חלק א[

ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ַּזּכָ ְּלַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאהְּדָזָכאן , ּ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ְדַאְסַפְקַלְרָיאה , ּ ּ ּ
ְּוָכל ַחד ְוַחד ֵמִאֵלין ַצִדיַקָיא, ָנִהיר ְלָכל ִסְטִרין, ְּדָנֲהָרא ְדָקא ָחֵזי , ּ ָּנִטיל ְלחוָלֵקיה ּכְ ּ

פום עֹוָבדֹוי ְדָעַבד)א והכי נהיר''ס(ְוֲהָוה ָנִטיל , ֵּליה ל ַחד ְוַחד ּכְ ּ ּכָ ַהאי ַעְלָמאּ  )מאינון(,  ּבְ
ְסֵפי הֹון ְדִמְתּכַ ֵּמַההוא ְנִהירו ְדָנִטיל ַחְבֵריה , ִּאית ִמּנְ ּ ּ יר ְוָנִהיר )א''דף רלב ע(ּ ְוָהא , ַיּתִ

ּאוְקמוָה ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ּחוָלֵקיה ְדֵליְלָיא ּ אֵרי ֵליְלָיא ְלֵמיַעל, ּ ד ׁשָ ה ַגְרִדיֵני ִנּמוִסין ִמְתָעִרין. ִמּכַ ּמָ ּּכַ ָטא, ּ ן ְוׁשָ
ַעְלָמא ה ִזיִנין ִלְזַנְייהו,  ְסִתיִמין)ב''ב ע''קע(ּוָפְתִחין , ּבְ ּמָ ּוְלָבַתר ּכַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ . ּכְ

ד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ּוְכֵדין ּכַ א)נהיר נהירו(ִסְטָרא ְדָצפֹון ָנִחית , ּ יה ,  ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוָאִחיד ּבֵ
ֵליְלָיא ֵרין חוָלִקין ְד, ּבְ ַּעד ּתְ   .ֵליְלָיאּ

ּוְלָבַתר ִסְטָרא ְדָדרֹום ִאְתַער ֵדין ָדרֹום ְוָצפֹון , ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא. ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ּ ּּכְ
יה ֲּאִחידו ּבֵ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון ְלֵעיָלא, ּוְכֵדין ָאָתאן ִיׂשְ ָּסְלִקין ָלה ּבִ ּ ַעד , ּ

ִניַזת ּבֵ א . ּיַנְייהוְּדָסְלָקא ְוִאְתּגְ ְרָכאן ֵמֵריׁשָ ין)דמלכא(ְוָנְטָלא ּבִ   .ּ ְדָכל ֵריׁשִ

ָכא ִמְלֵעיָלא ְרָכא ֵמַההוא ַטָלא ְדִאְתַמּשְׁ ְּוִאְתּבָ ּּ ה ִסְטִרין. ּ ּוֵמַההוא ַטָלא ָפִריׁש ְלַכּמָ ּ ּ ּ ,
יה ֵמַההוא ַטָלא ָזנו ִמּנֵ ה ַרְבָוון ִאּתְ ְּוַכּמָ ּ ּ יה ֲעִתיִדין ַלֲאָח, ּ ּוִמּנֵ ֲּהָדא הוא . ָייא ֵמיַתָייאּ

י ַטל אֹורֹות ַטֶלך)ישעיה כו(, ִדְכִתיב נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ּכִ ָ ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ ַּטָלא ֵמִאינון ְנהֹוִרין . ּ ּ
ִּעָלִאין ְדָנֲהִרין ְלֵעיָלא ּ.  

ַּעד ְדֲהוו ָיְתֵבי ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ּ י יֹוֵסי, ּ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ א רוָחא , ּ ּתָ ַּהׁשְ
ִאיב ְלָקְלהֹון , ְּוֵליְלָיא ִאְתְפַלג, ְדָצפֹון ִאְתַער ִריך הוא ּתָ א ּבְ א ִעָדָנא ְדקוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ְּ

ַהאי ַעְלָמא ְּדַצִדיַקָיא ּבְ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאינון ְדִמׁשְ ּ ִריך הוא ַצֵיית . ּ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ְּ

ַהאי ֲאַתר ָל)לקול מלייהו(   .ָּלא ִנְפסֹוק ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ן ּבְ

ל ָרע, ָּפַתח ְוָאַמר ְלָאך ַהּגֹוֵאל אֹוִתי ִמּכָ ָמר ְואוְקמוָה, ַָהּמַ ָּהא ִאּתְ א ֲחֵזי. ּ , ֲאָבל ּתָ
ִתיב ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך ְוגו)שמות כג(, ּכְ ָּדא הוא ַמְלָאך ְדִאיהו ָפרֹוָקא ְדַע', ְ ִהּנִ ּ ּ ּ , ְלָמאְּ

א ְּנִטירו ִדְבֵני ָנׁשָ ְרָכאן ְלָכל ַעְלָמא, ּ ְּוַהאי ִאיהו ְדַאְזִמין ּבִ ִגין ְדִאיהו ָנִטיל לֹון , ּ ּּבְ ּ
ַקְדִמיָתא ַעְלָמא, ּבְ ִתיב. ּוְלָבַתר ִאיהו ַאְזִמין לֹון ּבְ ּוְבִגין ָדא ּכְ ה ָאֹנִכי ׁשֹוֵלַח ַמְלָאך , ּ ְִהּנֵ

ַל)שמות לג(. ְָלָפֶניך י ְלָפֶניך ַמְלָאך ְוׁשָ ְְחּתִ ָ.  

ְּוַהאי ִאיהו ַמְלָאך ִדְלִזְמִנין ָדָכר וְלִזְמִנין נוְקָבא ּ ּ ּ ִזְמָנא ְדִאיהו ַאְזִמין . ְּוָהִכי ִאיהו, ְּ ְּדּבְ ּ ּ
ְרָכאן ְלַעְלָמא  ֵדין ִאיהו ָדָכר, )לעילא(ּבִ ּּכְ ְרָכאן . ְּוִאְקֵרי ָדָכר, ּ ְדכוָרא ְדַאְזִמין ּבִ ּּכִ  )לתתא(ּ

ְרָכאן ְלַעְלָמא, ּנוְקָבאְל ִדיָנא ַעל ַעְלָמא. ָּהִכי ִאיהו ַאְזִמין ּבִ ּוְבִזְמָנא ְדָקְייָמא ּבְ ֵדין , ּ ּכְ
ָרא. ִּאְקֵרי נוְקָבא נוְקָבא ְדִאיִהי עוּבָ ּּכְ ּ ָּהִכי ִאיהו ִאְתְמֵלי ִמן ִדיָנא, ּ ּוְכֵדין ִאְקֵרי , ּ

ְּוַעל ָדא ְלִזְמִנין ִאְקֵרי ְדכו. ּנוְקָבא ּוְלִזְמִנין ִאְקֵרי נוְקָבא, ָראּ   .ְּוֹכָלא ָרָזא ָחָדא, ּ
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ִתיב ַגְווָנא ָדא ּכְ ְתַהֶפֶכת)בראשית ג(, ּכְ לוַחן , ּ ְוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ַּמְלָאִכין ִאית ׁשְ
ַעְלָמא ה ְגָווִנין, ּבְ ְּדִמְתַהְפִכין ְלַכּמָ ְּלִזְמִנין ְדכוֵרי, ְּלִזְמִנין נוְקֵבי, ּ ְלִזְמִנין , ְּלִזְמִנין ִדיָנא, ּ

ְווָנא, ַרֲחֵמי ַחד ּגַ ַגְווָנא ָדא ַהאי ַמְלָאך. ְּוֹכָלא ּבְ ְּכְ יִאין ִאיהו, ּ ְגָווִנין ַסּגִ ָווִנין , ּּבִ ְוָכל ּגְ
ַהאי ֲאַתר, ְּדַעְלָמא ְלהו ִאיָתְנהו ּבְ ּּכֻ ּ ַמְרֵאה ַהּקֶ)יחזקאל א(, ְוָרָזא ָדא. ּ ר ִיְהֶיה  ּכְ ת ֲאׁשֶ ׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]816דף [ -ּ

בֹוד ה ה ָסִביב הוא ַמְרֵאה ְדמות ּכְ ן ַמְרֵאה ַהּנֹּגַ ם ּכֵ ׁשֶ יֹום ַהּגֶ ֶּבָעָנן ּבְ ּ ּ יה . 'ּ ּוְכָמה ְדִאית ּבֵ ּ ּ
ָווִנין ל ִאינון ּגְ   )ב''דף רלב ע(: ָהִכי ָנֵמי ַאְנִהיג ְלָכל ָעְלָמא, ּּכָ

נו, ְּרִחיֵמי ִעָלֵאיתוספתא  לוָּמאֵרי ְדֻסְכְלּתָ ּכָ א, ּ ִאְסּתַ קוְלֵפי ְדִסיְכּתָ ּהוְרָמִני ְיִדיָען ּבְ ּ ּּ ,
נו, ְּקִריבו ְלִמְנַדע ֻסְכְלּתָ כֹון ָמאֵרי ְדַעְייִנין ּבְ א , ַּמאן ִמּנְ ְרעוּתָ א ְדָסִליק ּבִ ְעּתָ ׁשַ ְּוָיַדע ּבְ ּ

ִליָלן, ְדָרָזא ְדָרִזין ֲחָדא ּכְ ָווִנין ּכְ ַלּת ּגְ ּ ִחַוור ְוסוָמק וָירֹוק,ּוִאינון, ְּלֲאָפָקא ּתְ ַלּת , ּ ּתְ
ִליָבאן ָדא ִעם ָדא ּתְ ֲחָדא ִאׁשְ ִנין ּכְ ּּגוֹוָ ּ ָדא ִעם ָדא)א מזדלגן''ס(ִּמְזַדווָגן , ּ ַּמְגרֹוַפָיא , ּ

ע ָאה ִאְצַטּבַ ּתָ ִנין ִאֵלין, ּתַ ּוָנְפָקא ִמּגֹו ּגוֹוָ ִנין ִאֵלין. ּ ַהאי, ְּוָכל ּגוֹוָ ֲחזון ּבְ ּיהו ֵּחיזו ִא. ִּאּתְ
ָלא ּכָ א, ְלִאְסּתַ ְעּתָ ׁשַ ֲחֵזי ּבְ ֵעיָנא ִדְבדֹוְלָחא ִאּתְ ַגָווה. ּּכְ ַגְווָנא ְדָבַטׁש ּבְ ּּכְ ּ ֲחִזִי ְלַבר, ּ . ָהִכי ִאּתְ

ִנין ַסֲחָרן ְלַהאי ַלּת ּגוֹוָ א ִקְסטֹוִרין ְדִקְטָרא ְקִביֵעי , ִּאֵלין ּתְ ָנא ָאְזָלא ָסְלָקא ְוָנֲחּתָ ְּוגוֹוָ
ון  גֹוָ ִנין ָסֲחִרין). א בגווה''ס(ּבְ ֲחָדא)א גוונין''ס (ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ יָמָמא,  ּכְ , ָּסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא ּבִ

ֵליְלָיא א ּבְ ֵליְלָיא. ְוָנֲחּתָ ֲחִזִי ּבְ ַרָגא ְדָדִליק ִאּתְ ַרּת ְנהֹוָרא, ּׁשְ ּתָ יָמָמא ִאְסּתַ ְטִמיָרא , ּבִ
ַמְנָיא ָעְלִמ ִעין וּתְ ן ְוַאְרּבָ ָמאּתָ ְלהו ָאְזִלין ְלַגָווה , יןּּבְ ּּכֻ ּ ּ א)א בגינה''ס(ּ ּתָ ּגֹו , ּ ִמְלֵעיָלא ְלּתַ

א ּתָ ְסָיא ְלּתַ ּכַ ִניָזא וִאּתְ ְייִפין ּגְ ין ְוָחֵמׁש ׁשַ ּתִ ַלּת ְמָאה ְוׁשִ ָחא ָלה. ּּתְ ּכָ ֵפׁש ְלַאׁשְ ַּמאן ִדְמַפׁשְ ּּ ּ ,
ְדִפין ְקִליִפין ְטִמיִרין ַבר ּגַ ִּיּתְ ח ּתַ, ּ ֶיֱחֵמי ּגֹו ְיִדיָעה , ַמאן ְדָזֵכי ְלֶמיֱחֵמי. ְרִעיןְּוִיְפּתַ

נו ָלא, ְּוֻסְכְלּתָ ר ּכֹוּתְ ּתַ ַמאן ְדָחֵמי ּבָ ה ְנִביָאה ְמֵהיְמָנא ִעָלָאה. ּּכְ ר ִמן מׁשֶ ְּדֲהָוה ָחֵמי , ּּבַ
ֵעיָנא ְייַדע, ֵּליה ֵעיָנא ּבְ ר ְדָלא ִאּתְ ֲאּתַ ָּדחו, ַּמאן ְדָלא ָזֵכי. ְּלֵעיָלא ּבְ ה , ּ ֵליה ְלַברּ ּמָ ּכַ

יה נו ְלַגּבֵ ֲּחִביֵלי ְטִהיִרין ִאְזַדּמְ ּ ָנן ָנְפֵקי ֲעֵליה, ּ ִּאְזַדּמְ ִעּנוָגא , ּּ ל ּבְ ּכַ ּוֲאִפיקו ֵליה ְדָלא ִיְסּתַ ּ ּ ּ ּ
א ַּווי לֹון ְלִאינון ַחָייִבין ְדַעְלָמא. ְדַמְלּכָ ָלא, ּּ ּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדָלא ָזָכאן ְלִאְסּתַ  ,ּכְ

ַבַלע אּת ַהּקֶֹדׁש ְוגו)במדבר ד( ּ ְוֹלא ָיֹבאו ִלְראֹוּת ּכְ י ְיהוָדה. 'ּ ל ֲהֵויָנא, ָּאַמר ִרּבִ ּכֵ , ִמְסּתַ
הֹון ְדַצִדיַקָיא, ְּוָהא ִמּגֹו ְזִהיִרין ִאֵלין ַמּתְ ָלן ִנׁשְ ּכְ ִּמְסּתַ ר, ּ ַהאי ֲאּתַ קו ּבְ ַדּבָ ד ִאּתְ ּּכַ ִמּגֹו , ּ

הֹון ְדַצִדיַקָיאְּזִהיִרין ִאֵלין ִמְסּתַ ַמּתְ ִלין ִנׁשְ ּּכְ ִנין. ּ ֲחָדא, ִּאינון ּגוֹוָ ִליָלן ּכְ ּכְ . ָסְלִקין ְוִאּתְ
ֲחָדא ְלהו ּכְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָיַדע ְלַאְכָלָלא וְלַיֲחָדא ּכֻ ַּזּכָ ּ ּ ר , ּּ ֲאּתַ ָקָנא ּכָֹלא ּבְ ְּלַאּתְ

ְָדִאְצְטִריך ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְנִטיר ּבַ, ּ ַהאי ַעְלָמאּוְכֵדין ִאּתְ י, ר ָנׁש ּבְ כ ''ע(. ּוְבַעְלָמא ְדָאּתֵ
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י יֹוֵסי ְוָאַמר ִרים ְוגו)תהלים צט( ,ָּפַתח ִרּבִ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמיׁשָ ָפט ָאֵהב ַאּתָ ּ ְוֹעז ֶמֶלך ִמׁשְ ְ' .
ַפט ָאֵהב ְּוֹעז ֶמֶלך ִמׁשְ א ּבְ, ְ ָּדא קוְדׁשָ ִּריך הואּ א , ְְוֹעז ֶמֶלך. ְ ּּתוְקָפא ְדַאְתִקיף קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ָפט, ְ ִמׁשְ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּ ָפט ִאְתְקַיים ַאְרָעא, ּ ִמׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ , ּכְ
ָפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ)משלי כט( ִמׁשְ ּ ֶמֶלך ּבְ ְ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ָפט ָא, ּ ְּוֹעז ֶמֶלך ִמׁשְ ָרֵאל ֶאָלא )אתקף(ְוָלא , ֵהבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ַנת ּכְ ּקָ  ִאְתּתַ
ָפט ִמׁשְ ָזַנת, ּּבְ ן ִאּתְ ּמָ ִגין ְדִמּתַ ְרָכאן ְדָנְטָלא, ּּבְ ן ָנְטָלא, ְּוָכל ּבִ ּמָ ך ְוֹעז ֶמֶלך . ִמּתַ ְוְבִגין ּכָ ְ ּ

ָפט ָאֵהב ִאיבו, ִּמׁשְ ל ּתְ ָפט, ּּכָ ְּוָכל ְרִחימו ִדיָלה ָלֳקֵביל ִמׁשְ ּ ִרים. ּ ה ּכֹוַנְנּתָ ֵמׁשָ ָרָזא , ַאּתָ
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א)א בסתרי תורה''ב ע''קצ( רוִבים ְלַתּתָ ּקוָנא ְוִייׁשוָבא ְדַעְלָמא, ּ ִדְתֵרין ּכְ ְּדִאינון ּתִ ּ ּ ְוָהא , ּ
ָמר   .ִאּתְ

י  ִּחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר )יצחק(ִרּבִ ּ ַהְללו ָיה ַהְללו ַעְבֵדי ה)תהלים קלה( ,ּ ּ ּ ּּ ַּהְללו ֶאת ׁשֵ' ּ ם ּ
יה', ה ָלא ּבֵ ּכָ יָון ְדָאַמר ַהְללוָיה, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ּּכֵ אי ַהְללו ַעְבֵדי ה, ּּ ַּאּמַ ּ ּוְלָבַתר ', ּ

ם ה ַּהְללו ֶאת ׁשֵ ִניָנן. 'ּ ח , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ּבַ ָחא ,  ְלַאֲחָרא)לחדא(ַּמאן ִדְמׁשַ ּבָ ְִאְצְטִריך ְלׁשַ

פום ְיָקֵריה ֵּליה ּכְ ּ ּוְכפום , ּ ְבֵחיהּ ְּיָקֵריה ָהִכי ִאְצְטִריך ׁשִ ח ְלַאֲחָרא, ְּ ּבַ , ְּוָתִניָנן ַמאן ִדְמׁשַ
יה ְבָחא ְדֵלית ּבֵ ׁשִ ּּבְ ּ ְגנוֵתיה)גלותא וסבב(ּהוא ָגֵלי , ּ ְּוָצֵבי ְלַגָלָאה ֵליה, ּ ַמאן , ְּוַעל ָדא. ּ

ר ָנׁש ְּדָעִביד ֶהְסֵפָדא ַעל ּבַ פום ְיָקֵריה, ּ ִּאְצְטִריך ּכְ ּ ירְו, ְ ְבֵחיה ָאֵתי . ָלא ַיּתִ ְּדִמּגֹו ׁשִ ּ
ִּלְגנוֵתיה פום ְיָקֵריה, ּ ָבָחא ִאְצְטִריך ּכְ ּוְבֹכָלא ׁשְ ּ ְּ ּ.  

א ֲחֵזי ַּהְללוָיה, ּתָ ָבָחא ִעָלָאה ְדָמאֵרי ְדֹכָלא, ּ ָּהָכא ִאית ׁשְ יה . ּּ ְלָטא ּבֵ ֲּאַתר ְדָלא ׁשָ ּ
ָלא  ּכָ ּוַמאן ִאיהו. ִּאיהו ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִריןְּד, )א אתר''ס(ֵּעיָנא ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ . ה''י, ּ

ָמא ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּׁשְ ּ.  

ך ַהְללוָיה ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ֲחָדא, ְ ָמא ּכְ ָבָחא וׁשְ ֲחָדא, ּׁשְ ִליָלן ּכְ ְּוָהָכא ָסִתים ִמָלה ְדָאַמר . ּכְ ּ
ַּהְללוָיה ּ ְּוָלא ָאַמר ַמאן ַהְללוָיה, ּ ּ ְּלַמאן ָאְמרו ַהְל, ּ ָמה ְדי, ּלוּ ֶּאָלא ּכְ ָהִכי , ה ָסִתים''ּ

ּבוֵחי ָסִתים ִאינון ָבָחא ְדׁשַ ּׁשְ ּ ֵחי ָלא ְיַדְעָנא ַמאן ִאינון, ּ ּבְ ִּדְמׁשַ ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי , ּ

ָרָזא ִעָלָאה, ּּכָֹלא ָסִתים ָרָזא ִעָלָאה. ּּבְ ּוְלָבַתר ְדָסִתים ּבְ ּ ֵלי ְוָאַמר, ּ ַּהְללו ַע, ּּגַ ' ְּבֵדי הּ
ם ה ַּהְללו ֶאת ׁשֵ ַההוא ִעָלָאה ְטִמיָרא ְדָכל . 'ּ ִגין ְדָדא ִאיהו ֲאַתר ְדָלא ָסִתים ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ

ם. ְטִמיִרין ָּדא הוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשֵ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ם )שמואל ב ו(, ּכְ ם ׁשֵ ר ִנְקָרא ׁשָ  ֲאׁשֶ
  .'ה

ּוְבִגין ְדַקְייָמא ,  ָסִתים ְוַגְלָיא)תניינא( ,אַגְלָי )א דא''ס(ַּקְדָמָאה ָסִתים ְדָלא  ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ֵחי ְלַההוא ֲאַתר, ּּבְ ּבְ ָּאַמר ִאינון ְדָקא ְמׁשַ ּ ְּוָקֲאַמר ְדִאינון ַעְבֵדי . ַּמאן ִאינון, ּ ּ ּ

ָחא ְלֲאַתר ָדא', ה ּבָ ְּדִאְתַחזון ְלׁשַ ּ ּּ.  

ם ה ָנא ְדָקֲאַמר, ְְמבֹוָרך' ְיִהי ׁשֵ כוָתא ֵמַההוא , ֶּאָלא ְיִהי.  ְיִהיַּמאי ׁשְ ָּרָזא ְדַאְמׁשָ ּ ּ
ְּדִאיהו ָסִתים ְדָקֲאָמָרן, ֲּאַתר ִעָלָאה ּ ְּדִאיהו י, ּ ְּדִאיהו יו, ַעד ָרָזא ִדְבִרית, ה''ּ ָאה''ּ ּתָ , ד ּתַ
ַגְווָנא ְדיו ּּכְ סֹוָפא, ּד ִעָלָאה''ּ ירוָתא ּכְ   .ּׁשֵ

ך ְיִהי ְוְבִגין ּכָ ּכוָתא ִמְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִריןָּרָזא ְדַאְמׁשְ, ּ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ּוְבִמָלה . ַּעד ַדְרּגָ ּ
ית ל עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ָּדא ִאְתְקַיים ּכָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ י ''ְיִה, י ָרִקיַע'' ְיִה)ב''ו ע''י(, ּכְ

ִתיב ְיִהי. י אֹור''ְיִה, ְמאֹורֹות ָכל ִאינון עֹוָבִדין ִדְלֵעיָלא ּכְ ּּבְ ּ.  

  ]א''דף רלג ע - ' הר חלק אזו[
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א ָכל ִאינון עֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ּּבְ ִתיב ְיִה, ּ ִגין ְדָרָזא ָדא ְדִאיהו . י''ָלא ּכְ ּּבְ ּ  )א אמשכותא''ס(ּ
ִמִלין ִעָלֵאי ִדְלֵעיָלא, ְּסִתיִמין ְדָכל ְסִתיִמין, ֵּמָרָזא ִעָלָאה ָּלא ִאְתְקַיים ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ
ִאינו ָמר ּבְ א )א''דף רלג ע(ן ִּאּתְ ִאין ִדְלַתּתָ ּתָ ִּמִלין ּתַ ּ.  

ֹכָלא א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ַרך ׁשְ ּוְבָדא ִמְתּבָ ּ ם ְיָי ְמבֹוָרך ְוגו, ְּ ִתיב ְיִהי ׁשֵ ְְוַעל ָדא ּכְ ְזַרח ', ּ ִמּמִ
ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ָּדא ֲאַתר ִעָלָאה, ׁשֶ א, ּ ְמׁשָ יה ׁשִ ְּדָקא ָנִהיר ִמּנֵ ְּוָדא הוא . ְּוָנִהיר ְלֹכָלא, ּ

א ִעָלָאה ְסִתיָמָאה   .ֲּאַתר ְדֵריׁשָ

ָרא, ְוַעד ְמבֹואֹו ָּדא הוא ֲאַתר ִקׁשְ ְדָקא ָחֵזי, ּ יה ְמֵהיְמנוָתא ּכְ ר ּבֵ ּשַׁ ְּדִאְתּקַ ּ ן , ּ ּמָ ּוִמּתַ
ְרָכאן ְלֹכָלא ָזן, ָּנְפָקן ּבִ ָמר, ְוַעְלָמא ֵמָהָכא ִאּתְ ָמה ְדִאּתְ ך ָקְייָמא ַה. ּכְ ְוְבִגין ּכָ אי ֲאַתר ּ

ָזָנא ֵמֵעיָלא ן, ְלִאּתְ ּמָ ְרָכא ִמּתַ א. ּוְלִאְתּבָ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ְּוֹכָלא ָקְייָמא ּבְ ּ ְּדִמְתָעֵרי , ּ
ִּאינון ַעְבֵדי ְיָי א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ד ְמָבְרֵכי ׁשְ ְדָקֲאָמָרן, ּּכַ ְלָייא. ּכִ ִאְתּגַ ך ְדִאיהו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְ ,
ִתיב ַהְללו ַעְב ּּכְ ם ְיָיּ ֵּדי ְיָי ַהְללו ֶאת ׁשֵ ּּ.  

א, ַאְדָהִכי ֲהָוה ָנִהיר ַצְפָרא ּוְבַההוא ֵליְלָיא ָלא ְדִמיכו, ָּנְפקו ִמן ְמַעְרּתָ ּ ָּאְזלו . ּ
ָאְרָחא ד ָנְפקו ֵמִאינון טוִרין, ּבְ ּּכַ ּ ָּיְתבו ְוַצלו ְצלֹוָתא, ּ ַפר. ּּ ל , ָּמטו ְלַחד ּכְ ן ּכָ ּמָ ְּוָיְתבו ּתַ
ַההוא ֵליְלָיא ָנמו, ָמאַּההוא יֹו ּּבְ ַּעד ְדֲהָוה ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ אֹוַרְייָתא, ּּ ָקא ּבְ   .ָּקמו ְלִאְתַעּסְ

ָרֵאל ְוגו ך ְיָבֵרך ִיׂשְ יֹום ַההוא ֵלאמֹור ּבְ י ְיהוָדה ְוָאַמר ַוְיָבֲרֵכם ּבַ ְָפַתח ִרּבִ ָ ּ ּּ ַוְיָבַרֵכם ', ּ
יֹום ַההוא ּּבַ יֹום ַההוא, ּ ַּמאי ּבַ י ְדָקֲאַמר ַוְיָבֲרֵכםְּד, ּ ִתיב ָחֵסר, ְּותו. ָּהא ַסּגֵ ל ֵלאֹמר ּכְ , ּכָ

וי ִתיב''ְוָהָכא ֵלאֹמר ּבְ ָנא)ו לאמור כתיב הכא''אלא בוי, כללא כתיב לאמר(, ו ּכְ   . ַמאי ׁשְ

יֹום ַההוא, ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו ַּוְיָבַרֵכם ּבַ יֹום ַההוא, ּ ַּמאי ּבַ א ְדִאְתַמ, ּ ָּרָזא ְדַדְרּגָ א ַעל ּ ּנָ
ְרָכאן ְלֵעיָלא ּיֹום ֵמַההוא ֲאַתר ִעָלָאה, ּיֹום ַההוא. ּבִ ְּדִאְקֵרי הוא, ּ , ְּוַהאי יֹום ַההוא. ּ

ין יֹום וֵבין הוא ְּדֵלית ִפירוָדא ּבֵ ּ ּ ּוְבָכל ֲאַתר ַהיֹום ַההוא, ּּ ין )הוא(ָּדא , ּּ ֵרין ַדְרּגִ  ּּתְ

ָאה ְדִא, )עלאין( א ִעָלָאה ְוַתּתָ ַּדְרּגָ ֲחָדאּּ   .ּינון ּכְ

ך ְוְבִגין ּכָ ָעא ַיֲעֹקב ְלָבְרָכא ִלְבנֹוי ְדיֹוֵסף, ּ ד ּבָ א , ּכַ ִיחוָדא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִריך לֹון ּבְ ּּבָ ְ

ֲחָדא ְלהו ּכְ ּּכֻ על דא ייחד לון ביחודא , ו בינייהו''ו דאתכליל וא''א לאמור בוא''ס(, ּ
ִגין ְדִיְתַקַיים ּבִ)דלעילא כלהו כחדא ּ ּבְ ֲחָדא, ְרַכְתהֹוןּ ִליל ּכָֹלא ּכְ ּוְלָבַתר ּכָ ך , ְוָאַמר. ּ ָּבְ

ָרֵאל  ך. )לאמר(ְְיָבֵרך ִיׂשְ ַּוַדאי ָדא ָרָזא ְדִיחוָדא. ַָמאי ּבְ ּ א ְלֵעיָלא , ּ ּתָ ַקְדִמיָתא ִמּתַ א ''ס(ּבְ

א, )יום ההוא מתתא לעילא ּוְלָבַתר ָנִחית ְלֶאְמָצִעיָתא וְלַתּתָ וא. ּ ָהא ו ''ֵלאמֹור ּבְ
ך. ֶאְמָצִעיָתא א ּבְ ָוְלָבַתר ָנִחית ְלַתּתָ ְדָקא ָחֵזי. ּ א ְלֵעיָלא , ְּוָהִכי הוא ָיאֹות ּכְ ּתָ ִמּתַ

א   .ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ

ָרֵאל ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְּבְ ָרֵאל, ָ ָרֵאל ָסָבא, ַמאי ִיׂשְ ִתיב. ִיׂשְ ָרֵאל ָלא ּכְ ֶּאָלא , ְְיבֹוָרך ִיׂשְ
ָרֵא, ְְיָבֵרך ְרָכאן ִמְלֵעיָלאְּדָהא ִיׂשְ ּוְלָבַתר ִאיהו ְמָבֵרך ְלֹכָלא, ּל ָנִטיל ּבִ ְ ּ א , ּ ַהאי ַדְרּגָ ּבְ

ָאה ַדְייָקא ּתָ ָרֵאל ֵלאֹמר, ּתַ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְְדָקֲאַמר ּבְ ָ ּ.  
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ה ֶאְפַרִים ְוִכְמַנּשֶׁ יְמך ֱאֹלִהים ּכְ ַקְדִמיָתא, ְָיׂשִ ַּאְקִדים ֵליה ְלֶאְפַרִים ּבְ ִגין ְדֶאְפ, ּ ַרִים ּּבְ
ָמא  ָרֵאל ִאְקֵרי)דיוסף(ַעל ׁשְ ְבָטא ְדֶאְפַרִים ָנַפק, ֵמָהא. ְמָנא ָלן.  ְדִיׂשְ ַעד ָלא , ְּדַכד ׁשִ

ְעּבוָדא ְדִמְצַרִים ִלים ִזְמָנא ְדׁשִ ּתְ ִּאׁשְ לוָתא, ּ א ְוָנְפקו ִמן ּגָ ְעּתָ ָּדֲחקו ׁשַ ּ ּ ָּקמו ֲעֵליהֹון , ּ
ְנֵאיהֹון וְקָטלו לֹון ּׂשַ ָרֵאל )יחזקאל לו( ,ּוְכִתיב. ּ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ן ָאָדם ָהֲעָצמֹות ָהֵאֶלה ּכָ ּ ּבֶ

ה ַמע ִדְכִתיב. ֵהּמָ ה)יחזקאל לו(, ַּמׁשְ ָרֵאל ֵהּמָ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ְּוַעל ָדא ַאְקִדים ְלֶאְפַרִים ,  ּכָ ּ
ה ך ֶאְפַרִים ָמטוֵליה ִלְסַטר ַמֲעָרב. ֳקָדם ְמַנּשֶׁ ִגין ּכָ ּּבְ ּ   .ּוַמְטָלנֹוי ֲהָוה, ְ

א ֲחֵזי ְרְכָתא ְדָבִריך ִלְבֵני יֹוֵסף, ּתָ ְּבִ ְרָכאן, ּ אי ַאְקִדים לֹון ּבִ ְַעד ָלא ְיָבֵרך , ַּאּמַ

אן. ִלְבנֹוי נֹוי, ֶּאָלא ִמּכָ ַּדֲחִביבוָתא ִדְבֵני ּבְ ּ נֹוי, ּ יר ִמּבְ ר ָנׁש ַיּתִ ָּחִביב ֲעֵליה ְדּבַ ּוְבִגין . ּ
ך ַּאְקִדים ֲחִביבוָתא ִדְבֵני , ְּכָ ּ נֹוי קֹוֶדם ִלְבנֹויּ ַקְדִמיָתא, ּבְ   .ְלָבְרָכא לֹון ּבְ

יֹום ַההוא ֵלאֹמר ַּוְיָבַרֵכם ּבַ י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר, ּ ְ ְיָי ְזָכָרנו ְיָבֵרך ְיָבֵרך )תהלים קטו(, ִּרּבִ ְ ּ
ָרֵאל ְוגו ית ִיׂשְ ְְיָי ְזָכָרנו ְיָבֵרך. 'ֶאת ּבֵ ִּאֵלין ּגוְבִרין, ּ י. ּ ָרֵאלְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ִּאֵלין , ת ִיׂשְ

ין ַקְדִמיָתא. ָנׁשִ ְרָכא ּבְ ְעָיין ְלִאְתּבָ ִגין ִדְדכוִרין ּבָ ּּבְ ין, ּ ְרָכן , ּוְלָבַתר ָנׁשִ ין ָלא ִמְתּבָ ְוָנׁשִ
ְרַכְתהֹון ִדְדכוִרין ֶּאָלא ִמּבִ ְרָכן, ּ ין ִמְתּבָ ֵדין ָנׁשִ ְרָכן ּכְ ְּדַכד ְדכוִרין ִמְתּבָ ּ , ְוִאי ֵתיָמא ֵמָהא. ּ

יתֹו)ויקרא טז(, ְכִתיבִּד ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ְוִכֶפר ּבַ ַקְדִמיָתא, ּ ְּדָבֵעי ְלַכָפָרא ֲעֵליה ּבְ ּוְלָבַתר ַעל , ּּ
יֵתיה יה, ּּבֵ ְרָכא ִמּנֵ ִגין ְדִמְתּבָ ּּבְ ּ.  

  ]ב''דף רלג ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ְרָכן ֶאָלא ִמּגוְבִרין, ּתָ ין ָלא ִמְתּבָ ְּדָנׁשִ ד ִאְת, ּּ ַקְדִמיָתאּכַ ְרָכן ִאינון ּבְ ּוֵמַהאי , ּּבָ
ְרָכן ְרָכָתא ִמְתּבָ ָרֵאל. ּבִ ית ִיׂשְ ַמאי אֹוִקיְמָנא ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ְֶאָלא ּבְ ִריך . ּ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ּ

ְרָכאן ִלְדכוָרא ְדָנִסיב ּהוא ָיַהב ּתֹוֶסֶפת ּבִ ּ ָתא, ּ ְרָכא ִמיֵניה ִאּתְ ִגין ְדִמְתּבָ ּּבְ ָכ. ּ ל ֲאַתר ְוֵכן ּבְ
ְרָכאן ִלְדכוָרא ְדָנִסיב )ב''דף רלג ע( ִריך הוא ּתֹוֶסֶפת ּבִ א ּבְ ָּיִהיב קוְדׁשָ ּ ְרָכא , ְּ ִגין ְדִמְתּבָ ּּבְ
, מניה אתתא וכן בכל אתר יהיב קודשא בריך הוא תוספת ברכאן לדכורא דנסיב(

ּ ֵמַההוא ּתֹוֶסֶפת ְדִבְרָכאן)בגין דתתברך מניה נוקבא יָון ְדִא. ּ ר ָנׁש ָיִהיב ֵליה ּּכֵ ְּנִסיב ּבַ
ֵרין חוָלִקין ַּחד ֵליה ְוַחד ְלנוְקֵביה, ּּתְ ּ ְּוִאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ּ ּחוָלֵקיה ְוחוַלק נוְקֵביה, ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יֹום ַההוא, ּתָ ַּוְיָבַרֵכם ּבַ  ְלָבַתר )א לאמור בריך ברכאן לון ולכל דיפקון מנייהו''ס(, ּ
וא ָרא ּבוְכָראָהָכא, ו''ֵלאמֹור ּבְ ָרֵאל )שמות ד(, ּ ִאְתְרִמיָזא ּבְ כֹוִרי ִיׂשְ ִני ּבְ  ,ּוְכִתיב, ּבְ

כֹוִרי הוא)ירמיה לא(   .ו''ְּוַעל ָדא ּתֹוֶסֶפת וא, ּ ְוֶאְפַרִים ּבְ

י ִחְזִקָיה ָפַתח ִּרּבִ ֵתבו ְוגו)תהלים קלט(, ּ ָלם ִיּכָ ְלִמי ָראו ֵעיֶניך ְוַעל ִסְפְרך ּכֻ ּ ּגָ ּּ ָ ַהאי ', ָ
ה ֲאַתרְק ַכּמָ ָּרא אוְקמוָה ּבְ א ֲחֵזי. ּ ֵרי , ֲאָבל ּתָ ָמִתין ְדֲהוו ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ל ִאינון ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ

ִריך הוא ַעד ָלא ָנֲחתו ְלַעְלָמא, ַעְלָמא א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ָקְייֵמי ַקּמֵ ּּכֻ ּ ּ ְּ ַההוא ִדיוְקָנא , ּ ּּבְ ּ ּ
ַעְלָמא ׁש ְדִאְתֲחזון ְלָבַתר ּבְ ַּמּמָ ַהאי ַעְלָמא. ּ ְּוַההוא ֵחיזו ְדגוָפא ְדַבר ָנׁש ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ּ ָהִכי , ּ

  .ָקִאים ְלֵעיָלא
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ַעְלָמא ָמָתא ָדא ְזִמיָנא ַלֲאָחָתא ּבְ א ְדִנׁשְ ְעּתָ ַהִהיא ִדיוְקָנא , ּוְבׁשַ ָמָתא ּבְ ַּהִהיא ִנׁשְ
ַהאי ַעְלָמא ׁש ְדָקְייָמא ּבְ י ק)לעילא(ָהִכי ָקִאים , ַּמּמָ ִריך הוא ַקּמֵ א ּבְ ּוְדׁשָ ְּואֹוֵמי ָלה , ְּ

ִריך הוא ְדִיטֹור ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ   .ְוָלא ַיֲעָבר ַעל ְקָייִמין, ְ

יה ּוְמָנא ָלן ְדָקְייִמין ַקּמֵ ּ י ְלָפָניו)מלכים א יז(, ִּדְכִתיב, ּ ר ָעַמְדּתִ י .  ַחי ְיָי ֲאׁשֶ ָעַמְדּתִ
ְּוָהא אוְקמו, ַּוַדאי ְלִמי ָראו ֵעיֶניך. ָהּ ך ּגָ ָוְבִגין ּכָ ְּ ַעְלָמא)צולמא(ַעד ָלא ִיְתֲחֵזי , ּ ְוַעל .  ּבְ

ֵתבו ָלם ִיּכָ ִּסְפְרך ּכֻ ּ ָמִתין, ָ ל ִנׁשְ ַההוא ִדיוְקָנא ִדְלהֹון, ְּדָהא ּכָ ּּבְ ּ ּ ִתיִבין, ּ ִסְפָרא ּכְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ .
רו ָּהא אוְקמוָה ֻיָצרו ַוַדאי, ָּיִמים ֻיּצָ ּ ּ ֶהם,ּ ִקיוָמא ,  ְוֹלא ֶאָחד ּבָ ַהאי ַעְלָמא ְלֵמיַקם ּבְ ּּבְ ּ
ְדָקא ָחֵזי, ְדָמאֵריהֹון   .ּכְ

א ֲחֵזי ר ָנׁש, ּתָ עֹוָבִדין ָטָבאן, ּיֹוִמין ְדּבַ ַהאי ַעְלָמא ּבְ ד ָזֵכי ּבְ ּיֹוִמין ִדיֵליה , ּכַ ּ
ְרָכאן ְלֵעיָלא ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאיהו ִמַדת יֹומֹוי, ִאְתּבָ ּ ּ  הֹוִדיֵעִני ְיָי )תהלים לט(, ַתח ְוָאַמרָּפ. ּ

י וִמַדת ָיַמי ַמה ִהיא ְוגו ִּקּצִ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה', ּ א ֲחֵזי. ּ י, ֲאָבל ּתָ ָּדא ֵקץ ַהָיִמין, ִקּצִ ּ ,
ָדִו ד יה ּבְ ר ּבֵ ְּדִאיהו ִמְתַקּשַׁ ּ ּוִמַדת ָיַמי ַמה ִהיא. ּ י , ּ ָּדא ִאיהו ְדִאְתַמּנֵ ּ  )א דאית ממנא''נ(ּ

ׁש ַעל יֹומֹוי   .ַמּמָ

י ְיהוָדה ְמעֹון, ָּאַמר ִרּבִ י ׁשִ ַמְעָנא ֵמִרּבִ ָמר, ָהא ׁשָ ַּעל ִאינון יֹוִמין , ְּדַהאי ְקָרא ִאּתְ
ָזרו ֲעלֹוי ֵמָאָדם ַקְדָמָאה ְּדִאְתּגְ ְּדִאינון ע, ּ ָמר. 'ּ ַלל ָלא ֲהוו ֵליה, ְּדָהא ִאּתְ ְּדַחִיין ּכְ ּ ֶּאָלא , ּּ

ְּדָיִהיב ֵליה  ָּאָדם ֵמִאינון יֹוִמין ִדיֵליהּ ּ ִנין, ּ ְבִעין ׁשְ   .ׁשִ

לום, ְוָרָזא ָדא ֵמׁש ּכְ ַלל, ִּוילֹון ָלא ְמׁשַ ְרָמה ּכְ ִנין , ְּוִסיֲהָרא ָלא ָנֲהַרת ִמּגַ ְבִעין ׁשְ ְוׁשִ
ָכל ִסְטָרָהא ְּוִאינון ַחֵיי ָדִוד ְסָתם, ָּנֲהִרין ָלה ּבְ ָעא ָדִוד ְלקוְדׁשָ. ּ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ְ ,

ְרָמה, ְּלִמְנַדע ָרָזא ָדא ַּעל ָמה ֵלית ָלה ַחִיין ְלִסיֲהָרא ִמּגַ ָרא ִדיָלה, ּּ ּוְלִמְנַדע ִעּקָ ּ.  

ּוִמַדת ָיַמי ַמה ִהיא א , ּ ָּדא הוא ַדְרּגָ ְּדִאיהו ָקְייָמא ַעל , ּ ִעָלָאה ְסִתיָמא)א דעלמא''ס(ּ ּ
ל ִאינון יֹוִמין ְּדִאינון ַחִי, ּּכָ ּ ֲּאַתר ְדָנִהיר ְלֹכָלא, ּין ִדיָלהּ ָאַמר . ֵאְדָעה ֶמה ָחֵדל ָאִני. ּ

ְרִמי, ָּדִוד י, ִאְנַדע ַעל ַמה ָחֵדל ֲאָנא ְנהֹוָרא ִמּגַ ל ִאינון ְנהֹוָרִאין , ְוִאְתְמַנע ִמּנִ ָאר ּכָ ׁשְ ּּכִ
ִּעָלִאין ְדִאית לֹון ַחִיין ְלֻכְלהו ּּ יְו, ְוֲאָנא ַעל ַמה ֲאָנא ָחֵדל, ּּ ְוָדא . ַעל ַמה ִאְתְמַנע ִמּנִ

ְּוָלא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלִמְנַדע, ּהוא ְדָבָעא ָדִוד ְלִמְנַדע ּ.  

ּתֹוֶסְפָתא  ִכיךּ ִדיר ְוָלא ׁשָ ָלא ַאְסַחר ּתָ ָוַגְלּגַ ֵרין . ּ ֳפִרין ָסְלִקין)ב''ב ע''קס(ּתְ ְּדָקא , ּ ּצִ
ָפן ְפּצְ ְּמּצַ פֹוןוַח, ַּחד ִלְסַטר ָדרֹום, ּ ְפּצוָפא. ּד ִלְסַטר ּצָ ֲאִויָרא ּצִ ָּפְרִחין ּבַ ּ ְּוָקל ְנִעימו , ּּ

ֲחָדא ָרן ּכְ ַחּבְ ָלא ִמּתְ ְּדַגְלּגַ ֵדין , ּ ּת)ב''תהלים צ(ּכְ ּבָ יר ְליֹום ַהׁשַ ְרָכאן ָנְגִדין .  ִמְזמֹור ׁשִ ְוָכל ּבִ
ָדא ְנִעימו  ְלִחיׁשו ּבְ ּּבִ ִּמּגֹו ְרִחימו ְדקֹול ׁשֹו, )מקול(ּ ְרָכאן. ָּפָראּ ָלא ִאינון ּבִ ין , ְּלַקּבְ ָנֲחּתִ

א ּתָ גֹו , ִּמְלֵעיָלא ְלּתַ ֲחָדא ּבְ ִניזו ּכְ ּגְ ְּנִביעו ְדֵביָרא , ּ עוְמָקא ְדֵביָרא)ב''ג ע''שמות ס(ּוִאּתְ
ְלִחיׁשו ְּדָלא ָפְסָקא ּבִ ָלא ַסֲחָרא, ּ ְלּגַ ַמְלָייא ַההוא ּגַ ַּעד ְדִאּתְ ּ ּ.  
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ֵרין ַמְג ְּזִהירו ְדָזֲהִרין ְדָסְלָקא , ָקֵרא ְבָחִיל וָאַמר, ַּחד ִדיִמיָנא, ּרֹוִפין ָסֲחָרןִּאינון ּתְ ּ ּ
א ֵרי ַאְלֵפי ָעְלִמי, וָנֲחּתָ ּן ִאְזָדֲהרו''ּּתְ ַגַווְייהו. ּ א ּבְ ִעיּתָ ַּעְלָמא ְדֶאְמּצָ זֹוֲהָרא , ּ ִּאְזָדַהר ּבְ
ְָדָמאָרך ל ִאינון ָמאֵרי ְדַעְייִנין. ּ ּּכָ לו וִפְקחו ֵעיֵניכֹוןִאְס, ּ ּכָ ּּתַ ּ ְזּכון ְלַהאי ְנִהירו, ּּ ּוּתִ ְלַהאי , ּ
ִּעדוָנא ְרָכאן ְדָנְגֵדי ִמְלֵעיָלא, ּ ִּאֵלין ִאינון ּבִ ּּ ָלא ָסְלָקא ַאְסַחר ִליִמיָנא, ַּמאן ְדָזֵכי, ּ ְלּגַ , ּּגַ

יך ְלַההוא ְדָזֵכי ּוַאְנִגיד וַאְמׁשִ ּ ְרָכ, ָ ַעַדן ֵמִאֵלין ּבִ ּוִאּתְ ּאן ִעָלִאין ְדָזֲהָרןּ ִאין ִאינון , ּ ַּזּכָ
הו ְּדָזָכאן ּבְ ָלא ַאְסַחר, וַכד ָלא ָזֵכי. ּ ְלּגַ ָמאָלא, ּּגַ ּוַההוא ַמְגרֹוָפא ְדִלְסַטר ׂשְ ַאְסַחר , ּּ
א ּתָ יך ִדיָנא ַעל ַהאי דלא ָזֵכי, וָנַחּת ְלּתַ ּוַאְמׁשִ ּווי ְלִאינון ַחָייִבין ְדָל, ּוָקָלא ָנְפַקּת, ָ א ּּ

ְלהֹוָבא ְדָדִליק, ֵּמַההוא ִסְטָרא. ָּזכו א ְדׁשַ ָּנִפיק ֶאׁשָ יהֹון ְדַחָייַבָיא, ּ אֵרי ַעל ֵריׁשֵ ְּדׁשָ ּ ּ .
ִאין ִאינון ַהאי ַעְלָמא, ַּזּכָ אֹוַרח ְקׁשֹוט ּבְ ּּכל ִאינון ַדֲאְזלו ּבְ ּ י ְלַההוא ְנהֹוָרא , ּ ְּלִמְזּכֵ

ָחן, ִּעָלָאה ְחּצְ ְרָכאן ְדּצַ ָמ, ּּבִ ך )ישעיה נח(, ה ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ חֹוּת ַנְפׁשֶ ְחּצָ ּצַ יַע ּבְ ּבִ ָ וִהׂשְ עד (ּ

  :)כאן תוספתא

א ֲחֵזי ְרָכאן ִעָלִאין, ּתָ ל ּבִ א, ּּכָ ְלהו ִאְתְמָסרו ְלַהאי ַדְרּגָ ּּכֻ ּ ְוַאף ַעל . ְּלָבְרָכא ְלֹכָלא, ּ
ְרָמה ב ְדֵלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ּּגַ ּ ְרָכאן, ּ ל ּבִ ה, ְּוָכל ִטיבו, ֵּחידוְוָכל , ּכָ ְלהו ָקְייִמין ּבָ ּּכֻ ּ ּ ,

ה  ּוִמּנָ ָרָכה,  ָנְפֵקי)קיימי(ּ ל ּבְ ׁש. ְוַעל ָדא ִאְתְקִריַאת ּכֹוס ׁשֶ ָרָכה ַמּמָ ָמה , ְוִאְקֵרי ּבְ ּכְ
ת ה)משלי י(, ִדְכִתיב ְרּכַ יר'  ּבִ ֲעׁשִ ִתיב, ִהיא ּתַ ת ה)דברים לג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְרּכַ ָים ' ּ וָמֵלא ּבִ

ה   .ְוָדרֹום ְיָרׁשָ

  ]א''דף רלד ע - ' זוהר חלק א[

יור ֻכְלהו ׁשִ ך ִאית ָלה ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּּ ּ ְלהו ִאְתַמְלָייא, ְ ּוִמּכֻ ה, ּּ ְלהו ִאית ּבָ ּוִמּכֻ ּ ְרָכא , ּּ ְוִאְתּבָ
ל  ְרָכאן ִעָלִאין )א''דף רלד ע(ִמּכָ ִּאינון ּבִ ְרָכאן ְלָבְרָכא, ּ ְּוִאְתְמָסרו ָלה ּבִ ְּדָאַמר .  ְמָנָלן,ּ

י ִיְצָחק ִריך ִלְבנֹוי ְדיֹוֵסף, ִרּבִ יֵדיה ְלָבְרָכא, ְַיֲעֹקב ּבָ ְרָכאן ִאְתְמָסרו ּבִ ֵּמֲאַתר ָדא ְדָכל ּבִ ּ ּ ,
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ָרָכה)בראשית יב(, ּכְ ָיֶדך.  ְוְהֵיה ּבְ ְרָכאן ִאְתְמָסרו ּבְ אן וְלַהְלָאה ּבִ ִָמּכָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַגְו, ּתָ ָמא ָדאּכְ ִחין ִלׁשְ ּבְ ְּוַעל ָדא ַהֵליָלא, ּוָנא ָדא ֲאַנן ְמָבְרָכן וְמׁשַ ְּדִאינון , ּ ּ
ּיֹוִמין ְדָקַאְמֵרי ַהֵליָלא ַהֵליָלא ְצִריִכין ג. ּ י ִחָייא ּבְ ְּדָאַמר ִרּבִ ּ ין' ּ , ַּצִדיִקים, ֲחִסיִדים, ַּדְרּגִ

ְרֵאִלים ,  ֲחִסיִדים) הוא על כלא באלין דרגיןא בגין דיסתלק יקרא דקודשא בריך''ס(. ְוִיׂשְ
ְטָרא ִדיִמיָנא ָמאָלא, ִּמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ל ִאינון ִסְטִרין, ַּצִדיִקים ִמּסִ ָרֵאל ִמּכָ ִגין , ְּוִיׂשְ ּבְ

ְלהו)דישרים( ִליָלן ִמּכֻ ָרֵאל ּכְ ּ ְדִיׂשְ ִריך הוא , ּּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְחּתָ ּבַ ַלק ּתוׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְסּתַ ּ ּ ּ ְּ ּ
א, ָּלאִמּכֹ ּתָ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ְמׁשַ ָכל ֲאַתר ְדִיׂשְ ְּוֵכן ּבְ ּ ּ ַלק , ְּ ִּאְסּתַ

ֹכָלא ְּיָקֵריה ּבְ ּ:  

ָניו ַויֹאֶמר ֵהָאְספו ְוגו ַּוִיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ ּ א ָפַתח ְוָאַמר', ּ י ַאּבָ ּ ָפָנה )ב''תהלים ק(, ִּרּבִ
ִפַלת ָהַעְר ִפָלָתםֶּאל ּתְ ָזה ֶאת ּתְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ָּער ְוֹלא ּבָ יה ַחְבַרָייא, ּ ְּוַאְקׁשו ּבֵ ּ .

ֵעי ֵליה, ּ ָפָנה)אלא תו אית ביה סטר קורדיטא( יב ִמּבָ ַמע, ִּהְקׁשִ   .ַּמאי ָפָנה, אֹו ׁשָ
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ל ְצלֹוִתין ְדַעְלָמא ְצלֹוִתין ֶּאָלא ּכָ י, ּוְצלֹוָתא ְדָיִחיד. ּ אָלא ָעאל ַקּמֵ א ַקִדיׁשָ , ּ ַמְלּכָ
יָפא ּקִ ֵחיָלא ּתַ ה. ֶּאָלא ּבְ דוְכּתָ ְּדַעד ָלא ָעֳאַלת ַהִהיא ְצלֹוָתא ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ה , ּ ח ּבָ ּגַ ַּאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ה, ְּ ֵכי ּבָ ר ָנׁש, ְּוִאְסּתְ חֹובֹוי וִבְזכוֵתיה ְדַההוא ּבַ ֵכי ּבְ ְּוִאְסּתְ ּ ּ ּ ַּמה ְדָלא , ּ
יִאיןָעִביד ּכֵ ְצלֹוָתא ְדַסּגִ ה ִאינון ְצלֹוִתין ְדָלא . ן ּבִ ּמָ יִאין ּכַ ִּדְצלֹוָתא ְדַסּגִ ּ ּ ִאין )מבני(ּ  ִמן ַזּכָ
ִריך הוא, ִּאינון א ּבְ י קוְדׁשָ ְלהו ַקּמֵ ְּוָעאִלין ּכֻ ּ ְּ חֹוַבְייהו, ּ ח ּבְ ּגַ   .ְּוָלא ַאׁשְ

ך ִפַלת ָהַעְרָער, ְְבִגין ּכָ ָּפָנה ֶאל ּתְ ֵכי ָבה)בזכותיה(ְך ְּמַהֵפ, ּ ה , ּ ְוִאְסּתְ ּמָ ה ּבְ ֵכי ּבָ ְּוִאְסּתְ
ר ָנׁש ְדַצֵלי ְצלֹוָתא ָדא, ְּרעוָתא ִאְתֲעִביד ּוַמאן ַההוא ּבַ ּ ּ ּוַמאן ִאינון עֹוָבדֹוי, ּ ך. ּ , ְְבִגין ּכָ

ר ָנׁש ֵעי ֵליה ְלּבַ ִצּבוָרא, ִּליּבָ ִּדְלַצֵלי ְצלֹוָתא ּבְ ִגין ְד, ַמאי ַטְעָמא. ּּ ָלא ָבָזה ֶאת ּּבְ
ִפָלָתם א, ּּתְ ַכָווָנה וְרעוָתא ְדִלּבָ ְלהו ּבְ ב ְדָלאו ּכֻ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ִפַלת ָהַעְרָער ָּדָבר ַאֵחר ָפָנה ֶאל ּתְ ּ יִאין, ּ ַסּגִ ִליל ּבְ ָּדא ְיִחיָדאי ְדִאְתּכְ ּוַמאן הוא . ּ ּ
יִאין ַסּגִ ִליל ּבְ ְתֵרין ִסְטִרין, ֹקבֱהֵוי ֵאיָמא ָדא ַיֲע, ְּיִחיָדאי ְדִאְתּכְ ִליל ּבִ ְּדִאיהו ּכָ ּוְקָרא , ּ

ְּוַצֵלי ְצלֹוֵתיה ֲעַלְייהו, ִלְבנֹוי ּ ִלימו ְלֵעיָלא. ּ ׁשְ לון ּבִ ַּמאן ְצלֹוָתא ְדִיְתַקּבְ ּ ְצלֹוָתא ְדָלא , ּ
ָגלוָתא צון ּבְ ּתֵ ִּיׁשְ ּ.  

  ]ב''דף רלד ע - ' זוהר חלק א[

א ְדַיֲעֹקב ָקָרא לֹון ְעּתָ ַהאי ׁשַ א, ּּבְ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ַלק ִמּנֵ ִּאְסּתַ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ א ֲחֵזי. ּ , ְוּתָ
א ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ָקאֵרי ִלְבנֹוי ְעּתָ ׁשַ ן, ּּבְ ּמָ נו ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ּתַ ִּאְזַדּמְ ְייהו, ּ ּבַ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ .
ַיֲעֹקב יה ּבְ א ֲהָוה ָחֵדי ּבֵ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ָרא ּבַ, ּ ָרא ִעם  )ב''דף רלד ע(, ֲאָבָהןְלִאְתַחּבְ ְלִאְתַקּשְׁ

ַחד ְייהו ּכְ   .ְלֶמהֵוי ְרִתיָכא, ַּנְפׁשַ

א ְדָפַתח ַיֲעֹקב ְעּתָ ׁשַ ַאֲחִרית , ּּבְ ר ִיְקָרא ֶאְתֶכם ּבְ יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאׁשֶ ְּוָאַמר ֵהָאְספו ְוַאּגִ
ַאֲחִרית. ַּהָיִמים א, ּבְ ִכיְנּתָ ְבָיכֹול ָיַהב ֲעִצי, ָּדא ׁשְ יהּכִ ּבו ּבֵ ַלק, ּ ּוְלָבַתר ַאֲהָדרו ָלה . ְּוִאְסּתַ ּ ּ
נֹוי ִיחוֵדי ְדִמיַלְייהו, ּבְ ּּבְ ּוָפְתחו ְוָאְמרו, ּ ּ ָרֵאל ְוגו)דברים ו(, ּ ַמע ִיׂשְ א . ' ׁשְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ָּקִאים ָלה ַיֲעֹקב ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּוָאַמר ּבָ ַב, ְּ א ְוִאְתַייׁשְ ִכיְנּתָ ת ׁשְ
ה דוְכּתָ ּּבְ ְייהו, ֶּאָלא ְקִריָאה. ַמאי ְקִריָאה ָהָכא, ַּוִיְקָרא ַיֲעֹקב. ּ ְּלַקְייָמא דוְכּתַ ְלַקְייָמא , ּ

א   .לֹון ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

א ֲחֵזי ַהאי ַגְווָנא, ּתָ ָכל ֲאַתר ְקִריָאה ּבְ ַע )במדבר יג(, ִּדְכִתיב, ּבְ ה ְלהֹוׁשֵ ּ ַוִיְקָרא מׁשֶ
ן ַעּבִ יה, ּ נון ְיהֹוׁשֻ ְּלַקְייָמא דוְכּתֵ ּ ֲאַתר ְדִאְצְטִריך, ּ ְּבְ ָרא ֵליה, ּ ּוְלָקׁשְ  )בראשית כה(ְוֵכן . ּ

מֹו ַיֲעֹקב ָרֵאל)בראשית לג( ,ּוְכִתיב. ַּוִיְקָרא ׁשְ ִריך , ּ ַוִיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיׂשְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ָמא ָד ׁשְ ּהוא ִקֵיים ֵליה ְלֲאַתר ָדא ּבִ ּ ְּקִריָאה ְלִקיוָמא ָקא ַאְתָיא. אּּ ּ.  

ָרה ִלי ֶאל ה)יונה ב( ,ְּוִיְקְראו ֶאל ֱאלִהים )יונה ג(ִאי ֵתיָמא  ָּהִכי הוא ',  ָקָראִתי ִמּצָ
ָרא וְלָקְייָמא ִקיוָמא ְלֵעיָלא, ַּוַדאי ְּלָקׁשְ ּוַמאן ִאיהו. ּּ ְבָחא ְדָמאֵריה, ּ ִּסדוָרא ְדׁשִ ּ ְוָכל . ּ

ִּאינון ִמִלין  י ָמאֵריהּ ְּדָבָעאן ַקּמֵ ִּקיוָמא ָיִהיב ֵליה ְלָמאֵריה, ּ ּ ּ ְלָיא ּכָֹלא, ּ ְּדַאֲחֵזי ְדֵביה ּתַ ּ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]823דף [ -ּ

ֲאַתר ָאֳחָרא ָּהא ּכָֹלא ַקַיים ִקיוָמא, ְוָלא ּבְ ּ ּ ָניו. ּ ְווָנא ַוִיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ ַהאי ּגַ ִּקֵיים , ּּכְ
ִלים ִקיוָמא ׁשְ ּלֹון ּבְ ַגְווָנא ָדא . ּ הּכְ ִקיוֵמיה, ַּוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ִּאְתְקַיים ּבְ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק אי ִהיא ְזֵעיָרא, ְּדַוִיְקָרא' א, ָאַמר ִרּבִ ה , ָּאַמר ֵליה. ַאּמַ ִּאְתְקַיים מׁשֶ
ִלימו ׁשְ ֹכָלא, ּּבִ ֵתיה, ְּוָלא ּבְ ַלק ֵמִאּתְ ְּדָהא ִאְסּתַ ְבָחא. ּּ ִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָאְמֵרי ְלׁשִ ְוֲאַנן , ּבְ

ִניָנן ַלק ְלֵעיָלא, ָהִכי ּתָ א, ַּמאי ְדִאְסּתַ ר ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ִלים, ּוְכֵדין, ִּיְתַקּשַׁ , ּתו. ִּאיהו ׁשְ
רוֵתיה ְלֵעיָלא, ף ְזֵעיָרא ֵמֲאַתר ְזֵעיָרא ֲהָוה''ָאֶל ִאְתַחּבְ ְּזֵעיָרא ְדִאיהו ַרב ּבְ ּ ּ א לעילא ''נ(. ּ

  .)ותתא וכדין שלים

ָּהא אוְקמוָה. אֶמרַּמאי ַויֹ, ַּויֹאֶמר  ְוָאַמְרּתָ )ישעיה מט( )ויאמר בלבו, כמא דאת אמר(, ּ
אי, ִָבְלָבֶבך ֲחׁשַ ֵעי ֵליה, ֵּהָאְספו. ֲאִמיָרה ּבַ ִּאְספו ִמּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ִּאְספו  )תהלים נ(, ּכְ

ּ ִקים ָלן ֵהָאְספו ֵמֲאַתר ִדְלֵעיָלא )א קיים לון''ס( ֶּאָלא. ִלי ֲחִסיָדי ּ וָרא . ּהואּ ִקּשׁ ֵּהָאְספו ּבְ ּ
ִיחוָדא ַחד ִלים ּבְ יָדה ָלֶכם. ּׁשְ יָדה, ְוַאּגִ   .ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִאיהו, ַמאי ְוַאּגִ

ְמעֹון י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ יָדה, ָּאַמר ֵליה, ִרּבִ ד, ְוַאּגִ ידו, אֹו ְוַיּגֵ ְלהו, ּאֹו ְוַיּגִ ְּוֵכן ּכֻ ּ ,
ְּדָתִניָנן ְדָרָזא ְד ִמָלה ָדא , ָחְכָמָתא ִאיִהיּ אי ּבְ ָאַמר . ּ ִאיהו ָרָזא ְדָחְכְמָתא)בכלהו(ַּאּמַ

ִגיֶמ, ֵּליה ִגין ְדִאיהו ִמָלה ְדַאְתָיא ּבְ ּּבְ ּ ָלא ִפירוָדא''ל ָדֶל''ּ ּת ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא , ּ
ָרָזא ְדַאְתָוון. ְדָחְכָמָתא ִלימו ּבְ ׁשְ ִּמָלה ְדַאְתָיא ּבִ ָחְכְמָתא, ָּהִכי הוא, ּ ד ִאינון ּבְ ֲאָבל . ּּכַ

ָלא ִגיֶמ''ָדֶל ִלימו, ל''ת ּבְ ָּלאו הוא ׁשְ ָלא ָדֶל''ְוֵכן ִגיֶמ, ּ רו . ת''ל ּבְ ָדא ִאְתַקּשְׁ ְּדָהא ָדא ּבְ ּ
ָלא ִפירוָדא ּּבְ ּוַמאן ְדַאְפִריׁש לֹון, ּ ִרים ְלַגְרֵמיה מֹוָתא, ּ   .ְּוָרָזא ָדא חֹוָבא ְדָאָדם, ּּגָ

ּהוא ִמָלה ְדָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְךְבִגין ּכָ ב ְדִאית יו, ּ ין ִגיֶמ''ְּוַאף ַעל ּגַ ל ''ד ְלִזְמִנין ּבֵ
ָּלאו ֲהֵוי ִפירוָדא, ת''ְלָדֶל וָרא ָחָדא, ּ ְּוֹכָלא ִקּשׁ ְּוַעל ָדא ִמָלה ָדא, ּ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּ .

יָדה ָלֶכם ָעא ְלַגָלָאה סֹוָפ, ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְוַאּגִ ָרֵאלּּבָ   .ּא ְדָכל עֹוָבֵדיהֹון ְדִיׂשְ

ְּדָלא ָגֵלי ַמאי ְדָבָעא ְלַגָלָאה, ְוִאי ֵתיָמא אֹוַרְייָתא ִמָלה , ִאי ָהִכי, ּ ִתיב ּבְ אי ּכְ ַּאּמַ
ֵליָמא ִלים ִמָלה, ְּוִאְתְפִגים ְלָבַתר, ְדַיֲעֹקב ׁשְ ּתְ ִלים. ְּוָלא ִאׁשְ ּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ִאׁשְ ל ַמה , ּ ּכָ

ֵלי ְוָסִתיםְּדִאְצְט ִּריך ְלַגָלָאה ּגַ ּ ָּאַמר ִמָלה ְוַגֵלי ְלַבר ְוָסִתים ְלגֹו, ְ ּוִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ָלא . ּ ּ
  .ִּאְתְפִגים ְלָעְלִמין

אֹוַרְייָתא יה ּבְ ְּוֹכָלא הוא ָסִתים ּבֵ ּ ִלימו ְדֹכָלא, ּ ִגין ְדאֹוַרְייָתא הוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִלימו , ּ ּׁשְ
א אֹוַרְייָתא ְפִגימוְו, ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָּלא ִאית ִמָלה אֹו ָאת ּבְ ּ ל ַמה ְדִאְצְטִריך . ּ ְְוַיֲעֹקב ּכָ ּ

ֵלי ְוָסִתים, ֵּליה ְלֵמיַמר ָאַמר ל ַמה ְדָבָעא ֲאִפילו אֹות ַאַחת, ֲּאָבל ּגַ ְּוָלא ָפִגים ִמּכָ ּּ ּ.  

י יֹוֵסי ֲהוו ַיְתֵבי יֹוָמא ַחד ֲאִפְתָחא ְד י ְיהוָדה ְוִרּבִ ִּרּבִ י ְיהוָדה. לֹודּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ , ָּאַמר ִרּבִ
ִריך ִלְבנֹוי ְָהא ְדָחִמיָנן ְדַיֲעֹקב ּבָ ה ִדְכִתיב, ּ ְרָכָתא , ְַוְיָבֶרך אֹוָתם, ָּחִמיָנן ִמּמַ ֲאָבל ָאן ּבִ

ְרָכאן ִאינון ְדָבִריך ְלהו, ָּאַמר ֵליה. ִדְלהֹון ּּכָֹלא ּבִ ּ ְּ גֹון. ּ ה יֹודוך, ּכְ ְָיהוָדה ַאּתָ ּ ָּדן . ָ ַאֶחיךּ
ֵמָנה ַלְחמֹו. ָיִדין ַעּמֹו ר ׁשְ ְלהו. ֵמָאׁשֵ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]824דף [ -ּ

  ]א''דף רלה ע - ' זוהר חלק א[

ֵלי ֲּאָבל ַמה ְדָבֵעי ְלַגֵלי לֹון ָלא ּגַ ּ ץ, ּ ְּדָבָעא ְלַגָלָאה ְלהו ֶאת ַהּקֵ ְּוָהא אוְקמוָה. ּּ ּ ,
ָמאָלא, ְּדִאית ֵקץ ִליִמיָנא ץּוָב, ְוִאית ֵקץ ִלׂשְ ָרא , ָּעא ְלַגָלָאה לֹון ֶאת ַהּקֵ ּמְ ִגין ְלִאְסּתַ ּבְ

ָאה ֵמָעְרָלה )א''דף רלה ע( ּוְלִאְתַדּכְ ֵלי. ּ ּוַמאן ְדַגֵלי לֹון ִאְתְיַדע ְוִאְתּגַ ּ ַּעד ְדָעאלו , ּ ּ
א ְלָייא. ְּלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִאְתּגַ ֲּאָבל ִמִלין ָאֳחָרִנין ָלאו ִאינון ּבְ ּוְסִתיִמין ִאינו, ּּ אֹוַרְייָתאּ , ן ּבְ

ָתא ְדַיֲעֹקב ַהאי ָפְרׁשָ ְרָכאן, ּּבְ ּוְבִאינון ּבִ ּ.  

ית אֹוִני. ָּפַתח ְוָאַמר ה ּכִֹחי ְוֵראׁשִ ֹכִרי ַאּתָ ח . ְּראוֵבן ּבְ ַמאי ָקא ָחָמא ַיֲעֹקב ְלִמְפּתַ
ְראוֵבן יהוָדה, ּּבִ ח ּבִ ְרָיין, ִּליְפּתַ ְּדִאיהו ַקְדָמָאה ְלָכל ַמּשִׁ אְּוִאיהו, ּ ְּוָחִמיָנן ְדָלא ,  ַמְלּכָ

יה ְרָכאן ִמּנֵ ְרֵכיה ְוָסִליק ּבִ ּּבָ ה ְוַצֵלי ְצלֹוָתא ֲעֵליה, ּ ַּעד ְדָאָתא מׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ , ּכְ
  .ּ ְיִחי ְראוֵבן ְוַאל ָימֹות)דברים לג(

ְרֵכיה ֲּאָבל ַוַדאי ּבָ ְרְכָתא ְלַאְתֵריה, ּ ְּוָסְלָקא ַההוא ּבִ רְּלַבר ָנׁש ְד. ּ ד , ֲּהָוה ֵליה ּבַ ּכַ
ְלָקא ֵמַעְלָמא ָּמָטא ִזְמֵניה ְלִאְסּתַ א ֲעֵליה, ּ ל ָממֹוָנא ִדיִלי, ָאַמר, ֲּאָתא ַמְלּכָ , ָהא ּכָ
א ָנִטיר ִלְבָראי יָדא ְדַמְלּכָ א ִדְבִרי ִאְתֲחֵזי. ֶליהֵוי ּבִ ד ָחֵמי ַמְלּכָ ך ַיֲעֹקב . ָּיִהיב ֵליה, ּּכַ ְּכָ

  .ָאַמר

הְּראוֵבן ּבְ א , ְּרִחיָמא ְדֵמַעיי ַאְנּתְ, ֹכִרי ַאּתָ יָדא ְדַמְלּכָ ְלקון ּבִ ְרָכאן ִדיָלך ִיְסּתַ ֲּאָבל ּבִ ּ ּּ ְ

א ְַעד ְדֶיחֵמי ָבך, ַּקִדיׁשָ ִגין ְדֲאַזְלּתְ ָלֳקֵבל ַאָפך ְוגו, ּ ְּבְ ּ ַתְרּגומֹו', ּ ה : ּּכְ כֹוִרי ַאּתָ ְּראוֵבן ּבְ
י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמ. 'ְוגו ֵבא ֶאל ָהרוַח ְוגו)יחזקאל לז(, רִּרּבִ ּ ַויֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ה . 'ּ ּמָ ּכַ

א ֵני ָנׁשָ א, ֲּאִטיִמין ִאינון ּבְ יָקָרא ְדַמְלּכָ יִחין ּבִ ּגִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא , ְּדָלא ָיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ
ָכל יֹוָמא ְּוֵלית ַמאן ְדַצִיית אוְדֵניה ְלֳקְבֵלי, ַּאְכִריז ֲעַלְייהו ּבְ ּ ָיא. ּהּּ יָון , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּכֵ

ֵבא ֶאל ָהרוַח ִּדְכִתיב ִהּנָ ן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ָהרוַח, ּ ֵבא ּבֶ אי ִזְמָנא ָאֳחָרא ִהּנָ   .ַּאּמַ

אן אֹוִליְפָנא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ֵרין ָקְייִמין ָהָכא, ֶּאָלא ִמּכָ א , ּתְ ּתָ ַחד ְלִאְתָעָרא ִמּתַ
אְּדִאי ָלא ִמְת. ְלֵעיָלא א ִאְתַער , ָלא ִמְתָעִרין ְלֵעיָלא, ָעִרין ְלַתּתָ ּוְבִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ּ
א ְלֵעיָלא. ְלֵעיָלא ּתָ ֵבא ֶאל ָהרוַח ִמּתַ ן ָאָדם ְוָאַמְרּתָ ֶאל ָהרוַח. ִּהּנָ ֵבא ּבֶ ֵמֵעיָלא , ִּהּנָ
א   .ְלַתּתָ

ְּדָהא ֲאִפילו ְלֵעיָלא א, ּּ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ יהָנִקיט ַה, ּּבְ ּהוא ִעָלָאה ֵמִעָלָאה ִמּנֵ ּּ גֹון . ּ ּכְ
ע רוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח'  ּכֹה ָאַמר ה)יחזקאל לז(, ַהאי ְקָרא ֵּמַאְרּבַ ע רוחֹות, ּ ָּדא , ֵּמַאְרּבַ

ָּדרֹום וִמְזָרח ְוָצפֹון וַמֲעָרב ֲעָרב, ּ רוָתא ְדִאֵלין ָאֳחָרִנין, ְּורוַח ַאְתָיא ִמּמַ ִאְתַחּבְ ּּבְ ָמא . ּ ּכְ
רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם ְוגו)במדבר כא(, ַאּתְ ָאֵמרְד   .'ּ ּכָ

הו ָמִתין ִלְבֵני ַעְלָמא ְלִאְצַטְייָרא ּבְ ּוֵמָהָכא ָנְפִקין רוִחין ְוִנׁשְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוַפֵחי. ּ , ּכְ
ַמת ַחִיים)בראשית ב( ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ א ֲחֵזי. ּ ִגיָסא ָאֳחָראְוָיִה, ָנִקיט ֵמַהאי ִגיָסא, ּתָ , יב ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]825דף [ -ּ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיְנּנו ָמֵלא)קהלת א(ְּוַעל ָדא  ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ אי ֵאיֶנּנו ָמֵלא. ּ , ַּאּמַ
ִגין ְדָנִקיט ְוָיִהיב   .ָּאִעיל ְוַאִפיק, ּּבְ

ְמעֹון י ׁשִ א ְלִרּבִ ֵאְלּתָ ִאיל ׁשְ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ִריך הוא ָגֵלי ּהֹוִאיל ְוקוְד, ָאַמר. ִרּבִ א ּבְ ּׁשָ ְ

א ְימותון יה ִדְבֵני ָנׁשָ ַּקּמֵ ּ ּ ָמִתין ְלַעְלָמא, ּ אי ָנִחית ִנׁשְ אי ִאְצְטִריך ֵליה, ַאּמַ ְּוַאּמַ ָאַמר . ְ
ה, ֵּליה ה ְוַכּמָ ִאילו ַכּמָ ָנן ׁשְ ְייהו ְדַרּבָ א ָדא ַקּמַ ֵאיְלּתָ ּׁשְ ְּואוְקמוָה, ּ ִריך . ּ א ּבְ ְֲאָבל קוְדׁשָ ּ

ָמִתין ְדָנֲחִתין ְלַהאי ַעְלָמאּהוא ָיִה מֹוְדָעא ְיָקֵריה, ּיב ִנׁשְ ּתְ ִאי , ְוָנִקיט לֹון ְלָבַתר, ְּלִאׁשְ
אי ָנֲחתו   .ָּהִכי ַאּמַ

ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרך ְונֹוְזִלים ִמּתֹוך )משלי ה(, ָּפַתח ְוָאַמר. ָּהִכי הוא, ָרָזא ָדא, ֶּאָלא ְ ׁשְ ָ

ֵאֶרך ְרֵמיה, ּבֹור. ְמָנא אֹוִקי)א''ע' ס(ָהא , ָּבְ ֲּאַתר ְדָלא ְנִביַע ִמּגַ י , ּ ְוֵאיָמַתי ָנְבִעין ַהּנֵ
ַהאי ַעְלָמא, ַמָיא ָמָתא ּבְ ִלים ִנׁשְ ּתְ א ְדִאׁשְ ְעּתָ ׁשַ ר , ּּבְ ד ָסְלָקא ְלַההוא ֲאַתר ְדִאְתַקּשַׁ ּּכַ ּ
יה ִלים, ּּבֵ ֵדין הוא ׁשְ א וֵמֵעיָלא, ּּכְ ּתָ ל ִסְטִרין ִמּתַ   .) ומכל סטריןא''ס(. ִּמּכָ

ָמָתא ָסְלָקא י ְדכוָרא, ְוַכד ִנׁשְ א ְדנוְקָבא ְלַגּבֵ יאוְבּתָ ֵדין ִאְתַער ּתִ ּּכְ ּ ּ ּוְכֵדין ָנְבִעין , ּ
א ְלֵעיָלא ּתָ ֵאר, ּובֹור. ַמָיא ִמּתַ רוָתא ְוִיחוָדא . ַמִיין ְנִביָעאן, ִאְתֲעִביד ּבְ ּוְכֵדין ִאְתַחּבְ ּ ּ

א ְו )א ויסודא''נ( חְּוִתיאוְבּתָ ּכַ ּתַ ִלים ַההוא )להא( .ַרֲעָוא ִאׁשְ ּתְ ָמָתא ְדַצִדיָקא ִאׁשְ ִנׁשְ ּ ְדָהא ּבְ ּ ּ ּ
ְּוִאְתַער ֲחִביבוָתא וְרעוָתא ְלֵעיָלא, ֲאַתר ּ ַחד, ּ ר ּכְ   .ְוִאְתַחּבַ

ה ֹכִרי ַאּתָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ְּראוֵבן ּבְ ֲאַתר , ִּטָפה ַקְדָמָאה ְדַיֲעֹקב ֲהָוה, ּ ּוְרעוֵתיה ּבְ ּ ּ
ָמר ָמה ְדִאּתְ א ֲחֵזי. ָאֳחָרא ֲהָוה ּכְ ֵריַסר, ּתָ ְבִטין ּתְ ְּראוֵבן ְוֻכְלהו ׁשִ ְלהו ִאְתַאֲחָדן , ּּ ּּכֻ ּ

א ִכיְנּתָ ׁשְ יה, ּבִ ּבֵ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ ה, ְּוַכד ָחָמא ַיֲעֹקב ִלׁשְ ָרא ּבָ ֵריַסר ְלִאְתַחּבְ   .ָּקָרא ִלְבנֹוי ּתְ

  ]ב''דף רלה ע - ' זוהר חלק א[

ֵרי ַעְלָמא, ֲחֵזיְוָתא  ח ִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ּכַ ּתַ ֵליָמָתא ָלא ִאׁשְ א , ַעְרָסא ׁשְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ּכְ
ְלָקא ֵמַעְלָמא )ב''דף רלה ע(ְדָבָעא  ָמאֵליה, ַּאְבָרָהם ִמיִמיֵניה, ַּיֲעֹקב ְלִאְסּתַ , ִּיְצָחק ִמׂשְ

יַנְייהו ִכיב ּבֵ יה, ַּיֲעֹקב ֲהָוה ׁשָ א ַקּמֵ ִכיְנּתָ יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב ָכך. ּׁשְ ְּכֵ ְוָאִחיד , ָקָרא ִלְבנֹוי, ּ
א ִכיְנּתָ ּלֹון ַסֲחָרֵניה ִדׁשְ ִלים, ּ ִסדוָרא ׁשְ ְּוִסֵדר לֹון ּבְ ּ ּ.  

א ִכיְנּתָ ְּמָנא ָלן ְדִסֵדר לֹון ַסֲחָרֵניה ִדׁשְ ּ ּ ִּדְכִתיב ֵהָאְספו, ּ ִלימו , ּ ן ׁשְ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתַ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ
ְּדֹכָלא ה ְרִתיִכין ִעָלִאין ַסֲחָרַנְייהוְו, ּ ַּכּמָ ' ָ ְלך ה)דברי הימים א כט(, ָּפְתֵחי ְוָאְמֵרי. ּ

בוָרה ְוגו דוָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ יה ְדִסיֲהָרא', ּּ א ְלַגּבֵ ׁשָ ּמְ ִניׁש ׁשִ ֵדין ִאְתּכְ ְוִאְתְקִריב ִמְזָרח , ּּכְ
ַמֲעָרב ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל. ּבְ ָטהּ ח , ְוִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ּ ַהּמִ ּכַ ּתַ ְוִאׁשְ
ִלימו ׁשְ ִניָנן. ּּבִ ּוְכֵדין ַוַדאי ּתָ יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב . ַּיֲעֹקב ָאִבינו ָלא ִמית, ּ  )א סדורא''ס(ּּכֵ

ִלים ח ָהִכי ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא, ִסְטָרא ׁשְ ּכַ ּתַ ח ֵליה ְלקוְדׁשָ, ָחֵדי, ַּמה ְדָלא ִאׁשְ ּבַ ְּוׁשַ ִריך ּ ְא ּבְ

ְוָפַתח וָבִריך ִלְבנֹוי, ּהוא ּ ְדָקא ְיאות ֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ.  
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ָאְרָחא י ֵייָסא ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ִניָנן. ִּרּבִ י ִיִיָסא ָהא ַוַדאי ּתָ נֹוי , ָּאַמר ִרּבִ ל ּבְ ּכָ
ִלים ִסדוָרא ׁשְ נו ּבְ ּקָ ְּדַיֲעֹקב ִאּתַ ּ ְרכו , ּ ְדָקא ְיאות ֵליהְּוִאְתּבָ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ַמאי ָקא ֵניָמא , ּ

ַהאי ְקָרא ֵמָנה ַלְחמֹו ְוגו, ִּדְכִתיב, ּבְ ר ׁשְ ִגין ְדָלא , ָלא ְיַדְעָנא, ָּאַמר ֵליה. 'ֵמָאׁשֵ ּּבְ
א יה ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַמְעָנא ּבֵ ּׁשָ ּ י ּבוִציָנא ַקִדי, ּ ֶּאָלא ַאְנּתְ ְוֲאָנא ֵניִזיל ְלַגּבֵ ּ אּ , ָאְזֵלי. ׁשָ
ְמעֹון י ׁשִ י ְדִרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ א, ּ ִאיְלּתָ ִאילו ׁשְ ָּאְמרו ִמָלה ְוׁשָ ַּוַדאי ָרָזא , ָאַמר לֹון. ּּ

  .ְּדָחְכְמָתא הוא

ּכֹון)שופטים ה(, ָּפַתח ְוָאַמר ים ְוַעל ִמְפָרָציו ִיׁשְ ב ְלחֹוף ַיּמִ ר ָיׁשַ אי ָיִתיב ,  ָאׁשֵ ַאּמַ
ן ּמָ אֶּאָלא. ּתַ ְפָתא ְדַיּמָ ׂשִ ַתְפנוֵקי ַעְלָמא, ּ ַמאן ְדָיִתיב ּבְ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ והכא אשר דא פתחא (. ִּאׁשְ

א והכא סמך להאי ''ס.  כד אתברכא לארקא ברכאן בעלמא)א דצדק''ס(עלאה דצדיק 
ּ ְוַהאי ִפְתָחא )שמנה לפתחא עלאה דמתמן אתרקו ברכאן לעלמא, מאשר, קרא

ִדיר ּבִ מֹוַדע ּתָ ּתְ רִאׁשְ ְּוָדא הוא ַעּמוָדא ֵמִאינון ְדָקִאים , ְּרָכאן ְדַעְלָמא ְוִאְקֵרי ָאׁשֵ ּ ּ ּ
  .ַּעְלָמא ֲעַלְייהו

ְּוַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֶלֶחם עֹוִני ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . )ההוא(ֵּמַההוא ֲאַתר ַאְתִקין , ּ
ֵמָנה ַלְחמֹו ר ׁשְ ָנא, ֵמָאׁשֵ ג )עוני(ַּהַדר ֶלֶחם ִאְת, ַּמה ְדֲהָוה ַלְחָמא ְדִמְסּכֵ ִגין . )שמנה( ַּפּנַ ּבְ

ְרָכאן ְוַתְפנוִקין יה ּבִ ְּדֲאִריק ְוַאְרֵמי ּבֵ ּ י ֶמֶלך, ְוסֹוָפא ִדְקָרא אֹוַכח, ּ ן ַמֲעַדּנֵ ְְוהוא ִיּתֵ ַמאן . ּ
ָרֵאל, ְֶמֶלך ֶנֶסת ִיׂשְ ַתְפנוֵקי ַעְלָמא, ָּדא ּכְ ָזן ּבְ ה ִאּתְ ְּדִמּנָ ּ ל ְוָדא ָיִהיב ְלַהאי. ּ ְ ֶמֶלך ּכָ

ְרָכאן ל ֵחידו ְוָכל ִטיבו, ּבִ ּּכָ ה ַנְפֵקי. ּ ּהוא ָיִהיב וִמּנָ , ִאי ָלא ֲאֵתיָנא ְלַעְלָמא, ָּאְמרו. ּ
ֶּאָלא ְלִמְנַדע ָדא   .ַטב ָלן, ּ

ְּראוֵבן ּבוְכָרא ְדַיֲעֹקב ֲהָוה י ִחָייא, ּ ֵּליה ֲהָוה ִאְתֲחֵזי ּכָֹלא, ָּאַמר ִרּבִ  ְּוִאְתֲעַבר ִמיָנה, ּ
ְּוִאְתְיִהיב ַמְלכו ִליהוָדה, ּּכָֹלא ֵכירוָתא ְליֹוֵסף, ּ ָתא ְלֵלִוי, ּּבְ הוּנָ ַּפַחז , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכְ

ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ הו, ּכַ ַאר ּבְ ּתָ ית אֹוִני. ָּלא ִתׁשְ ּוַמה ְדָאַמר ּכִֹחי ְוֵראׁשִ ְרֵכיה , ּ ָּהָכא ּבָ
ִריך ה א ּבְ ְוַפְקֵדיה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ   .ּואּ

א א דהוה ליה ברא והוה בעי ''נ( )דבעא מן מלכא למעבד ביה טיבו(, ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ

ׁשוָקא)דמלכא יעביד ליה טיבו ֵריה ּבְ ּ יֹוָמא ַחד ַאֲעַבר ּבְ א, ּ ִרי, ָאַמר ְלַמְלּכָ ָּדא הוא ּבְ ּ ,
אי א. ַּוַדאי ְרִחיָמא ְדַנְפׁשָ ַמע ַמְלּכָ ִאיל ַע, ׁשָ ֵריהְּוָיַדע ְדָהא ׁשָ ך ַיֲעֹקב ָאַמר. ּל ּבְ , ְּכָ

ה ּכִֹחי ְוגו כֹוִרי ַאּתָ א', ְּראוֵבן ּבְ ָּהָכא ַפְקֵדיה ְלַמְלּכָ ּ.  

ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ ָּהָכא ָאַמר ַמה ְדִאֲעַרע ֵליה, ַּפַחז ּכַ ַאר , ּ ּתָ ַאְרָעא)ליה(ְּדָלא ִאׁשְ ,  ּבְ
ֵדי ֵליה ְלַבר ֵמַאְרָעא א ַחד ְמַמ, ָּלֳקֵבל ָדא. ְּוׁשָ ָנא ְלֵעיָלא)תחומא(ּנָ ּכְ ְטָרא ְדִמׁשְ ִּדי , ּ ִמּסִ

חֹות ָיָדא ְדִמיָכֵאל א ּתְ חֹות ְיָדא ְדַגְבִר, ְמַמּנָ ָכל . יֵאל''ְּוָאְמֵרי ָלה ּתְ א ּבְ ּוִמיָכֵאל הוא ֵריׁשָ ּ
ְטָרא ְדֶחֶס ָמאָלא ִדְגבוָר, ד''ֲאַתר ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ּיהוָדה ֹעד ָרד  ִו)הושע יב(. ה''ְּוַגְבִריֵאל ִמּסִ

בוָרה, ִעם ֵאל י ִדיָנא ִאְקֵרי, ְּסַטר ּגְ ְּוָסִמיך ֵליה ְראוֵבן, ּבֵ ּ ב ְדַמְלכו ֲהָוה , ְ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ְּראוֵבן ָסמוך ְלֳקְבֵליה ֲהָוה, ִּדיהוָדה ּ ְּ.  
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ְמעֹון י ׁשִ ֵני ְראוֵבן, ָאַמר ַרּבִ ְּזִמיִנין ִאינון ּבְ ג, ּ ֵרין ְקָרִבין ּבְ א . ֹו ַאְרָעאַלֲאָגָחא ּתְ ּתָ
ִתיב ּכִֹחי, ֲחֵזי ָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ּכְ ית אֹוִני. ּּבְ י ֲאחוהֹון , ְוֵראׁשִ ְּדִאינון ֲהוו ַקְדָמִאין ְלַגּבֵ ּ ּ ּ

ֵאת. ִלְקָרָבא ור, ֶיֶתר ׂשְ ְּלָגלוָתא ְדַאּשׁ ְלהו, ּ ֵני ָגד וְבֵני ְראוֵבן ַקְדָמאי ִמּכֻ ן ָגלו ּבְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ ּ ּ ּּ ,
יןְוָסְבֵל יׁשִ ה ּבִ ּמָ ה ִעּנוִיין ָסְבלו, י ּכַ ְּוַכּמָ ָען, ּ   .ְּוָלא ָתבו ַעד ּכְ

 ] בשנה73יום [סדר הלימוד ליום יד כסלו 

ַעְלָמא, ְוֶיֶתר ָעז יָחא ִיְתַער ּבְ א ְמׁשִ ִּאינון ִיְפקון ְוִיְגחון ְקָרִבין , ְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ
ַעְלָמא ְקפון ַעל , ִּויַנְצחון, ּבְ ְייהו. ַעְמַמָיאְּוִיּתַ תון ַקּמַ ְייהו ְוִיְרּתְ ּוְבֵני ַעְלָמא ִיְדֲחלון ִמּנַ ּ ּ ּ ּ ,

ַמְלכוָתא)א''דף רלו ע( ָרא ּבְ ּבְ יבו ְלִאְתּגַ ּ ְוַיְחׁשִ יה, ּ ֲארון ּבֵ ּתָ ְּוָלא ִיׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַפַחז . ּ ּ
ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ יה, ּכַ ֲארון ּבֵ ּתָ ַּמאי ַטְעָמא ָלא ִיׁשְ ִסְטָרא ַחד ְדַעְלָמאְו, ּ ֲּאִפילו ּבְ ּ י , ּ ִגין ּכִ ּבְ

ֵבי ָאִביך ּכְ א. ָָעִליָת ִמׁשְ גֹו ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָחא ְקָרִבין ּבְ ִּדְזִמיִנין ְלֲאָעָלא וְלַאּגָ ּ ֵבי , ּ ּכְ ִמׁשְ
ָּאִביך ַדְייָקא ֵלם, ָ   .ּזֹו ְירוׁשָ

א ֲחֵזי ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ּתָ ַאְרּבַ ְדרו ּבְ, ּבְ ִּאְתּבַ ָגלוָתאּ ֵּני ְראוֵבן ּבְ ְּלִקְבֵליהֹון ְדָכל , ּ
ָרֵאל ע ִסְטֵרי ַעְלָמא, ִיׂשְ ַאְרּבַ ע ִזְמִנין ּבְ ָגלוָתא ַאְרּבַ לו ּבְ ְּדִאְתּגָ ּ ּכִֹחי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֵרי, ַחד ית אֹוִני ּתְ ַלת, ְוֵראׁשִ ֵאת ּתְ ָעה, ֶיֶתר ׂשְ ַגְווָנא ָדא ְז. ְוֶיֶתר ָעז ַאְרּבָ ִּמיִנין ִאינון ּכְ
ע ִסְטֵרי ַעְלָמא ַאְרּבַ ְייהו ַעל ּכָֹלא, ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ּבְ ִקְרּבַ ַלט ּבְ ּוְלִמׁשְ ּ ִּויַנְצחון ֲעָמִמין , ּ

יִאין ְלטון ֲעַלְייהו, ַסּגִ ְּוִיׁשְ ּ:  

ֵבי ָאִביך ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ַָפַחז ּכַ ָרא ַקְדָמָאה ָּהָכא ִאְתְרִמיז ַעל ִהְרהו, ּ
ְּדֲהָוה ֵליה ְלַיֲעֹקב ָרֵחל. ּ ַהאי ִטָפה ַקְדָמָאה ּבְ ְּדִאְלָמֵלא ִהְרהוָרא ְדַהִהיא ִטָפה ֲהָוה , ּּבְ ּ ּ

ַאְתָרה ֹכָלא, ּּבְ ַאר ְראוֵבן ּבְ ּתָ ִּאׁשְ ֵבי ָאִביך. ּ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִים ַאל ּתֹוַתר ּכִ ּמַ ֲָאָבל ַפַחז ּכַ ּ ,
ִהְרהוָר, ָעִליָת   .'ָּאז ִחַלְלּתָ ְוגו, א ָאֳחָראּּבְ

ִים ַאל ּתֹוַתר, ָּדָבר ַאֵחר ּמַ ַעְלָמא, ַּפַחז ּכַ ִני ְראוֵבן ּבְ ד ִיְגחון ְקָרָבא ּבְ ְּדָהא ּכַ ּ ִּויַנְצחון , ּ
יִאין ַמְלכוָתא, ֲעָמִמין ַסּגִ ֲארון ּבְ ּתָ ָּלא ִיׁשְ ֵבי, ַמאי ַטְעָמא, ּ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִּדְזִמיִנין , ּכִ

א ַדְייָקאַל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵבי ָאִביך , ֲּאָגָחא ְקָרָבא ּבְ ּכְ י ָעִליָת ִמׁשְ ִָדְכִתיב ּכִ א דא ''ס(ּ

ֵעי ֵליה, )משכבי. ירושלים ב ִמּבָ ּכַ ָרֵאל ָסָבא, ֶּאָלא. ִּמׁשְ ָּאִביך ָדא ִיׂשְ ֵבי ָאִביך ְוָלא , ָ ּכְ ִָמׁשְ

ב ּכַ ְתֵרי ִזְמֵני ִאְתּבְ, ִמׁשְ ִגין ְדָהא ּבִ ַל םּּבְ יָחא, ֵּני ְירוׁשָ א ְמׁשִ . ּוְתִליָתָאה ְלִזְמָנא ְדַמְלּכָ
ֵבי ָאִביך ּכְ ְָוַעל ָדא ִמׁשְ ָרָכה. ּ ְלָייא ּבְ ַההוא ִזְמָנא, ְּוָהָכא ִאְתּגַ ּוַמאי ְדֲהָוה ּבְ ּ ּוַמאי ְדֲהָוה , ּ ּ

ָרֵאל ְלַאְרָעא ד ָעאלו ִיׂשְ א ְמׁשִ, ּּכַ ִזְמָנא ְדַמְלּכָ ּוַמה ִדְיֵהא ּבְ עֹוָבָדא ִדְראוֵבןּ   :ּיָחא ּבְ

ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים י ִיְצָחק, ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ָמאָלא ִדׁשְ ִסְטָרא ׂשְ . ָּהָכא ָאִחיד לֹון ּבְ
ָיא ְּדָחָמא עֹוָבִדין ְדִדיָנא ַקׁשְ ל, ּ י יֹוֵסי. ְּדָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ ְרְכָתא ִדְלהֹון , ָאַמר ִרּבִ ּּבִ

י ִיְצָחק. אָאן ִהי ְמעֹון ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַהאי, ָאַמר ִרּבִ ין, ׁשִ יׁשִ ה עֹוָבִדין ּבִ ּמָ ְּדָחָמא ֵליה ּכַ ּ .
ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוֵלִוי ְדָאֵתי ִמּסִ יה, ּ ּוִבְרְכָתא ָלא ַתְלָיא ּבֵ ה. ּ ד ֲאָתא מׁשֶ ְּוֲאִפילו ּכַ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]828דף [ -ּ

יה ְרָכֵתיה ּבֵ ֵלי ּבִ ָּלא ּתָ ֵרך ה)ברים לגד(, ִּדְכִתיב. ּ ְרֶצה' ְ ּבָ א , ֵּחילֹו ופֹוַעל ָיָדיו ּתִ קוְדׁשָ ּּבְ
ְלָייא ִריך הוא ּתַ ּּבְ ְ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ם ְרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ַחיֹות )תהלים קד(, ּכְ דֹול וְרַחב ָיַדִים ׁשָ ּ ֶזה ַהָים ּגָ ּּ ּ
דֹולֹות דֹול. ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ִכיְנּתָ, ֶּזה ַהָים ּגָ ָעא ָּדא ׁשְ ד ּבָ ּא ְדָקְייָמא ֲעֵליה ְדַיֲעֹקב ּכַ ּ ּ
ְלָקא ֵמַעְלָמא ן, ּוְרַחב ָיַדִים. ְּלִאְסּתַ ּמָ ִלים ְוִאְתַצְמֵצם ּתַ ּתְ ל ַעְלָמא ִאְמֵלי ְוִאׁשְ ם . ְּדָהא ּכָ ׁשָ
ן, ֶּרֶמׂש ְוֵאין ִמְסָפר ּמָ חו ּתַ ּכְ ּתַ ֵאי ִאׁשְ ה ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְוַקִדיׁשָ ְּדַכּמָ ּ ֹות ְקַטּנֹות ִעם ַּחי. ּּ

דֹולֹות ִּאֵלין ִאינון י, ּגְ ָבִטין''ּ נֹוי ְדַיֲעֹקב, ב ׁשְ ִלימו, ּּבְ ׁשְ הֹון ּבִ חו ּבְ ּכָ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ , ַּחד ַאָיָלה. ּ
י ִיְצָחק. ְוַחד ָטֶלה, ְוַחד ֲאִרי, ְוַחד ְזֵאב ְוַחד , ַחד ְזֵאב, ְוָטֶלה ַחד, ַאְרֵיה ַחד, ָאַמר ִרּבִ

ִדי ְּלהוְוֵכן ּכֻ, ּגְ דֹולֹות, ּ ָחא ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ּכְ ּתַ   .ְּלִאׁשְ

י ְיהוָדה ָאַמר ִפיר, ִּרּבִ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ ְמעֹון ׁשֹור, ֲּאָבל ְיהוָדה ַאְרֵיה. ּ ְּוָהא אוְקמוָה , ׁשִ ּ
יִחין ָדא ָלֳקֵבל ָדא ּגִ ַּחְבַרָייא ְדֲהוו ַמׁשְ ּ ָמאָלא, ָּדא ִמיִמיָנא, ּ ּ ְדעֹוָבדֹוי ְלתֹוָרא. ְוָדא ִמׂשְ

ין יׁשִ קֹוְפֵטיה, ּבִ ָּאְמרו ְנַצֵייר ִאּקוִנין ְדַאְרֵיה ּבְ ּ ּ יה, ּּ ָדא ְוִיְדַחל ִמּנֵ ל ּבְ ּכֵ ְמעֹון , ְּוִיְסּתַ ך ׁשִ ְּכָ

  .ְּיהוָדה ַאְרֵיה, ׁשֹור

ְמעֹון ָלא ָזָכה ְלִבְרָכאן יהוָדה, ׁשִ ה ּבִ ֶּאָלא ָטַפל ֵליה מׁשֶ ּ ִתיב ָהָכא . ּ  )דברים לג(ּכְ
ַמע ה ַמע ה)בראשית כט(ּוְכִתיב ָהָתם , ּקֹול ְיהוָדה' ׁשְ י ׁשָ נוָאה ָאֹנִכי'  ּכִ י ׂשְ י . ּּכִ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ְוֵלִוי, ְּיהוָדה ה, ׁשִ י יֹוֵסי. ֲּאבוהֹון ָסִליק לֹון ְלמׁשֶ ַמאי ַטְעָמא , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ

ה א ִעָלָאהַאף ֲאַנ, ָּאַמר ֵליה. ֲּאבוהֹון ָסִליק לֹון ְלמׁשֶ ּן ַנְסִליק ֵליה ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ֲאלו ֵליה ְלִרּבִ ָּאתו ׁשָ ּ ה ֲחִביִבין ִמִלין, ָאַמר. ּ ּמָ ידֹוי וָבָכה. ּּכַ ָאַמר , ַּאְטַפח ּבִ
א ַּמאן ְיַגֵלי ָלך ְמֵהיְמָנא ַקִדיׁשָ ְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ַחָייך ַעל ּבְ ַלְקּתְ ּבְ ְִאְסּתַ ּ ַל, ּ מֹוָתךִּאְסּתַ , ְְקּתְ ּבְ

ים ְדיוְקָנך ְְוַאְסּתִ ּ ִדיר. ּ יָדך ּתָ ָחן ְדָמאַרך ִאְתַמְסרו ּבִ ְַמְפּתְ ְּ ּ.  

  ]ב''דף רלו ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ין, ּתָ ע ָנׁשִ ְלהו, ַּיֲעֹקב ֲהָוה ֵליה ַאְרּבַ ִנין ִמּכֻ ְּואֹוִליד ּבְ ִליק) ב''דף רלו ע(, ּ  ְּוִאְסּתַ

ְנׁש)א ואשתלים''נ( ָלָקא. ֹוי ּבִ ָעא ַיֲעֹקב ְלִאְסּתַ ד ּבָ א ָקְייֵמי ֲעלֹוי, ּּכַ ִכיְנּתָ ָעא ִלְברוֵכי , ׁשְ ּּבָ
א ְדָדִחיל, ְוָלא ָיִכיל, ְּלִאֵלין ִכיְנּתָ י ׁשְ ּמֵ ְטָרא , ְֵהיך ַאֲעִביד, ָאַמר. ִּמּקַ ְרַווְייהו ִמּסִ ְּדָהא ּתַ ּ

ָיא ָקא ַאְתָיין ׁשְ. ְּדִדיָנא ַקׁשְ א ָלא ָיִכיְלָנאִאי ַאְתִקיף ּבִ ין ֲהוו ִלי, ִכיְנּתָ ע ָנׁשִ ְּדָהא ַאְרּבַ ּ ,
הֹון ִליְמָנא ּבְ ּתַ ֶּאָלא ֲאַסֵלק לֹון ְלָמאֵרי ְדֵביָתא. ְּוִאׁשְ ְרעוֵתיה )ביה(ְּדָהא , ּ יָתא ּבִ ּ ּבֵ ּ

ּוַמה ְדָבֵעי ַיֲעִביד, ָקְייָמא ּ.  

ך ַיֲעֹקב ָאַמר ין וְבִנין ָהא , ָּכָ ּחוָלִקין ִדְנׁשִ ּ ַהאי ַעְלָמאּ ָנא, ָנְסִבית ּבְ ַלּמְ ּתַ ְֵהיך , ְּוִאׁשְ

יר ַמְטרֹוִניָתא ַיּתִ ֶּאָלא ֲאַסֵלק ִמִלין ְלָמאֵרי ַמְטרֹוִניָתא, ַאְתִקיף ּבְ ּ ְּוהוא ַיֲעִביד ַמה , ּ
  .ְוָלא ִיְדַחל, ְּדָבֵעי
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א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ה )דברים לג(, ַמה ּכְ ַרך מׁשֶ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ , ִאיׁש ָהֱאלִהיםְ ְוֹזאת ַהּבְ
ָּמאֵריה ְדֵביָתא ָּמאֵריה ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ָמה ִדְכִתיב. ּ ה )במדבר ל(, ּכְ ה ְיִקיֶמּנו ְוִאיׁשָ ּ ִאיׁשָ ּ ּ

ִתיב)במדבר ז(ְּדָהא . ְּיֵפֶרּנו ה ּכְ לֹת מׁשֶ ִריך ַמאן ְדָבָעא ְוָלא ָדִחיל, ְּוַעל ָדא. ּ ּכַ ה ּבָ ּמׁשֶ ְ ,
ְדאֹוִקיְמָנא ך ָאַמר ַיֲעֹקבּוְבִגין. ּכִ ָיא, ְ ּכָ ִסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ָּהא ָחֵמיָנן ְדָבַני ִאֵלין ּבְ ּּ ,

ְ ֵייֵתי ָמאִריה ְדֵביָתא ִויָבֵרך לֹון)ליתיה( ּ ּ.  

ה ַוַדאי ִאיׁש ָהֱאלִהים ָהָיה ֵביֵתיה, ּמׁשֶ ּוְרעוֵתיה ָעִביד ּבְ ּ ּ ה , ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ִאיׁשָ ּּכְ
ה קוָמה ה)במדבר י(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא. ְּיִקיֶמּנו ּ ַויֹאֶמר מׁשֶ ה ְיֵפֶרּנו. 'ּ ְּוִאיׁשָ ֲּהָדא הוא . ּ
ּ וְבֻנֹחה ֹיאַמר ׁשוָבה ה)במדבר י(, ִדְכִתיב ַּוַדאי ְרעוֵתיה ָעַבד ָמאֵריה ְדֵביָתא ְוֵלית . 'ּ ּ ּ ּ ּ

ְּדִיְמֵחי ִביֵדיה ּ ֵתיה. ּ ַבר ָנׁש ְדָגַזר ַעל ִאְנּתְ ּּכְ ּוֵתיהְוָעְבָדא ְרע, ּ ב . ּ ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ַאף ַעל ּגַ
ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְּדֲהָוה ָאִחיד ּבְ א, ָלא ֲהָוה ָמאֵרי ְדֵביָתא, ּ ה הוא ְלֵעיָלא, ֶּאָלא ְלַתּתָ , ּמׁשֶ

ך ָסִליק לֹון ְלָמאֵריה ְדֵביָתא ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ:  

י ְוגו ֹבא ַנְפׁשִ סֹוָדם ַאל ּתָ א ָפַתח ְוָאַמ', ּבְ י ַאּבָ . ' סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו ְוגו)תהלים כה(, רִּרּבִ
ִריך הוא ֶאָלא ְלִאינון ַדֲחֲלי , ָּרָזא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא, סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו א ּבְ ָּלא ָיִהיב קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ּוַמאן ְדִאינון ַדֲחֵלי ַחָטָאה. ַּחָטָאה ּ ּ ּ ִלי לֹון ָרָזא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּהו ָרָזא ּוַמאן ִאי. ִּאְתּגְ
א, ִּעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא ֱּהֵוי ֵאיָמא ָדא ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ִרית ֹקֶדׁש, ּּ   .ְּדִאְקֵרי סֹוד ְיָי ּבְ

ְמעֹון ְוֵלִוי ַּאְטְרחו ַגְרַמְייהו ַעל ַהאי סֹוד, ׁשִ ֶכם, ּ י ׁשְ ַאְנׁשֵ לֹוי , ּבְ ְרַמְייהו ִויַקּבְ ְּדִיְגְזרון ּגַ ּ ּ
ִמְרָמה, א ַאְסִהידּוְקָר. ֲעלֹון ַהאי סֹוד ן ָסלוא. ּבְ עֹוָבָדא ְדִזְמִרי ּבֶ ּתו ּבְ ּ . ְּדָפַסל ַהאי סֹוד, ּ

י ֹבא ַנְפׁשִ סֹוָדם ַאל ּתָ י. ְוַיֲעֹקב ָאַמר ּבְ ְבִרית . ַמאי ַנְפׁשִ א ְדָעֳאַלת ְוִאְתַאֲחַדת ּבִ ָּדא ַנְפׁשָ ּ
  .ְּוִאְקֵרי ֶנֶפׁש ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ִּעָלָאה ְלֵעיָלא

ְק בֹוִדיּבִ ַחד ּכְ ָּהא אוְקמוָה. ָהָלם ַאל ּתֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּ ַוַיְקֵהל ֲעֵליֶהם )במדבר טז(, ּכְ
בֹוִדי. ֹקַרח ַחד ּכְ ָרֵאל ְסָתם, ַאל ּתֵ בֹוד ִיׂשְ ִריך לֹון ֲאבוהֹון. ָּדא ּכְ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ ִגין , ְּ ּבְ

ה י ִחָייא ָאַמר. ְּדָסִליק לֹון ְלמׁשֶ ּ ְדָלא )א משמע''ס( )ובגיני כך( )חסר(י ְקָרֵאי ֵמַהּנֵ, ִּרּבִ
ָדא יה ּכָֹלא. ְְוִאְצְטִריך ָהִכי, ִּאְתֲאִחיד ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ִאית ּבֵ ּ ַעְלָמא, ּ ְּוֵלית ָלך ָדָרא ּבְ ְ ,

יאו ְמַהְדֵרי ַעל ְפָתַחְייהו ַעְלָמא ְוַאְסּגִ ְּדָלא ָנֲחָתא ִדיָנא ִדְלהֹון ְלַקְטְרָגא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ אּ ,  ִדְבֵני ָנׁשָ
ֵּהא ָלך ּכָֹלא   :)א הא לקבל הא''ס(. ְ

ֹעֶרף אֹוְיֶביך ְוגו ה יֹודוך ַאֶחיך ָיְדך ּבְ ְָיהוָדה ַאּתָ ָ ָ ָ ּ י יֹוֵסי ָפַתח. 'ּ ה )תהלים קד(, ִּרּבִ  ָעׂשָ
יה ֵריׁש ַיְרִחין. 'ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ְוגו א ּבֵ ִגין ְלַקְדׁשָ ה ָיֵרַח ּבְ ָּעׂשָ ּתִ, ּ ּוְלָעְלִמין . יןְוֵריׁש ׁשַ

א ְמׁשָ ִליט, ִּסיֲהָרא ָלא ָנִהיר ֶאָלא ִמּשִׁ א ׁשַ ְמׁשָ ְלָטא, ְּוַכד ׁשִ ִניׁש . ִסיֲהָרא ָלא ׁשָ ד ִאְתּכְ ּכַ
א ְמׁשָ ְלָטא, ׁשִ ֵדין ִסיֲהָרא ׁשָ א, ּכְ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ד ִאְתּכְ ן ְלִסיֲהָרא ֶאָלא ּכַ ּבַ ְּוֵלית חוׁשְ ּ.  

ְּוַתְרַווְייהו ֲעַבד קוְד ִריך הוא ְלַאְנָהָראּ א ּבְ ּׁשָ ן )בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ּ ַוִיּתֵ
ָמִים ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ ְוגו ְרִקיַע ַהּשָׁ תֹות, ְּוָהיו ְלאֹותֹות. 'ֹאָתם ֱאלִהים ּבִ ּבָ , ִּאֵלין ׁשַ

י אֹות ִהיא)שמות לא(, ִּדְכִתיב י , ְלָיִמיםּו. ִּאינון יֹוִמין ָטִבין, ּוְלמֹוֲעִדים.  ּכִ ִּאֵלין ֵריׁשֵ
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ִנים. ַיְרִחין ִנין, ּוְלׁשָ י ׁשְ א. ִּאֵלין ִריׁשֵ ְמׁשָ ן ְלׁשִ ּבַ ְּדֶלהוֹון אוּמֹות ָהעֹוָלם ָעְבִדין ֻחׁשְ ּ ,
ָרֵאל ְלִסיֲהָרא   .ְוִיׂשְ

  ]א''דף רלז ע - ' זוהר חלק א[

י ֶאְלָעָזר, ְוָאְזָלא ָהא י ָהא ְדָאַמר ִרּבִ ִתיב, ּּכִ יָת ַהּגֹוי לֹו ִהְגַדְלּתָ )טישעיה (, ּכְ ּ ִהְרּבִ
ְמָחה יָת ַהּגֹוי. ַהּשִׂ ָרֵאל, ִהְרּבִ הו , ִּאֵלין ִיׂשְ ִּדְכִתיב ּבְ י ִמי ּגֹוי ָגדֹול )דברים ד(ּ , ּוְכִתיב. ּכִ

ָאֶרץ)דברי הימים א יז( ִגיֵניה, לֹו.  ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ְמָחה . ּּבְ  ,ָּדא ִסיֲהָרא, )ממש(ִּהְגַדְלּתָ ַהּשִׂ
ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְנהֹוָרא ּבְ ְּדִאְתְרִביַאת ּבִ א. ּ ְמׁשָ ָרֵאל ְלִסיֲהָרא, ּאוּמֹות ָהעֹוָלם ְלׁשִ , ְוִיׂשְ

ְייהו ָעִדיף א ְדאוּמֹות ָהעֹוָלם, ְלֵעיָלא )א''דף רלז ע(ַּוַדאי ִסיֲהָרא . ֵּהי ִמּנַ ְמׁשָ ְּוׁשִ חֹות , ּ ּתְ
ְמׁשָ, ַּהאי ִסיֲהָרא הוא   . ִסיֲהָרא ָנִהיר)א סטרא''ס(א ֵמַהאי ְּוַההוא ׁשִ

ָרֵאל ין ִיׂשְ ִסיֲהָרא. ְּלהו, ָחֵמי ַמה ּבֵ ָרֵאל ֲאִחידו ּבְ א ִעָלָאה, ִּיׂשְ ְמׁשָ ׁשִ לו ּבְ ְלׁשְ ּתַ ְּוִאׁשְ ּּ ,
ֲאַתר  א ִעָלָאה)א דנהיר לשמשא''ס( )ביה(ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ ׁשָ ּמְ ּ ִדְנִהיָרא ְמׁשַ יה, ּ ָקן ּבֵ ּוִמְתַדּבְ ּ ּ ,

ְלֶכם ַהיֹום)דברים ד(, ִּדְכִתיב ְיָי ֱאלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּּ ּ.  

ה ְוגו ְמעֹון ָאַמר. 'ְּיהוָדה ַאּתָ י ׁשִ ַּמְלכו ִליהוָדה ִאְתְקַיים, ִרּבִ ּ ְּוַהְיינו ְדַאְמִריָנן, ּ ַמאי , ּ
ִגין ְדִא', ּ ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה)בראשית כט(, ִדְכִתיב ִגין ', אֹוֶדה ֶאת ה, ּיהו ְרִביָעָאהּּבְ ּבְ

ְּדִאיהו ַרְגָלא ְרִביָעָאה ְלָכְרְסָיא ָמא ִעָלָאה, ו''יה. ּ יָמא ִדׁשְ ָּדא ְרׁשִ ִלים, ּ ּתְ ה ִאׁשְ , ּוְבּמָ
ה א''ְּוַהְיינו ה, )ת''א בדל''ס(א ''ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְתָרָאה ִדׁשְ ּא ּבַ ַאְתוֹוי. ּ ִלים ּבְ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ , ּׁשְ

ר ְדָאִחיד לֹון ַָעל ָדא יֹודוך ַאֶחיך, ְּוֶקׁשֶ ָ ּ ְְדַמְלכו ָלך ִאְתַחְזָיא ְלִאְתָקְייָמא ַוַדאי, ּ ּ הושע (. ּ

ים ְנֱאָמן)יב ים, ּ ִויהוָדה ֹעד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְקדֹוׁשִ ים ֶעְליֹוִנין, ַמאן ְקדֹוׁשִ , ִּאֵלין ְקדֹוׁשִ
יה ְּדֻכְלהו אֹוָדן ְלַגּבֵ ּ ְויו, ּּ כֹוָלא, ָה ֶנֱאָמןְּוׁשַ ך הוא ַקְדָמָאה ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ א ַעל , ְ ּהוא ַמְלּכָ

  .ּּכָֹלא

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ת ֶמֶלך ְפִניָמה)תהלים מה(, ִּרּבִ בוָדה ּבַ ל ּכְ ּ ּכָ ְ ּ בוָדה. ּ ל ּכְ ּּכָ ָּדא , ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ בוָדה, ּכְ ּּכְ בֹוד, ּ ִגין ְדִאיהו ּכָ ּּבְ ָּדא ַעל ָד, ּ ָּדא ָדָכר, אּ א דא ''ס(ְּוָדא נוְקָבא , ּ

בוָדה, )נוקבא ְּוִאְתְקֵרי ּכְ ת ֶמֶלך. ּ ַבע, ְּבַ ת ׁשֶ דֹול, ַּהְיינו ּבַ ת קֹול ְדִאיהו קֹול ּגָ ּּבַ ְוַהאי , ּ
ֶּמֶלך ִעָלָאה הוא ּ ָווֵתיה, ְּפִניָמה. ְ ִגין ְדִאית ֶמֶלך ְדָלאו ִאיהו ְלגֹו ּכַ ּּבְ ּ ּ ּ בוָדה, ְּ ְּוַהאי ּכְ ת ּ  ּבַ

  .ְֶמֶלך

ה צֹות ָזָהב ְלבוׁשָ ּבְ ׁשְ ִּמּמִ ְגבוָרָתא ִעָלָאה, ּ ת ְוִאְתַאֲחַדת ּבִ ׁשַ ִגין ְדִאְתַלּבְ ּּבְ ּ ּאוף , ְוַהאי, ּ
ּוְבִגיָנה ָקְייָמא ַאְרָעא, ְָנֵמי ֶמֶלך ִאְקֵרי ָפט, ֵאיָמַתי. ּ ִמׁשְ א ְדִאְתַאֲחַדת ּבְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ָמא . ּ ּכְ

ָפט ַיֲעִמיד ָאֶרץ) כטמשלי(, ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשְ ּמִ ּ ֶמֶלך ּבַ ַמָיא. ְ ִּויהוָדה , ְּוָדא ָקֵריָנן ַמְלכו ִדׁשְ
ה   .ְּוָיִרית ַמְלכוָתא ִדְבַאְרָעא, ִּאְתֲאִחיד ּבָ

י  ָאְרָחא)אבא(ִרּבִ י ִיְצָחק ֲהוו ָקָאְזֵלי ּבְ ּ ְיהוָדה ְוִרּבִ י ִיְצָחק. ּ ִמֵלי , ָאַמר ִרּבִ ח ּבְ ִּנְפּתַ
י ִיְצָחק ְוָאַמר. ָתא ְוִניִזילְדאֹוַרְיי ֶדם )בראשית ג(, ָּפַתח ִרּבִ ן ִמּקֶ ּכֵ ּ ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם ַוַיׁשְ
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ן ֵעֶדן ְוגו ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. 'ְלּגַ ֵתיה, ֲאָבל ַוְיָגֶרׁש. ּ ר ָנׁש ְדָגִריׁש ְלִאְנּתְ ּבַ ּּכְ ּ ,
  .ֶּאת ָהָאָדם ַדְייָקא

א ֲחֵזי ַפס, ִּמָלהָרָזא ְד, ּתָ ה ְדָחָטא ִאּתְ ּמָ ְּוָגִרים מֹוָתא ֵליה וְלָכל ַעְלָמא, ָאָדם ּבְ ּ ,
ירוִכין יה ּתֵ ְּוָגִרים ְלַההוא ִאיָלָנא ְדָחָטא ּבֵ ּ ּ יה, ּ ְרָכא ּבֵ ְבנֹוי ְלָעְלִמין, ְּלִאּתָ ְרָכא ּבִ . ּוְלִאְתּתָ

ָמה ִדְכִתיב, ֶּאת ַדְייָקא, ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ָוֶאְרֶאה ֶאת )ישעיה ז(, ּּכְ
  .ּאוף ָהִכי ֶאת ָהָאָדם. 'ה

ן ֵעֶדן ְוגו ֶדם ְלּגַ ן ִמּקֶ ּכֵ א', ַּוַיׁשְ ּוְכָמה ִדְכרוִבים ְלֵעיָלא. ַהאי ְלַתּתָ רוִבים , ּ ִּאית ּכְ
א ֵרי ֲעַלְייהו, ְלַתּתָ ְתַהֶפֶכת. ְּוַהאי ִאיָלָנא ַאׁשְ ּ ִאינון ָטְפֵסי ,ְּוֶאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ

א ְלהֹוֵבי ְדֶאּשָׁ ְּדׁשַ א ְדִמְתַלֲהָטא, ּּ ְתַהֶפֶכת. ֵּמַההוא ַחְרּבָ א, ַּהּמִ ְּדָיְנָקא , ָּדא ַהאי ַחְרּבָ
ְתֵרין ִסְטִרין ְטָרא ָדא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא, ּבִ   .ְּוִאְתַהְפָכא ִמּסִ

ְתַהֶפֶכת ָּדָבר ַאֵחר ַהּמִ ָּדא ַלַהט ִאינון ָטְפֵסי ְדׁשַ, ּ ּ , ּ ְדָקֲאָמָרן)א דמלכותא''ס(ְּלהֹוָבא ּ
ין ְּדִמְתַהְפָכן ְלִזְמִנין ּגוְבִרין וְלִזְמִנין ָנׁשִ ּ ְייהו ְלֹכָלא, ּּ ּוִמְתַהְפָכן ִמדוְכּתַ ּ ּ ּ מֹור , ְּוָכל ָדא. ּּ ִלׁשְ

ֶּאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְ ְַמאן ֶדֶרך. ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָי)ישעיה מג(, ּכְ ְם ָדֶרךּ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ.  

ִפיר י ְיהוָדה ׁשַ ָּאַמר ִרּבִ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּ יה , ּ ְּדָגִרים ָאָדם ְלַההוא ִאיָלָנא ְדָחָטא ּבֵ ּ ּ ּ
ְרָכא ֵני ַעְלָמא ָנֵמי, ְלִאּתָ ָאר ּבְ ְּוֲאִפילו ׁשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ֵעיֶכם )ישעיה ב(, ּכְ ּ וְבִפׁשְ

ֶכם ְלָחה ִאּמְ ִפיר ָקֲא, ּׁשֻ ַמע, ַמְרּתְֲּאָבל ׁשַ יה ַמׁשְ ְּדָהא ִמדוְכּתֵ ּ ּ , ִּדְכִתיב ַוְיָגֶרׁש ֶאת ָהָאָדם, ּ
ִלימו ְדָאָדם הוא ִגין ְדָדא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ּוֵמַההוא יֹוָמא ִאְתְפִגים ִסיֲהָרא ּ א , ּ יוְבּתָ ּתִ ַּעד ְדָאָתא ֹנַח ְוָעאל ּבְ ָּאתו . )א בתיבותא''נ(ּ
ַּחָייַבָיא ְוִאְתְפִגים ִלימו ְדַיֲעֹקב וְבנֹוי, )ואתקיימו(א ַאְבָרָהם ַּעד ְדָאָת. ּ ׁשְ ְּוָקְייָמא ּבִ ְוָאָתא . ּ

יה ְּיהוָדה ְוָאִחיד ּבֵ ַמְלכוָתא, ּ נֹוי , ְּוַאְחִסין ֵליה ַאְחָסַנת ָעְלִמין, ְּוִאְתַקף ּבְ ּהוא ְוָכל ּבְ
ְתרֹוי ה יֹודוך ַאֶחיך, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבַ ְָיהוָדה ַאּתָ ָ ּ בגין דדיליה מלכותא א ''ס(. ּ
ּ ַוַדאי )יודוך אחיך, כי יהודה גבר באחיו) דברי הימים א ה(, כמא דאת אמרז, עלייהו

א ָרֵאל ַעל ַיּמָ א ְדָקְיימו ִיׂשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ְּדֻכְלהו אֹודו ֵליה, ּ ּ ּ א, ּּ ַיּמָ ְּוָנֲחתו ֲאַבְתֵריה ּבְ ּ.  

  ]ב''דף רלז ע - ' זוהר חלק א[

ֹעֶרף אֹוְיֶב ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ָיךָָיְדך ּבְ ֲחו ְלך . )בתחילה( ְּיהוָדה ַיֲעֶלה )שופטים א(, ּכְ ּתַ ִָיׁשְ ּ
ֵני ָאִביך ְבִטין, ָּבְ ָאר ׁשִ ָלָלא ְדָכל ִאינון ׁשְ ּּכְ ִני ָאִביך, ּ ִגין ָדא ּבְ ָּבְ ך, ּ ֵני ִאּמֶ ֵני . ְָוָלא ּבְ ּבְ

ְבִטין, ָָאִביך ָאר ׁשִ ְלהו ׁשְ ָּהא ּכֻ ב , ּ ּ ְדִאְתְפִליג )בספרים ישנים דאינון אתפליגו(ְּדַאף ַעל ּגַ ּ
ָוון ַל ם, ִלְתֵרין ַמְלּכְ ד ֲהוו ָסְלִקין ִלְירוׁשָ ּּכַ ַל ם, ּ א ְדִבְירוׁשָ ֲּהוו ְסִגיִדין ְוָכְרָען ְלַמְלּכָ ּ ּ ,

ַל ם ִגין ְדַמְלכוָתא ִדְירוׁשָ ּּבְ ּ ּ א) ב''דף רלז ע(, ּ ְלכוָתא ַקִדיׁשָ ִּמּמַ יה ֲהָו)שלטא( ּ   .הּ ִמּנֵ

ֲחוו ְלך ּתַ ִָיׁשְ ֲחוו, ּ ּתַ ִתיב ְוִיׁשְ ֲחוו, ְּוָלא ּכְ ּתַ ִתיב ְוִיׁשְ ְּדִאי ּכְ ין, ּ ָאר ַעּמִ . ְלאֹוָסָפא ִלׁשְ
ִתיב ֲחוו ָלא ּכְ ּתַ יָחא, ְּוִיׁשְ א ְמׁשִ ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ִרים )ישעיה מט(, ִּדְכִתיב, ּ  ׂשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]832דף [ -ּ

ֲחוו ּתַ א ְדָאַמ, ְּוִיׁשְ ּתָ ֲחווַּהׁשְ ּתַ ְלחֹוַדְייהו, ּר ִיׁשְ ְלהו ּבִ ָרֵאל ּכֻ ְּלַאֲחָזָאה ְדִיׂשְ ּ ְלהו ִיְפְלחון , ּּ ּּכֻ ּ ּ
א ְדגֹוָלה ין, ְּלֹראׁש ְדָבֶבל, ְלֵריׁשָ ָאר ַעּמִ   :ְוָלא ׁשְ

ּּגור ַאְרֵיה ְיהוָדה ַקְדִמיָתא ּגור, ּ ַקְדִמיָתא ַנַער, ּוְלָבַתר ַאְרֵיה, ּּבְ , ְּוָרָזא ְדִמָלה ּבְ
ִני ָעִליָת.  ְיָי ִאיׁש ִמְלָחָמה)שמות טו(, ְלָבַתר ִאיׁשּו ְלַאְכָלָלא . ַּמאי ִמֶטֶרף, ִּמֶטֶרף ּבְ

ְות ְּדִאיהו ָקְייָמא ַעל ֶטֶרף, ְַמְלַאך ַהּמָ ֵני ַעְלָמא, ּ יָצָאה ּבְ ִזיב, ְלׁשֵ ָמא ְדַאּתְ . ְּוָלא ְמׁשֵ ּכְ
יל )מיכה ה(, ָאֵמר א)ומהו( .ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ִכיְנּתָ ְלַקת ׁשְ ּ וֵמַההוא ֶטֶרף ִאְסּתַ ּ ּ.  

ַרע ָגלוָתא ְדָבֶבל, ּכָ ָגלוָתא ֶדֱאדֹום, ָרַבץ. ּּבְ ַאְרֵיה. ּּבְ יָפא, ּכְ ּקִ ְּדִאיהו ּתַ , ּוְכָלִביא. ּ
יר יָפא ַיּתִ ּקִ ְּדִאיהו ּתַ יִפין ִאינון. ּ ּקִ ָרֵאל ּתַ ך ִיׂשְ ּּכָ ִּדְבֵני ַעְלָמא עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ו. ְ ַּמָזלֹות ּ
ין ְוָדֲחִקין לֹון ַאְרֵיה וְכָלִביא, ְמַפּתִ ָדֵתיהֹון וְבִנימוֵסיהֹון ּכְ ְּוִאינון ָקְייֵמי ּבְ ּ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ך ׁשְ , ְּכָ

ב ִדְכִתיב ְּדַאף ַעל ּגַ ָרֵאל)עמוס ה(, ּ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ יָפא , ּ ּקִ ִהיא ּתַ
ַה ַאְרֵיה וְכָלִביא ּבְ ִגין ְלִמְטַרף ַטְרָפא , ַמה ַאְרֵיה ְוָלִביא ָלא ָנְפִלין. אי ְנִפיָלהּּכְ ֶּאָלא ּבְ ּ

ְלָטָאה ּוְלׁשַ ְּדָהא ֵמָרִחיק ָאַרח ַטְרֵפיה, ּ א ְדָאַרח ָנַפל, ּּ ְעּתָ ּוִמׁשַ ְּוָלא ָקם ַעד ְדָדִליג ַעל , ּ
ַּטְרֵפיה ְוָאִכיל ָלה ּ א ָלא ָנְפָלה ֶאָלא . ּ ִכיְנּתָ ך ׁשְ ּּכָ ַאְרֵיה וְכָלִביאְ ין , ּּכְ ִגין ְלַנְקָמא ֵמַעּמִ ּבְ

ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּוְלַדְלָגא ֲעַלְייהו, ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ  צֹוֶעה )ישעיה סג(, ּכְ
רֹוב ּכֹחֹו   .ּבְ

ְייהו נוְקָמא ְזֵעיָרא, ִּמי ְיִקיֶמּנו ּהוא ָלא ָיקום ְלַנְקָמא ִמּנַ ּ ּ , ִמי. ּי ְיִקיֶמּנוֶּאָלא ִמ, ּ
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ְ ִמי ִיְרָפא ָלך)מיכה ב(, ּכְ ְּוהוא ִאיהו ַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ְלָטנוָתא , ּ ְּדֵביה ׁשָ ּ ּ
ְקָפא ְלֹכָלא ַרח ְואוְקמוָה)איוב לח(, ּוְכִתיב. ְּלִאּתַ ֶטן ִמי ָיָצא ַהּקֶ ּ ִמּבֶ ּ:  

ֶבט ִמיהוָדה ְוגו ֹּלא ָיסור ׁשֵ ּאוְקמוָה', ּ יֹל,  ַחְבַרָיאּ י ָיֹבא ׁשִ ה''ֲאָבל ַעד ּכִ ִגין , א''ה ּבְ ּבְ
ו ַאר ּבְ א י)הכא(ְלַאֲחָזָאה ָהָכא ָרָזא ', ְּדׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָלא , ה''ּ ִדׁשְ ילֹו ּבְ ֲאַתר ָאֳחָרא ׁשִ ּבְ

ָלא י', ה לֹה ּבְ ֲאַתר ָאֳחָרא ׁשִ יל', ּּבְ יו''ְוָהָכא ׁשִ ָמא ַקִד, א''ד ה''ה ּבְ א ָּרָזא ִדׁשְ יׁשָ
ָמא , ִּעָלָאה ׁשְ קום ּבִ א ּתָ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּה ְוִאיהו ָרָזא ְדי''ְּדי )א דא''ס(ּ ְדָקַאְמִריָנן, )י''א מ''ס( 'ּ   .ּכִ

  )סימן כא (השלמה מההשמטות

ֶפן ִעיֹר ַיִין ְלבוׁשו וְבַדם ֲעָנִבים סוֹתה''ה ְוַלׂשֹוֵרָק''אֹוְסִרי ַלּגֶ ס ּבָ ּבֵ ִני ֲאתֹונֹו ּכִ ּה ּבְ ּ ּ ּ .
ָהאי ְקָרא ִליָלן ּבְ ין ּכְ הֹון ַדְמָיין ַאֲהָדֵדי. ְתַמְנָיא ַדְרּגִ ע ִמּנְ הֹון ַדְמָיין , ַּאְרּבַ ְּתֵרין ִמּנְ

ּוְתֵרין ָאֳחָרִנין ַדְמָיין ַאֲהָדֵדי, ַאֲהָדֵדי ֶפן ׂשֹוֵרָקה. ּ ע ְדַדְמָיין ַאֲהָדֵדי ִאינון ּגֶ ַּאְרּבַ ַּהְיינו , ּ
ֶפן ַהְיינו ׂשֹוֵרָק ּה ְדִמְנהֹון ָנְפִקין ֲעָנִבים וִמְנהֹון ִמְתֲעִביד ַחְמָרא ְדִאיְקֵרי ַיִין ְוֻכְלהו ָרָזא ּּגֶ ּ ּּ ּ

א ַחד ָנְפִקין ְוַנְגִדין ְרׁשָ ֲּחָדא וִמׁשָ ּוְתֵרין ְדַדְמָיין ַאֲהָדֵדי ִעיֹרה ֲאתֹונֹו. ּ ַּהְיינו ִעיֹרה ַהְיינו , ּ ּ
ֲּאתֹונֹו ְוָרָזא ֲחָדא ִניְנהו וְבַדְר ִליָלן וְמָרָזא ֲחָדא ַנְגִדיןּ א ֲחָדא ּכְ ּּגָ ּ.  

ּה ַהְיינו ִמָלה ֲחָדא ְוָרָזא ַחָדא ''ֹּו סוֹת''ְּלבוׁש סותֹו ְלַבָדה ִהיא )ג''שמות כ(ּ י ִהיא ּכְ ּ ּכִ ּ ּ
ְמָלתֹו ְלעֹורֹו סות ְוִזְמָנא ַאֲחָרא ַקְרֵייה ְלבוׁש ְוִזְמָנא ַאֲחָרא ַקְר. ׂשִ ִּזְמָנא ַקְרֵייה ּכְ ּ ּ ֵּייה ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]833דף [ -ּ

ָמָהן ָרִזין ִעָלִאין  א ֲחָדא ַנְגִדין וִמָלה ֲחָדא ָעְבִדין ְוִחלוָפא ִדׁשְ ְרׁשָ ְמָלה ְוֻכְלהו ִמׁשָ ּׂשִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
הו ִליָלן ּבְ ְוָהִני . ָלא ַטִעים ְוָלא ִמיִדי, ּוָמאן ְדָלא ָדִייק. ּוָמאן ְדָדִייק ַטִעים ִמיִדי, ּּכְ

ין ָרִזין ִעָלִא הוְּתַמְנָיא ַדְרּגִ ֵטיה ָקֵאי, ּין ְרִמיִזין ּבְ ְפׁשָ   .ֲאָבל ְקָרא ּבִ

א ֲחֵזי ָהן ֲהָוה, ּתָ ֵליָמא ְדַאּבָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ַיֲעֹקב ׁשְ ם )ה''בראשית כ(ּכְ  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ
א ְוַהְיינו' ְוגֹו ְכַלל ֵמָחְכָמָתא ִדְלֵעיָלא וְמָחְכָמָתא ִדְלַתּתָ ּתַ ם ְדִאׁשְ ַּמאי ִאיׁש ּתָ ּ  ִדְכִתיב ּּ

ב ֹאָהִלים ֹּאֶהל ְדִאיְקֵרי ְלָפִנים ִמן ַהַפְרּגֹוד ְוֹאֶהל ְדִאיְקֵרי . ְּתֵרין ֹאָהִלים ִניְנהו, יֹוׁשֵ
ֵרין ִסְטִרין ָראי וָמאן אֹוִליף ֵליה , ֲּאחֹוֵרי ַהַפְרּגֹוד ְוַכִליל ֲהָוה ִמּתְ י ּבָ ּתֵ ָואי וִמּבָ י ּגָ ּתֵ ִּמּבָ ּ ּ

  .ְּלַיֲעֹקב ּכוֵלי ַהאי

ם ְוֵעֶבר ֲהַדְייהו ְדׁשֵ ִני ַדֲהָוה ָטִמיר ְוָגִניז ּבַ א ֲחֵזי ְדָהא ִאינון ׁשָ ּּתָ ּ ם אֹוִליף ֵליה , ּ ּׁשֵ
ָואי י ּגָ ָּחְכָמָתא ִעָלָאה ְדָבּתֵ ָתא . ּ ָאה ְוִסיָמִניך  )א חכמתא''ס(ְּוֵעֶבר אֹוִליף ֵליה ַחָרׁשָ ְַתּתָ

בו ֲאבֹו)ד''יהושע כ( ֵעֶבר ַהָנָהר ַיׁשְ ֵעֶבר ַהָנָהר ֶאָלא ָרָזא הוא . ֵתיֶכם ֵמעֹוָלםּ ּבְ ַּמאי ּבְ ּ
ָראי  י ּבָ ּתֵ ָאה ְדַאְתָייא ִמּבָ ְּדָכל יֹוֵמיהֹון ְדִאיּנון ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוו אוִליָפן ֶאָלא ָחְכָמָתא ַתּתָ ּ ּ ּ ּּ

ְּדִאיְקֵרי ֲאחֹוֵרי ַהַפְרּגֹוד וְבִאינון ְדֲאחֹוֵרי ַהַפְרּגֹוד ֲהוו ִמְתַדּבְ ּ ּ ּּ ִּקין ַוֲהוו מֹוִדיִעין לֹון ִמיִלין ּ
ל ִאינון ָדִרין ַעד ְדָאָתא ַההוא ִסְטָרא  יׁש אֹו ָטב וְכֵדין ֲהוו ּכָ ַּדֲעִתיִדין ְלֵמיֵתי ְלַעְלָמא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ָכאן  א ְדִאְתָמׁשֶ ְרׁשָ יך ֵליה ְלַאְבָרָהם ְואֹוָדע ֵליה ִמִלין ְדׁשָ א ִעָלָאה ְוֲאְמׁשִ ִּדְקדוׁשָ ּּ ּ ְּ

ָמן )מנהון(ָמא ִדְלהֹון ְלַעְל ָראי וִמּתַ י ּבָ ּתֵ רון ּבָ ל ִאינון ְדִאּקְ ָמן ׁשֲֹאִבין ּכָ ָואי וִמּתַ י ּגָ ּתֵ ּ ִמּבָ ּ ּ ּ
ָרֵאל ָהעֹוָלם ׁשֹוֵתה, ִּמֶתהָוון ְקָצת ִמיִלין ָלא ּכָֹלא ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ְמִצית ּגוָפה ׁשֶ ְּוִסיָמִניך ִמּתַ ְ.  

א ְדָקִאים ַאְב ְעּתָ ּוֵמָהאי ׁשַ יה ּ א ְדִמיּנֵ לֹום ַעל ַההוא ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ָּרָהם ָאִבינו ָעָליו ַהׁשָ ּ ּ ּ ּ
ֵני ֵעֶבר  ֲעֵתיה ֵמַהאי ִסְטָרא ְדִאיּנון ּבְ ּכוָלא ָנִפיק ְוָנִגיד וֵביה ּכָֹלא ַתְלָיין ָנַפק ֵליה ְלׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ַּהָנַהר ְוָאָתא ֵליה ְלִאׁשְ ּהוא ִדְכִתיבָהָדא . ּ  ַוֵאָקח )ד''יהושע כ(, ּ
ׁש  ָנַען ַמּמָ ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ְֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָנָהר ָואֹוֶלך אֹותֹו ּבְ

ֲהָדה ן ְוֵלית ְלהֹון ִקיוָמא ּבַ חֹוָתה ַתּמָ ָאר ֲחָייִלין ִעָלִאין ְתִביִרין ּתְ ַּאְרָעא ִדׁשְ ּ ּ עד כאן (: ּּ

  )ותמההשמט

ִני ֲאֹתנֹו ְוגו ֵרָקה ּבְ ֶפן ִעיֹרה ְוַלּשׂ י ִחָייא ָפַתח. 'ֹאְסִרי ַלּגֶ ִּרּבִ ָמְרך '  ה)תהלים קכא(, ּ ִָיׁשְ

ך מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ ל ָרע ִיׁשְ יָון ְדָאַמר ה, ִָמּכָ ל ָרע' ּּכֵ ָמְרך ִמּכָ ך, ִָיׁשְ מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ אי ִיׁשְ . ַָאּמַ
ל ָר' ֶּאָלא ה ָמְרך ִמּכָ ַהאי ַעְלָמא, עִָיׁשְ ַההוא ַעְלָמא. ּבְ ך ּבְ מֹור ֶאת ַנְפׁשְ ִּיׁשְ ָ.  

ִמיָרה ְדַהאי ַעְלָמא הוא ּׁשְ ין ְמַקְטְרִגין, ּ יׁשִ ה ִזיִנין ּבִ ּמָ ר ָנׁש ִמּכַ , ְלֶמהֵוי ָנִטיר ּבַ
ַעְלָמא א ּבְ ִני ָנׁשָ הו, ְּדָאְזִלין ְלַקְטְרָגא ּבְ ָקא ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ַההוא ַעְלָמ. ּ ָמה , ּא ַמאי הואּּבְ ּכְ

ר ָנׁש ֵמַהאי ַעְלָמא. ְדֲאָמָרן ד ָנִפיק ּבַ ָמָתא ִדיֵליה ָסְלָקא , ִּאי ִאיהו ָזֵכי, ּכַ ִּנׁשְ
ַאְתֵריה ְּוִאְתַעְטַרת ּבְ ָנן, ְוִאי ָלא. ּ ה ֲחִביִלין ְטִריִקין ִאְזַדּמְ ּמָ יִהּנֹם, ּּכַ ָדא ֵליה ַלּגֵ , ְּלִאְנּגְ
יָד ּוְלִאְמְסָרא ֵליה ּבִ ּא ְדדוָמהּ יִהּנֹם, ּ א ַעל ּגֵ ָרא ִלְמַמּנָ ן , ְּדִאְתַמּסְ ּוְתֵליַסר ֶאֶלף ִרּבֹוא ְמַמּנָ

יה ְייהו ְדַחָייַבָיא, ִּעּמֵ ָנן ַעל ַנְפׁשַ ְּוֻכְלהו ִאְזַדּמְ ּ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]834דף [ -ּ

א ֲחֵזי ם, ּתָ יִהּנָ ּגֵ יה ּבַ ְבָעה ָמדֹוִרין ִאית ּבֵ ְבָעה ִפְתִחין, ׁשִ ָמָתא ְדַחָי. ְּוׁשִ יַבָיא ְּוִנׁשְ
ה ְטִריִקין, ָעאַלת ְרֵעי, ְטִהיִרין, ְוַכּמָ ְרָעא ְוַתְרָעא, ְּנטוֵרי ּתַ ָכל ּתַ א ּבְ , ְּוֲעַלְייהו ַחד ְמַמּנָ

ן ַמְתהֹון ְדַחָייַבָיא ִאְתַמְסרון ְלִאינון ְמַמּנָ ְּוִנׁשְ ּ ַּעל ְיָדא ְדדוָמה, ּּ יַדְייהו. ּ ָרן ּבִ יָון ְדִאְתַמּסְ ּּכֵ ּ ,
ְר א ִדְמַלֲהָטאָסְתִמין ּתַ ִּעין ְדֶאּשָׁ ּ.  

ְרִעין ֲהוו ַתר ּתַ ְרִעין ּבָ ְּדָהא ּתַ ְלהו ְפִתיִחין וְסִתיִמין, ּ ְרִעין ּכֻ ּּתַ ּּ ִּאינון ִדְלַבר ְפִתיִחין, ּ ּ ּ ,
ְלהו ְפִתיִחין. ִּדְלגֹו ְסִתיִמין ת ּכֻ ּבָ ת ְוׁשַ ּבָ ּוְבָכל ׁשַ ּ ְּוָנְפִקין ַחָייַבָיא ַעד ִאינון ִפְתִחי, ּּ ּ , ּן ִדְלַברּ

ָמִתין ָאֳחָרִנין ִפְתִחין ִדְלַבר, ּוָפְגִעין ִנׁשְ ִבין ּבְ ְּדִמְתַעּכְ א. ּ ּתָ ּבַ ד ָנַפק ׁשַ ָכל , ּכַ רֹוָזא ָקאי ּבְ ּכְ
ִּפְתָחא וִפְתָחא אֹוָלה ְוגו)תהלים ט(ְוָאַמר , ּ ִעים ִלׁשְ ּ ָיׁשובו ְרׁשָ ּ'.  

  ]א''דף רלח ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ָמִת, ּתָ ּין ְדַצִדיַקָייאִנׁשְ ִריך הוא ָנִטיר לֹון, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ יָדא , ְּ רון ּבִ ְּדָלא ִיְתַמּסְ ּ
ְּדדוָמה א, ּ ְּדהוא ְמַמּנָ ך, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ מֹור ֶאת ַנְפׁשֶ ָמר ֵצאְתך וֹבֶאך וְכִתיב ִיׁשְ ִָיׁשְ ָ ָּ ּ .

  )א''דף רלח ע(

ֶפן ִעיֹרה ָרֵאלָּדא ּכְ, ַמאי ֶגֶפן. ֹאְסִרי ַלּגֶ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶנֶסת ִיׂשְ ֶפן )תהלים פ(, ּכְ  ּגֶ
יַע ּסִ ְצַרִים ּתַ ֶגֶפן פֹוִרָיה)ח''תהלים קכ(, ּוְכִתיב. ִמּמִ ך ּכְ ּתְ ּ ֶאׁשְ ּ ך, ָ ּתְ א, ֶָאׁשְ ַהאי ֶגֶפן ַקִדיׁשָ . ּּכְ
י יֹוֵסי ֶפן, ָאַמר ִרּבִ יה ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגָ ַּהאי ֶגֶפן ִדְמָבְרִכיָנן ּבֵ ּ ֵעץ , ַּהְיינו ִדְכִתיב, ֹוֵראּב. ּ

ה ְפִרי ֶפן. ּעֹוׂשֶ ָּדא ֵעץ ְפִרי, ְּפִרי ַהּגֶ ה ְפִרי. ּ ֵּעץ ְפִרי ָדא נוְקָבא, ְּדַכר, ּעֹוׂשֶ ּ ך. ּ ִגיֵני ּכָ , ְּבְ
ֲחָדא ֶפן ָדא ְדַכר ְונוְקָבא ּכְ ּּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ ּ ּ א נשמתיהון דצדיקייא אינון פרי הגפן כדאמר ''ס(. ּ

  .)רי הגפןבורא פ

ֶפן ִעיֹרה יָחא, ֹאְסִרי ַלּגֶ א ְמׁשִ ל ֵחיֵלי ֲעָמַמָיא, ָּדא ַמְלּכָ ְלָטָאה ַעל ּכָ ין ְלׁשַ ְּדַזּמִ ֵחיִלין , ּ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ן ַעל ַעּמִ ִּדי ְמַמּנָ ּ ָפא, ּ ּקְ ְּוִאינון ּתוְקָפא ִדְלהֹון ְלִאְתּתַ ין , ּ ְוַזּמִ

יָחא ְל א ְמׁשִ ָרא ֲעַלְייהוַמְלּכָ ּבְ   .ִּאְתּגַ

ִגין ְדַהאי ֶגֶפן ִאין, ּּבְ ּתָ ְתִרין ּתַ ל ִאֵלין ּכִ ִליט ַעל ּכָ ּׁשַ הו ֲעָמַמָיא עֹוְבֵדי , ּ ְלֵטי ּבְ ְּדׁשָ ּ
ֲּעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָרֵאל. ַהאי ָנַצח ְלֵעיָלא, ּ ְּדִאינון ׂשֵרָקה, ִיׂשְ יצון ִויַנְצחון , ּ ְּיׁשֵ ּ

אֵחיִלין ָאֳח יָחא, ָרִנין ְלַתּתָ א ְמׁשִ ר ַמְלּכָ ּבֵ ְלהו ִיְתּגַ ְּוַעל ּכֻ  )זכריה ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְתִרין ִאינון. ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר ֵרין ּכִ הו ֲעָמַמָיא , ַּעִיר ַוֲחמֹור ּתְ ְלֵטי ּבְ ְּדׁשָ ּ
ּעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָמאָלא ִסְטָרא ְדחֹולְּוִאינו, ּ   .ן ִמְסַטר ׂשְ

ּוַמה ְדָאַמר ָעִני יָחא ָעִני ִאְקֵרי, ּ א ְמׁשִ ְמעֹון. ְוִכי ַמְלּכָ י ׁשִ ִגין , ֶּאָלא ָהִכי ָאַמר ִרּבִ ּבְ
יַח ׁשִ ְְדֵלית ֵליה ִמִדיֵליה ְוָקִריָנן ֵליה ֶמֶלך ַהּמָ ּ ּ ּ ּ א ְלֵעיָלא. ּ ָּדא הוא ִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ּ ְּדֵלית , ּ

אָל ְמׁשָ ּה ְנהֹוָרא ֶאָלא ִמּשִׁ ּ.  

יָחא ָדא א ְמׁשִ ְלָטֵניה, ַמְלּכָ ׁשָ לֹוט ּבְ יה, ִּיׁשְ דוְכּתֵ ִּיְתַייֵחד ּבְ  ִהּנֵה )זכריה ט(ּוְכֵדין , ּ
ך ָיֹבא ָלך ְַמְלּכֵ א ָעִני הוא. ְסָתם, ְ ִסְטָרא ְדִסיֲהָרא הוא, ִּאי ְלַתּתָ ְּדָהא ּבְ ִאי ְלֵעיָלא . ּ
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ל ָדא. ֶלֶחם ֹעִני. ְּרָיא ְדָלא ָנֲהָראַּאְסַפְקַל, ָעִני , רֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ְוַעל ַעִיר, ְּוִעם ּכָ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּּתוְקָפא ְדַעּמִ ּ ּ חֹוֵתיה, ּ ְפָייא ּתְ א , ְּלִאּכַ ף קוְדׁשָ ּקַ ְּוִיְתּתַ

יה דוְכּתֵ ִריך הוא ּבְ ּּבְ ּ ּ ְ.  

ַיִין ְלבוׁשֹו ס ּבַ ּבֵ ּּכִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר,ּ ָגִדים )ישעיה סג(,  ּכְ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ ּ ִמי ֶזה ּבָ
ְצָרה י ְלַבִדי ְוגו, ִמּבָ ּוְכִתיב פוָרה ָדַרְכּתִ ּ בוָרה. 'ּּ ַיִין ָדא ְסַטר ּגְ ס ּבַ ּבֵ ּּכִ ּ ָיא, ּ , ִּדיָנא ַקׁשְ

ְּלֶמהֵוי ַעל ֲעָמַמָיא עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָּדא ִאיָלָנא , ַּדם ֲעָנִבים סוֹתהּוְב, ּ
א י ִדיָנא ְדִאְקֵרי ֲעָנִבים, ְלַתּתָ ַדם ֲעָנִבים)א אסתמר''ס(ְוֵייָנא ִאְתָמַסר , ּבֵ ִגין ,  ּבְ ּבְ

ַתְרַוְוְייהו א ּבְ ׁשָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות , ְּלִאְתַלּבְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ חֹוֵתיה ּכָ ְּלַתְבָרא ּתְ ּ ּ
  .ְּלִכין ְדַעְלָמאּוַמ

י יֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר ֶפן ִעיֹרה. ִּרּבִ ִריִגים )בראשית מ(, ּוְכִתיב. ֹאְסִרי ַלּגֶ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ּ וַבּגֶ
ה פֹוַרַחת ָעְלָתה ִנּצָ א ֲחֵזי. ְּוִהיא ּכְ א, ּתָ ִני ָנׁשָ ה ֲאִטיִמין ִאינון ּבְ ּמָ ְּדָלא ָיְדִעין ְוָלא , ּּכַ

יָק יִחין ּבִ ּגִ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ָּרא ְדָמאֵריהֹוןַמׁשְ ֵלי ּבְ ּכְ ה , ְּוָלא ִמְסּתַ ּמָ ְּוָלא ָיְדֵעי ָאְרַחְייהו ּבְ
ְפסון לו)משלי ד(, ִּדְכִתיב. ִּיּתָ ׁשֵ ה ִיּכָ ּמֶ ֲאֵפָלה לא ָיְדעו ּבַ ִעים ּכַ ּ ֶדֶרך ְרׁשָ ּ ְּ.  

ְרָיא ֲעַלְייהו ִדְבֵנ ִזְמָנא ַקְדָמָאה ֲהַות ְנבוָאה ׁשַ ּּבְ אּ ֵלי ְלִמְנַדע , י ָנׁשָ ּכְ ְּוֲהוו ָיְדִעין וִמְסּתַ ּ
יָקָרא ִעָלָאה ְייהו. ּּבִ יָון ְדָפְסָקא ְנבוָאה ִמּנַ ּּכֵ ּ ַבת קֹול, ּ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ א ָפְסָקא . ֲּהוו ִמׁשְ ּתָ ַּהׁשְ

ת קֹול ְּנבוָאה וָפְסָקא ּבַ ֶחְלָמא, ּ א ֶאָלא ּבְ ֵני ָנׁשָ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ   .ְּוָלא ִמׁשְ

ָאה הוא ְלַברְוֶח ּתָ א ּתַ ְּלָמא ַדְרּגָ ים ִלְנבוָאה, ּ ּשִׁ ִניָנן ֶחְלָמא ֶאָחד ִמּשִׁ ְּדָהא ּתָ ַמאי . ּ
א, ַטְעָמא ִתיָתָאה ְלַתּתָ א ׁשְ ִגין ְדַאְתָייא ִמַדְרּגָ ּּבְ ָמר, ּ א ֲחֵזי. ְוָהא ִאּתְ ֶּחְלָמא ְלֹכָלא , ּתָ
ָמאָלא , ִאְתֲחֵזי ִגין ְדֶחְלָמא ִמְסַטר ׂשְ ין, ַאְתָייאּּבְ ה ַדְרּגִ ַכּמָ  )ב''ב ע''קצ(ְוִאְתֲחֵזי , ְוָנִחית ּבְ
ֲּאִפילו ְלַחָייַבָיא, ֶחְלָמא ּ ְּוֲאִפילו ְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ּ ּ ּ.  

ין יׁשִ י ִזיֵני ּבִ ְמִעין ַהּנֵ ִגין ְדִזְמִנין ָנְקִטין ֶחְלָמא ְוׁשָ א, ּּבְ ְיי, ּומֹוְדִעין ִלְבֵני ָנׁשָ ּהו ִמּנַ
א)בהו(ְּדַחְייָכן  ְבִני ָנׁשָ ִדיִבין,  ּבִ ּומֹוִדיִעין לֹון ִמִלין ּכְ ְמִעין. ּ ּוְלִזְמִנין ִמִלין ִדְקׁשֹוט ְדׁשָ ּ ּּ .

לוִחין ְלַחָייַבָיא ּוְלִזְמִנין ְדִאינון ׁשְ ּ ּ ּ ּומֹוָדֵעי לֹון ִמִלין ִעָלִאין, ּ ּ ּ.  

יה ִתיב ּבֵ ע ַמאי ּכְ ִריִגים, ְקׁשֹוטָּחָמא ֶחְלָמא ִד, ַּהאי ָרׁשָ ה ׂשָ לׁשָ ֶפן ׁשְ ִּדְכִתיב וַבּגֶ ּ .
ָרֵאל.  ַמאי ֶגֶפן)א''ב ע''קצ( ֶנֶסת ִיׂשְ ַמִים וְרֵאה וְפקֹוד )תהלים פ(, ִּדְכִתיב, ָּדא ּכְ ט ִמּשָׁ ּ ַהּבֵ ּ

ֶפן ֹזאת ַמִים. ּגֶ י, ִמּשָׁ ְּדָהא ֵמֲאַתר ָדא ִאְתַרּמֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ִל)איכה ב(, ּכְ ַמִים  ִהׁשְ ְיך ִמּשָׁ

ֶפן ֹזאת. ָאֶרץ ֶפן ְדִהיא ֹזאת, ּוְפקֹוד ּגֶ   .ַּוַדאי, ּּגֶ

ִריִגים ה ׂשָ לׁשָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשְ ה ֶעְדֵרי ֹצאן רֹוְבִצים ָעֶליָה)בראשית כט(, ּכְ לׁשָ .  ׁשְ
פֹוַרַחת לֹמה)מלכים א ה(, ִּדְכִתיב, ְוִהיא ּכְ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ָעְלָתה . יֲהָראְּדִאְתְנִהיר ִס,  ַוּתֵ

ה א, ִּנּצָ ַל ם ִדְלַתּתָ ָּדא ְירוׁשָ ּ ּ.  

  ]ב''דף רלח ע - ' זוהר חלק א[
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ה, ָּדָבר ַאֵחר יק ָלה, ְלֵעיָלא, ָּעְלָתה ִנּצָ א ְדָקְייָמא ֲעָלה ְוַיּנִ ַּההוא ַדְרּגָ ּ ָמא ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ר ַזְרעֹו בֹו ַעל ָהָאֶרץ)בראשית א) (ב''דף רלח ע(ָאֵמר  לֹוֶתיָה ֲעָנִביםִה.  ֲאׁשֶ ּכְ ילו ַאׁשְ , ְּבׁשִ

הו ַיִין ְדִמְנְטָרא ְּלַנְטָרא ּבְ ּ.  

ע ה ָחָמא ַההוא ָרׁשָ ּמָ ִתיב. ָּחֵמי ּכַ ָיִדי ָוֶאַקח ֶאת )בראשית מ(, ַמה ּכְ ּ ְוכֹוס ַפְרֹעה ּבְ
ַחט אֹוָתם ְרֵעָלה. ָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ יָקא ְדֵבי ִדי, ָּהָכא ָחָמא ַההוא ּכֹוס ּתַ ְּדָנִפיק , ָנאַיּנִ

ֵתי ֵליה ֵּמִאינון ֲעָנִבים ְדִאְתְייִהיב ְלַפְרֹעה ְוׁשָ ּ ָרֵאל, ּ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ָמה ְדֲהָוה ּבְ יָון . ּּכְ ּכֵ
ַמע יֹוֵסף ָדא ְּדׁשָ ַהאי ֶחְלָמא, ָחֵדי, ּ ר ֵליה ֶחְלָמא . ְּוָיַדע ִמָלה ִדְקׁשֹוט ּבְ ך ָפׁשַ ִגיִני ּכָ ּּבְ ּ ְ

ַהאיַּעל ְדַבּשַׂ, ְלַטב   .ר ְליֹוֵסף ּבְ

א ֲחֵזי ֶפן ִעיֹרה, ּתָ יִפין , ֹאְסִרי ַלּגֶ ּקִ ל ִאינון ֵחיִלין ּתַ חֹות ַהאי ֶגֶפן ּכָ ְפָיין ּתְ ְּדִאְתּכַ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְדֲאָמָרן, ְּדַעּמִ ִגין ַהאי ֶגֶפן, ּכִ ְפָייא ַההוא ֵחיָלא , ּבְ ר ְוִאְתּכַ ִּאְתַקּשַׁ

  .ָמרְוִאּתְ. ִדְלהֹון

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ֶפן, ִרּבִ ֶפן, ִאית ּגֶ א ִעָלָאה. ְוִאית ּגֶ ֶפן ַקִדיׁשָ ִּאית ּגֶ ֶפן ְדִאְקֵרי, ּ , ְּוִאית ּגֶ
ֶפן ְסדֹום )דברים לכ( ת ֵאל ֵנָכר)ירמיה ב( ְוִאית, ּגֶ ֶפן ָנְכִרָיה ּבַ ֶפן .  ּגֶ ִתיב ּגֶ ך ּכְ ִגין ּכָ ְּבְ

ֹלה ֶזַרע, ֹזאת ָרֵאל.  ֱאֶמתַהִהיא ְדִאְקֵרי ּכֻ ּׂשֹוֵרק ֵאלו ִיׂשְ ד ָחבו . ְּדָנְפֵקי ֵמַהאי ֶגֶפן, ּ ּּכַ
ָרֵאל ְבקו ְלַהאי ֶגֶפן, ִיׂשְ ִתיב, ְּוׁשָ ְפָנם ְוגו, ַמה ּכְ ֶפן ְסדֹום ּגַ י ִמּגֶ ֶפן . 'ּכִ ך ִאית ּגֶ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֶפן   .ְוִאית ּגֶ

ָאְרָח י ִיְצָחק ֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י ְיהוָדה ְוִרּבִ ִּרּבִ י ִיְצָחק. אּ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ַהאי , ָּאַמר ִרּבִ ֵניִזיל ּבְ
יר, ֲחַקל ר ַיּתִ ְּדהוא ֹאַרח ֵמיׁשַ ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי. ֲּאְזלו. ּ י ְיהוָדה, ּ ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ משלי (, ּכְ

ִנים)לא יָתה ָלבוׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ֶלג ּכִ ּ לא ִתיָרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ ּ י ִח, ַהאי ְקָרא. ּ ְּזִקָיה ַחְבָרָנא ִרּבִ
יה ֵריַסר ַיְרִחין, ְּדָאַמר. ּאֹוִקים ּבֵ ִּדיָנא ְדַחָייֵבי ְדֵגיִהּנֹם ּתְ ּ ה וַפְלָגא , ּּ ַחּמָ ַּפְלָגא ִמַנְייהו ּבְ ּ ּ

ַתְלָגא ְייהו ּבְ   .ִּמּנַ

א ְדָעאִלין ְלנוָרא ְעּתָ ׁשַ יִהּנֹם, ּּבְ ִּאינון ָאְמֵרי ָדא הוא ַוַדאי ּגֵ ּ ָאְמֵרי , אָעאִלין ְלַתְלָג, ּ
ִריך הוא)דסיתוא(ָּדא ֲחִריָפא ְדִסיָטא  א ּבְ ּ ְדקוְדׁשָ ָראן ְוָאְמִרין ַוה. ְּ . ּוְלָבַתר ָאְמִרין ַווי, ׁשָ

אֹון ִמִטיט ַהָיֵון ַוָיֶקם ְוגו)תהלים מ(ְוָדִוד ָאַמר  ּ ַוַיֲעֵלִני ִמּבֹור ׁשָ ּ  )א''ט ע''נ(ֵמֲאַתר . 'ּּ
  .ּוְלָבַתר ַווי, ְּדָאְמֵרי ַוה

ְייהו ְלֵמי ַנְפׁשַ ּתַ ְּוֵהיָכן ִמׁשְ ֶלג, ּ ּשֶׁ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבַ ַדי ְמָלִכים )תהלים סח(, ּכְ ָפֵרׂש ׁשַ ּ ּבְ
ַצְלמֹון ֵלג ּבְ ׁשְ ה ּתַ ן. ּּבָ ֶלג, ָיכֹול ַאף ִיְשָרֵאל ּכֵ ְלמוד לֹוַמר ֹלא ִתיָרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ ּּתַ ַמאי . ּ

יָתה . ַטְעָמא ִגין ְדָכל ּבֵ ּּבְ ִניםּ ַנִים. ָּלבוׁש ׁשָ ִנים ֶאָלא ׁשְ ְקֵרי ׁשָ גֹון ִמיָלה . ַּאל ּתִ ּכְ
ה כו, ִּציִצית וְתִפיִלין, ּוְפִריָעה ְּמזוָזה ְוֵנר ֲחנוּכָ ּ'.  

א ֲחֵזי ֶלג, ּתָ ָרֵאל, ֹּלא ִתיָרא ְלֵביָתה ִמּשָׁ ֶנֶסת ִיׂשְ יָתה ָלבוׁש , ָּדא ּכְ ל ּבֵ ְּדִאיִהי ּכָ ּ ּ
ִנים ָמה ְדֲא, ׁשָ ָגִדים ְוגו, ִּדְכִתיב. ָמָרןּּכְ ָיא', ֲּחמוץ ּבְ א ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּלבוׁשָ ְּלִאְתָפְרָעא , ּ
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ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה א סוְמָקא. ֵמַעּמִ ׁש ְלבוׁשָ ִריך הוא ְלִמְלּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ּ א , ְּ ְוַחְרּבָ
ּוְלִאְתָפְרָעא ִמן סוְמָקא, ּסוְמָקא א סוְמָק. ּּ ְּלבוׁשָ ָגִדים )ישעיה סג(, ִּדְכִתיב, אּ , ֲּחמוץ ּבְ
ך)ישעיה סג( ,ּוְכִתיב ָ ַמדוַע ָאדֹום ִלְלבוׁשֶ ּ ּ '  ֶחֶרב ַלה)ישעיה לה(, ִּדְכִתיב, ְּסָייָפא סוְמָקא. ּ

ּוְלִאְתָפְרָעא ִמן סוְמָקא. ָמְלָאה ָדם י ֶזַבח ַלה)ישעיה לה(, ִּדְכִתיב, ּּ ָבְצָרה ְוגו'  ּכִ , ּתו. 'ּבְ
י ָיא ָקא ַאְתָייאּכִ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִנים ְדָהא ִמּסִ יָתה ָלבוׁש ׁשָ ּ ָכל ּבֵ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ִנים, ּ יָתה ָלבוׁש ׁשָ ל ּבֵ ֶּאָלא ּכָ ּ ִנים, ּ ִּאֵלין , ַמאי ׁשָ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות ְלהו, ּׁשָ ִליַלת ִמּכֻ ִגין ְדִאיִהי ִאְתּכְ ּּבְ ל ִסְטִריןְוָי, ּּ ִדְכִתיב, ְנָקא ִמּכָ קהלת (, ּכְ

ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)א ל ַהּנְ   .ּ ּכָ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי ַההוא ְינוָקא, ּ יה ּבְ ָּפְגעו ּבֵ ּ ּ ּ ַקְסִטיָרא , ּ ְּדֲהָוה ָאִזיל ְלַקפֹוְטִקָיא ּבְ ּ
ָּאַמר ַההוא ָסָבא ְלַההוא ְינוָקא. ְוַחד ָסָבא ָרִכיב, ְדַחְמָרא ּ ִרי,ּ . ְֵאיָמא ִלי ְקָרִאיך,  ּבְ

א, ְּקָראי ָלאו ַחד הוא, ָּאַמר ֵליה ֶּאָלא חות ְלַתּתָ ך ְוֵאיָמא ָלך, ּ ב ְלַקּמָ ְאֹו ֶאְרּכַ ָאַמר . ְ
ִעיָנא, ֵּליה ֲהָדך, ֲאָנא ָסָבא ְוַאְנּתְ ַרְבָיא. ָלא ּבָ ְרִמי ּבַ ְְדַאְתַקל ּגַ ִאי ָהִכי , ָּאַמר ֵליה. ּ

ַאְלּתְ אי ׁשְ אֹוְרָחא, ָּאַמר ֵליה.  ְקָראיַאּמַ ִגין ְדֵניִזיל ּבְ יַפח רוֵחיה ְדַההוא , ָאַמר. ּּבְ ּּתִ ּ ּ ּ ּ
ְּדהוא ָרִכיב ְוָלא ָיַדע ִמָלה, ָסָבא ּ ֲהִדי, ּ ִּאְתְפַרׁש ֵמַההוא ָסָבא. ְּוָאַמר ְדָלא ִיְתַקל ּבַ ּ ,

אֹוְרָחא   .ַּוֲאִזיל ֵליה ּבְ

 ]ה בשנ74יום [סדר הלימוד ליום טו כסלו 

  ]א''דף רלט ע - ' זוהר חלק א[

י ִיְצָחק י ְיהוָדה ְוִרּבִ ד ָמטו ִרּבִ ּּכַ ְייהו, ּ ִאילו ֵליה. ָּקִריב ְלַגּבַ ּׁשְ ָאַמר , ְוָסח לֹון עֹוָבָדא, ּ
י ְיהוָדה ֵּליה ִרּבִ ִפיר ָקא ֲעַבְדּתְ, ּ ֲהָדן. ּׁשַ ַמע ִמָלה ִמפוָמך, ְוֵניִתיב ָהָכא, ִזיל ּבַ ְְוִנׁשְ ּ ּ  ָאַמר. ּ

ִּויִהיבו , ֲּאִפיקו ַנֲהָמא. ָאִכיְלָנא יֹוָמא ֵדין )א''דף רלט ע( ְּדָלא, ֲאָנא )א רבא''ס(ָלֵאי , לֹון
א. ֵּליה חֹות ִאיָלָנא, ִאְתְרִחיׁש לֹון ִניּסָ יק ּתְ חו ַחד ְנִביָעא ְדַמָיא ַדּקִ ּכָ ְּוַאׁשְ ְייהו, ּ ֵתי ִמּנַ , ּׁשָ

תו ִויִתיבו ְּוִאינון ׁשָ ּ ּ.  

ּהוא ְינוָקא ְוָאַמרָּפַתח ַה י )תהלים לז(, ּ עֹוׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ ְמֵרִעים ַאל ּתְ ְתַחר ּבַ  ְלָדִוד ַאל ּתִ
יָרָתא, ְלָדִוד. ַעְוָלה ִפָלה. ָלא ָקֲאַמר, ִאי ׁשִ ָכל ֲאַתר ְלָדִוד . ָלא ָקֲאַמר, ִּאי ּתְ ֶּאָלא ּבְ
  .ּרוח ַהּקֶֹדׁש ֲאָמרֹו, ְסָתם

ְמֵרִעים ְתַחר ּבַ ְמֵרִעיםַמאי . ַאל ּתִ ְתַחר ּבַ ֵעי ֵליה, ַאל ּתִ ר ִמּבָ ְתַחּבֵ ֶּאָלא ַאל . ַּאל ּתִ
ְמֵרִעים ֲחרות ּבַ ֲעִביד ּתַ ִגין ְדָלא ָיַדְעּתְ ְיסֹוָדא ְדַגְרָמך, ּּתַ ְּבְ ְּוָלא ֵתיכול ֵליה, ּ ִּדיְלָמא , ּ

ר ְלָעְלִמין ִּאיהו ִאיָלָנא ְדָלא ִאְתַעּקַ יה, ּ   .ְּוִתְדֵחי ַקּמֵ

ַק י ַעְוָלהְוַאל ּתְ עֹוׂשֵ א ּבְ עֹוָבֵדיהֹון, ּנֵ ח ּבְ ּגַ ְּדָכל , ְּוָלא ֵתיֵתי ְלַקְנָאה ֲעַלְייהו, ְּדָלא ַתׁשְ
ִריך הוא, ַמאן ְדָחֵמי עֹוָבֵדיהֹון א ּבְ י ְלקוְדׁשָ ְּוָלא ַקּנֵ ַלת ָלאִוין, ְּ , ִּדְכִתיב. ַאֲעַבר ַעל ּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]838דף [ -ּ

ּ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפ)שמות כ( מוָנה. ָניָ ה ְלך ֶפֶסל ְוָכל ּתְ ּלא ַתֲעׂשֶ ֹלא . ָ
י ָאֹנִכי ה ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ּכִ ּתַ א' ִתׁשְ   .ֱָאלֶהיך ֵאל ַקּנָ

ך ְייהו, ְְבִגין ּכָ א ִמּנַ ר ָנׁש ְלִאְתָפְרׁשָ ֵעי ֵליה ְלּבַ ּּבָ ְייהו, ּּ ּוְלִמְסֵטי אֹוְרֵחיה ִמּנַ ּ ַּעל ָדא , ּ
ָנא ְוָס ְחָנא ְלכו. ִטיָנא ָאְרָחאיִּאְתְפָרׁשְ ּכַ אן וְלָהְלָאה ְדַאׁשְ ִּמּכָ ּ יכֹון, ּ י ְקָרֵאי ַקּמֵ   .ֵאיָמא ַהּנֵ

ה, ָּפַתח ְוָאַמר אי. ף ְזֵעיָרא''ָהָכא ָאֶל, ַּוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ִגין ְדַהאי ְקִריָאה ָלא , ַאּמַ ּּבְ
ִלימו ׁשְ ְּדָהא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ּבְ, ַמאי ַטְעָמא. ֲּהָוה ּבִ ָנאּ ּכְ ִגין . ּוְבַאְרָעא ָאֳחָרא, ִמׁשְ ּבְ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ח ֶאָלא ּבְ ּכַ ּתַ ִלימו ָלא ִאׁשְ ִּדׁשְ ּ ּּ.  

א, ּתו ִכיְנּתָ ִלימו ִדְדַכר ְונוְקָבא)ג התם וגריס נוקבא''א ל''ס(, ָהָכא ׁשְ ּ ָהָתם ׁשְ ּ דברי (, ּ

ת ֱאנֹוׁש)הימים א א ִלימו ְדַכר ְו, ָאָדם.  ָאָדם ׁשֵ ּׁשְ ּתו ֵסיָפא . ָּהָכא נוְקָבא, ּנוְקָבאּ
ר ה, ִדְקָרא ך ָאֶל, ֵאָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר' ַוְיַדּבֵ ִגין ּכָ   .ף ְזֵעיָרא''ְּבְ

א, ף ְזֵעיָרא''ּתו ָאֶל ָכְרְסֵיה, ְמַתל ְלַמְלּכָ ְּדֲהָוה ָיִתיב ּבְ ְּוִכְתָרא ְדַמְלכוָתא ֲעֵליה, ּ ּ ,
ִּאְקֵרי ֶמֶלך ִעָלָאה ד ָנ. ְ ֶּמֶלך זוָטא ִאְקֵרי, ִּחית ְוֲאַזל ְלֵבי ַעְבֵדיהּכַ ִריך . ְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ְּכָ ְּ

ל ִזְמָנא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ַעל ּכָֹלא, ּהוא ּּכָ ּ ֶּמֶלך ִעָלָאה ִאְקֵרי, ּ יָון ְדָנִחית ָמדֹוֵריה . ְ ּּכֵ ּ
א ֶּמֶלך ִאיהו, ְלַתּתָ ַקְדִמיָתא, ְ ך, ֲּאָבל ָלאו ִעָלָאה ּכְ ִגין ּכָ   .ף ְזֵעיָרא'' ָאֶלְּבְ

ִניָנן, ַּוִיְקָרא ין ֵליה ְלֵהיָכֵליה, ָהִכי ּתָ ַּזּמִ ֹּאֶהל ְדֵביה . ַמאן ֹאֶהל מֹוֵעד. ֵמֹאֶהל מֹוֵעד. ּ ּ
א ְלִמְמֵני ּתָ ּבַ א ְוׁשַ ְלָיין מֹוֵעד ְוַחּגָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּתַ ּ ְוָהיו ְלאֹותֹות )בראשית א(, ּכְ

ְרָי, ּוְלמֹוֲעִדים יה ׁשַ ָנא ְלִמְמֵניּּבֵ ּבְ ּוַמאן ִאיהו. ּא חוׁשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ִסיֲהָרא, ּ ישעיה (, ּכְ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח)לג ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ   . ֹאֶהל ּבַ

ִגין ְלַגָלָאה. ַמאי ֵלאֹמר, ֵלאֹמר בגין דשלימו ושפירו הוא , אבל כלא חד ושפיר הוא(, ּּבְ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּוְבָכל ֲאַתר ֵלאֹמר. גֹוּ ַמה ְדֲהָוה ָסִתים ְל)אתר לגלאה ר ה, ּכְ ֶאל ' ַוְיַדּבֵ
ה ֵלאֹמר ְּדִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלַגָלָאה, מׁשֶ ּ ֲּאָבל ּכָֹלא ַחד הוא. ּ ִפיר הוא, ּ ְּוׁשַ ִגין ְדָהא , ּ ּּבְ

י ְלִסיֲהָרא ַהִהיא ִמָלה ה ָקְייָמא, ִּאְתַמּנֵ   .ֵּמֲאַתר ְדמׁשֶ

ר ה. ְלֵעיָלא, ַוְיַדּבֵ ֶאְמָצִעיָתא, ֶאל מׁשֶ ְתַרְייָתא, ֵלאֹמר. ּבְ ְּדִאית ְרׁשו , ֲאַתר. ּבַ ּ
ִתיב ְלֵעיָלא, ּתו. ְּלַגָלָאה ה ַמה ּכְ ן ֶאל )שמות לט(, ַּוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ּ

ה ְוגו ה. 'מׁשֶ אי ֶאל מׁשֶ ה ָחָמא ֵליה ּבְ, ָּהִכי ָאְמרו. ַאּמַ ִגין ְדמׁשֶ ּּבְ ִריך , ּטוָראּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ
ֵחיזו ְדֵעיָנא ּהוא ַאְחֵמי ֵליה ּבְ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָהר)שמות כז(, ּכְ ר ֶהְרָאה אֹוְתך ּבָ ֲאׁשֶ , ָ ּכַ

ר ֶהְרָאה ה)במדבר ח(, ּוְכִתיב ְרֶאה ֲאׁשֶ ּמַ ה ְוגו'  ּכַ ּ וְרֵאה )שמות כח(ּוְכִתיב . 'ֶאת מׁשֶ
ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ ָהרַוֲעׂשֵ ה ָמְרֶאה ּבָ א ַאְייִתיאו ֵליה, ר ַאּתָ ּתָ ַּהׁשְ ִגין ְדֶיֱחֵמי, ּ ּאי ִאיהו , ּּבְ

ָנא ְדָחָמא ּכְ ַההוא ִמׁשְ ּּכְ ּ.  

ה ן ֶאל מׁשֶ ּכָ ׁשְ אי ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ֲּאָבל ַאּמַ א ְדָבָעא ְלִמְבִני ַפְלְטִרין , ֶּאָלא. ּ ְּלַמְלּכָ ּ
יד ְלאוָמִנ, ְלַמְטרֹוִניָתא ַּפּקִ דוך ְפַלןּ ּין ֵהיָכָלא ָדא ּבְ ְ ּ דוך ְפַלן, ּ ְּוֵהיָכָלא ָדא ּבְ ְ ּ ָהָכא ֲאַתר , ּ
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יָון ַדֲעִבידו לֹון אוָמִנין. ְוָהָכא ֲאַתר ְלַנְייָחא, ְלַעְרָסא ּּכֵ ּ א, ּ ַּאְחִמיו ְלַמְלּכָ ך ַוָיִביאו ֶאת . ּ ּּכָ ּ ְ

ה ן ֶאל מׁשֶ ּכָ ׁשְ ְכַלל ֵהיָכָלאּכֵ, ִאיׁש ָהֱאלִהים, ָמאֵרי ְדֵביָתא, ַהּמִ ּתַ ַמְטרֹוִניָתא , ּיָון ְדִאׁשְ
א ְלֵהיָכָלא ה, ְזִמיַנת ְלַמְלּכָ ְּזִמיַנת ְלַבֲעָלה ִעּמָ ה, ּ ך ַוִיְקָרא ֶאל מׁשֶ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

  ]ב''דף רלט ע - ' זוהר חלק א[

ה ָמאֵרי ְדֵביָתא ִאיהו ּוְבִגין ְדמׁשֶ ּ ִתיב, ּ ח ֶאת)שמות לג(, ַמה ּכְ ה ִיּקַ  ָהֹאֶהל ְוָנָטה ּ ומׁשֶ
ֲחֶנה ה ְדִאיהו ָמאֵרי ְדֵביָתא, ּלֹו ִמחוץ ַלּמַ ּמׁשֶ ַּמה ְדֵלית ְרׁשו , ָעִביד ָהִכי )ב''דף רלט ע(, ּ ּ

ד ָהִכי   .ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ְלֶמְעּבַ

ר ה א ָאֳחָרא ִעָלָאה, ֵאָליו' ַוְיַדּבֵ ַּדְרּגָ ה ְלֵמיַע, ּ ן מׁשֶ א ְדִאְזַדּמַ ְעּתָ ׁשַ ּוְכֵדין ּבְ ּ ֵדין , לּ ּכְ
ם)ויקרא א(, ָּפַתח ְוָאַמר י ַיְקִריב ִמּכֶ א . ַמאי ָאָדם ָהָכא.  ָאָדם ּכִ ְמׁשָ רו ׁשִ ד ִאְתַחּבְ ֶּאָלא ּכַ ּ

ֲחָדא ִדְכִתיב. ָּפַתח ְוָאַמר ָאָדם, ְוִסיֲהָרא ּכְ ׁש ָיֵרַח ָעַמד ְזבוָלה)חבקוק ג(, ּכְ ּמֶ ּ ׁשֶ , ָעַמד, ּ
  .ְּולא ָעְמדו

י ַיְקִריב ִמּכֶ ִלים, ָהָכא ִאְתְרִמיז, םּכִ ָנא ׁשְ ַּמאן ְדַיֲעִביד פוְלָחָנא ְדָקְרּבְ ח , ּּ ּכַ ּתַ ְּדִיׁשְ
ְּדַכר ְונוְקָבא ם. ּ ַמע ִדְכִתיב ִמּכֶ ֵחיזו ִדְלכֹון, ַּמׁשְ ח ּבְ ּכַ ּתַ ן ַלה. ְּדִיׁשְ ְּדַאְקִריב ּכָֹלא' ָקְרּבָ ּ ,

ֲחָדא א, ְלִאְתַאֲחָדא ּכְ   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ֲחָדא, ְּלַאֲחָזָאה ָאָדם וְבֵהָמה, ֵהָמהִמן ַהּבְ ָקר וִמן ַהּצֹאן. ּּכָֹלא ּכְ , ִּאֵלין ְרִתיִכין, ִּמן ַהּבָ
ְּדִאינון ַדְכָיין ֵהָמה. ּ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ִמן ַהּבְ ין ְמָסֲאָבן, ָּיכֹול ִמּכָֹלא, ּ ין ַדְכָיין ּבֵ ֲהַדר . ּּבֵ

ָקר וִמן ַהּצֹאן, ְוָאַמר   .ִּמן ַהּבָ

ְנֶכםּתַ ֵעי ֵליה. ְּקִריבו ֶאת ָקְרּבַ ִני ִמּבָ ְנֶכם, ָּקְרּבָ ן ַלה. ַמאי ָקְרּבַ ַקְדִמיָתא ָקְרּבָ ', ֶּאָלא ּבְ
ְנֶכם א ָקְרּבַ ּתָ ן ַלה. ְוַהׁשְ ָקר וִמן ַהּצֹאן. ָאָדם' ָקְרּבָ ֵהָמה ִמן ַהּבָ ְנֶכם ִמן ַהּבְ ְלַאֲחָזָאה , ָּקְרּבַ

א ְלֵעיָלא ּתָ אּוֵמ, ִּיחוָדא ִמּתַ א ְלֵעיָלא. ֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ן ַלה, ִמּתַ ֵמֵעיָלא . 'ַּהְיינו ָקְרּבָ
א ְנֶכם, ְלַתּתָ   .ַּהְיינו ָקְרּבַ

א טוְרְסָקא ִעָלָאה, ְלַמְלּכָ ְּדִאיהו ָיִתיב ּבְ ּ ּ ן ַעל ַההוא , ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּקַ ְּוָכְרְסָיא ִאְתּתַ
א ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ּטוְרְסָקא ּוַמְלּכָ ּ א. ּ ר ָנׁש ְדָקִריב דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ּּבַ ָעא ְלַסְלָקא , ּ ּבָ

א ָיִתיב, ִּמַדְרָגא ְלַדְרָגא א ְלֵעיָלא ְלֲאַתר ְדַמְלּכָ ּתָ ַּעד ְדָסִליק ִמּתַ ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ּ ּ .
א ּוְכֵדין ָיְדִעין ְדָהא ָסְלִקין דֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ּ א ִאיה, ּ ָּנִחית דֹורֹוָנא . ּוְּוַההוא דֹורֹוָנא ְדַמְלּכָ

א א ָנִחית ֵמֵעיָלא, ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָּהא ָיְדִעין ְדַההוא דֹורֹוָנא ְדַמְלּכָ א , ּ ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ
א ְּדִאיהו ְלַתּתָ ּ.  

ַקְדִמיָתא ך ּבְ א ְלֵעיָלא, ָּכָ ּתָ ַדְרּגֹוי ִמּתַ ן ַלה, ָאָדם ָסִליק ּבְ ֵהָמה ִמן . 'ּוְכֵדין ָקְרּבָ ִמן ַהּבְ
ָקרַה א, ּבָ ַדְרגֹוי ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְנֶכם, ָנִחית ּבְ ִתיב. ּוְכֵדין ָקְרּבַ ך ּכְ ִגיֵני ּכָ  )שיר השירים ה(, ְּבְ

ִתיִתי ִיִיִני ִעם ֲחָלִבי י ׁשָ י ַיֲעִרי ִעם ִדְבׁשִ ן ַלה. ָּאַכְלּתִ , ִּאְכלו ֵרִעים. 'ַּהְיינו ָאָדם ְוָקְרּבָ
ָק ֵהָמה ִמן ַהּבָ ְנֶכם, ּר וִמן ַהּצֹאןַּהְיינו ִמן ַהּבְ ְקִריבו ֶאת ָקְרּבַ ּוְכֵדין ּתַ ּ.  
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יה קוהו ַעל ֵריׁשֵ י ְיהוָדה וְנׁשָ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ ּ ּ ּ ּ יָנא , ָּאְמרו. ּ ִריך ַרֲחָמָנא ְדַזּכֵ ּּבְ ְ

ַמע ָדא ְוְבִריך ַרֲחָמָנא, ְלִמׁשְ ַההוא ָסָבא, ּ ְּדָלא ִאְתֲאִבידו ִמִלין ִאֵלין ּבְ ּ ּּ ּמו ְוֲאְזלוָק. ּ ַעד . ּ
ְּדֲהוו ָאְזֵלי א, ּ ּנָ ַחג ּגִ ֶפן ְנִטיַע ּבְ   .ָּחמו ַחד ּגֶ

ָּפַתח ַההוא ְינוָקא ְוָאַמר ּ ִני ֲאתֹונֹו ַהאי ְקָרא ָרָזא , ּ ֹוֵרָקה ּבְ ֶפן ִעיֹרה ְוַלּשׂ ֹאְסִרי ַלּגֶ
ִּעָלָאה הוא ֵעי ֵליה, ֹאְסִרי. ּ ֵעי ֵליה, ִעיֹרה. ָּאַסר ִמּבָ ֶּאָלא ָרָזא הוא. ַּעִיר ִמּבָ ְּלַדְרְדֵקי , ּ

ֵבי ַרב ְּדִאינון ּבְ יָרא ְדַעִיר, ּ ָרא ֵמַההוא ּגִ ּמְ ְּלִאְסּתַ ן י, ּ ּמָ ִליל ּתַ א ִאְתּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ   .ה''ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ּוְכָמה ְדָהָכא ִאְתְרִמיז ׁשְ ֵרָקה, ּ ֵעי ֵליה, ָהִכי ָנֵמי ְוַלּשׂ ִליל . ּׂשֹוֵרק ִמּבָ ִאְתּכְ
ן וּתַ ֵעי ֵליה. ה''ּמָ ן ִמּבָ ִני ּבֶ ִדְכִתיב, ׂשֹוֵרק. ּּבְ יך ׂשֹוֵרק)ירמיה ב(, ּכְ ן. ְ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ , ּבֵ

ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ן ֲאתֹונֹות)זכריה ט(, ּכְ אי ׂשֹוֵרָקה.  ּבֶ ִני, ַאּמַ אי ּבְ   .ְוַאּמַ

ְפָיא ְלַעִיר, ֶּאָלא א ְלִאּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ָמה ְדִאית ׁשְ א, ָהִכי ָנֵמי, ּּכְ ָמא ַקִדיׁשָ , ִּאית ׁשְ
ְפָיא ֵחיָלא ָאֳחָרא א ִאְתְרִמיז ָהָכא, ְּדִאיִהי ַחְמָרא, ְלִאּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאְלָמֵלא ִדׁשְ ּ ֲּהוו , ּ

י ַעְלָמא ֵחיָלא ָדא''י, ְמַטְרְטׁשֵ ֵחיָלא ָדא'' ו)ה''א וי''ס(, ה ּבְ ָרא ַעְלָמא , ה ּבְ ּמְ ְלִאְסּתַ
ְייהו ר ָנׁש,ִּמּנַ ָרא ּבַ ּמְ ַעְלָמא, ּ וְלִאְסּתַ יה ּבְ ְלטון ּבֵ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ.  

ֶפן ֶפן, ֹאְסִרי ַלּגֶ ָרֵאל. ַמאי ּגֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶפן, ָּדא ּכְ אי ִאְתְקִריַאת ּגֶ ֶפן. ַאּמַ ָלא , ֶּאָלא ַמה ּגֶ
ָלא ֲעָלה ְנִטיָעא ָאֳחָרא ָרֵאל, ְּמַקּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ א ָלא ְמַקּבְ, ָהִכי ָנֵמי ּכְ ָּלא ֲעָלה ֶאָלא ְלקוְדׁשָ ּּ

ִריך הוא ּּבְ ָרֵאל. ְ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ֵחיִלין ָאֳחָרִנין, ּוְבִגין ּכְ ה ּכָ ְפָיין ַקּמָ ְוָלא ָיְכִלין , ִּאְתּכַ
ַעְלָמא ְלָטָאה ּבְ א וְלׁשַ יַנְייהו. ְּלַאְבָאׁשָ א ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ַאִטיל ְקָרא ׁשְ ּ ּ ַהאי ִגיָסא , ּ ּבְ

ִני ֲאתֹונֹו. אי ִגיָסאּוְבַה ִגין ַההוא ׂשֹוֵרק, ּבְ ר ּבְ ְּדִאְתַעּקַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְוָאֹנִכי , ּכְ
יך ׂשֹוֵרק ְוגו   .'ְְנַטְעּתִ

  ]א''דף רמ ע - ' זוהר חלק א[

ַיִין ְלבוׁשֹו ְוגו ס ּבַ ּבֵ ּּכִ ס', ּ ּבֵ ֵעי ֵליה, ּכִ ס. ּּכֹוֵבס ִמּבָ ּבֵ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ, ֶּאָלא ּכִ , ֵרי ַעְלָמאּ
ּוַמאן ִאיהו יָחא, ּ א ְמׁשִ ָמאָלא. ָּדא ַמְלּכָ ַיִין ְסַטר ׂשְ ָמאָלא. ּּבַ . ּוְבַדם ֲעָנִבים ְסַטר ׂשְ

א יָחא . ְלַתּתָ א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ל ֵחיִלין ָאֳחָרִנין  )א''דף רמ ע(ְוַזּמִ ְלָטָאה ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ְּלׁשַ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבי ּם וַמָזלֹותְּדַעּמִ א, ּ ּתָ ּוְלַתְבָרא ּתֹוְקֵפיהֹון ֵמֵעיָלא וִמּתַ ּ.  

ַיִין ְלבוׁשֹו, ָּדָבר ַאֵחר ס ּבַ ּבֵ ּּכִ ַגְווָנא ְדַהאי ַחְמָרא, ּ ְּוכוֵליה ִדיָנא, ַּאֲחֵזי ֵחידו, ּכְ ּ לעמין (. ּ

יָחא. )עובדי עבודת כוכבים ומזלות א ְמׁשִ ְּוכוֵליה ִדיָנא , ָרֵאלֶּיחִזִי ֵחדו ְלִיׂשְ, ָהִכי ָנֵמי ַמְלּכָ ּ ּ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּלַעּמִ ִתיב. ּ ּ ְורוַח ֱאֹלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני )בראשית א(, ּכְ ּ

ִים יָחא, ַהּמָ א ְמׁשִ ָּדא רוָחא ְדַמְלּכָ ֵרי ַעְלָמא, ּ ּוִמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ַחְמָרא , ּ יה ּבְ ַּאְסֵחי ְלבוׁשֵ ּ
  .הִּעָלָא
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]841דף [ -ּ

ְתֵריה ִתיב ּבַ ִים ֵמָחָלב, ָּחֵמי ַמה ּכְ ּנַ ַּחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָיִין וְלֶבן ׁשִ ָּדא ַחְמָרא ִעָלָאה, ּ ּ ,
ּ ְדאֹוַרְייָתא ְדַמְרֵוי)א דמרוי דאורייתא''ס( ֵתי, ּ יה ׁשָ ִים ֵמָחָלב. ִּמּנֵ ּנַ ְּדָהא אֹוַרְייָתא , ּוְלֶבן ׁשִ

ְכָת, ַיִין ְוָחָלב ּבִ ַעל ֶפה, בּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ   .ְּותֹוָרה ׁשֶ

ִתיב ח ְלַבב ֱאנֹוׁש )תהלים קד(, ּכְ ּמַ ומאן , בגין דמאתר דחדוה קאתי, א אמאי''ס( ְוַיִין ְיׂשַ

ֶמן)הוא סופיה דקרא ֶמן, ּ ְלַהְצִהיל ָפִנים ִמּשָׁ ַּוַדאי ֵמֲאַתר ְדִאְתְקֵרי ׁשָ א ֲחֵזי. ּ יָרָתא , ּתָ ׁשֵ
יה ַנְפָקאּהוא ֲאַתר , ְדַחְמָרא ֶחְדָוה ְּדָכל ֵחידו ִמּנֵ ּ ְּוסֹוֵפיה ִדיָנא. ּ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ
ְּדסֹוָפא ִדיֵליה ִניׁשו ְדֹכָלא, ּ ֲּאַתר ּכְ ּ ִּדיָנא הוא, ּ ּוֵביה ִאְתָדן ַעְלָמא, ּ ּ ירוָתא . ּ ְּוַעל ָדא ׁשֵ ּ

ך. ְוסֹוָפא ִדיָנא, ֶחְדָוה ִגיֵני ּכָ ֶמן, ְּבְ יה ָנְפָקא.ְּלַהְצִהיל ָפִנים ִמּשָׁ ּ ֵמֲאַתר ְדָכל ֶחְדָוה ִמּנֵ ּ.  

, ְוִאי ֵתיָמא, )סמיך(ֶּאָלא ֶלֶחם ַעְלָמא ָסִעיד . ַמאן ֶלֶחם, ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד
ְלחֹודֹוי ְּדֵביה ַתְלָייא ְסִעידו ְדַעְלָמא ּבִ ּ ָלא יֹוָמא, ָלאו ָהִכי, ּ ח, ְּדָהא ֵליְלָיא ּבְ ּכַ ּתַ , ָלא ִאׁשְ

א לֹוןְוָלא ּבָ ּוַמאן ְדַאְפִריׁש לֹון. ֵעי ְלַאְפָרׁשָ ִּיְתָפַרׁש ֵמַחִיין, ּ  )דברים ח(, ְּוַהְיינו ִדְכִתיב, ּ
י לא ַעל ַהֶלֶחם ְלַבדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם ְּלַמַען הֹוִדיֲעך ּכִ ּ א. ָ ֵעי ְלִאְתָפְרׁשָ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ּ.  

ְָדִוד ֵהיך ָקֲאַמר ְוֶלֶחם ְלַבב, ְוִאי ֵתיָמא יה ,  ֱאנֹוׁש ִיְסָעדּ ּהֹוִאיל ְוָלא ַתְלָייא ּבֵ
ְלחֹודֹוי ְסִעידו ְדַעְלָמא ּּבִ ֶּאָלא ַדְייָקא ְדִמָלה. ּ מֹו ַוְיָי, ו ִאיּתֹוַסף''וא, ְוֶלֶחם, ּּ , ְּוַעל ָדא, ּכְ

ֲחָדא ח ּכְ ּכַ ּתַ   .ּּכָֹלא ִאׁשְ

א ֲחֵזי ְַמאן ִדְמָבֵרך ַעל ְמזֹוָנא, ּתָ ָּלא ְיָבֵרך ַעל ְפ, ּ ּוָבֵעי ַנֲהָמא , תֹוָרא ֵריַקְנָיאְ
ָחא ַעל ָפתֹוָרא ּכְ ּתַ יִמיָנא, ְּלִאׁשְ א ְדַחְמָרא ּבִ ָמאָלא , ַמאי ַטְעָמא. ְוַכּסָ ָרא ׂשְ ִגין ְלָקׁשְ ּבְ

יִמיָנא ְייהו, ּבִ ַרך ִמּנַ ְּוַנֲהָמא ְדִיְתּבָ הו, ְּ ָרא ּבְ ּוְלִאְתַקּשְׁ וָרא, ּ ּוְלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד ִקּשׁ ְרָכא ְלָב, ּּ
ְדָקא ְיאות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ַיִין. ּ ר ּבְ יִמיָנא, ְּדָהא ֶלֶחם ִאְתַקּשַׁ ְרָיין , ְוַיִין ּבִ ְרָכאן ׁשַ ּוְכֵדין ּבִ

ַעְלָמא ְדָקא ְיאות, ּבְ ִלים ּכְ ּתְ ּוָפתֹוָרא ִאׁשְ ּ.  

י ִיְצָחק ן ָלן אֹוְרָחא ָדא ֶאָלא ְלִמׁשְ, ָאַמר ִרּבִ ִּאְלָמֵלא ָלא ִאְזַדּמָ ַּמע ִמִלין ִאֵליןּ ַּדי , ּ
י ְיהוָדה. ָלן ל ַהאי, ָּאַמר ִרּבִ ָּיאֹות הוא ְלַהאי ְינוָקא ְדָלא ִיְנַדע ּכָ ּ ִפיָנא , ּ ְוֲאָנא ִמְסּתָ

ִגין ַהאי. ֲּעֵליה ַעְלָמא ּבְ ה. ִּאי ִיְתַקַיים ּבְ י ִיְצָחק ְוָלּמָ ִגין ְדַהאי , ָּאַמר ֵליה. ָאַמר ִרּבִ ּּבְ
יהַרְבָיא ָיִכיל ָלא ּבֵ ּכְ ַאְתָרא ְדֵלית ְרׁשו ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָלא ּבְ ּכְ ּ ְלִאְסּתַ ּ ִפיָנא ֲעלֹוי. ּ , ּוִמְסּתָ

ל ְוַיַעְנׁשון ֵליה, ְּדַעד ָלא ִיְמֵטי ְלִפְרקֹוי ּכַ ח ְוִיְסּתַ ּגַ ַּיׁשְ ּ.  

ַמע ַההוא ְינוָקא ּׁשָ א ְלָעְלִמין, ָאַמר. ּ ִפיָנא ֵמעֹוָנׁשָ א ְּדָה, ָלא ִמְסּתָ ְעּתָ ׁשַ א ּבְ
א ֵמַעְלָמא ִליק ַאּבָ ְּדִאְסּתַ ִריך ִלי ְוַצֵלי ָעַלי, ּ ּּבָ א ָיִגין ָעַלי. ְ ִּויַדְעָנא ִדְזכוָתא ְדַאּבָ ָּאְמרו . ּ

ְוַמאן הוא ֲאבוך, ֵּליה ּ ּ ֵריה ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא)א ליתא רב יהודה''נ(, ָאַמר. ּ ּ ּבְ ּ ָּנְטלו , ּ
בוָה ַעל , ֵּליה ַלת ִמיִליןְּוַאְרּכְ ְתַפְייהו ּתְ   .ּּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]842דף [ -ּ

ָּקרו ֲעֵליה ָּאַמר לֹון ַההוא . 'ּ ֵמָהאֹוֶכל ָיָצא ַמֲאָכל וֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק ְוגו)שופטים יד(, ּ
ִּמָלה ֲאָתא ִליַדְייכו, ְּינוָקא ָּפִריׁשו ָלה, ּ ּ ָּאְמרו ֵליה. ּ ין ָלן ָאְרָחא , ּ ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

  . ַאְנּתְֵאיָמא, ְּדַחֵיי

א ִאית ָלן , ַהאי ְקָרא. ֵּמָהאֹוֶכל ָיָצא ַמֲאָכל וֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק, ָּפַתח ְוָאַמר ַאְסַמְכּתָ
יה ָּדא ַצִדיק, ֵמָהאֹוֶכל, ּּבֵ ַּצִדיק אֹוֵכל . ּ ַצִדיק אֹוֵכל ְלׂשֹוַבע ַנְפׁשֹו)משלי יג(, ִּדְכִתיב, ּ

אי, ְּוָנִטיל ּכָֹלא, ַּוַדאי ְבָעא. ע ַנְפׁשֹוְלׂשֹוַב, ַאּמַ ְּלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ַנְפׁשֹו , ְלֵמיַהב ׂשָ ּ
ְּדִאְלָמֵלא ַההוא ַצִדיק, ָיָצא ַמֲאָכל. ְּדָדִוד ּ ָּלא ִיפוק ְמזֹוָנא ְלָעְלִמין, ּ ְוָלא ָיִכיל ַעְלָמא , ּ

ַטל , ָּדא ִיְצָחק, ּוֵמַעז ָיָצא ָמתֹוק. )ביה(ְלָקְייָמא  ְְדָבִריך ְלַיֲעֹקב ּבְ י ּ ַמּנֵ ַמִים וִמׁשְ ַּהּשָׁ
  .ָהָאֶרץ

  ]ב''דף רמ ע - ' זוהר חלק א[

ב ְדֹכָלא ַחד, ּתו ַּאף ַעל ּגַ ָיא, ּ ִּאְלָמֵלא ּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ַמאן . ָלא ָנְפָקא ְדַבׁש, ּ
ַעל ֶפה. ְּדַבׁש ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ וְמתוִקים ִמְדַבׁש ְוֹנֶפת צוִפי)תהלים יט(, ִּדְכִתיב, ּ ּ ּ , ֵמַעז. םּ

ְכָתב ּבִ ן'  ה)תהלים כט(, ִּדְכִתיב, ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ַעל , ָיָצא ָמתֹוק. ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ
  )ב''דף רמ ע(. ֶּפה

ַלת יֹוִמין ֲחָדא ּתְ יה, ֲּאְזלו ּכְ ַּעד ְדָמטו ְלטוְרָסא ְדִקיָרא ְדִאּמֵ ּ ּ ּ יָון ְדָחַמאת לֹון . ּ ּּכֵ
יָת ַלת יֹוִמין ָאֳחָרִנין, אַאְתָקִנית ּבֵ ן ּתְ ּמָ ְרכוהו. ְּוַיְתבו ּתַ ּּבֵ יה , ְּוֲאְזלו, ּ ְּוִסְדרו ִמִלין ַקּמֵ ּ ּּ
ְמעֹון י ׁשִ ַּוַדאי ְירוַתת אֹוַרְייָתא ַאְחִסין, ָאַמר. ְּדַרּבִ ׁש , ּ ְּוִאְלָמֵלא ְזכוָתא ַדֲאָבָהן ִיְתַעּנַ

ִריך הוא ְל, ִּמְלֵעיָלא א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ַתר אֹוַרְייָתאְּ ִּאינון ְדָאְזִלין ּבָ ַּאְחִסינו ָלה ִאינון , ּ ּ ּ
ּוְבַנְייהו ְלָעְלִמין ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ה)ישעיה נט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּרוִחי '  ַוֲאִני ֹזאת ּבְ
ר ָעֶליך וגו   .'ֲָאׁשֶ

ּכֹון ְוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות ְוַיְרָכ ים ִיׁשְ ְּזבולון ְלחֹוף ַיּמִ ּ ּ א ָפַתח. 'תֹו ְוגוּ י ַאּבָ  )תהלים מה(, ִּרּבִ
ּבֹור הֹוְדך ַוֲהָדֶרך ך ַעל ָיֵרך ּגִ ֲָחגֹור ַחְרּבְ ָ ְ ּוְלִאְזַדְרָזא , ְלֵמיַזן ַזְייָנא, ְּוִכי ָדא הֹוד ְוָהָדר. ָ ּ

ַהאי אֹוַרְייָתא. ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּ ח ְקָרָבא ּבְ ְרֵמ, ְוַאּגַ הְוַזִריז ּגַ ּיה ּבָ ָּדא הוא , ּ ּ
ָבָחא  ָּדא הוא הֹוד ְוָהָדר, )דמאריה(ׁשְ ך, ּ   .ְָוַאּתְ ֲאַמְרּתְ ֲחגֹור ַחְרּבְ

ָרא ְדִמָלה, ֶּאָלא א, ַּוַדאי ִעּקְ ָּאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּיַהב קוְדׁשָ ים ֵליה , ְּ ְּוָרׁשִ
א ְבִני ָנׁשָ ִגין ְדִיְנְטרון ֵליה, ּבִ ּּבְ ּ אְו, ּ יָמא ְדַמְלּכָ ְפִגימו ְלַהאי ְרׁשִ מון ֵליה ּבִ ָּלא ִיְפּגְ ּ ּוַמאן . ּ
ְּדָפִגים ֵליה ִרית)ויקרא כו(ָּהא ָקִאים ְלֳקְבֵליה , ּ ְּלַנְקָמא נוְקָמא ,  ֶחֶרב ֹנֶקֶמת ְנַקם ּבְ

א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ יה, ּ ים ּבֵ ְּדִאְתְרׁשִ ְּוהוא ָפִגים ֵליה, ּ ּּ.  

ּוַמאן ְדָבֵעי ְלַנ ְרֵמיה, ְטָרא ַהאי ֲאַתרּ ן ּגַ ִּיְזַדֵרז ִויַתּקֵ ֵוי ְלֳקְבֵליה, ּ ִּויׁשַ א , ּ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
א ִיְתַקף ֲעלֹוי ְְלַהאי ֶחֶרב ְדָקְייָמא ַעל ָיֵרך, ְּדִיְצָרא ִביׁשָ אן ְדָפִגים ַהאי , ּ ְּלִאְתָפְרָעא ִמּמַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]843דף [ -ּ

ּבֹור, ּוְכֵדין. ֲאַתר ך ַעל ָיֵרך ּגִ ְֲחגֹור ַחְרּבְ ּבֹור ִאְתְקֵרי, ּּבֹור ִאיהוּגִ, ָ ְָוַעל ָדא הֹוְדך . ּגִ ּ
  .ַָוֲהָדֶרך

ּבֹור, ָּדָבר ַאֵחר ך ַעל ָיֵרך ּגִ ְֲחגֹור ַחְרּבְ ָאְרָחא. ָ ְצלֹוָתא , ַּמאן ְדָנִפיק ּבְ ְרֵמיה ּבִ ן ּגַ ְּיַתּקֵ
ַהאי , ְּדָמאֵריה ְצלֹוָתא , ֶּחֶרב ִעָלָאה,  ֶצֶדק)ב''ט ע''מ(ְּוִיְזַדֵרז ּבְ ּוָבעוִתין ַעד ָלא ִיפוק ּבִ ּ ּּ
ִדְכִתיב. ְלָאְרָחא ם ְלֶדֶרך ְפָעָמיו)תהלים פה(, ּכְ ּ ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵלך ְוָיׂשֵ ְ ְ א ֲחֵזי. ּ ְּזבולון , ּתָ ּ

ִביִלין ְוָאְרִחין ִדיָרא ִלׁשְ ח ְקָרִבין, ָנִפיק ּתְ ַהאי ֶחֶרב ִעָלָאה, ְוַאּגַ ְּוִאְזַדֵרז ּבְ ְצלֹוָתא , ּ ּבִ
ּוָבעו ָאְרָחא, ִתיןּ ין, ַעד ָלא ָנִפיק ּבְ ף ֲעַלְייהו, ּוְכֵדין ָנַצח ַעּמִ ּקַ , ְּוִאי ֵתיָמא ְיהוָדה. ְּוִאְתּתַ

ַהאי ן ּבְ ּקַ ָחא ְקָרִבין, ָהא ִאְתּתַ ַהאי ֶחְרב, ְּוִתּקוִנין, ְלַאּגָ אי ְזבולון, ּבְ ַּאּמַ   .ֶּאָלא. ּ

א ֲחֵזי ְבִטין, ּתָ ֵריַסר ׁשִ י ּתְ ְלהו, ַהּנֵ ּּכֻ ּקוָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהווּ ּ ּתִ ּקוִנין ְדנוְקֵבי . ּ ֵרין ּתִ ּּתְ ּ ּ
יִרים יר ַהּשִׁ ׁשִ ֹלמה ּבְ ִמיָטה, ְּוַחד ְלַכָלה, ַּחד ְלַרֲעָיא ִעָלָאה יֹוֵבָלא, ָאַמר ׁשְ ַנת ַהּשְׁ ַחד . ׁשְ

ּקוָנא ְלֵעיָלא א, ּּתִ ּקוָנא ְלַתּתָ ית. ְּוַחד ּתִ ֵרי , ּוא ָנֵמיָהִכי ה, עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ י ּתְ ַהּנֵ ּבְ
א, ַחד עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ַאְתֵרי ב, ְוַחד עֹוָבָדא ְלַתּתָ ְּוַעל ָדא ְפִתיָחא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּ' .

א ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּעֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ָּדא ֲעַבד ַעְלָמא ִעָלָאה, ּכְ ָאה, ּ ּתָ . ְוָדא ֲעַבד ַעְלָמא ּתַ
ַגְווָנא ָדא   .ּכְ

ֵרי ֹלֹמהּתְ ּקוִנין ְדנוְקֵבי ָקֲאַמר ׁשְ ּן ּתִ ּ א, ַחד ְלֵעיָלא, ּ ִתּקוָנא , ַחד ְלֵעיָלא. ְוַחד ְלַתּתָ ּּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּעָלָאה ִדׁשְ ּ א. ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ַחד ְלַתּתָ ָאה ּכְ ּתָ ִתּקוָנא ּתַ   .ּּבְ

א ֲחֵזי א, ּתָ ָאה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ַּזּכָ ּ ּ ָמר.  ְלַהאיְּדָזָכה, ּ ֵרי , ְוָהא ִאּתְ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ
ַעְרֵסיה ְדַיֲעֹקב, ַעְלָמא ֵליָמָתא ּכְ ח ַעְרָסא ׁשְ ּכַ ּתַ ָּלא ִאׁשְ ָלָקא . ּ א ְדָבָעא ְלִאְסּתַ ְעּתָ ּוְבׁשַ ּ

ִלים, ֵמַעְלָמא ֵדין ֲהָוה ׁשְ ָכל , ּכְ ִיְצָחק , ַּאְבָרָהם ִמיִמיֵניה.  ִסְטרֹוי)ב''א ע''רל(ּבְ
ֶאְמָצִעיָתא, ָּמאֵליהִמׂשְ יה, ּהוא ּבְ א ַקּמֵ ִכיְנּתָ יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב ַהאי. ּׁשְ , ָקָרא ִלְבנֹוי, ּּכֵ

א, ְּוָאַמר לֹון ֵהָאְספו ּקוָנא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ח ּתִ ּכַ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ן, ָּרָזא ְדִמָלה, ּתָ ּמָ חו ּתַ ּכָ ּתַ ּקוִנין ִאׁשְ ֵרין ּתִ ּּתְ ָאה, ּד ִעָלָאהַח, ּ ּתָ ְלֶמֱהֵוי , ְוַחד ּתַ
ְדָקא ְיאות ִלים ּכְ ּּכָֹלא ׁשְ ּקוָנא ִעָלָאה. ּ ּּתִ ּקוָנא ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ּקוָנא ְדיֹוֵבָלא , ּּתִ ְּדָהא ּתִ ּ

ְדָקֲאָמָרן, ִּאיהו יִרים ּכִ יר ַהּשִׁ ׁשִ ֹלֹמה ּבְ ַּההוא ְדָאַמר ׁשְ א ָסִתים ֲהָוה ְדָלא ִאְתּגַ, ּ ְּלָייא ֵּריׁשָ
ְלָייא, ָהָכא ְלָיין. ְּוָלא ָיאֹות ְלִאְתּגַ ְּדרֹוִעין ְוגוָפא ִאְתּגַ ּ ּׁשֹוִקין ְסִתימו ְוָלא . ְוָהא ְיִדיִעין, ּ

א, ַמאי ַטְעָמא. ִּאְתַגְלָיין ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְרָיא ֶאָלא ּבְ ִגין ִדְנבוָאה ָלא ׁשַ ּּבְ ּ ְּוִתּקוָנא ָדא . ּּ
  .ָסִתים ְוַגְלָייא

  ]א''דף רמא ע - '  חלק אזוהר[

ָאה ּתָ ּקוָנא ָאֳחָרא ּתַ יִרים, ּּתִ יר ַהּשִׁ ׁשִ ֹלֹמה ּבְ ּקוָנא ְדַכָלה ְדָקֲאַמר ׁשְ ּּתִ ּ ּקוָנא , ּּ ַּהאי ּתִ
יר ְלָייא ַיּתִ ְּדִאְתּגַ ְבִטין , ּ ְתֵריַסר ׁשִ חֹוָתה )א''דף רמא ע(ְּוִתּקוָנא ָדא ּבִ ְּדִאינון ּתְ ּ ְּוִתּקוָנא , ּ

  .ּיָלהְּדגוָפא ִד
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]844דף [ -ּ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ּ ַוַיַעׂש ֶאת ַהָים מוָצק ְוגו)מלכים א ז(, ָּפַתח ִרּבִ ּ ֵני . 'ּ ּוְכִתיב עֹוֵמד ַעל ׁשְ
ה ְוגו ה פֹוִנים ֶנְגּבָ לׁשָ ה וׁשְ ה פֹוִנים ָיּמָ לׁשָ ה פֹוִנים ָצפֹוָנה וׁשְ לׁשָ ָקר ׁשְ ר ּבָ ָּעׂשָ ּ ּּ ו ''רמ(' ּ

ּ ְוַהָים ֲעֵליֶהם ִמְלַמְעָל)א''ע ַחת ַהָים . 'ה ְוגוּ ר ּתַ ֵנים ָעׂשָ ָקר ׁשְ ּוְכִתיב ְוֶאת ַהּבָ עֹוֵמד . )'וגו(ּ
ָקר ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ַעל ׁשְ י, ּ ְקָנא ּבְ ְתֵרין ָעְלִמין''ְּדָדא ָים ִמּתַ ְתֵריַסר , ב ּבִ ּבִ

ן ְתֵריַסר. ְלֵעיָלא ְרִתיִכין ְמַמּנָ ֵריַסר , ְלֵעיָלא ּבִ א ּתְ ְבִטיןְלַתּתָ יָון ְדָחָמא ַיֲעֹקב . ׁשִ ּּכֵ
ּקוָנא ִעָלָאה ּּתִ א ָקִאים ְלֳקְבֵליה, ּ ִכיְנּתָ ּקוָנָהא, ְּוָחָמא ׁשְ ָלָמא ּתִ ָעא ְלַאׁשְ ָקָרא ִלְבנֹוִהי , ּּבָ

ֵריַסר ָלָמא ְמֵהיְמנוָתא. ְּוָאַמר לֹון ֵהָאְספו, ּתְ ַּאְתִקינו ַגְרַמְייכו ְלַאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵריַס, ּתָ ְבִטיןּתְ ד, ר ׁשִ ד, ִּדְגִלין' ּבְ ה , ִסְטִרין' ּבְ לׁשָ ה פֹוִנים ָצפֹוָנה וׁשְ לׁשָ ּׁשְ ּ
ה פֹוִנים ִמְזָרָחה ְוַהָים ֲעֵליֶהם לׁשָ ה וׁשְ ה פֹוִנים ֶנְגּבָ לׁשָ ּפֹוִנים ָיָמה וׁשְ ּ ּ ּּ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי. ּ ּ ,

ְבִטין ְלָכל ְסַטר ְלד ַלת ׁשִ ְבִטין ִלְדרֹוָעא ִדיִמיָנאּוְתַלת, ּרוֵחי ַעְלָמא' ּתְ ְבִטין , ּ ׁשִ ּוְתַלת ׁשִ
ָמאָלא ְבִטין, ִלְדרֹוָעא ִדׂשְ ָמאָלא, ְלַיְרָכא ְיִמיָנא, ּוְתַלת ׁשִ ְבִטין ְלַיְרָכא ׂשְ , ּוְתַלת ׁשִ

א ֲעַלְייהו ִכיְנּתָ ְּוגוָפא ִדׁשְ   .ְּוַהָים ֲעֵליֶהם, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ְבִט ַלת ׁשִ ְבִטין ְלַיְרָכא, ין ִלְדרֹוָעאַמאי ַטְעָמא ּתְ ֶּאָלא ָרָזא . ְּוֵכן ְלֹכָלא, ּוְתַלת ׁשִ
ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ְּדִמָלה ִרין ִאינון ּבִ ַלת ִקׁשְ ָמאָלא, ּּתְ ׂשְ ַיְרָכא ְיִמיָנא, ּוְתַלת ּבִ , ּוְתַלת ּבְ

ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ ִרין ּבְ ִרין, ּוְתַלת ִקׁשְ ֵריַסר ִקׁשְ חו ּתְ ּכָ ּתַ ע ִסְטִריןִּאׁשְ ְּוגוָפא ֲעַלְייהו,  ְלַאְרּבַ ּ .
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ֵריַסר ִעם ּגוָפא ּכְ חו ּתְ ּכָ ּתַ ִּאׁשְ ָרֵאל , ִּדְכִתיב, ְמָנא ָלן. ּ ְבֵטי ִיׂשְ ל ֵאֶלה ׁשִ ּּכָ

ר ֵנים ָעׂשָ ָנא, ְוֹזאת. ׁשְ ּבְ ִלים חוׁשְ ּתְ ִגין ְדָבה ִאׁשְ ּּבְ ּ ָמר ְוַהָים ֲעֵל, ּ ָמה ְדִאּתְ . ּיֶהם ִמְלָמְעָלהּּכְ
ְבָעה ֵעיֵני ה)זכריה ד( ְבָעה ֵעיֵני ָהֵעָדה',  ׁשִ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין. ִּאינון ׁשִ ֲעָרָהא. ּׁשִ ָמה , ׂשַ ּכְ

ל ַהְפקוִדים ְלַמֲחֵנה ְיהוָדה ְמַאת ֶאֶלף ְוגו)במדבר כ(, ִדְכִתיב ּ ּכָ ּ ל ַהְפקוִדים ְלַמֲחִנה . 'ּ ּּכָ ּ
ְּוֵכן ְלֻכְלהו, ְּראוֵבן ּ.  

ְסִליקו ְדַיֲעֹקב ֵמַעְלָמא, ְוִאי ֵתיָמא ִמְצַרִים ּבִ א, ּּבְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִלימו ּבְ ח ׁשְ ּכַ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ,
ּּכוֵלי ַהאי ָאן הוא ין ֲהוו. ּּ ְבִעין ַנְפׁשִ ַּוַדאי ׁשִ ִנין, ּ ֵרה ׁשְ ַבע ֶעׂשְ ׁשְ ְּוָכל ִאינון ְדאֹוִלידו ּבִ ּ ּ ,

ָנא ּבְ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ָמה. ּ ְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו )שמות א( ִדְכִתיב ּכְ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּ וְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ְמֹאד ְמֹאד י)תהלים מ(, ּוְכִתיב. ּבִ ֲערֹות ֹראׁשִ ֵליָמא. ּ ָעְצמו ִמּשַׂ ָאה חוָלֵקיה ְדַיֲעֹקב ׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ,

א ִלים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ְּדהוא ִאׁשְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ִתּקוָנא ִעָלָאה ְדיֹוֵבָלא, ּ ֲּאָבל ּבְ ח ּכוֵלי , ּּ ּכַ ּתַ ֵּהיך ִאׁשְ ּ ְ

ַכְרָמא, ַאְרָיא, ָּאַמר ֵליה. ַהאי יָון ְדַסַדר ַרְגלֹוי ְלֵמיָעאל ּבְ ּּכֵ ֲהֵדיה, ּ ַּמאן ִאיהו ְדָעִייל ּבַ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ֶאָח)איוב כג(, ָּפַתח ִרּבִ יֶבּנו ְוַנְפׁשֹו ִאְוָתה ַוָיַעׂשּ ְוהוא ּבְ ּד וִמי ְיׁשִ ּ ַהאי . ּ
ּקוָנא ִעָלָאה ּּתִ ּהוא ּכָֹלא ַחד, ּ ָאה, ּ ּתָ ַהאי ּתַ יה ִפירוָדא ּכְ ָּלא ֲהֵוי ּבֵ ִתיב, ּּ בראשית (, ְּדָהא ּכְ

ים)ב ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֶרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ יה ִפירו. ּ ב ְדִאית ּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ לון , ָדאּּ ּכְ ד ִיְסּתַ ּּכַ
  .ּּכָֹלא ַסְלָקא ְלַחד, ִּמֵלי



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]845דף [ -ּ

ּקוָנא ִעָלָאה ְדיֹוֵבָלא ֲּאָבל ַהאי ּתִ ֵריַסר, ּ ָאה, ָקְייָמא ַעל ּתְ ּתָ ַהאי ּתַ ב . ּכְ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדִאיהו ַחד ִלים ְלָכל ְסַטר, ּ ַהאי ְסַטר, ַהאי ַחד ַאׁשְ ית ִסְטִר. ּוְבַהאי ְסַטר, ּבְ ין ִּאינון ׁשִ

ִריַסר ֲהוו ִּעָלִאין ּתְ ְּדָכל ַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה. ּ יה)א''ח ע''קנ(, ּ ִליל ִמּנֵ חו , ּ ְוִאְתּכְ ּכָ ּתַ ְּוִאׁשְ
ֵריַסר ֵריַסר, ְּוגוָפא, ּתְ ָמר, ָּדא ַיֲעֹקב, ַּמאן ּגוָפא. ְּוֹכָלא ָקְייָמא ַעל ּתְ ֶּאָלא , ְוָהא ִאּתְ

ַחד ָקְייֵמי א ְוגוָפא ּבְ   .ֵּריׁשָ

ֵריַסרת ִרין ִדְדרֹוָעא ְיִמיָנא ֶחֶס, ּו ּתְ ַלת ִקׁשְ ִרין ִדְדרֹוָעא . ד ֲחָסִדים''ּּתְ ַלת ִקׁשְ ּּתְ
בוָר ָמאָלא ּגְ בורֹות''ּׂשְ ַיְרָכא ְיִמיָנא. ּה ּגְ ִרין ּבְ ַלת ִקׁשְ ִרין . ח ְנָצִחים''ְנַצ, ּתְ ַלת ִקׁשְ ּתְ

ָמאָלא ַיְרָכא ׂשְ ֵרי. ד ְוהֹודֹות''הֹו, ּבְ ֵליַסר. ַסרָהא ּתְ ְּוגוָפא ָקְייָמא ֲעַלְייהו ָהא ּתְ , ּּתו. ּ
ְתֵליַסר ְמִכיָלן אֹוַרְייָתא ִאְתְפַרׁש ִיחוָדא, ְּוֹכָלא ַחד, ּּבִ א ּבְ ַּעד ַההוא ֲאַתר , ֵּמֵעיָלא ְלַתּתָ

ְּדָקְייָמא ַעל ִפירוָדא ּּ.  

  ]ב''דף רמא ע - ' זוהר חלק א[

ְבָעה ַעְיִנין ִעָלִאין ה ְמׁשֹוְטִטים ְדכוִרין'  ֵעיִני ה)זכריה ד(, ִּדְכִתיבִּאֵלין , ּׁשִ ֵּהּמָ ְּדָהא , ּ
ֲּאַתר ִדְדכוָרא ִאיהו ּ א , ְמׁשֹוְטטֹות'  ֵעיֵני ה)דברי הימים ב טז(ָהָכא . ּ ִכיְנּתָ ִתּקוֵני ׁשְ ּּבְ

א ֲּאַתר ְדנוְקָבא , ְלַתּתָ ְבָעה ַעְיִנין ִעָלִאין. )ג קיימא''זהר חדש ל(ּ , ל ָהא ִדְכִתיבָלֳקֵבי, ּׁשִ
בוָרה ְוגו )ב''דף רמא ע( 'ְָלך ה )דברי הימים א כט( דוָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ִלים ְלָכל , ַהאי ֲאַתר. 'ּּ ַאׁשְ

  .ְסַטר

ֲעָרא ָמה ִדְכִתיב, ּתו ׂשַ בורֹות ה)תהלים קו(, ּכְ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. 'ּ

י )מ ֲערֹות ֹראׁשִ י ֹלא ָתְמנו ְוגו' ּ ַחְסֵדי ה)איכה ג( ,ּוְכִתיב. ָּעְצמו ִמּשַׂ ְּוִתּקוִנין ִאֵלין . 'ּּכִ ּ
ָלקו  ִּאְסּתַ ָמר ְטֵפי.  ְלֲאַתר ָאֳחָרא)מאתר(ּ ב ְדָהָכא ִאּתְ ַמְתְקָלא , ְּוַאף ַעל ּגַ ִליק ּבְ ְּוִאְסּתַ

ָאה א ֲאָמָרן, ִּעָלָאה ְוַתּתָ ֹלֹמה ַמְלּכָ ָאה חוְלֵקהֹון . א לֹוןְוִאְצָטִריְכָנא ְלָפְרׁשָ, ּוׁשְ ַּזּכָ
יר ְּדַצִדיַקָיא ַיּתִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָיְדִעין ָאְרָחא ְדקוְדׁשָ ּ ְלָייא ְלָיְדֵעי ִמִדין, ְּ ְּוָהָכא ּכָֹלא ִאְתּגַ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ַנאי ֲעָבדו, ָּאַמר ִרּבִ שָכר ּתְ ְּזבוֻלן ְוִיּשָׂ אֹוַרְייָתא, ּ ִפיק ְוַחד ָנ, ַחד ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ
שָכר, ְּוָעִביד ְפַרְקַמְטָיא ר)משלי ג(, ִּדְכִתיב, ְְוָתִמיך ְלִיּשָׂ ְּוֲהָוה ָפִריׁש . ּ ְותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ

ד ְפַרְקַמְטָיא י ְלֶמְעּבַ ַיּמֵ ְּוחוָלֵקיה ָהִכי ֲהָוה, ּּבְ יה, ּ א ֲהָוה ַאְחַסְנּתֵ ְּדָהא ַיּמָ ך ָקֵרי . ּ ְוְבִגיִני ּכָ ּ
ְֵליה ָיֵרך יה ְדָיֵרך ְלַנְפָקא וְלֵמיַעלַּד. ּ ְּרּכֵ ּ ַמח ְזבולון )דברים לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ּ ׂשְ ּ

ֹאֳהֶלך שָכר ּבְ ֵצאֶתך ְוִיּשָׂ ָּבְ ּכֹון. ָ ים ִיׁשְ ים, ְלחֹוף ַיּמִ י ַיּמִ ִאינון ְפִריׁשֵ ּּבְ ד ְפַרְקַמְטָיא, ּ . ְּלֶמְעּבַ
ים א ֲה, ְלחֹוף ַיּמִ ב ְדַחד ַיּמָ יהַּאף ַעל ּגַ ַאְחַסְנּתֵ ָּוה ֵליה ּבְ ְרָייא, ּ ין ׁשָ ְתֵרין ַיּמִ   .ּבִ

י יֹוֵסי ָאַמר א ִדיֵליה, ִרּבִ ַיּמָ ין ֲהוו ְמַהְדָרן ַקְרפֹוִלין ּבְ ָאר ַיּמִ ל ׁשְ ּּכָ ּ ְּוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות. ּּ ּ ,
ד ְסחֹוָרָתא ִחין ְלֶמְעּבַ ּכְ ּתַ י ִחְזִקָיה ַיְרָכֵתיה ִדיֵליה ָאַמר ִר, ְוַיְרָכתֹו. ֲּאַתר ְדָכל ַאְרִבין ִמׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ

ּוְתחוָמא ָפִריׁש ְלַההוא ֲאַתר, ָמֵטי ַעל ְסַפר ִצידֹון ּ ּוְפַרְקַמְטָיא ְדָכל ָמאֵרי ְסחֹוָרָתא, ּּ ּ ,
ְסחֹוָרַתְיהו ְלַההוא ֲאַתר ָּסֲחִרין ְוָתְייִבין ּבִ ּ.  
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י ַאָחא ָאַמר ִתיב, ִרּבִ ית ֶמַל)ויקרא ב(, ּכְ ּבִ ִרית ֱאֹלֶהיך ֵמַעל ִמְנָחֶתך ַעל  ְולא ַתׁשְ ָח ּבְ ָ

ְקִריב ֶמַלח ְנך ּתַ ל ָקְרּבָ אי ֶמַלח, ָּכָ ם ְמִריָרא . ְוִכי ַאּמַ ִגין ְדִאיהו ְמָמֵרק וְמַבּשֵׂ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ל ְמִריָרא,  ִמְלָחא)בגין(ְוִאי ָלאו ֲהֵוי , ְלַאְטָעָמא ֲּהָדא הוא . ָלא ָיִכיל ַעְלָמא ְלִמְסּבַ

ֵבי ֵתֵבל)ישעיה כו( ,ִדְכִתיב ָפֶטיך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדו יֹוׁשְ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּ ּכִ ָ תהלים (, ּוְכִתיב. ּ

ְסֲאך)פט ָפט ְמכֹון ּכִ ָ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ ּ.  

יה ִרית ְדַעְלָמא ָקְייָמא ּבֵ ּוֶמַלח ִאיהו ּבְ ּ  ִאם לא ְבִריִתי יֹוָמם )ירמיה לג(, ִּדְכִתיב. ּ
ַמִי יְוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ְמּתִ ך. ם ָוָאֶרץ לא ׂשָ ִגין ּכָ ִרית ֱאֹלֶהיך, ְּבְ ַלח, ִָאְקֵרי ּבְ , ְוִאְקֵרי ַים ַהּמֶ

ֵמיה א ִאְקֵרי ַעל ׁשְ   .ְּוַיּמָ

י ִחָייא ָאַמר ִתיב, ִּרּבִ י ַצִדיק ה)תהלים יא(, ּכְ א , ְצָדקֹות ָאֵהב' ּ ּכִ ַיּמָ ָּדא ִמְלָחא ּבְ
ּוַמאן ְדָפִריׁש לֹון. )במיא( ּ ִר, ּ ִתיב. ּים ְלַגְרֵמיה ִמיָתהּגָ ך ּכְ ית ֶמַלח, ְְבִגין ּכָ ּבִ , ֹלא ַתׁשְ

ָלא ָדא ָלא ָאְזָלא   .ְּדָהא ָדא ּבְ

י ַאָחא ים)שמות מח(ְוִאְקֵרי , ַּים ַחד הוא, ָאַמר ִרּבִ א ְדִאיהו .  ַיּמִ ַיּמָ ֶּאָלא ֲאַתר ִאית ּבְ ּ ּ
יה ַמִיין ְמִתי, ַמִיין ְצִליָלן ַּוֲאַתר ְדִאית ּבֵ יה ַמִיין ְמִריָרן, ָקןּ ַּוֲאַתר ְדִאית ּבֵ ך , ּ ְְבִגין ּכָ

ים ָקִריָנן ים, ַיּמִ א. ְּוַעל ָדא ְלחֹוף ַיּמִ י ַאּבָ ְבָטא, ָאַמר ִרּבִ ְבָטא ְוׁשִ ל ׁשִ ְוָכל ַחד ְוַחד , ּכָ
ָרא ַחד גוָפא, ִקׁשְ ָרן ּבְ ִרין ְדִמְתַחּבְ ֵּמִאינון ִקׁשְ ּ ּ.  

א ֲהָוה ָיִתיב ֵל י ַאּבָ אֹוַרְייָתאִרּבִ י , ַּעד ְדֲהָוה ָיִתיב. יְלָיא ַחד ְוָקם ְלִמְלֵעי ּבְ ֲאָתא ִרּבִ
ִכיֵחי, ָאַמר. ּוָבַטׁש ֲאִפְתָחא, יֹוֵסי טוְפְסָרא ַקְפְטָלאי ׁשְ ִּסיְפָטא ּבְ ּ.  

אֹוַרְייָתא ָּיְתבו ְוָלעו ּבְ ְייהו. ּ ִפיָזא ְוָיִתיב ַקּמַ ֵריה ְדאוׁשְ ַּאְדָהִכי ָקם ּבְ ּ ּ ר לֹון ַמאי ָאַמ, ּּ
י ְוגו)יהושע ב(, ִדְכִתיב ם ִלי אֹות ֱאֶמת. ' ְוַהֲחִייֶתם ֶאת ָאִבי ְוֶאת ִאּמִ ּוְכִתיב וְנַתּתֶ ַמאי . ּ

ְייהו ַעאת ִמּנַ ַאְלּתְ. ָּקא ּבָ א ָיאֹות ׁשָ י ַאּבָ ִרי, ָאַמר ִרּבִ ַמְעּתְ ִמיִדי ֵאיָמא ּבְ . ֲאָבל ִאי ׁשָ
א, ָאַמר ֵאְלּתָ ְייהוְּדָהא ִא, ּתו ׁשְ ּינון ַיֲהבו ָלה ַמה ְדָלא ָבַעאת ִמּנַ ּ ּ ּ ּק, ִּדְכִתיב, ּ ות 1ֶאת ּתִ

ֲחלֹון ְוגו ִרי ּבַ ְקׁשְ ִני ַהֶזה ּתִ ּחוט ַהּשָׁ ּ'.  

ַעאת ִסיָמָנא ְדַחֵיי, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ', ִּדְכִתיב ְוַהֲחִייֶתם ֶאת ָאִבי ְוגו, ִּהיא ּבָ
ְרָייאִּסיָמָנא ְדַחֵיי ָלא , ַוֲאָמָרה אֹות ֱאֶמת, ׁשַ ּוַמאי ִאיהו , ֶאָלא ּבְ  אֹות )א''ויקרא ב ע(ּ
ְרָיין ַחִיין', ָּדא ָאת ו, ֱאֶמת ִגין ְדֵביה ׁשַ ּּבְ ּ ַעאת, ָהִכי אֹוִליְפָנא. ּ ה ָקא ּבָ , ִסיָמָנא ְדמׁשֶ

ִני ְקַות חוט ַהּשָׁ אי ַיֲהבו ָלה ּתִ ְּוִאינון ַאּמַ ּ ּ ּ.  

ֶּאָלא ִאינון ָאְמֵרי ה, ּ ַלק ֵמַעְלָמאמׁשֶ א, ּ ָהא ִאְסּתַ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ְוָהא ָמָטא , ְּדָהא ִאְתּכְ
ַלט ְִסיָמָנא ְדִסיֲהָרא ִאית ָלן ְלֵמיַהב ָלך, ִזְמָנא ְדִסיֲהָרא ְלִמׁשְ ּוַמאי ִאיהו, ּ ּק, ּ ּות חוט 1ּתִ

ִני ַהֶזה ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּהּשָׁ ְפתֹו)שיר השירים ד(, ּכְ ִני ׂשִ חוט ַהּשָׁ ַע . ְַתִיךּ ּכְ ִסיָמָנא ִדיהֹוׁשֻ
ך א, ְְיֵהא ַגּבָ ּתָ ִגין ְדׁשוְלָטנוָתא ְדִסיֲהָרא ַהׁשְ ּּבְ ּ י יֹוֵסי . ּ א ְוִרּבִ י ַאּבָ  )א''דף רמב ע(ָּקמו ִרּבִ
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קוהו ּוְנׁשָ ּ א, ָּאְמרו. ּ ין ַאְנּתְ ְלֶמֱהֵוי ֵריׁש ְמִתיְבּתָ ָרֵאל, ַּוַדאי ַזּמִ ִיׂשְ א ּבְ . ַּמּנוּו, אֹו ַגְבָרא ַרּבָ
י ּבֹון   .ִרּבִ

ִאיל ְוָאַמר ְבִטין, ּתו ׁשָ ֵריַסר ׁשִ ְלהו ּתְ נֹוי ְדַיֲעֹקב ּכֻ ּּבְ ַגְווָנא , ּ א ּכְ ִּאְתַסְדרו ְלַתּתָ ּ
ִדיר, ִדְלֵעיָלא שָכר ּתָ ִבְרָכאן ְזבולון ְלִיּשָׂ אי ַאְקִדים ּבְ ַּאּמַ ּ ְדלוֵתיה , ּ ּתַ שָכר ִאׁשְ ְּוָהא ִיּשָׂ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ָכל ֲאַתרְוא, ּבְ ִבְרָכאן, ֹּוַרְייָתא ַאְקִדים ּבְ אי ַאְקִדים ֵליה ְזבולון ּבְ ַּאּמַ ּ ּ ֲאבֹוי . ּ
ַּאְקִדים ֵליה ה ַאְקִדים ֵליה, ּ ּמׁשֶ ּ.  

א ִמפוֵמיה ֶּאָלא ְזבולון ָזָכה ַעל ְדֲאִפיק ִפּתָ ּ ּ ּ ּּ ּ שָכר, ּ ְּוָיַהב ְלפוֵמיה ְדִיּשָׂ ּ ך , ּ ִגיֵני ּכָ ְּבְ

ַּאְקִדים ֵליה ּבְ ַּמאן ְדָסִעיד ְלָמֵריה ְדאֹוַרְייָתא, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ִבְרָכאןּ ּ ְרָכאן , ּ ָנִטיל ּבִ
א ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדָזֵכי ִלְתֵרי ָפתֹוֵרי. ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ ָזֵכי . ַּמה ְדָלא ָזֵכי ּבַ

ַהאי ַעְלָמא ַרך ּבְ ְְלעוְתָרא ְדִיְתּבָ ַעְלָמא ְדָאֵתיְוָזֵכי ְלֶמֱהֵוי ֵל, ּ ּיה חוָלָקא ּבְ ֲּהָדא הוא . ּ
ּכֹון ְוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות, ִדְכִתיב ים ִיׁשְ ְּזבולון ְלחֹוף ַיּמִ ּ ּ ים. ּ יָון ִדְכִתיב ְלחֹוף ַיּמִ אי , ּּכֵ ַאּמַ

ְּוהוא ְלחֹוף ֳאִניֹות ים, ֶּאָלא. ּ ַעְלָמא ֵדין, ְלחֹוף ַיּמִ ַעְלָמא ְדָא, ְּלחֹוף ֳאִניֹות. ּבְ ָמא , ֵתיּבְ ּכְ
ם ֳאִניֹות ְיַהֵלכון ְוגו)תהלים קד(, ְדַאּתְ ָאֵמר ּ ׁשָ ּ ן הוא ְנִגידו ְדַעְלָמא ְדָאֵתי', ּ ְּדַתּמָ ּ ּ.  

ְמְצאו ֶאת דֹוִדי )שיר השירים ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ַלִים ִאם ּתִ נֹות ְירוׁשָ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ ּ ִהׁשְ ּ ּ
חֹוַלת ַאֲהָבה  ידו לֹו ׁשֶ ּגִ ָרֵאל. ָאִניַּמה ּתַ ְכְנֶסת ִיׂשְ א ּכִ ְּדִאיִהי , ְוִכי ַמאן ָקִריב ְלַמְלּכָ

ידו לֹו ּגִ ְמְצאו ֶאת דֹוִדי ַמה ּתַ ָּאְמַרת ִאם ּתִ ּ ַלִים. ּ נֹות ְירוׁשָ ֶּאָלא ּבְ ַמְתהֹון , ּ ִּאֵלין ִאינון ִנׁשְ ּ
ִדיר א ּתָ ְּדַצִדיַקָייא ְדִאינון ְקֵריִבין ְלַמְלּכָ ּ ּ ָכל יֹוָמא ִעְסקֹוי ּומֹוְדִעין ְלַמ, ּ א ּבְ ְלּכָ

  .ְדַמְטרֹוִניָתא

ָמָתא ָנֲחַתת ְלַעְלָמא, ְּדָהִכי אֹוִליְפָנא א ְדִנׁשְ ְעּתָ ׁשַ ָרֵאל ָעאַלת ֲעָלה , ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּּכְ
ִקיוָמא ְדאֹוָמָאה ּּבְ א, ּ יה, ִּדיֲחֵוי ְלַמְלּכָ ְּויֹוַדע ֵליה ְרִחימוָתא ִדיָלה ְלַגּבֵ ּ ּ ִגין ְלִאְת, ּ ַּפְייָסא ּבְ

ֲהֵדיה   .ּּבַ

ה פוָמא, ּוְבּמָ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ר ָנׁש ְלַיֲחָדא ׁשְ ִגין ְדִחיוָבא ַעל ּבַ ּּבְ ּ ּ א, ּּ ַנְפׁשָ א ּבְ ִלּבָ , ּבְ
ָרא ּכָֹלא ּשְׁ ּוְלַאּקְ ִטיְפָסא, ּ ָרא ּבְ ְלהֹוָבא ְדִאְתַקּשְׁ ׁשַ ּּכְ ּוְבַההוא ִיחוָדא ְדָעִביד, ּ ּ ּ ִרים , ּ ּגָ

ַמְטרֹוִניָתאְּלִאְתַפְייָסא א ּבְ יה,  ַמְלּכָ א ְרִחימוָתא ִדיָלה ְלַגּבֵ ְּואֹוַדע ֵליה ְלַמְלּכָ ּ ּ ּ.  

ַלם, ָּדָבר ַאֵחר נֹות ְירוׁשָ ְבִטין, ּּבְ ֵריַסר ׁשִ ֵריַסר טוִרין , ְּדָתִניָנן. ִּאֵלין ּתְ ַל ם ַעל ּתְ ְּירוׁשָ ּ
ְבָעה. ָקְייָמא ּוַמאן ְדָאַמר ַעל ׁשִ ִלימוָלא ָקֲאַמר ְלַאׁשְ, ּ ב ְדֹכָלא ַחד, ָּלָמא ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,

ְבָעה ֵריַסר', ְוִאית ד, ְּדִאית ׁשִ   .ְּוֹכָלא ַחד, ְוִאית ּתְ

ֵריַסר טוִרין ָקְייָמא ַּוַדאי ַעל ּתְ ַלת טוִרין ְלִסְטָרא ָדא, ּ ּוְתַלת טוִרין ְלִסְטָרא ָדא, ּּתְ ּ ,
ע ִזְווָיין ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ַחָיהּוְכֵדין ִאְתְקֵרי, ְוֵכן ְלַאְרּבַ ר )יחזקאל י(, ּכְ ּ ִהיא ַהַחָיה ֲאׁשֶ

ָרֵאל ַחת ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ַלִים. ָרִאיִתי ּתַ נֹות ְירוׁשָ ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ ִגין ְדָקְייָמא ֲעַלְייהו, ּ ּּבְ ְּוִאינון . ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ א ַעל ּכְ ְבֵטי ָיה )ב''תהלים קכ(, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי. ָּסֲהֵדי ַסֲהדוָתא ְלַמְלּכָ ּ ׁשִ
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ם ְיָי ָרֵאל ְלהֹודֹות ְלׁשֵ י ְיהוָדה. ֵּעדות ְלִיׂשְ ָרֵאל, ָּאַמר ִרּבִ ָאה חוְלֵקהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְּדָיְדֵעי , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּאֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ִתיב, ְּ ה ַלְיָי ֱאלֶהיך )דברים יד(, ֲּעַלְייהו ּכְ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ ָ ּכִ

ַחר ְיָי ְוגוּוְב   :'ָך ּבָ

ְפָתִים ׁשְ ין ַהּמִ ֶרם רֹוֵבץ ּבֵ שָכר ֲחמֹור ּגָ י ֶאְלָעָזר. ִּיּשָׂ שָכר ֲחמֹור , ָאַמר ִרּבִ ְוִכי ִיּשָׂ
אֹוַרְייָתא. ִאְקֵרי ַדל ּבְ ּתַ ִגין ְדִאׁשְ ִּאי ּבְ ִּנְקְרֵייה ֵליה סוס אֹו ַאְרֵיה, ּ ּ ּ אי , אֹו ָנֵמר, ּ ַאּמַ
ִגין ַדֲחמֹור ָנִטיל ָמטוָלא, ּוֶּאָלא ָאְמר. ֲחמֹור ּּבְ ִעיֵרי, ּ ָאר ּבְ ׁשְ ָמאֵריה ּכִ ִעיט ּבְ ְוָלא , ְּוָלא ּבָ

ּסות ָהרוַח יה ּגַ ִּאית ּבֵ ּ ן, ּ ּקַ ֲאַתר ִמְתּתַ ב ּבְ ּכַ שָכר. ְּוָלא ַחִייׁש ְלִמׁשְ , ּאוף ָהִכי ִיּשָׂ
אֹוַרְייָתא ְדלוֵתיה ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ִריך , ְייָתאָּנִטיל ָמטוָלא ְדאֹוַר, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִעיט ּבֵ ְְוָלא ּבָ ּ ּ

ּסות ָהרוַח, ּהוא יה ּגַ ְּוָלא ִאית ּבֵ ּ ֲחמֹור ְדָלא ָחִייׁש ִליָקָרא ִדיֵליה, ּ ּּכַ ֶּאָלא ִליָקָרא , ּ
ְפָתִים. )א דרביה''ס(ְּדָמֵריה  ׁשְ ין ַהּמִ ן, ּרֹוֵבץ ּבֵ יׁשַ ְדַאְמִריָנן ְוַעל ָהָאֶרץ ּתִ  ַצַער ְּוַחֵיי, ּכִ

ְחֶיה ה ָעֵמל, ּתִ   .ּוַבּתֹוָרה ַאּתָ

  ]ב''דף רמב ע - ' זוהר חלק א[

ֶרם רֹוֵבץ ְוגו ר ֲחמֹור ּגָ שּכָ אֹוִרי '  ְלָדִוד ה)תהלים כז(, ָּפַתח ְוָאַמר. 'ָּדָבר ַאֵחר ִיּשָׂ
י ֶאְפָחד י ִאיָרא ְיָי ָמעֹוז ַחַיי ִמּמִ ִעי ִמּמִ ה ֲחִביִבין ִאינון ִמ, ְּוִיׁשְ ּמָ ִּלין ְדאֹוַרְייָתאּּכַ ה , ּ ּמָ ּכַ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ֲּחִביִבין ִאינון ְדִמׁשְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ ַדל . ְּ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא א, ָּנִטיר הוא ְלֵעיָלא, ָּלא ָדִחיל ִמִפְגֵעי ַעְלָמא, ּבְ , ְוָלא עֹוד. ָּנִטיר הוא ְלַתּתָ

ְּדָכִפית ְלָכל ְפִגיֵעי ְדַעְלָמא )ב'' רמב עדף(ֶּאָלא  א, ּ   .ְּוָאִחית לֹון ְלעוְמֵקי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ

 ] בשנה75יום [סדר הלימוד ליום טז כסלו 

א ֲחֵזי א ְדָעאל ֵליְלָיא, ּתָ ְעּתָ ׁשַ י ַוֲחָמֵרי , ּ ָפְתִחין ְסִתיִמין)א''ב ע''לעיל קע(, ּּבְ ְוַכְלּבֵ
ָטאן ּבְ ְרָיין ְוׁשָ ָלא, ַעְלָמאׁשַ ַעְרַסְייהו, ְּוִאְתְייִהיַבת ְרׁשו ְלַחּבָ ֵני ַעְלָמא ַנְייֵמי ּבְ , ְּוָכל ּבְ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ָסְלִקין ְלִאְתֲעָנָגא ְלֵעיָלא ְּוִנׁשְ ד ִאְתַער רוַח ָצפֹון. ּ ְּוִאְתְפִליג , ּּכַ
ַעְלָמא, ֵליְלָיא א ִאְתַער ּבְ ִּאְתֲערוָתא ַקִדיׁשָ יְוִאּתְ, ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ   .ָּמר ּבְ

ר ָנׁש ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ א, ּ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ְּדִאיהו ָקִאים ּבְ אֹוַרְייָתא, ּ ָדל ּבְ ּתְ . ְּוִאׁשְ
אֹוַרְייָתא יָון ְדִאיהו ָפַתח ּבְ ּּכֵ ּ ין, ּ יׁשִ ל ִאינון ִזיִנין ּבִ ה, ּּכָ נוְקֵבי ִדְתהֹוָמא ַרּבָ , ָּאִעיל לֹון ּבְ

ַטְפְסֵרי ִדְתחֹות ַעְפָרא, ִּפית ֵליה ַלֲחמֹורְוָכ ְּוָנִחית ֵליה ּבְ ְּדזוֲהֵמי ִקְסָרא, ּ ּ.  

ך ִגיֵני ּכָ שָכר, ְּבְ אֹוַרְייָתא, ִיּשָׂ ְדלוֵתיה ּבְ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ ּ ֵפית ֵליה ַלֲחמֹור, ּ . ְּוָנִחית ֵליה, ּּכָ
ֲעלֹות ְּדִאיהו ָסִליק ְלִנְזָקא ַעְל, ֵּמַההוא ְגַרם ַהּמַ ְפָתִים, ָמאּ ׁשְ ין ַהּמִ ֵוי ָמדֹוֵריה ּבֵ ְּוׁשַ ּ ין , ּ ּבֵ

  .ּזוֲהֵמי ְדַטְפְסִרי ְדַעְפָרא

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְכמֹו ִלְסּבֹול . ַמה ּכְ י ָנֵעָמה ַוֵיט ׁשִ י טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ ַּוַיְרא ְמנוָחה ּכִ ּּ
י טֹוב. ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד ַּוַיְרא ְמנוָחה ּכִ ְכָתבָּדא ּתֹוָר, ּ ּבִ י ָנֵעָמה. ה ׁשֶ ָּדא , ְוֶאת ָהָאֶרץ ּכִ
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ַעל ֶפה ּבְ ְכמֹו ִלְסּבֹול. ּּתֹוָרה ׁשֶ ל עוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ַּוֵיט ׁשִ ה יֹוֵמי , ְּלִמְסּבַ ּוְלָדְבָקא ּבָ ּ
ִריך הוא, ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד. ְוֵליֵלי א ּבְ ְּלֶמהֵוי ָפַלח ְלקוְדׁשָ ְּ יה, ּ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ א , ּ ׁשָ ּוְלַאּתָ

ה ַּגְרֵמיה ּבָ ּ.  

ִליָלא ִעָלָאה ִלְטֶבְרָיה י ִחָייא ֲהוו ָקא ָאְזֵלי ִמּגָ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ִּרּבִ ּ י , ּ ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון אֹוַרְייָתא, ׁשִ ַדל ּבְ ּתַ ֵּניַהך ְוִנׁשְ אֹוַרְייָתא, ְ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדָיַדע ְלִאׁשְ ּ א ְוָל, ּ

ַדל ּתַ יה, ִּאׁשְ ַנְפׁשֵ ִּאְתַחֵייב ּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדַיֲהִבין ֵליה עוָלא ְדַאְרָעא. ּ ּ ּ ְעּבוָדא , ּ ְּוׁשִ
א יׁשָ שָכר, ּבִ ִיּשָׂ ְכמֹו ִלְסּבֹול, ִּדְכִתיב ּבְ ַּמהו ַוֵיט, ַּוֵיט ׁשִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ָסָטא, ּ שמואל (, ּכְ

ַצע)א ח ּ ַוַיטו ַאֲחֵרי ַהּבָ ּ ַּמאן ְדָסָטא ָאְרֵחיה ְוַגְרֵמיה. ּ ּ ל עוָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדָלא ְלִמְסּבַ ּ ,
  .ִּמָיד ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִאין . ּ ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש ְואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא)משלי ח(, ָּפַתח ִרּבִ ַזּכָ
ֵני ַעְלָמא ְד, ִּאינון ּבְ ּתַ ִּאינון ְדִמׁשְ ּ אֹוַרְייָתאּ אֹוַרְייָתא, ֵלי ּבְ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ,
א, ִאְתָרִחים ְלֵעיָלא ָכל יֹוָמא, ְוִאְתָרִחים ְלַתּתָ ֲהָדא . ְּירוָתא ְדַעְלָמא ְדָאֵתי, ְוַאְחִסין ּבְ

ָּדא ַעְלָמא ְדָאֵתי ְדָלא ָפַסק . ַמאי ֵיׁש. ְלַהְנִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש, ּהוא ִדְכִתיב , ֵמימֹוי ְלָעְלִמיןּ
ר ָנׁש ָאֳחָרא, ְּוָנַטל ֲאַגר ַטב ִעָלָאה יה ּבַ ְּדָלא ָזֵכי ּבֵ ּוַמאי ִאיהו, ּ ך. ׁש''ֵי. ּ ְוְבִגיֵני ּכָ ּ ,

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ שָכר ְדִאׁשְ ָמא ְדִיּשָׂ ָּרִמיז ָלן ׁשְ ָכר, ּ ָּדא הוא ַאְגָרא ְדִאינון . ֵיׁש ׂשָ ּ ּ ּ
אֹו ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ   .ש''י, ַרְייָתאּ

ִתיב יק יֹוִמין ְיִתיב ְוגו)דניאל ז(, ּכְ ָחֵזה ֲהֵוית ַעד . 'ּ ָחֵזה ֲהֵוית ַעד ִדי ָכְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ
א, ִּדי ָכְרָסָוון ְרִמיו י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתָחַרב ּבֵ ְרָסָוון ָנְפלו, ּּכַ ֵרי ּכָ ֵרי ְלֵעיָלא, ּּתְ א, ּתְ ֵרי ְלַתּתָ . ּתְ

ֵרי ְלֵעי ָאה ֵמִעָלָאה, ָלאּתְ ּתָ ִגין ְדִאְתְרִחיַקת ּתַ ּּבְ ְרְסָייא , ּ ְרְסָייא ְדַיֲעֹקב ִאְתְרִחיַקת ִמּכֻ ּכֻ
ְרְסָייא ְדָדִוד ָנְפַלת. ְּדָדִוד ַמִים ֶאֶרץ)איכה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוּכֻ ִליך ִמּשָׁ ִרי . ְ ִהׁשְ ּתְ

א ְרָסָוון ְלַתּתָ ַל ם, ּכָ ַגְווָנא ְדָכְרָסָוון . אֵרי ְדאֹוַרְייָתאְּוִאינון ָמ, ְּירוׁשָ א ּכְ ְּוָכְרָסָוון ִדְלַתּתָ ּ
ְרְסָייא ְדַיֲעֹקב, ִּדְלֵעיָלא ָּמֵריהֹון ְדאֹוַרְייָתא ַהְיינו ּכֻ ְרְסָייא ְדָדִוד. ּ ַל ם ַהְיינו ּכֻ ְּירוׁשָ ְוַעל , ּ

ִתיב ְרָסָוון, ָדא ּכְ ְרְסָיא, ַּעד ִדי ּכָ ְרָסָוון . ְוָלא ּכָ יִאין ָנְפלוּכָ ְּוֻכְלהו ָלא ָנְפלו, ַּסּגִ ּ ֶּאָלא , ּ
ֵּמֶעְלּבֹוָנה ְדאֹוַרְייָתא ּ.  

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ֵאי ְקׁשֹוט ִמׁשְ ד ִאינון ַזּכָ ּּכַ ָאר , ּ ל ִאינון ּתוְקִפין ִדׁשְ ּּכָ ּ ּ
ין ָאר ֵחיִלין, ַעּמִ ְפָיין , ְּוָכל ֵחיִלין ִדְלהֹון, ִּדׁשְ ַעְלָמאִאְתּכַ ְלֵטי ּבְ ָרֵאל , ְוָלא ׁשָ א ''נ(ְוִיׂשְ

ן ֲעַלְייהו ְלַסְלָקא לֹון ַעל ּכָֹלא)ש''וי ּ ִאְזַדּמַ ּ ָרֵאל ְלֵמיַהך , ְוִאי ָלא. ּ ְרָמא לֹון ְלִיׂשְ ְֲחמֹור ּגָ

ָגלוָתא ַמָיא, ּּבְ יֵני ַעּמְ ּוְלִמְנַפל ּבֵ ַלט ֲעַלְייהו, ּ ּוְלִמׁשְ אי. ּ ִגי, ְּוָכל ָדא ַאּמַ ַּוַיְרא ְמנוָחה , ןּבְ ּ
י טֹוב יה, ּכִ ְקָנא ַקּמֵ ּוִמּתַ ּסוִפין, ּ ה ּכִ ה ָטִבין ְוַכּמָ ּמָ ִגיָנה ּכַ ְּוָיִכיל ְלִמְרַווח ּבְ ְּוָסָטא אֹוְרֵחיה , ּ

ל עוָלא ְדאֹוַרְייָתא ְּדָלא ְלִמְסּבַ ך ַוְיִהי ְלַמס עֹוֵבד. ּ   .ְְבִגין ּכָ

  ]א''דף רמג ע - ' זוהר חלק א[
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ִתיב ם )יר השירים וש(, ּכְ ים ּגַ ל ְמָגִדים ֲחָדׁשִ ּ ַהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח ְוַעל ְפָתֵחינו ּכָ ּ ּ ּּ
ִנים ְוגו ַּהדוָדִאים ָנְתנו ֵריַח. 'ְיׁשָ ּ ח ְראוֵבן)הדודאים(, ּ ּכַ ּ ִאֵלין ִאינון ְדַאׁשְ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ . ּ ּכְ

ּשָׂ )א''דף רמג ע( ַּוִיְמָצא )בראשית ל(, ָאֵמר ּדוָדִאים ּבַ ן ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ֶדהּ ְּוָלא ִאְתַחְדׁשָ ּ ,
ָרֵאל ִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא ַעל ְידֹוי ּבְ שָכר יֹוְדֵעי )דברי הימים א יב(, ּכְ ֵני ִיּשָׂ ּ וִמּבְ

ים ְוגו יָנה ְלִעּתִ   .'ּבִ

ל ְמָגִדים ְּוַעל ְפָתֵחינו ּכָ ְרמו ְלֶמֱהֵוי ַעל ְפָתֵחינו, ּ ִּאינון ּגָ ּ י ְכִנִסיֹות ַע, ּּ ּתֵ ּל ִפְתֵחי ּבָ ּ
י ִמְדָרׁשֹות ל ְמָגִדים, ּוָבּתֵ ִנים. ּכָ ם ְיׁשָ ים ּגַ יִקין ְדאֹוַרְייָתא, ֲחָדׁשִ ה ִמֵלי ַחְדָתאן ְוַעּתִ ּמָ ּּכַ ּ ּ ,

ְלָיין ַעל ָיַדְייהו ְּדִאְתּגַ ָרֵאל ַלֲאבוהֹון ִדְלֵעיָלא, ּּ ְּלָקְרָבא ְלִיׂשְ  דברי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ָרֵאל)הימים א יב ה ִיׂשְ י ָלך)שיר השירים ז(. ּ ָלַדַעת ַמה ַיֲעׂשֶ ְ דֹוִדי ָצַפְנּתִ ֵמָהָכא . ּ
ְדָקא ְיאות, אֹוִליְפָנא אֹוַרְייָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ּוְלַחְדתוֵתי , ְּוָיַדע ְלֶמֱחֵדי ִמִלין, ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות ִּמִלין ּכְ ִּאינון ִמִלין ָסְלִק, ּ אּ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ָרֵאל ָפַתח לֹון , ין ַעד ּכֻ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ
ְרִעין ָעא ִעם ַצִדיַקָייא . ְוָגִניז לֹון, ּתַ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ְלִאׁשְ א ּבְ א ְדָעאל קוְדׁשָ ְעּתָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ ְּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן יה, ּבְ ל ּבְ, ֲּאִפיַקת לֹון ַקּמֵ ּכֵ ִריך הוא ִמְסּתַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א , ּהו ְוָחֵדיְּ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ
ִעְטִרין ִעָלִאין ִריך הוא ִמְתַעַטר ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ַמְטרֹוִניָתא, ְ ם , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָחֵדי ּבְ ים ּגַ ֲחָדׁשִ

י ָלך ִנים דֹוִדי ָצַפְנּתִ ְְיׁשָ א. ּ ְעּתָ ִסְפָרא, ּוֵמַהִהיא ׁשַ ִתיִבין ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמלֹוי ּכְ
רון ְלָפָניו)אכי גמל( ֵתב ֵסֶפר ִזּכָ ּ ַוִיּכָ ּ.  

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ְדָקא ְיאות, ּ אֹוַרְייָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתַ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ַהאי ַעְלָמא, ּ ָאה הוא ּבְ , ַּזּכָ
ַעְלָמא ְדָאֵתי ָאה הוא ּבְ ַּעד ָהָכא ׁשוְלָטנוָתא ִדיהוָדה. ְּוַזּכָ ּ ֹכָלא, ּ ִליל ּבְ ְּדרֹוָעא ְדִאְתּכְ ּ, 

ֵחיָלא ְדָכל ִסְטִרין ִרין ִדְדרֹוָעא, ּבְ ַלת ִקׁשְ ָרא ַעל ּכָֹלא, ּּתְ ּבְ   :ְּלִאְתּגַ

ָרֵאל ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ י ִחָייא ָאַמר. ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ּכְ ַהאי ְקָרא ָהִכי ִאית ֵליה , ִּרּבִ
ָרֵאל, ְלֵמיַמר ְבֵטי ִיׂשְ ְבֵטי , ָּדן ָיִדין ְלׁשִ ֶאָחדּאֹו ָדן ָיִדין ְלׁשִ ָרֵאל ּכְ ַּמהו ָדן ָיִדין , ִיׂשְ ּ

ָרֵאל, ַעּמֹו ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ ֶּאָלא ָדן. ּוְלָבַתר ּכְ יה, ּ ּהוא ִדְכִתיב ּבֵ ּ ף ְלָכל )במדבר י(, ּ  ְמַאּסֵ
ֲחנֹות ָמאָלא, ַהּמַ ְּדהוא ַיְרָכא ׂשְ   .ְוָאִזיל ְלַבְתַרְייָתא, ּ

א ֲחֵזי יָון ִדיהוָדה וְראוֵבן ָנ, ּתָ ּּכֵ ּ ּ ין ִדְגִלין, ְטִליןּ ֵּליָוֵאי ַוֲארֹוָנא ָפְרׂשִ ְּוָנִטיל ִדְגָלא , ּ
ְּדֶאְפַרִים ְדִאיהו ְלַמֲעָרב ַקְפִסיֵרי ִקְסָטא, ַיְרָכא ְיִמיָנא ָנִטיל, ּ ְּוִאי ֵתיָמא ְזבוֻלן ְדִאיהו . ּבְ ּ ּ

יה, ְוָנִפיק, ָעאל ִּדְכִתיב ּבֵ ֵצאֶתך)דברים לג(, ּ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ָ ׂשְ ֶּאָלא . 'ְכִתיב ְוַיְרָכתֹו ְוגוּו, ּ
ִליל ִמּכָֹלא, ַּוַדאי ְּיהוָדה ִאְתּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ִליל ִמּכָֹלא, ּתָ ַּמְלכו ִדְלֵעיָלא ִאְתּכְ ּ ָאה, ּ ּתָ ִּויהוָדה ִאיהו ַמְלכו ּתַ ּ ָמה ְדַמְלכו . ּ ּּכְ
ִליל ִמּכָֹלא ִּעָלָאה ִאְתּכְ ָאה, ּ ּתָ ִלי, ָּהִכי ָנֵמי ַמְלכו ּתַ ּל ִמּכָֹלא ִמּגוָפא ִמַיְרָכאִאְתּכְ ּ ִגין , ּ ּבְ

תוְקֵפיה ָרא ּבְ ּבְ ְּלִאְתּגַ ּ.  

ִתיב ְטָרא ִדְגבוָרה )א''ד ע''ע( ,ת ָלמֹו''ּׁש ָד''ֹו ֵא''ִמיִמינ )דברים לג(, ּכְ ּ אֹוַרְייָתא ִמּסִ
יִמיָנא, )אתייהיבת(ִאְתְייִהיב  ִליל ּבִ ּוְגבוָרה ִאְתּכְ ּוְבגוָפא, ּ ָהִכי ָנֵמי . ְּבֹכָלאּו, ְוַיְרָכא, ּ
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ְּיהוָדה ִאיהו, ִסְדָרא ַקְדָמָאה בוָרה, ּ ַטר ּגְ ַּמְלכו ְדָאֵתי ִמּסְ ּ גוָפא , ּ יִמיָנא ּבְ ִליל ּבִ ְּוִאְתּכְ
ִליל, ּוְבַיְרָכא ֹכָלא ִאְתּכְ ָמה ְדַמְלכו ִדְלֵעיָלא. ּּבְ ִליל ִמּכָֹלא, ּּכְ   .ִּאְתּכְ

ְנָייָנא ְראוֵבן ִּסְדָרא ּתִ ּו ִלְסַטר ָדרֹוםְּדִאיה, ּ , ְּוָכל ֵחיָלא ִדיִמיָנא, ְּוָדרֹום ִאיהו ְיִמיָנא, ּ
ְּיהוָדה ָנִטיל ֵליה ִגין ִדְראוֵבן , ּ ּּבְ יה ַמְלכו)א אתעביד''ס(ּ ּ ִאְתֲעִביר ִמּנֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ

ִים ַאל ּתֹוַתר ּמַ ְּוָנִטיל ֵליה ְיהוָדה, ַּפַחז ּכַ תוְקָפ, ּ ר ּבְ ּבַ ְּדֲהָוה ֵמְראוֵבן, ּא ִדיִמיָנאְּוִאְתּגַ ּ ,
ָדִוד ִתיב ּבְ ב ִליִמיִני)תהלים קי(, ְוֵכן ּכְ ִליל .  ְנֻאם ְיָי ַלאֹדִני ׁשֵ ָמאָלא ִאְתּכְ ִגין ִדּשְׂ ּּבְ

יִמיָנא ֵחיֵליה, ּבִ ף ּבְ ּקַ ה ָחִיל ְוגו)תהלים קיח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאְתּתַ . ' ְיִמין ְיָי עֹוׂשָ
ְּיהוָדה ו ֵרין ְדרֹוִעין ֲהווּ ְּראוֵבן ּתְ ּ ּ.  

ִליָתָאה ְּדִאיהו ַיְרָכא ְיִמיָנא, ֶאְפַרִים, ִּסְדָרא ּתְ ִדיר, ּ ָמאָלא ּתָ י ׂשְ  )דא(ְוָדן , ְוָנְטָלא ַקּמֵ
ָמאָלא ְּדִאיהו ַיְרָכא ׂשְ ֲחנֹות , ָנִטיל ְלַבְתַרְייָתא, ּ ף ְלָכל ַהּמַ ְּוַעל ָדא הוא ַהְמַאּסֵ ּ

  .ָאִזיל ְלַבְתַרְייָתאְו, ְלִצְבאֹוָתם

ְתֵרין ְדרֹוִעין ְּיהוָדה ָנִטיל ֵחיָלא ּבִ ִגין ִדְראוֵבן ְדִאיהו ְיִמיָנא, ּ ּּבְ ּ ּ  )א אתעביר''ס(, ּ
ָתא וַמְלכוָתא הוּנָ ֵכירוָתא ּכְ יה ּבְ ִּאְתֲאִביד ִמּנֵ ּ ּ ּ יהוָדה, ּ ִתיב ּבִ ְּוַעל ָדא ּכְ  ָיָדיו )דברים לג(, ּ

ָרי ְהֶיהָרב לֹו ְוֵעֶזר ִמּצָ   .ו ּתִ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ דֹול)מלכים א י(, ּכְ ן ּגָ א ׁשֵ ּסֵ לֹמה ּכִ ֶלך ׁשְ ְ ַוַיַעׂש ַהּמֶ ֹלֹמה. ּ ְרְסָייא ִדׁשְ , ּכֻ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְּוָכל ִדיוְקִנין , ֲּעַבד ֵליה ּכְ ִתיב. ּ ִדְלֵעיָלא ֲעַבד ָהָכא)דהכא(ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ב ׁשְ)דברי הימים א כט( א הּ ַוֵיׁשֶ ּסֵ ֶּמֶלך ִמָלה ְסִתיָמא הוא, ְְלֶמֶלך' ֹלֹמה ַעל ּכִ ּ מלכים (ְוֵכן . ְ

ּכֹון ַמְלכותֹו ְמֹאד)א ב א ָדִוד ָאִביו ַוּתִ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֹלֹמה ָיׁשַ ּ וׁשְ ּ ְּדָקְייָמא ִסיֲהָרא , ּ
ָלמוָתא ַאׁשְ   .ּּבְ

  ]ב''דף רמג ע - ' זוהר חלק א[

ַקְדִמיָתא ַאַחדּוְל, ָּדן ָיִדין ַעּמֹו ּבְ ָרֵאל ּכְ ְבֵטי ִיׂשְ ל עֹוָלם , ָבַתר ׁשִ ִיחודֹו ׁשֶ דף רמג (ּּכְ

ְמׁשֹון )ב''ע ׁשִ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ַעְלָמא, ּּכְ ְּדִאיהו ְיִחיָדאי ָעִביד ִדיָנא ּבְ ּ ֲחָדא, ּ , ְוָדִאין ְוָקִטיל ּכְ
ְְוָלא ִאְצְטִריך ֶסֶמך י ִיְצָחק ָאַמר. ָּדן ָיִדין ַעּמֹו. ְ ִמין ַעל אֹוְרִחין , ְּיינו ִחְוָיאַה, ָּדן, ִרּבִ ּכָ

ִביִלין ְלחֹודֹוי הוא. ּוׁשְ ְמׁשֹון ּבִ ְּוִאי ֵתיָמא ְדַעל ׁשִ ָּדא הוא ֶנֶפׁש , ּאוף ָהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא. ּ ּ
ֲחנֹות)א נחש זוטא''ס(ָאֳחָרא  ף ְלָכל ַהּמַ ִביִלין,  ְמַאּסֵ ֵחיִלין , ְלָבַתר. ְּוָכִמין ְלאֹוְרִחין וׁשְ

א, יְרָיין ֵמָהָכא ָנְפֵקיּוַמּשִׁ ִּאינון ְדָכָמאן ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדָראִמין ְלהו ַלֲאחֹוָרא , ַעל חֹוִבין, ּ
ְתַפְייהו ַתר ּכִ ּּבָ י ִחָייא. ּ ְדמֹוִני ְלֵעיָלא, ָּאַמר ִרּבִ ַחְמָרא , ָנָחׁש ַהּקַ ם ּבְ ּסַ ַּעד ְדָלא ִיְתּבַ

  .ְּדֵחידו

א ֲחֵזי. ְָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך ְָמה ְדִאית ֶדֶרך ְלֵעיָלאּכְ, ּתָ א, ּ ְָהִכי ָנֵמי ִאית ֶדֶרך ְלַתּתָ ּ ,
א א ַיּמָ ּוִמְתָפְרׁשָ ָכל ְסַטר, ּ ה אֹוְרִחין ּבְ א, ְוִאית אֹוְרָחא ַחד. ְלַכּמָ י ַיּמָ י , ְּדָאֵתי ְוַאְסּגֵ ְוַרּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]852דף [ -ּ

ין ִלְזַנְייהו יׁשִ ּנוִנין ּבִ א נוִנין ָט, ּ ָמה ַדֲאִפיקו ַמִיין ְלַתּתָ ּּכְ ין)שמות ל(, ִביןּ יׁשִ ּנוֵני , ּ נוִנין ּבִ
ּעוְרְדָעַנָיא ַגְווָנא ָדא, ּ ין ִלְזַנְייהו, ּכְ יׁשִ ּנוִנין ּבִ ּ.  

א י ֵמָאְרָחא ְדַיּמָ ׁשֵ ּמְ ּתַ ִּאְתֲחזון ָרְכִבין ַעל סוַסְייהו, ְוַכד ִמׁשְ ּ , ְּוִאְלָמֵלא ְדַהאי ִחְוָיא. ּ
יְרָיין ִניׁש ְלָכל ַמּשִׁ ְּדִאיהו ּכָ ִמין ְלסֹוף ָאְרִחין, ּ ּוַבַדר לֹון ַלֲאחֹוָרא, ּכָ י , ּ ְטׁשֵ ֲּהוו ְמַטׁשְ

ין ְלָעְלָמא. ַעְלָמא י ָנְפִקין ֳחָרׁשִ ְטָרא ְדַהּנֵ א ֲחֵזי. ִּמּסִ ִתיב, ּתָ ִבְלָעם ּכְ  ְולא )במדבר כד(, ּבְ
ים ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ִגין ְדִאינון ָקְייִמין ְלַל, ְָהַלך ּכְ ּּבְ י ַעְלָמאּ ֲחָרׁשֵ א ּבַ   .ֲחׁשָ

ִתיב ַדל , ֶּאָלא ָנָחׁש. ְַמאי ֲעֵלי ֶדֶרך. ְְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך, ָחֵמי ַמה ּכְ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ
ְלָיא ִדְלֵעיָלא, ֲּאַבְתֵריה ִחיׁש ַפּמַ ּוַמאי ִאיהו, ַאּכְ ַּההוא ֶדֶרך ִעָלָאה ְדָנַפק ִמְלֵעיָלא, ּ ּּ ְּ .

ָמא ְדַאּתְ  ָים ֶדֶרך ְוגו)ישעיה מג(, ָאֵמרּכְ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ַדל ֲאַבְתֵריה, ָנָחׁש. 'ּ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ,
א ֵליה ָחׁשָ ִאילו ָאִזיל ַעל ַההוא ֶדֶרך ִעָלָאה ְלַאּכְ ּּכְ ּ ּּ ִגין ִדְמַההוא ֶדֶרך, ְ ְּבְ ּ ִּאְתָזנו ַעְלִמין , ּ

  .ִּעָלֵאי

ַדְר, ָּדן, ְוִאי ֵתיָמא אי ִאיהו ּבְ א ָדאַּאּמַ ִדְכִתיב, ּגָ  ְוֶאת ַלַהט )בראשית ג(, ֶּאָלא ּכְ
מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ַּהֶחֶרב ַהּמִ ְ ּ ך ִעְקֵבי סוס ְוגו. ּ ָּהִכי ָנֵמי ַהּנֹוׁשֵ ִגין ', ְ ּבְ

יְרָיין י ֶאְלָעָזר. ְּלַנְטָרא ֵליה ְלָכל ַמּשִׁ ּקוָנא ְדכוְרְסָייא ִא, ָאַמר ִרּבִ ּּתִ ּ א ֲחֵזי. ּיהוּ , ּתָ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ְרְסָייא ִדׁשְ ְרִביָטא ְלֵעיָלא ֵמַאְרְיָוָתא, ּכֻ ִקטוֵרי ׁשַ ַּחד ִחְוָיא ְמַרְפֵרף ּבְ ּ.  

ִתיב ֶחל רוַח ה)שופטים יג(, ּכְ ַמֲחֵנה ָדן ְוגו' ּ ַוּתָ א ֲחֵזי. 'ְלַפֲעמֹו ּבְ ְמׁשֹון ְנִזיר , ּתָ ׁשִ
יָפא, ּיהוּוָפֵריׁש ַעְלָמא ִא, עֹוָלם ֲהָוה ּקִ יה ֵחיָלא ּתַ ר ּבֵ ּבַ ַהאי , ְּוִאְתּגַ ְּוהוא ֲהָוה ִחְוָיא ּבְ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ַעְלָמא ָּלֳקֵבל ַעּמִ ְּדָהא ַאְחָסַנת חוָלָקא ְדִבְרָכָתא , ּ ּ
ְּדָדן ֲאבוִהי ָיִרית   .'ְְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך ְוגו, ִּדְכִתיב, ּ

י ִחָייאָאַמ ִפיפֹון ַמאי ִניהו, ָנָחׁש ְיִדיָעא, ּר ִרּבִ ין, ָּאַמר ֵליה. ּׁשְ ָּרָזא ְדִתּקוָנא ַדֳחָרׁשִ ּ ,
ִפיפֹון ְּדָנָחׁש ִאיהו ׁשְ ע ְדִבְלָעם, ּ ָּהִכי ָנֵמי ַההוא ָרׁשָ ֹכָלא ֲהָוה ָיַדע, ּ ִתיב. ּּבְ א ֲחֵזי ּכְ , ּתָ

ִפי)במדבר כג( ְ ַוֵיֶלך ׁשֶ ַהאי, ַהאיְלִזְמִנין ּבְ, ּ   .ּוְלִזְמִנין ּבְ

ַהאי, ְוִאי ֵתיָמא ָדן יה ּבְ ָּלאו ַדְרּגֵ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ א ָדא . ּ א ַעל ַדְרּגָ ֶּאָלא ִאְתַמּנָ ּ
ְתַרְייָתא, )לההוא( ָבָחא ִאיהו ִדיֵליה, ְלֶמֱהֵוי ִסְטָרא ּבַ ּוׁשְ ּ ַהאי, ּ א ּבְ ן ְדַמְלּכָ א , ְּמַמּנָ ּוְמַמּנָ

יןִויָק, ַעל ַהאי ָּרא ִאיהו ְלָכל ִאינון ְמֻמּנִ א. ּ ְרְסָייא ְדַמְלּכָ ן, ְוּכֻ ּקָ ן ִאְתּתַ ָכל ִאינון ְמַמּנָ , ּּבְ
ין ן אֹוְרִחין ְוַדְרּגִ חֹוַתְייהו ִמְתָפְרׁשָ ן ּתְ י ְמַמּנָ ָכל ַהּנֵ ּּבְ ְּוֻכְלהו ִאְתַאֲחָדן , ֵהן ְלִביׁש, ֵהן ְלַטב, ּ ּ

ְרְסָייא ּקוֵני ְדּכֻ י ּתִ ַהּנֵ ּּבְ ך ָדן ִלְסַטר ָצפֹון. ּ ּוְבִגיִני ּכָ א, ְּ נוְקָבא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּּבְ ִּדְסַטר ָצפֹון . ּ
ן ּמָ ָנן ּתַ ה ֲחִביֵלי ְטִריִקין ִאְזַדּמְ ּמָ א ַעְלָמא, ּּכַ ְּוֻכְלהו ַטְפִסיָרא ְדִקְסְטָרא ְלַאְבָאׁשָ ּ ּ.  

ך ַצֵלי ַיֲעֹקב ְוָאַמר ִגיֵני ּכָ ּּבְ ִּליׁשוָעְתך ִקִויִת, ְ ָבִטים ָלא ָקֲאַמר ִליׁשוָעְתך . 'י הָּ ָכל ׁשְ ָּבְ ּ
ַהאי יָפא ְדִחְוָיא. ֶּאָלא ּבְ ּקִ ִגין ְדָחָמא ֵליה ּתוְקָפא ּתַ ּּבְ ּ ּ ָרא, ּ ּבְ א ִדיָנא ְלִאְתּגַ   .ְמַרֲחׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]853דף [ -ּ

ַקפוְטִקָיא ְמעֹון ּבְ י ׁשִ י ִחְזִקָיה ֲהוו ָאְזֵלי ְלֶמֱחֵמי ְלִרּבִ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ִּרּבִ ּּ י ִחְזִקָיהָאַמ, ּּ , ּר ִרּבִ
ָבָחא ְדָמֵריה ר ָנׁש ׁשְ ַּהאי ְדַאְמִריָנן ְלעֹוָלם ְיַסֵדר ּבַ ּוְלָבַתר ְיַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ַהאי ַמאן , ּּ

יה ָטִריד ְּדִלּבֵ ּוָבֵעי ְלַצָלָאה ְצלֹוֵתיה, ּ ָעקו, ּּ ְּוִאיהו ּבְ ָבָחא ְדָמֵריה , ּ ְּוָלא ָיִכיל ְלַסְדָרא ׁשְ ּ
ְדָקא ְיאו   .ַּמאי הוא, תּּכְ
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א וְרעוָתא, ָּאַמר ֵליה ב ְדָלא ָיִכיל ְלַכְווָנא ִלּבָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְבָחא ְדָמֵריה , ּ ִּסדוָרא ְוׁשִ ּ ּ
אי ָגַרע ְבֵחיה ְדָמאֵריה, ַאּמַ ֶּאָלא ְיַסֵדר ׁשִ ּ ּ ּ ב , ּ ְּדָלא ָיִכיל ְלַכְווָנא )א''דף רמד ע(ַאף ַעל ּגַ ּ ,

ֵּלי ְצלֹוֵתיהִויַצ ְמָעה ה)תהלים יז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִפָלה ְלָדִוד ׁשִ יָבה ' ּ ּתְ ֶצֶדק ַהְקׁשִ
ִתי ְמָעה ה, ִרּנָ ַקְדִמיָתא' ׁשִ ְבָחא ְדָמֵריה, ֶצֶדק ּבְ ִגין ְדִאיהו ִסדוָרא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּוְלָבַתר . ּ

ִפָלִתי ִתי ַהֲאִזיָנה ּתְ יָבה ִרּנָ ָבָחא ְדָמִריהַּמאן ְדָי. ַּהְקׁשִ ִּכיל ְלַסְדָרא ׁשְ ֲּעֵליה , ְוָלא ָעִביד, ּ
ִתיב י ׁשֹוֵמַע ְיֵדיֶכם ְוגו)ישעיה ס(, ּכְ ִפָלה ֵאיֶנּנִ י ַתְרּבו ּתְ ם ּכִ ּ ּגַ ּ'.  

ִתיב ין )שמות כט(, ּכְ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֶבׂש ַהּשֵׁ ּבֶֹקר ְוֵאת ַהּכֶ ה ּבַ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ  ֶאת ַהּכֶ
ִי נום. םָהַעְרּבָ ּקְ ִמיִדין ּתִ ֶנֶגד ּתְ ִפלֹות ּכְ ּּתְ א ֲחֵזי. ּ א, ּתָ ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ ִאְתַער ָהִכי ָנֵמי , ּּבְ
ּוְבִאְתֲערוָתא ִדְלֵעיָלא. ְלֵעיָלא יה, ּ ַּעד ְדָמֵטי ִאְתֲערוָתא ְלֲאַתר , ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא ִמּנֵ ּ

ְּדָבְעָיא ּבוִציָנא ְלַאְדָלָקא ְוַאְדִליק א. ּ ּוְבִאְתֲערוָתא ִדְתָנָנא ִדְלַתּתָ ַּאְדִליק ּבוִציָנא , ּ
ְלהו ּבוִציִנין ָאֳחָרִנין ָדְלִקין, )בוצינין(ְוַכד ַהאי ַאְדִליק , ְלֵעיָלא ּּכֻ ּ ּ יה , ּ ְרָכאן ִמּנֵ ּוִמְתּבָ ּ

ְלהו ָעְלִמין ּּכֻ ח. ּ ּכַ ּתַ ּקוָנא ְדַעְלָמא, ִאׁשְ ָנא ּתִ ְּדִאְתֲערוָתא ְדָקְרּבָ ּ ְלהוּו, ּ ִּבְרָכאן ְדַעְלִמין ּכֻ ּּ.  

ָנָנא ְלָסְלָקא, ָהא ֵכיַצד אֵרי ּתְ ן ַעל ַעְלָמא ִאְתַהּנון , ׁשָ ין ִדְמַמּנָ ִּאינון ִדיוְקִנין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ִכּסוָפא ִדְלֵעיָלא,  ְלַאְתָעָרא)א אתתקנן''ס( ין ּבְ ּוִמְתָעִרין ְלַדְרּגִ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ תהלים (, ּכְ

ין ִעָלִאין ְדֲעַלְייהו. 'ִּפיִרים ׁשֹוֲאִגים ַלָטֶרף ְוגו ַהּכְ)קד ִּאֵלין ִאְתָעִרין ְלַדְרּגִ ּ ּ ַּעד ְדָמֵטי , ּ
ַמְטרֹוִניָתא, ִּאְתֲערוָתא ָרא ּבְ א ְלִאְתַחּבְ   .ַּעד ְדָבֵעי ַמְלּכָ

א ּוְבִכּסוָפא ִדְלַתּתָ ִאין, ּ ּתָ ָהא ָלא ָנְבִעין ַמִיין ְּד, ְּלִקְבָלא ַמִיין ִעָלִאין, ָנְבִעין ַמִיין ּתַ
א, ִּעָלִאין ִאְתֲערוָתא ְדִכסוָפא ִדְלַתּתָ ֶּאָלא ּבְ ּ ק, ּ א ִאְתָדּבַ יאוְבּתָ ּוְכֵדין ּתִ ּ ְוָנְבִעין ַמִיין , ּ

ִאין ָלֳקֵבל ַמִיין ִעָלִאין ּתָ ְרָכאן, ּּתַ ְלהו ְדִליָקן, ְוָעְלִמין ִמְתּבָ ּובוִציִנין ּכֻ ּ ִאין, ּּ  ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ
ִבְרָכאן ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ   .ִמׁשְ

א ֲחֵזי יִמיָנא. ּכֲֹהֵני ְוֵליָוֵאי, ּתָ ָמאָלא ּבִ ָרא ׂשְ י ִחְזִקָיה. ִמְתָעֵרי ְלִאְתַחּבְ ּּכָֹלא , ָּאַמר ִרּבִ
ָּהִכי הוא ַוַדאי ַמְעָנא, ּ ָמאָלא, ּכֲֹהֵני ְוֵליָוֵאי, ֲאָבל ָהִכי ׁשְ ְוָדא ִאְתַער , ָּדא ִאְתַער ׂשְ

י נוְקָבאּבְ, ְיִמיָנא רוָתא ִדְדכוָרא ְלַגּבֵ ִּגין ְדִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ָמאָלא ִויִמיָנא, ּ ׂשְ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבִ ּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר ֵקִני)שיר השירים ב(, ּכְ ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ר .  ׂשְ ּוְכֵדין ִאְתַחּבַ

נוְקָבא ְּדַכר ּבְ ח, ּ ּכַ ּתַ א ִאׁשְ ְרִכין, ְּוִתיאוְבּתָ ֵחידו, ְוַעְלִמין ִמְתּבָ ֵאי ּבְ ְּוִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]854דף [ -ּ

א, ּכֲֹהֵני ְוֵליָוֵאי, ְּוַעל ָדא ּסוָפא ַוֲחִביבוָתא ְלֵעיָלא, ִּמְתָעֵרי ִמָלה ְלַתּתָ ְּלִאְתָעָרא ּכִ ּ ,
ָמאָלא יִמיָנא וׂשְ ְלָיא ּבִ ְּדֹכָלא ּתַ ָנא ְיסֹוָדא ְדָעְלָמא. ּּ ח ְדָקְרּבָ ּכַ ּתַ ּקוָנא ְדַעְלָמא, ִּאׁשְ , ּּתִ

ִאין ֵּחידו ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ. ּ י יֹוֵסי ַוַדאי ׁשַ ָּאַמר ִרּבִ ַמְעָנא , ְּוָהִכי הוא, ּ ְוָהִכי ׁשְ
יָנא ָלה, ִּמָלה ַמְעָנא ָהא, ְּוַאְנׁשֵ ַחד ַסְלָקא, ְוֲאָנא ׁשְ   .ְּוֹכָלא ּבְ

ֲאַתר ְדָקְרּבָ א ְצלֹוָתא ּבְ ּתָ ְדָקא ְיאות, ָנאַּהׁשְ ָבָחא ְדָמֵריה ּכְ ר ָנׁש ְלַסְדָרא ׁשְ ּוְבֵעי ּבַ ּ ּ ּ ,
א ֲחֵזי. ָּלאו ְצלֹוֵתיה ְצלֹוָתא, ְּוִאי ָלא ְיַסַדר ִריך , ּתָ א ּבְ ְבָחא ְדקוְדׁשָ ִלים ְדׁשִ ְִסדוָרא ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְדָקא ְיאות, ּהוא א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ַּמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ִאיןִּדְבַהאי ִמ, ּ , ְּתָעִרין ִעָלִאין ְוַתּתָ
ְרָכאן ְלֻכְלהו ָעְלִמין ְּוַנְגֵדי ּבִ ּ.  

י ִחְזִקָיה יֵני ַעְמַמָיא, ָּאַמר ִרּבִ ָגלוָתא ּבֵ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֵרי קוְדׁשָ ָּלא ַאׁשְ ּ ְּ ,
ִגיֵניהֹון ָאר ַעִמין ּבְ ְרכון ׁשְ ִגין ְדִיְתּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּדָהא ִאינון , ּ א ּ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ָּנְגִדין ּבִ

ל יֹוָמא   .ּכָ

ַּעד ְדֲהוו ָאְזֵלי, ֲּאְזלו ָּחמו ַחד ִחְוָיא ְדֲהָוה ָקַמְסַחר , ּ ָאְרָחא)ואסטר(ּ . ָּסטו ֵמָאְרָחא.  ּבְ
ְייהו ר ָנׁש ָאֳחָרא ְלַגּבַ ְייהו. ָּקִטיל ֵליה ִחְוָיא, ֲּאָתא ּבַ ַּאֲהָדרו ֵריׁשַ ְּוָחמו ֵליה, ּ ר , ּ ְּלַההוא ּבַ

ַּוַדאי ַההוא ָנָחׁש, ָּאְמרו. ָּנׁש ְדִמית ִליחוָתא ְדָמֵריה ָקא ָעִביד, ּ ּׁשְ ִריך ַרֲחָמָנא . ּ ְּבְ

ְזִביָנָנא   .ְּדׁשֵ
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י יֹוֵסי ְוָאַמר יֹו, ֵאיָמַתי ֲהָוה ָדן ָנָחׁש. ְְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרך, ָּפַתח ִרּבִ , מֹוי ִדיָרְבָעםּבְ
ן ֲעֵלי ֶדֶרך)מלכים א יב(, ִּדְכִתיב ּמָ אי ִאְתְייִהיב ּתַ ָדן ַאּמַ ַּעל ַההוא . ְ ְוֶאת ָהֶאָחד ָנַתן ּבְ

ַלם )ההוא דרך דסלקין(ְּדִיְתְמַנע , ֹאַרח ּ ְדָלא ִיְסְלקון ִלירוׁשָ , ְוָדא ָדן. )ולא יסלקון תמן(ּ
ָרֵאל ֲעֵלי ֶד ֲּעֵלי ֶדֶרך ַוַדאי, ְֶרךֲהָוה לֹון ָנָחׁש ְלִיׂשְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְ  )מלכים א יב(, ּכְ

ֶלך ְוגו ְַוִיָוַעץ ַהּמֶ ּ ִפיפֹון ֲעֵלי ֹאַרח. 'ּ ָרֵאל. ׁשְ ְּוֹכָלא ָלא ֲהָוה ֶאָלא ֲעֵלי . ְּדָעִקיץ לֹון ְלִיׂשְ ּ
ָרֵאל ְדָלא ִיְסְלקון ִלירו, ַוֲעֵלי אֹוְרָחא, ְֶדֶרך ְּלִאְתְמָנָעא ִמִיׂשְ ּ ּ ַלםּ , ְּלֵמיַחג ֲחַגְייהו, ׁשָ

ִנין ְוִעַלָוון ּוְלָקָרָבא ָקְרּבָ ן, ּּ ּמָ   )ב''דף רמד ע(. ְלִמְפַלח ּתַ

א ֲחֵזי ה, ּתָ ְרָכאן ִליָדא ְדמׁשֶ א ְדָמטו ּבִ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ָבִטים, ּ ְּלָבְרָכא ְלֻכְלהו ׁשְ ָחָמא ְלָדן , ּ
ִחְוָיא ַא, ְּדֲהָוה ָקִטיר ּבְ ּ וְלָדן ָאַמר )דברים לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְרָיאַּאֲהַדר ָקַטר ֵליה ּבְ

ן ׁשָ ק ִמן ַהּבָ ָּדן ּגור ַאְרֵיה ְיַזּנֵ ִגין , ַמאי ַטְעָמא. ּ ירוָתא ְוסֹוָפא ְדד)דאיהו(ּבְ ּ ִדיֵהא ׁשֵ ּ ּ '
א יהוָדה ְדִאיהו ַמְלּכָ ִּדְגִלין ָקִטיר ּבִ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּּגור ַאְרֵיה ְיהוָדה, ּכְ ירוָתא ְו, ּ ּהוא ׁשֵ ּ

ְּוסֹוָפא ְדִדְגִלין ָדן. ְּדִדְגִלין ִּדְכִתיב ָדן ּגור ַאְרֵיה ְוגו, ּ ּ ירוָתא ְוסֹוָפא ָקִטיר ', ּ ְּלֶמֱהִוי ׁשֵ
ַחד ֲאַתר   :ּבְ

ִּליׁשוָעְתך ִקִויִתי ה י ִחָייא ָאַמר', ָּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר )כדכתיב(, ִּרּבִ ּ ְוהוא )שופטים יג( ,ּכְ
יםָיֵחל ְלהֹוׁשִ ּתִ ָרֵאל ִמַיד ְפִלׁשְ ּיַע ֶאת ִיׂשְ אי ִקִויִתי ְוָהא , )א רבי אחא''ס(ָאַמר . ּ ְּוִכי ַאּמַ
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ִנין ה ׁשְ ּמָ ַההוא ִזְמָנא ִמּכַ ה ְלַההוא . ָּסִליק ֲהָוה ַיֲעֹקב ֵמַעְלָמא ּבְ אי ָאַמר ְדִאיהו ְמַחּכֶ ַּאּמַ ּ ּ
ּ ָאַמר ֵליה ַוַדאי ָרָז)א אלא ודאי''ס(. ְּיׁשוָעה ִדְכִתיב, ּא ְדִמָלהּ ר )שמות יז(, ּכְ ֲאׁשֶ  ְוָהָיה ּכַ

ָרֵאל ה ָידֹו ְוָגַבר ִיׂשְ ָרֵאל ְסָתם, ָיִרים מׁשֶ ָרֵאל. ִיׂשְ יַע ֶאת ִיׂשְ ּאוף ָהָכא ְוהוא ָיֵחל ְלהֹוׁשִ ּ ,
ָרֵאל ְסָתם ך ָאַמר. ִיׂשְ ִגיֵני ּכָ ִּליׁשוָעְתך ִקִויִתי ה, ְּבְ ָּ'.  

י ִחָייא ִפיר, ּאי ָהִכי הואַּוַד. ָּאַמר ִרּבִ ָאה חוְלֵקהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְּוׁשַ ַּזּכָ ּ ְּדָיְדֵעי , ּ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ה ְלַחִיין ִדְלֵעיָלא, ְּלִאׁשְ י ּבָ ְּלִמְזּכֵ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּ י הוא )דברים ל(, ּכְ ּ ּכִ

ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ְוגו ַָחֶייך ְוֹאֶרך ָיֶמיך ָלׁשֶ ְ ָ ּ'.  

ד ּגְ ּדוד ְיגוֶדנו ְוהוא ָיגוד ָעֵקבּגָ ּ ּ ּ י ֵייָסא ָאַמר. ּ ַמע, ִרּבִ ּתְ ד ִאׁשְ ְּדָהא ֵחיִלין ִיְפקון , ִמּגָ ּ
ד, ַלֲאָגָחא ְקָרָבא ַמע ִדְכִתיב ּגָ ָכל ֲאַתר ִגיֶמ, ַּמׁשְ ֵחיִלין , ת'' ָדֶל)ב''ד ע''רל(ל ''ּבְ

ְייהו ְרָיין ָנְפֵקי ִמּנַ ּוַמּשִׁ ה ֵחיִלין )א משכא''נ(ּוֵמָהָכא . ת ָלִקיט''ְוָדֶל, בל ָיִהי''ְּדָהא ִגיֶמ. ּ ּמָ  ּכַ
הו ְלָיין ּבְ יְרָיין ּתַ ה ַמּשִׁ   .ְּוַכּמָ

א ֲחֵזי ַּההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּתָ ִלים , ָּלא ָפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּ ְּוהוא ַאׁשְ
ֵני ה ֵחיִלין ְו, ְלִמְסּכְ ּמָ יְרָייןְּוַעל ָדא ָקְייֵמי ּכַ ה ַמּשִׁ ָזנו ֵמָהָכא, ַכּמָ ד. ְּוִאּתְ ָּדא , ְּוַעל ָדא ּגָ

יָתא, ְוָדא ָלִקיט ְוָנִקיט, ַּאִפיק ְוָיִהיב י ּבֵ יָתא ְוָכל ַאְנׁשֵ ָזן ּבֵ   .ְוִאּתְ

י ִיְצָחק ָפחֹות, ָאַמר ִרּבִ ֵני ׁשְ ִּאְלָמֵלא ְדֲהֵוי ָגד ִמּבְ ָלָמא , ּ א ַקְייָמא ֵליה ְלַאׁשְ ְעּתָ ּׁשַ
יר ִמּכָֹלאַי א ָגד ְקִרי)בראשית ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּתִ ָגד ָחֵסר ָאֶל,  ּבָ ְּדָהא , ף''ּוְכִתיב ּבָ

ִלימו ׁשְ ְעָתא ָקְייָמא ּבִ יה, ּׁשַ ַלק ִמּנֵ ְּוִאְסּתַ ְגדו ְכמֹו )איוב ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ַאַחי ּבָ
ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד, ָנַחל ּּבְ ּ ְעָתאִאְסּתַ, ּ ַהִהיא ׁשַ ָגד ָחֵסר ָאֶל, ַּלק ּבְ ְוַעל , ף''ּוְכִתיב ּבָ
ַלק ִמיָנה, ָּדא א ְוִאְסּתַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָּלא ָזָכה ּבְ ּּ.  

י ְיהוָדה ָאַמר ַהאי ַגְווָנא, ִּרּבִ ִין ִלְראוֵבן ְדֲהָוה ּכְ ִּמּנַ ִדְכִתיב, ּ ִים ַאל ּתֹוַתר , ּכְ ּמַ ַּפַחז ּכַ
ְלקו ַמ ְּדִאְסּתַ ה ַאְפִגים, ִּיין ְוָלא ְנִגידוּּ ּמָ ָמר ּבְ ַאְרָעא . ְוָהא ִאּתְ ְּוַתְרַווְייהו ָלא ָזכו ּבְ ּ

א ָרֵאל ַאְרָעא, ַּקִדיׁשָ יְרָיין ֲאִפיקו ְלַאְחָסָנא ְלהו ְלִיׂשְ ְּוֵחיִלין וַמּשִׁ ּ א ֲחֵזי. ּ ַמה , ּתָ
ָגד ַפִגים ּבְ ר, ְדִאּתְ ָאׁשֵ ִלים ּבְ ּתְ ן , יבֲּהָדא הוא ִדְכִת, ִאׁשְ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהוא ִיּתֵ ר ׁשְ ֵּמָאׁשֵ

י ֶמֶלך ִלים ִגיֶמ. ְַמֲעַדּנֵ א ַאׁשְ ּתָ   .ת''ל ְלָדֶל''ַהׁשְ

א ְדלוד ְמַעְרּתָ ִמיטו ּבִ ּתְ א ִאׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִּרּבִ א, ּ ְמׁשָ י ּתוְקָפא ְדׁשִ ְּדָעאלו ַקּמֵ ּ ּ ,
ָאְרָחא ְּדֲהוו ָאְזֵלי ּבְ י . ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאָאַמר ִרּבִ א ּבְ א ַנְסַחר ַהאי ְמַעְרּתָ י . ַּאּבָ ָּפַתח ִרּבִ

חֹוָתם ַעל )שיר השירים ח( )א''ד ע''שמות קי(, ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ך ּכַ חֹוָתם ַעל ִלּבֶ יֵמִני ּכַ ָ ׂשִ

ְלֶהֶבת ָיה', ְָזרֹוֶעך ְוגו ֵפי ֵאׁש ׁשַ ֶפיָה ִרׁשְ ְּרׁשָ ּ י, ּ ֲאָבל ֵליְלָיא ַחד . ּהַהאי ְקָרא ִאְתָעְרָנא ּבֵ
א י ַאּבָ ד ֲהֵויָנא ָקִאים ַקּמֵ יה ִמָלה, ֲהָוה ּכַ ַמְעָנא ִמּנֵ ְּוׁשָ ִלימו וְרעוָתא ְוִכּסוָפא , ּ ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא)ב''ח ע''ס(ֶּאָלא , ְּ ִנׁשְ ּ ּבְ ְּדִאינון . ּ ּ
ֵאיִמְתָע ּתָ ִלימו ִדְרעוָתא ְוִכּסוָפא . ְּלִקְבֵלי ִעָלֵאי, ֵּרי ְנִביעו ְדַמָיא ּתַ ְעָתא ׁשְ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ ּ ּ

ד ֵפיִרין ְדִביקו ָחָדא ְלֶמְעּבַ ּּבִ ּ.  
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  ]א''דף רמה ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ָדא, ּתָ קו ָדא ּבְ ַתר ְדִאְתַדּבְ ּּבָ ּ ּ יַלת ְרעוָתא, ּ יֵמִני ַכחֹוָתם ִהיא ֲא, ְּוִהיא ַקּבִ ָמַרת ׂשִ
ך אי ַכחֹוָתם, ַָעל ִלּבֶ ֶּאָלא ָאְרֵחיה ְדחֹוָתם. ַאּמַ ּ ֲאַתר ַחד, ּ ק ּבְ יָון ְדִאְתָדּבַ ּּכֵ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ

ְּדִאְתֲעֵדי ִמיֵניה ַההוא ֲאַתר, ּ ימו ּבְ ַאר ְרׁשִ ּתָ ָּהא ִאׁשְ יה, ּ ימו. ְּוָלא ַאֲעֵדי ִמּנֵ ְּדָכל ְרׁשִ ְוָכל , ּ
ִּדיוְק ַאר, ָּנא ִדיֵליהּ ּתָ יה ִאׁשְ ָרֵאל. ּּבֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ָאְמָרה ּכְ ך, ְּכָ ְקָנא ּבָ ְָהא ִאְתָדּבַ ַאף ַעל , ּ

ב ְדִאְתֲעֵדי ִמיָנך ְוָאִזיל  ְּגַ ָגלוָתא )א''דף רמה ע(ּ ך. ּּבְ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ִגין , ָׂשִ ּבְ
ך ל ְדיוְקִני ּבָ ַאר ּכָ ּתָ ְְדִיׁשְ ּ ּ ַהאי חֹו, ּ ל ִדיוְקֵניהּכְ ַאר ּכָ ּתָ ָּתם ְדִיׁשְ ּ ּ ק , ּ ַההוא ֲאַתר ְדִאְתָדּבַ ּּבְ ּ ּ

יה   .ּּבֵ

ְות ַאֲהָבה י ַעָזה ַכּמָ יָפא ִהיא, ּּכִ ּקִ ְפִריׁשו ְדרוָחא ִמן ּגוָפא, ּתַ ּּכִ ּ א , ְּדָתִניָנן. ּ ְעּתָ ׁשַ ּבְ
ָלָקא ִמן ַעְלָמא ְוָחֵמי ַמה ְדָחֵמי ר ָנׁש ָמֵטי ְלִאְסּתַ ְּדּבַ ָכל ר, ּּ  )ב''ו ע''ויקרא קכ(ּוָחא ָאְזָלא ּבְ

לֹוי ְלּגַ ְייֵפי ְדגוָפא ְוָסִליק ּגַ ּׁשַ ָייִטין, ּ ָלא ׁשַ א ּבְ ַיּמָ ַמאן ְדָאִזיל ּבְ ָסִליק ְוָנִחית ְוָלא , ּּכְ
ְייֵפי גוָפא, ְּמַהְנָייא ֵליה ל ׁשַ ִאיל ִמּכָ ּתָ יֹוָמא ְדָפ)לון(ְוֵלית , ֲּאָתא ְוִאיׁשְ יפו ּכְ ּקִ ּ ּתַ ּ ִריׁש ּ

ּרוָחא ִמן ּגוָפא ִריך הוא. ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ יפו ִדְרִחימו ְדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּקִ ך ּתַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ יפו , ְ ַתּקִ ּּכְ
א ִמן ּגוָפא, ְדמֹוָתא א ְדָבֵעי רוָחא ְלִאְתְפָרׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּּ.  

אֹול ִקְנָאה ׁשְ ה ּכִ ל ַמאן ְדָרִחים, ָקׁשָ יר ִע, ּּכָ יה ִקְנָאהְוָלא ָקׁשִ ָּלאו ְרִחימוֵתיה , ּּמֵ ּ
י. ְּרִחימוָתא יָון ְדַקּנֵ ִלים, ּּכֵ ּתְ ָאה . ָּהא ְרִחימוָתא ִאׁשְ ר ָנׁש ְלַקּנָ אן אֹוִליְפָנא ְדָבֵעי ּבַ ִּמּכָ
ֵתיה ִלים, ְּלִאְנּתְ ה ְרִחימוָתא ׁשְ ר ִעּמָ ִגין ְדִיְתַקּשַׁ ּּבְ ּ ך ָלא ָיִהיב ֵעינֹוי ּבְ, ּ ְְדָהא ִמּגֹו ּכָ ִּאיְנּתו ּ

אֹול. ָאֳחָרא ׁשְ ה ּכִ יה, ֶּאָלא. ַּמהו ָקׁשָ ֵעיַנְייהו ְדַחָייִבין ְלֵמיַחת ּבֵ ָיא ּבְ אֹול ַקׁשְ ַּמה ּשְׁ ּ ך , ּּ ְּכָ

י ֵעיַנְייהו ְדַמאן ְדָרִחים ְוַקּנֵ ָיא ּבְ ִּקְנָאה ַקׁשְ ּ א ֵמְרִחימוָתא, ּ ְּלִאְתְפָרׁשָ ּ.  

אֹול ִקְנָא, ָּדָבר ַאֵחר ׁשְ ה ּכִ אֹול, הָקׁשָ יה, ַמה ּשְׁ א ְדָנֲחִתין לֹון ְלַחָייַבָיא ּבֵ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּּ ,
ּמֹוִדיִעין לֹון חֹוַבְייהו ַעל ָמה ָנֲחִתין ֵליה ָיא ְלהו, ּ ך. ְּוַקׁשְ י, ְּכָ ַבע ַעל , ַּמאן ְדַקּנֵ ּהוא ּתָ

יב , ּחֹוֵביה ה עֹוָבִדין)א וחשיד''נ(ְוָחׁשִ ּמָ וָרא ִדְרִח,  ּכַ ּוְכֵדין ִקּשׁ ּ יהּ ר ּבֵ ּימוָתא ִאְתַקּשַׁ ּ.  

ְלֶהֶבת ָיה ֵפי ֵאׁש ׁשַ ֶפיָה ִרׁשְ ְּרׁשָ ְלֶהֶבת ָיה. ּ ְלהֹוָבא ְדִאּתֹוְקָדא ְוַנְפָקא , ַּמאן ׁשַ ָּדא ׁשַ ּ
ְּדִאיהו ִאְתַער ְואֹוִקיד, ִמּגֹו ׁשֹוָפר ּוַמאן ִאיהו, ּ ָמאָלא, ּ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ׂשְ

ֹמאלֹו ּתַ)השירים ב י ׂשְ י . ַחת ְלֹראׁשִ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְלהֹוָבא ִדְרִחימו ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא אֹוִקיד ׁשַ ּ ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

ך ְוְבִגיֵני ּכָ ים לא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה)שיר השירים ח(, ּ ּ ַמִים ַרּבִ ד ָאֵתי . ּ ְּדָהא ּכַ
ְּיִמיָנא ְדִאיהו ַמִים ּאֹוִסיף ְיִקידו ִד, ּ ָמאָלא, ְּרִחימוָתאּ ְלהֹוָבא ִדׂשְ ֵבי ׁשַ ָמא ְדַאּתְ , ְוָלא ּכָ ּכְ

ֵקִני ַחּבְ ים ֹלא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה, ָאֵמר ִויִמינֹו ּתְ ַּהאי ִאיהו ַמִים ַרּבִ ּ ְּוֵכן ּכָֹלא , ּ
ַהאי ַגְווָנא   .ּכְ
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ַּעד ְדֲהוו ַיְתֵבי ְמעֹון, ּ י ׁשִ ְמעו ָקֵליה ְדִרּבִ ּׁשָ ּ אֹוְרָחאְּד, ּ י ְיהוָדה , ֲהָוה ָאֵתי ּבְ ּהוא ְוִרּבִ ּ
י ִיְצָחק א. ְוִרּבִ א, ָקִריב ִלְמַעְרּתָ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ְמעֹון. ָּנְפקו ִרּבִ י ׁשִ ִמּכֹוְתֵלי , ָאַמר ִרּבִ

א ָהָכא ִכיְנּתָ א ָחִמיָנא ִדׁשְ ַמאי ַעְסִק. ָּיְתבו. ִּדְמַעְרּתָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ י . ּיתוָאַמר ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ
א ִריך הוא, ַאּבָ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ְרִחימוָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּבִ ּ י ֶאְלָעָזר ָפִריׁש ַהאי , ְּ ְּוִרּבִ

ָרֵאל ְכֶנֶסת ִיׂשְ ך ְוגו, ְקָרא ּבִ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ְרִחימו ִעָלָאה , ָּאַמר ֵליה. 'ָׂשִ ֶּאְלָעָזר ּבִ ּ
ירו ַד ּוְקׁשִ ּ ְלּתְּ ּכַ   .ֲּחִביבוָתא ִאְסּתַ

א ְעּתָ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ יק ִרּבִ ּתִ ִתיקו, ָאַמר. ִאׁשְ ְעָייא ׁשְ ָכל ֲאַתר ּבָ ִתיקו , ּּבְ ר ׁשְ ּּבַ
יְנָזא ָחָדא ִאית ִלי ְגִניָזא. ְדאֹוַרְייָתא ְייכו, ּגִ ֵעיָנא ְדִיְתֲאִביד ִמּנַ ְּוָלא ּבָ ְּוִהיא ִמָלה , ּ

ְחָנ, ִּעָלָאה ּכַ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבאְוַאׁשְ ּא ָלה ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ַתר נוְקָבא, ּתָ ָכל ֲאַתר ְדכוָרא ָרִדיף ּבָ ּּבְ ּ ה ְרִחימוָתא, ּ ְּוִאְתַער ְלַגּבָ ְוָהָכא , ּ
ְחָנא ּכַ ְּדִהיא ִאְתָעַרת ְרִחימוָתא ְוָרְדָפה ֲאַבְתֵריה, ַאׁשְ ּ ְּואֹוְרֵחיה ְדַעְלָמא, ּ ָבָחא , ּ ְּדֵלית ׁשְ

ְתֵריה ִדְדכוָרא, ְקָבאְּדנו ְּלִמְרַדף ּבַ ּ ּ ּוִמָלה ִעָלָאה ְדֵבי ִגְנַזָייא , ִּמָלה ְסִתיָמא ִהיא, ֶּאָלא. ּ ּ ּ
א   .ְדַמְלּכָ

א ֲחֵזי ָמִתין ִאינון, ּתָ ַלת ִנׁשְ ין ִעָלִאין ְיִדיָען, ּּתְ ַדְרּגִ ְּוַעל ְדִאינון , ְּוִאינון ָסְלִקין ּבְ ּ
ע ִאינון ָלָתא ַאְרּבַ ַפסַח. ּּתְ ָמָתא ִעָלָאה ְדָלא ִאּתְ ּד ִנׁשְ ָרא , ּ ְזּבְ יה ּגִ א ''ס(ְּוָלא ִאְתַער ּבֵ

ּ ְדַקְרִטיָטָאה ִעָלָאה)גזעא ָאה, ּ ּתָ ן ּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ָמִתין. ּכָ ָמָתא ְלָכל ִנׁשְ , ְּוהוא ָסִתים. ְוַהאי ִנׁשְ
ְלָיא ְלָעְלִמין יה ּתַ, ְוָלא ִאְתְייַדע, ְּוָלא ִאְתּגַ ְּוֻכְלהו ּבֵ ּ   .ְלָייןּ

ִעטוָפא ְדָזֲהָרא ְדַכְרְמָלא ְּוַהאי ִאְתַעַטף ּבְ ּ ּ גֹו ְזִהירוָתא ְוָנִטיף ִטִפין )א דבדולחא''נ(, ּ ּ ּבְ ּ
ַחד ְלהו ּכְ רו ּכֻ ָלאן ְוִאְתַקּשְׁ ִּטִפין ַמְרּגְ ּּ ְייֵפי ְדגוָפא ַחד, ּ ִרין ְדׁשַ ִקׁשְ ּּכְ ְּוהוא ָאִעיל . ּ

ַגַוְוְייהו ּּבְ ה, ּ יהְוַאֲחֵזי ּבְ ּו ֲעִביְדּתֵ ּהוא ְוִאינון ַחד הוא. ּ ּ הו ְפִריׁשו, ּ ְּוֵלית ּבְ ָמָתא . ּּ ַהאי ִנׁשְ
ִּעָלָאה ְטִמירו ְדֹכָלא ּּ ּ.  

  ]ב''דף רמה ע - ' זוהר חלק א[

ָמָתא ָאֳחָרא גֹו ֵחיָלָהא, ִנׁשְ ָרא ּבְ ּנוְקָבא ְדִמַטּמְ ָמָתא ְלהו, ּ ְייהו ֲאִחיָדא , ְּוִהיא ִנׁשְ ּוִמּנַ ּ
א ְלָכל ַעְלָמא, ּגוָפא )ב''ה עדף רמ( הו ֲעִביְדּתָ גוָפא ְדִאיהו ָמאָנא . ְּלַאֲחָזָאה ּבְ ּּכְ ּ ּ

ָמָתא א, ְלִנׁשְ יה ֲעִביְדּתָ ד ּבֵ יִרין ְטִמיִרין ִדְלֵעיָלא. ְּלֶמְעּבַ ַגְווָנא ְדִאינון ְקׁשִ ְּוִאֵלין ּכְ ּ ּ ּ.  

ָמָתא ָאֳחָרא ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא , ִנׁשְ ִּהיא ִנׁשְ אּ ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ַאְתָיין . ְלַתּתָ ִּנׁשְ ּ
ָמִתין ִעָלִאין ֵּמִאינון ִנׁשְ ָמָתא ְדנוְקָבא, ּ ׁשְ ָמָתא ִדְדכוָרא, ִּמּנִ ׁשְ ּוִמּנִ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָמִתין , ּ ִנׁשְ

ְּדַצִדיַקָייא ִעָלִאין ּ ְרָיין ִדְלֵעיָלא, ּ ל ִאינון ֵחיִלין וַמּשִׁ ַּעל ּכָ ּ ּ.  

ֵרין ִסְטִרין, אְוִאי ֵתיָמ ָּהא ִעָלִאין ִאינון ִמּתְ אי ַנֲחִתין ְלַהאי ַעְלָמא, ּ אי , ַאּמַ ְוַאּמַ
יה ְלקו ִמּנִ ִּאְסּתַ ּ ר. ּ א ְדִאְתְייִליד ֵליה ּבַ ְּלַמְלּכָ ַפר, ּ ַדר ֵליה ְלַחד ּכְ ּׁשַ ה ֵליה וְלַגְדָלא , ּ ְּלַמְרּבָ ּ ּ

י  ֵּליה ַעד ְדִיְתַרּבֵ ְּויֹוְלפון ֵליה, )ליה(ּ אּ ֵריה .  ָאְרֵחי ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ א ְדָהא ּבְ ַמע ַמְלּכָ ּׁשָ ּ
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י ְרִחימו ִדְבֵריה. ַרב ְוִאְתַרּבֵ ַּמה ָעַבד ּבִ ִגיֵניה, ּ יה ּבְ ֵדר ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא ִאּמֵ ְּמׁשַ ּ ּ ְוָאִעיל , ּ
ל יֹוָמא, ְּלֵהיְכֵליה יה ּכָ   .ְּוָחֵדי ִעּמֵ

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ר ְבַמְטרֹוִניָתאאֹוִל, ָ ּוַמאי ִאיהו, יד ּבַ ָמָתא ִעָלָאה , ּ ִּנׁשְ
א ַדר ֵליה ִלְכַפר, ַּקִדיׁשָ ּׁשַ יה, ְלַהאי ַעְלָמא, ּ י ּבֵ ְּדִיְתַרּבֵ ְּויֹוְלפון ֵליה אֹוְרֵחי ְדֵהיָכָלא , ּ ּ
א ַפר. ְדַמְלּכָ ַהאי ּכְ י ּבְ ֵריה ִאְתַרּבֵ א ְדָהא ּבְ יָון ְדָיַדע ַמְלּכָ ּּכֵ ּ ּיָדן הוא ְלַמְייֵתי ֵליה ְוִע, ּ ּ

ְרִחימו ִדְבֵריה. ְּלֵהיָכֵליה ַּמה ֲעַבד ּבִ ּ ִגיֵניה ְוָאִעיל ֵליה ְלֵהיָכֵליה, ּ ֵדר ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ְּמׁשַ ּ ּ ּ .
ָמָתא ָלא ַסְלָקא ֵמַהאי ַעְלָמא ִגיָנה, ִנׁשְ ַּעד ְדָאַתת ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ֵהיָכָלא , ּ ְּוָאִעיַלת ָלה ּבְ

ן ְלָעְלִמין, אְדַמְלּכָ ּמָ   .ְוָיִתיַבת ּתַ

ל ָדא א , אֹוְרָחא ְדַעְלָמא, ְּוִעם ּכָ ָכאן ַעל ְפִריׁשו ִדְבֵריה ְדַמְלּכָ ַפר ּבָ ִני ּכְ ְּדִאינון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְייהו ן. ִּמּנַ ּמָ ַח ֲהָוה ּתַ ָכאן, ָאַמר לֹון, ַּחד ִפּקֵ א , ַּעל ָמה ַאּתון ּבָ ֵריה ְדַמְלּכָ ְּוִכי ָלאו ּבְ ּ

יַנְייכו, ּיהוִא יר ּבֵ ֵהיָכָלא ְדֲאבֹוי, ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ְלֵמיַדר ַיּתִ ֶּאָלא ּבְ ה. ּ ך מׁשֶ ַח, ְּכָ ְּדֲהָוה ִפּקֵ ּ ,
ָכאן ֵני ְכַפר ְדֲהָוה ּבָ ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם לא )דברים יד(, ַּעל ָדא ָאַמר. ָּחָמא ּבְ ִנים ַאּתֶ  ּבָ

  .ִּתְתּגֹוְדדו

א ֲחֵזי ִּאילו ֲהוו , ּתָ ּ ְלהו ַצִדיַקָייא ַהאיּ ָּיְדִעין ּכֻ ּ ּ ֲּהוו ָחָדאן ַההוא יֹוָמא ְדָמֵטי לֹון , ּ ּ ּ
ְלָקא ֵמַהאי ַעְלָמא ְּוִכי ָלאו ְיָקָרא ִעָלָאה הוא. ְּלִאְסּתַ ִגיַנְייהו, ּ ְּדַמְטרֹוִניָתא ָאַתת ּבְ ּ ,

א ל, ּוְלאֹוָבָלא לֹון ְלֵהיָכָלא ְלַמְלּכָ א ּכָ הו ַמְלּכָ ִריך הוא ,  יֹוָמאְּלֶמֱחֵדי ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִנׁשְ ע ֶאָלא ּבְ ְעׁשַ ּתַ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִּאְתֲערוָתא ִדְרִחימו ְדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ַמְתהֹון , ְּ ִנׁשְ
א ִמְתָעִרין ָלה ְּדַצִדיַקָיא ְלַתּתָ ּ ִגין . ּ אּבְ ְטָרא ְדַמְלּכָ ְּדִאינון ַאְתָיין ִמּסִ ְטָרא ִדְדכוָרא, ּ ִּמּסִ ּ ,

ְטָרא ִדְדכוָרא ְּוִאְתֲערוָתא ָדא ָמֵטי ְלנוְקָבא ִמּסִ ּ ּ ח ִדְדכוָרא . ְּוִאְתַער ְרִחימוָתא, ּ ּכַ ּתַ ִּאׁשְ ּ
ִּאְתַער ֲחִביבו וְרִחימוָתא ְלנוְקָבא ּ ּ ְרִח, ּ ַרת ּבִ ּוְכֵדין נוְקָבא ִאְתַקּשְׁ י ְדכוָרא, ּימוָתאּ   .ְּלַגּבֵ

ַהאי ַגְווָנא ִאין ָלֳקֵבל ַמִיין ִעָלִאין, ּכְ ּתָ ֵדי ַמִיין ּתַ א ְדנוְקָבא ְלִמׁשְ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ָּלאו ִאיהו , ּ
ַמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִנׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ַהאי ַעְלָמא. ּ ִאין ִאינון ַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ , ּוְבַעְלָמא ְדָאֵתי, ּ

ִאיןְּדֲעַלְי ּיהו ָקְייִמין ִעָלִאין ְוַתּתָ ִתיב)משלי י(ְּוַעל ָדא . ּ   .ְסָתם, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּכְ

 ] בשנה76יום [סדר הלימוד ליום יז כסלו 

ְּוָרָזא ְדֹכָלא א, ִּאיהו ְיסֹוָדא ִדְלֵעיָלא, ַּצִדיק, ּ ָרֵאל , ְּוִאיהו ְיסֹוָדא ְלַתּתָ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ
ִליַלת ִמ ִדיקִאְתּכְ א, ּּצַ ּתָ ִּמְלֵעיָלא וִמּתַ ְּוַצִדיק ֵמַהאי , ּ ַצִדיק ֵמַהאי ִסְטָרא)ב''ג ע''קנ(. ּ

ּ ַצִדיִקים ִיְרׁשו ָאֶרץ)תהלים לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּיְרִתין ָלה, ִסְטָרא ִּיְרׁשו ָאֶרץ ַוַדאי. ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַּצִדיק ַאְחִסין ָלה ְלַהאי ֶאֶרץ, ּתָ ָכל יֹוָמאְוָאִריק ֲע, ּ ְרָכאן ּבְ ְּוָיִהיב ָלה , ָּלה ּבִ
ְפנוִקין ְוִעדוִנין ּּתַ ּ ְנִגידו ִעָלָאה ְדָנִגיד ֲעָלה, ּ ּּבִ ּ   .ּ אֹוִקיְמָנא ִמָלה)ב''ה ע''רל(ְוָהא , ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]859דף [ -ּ

  ]א''דף רמו ע - ' זוהר חלק א[

ן ַמֲעַדֵני)בראשית מט(ְּוָרָזא ִדְכִתיב  ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהוא ִיּתֵ ר ׁשְ ל ָדא. ְ ֶמֶלךּ ֵמָאׁשֵ , ְּוִעם ּכָ
ָמה ִדְכִתיב, ִּמָלה ָאֳחָרא רוָה)שיר השירים ו(, ּכְ נֹות ַוְיַאׁשְ ּ ָראוָה ּבָ , ְּוַעל ָדא ָאְמָרה ֵלָאה, ּ

ִפיר)בראשית ל( רוִני ָבנֹות ְוֹכָלא ׁשַ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ ּ ּבְ ּ יך , ְוָתא ֲחֵזי ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ְִאְתְמׁשִ

ְפנוִקין ְוִעדוִנין ְלַהאי ֶאֶרץ, ּאי ַצִדיקְוָנִגיד ְלַה ְּלֵמיַהב ּתַ ּ ְּדִאיהו ֶלֶחם עֹוִני, ּ ְוִאְתֲעִביד , ּ
ג י ֶמֶלך וַדאי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶּלֶחם ַפּנַ ן ַמֲעַדּנֵ ֵמָנה ַלְחמֹו ְוהוא ִיּתֵ ר ׁשְ ֵּמָאׁשֵ ְוָהא , ְּ

  )א''דף רמו ע( .אֹוִקיְמָנא )ב''ז ע''ע(

א ֲחֵזי ֵמָנה ַלְחמֹו,ּתָ ר ׁשְ ִרין ֵליה.  ֵמָאׁשֵ ָּדא הוא ֲאַתר ְדֹכָלא ְמַאׁשְ ּ ּ ּוַמאי ִאיהו. ּּ ּ ,
ִרין ֵליה. ַעְלָמא ְדָאֵתי ֵאי ְמַאׁשְ ְּדִעָלֵאי ְוַתּתָ ִפין ֵליה, ּּ ּסְ ּוִמּכַ ֵמָנה ַלְחמֹו. ּ אן , ַמאן, ׁשְ ַעד ּכָ

ָּלא ָפִריׁש ַמאן הוא ֲאַתר ָמה ְדִאית ִאיָלָנא, ית ֶלֶחםְוִא, ִאית ֶלֶחם, ֶּאָלא. ּ ְוִאית , ּכְ
יה מֹוָתא, ִּאית ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ִאיָלָנא ִּאית ֶלֶחם ְדִאְקֵרי ֶלֶחם . ְּוִאית ִאיָלָנא ְדַתְלָייא ּבֵ

ג, עֹוִני ְּוִאית ֶלֶחם ְדִאְקֵרי ֶלֶחם ַפּנַ ּוַמאן ִאיהו . ּ ם ''ֶלֶח, ֹו''ְּוָדא הוא ַלְחמ', ָּדא ו. )לחם(ּ
ִתיב.'ו ַמִים)שמות טז(, ּ ְוַעל ָדא ּכְ ַמִים ַוַדאי,  ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ   .ִּמן ַהּשָׁ

ֵמָנה ַלְחמֹו, ְּוַעל ָדא ר ׁשְ ָזן ַהאי ִאיָלָנא', ֶלֶחם ו, ֵמָאׁשֵ ְּדָהא ִמיֵניה ִאּתְ ְּוהוא , ּ
ְּמַעְטָרא ֵליה ִדְכִתיב, ּ ֲעָטָרה ׁשֶ)שיר השירים ג(, ּכְ , ְּוַכד ִאיהו ָנִקיט. ִּעְטָרה לֹו ִאּמֹו ּבָ

י ֶמֶלך ן ַמֲעַדּנֵ ְַוַדאי הוא ִיּתֵ ּ ְוַמאן ֶמֶלך. ּ ָרֵאל. ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָזַנת, ָּדא ּכְ יה ִאּתְ ְּדָהא ִמּנֵ ְּוהוא , ּ
ָּיִהיב ָלה ַעל ְיָדא ְדַצִדיק ּ א ָאת ַקָייָמא, ּ א ַקִדיׁשָ ַּדְרּגָ ּ ָאר ַדְרּגִ. ּ ּוֵמָהָכא ִלׁשְ אּ , ּין ִדְלַתּתָ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְּוֻכְלהו ּכְ ּ.  

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּּבְ ֵמָנה ַלְחמֹו, ָאַמר ָהִכי, ּ ר ׁשְ ּ ָדא ֶלֶחם )ב''לעיל מז ע(, ֵמָאׁשֵ
ת ּבָ ְּדִאיהו ַפַנג, ׁשַ ּ ֵרין, ּ ִדְכִתיב. ַעל ַחד ּתְ ְנה)שמות טז(, ּכְ ַמאי ֶלֶחם . ּ ָלְקטו ֶלֶחם ִמׁשְ

ְנהִמ ֵרי ֶלֶחם, ֶּאָלא. ׁשְ ַמִים, ּתְ ג. ְוֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ָּדא הוא ֶלֶחם ַפּנַ ּ ְוָדא , ּ
ָנא ּהוא ֶלֶחם ְדִמְסּכֵ ֶלֶחם ִעָלָאה, ּ ָאה ּבְ ּתָ ִליל ֶלֶחם ּתַ ת ִאְתּכְ ּבָ ּוְבׁשַ ִגיִני , ּ ֵרך ַהאי ּבְ ְְוִאְתּבָ

ְנה, ַהאי   .ְּוִאיהו ֶלֶחם ִמׁשְ

ת,  ֲהָוה ָאַמרְּותו ּבָ ְנה ְדׁשַ ת ִעָלָאה, ֶּלֶחם ִמׁשְ ּבָ ְּדִאיהו ָנִגיד ְוַאְנִהיר , ָּנִקיט ִמּשַׁ ּ
ֶלֶחם, ְּלֹכָלא ר ֶלֶחם ּבְ ֶנה, ְוִאְתַחּבַ ִגין . ּנוְקָבא ִהיא, ָרָזא ְדֶלֶחם, ּוְבָכל ֲאַתר. ְּוִאיהו ִמׁשְ ּבְ

ֵמן ִתיב ְולא ׁשָ ֵמָנה ּכְ ך ׁשְ ר הוא אֹוֵכל)ראשית מטב(, ּוְכִתיב. ְּכָ י ִאם ַהֶלֶחם ֲאׁשֶ ּ ּכִ ָּדא , ּ
ֵתיה   .ִּאְנּתְ

ֵלינו)שמואל א ט(ְוִאי ֵתיָמא  ּ ְוַהֶלֶחם ָאַזל ִמּכֵ ִתיב ָאְזַלת, ּ ָאר ְמזֹוָנא ֶלֶחם . ְוָלא ּכְ ׁשְ
מֹוְדָען ִמִלין, ָּקִריָנן ֵליה ּתְ ָאר ְמזֹוָנא, ְּוִאׁשְ ּוַמאן הוא ֶלֶחם , ַּמאן הוא ׁשְ ׁשּ ֶלֶחם . ַמּמָ

ָכל ֲאַתר ְדַכר, ִּדְלֵעיָלא ָאה, ּּבְ ּתָ ִחיָנא ְדִזְמִנין , ֶלֶחם ּתַ ּכְ ָכל ֲאַתר נוְקָבא ְוֲאַנן ַאׁשְ ּּבְ ּ
ִתיב ְדַכר ּוְלִזְמִנין נוְקָבא, ּּכְ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ּ ַהאי, ּ ִפיר ּכָֹלא, ַהאי ּכְ ְּוׁשַ ּ.  
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א ֲחֵזי ר, ּתָ ים ְלֵעיָלא ְו, ָאׁשֵ אָרׁשִ ים ְלַתּתָ ָלה, ָרׁשִ ִתּקוִני ּכַ ּּבְ ְבִטין . ּ ֵריַסר ׁשִ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ
א ָקִאים ֲעַלְייהו הו, ַּיּמָ ן ּבְ ּקַ ּ ְוַהָים ֲעֵליֶהם )מלכים א ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאְתּתַ

ַאְרָעא, ְּוָרָזא ְדִמָלה. ִּמְלָמְעָלה א ּבְ ן ְלַתּתָ ּקַ ן ְלֵעיָלא ְוִאְתּתַ ּקַ ן ְלֵעיָלא . ִאְתּתַ ּקַ ִאְתּתַ
ִתּקוִנין ְיִדיָען ַגְווָנא ְדַעְלָמא ִעָלָאה, ּּבְ ְבִטין ּכַגְווָנא . ּּכְ ֵריַסר ׁשִ א ְבַהֵני ּתְ ן ְלַתּתָ ּקַ ְוִאְתּתַ

ִגיַנְייהו . ִדְלֵעיָלא א ּבְ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ א ְלֵעיָלא וׁשְ ִכיְנּתָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ָרֵאל)בגווייהו(ּ ,  ְדִיׂשְ
ְבִטין ּוִבְת ַנת)א ובתרין סטרין''נ( )א ובתרין שבטין''נ(ֵריַסר ׁשִ ּקָ ִליַלת ְוִאְתּתַ ר .  ִאְתּכְ ָאׁשֵ

ִתּקוָנָהא ָקְייָמא ְבִטין, ּּבְ ָאר ׁשִ ׁשְ   .ּכִ

ה ֶמן ַרְגלֹו)דברים לג(, ִּדְכִתיב. ָלא ִאְתְייַדע, ְּוִאי ָלאו ְדָגֵלי מׁשֶ ּשֶׁ ְלַאֲחָזָאה .  ְוטֹוֵבל ּבַ
ַאְתִריהָּאן הוא  ָרא ִדיֵליה ּבְ ִּקׁשְ ּ ח ְרבות ִמְלֵעיָלא, ּ ְּדִאיהו ָנִגיד ַההוא ְמׁשַ ּ ּ ּ ך . ּ ִגיִני ּכָ ְּבְ

ִתיב ר ְוגו, ּכְ ִנים ָאׁשֵ רוך ִמּבָ ְּבָ ּ'.  

ֶפר לוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ִלי ַאָיָלה ׁשְ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר ַנְפּתָ י ׁשִ ִּרּבִ ּ ָמר. ּ , ָהא ִאּתְ
ָּלָאה ַעְלָמא ִדְדכוָרא ִאיהוְּדַעְלָמא ִע ּ ּ ָרֵאל וְלֵעיָלא, ּ ְנֶסת ִיׂשְ יָון ְדָסְלָקא ִמָלה ִמּכְ ּּכֵ ּּכָֹלא , ּּ
ּהוא ְדַכר אי ִאְתְקֵרי עֹוָלה, ֵמעֹוָלה, ְמָנָלן. ּ ִגין ְדָסְלָקא ְלֵעיָלא ִמן נוְקָבא, ַאּמַ ּּבְ ּ .
ך ְוְבִגיֵני ּכָ ִמים ַיְק)ויקרא א(, ּ   .'ִּריֶבּנו ְוגו עֹוָלה ָזָכר ּתָ

ִמים אי ּתָ ִעיָנן ֵליה, ַאּמַ ְּוִכי ִפיְסֵקי ִפיְסֵקי ּבְ ּ ִמים, ּ ִמים, ְּדָאַמר ּתָ , ֶּאָלא. ַּמהו ּתָ
ִדְכִתיב ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ֶוְהֶיה ָתִמים)בראשית יז(, ּכְ ִמים. ּ א , ֵאיָמַתי ּתָ ְעּתָ ׁשַ  )א באתר''ס(ּבְ
ַזר ְּדָהא ְדכוָרא ָלא, ְדִאְתּגְ מֹוַדע,  ֲהֵויּ ּתְ ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ָתִמים, ְוָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ .

ּוַמאן ִאיהו ָּדא ָאת ַקָייָמא, ּ מֹוַדע ְדכוָרא ִמן נוְקָבא, ּ ּתְ ְּדֵביה ִאׁשְ ּ ּ ּ ִדְכִתיב. ּ  )בראשית ו(, ּכְ
ִמים ָהָיה ִמים. ִּאיׁש ַצִדיק ּתָ ך ָזָכר ּתָ ִגיֵני ּכָ מֹוַדע, ְּבְ ּתְ ְייָפאְּדִאׁשְ יה ַהאי ׁשַ ְוָלא , ּ ּבֵ

ְּיָסְרסון ֵליה ּ.  

  ]ב''דף רמו ע - ' זוהר חלק א[

ִתיב, ְוִאי ֵתיָמא ָּהִכי הוא ַוַדאי.  ְנֵקָבה ְתִמיָמה)ויקרא ד(, ָהא ּכְ ָמה ְדִאְקֵרי ַצִדיק , ּ ּּכְ
ִמים ִמיָמה, ּתָ ך ִאְקֵרי ֶצֶדק ּתְ ִגין ְדֹכָלא. ְּכָ ּּבְ יה, ּ ךּבְ, ָּנְטָלא ִמּנֵ ּעֹוָלה ְדָסְלָקא ִמן , ְִגיֵני ּכָ

ּנוְקָבא ִלְדכוָרא ּוֵמַהאי ֲאַתר וְלֵעיָלא, ּ ּּכָֹלא הוא ְדכוָרא, ּ ּ ּ ּוִמן נוְקָבא . ּ  )ב''דף רמו ע(ּ
א ּּכָֹלא הוא נוְקָבא, ּוְלַתּתָ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ָּהִכי ָנֵמי נוְקָבא ִדְלֵעיָלא, ְוִאי ֵתיָמא ִּסיוָמא , ֶאָלא. ּ ל ּגוָפא ּ ְּדגוָפא ַאֲחֵזי ַעל ּכָ ּ
ְּדִאיהו ְדַכר א ְדגוָפא נוְקָבא, ּ ֵּריׁשָ ַּעד ְדָנִחית ְלִסיוָמא, ּ ְּוַכד ִסיוָמא ִאְתֲחֵזי, ּּ ָהא ָעִביד , ּ
א ְוסֹוָפא נוְקָבא, ֲאָבל ָהָכא. ּּכָֹלא ְדַכר ּקון ּגוָפא נוְקָבא, ֵּריׁשָ ל ּתִ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִמָלה ָדאַחד ָרָז, ּתָ ּא ִעָלָאה ִאית ּבְ גֹו , ּ ִריך ְליֹוֵסף ּבְ ְְדָהא ָחִמיָנן ְדַיֲעֹקב ּבָ ּ ּ
א, ֲאחֹוִהי ִכיְנּתָ ׁשְ ע ְדָגִלים ּבִ ִריך הוא ַאְרּבַ א ּבְ י קוְדׁשָ יָון ְדַמּנֵ ּּכֵ ּ ּ ְבִטין , ְּ ְתֵריַסר ׁשִ ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]861דף [ -ּ

הו ָנא ּבְ ּקְ ְייהו ְליֹוֵסף, ְּלִאְתּתַ ַרע ִמּנַ ֵוי, ּּגָ ַאְתֵריהְּוׁשַ ַלק . ּ ְלֶאְפַרִים ּבְ ַּמאי ַטְעָמא ִאְסּתַ
ְייהו ִגין חֹובֹוי. ּיֹוֵסף ִמּנַ ָאה ִאיהו, ָלאו ָהִכי, ִאי ֵתיָמא ּבְ ְּדָהא ַזּכָ ּ.  

יָמא ִדְדכוָרא ֲהָוה, ָּרָזא ְדִמָלה, ֶּאָלא ּיֹוֵסף ְרׁשִ ן פֹוָרת ֲעֵלי , ּ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ִּדְכִתיב ּבֵ ּ ּ
ָרֵאלּוְכ. ָעִין ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ ָרֵאל, ִתיב ִמּשָׁ ָזן ַהאי ֶאֶבן ִיׂשְ ן ִאּתְ ּמָ ֶנֶסת , ֶאֶבן. ִמּתַ ָּדא ּכְ

ָרֵאל ה)תהלים קיח(ְוֲעָלה ָאַמר ָדִוד , ִיׂשְ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפּנָ ּוְבִגין . ּ
ימו ִדְדכוָרא ְּדיֹוֵסף ִאיהו ְרׁשִ ּ ּ ּ ִדיקִאְקֵרי יֹוֵס, ּ ְּדָהא ִאיהו ַצִדיק ַוַדאי, ּף ַהּצַ ּ ּ ם רֹוֶעה , ּ ִמּשָׁ

ָרֵאל   .ֶאֶבן ִיׂשְ

א ִאינון נוְקָבן ִכיְנּתָ ּקוֵני ׁשְ ּוְבִגין ְדָכל ּתִ ּ ּ ּ ן, ּ ּמָ ַלק יֹוֵסף ִמּתַ חֹוֵתיה , ִּאְסּתַ י ּתְ ְּוִאְתַמּנֵ
ְּוִאיהו נוְקָבא ְלִתּקוָנָהא, ֶאְפַרִים ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ָה. ּ ּ י ִלְסַטר ַמֲעָרב, ִכיּ ֲאַתר , ִאְתַמּנֵ

ְרָיא ְּדנוְקָבא ׁשַ ימו ְדִאיהו ְדכוָרא, ּ ְּוַההוא ְרׁשִ ּ ּ ּ ּקוָנָהא, ּ ַלק ִמּתִ ִּאְסּתַ ִגין ְדִאיהו ַעְלָמא , ּ ּּבְ ּ
ְּוָלא ַעְלָמא ִדְדכוָרא, ְּדנוְקָבא ְעָיין נוְקֵבי, ּ ּקוָנָהא ּבָ ְּוָכל ּתִ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ְּדִאיהו ַצִדיקיֹוֵסף , ּ ּ ּקוָנָהא, ּ ק ִמּתִ ֹלַ חֹוֵתיה, ִּאְסּתַ י ֶאְפַרִים ּתְ ְוַעל . ְּוִאְתַמּנֵ
ְבִטין, ָּדא ֵריַסר ׁשִ ְלהו ּתְ ּּכֻ א ִאינון, ּ ִכיְנּתָ ּקוִני ׁשְ ּּתִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְעָיין ּכְ ְּוֻכְלהו ּבָ ר , ּ ּבַ

א ְדַצִדיק ַּדְרּגָ ּ ל ׁשַ, ּ ְּדִאיהו ָעִביד ּכָ א , ְּייִפין ְדַכרּ ָחׁשָ ֵעי ְלַאּכְ   .)א ליה''נ(ְוָלא ּבָ

ֶפר לוָחה ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ִלי ַאָיָלה ׁשְ ַּנְפּתָ ֵרך )שיר השירים ד(, ַּהְיינו ִדְכִתיב, ּ ְ וִמְדּבָ ּ
ר ֵליה ְלִדּבור, ָנאְוה ִגין ְדקֹול ַמְדּבַ ּּבְ ּ ָלא ִדּבור, ּ ַלח ְּוַההוא קֹול ִאׁשְ. ְּוֵלית קֹול ּבְ ּּתַ

יה, ֵּמֲאַתר ֲעִמיָקא ִדְלֵעיָלא ּמֵ ִליַח ִמּקַ ּוׁשְ ָלא ִדּבור, ְּלַאְנָהָגא ְלִדּבור, ּ ְּדָהא ֵלית קֹול ּבְ ּ ,
ֹלא קֹול ַלל ְדָצִריך ִלְפַרט. ְּוָלא ִדּבור ּבְ ְְוָדא ּכְ ְוְפַרט ְדָצִריך ִלְכַלל, ּ ּ ְוָדא קֹול ַנְפָקא . ּ

ר ְלַמֲעָרב, ִּמָדרֹום ִלי )דברים לג(, ְּוָדא הוא ִדְכִתיב. ָיִרית ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּוַמְדּבַ ּ וְלַנְפּתָ
ה', ָאַמר ְוגו א נוְקָבא, ְלֵעיָלא ְדַכר, ָים ְוָדרֹום ְיָרׁשָ ִלי ַאָיָלה , ְּלַתּתָ ך ַנְפּתָ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

א לוָחה נוְקָבא ְלַתּתָ ּׁשְ ַגְווָנא ָדא ְדַכר ְלֵעיָלא. ּ ּּכְ ֶפרִּדְכִתיב ַהּנ, ּ ַהּנֹוֵתן , ֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ
ִתיב   .ְולא ַהּנֹוֶתֶנת, ּכְ

א ֲחֵזי יָתא ְדֹכָלא, ּתָ ָבה ֵראׁשִ ָבה, ַּמְחׁשָ ּוְבִגין ְדִאיִהי ַמְחׁשָ ִאיִהי ְלגֹו ְסִתיָמא ְוָלא , ּ
יר. ִאְתְייַדע ָבה ַיּתִ ט ַהאי ַמְחׁשָ ך ִאְתַפּשַׁ ּּכָ ְרָיא, ְ ַּאְתָיא ְלֲאַתר ְדרוָחא ׁשַ ַכד ָמֵטי ְו, ּ

יָנ ְדַקְדִמיָתא, ה''ְּלַההוא ֲאַתר ִאְקֵרי ּבִ ב ְדִאיהו ָסִתים, ְוָהא ָלאו ָסִתים ּכִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,
ט ַּהאי רוָחא ִאְתַפּשַׁ א וַמָיא ְורוָחא, ְּוַאִפיק ָקָלא, ּ ִליל ֵמֶאּשָׁ ּּכָ ְּדִאינון ָצפֹון ְוָדרֹום , ּ ּ

ָלָלא ְד, ְוַהאי ָקָלא. ּוִמְזָרח ָאר ֵחיִליןּּכְ ר ְלִדּבור, ָכל ׁשְ ְּוָקָלא ָדא ַמְדּבַ ְּוָדא ָיִהיב ִמָלה , ּ
ִתּקוָנא ַלח ֵמֲאַתר ְדרוָחא, ּּבְ ּתַ ִגין ְדקֹול ִאׁשְ ּּבְ ּ ָרא ִמָלה, ּּ ְּלֲאָפָקא ִמִלין , ְּוָאֵתי ְלַדּבְ
ִריִצין   .ּתְ

ין ַדְרּגִ ל ּבְ ּכֵ ְסּתַ ָבה, ְוַכד ּתִ יָנה, ּהוא ַמְחׁשָ ּהוא ִדּבור, ּהוא קֹול, ּהוא ּבִ , ְּוֹכָלא ַחד, ּ
ָבה יָתא ְדֹכָלא, ְוִהיא ִהיא ַמְחׁשָ ְּוָלא ֲהֵוי ֵפרוד, ֵּראׁשִ ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד, ּ וָרא ַחד, ּ , ְּוִקּשׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]862דף [ -ּ

ַאִין ר ּבְ ׁש ִאְתַקּשַׁ ָבה ַמּמָ ְּדִאיהו ַמְחׁשָ '  ה)זכריה יד(ְּוָדא הוא , ְּוָלא ִאְתָפַרׁש ְלָעְלִמין, ּ
מֹו ֶאָחדֶּאָחד ו ִתיב, ְּוַעל ָדא. ׁשְ ֶפר ּכְ ָּדא גוָפא, ַהּנֹוֵתן ִאְמֵרי ׁשָ ּ.  

ִּסיוָמא ְדגוָפא ָדא ּ ּ ן פֹוָרת ֲעֵלי ָעִין, ּ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ִּדְכִתיב ּבֵ ּ ֵרי ִזְמֵני, ּ אי ּתְ ֶּאָלא . ַאּמַ
ן פֹוָרת ְלֵעיָלא א. ּּבֵ ן פֹוָרת ְלַתּתָ אי ָלאו ִאיהו ּבֵ. ּּבֵ אְּוַאּמַ ִתּקוִני , ּן פֹוָרת ְלַתּתָ ּּבְ

ִגין ְדָבנֹות ָצֲעָדה. ַמְטרֹוִניָתא נֹות ְלִתּקוָנָהא ְוָלא ָבִנים, ְּלֶמֱהֵוי ֲעֵלי ׁשור, ּּבְ ְּדָבְעָיין ּבָ ּ .
ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר נֹות ָעׂשו ָחִיל ְוגו)משלי לא(, ּכְ נֹות ָעׂשו ָחִיל. 'ּ ַרּבֹות ּבָ ִּאֵלין , ַּרּבֹות ּבָ

ְבִטיןּתְ   .ֵריַסר ׁשִ

  ]א''דף רמז ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי א, ּתָ ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ֵליָמָתא, ּ א ׁשְ יל ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ָּלא ַקּבִ ר , ּ ַּעד ְדִאְתַחּבַ
ֲאָבָהן ֲאָבָהן, ּבַ ר ּבַ ֵליָמא , ְוַכד ִאְתַחּבַ ְנָייָנא ׁשְ ֵני ּבִ דף רמז ( ֵמַעְלָמא )בבניינא שלימא(ִאְתּבְ

ְּדִאיהו ַעְלָמא ִדְדכוָרא, ִּעָלָאה )א''ע ּ ּ ִנין' ְוַעְלָמא ִעָלָאה ִאְקֵרי ז, ּ ִגין ְדֻכְלהו ז, ׁשְ ּּבְ ּּ '
יה ִנין ּבֵ   .ּׁשְ

ִנים)מלכים א ו(ְָוִסיָמִניך  ַבע ׁשָ ּ ַוִיְבֵנהו ׁשֶ ָּדא ַעְלָמא ִעָלָאה, ּ ַבע , ּ ׁשֶ ִתיב ּבְ ְוָלא ּכְ
ִנים ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ׁשָ ה ה)מות לאש(, ּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ'  ּכִ , ֶאת ַהּשָׁ

ת וְכִתיב ׁשֶ ׁשֵ ִתיב ּבְ ְרָאם)בראשית ב(, ְּוָלא ּכְ ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ , ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ַאְבָרָהם ִני ַעְלָמא ִעָלָאה, ָיִמים ִאְקֵרי' ז, ְוַאְבָרָהם. ּבְ ּוֵביה ִאְתּבְ ּ א כגוונא דא ויבנהו ''ס(, ּ

ּ ְוִאֵלין ִאְקרון ַעְלָמא ִדְדכוָרא )שבע שנים ּ ּ   .)א וביה אתבני עלמא לתתא''ס(ּ

ִנין א ִאית ׁשְ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ָאה, ּּכְ ּתָ  )מלכים א ה(, ִּדְכִתיב, ְוָרָזא ָדא, ָרָזא ְדַעְלָמא ּתַ
ְּדֵכיָון ְדָאַמר ׁשִ. ד יֹום''ָיִמים י' ָיִמים ְוז' ז ְבַעת ָיִמיםּ ָלא ְיַדְעָנא , ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ

יַסר ִאינון ָאה, ְּלַאֲחָזָאה ַעְלָמא ִעָלָאה, ֶּאָלא. ְּדַאְרּבֵ ּתָ ְבַעת ָיִמים . ְוַעְלָמא ּתַ ְּוִאינון ׁשִ
ְבַעת ָיִמים ִּאֵלין ְדכוִרין. ְוׁשִ ּ ִּאֵלין נוְקֵבי ַהאי ַעְלָמא ַעַלְייהו. ְּוִאֵלין נוְקִבין, ּ ּ , ְכִתיבִּד. ּ

נֹות ָעׂשו ָחִיל)משלי לא( ְבִטין, ּ ַרּבֹות ּבָ ֵריַסר ׁשִ ְּדִאינון ָעׂשו ָחִיל, ִּאֵלין ּתְ ּ ִדְכִתיב. ּ , ּכְ
ל ַהְפקוִדים ְלַמֲחִנה ְיהוָדה ְוגו)במדבר ב( ּ ּכָ ּ ְלהו', ּ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  

ֵריַסר ִאינון, ְוִאי ֵתיָמא ַרּבֹות יר, ְּוָהא ּתְ ר ַה, ְוָלא ַיּתִ ּהוא ַחִיל ְדָעְבדוּבַ ּ . ַמאי ַרּבֹות, ּ
ָמה ִדְכִתיב ֶּאָלא ּכְ ה)בראשית יח(, ּ י ַרּבָ ְדָלה,  ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ּכִ מֹו ּגָ ְוֵכן ַרּבֹות . ּכְ

דֹולֹות דֹולֹות. ְּוַרְבְרִבין ַעל ּכָֹלא, ִּעָלִאין, ּגְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ַחיֹות ּגְ ּ ִיל ַּההוא ַח, ָּעׂשו ָחִיל. ּ
ְּדָעְבדו ִדְסִמיִכין ֲעַלְייהו ּ ּ דֹולֹות, ּ ִּאְקרון ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ֲחָדא, ּ ָרא ּכְ , ְלִאְתַחּבְ
הו ַמְטרֹוִניָתא ָנא ּבְ ּקְ ִאין, ְּלִאְתּתַ הו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּלֶמֱחֵדי ּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ  )תהלים קד(, ּכְ
ֶחק ּבֹו נֹות ָעׂשו ָחִיל, ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ך ַרּבֹות ּבָ ִגיִני ּכָ ּּבְ א ואת עלית על כלנה ''ס(. ְ

'  עומד על שני עשר בקר שלשה פונים צפונה ושלשה וגו)מלכים א ז(, כמא דאת אמר
  .)וכתיב והים עליהם מלמעלה היינו ואת עלית על כלנה



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]863דף [ -ּ

ְּוַעל ָדא ָבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשור נֹות ָצֲעָדה. ּ ֵעי ֵליהָצֲעדֹו, ּבָ ֶּאָלא ַההוא ַעִין , ּת ִמּבָ ּ
ּומאן ִאיהו, ִּדְכִתיב ְלֵעיָלא ָפט, ּ , ָצֲעָדה, ְּוִאיהו ַעִין, ְּוִאיהו ָקִאים ֲעֵלי ָעִין, ֵּעין ִמׁשְ

נֹות ְלִתּקוָנָהא ּוָפְסַעת ְלֵמיַטל ּבָ נֹות ָצֲעָדה, ּ נֹות ָצֲעָדה, ְוָלא ָבִנים, ְּוַהְיינו ּבָ , ּבָ
ַלת ּכְ ַּוְיָמַררוהו ָוֹרּבו. ְוָלא ָבִנים, ּ ְלִתּקוָנָהאִאְסּתַ ּ יה, ּ לוָתא ִדְרִחימו ְלַגּבֵ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ּ ּ ּ .
ִדְכִתיב ֵהם ִהְרִהיבוִני)שיר השירים ו(, ּכְ ְגִדי ׁשֶ י ֵעיַנִיך ִמּנֶ ּ ָהֵסּבִ ֲעֵלי . ְ ְטמוהו ּבַ ְּוַעל ָדא ַוִיׂשְ ּ ּּ

ים   .ִחּצִ

ּתֹו ָד ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ תַּוּתֵ ת זוגֹו. א ֶקׁשֶ ת ָדא ּבַ ׁשֶ ַּמה ּקֶ ֵאיָתן. ּ ת , ּבְ יׁשַ ּּתוְקָפא ַאְלּבִ
ת ֵחיָלא, ֲעלֹוי א, ְּדָלא ַאְחָלׁשַ ַההוא ַדְרּגָ ְּדָהא ָיְדַעת ְדיֹוֵסף ָלא ִיְסֵטי ּבְ ּ ּ ְּדָאת ַקָייָמא , ּ

ָמאָלא, ִּדיֵליה   .ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ַּוָיֹפזו ַּמאי ַוָיֹפזו, ּ חָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב)תהלים יט(, ִדְכִתיבֶּאָלא ּכְ. ּ ּ ַהּנֶ ּ איוב (, ּוְכִתיב. ּ

ִלי ָפז)כח ּ וְתמוָרָתה ּכְ ּ ּ ִליָתא ִעָלָאה. ּ ַמְרּגָ ִּאְתַייְקרו ְדרֹועֹוי ּבְ ּ ֵּמִאינון , ִמיִדי ֲאִביר ַיֲעֹקב. ּ
ֵרין ִסְטִרין הו ַיֲעֹקב, ּתְ ְּדַאְתִקיף ּבְ ם רֹוֶעה ֶאֶבן. ּ ָרֵאלִמּשָׁ ָזן ַההוא ֶאֶבן ,  ִיׂשְ ן ִאּתְ ּמָ ִּמּתַ

ְדָקֲאָמָרן, ְיָקָרא ֵריַסר ִסְטִרין, ּּתו. ּכִ ָזן ַההוא ֶאֶבן ְיָקָרא, ֵּמִאינון ּתְ ְּדִאינון ָצפֹון , ִּאּתְ
יַנְייהו, ְוָדרֹום ְרָכא ִמַנְייהו, ְּוִהיא ִאְתַייֲהַבת ּבֵ ְזָנא ִמְנהֹון ַעל , ְּוִאְתּבָ  ְיָדא )דרגא(ְוִאּתְ
  .ְּדַצִדיק

א ֲחֵזי ָרָכה ָאֳחָרא, ּתָ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּליֹוֵסף ִאּתֹוַסף ֵליה ּבְ ֵּמֵאל ָאִביך ְוַיַעְזֶרָך , ּכְ ָ

ָיא. 'ְוגו ֵעי ֵליה, ֵָמֵאל ָאִביך. ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ֵּאל ָאִביך ַיַעְזֶרָך ִמּבָ ּ ַָמאי ֵמֵאל ָאִביך . ָ

ּוְלָבַתר ַיַעְזֶרָךֹ ַדיְוֵאת . ּ ֵעי ֵליה, ּׁשַ ַדי ִמּבָ ְּוֵאל ׁשַ ָמה ִדְכִתיב, ּ ַדי )בראשית מג(, ּכְ ּ ְוֵאל ׁשַ
ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁש ְּיָבֶרְכך ִמָבֵעי ֵליה, ִּויָבֲרֶכָך. ִיּתֵ ָ.  

א ְּדִאיהו ַאְחָס, ֵָמֵאל ָאִביך, ַּאְחִסין ֵליה ְלֵעיָלא. ֶּאָלא ַאְחִסין ֵליה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָנא ּ
ַמִים, ִּעָלָאה ִגין ְדָלא ַיֲחִליף ַהאי ֲאַתר ְלֲאַתר ָאֳחָרא, ְּוַיַעִז ְרָך. ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ , ּּבְ

ְּוִסיוָעא ִדיֵליה ֶליֱהֵוי ֵמֲאַתר ָדא ּ ּ   .ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ּ

ַדי ַדי, ְּוֵאת ׁשַ ַּמהו ְוֵאת ׁשַ ָאה, ֶּאָלא, ּ ּתָ א ָאֳחָרא ּתַ ִניָנןְּדָהא, ִּאיהו ַדְרּגָ ָכל ֲאַתר ,  ּתָ ּבְ
א', ֶאת ה ִכיְנּתָ מֹו , ָּדא ׁשְ ְוֶאת ְלַאְכָלָלא יֹום . ֶאת ְלַרּבֹות',  ָוֵאֶרא ֶאת ה)ישעיה ו(ּכְ
ַלְיָלה יֹום, ּבְ ַד, ְוַלְיָלה ּבְ ִדְכִתיב ְוֵאת ׁשַ ְרָכאן ְלָבְרָכא ָעְלִמין, י''ּּכְ ן ָנְפִקין ּבִ ּמָ   .ְּדָהא ִמּתַ

  ]ב'' רמז עדף - ' זוהר חלק א[

ַדי, ּּתו אי ָלא ָקֲאַמר ְוֵאל ׁשַ ְדָקַאְמִריָנן, ַּאּמַ ַמע ּכִ ְוֵאל , ִּדְכִתיב. ְּדָהא ָהָכא ָנֵמי ַמׁשְ
ן ָלֶכם ַרֲחִמים ַדי ִיּתֵ ּּכָֹלא ֲאַתר ַחד הוא, ּׁשַ ַבק ל, ּ אי ׁשָ ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו. 'ְוָכַתב ת' ַאּמַ ּ ,

ִביִלין ָנְפִקין ְּדַכד ִאינון ׁשְ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא )ב''דף רמז ע(,  ֵמֵעיָלאּ ַמִים, ּכְ ָמא . ַאְחִסין ׁשָ ּכְ
ַמִים ָלָלא ְדכ, ְדַאּתְ ָאֵמר ֵאת ַהּשָׁ ַעל ֶפה ְדִאְקֵרי . ב ַאְתָוון''ּכְ ּבְ ּוֵמָהָכא ָנְפֵקי ְלתֹוָרה ׁשֶ ּּ

ְדָקַאְמִריָנן ְוֵאת ָהָאֶרץ, ֶאֶרץ ָלָלא ְדכ, ּכִ ֲחָדאְוׁשָ. ב ַאְתָוון''ּּכְ ִליל ּכָֹלא ּכְ ּוְכֵדין , ַּמִים ּכָ
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ֹכָלא ָלמוָתא, ִּמְתַעְטָרא ִסיֲהָרא ּבְ ַאׁשְ ן, ְּוַיְתָבא ּבְ ּמָ ֵדין ִמּתַ ְּוַעל ָדא , ּוִבְרָכאן ָנְגִדין ּכְ
ַדי   .ְּוֵאת ׁשַ

יר, ִָויָבְרֶכך ִדיר ְוַיּתִ ִגין ִדיֵהא ֵליה ִקיום ּתָ ּּבְ ּ ָכל ֲאַתר ְדִאית, ּּ ְּדָהא ּבְ יה ואּ , ו''ּ ּבֵ
ְּוִקיוָמא, ּּתֹוֶסֶפת ִאית ֵליה ַלל. ּ אן ּכְ ּוְלָבַתר ָעִביד ְפַרט, ַעד ּכָ ַמִים , ּ ְרכֹות ׁשָ ִּדְכִתיב ּבִ

  :'ְוגו

ְרכֹות הֹוַרי ְברו ַעל ּבִ ְרכֹות ָאִביך ּגָ ּּבִ ְברו ַוַדאי. ָ ְרכֹות ָאִביך ּגָ ּּבִ ּ ְּדָהא ַיֲעֹקב ַאְחִסין , ָ
ָבָחא ְדֹכָלא ּׁשְ יר ֵמֲאָבָהן, ּ ֹכָלא, ַיּתִ ִלים ֲהָוה ּבְ ְּדָהא הוא ׁשְ ּ ְּוֹכָלא ָיַהב ֵליה ְליֹוֵסף. ּ ַמאי , ּ

ִגין ְדָהִכי ִאְתֲחֵזי. ַטְעָמא ְּדָהא ַצִדיק ּכָֹלא ָנִטיל, ּּבְ ּ ֲחָדא, ּ ְרָכאן , ְּוַאְחִסין ּכָֹלא ּכְ ְוָכל ּבִ
ְרָיין יה ׁשַ א. ּּבֵ ְרָכאן ֵמִריׁשָ ְקָנן,  ְלֵעיָלאּהוא ָאִריק ּבִ ְלהו ִאְתּתַ ְייֵפי גוָפא ּכֻ ְּוָכל ׁשַ ּּ ,

ְרָכאן יה ּבִ ּוְכֵדין ִאְתֲעִביד ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן, ַּלֲאָרָקא ּבֵ ּ.  

וָרא ָחָדא, ֶּאָלא, ַמאי ֵמֵעֶדן ִקּשׁ ְייִפין ָיְתִבין ּבְ א ְדָכל ׁשַ ְעּתָ ָכל ׁשַ ִעדוָנא , ּּבְ ְּוִאינון ּבְ ּ ּ
א  ְּדִתיאוְבּתָ אּ א ְלֵעיָלא וְלַתּתָ א ִדְלהֹון, ֵּמֵריׁשָ ְּוֻכְלהו ֵמִעדוָנא ְוִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ּ יה, ּ , ְּמִריִקין ּבֵ

ְּוִאְתֲעִביד ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ַוַדאי ּּתו ֵמֵעֶדן ֵמָחְכָמה ִעָלָאה. ּ ָּנִגיד ּכָֹלא , ּ
ָכא ָכא ַעד ְד, ְוָעִביד ַנֲהָרא, ְלִאְתַמּשְׁ ִבְרָכאן, ָמֵטי ְלַהאי ַדְרָגאְּוִאְתַמׁשְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ּבְ ּ ,

  .ְּוֹכָלא ַחד

ְבעֹות עֹוָלם ֲאַות ּגִ ְבעֹות עֹוָלם)א האי עד''ס(, ַעד ּתַ א ְדִאינון ּגִ יאוְבּתָ ּ ּתִ ּ ּוַמאי ִניְנהו. ּ ּ ,
ֵרי נוְקֵבי א, ַחד ְלֵעיָלא. ּּתְ ְייֵפי ְּוִתיאוְב. ְּדָכל ַחד ִאְקֵרי עֹוָלם, ְוַחד ְלַתּתָ א ְדָכל ׁשַ ּּתָ

ָהן, ּגוָפא ֵרין ִאּמָ ִאינון ּתְ א ִעָלָאה. ּּבְ א ְלָיְנָקא ֵמִאּמָ יאוְבּתָ ּּתִ ָרא . ּ א ְלִאְתַקּשְׁ יאוְבּתָ ּּתִ
ָאה ּתָ א ּתַ ִאּמָ א ְדֹכָלא ַחד. ּבְ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ְלהו, ּ ך ּכֻ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְהֶייָנה ְלֹראׁש יֹוֵסף . )כדקא חזי(, ְ ּתִ

ְרָכא ַההוא ַדְרָגא ְדַצִדיקְל', ְוגו ִּאְתּבָ ּ ּוְלַנְטָלא ּכָֹלא, ּ ְדָקא ָחֵזי. ּ   .ּכְ

ִאין ִאינון ְדִאְקרון ַצִדיִקים ַּזּכָ ּ ּ ְּדָהא ַצִדיק ָלא ִאְקֵרי, ּ א, ּ ֶּאָלא ַמאן ְדָנִטיר ַהאי ַדְרּגָ ּ ,
א ַּהאי ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ַעְלָמא ֵדין. ּ ִאין ִאינון ּבְ א. ְלָמא ְדָאֵתיּוְבַע, ַּזּכָ , ָּנְפקו ִמן ְמַעְרּתָ

ְמעֹון י ׁשִ ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמָלה, ָאַמר ִרּבִ ָאְרָחא, ּּכָ   .ְְוֵניַהך ּבְ
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י ֶאְלָעָזר ְקָרא ֲאַבְתֵריה ָּפַתח ִרּבִ ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ְוגו, ּ ְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף. 'ּבִ ְזֵאב , ּבִ
ְרְסָייא. איַאּמַ ּכֻ ים ּבְ ִגין ְדָהִכי ִאְתְרׁשִ יִמין , ֶּאָלא ּבְ ל ֵחיָוון ַרְבְרִבין ְזִעיִרין ְרׁשִ ְּדָהא ּכָ

ן ּמָ ָמה ִדְכִתיב. ּתַ דֹולֹות)תהלים קד(, ּכְ לֹמה. ּ ַחיֹות ְקַטּנֹות ִעם ּגְ ְרְסָייא ְדֲעַבד ׁשְ ָהִכי , ְּוּכֻ
ים ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִאְתְרׁשִ חוָלֵקיה ֲהָוה, ּו ְזֵאב ִיְטָרףת. ּכְ ַח ּבְ ְּדָהא ִמְזּבֵ ַח ִאיהו . ּ ּוִמְזּבֵ ּ

ְנָיִמין ִאיהו ְזֵאב. ְזֵאב ְּדִאי ֵתיָמא ּבִ חוָלֵקיה. ָלאו ָהִכי, ּ ַח ְדֲהָוה ּבְ ֶּאָלא ִמְזּבֵ ּ ּ , ּהוא ְזֵאב, ּ
ָרא ָכל יֹוָמא וִבְנָיִמין ֲהָוה ָזן ֵליה ׂשְ ְּדֲהָוה ָאִכיל ּבִ ּ חוָלֵקיה ֲהָוהּבְ, ּ ִּגין ְדָהא ּבְ ּ ְבָיכֹול , ּ ּכִ

ּוַמאן ִאיהו. ְּזֵאב ָיזון, ּתו ְזֵאב ִיְטָרף. ִּאיהו ְמַפְרֵנס ְוָזן ְלַהאי ְזֵאב ִּאיֵלין ָמאֵרי ְדָבבו, ּ ּ ּ ,
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ְּדִאינון ָקְייֵמי ְלֵעיָלא ְלַקְטְרָגא ָנא, ּ ְרּבָ ְקָנן ִמּקָ ְּוֻכְלהו ִאְתֲהנו ְוִאְתּתַ ּ ֵּרי ִאְתֲערוָתא ּוִמְתָע, ּ
ָלל. ְלֵעיָלא ּבֶֹקר יאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ׁשָ ַצְפָרא. ַמאי ַבּבֶֹקר יאַכל ַעד. ּּבַ , ֶּאָלא ּבְ

ַעְלָמא ח, ְּדַאְבָרָהם ִאְתַער ּבְ ּכַ ּתַ א ְדַרֲעָוא ִאׁשְ ְעּתָ ָנא ָעִביד ִאְתֲערוָתא ְוַנְייָחא , ְּוׁשַ ָּקְרּבָ
ְבּתָ ַעד ה)דברים ל(, ִּדְכִתיב, א ֲאַתרַּההו. ד''ְוַסְלָקא ַעד ע ּבֶֹקר. ֱָאלֶהיך'  ְוׁשַ ַמאי , ּתו ּבַ

ּבֶֹקר ְדָקֲאָמָרן, ּבַ ּבֶֹקר)בראשית כב(, ִּדְכִתיב, ָּדא ַאְבָרָהם ּכִ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ִזְמָנא , ּ ַוַיׁשְ ּבְ
ח ּכַ ּתַ א ָלא ֲהָוה ָאִכיל ָקְרּבָ, ְדַרֲעָוא ִאׁשְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ַּההוא , ּוַמאן ֲהָוה ָאִכיל, ָנא ָאֳחָראּבְ
ְרְסָייא ִעָלָאה, ד''ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ע ְּוִאיהו ּכֻ ְּדִאיהו ֲעֵדי ַעד, ּ ִדְכִתיב ֲעֵדי ַעד ְוגו, ּ ּוְזַמן . 'ּכְ

ַצְפָרא ְדַע, ֲאִכיָלה ישעיה ( ,ִּדְכִתיב, )הכי אתקרי( ְלֵעיָלא )הכי נמי(, ְוַהאי ַעד, ּד הוא''ּּבְ

ְיָי ֲעֵדי ַעד ּבִ)כו ן ַלה, ּוַבּבֶֹקר. ְּטחו ּבַ ָנָנא . ְוָלא ָאֳחָרא, יאַכל ַעד. ַוַדאי', ַּהְיינו ָקְרּבַ ּתְ
יר, ָסִליק ְּוִאְתֲערוָתא ִדְרִחימו ָקׁשִ ּ דף רמח (, ְּוִאְתַער ְלֵעיָלא ְוָקְייָמא ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ּ

אְוַאְנִהיר ּבְ,  ָדִליק)א ושרגא''נ( ְּונוָרא) א''ע , ְוַכֲהָנא ִאְתַער. ַּהאי ִאְתֲערוָתא ִדְלַתּתָ
ָחן ּבְ ְוְכֵדין ַחְמָרא ִאְתְנַסך, ְּוַאְחְזָיין ֵחידו, ְוֵליָוֵאי ְמׁשַ ַמָיא, ּ ָרא ּבְ ְוַחְמָרא ָנִהיר , ְלִאְתַקּשְׁ

ך, ְּוַאֲחִזִי ֵחידו ִגיִני ּכָ א, ְּבְ , ֳחָרא ִדְלֵעיָלאְלַחְמָרא ָא, ְּלַאֲחָזָאה ֵחידו, ַחְמָרא ַטב ְלַתּתָ
יִמיָנא, ְּוֹכָלא ִאְתַער ָמאָלא ּבִ ָרא ׂשְ ְּוֶלֶחם ְדִאיהו . ְלִאְתַקּשְׁ ,  ֹסֶלת)א''ז ע''ויקרא רמ(ּ

ַּמְלכוָתא ְדִאְתַער ִאְתֲערוָתא יִמיָנא, ּ ָמאָלא ּבִ גוָפא, ַּנְקִטין ָלה ׂשְ ֵרי ָלה ּבְ ּוְמַקׁשְ ּ ּוְכֵדין , ּ
ָחא ִעָלָאה ְּקָטא ֵליה ַעל ְיָדא ְדַצִדיְוָל, ָּנִגיד ִמׁשְ ד ִאְתֲערוָתא . ק''ּ ֵעי ְלֶמְעּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ

ָחא ִמׁשְ ֲחָדא, ְדֹסֶלת ּבְ ר ּכָֹלא ּכְ ּוְכֵדין ִעדוָנא ְוָנְייִחין ְדִיחוָדא ַחד, ְּוִאְתַקּשַׁ ּ ּ ּ ְוָלְקִטין , ּ
ִּעדוָנא ְוַנְייָחא ְדִיחוָדא ּ ְתִרין, ּ ל ִאינון ּכִ ָדאְוִאְתַקּשַׁ, ּּכָ , ְוִאְתָנִהיר ִסיֲהָרא, ּר ָדא ּבְ

א ְמׁשָ ׁשִ ָרא ּבְ ִעדוָנא, ְוִאְתַקּשְׁ ְּוָיִתיב ּכָֹלא ּבְ ּ ן ַלְיָי. ּ , ְּוַעל ָדא. ְוָלא ְלָאֳחָרא, ּוְכֵדין ָקְרּבַ
ּבֶֹקר יאַכל ַעד וֵריה ּבְ, ֹיאַכל ַעד, )עד(ְוָלא ְלָאֳחָרא , ּבַ ִקּשׁ ר ּבְ ְּוִיְתֲעָדן ְוִיְתַקּשַׁ . ַקְדִמיָתאּ

ּבֶֹקר, ֵאיָמַתי ַקְדִמיָתא. ּבַ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְרָכא ׁשְ ְּדָבֵעי ְלִאְתּבָ ְרכון ָאֳחָרִנין, ּ ּוְלָבַתר ִיְתּבָ ּ .
ַצְפָרא, ְּוַעל ָדא ר ָנׁש ְלָבְרָכא ְלַחְבֵריה ּבְ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ ִריך , ּ א ּבְ ְַעד ִדיָבֵרך ְלקוְדׁשָ ְּ ּ

ֵעי, ּהוא ְּדִאיהו ּבָ אּ ִריׁשָ ְרָכא ּבְ ּבֶֹקר יאַכל ַעד,  ְלִאְתּבָ ְרכון . ְּוַהְיינו ּבַ ּוְלָבַתר ִיְתּבָ ּ
ָלל, ָאֳחָרִנין א. ְּוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ׁשָ ֵריׁשָ נֹות ְדֲהָוה ּבְ ְּדָהא ָקְרּבָ ִריך , ּ א ּבְ ְּכָֹלא ִאְתְקַרב ְלקוְדׁשָ ּ ּ

ן, ּהוא ּמָ ּוְבִגין ְדָהא . ְּוִאְתֲערוָתא ַסְלָקא ּתַ ַרךּ ְהוא ִאְתּבָ ָאר , ּ ִרין ְלָכל ׁשְ ר ִקׁשְ ֲהָוה ְמַקּשַׁ
ְרָכאן, ֵּחיִלין ִעָלִאין ְדָקא ָחֵזי ְוָיאֹות ֵליה, ּוַמְפִליג לֹון ּבִ ָמן , ְּלָכל ַחד ְוַחד ּכְ ּסְ ּוִמְתּבַ

ִאין, ָעְלִמין ְרָכאן ִעָלִאין ְוַתּתָ י ַיֲעִרי  )שיר השירים ה(, ְּוַהְיינו ָרָזא ִדְכִתיב. ְוִאְתּבָ ָאַכְלּתִ
י ְוגו ַקְדִמיָתא', ִּעם ִדְבׁשִ ְּלָבַתר ָפִליג ְלֻכְלהו, ּבְ ּ ְכרו , ְוָאַמר, ּ תו ְוׁשִ ִּאְכלו ֵרִעים ׁשְ ּ ּ

ְרָכאן ְלֻכְלהו. דֹוִדים ָּאִריק ּבִ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּוַמְפִליג לֹון, ּ ְּוַעל ָדא , ְּלָכל ַחד ְוַחד ּכְ
ָלל ַקְדִמיָתא. ְּוָלֶעֶרב ְיַחֵלק ׁשָ ַרך ּבְ א ִיְתּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ְְדָהא ׁשְ ּ ְרָכאן , ּ א ָפִליג ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ

ְּלֻכְלהו ָעְלִמין ָנא ִמְתַקֵרב לֹון. ּ ֶּאָלא ּכָֹלא , ְּוָלא ְלׁשום ֵחיָלא ָאֳחָרא, ְּדָלא ֵתיָמא ְדָקְרּבָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּמְתַקֵרב ְלקוְדׁשָ ְרָכאן, ְּ ְרָכאן ְלֻכְלהו ָעְלִמיןּוַמ, ְּוהוא ָאִריק ּבִ ְּפִליג ּבִ ּוְבִגין , ּ

ן ַלְיָי ך ָקְרּבַ ְמעֹון. ְוָלא ְלָאֳחָרא, ְּכָ י ׁשִ ִרי, ָאַמר ִרּבִ ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ, ּבְ ּתו ִאְתֲערוָתא . ּׁשַ ּ
ָנא ְרָכאן, ָאֳחָרא ְדָקְרּבָ ָכא ּבִ ִגין ְלַאְמׁשָ ְרָכאן, ּּכָֹלא ּבְ ְלהו ְּדִיְתּבָ, ּוְלַאְתָעָרא ּבִ ְּרכון ּכֻ ּּ
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ן ַלְיָי. ָעְלִמין ַקְדִמיָתא ָקְרּבָ ְנֶכם, ְוָלא ְלָאֳחָרא, ּבְ ְקִריבו ֶאת ָקְרּבַ א ּתַ ּתָ רון , ַּהׁשְ ְּדִיְתַקּשְׁ ּ
ֲחָדא ְלהו ָעְלִמין ּכְ ּּכֻ ֵאי, ּ ְרכון ִעָלֵאי ְוַתּתָ ָרן ְוִיְתּבָ ְּוִיְתַחּבְ א ְוָאַמר ְקָרא . ּ י ַאּבָ ָּפַתח ִרּבִ

ר ְוגו, ֵּריהֲאַבְת ֵנים ָעׂשָ ָרֵאל ׁשְ ְבֵטי ִיׂשְ ל ֵאֶלה ׁשִ ָרֵאל', ּּכָ ְבֵטי ִיׂשְ ל ֵאֶלה ׁשִ ֵּאֶלה , ּּכָ
ֵעי ֵליה ָרֵאל ִמּבָ ִבֵטי ִיׂשְ ל ֵאֶלה, ּׁשִ ָרא , ֶּאָלא. ַּמאי ּכָ ֲאַתר ,  לֹון)א למחתם''ס(ְלַאְחּבְ ּבְ
ן ּמָ ְרָכאן ְמִריִקין ּתַ ר. ְּדָכל ּבִ ֵנים ָעׂשָ ר ַוַדאי.ׁשְ ֵנים ָעׂשָ ִרין ְדִתּקוֵני ַמְטרֹוִניָתא, ּ ׁשְ ִּקׁשְ ּ ,
ֲהַדְייהו ַרת ּבַ ר, ְּוִאיִהי ִאְתַחּבְ ֵנים ָעׂשָ ר ָלֶהם ֲאִביֶהם . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשְ ר ִדּבֶ ְּוֹזאת ֲאׁשֶ

ֲאַתר ָדא, ְַוְיָבֶרך אֹוָתם ְּדָהא ּבְ ְרָיא, ּ ִּדּבור ׁשַ ר. ּ ר ִדּבֶ ָרא ַחדָהָכא ִק, ֲּאׁשֶ ָרא , ׁשְ ְלִאְתַחּבְ
א ְלֵעיָלא ּתָ א, ִמּתַ א. ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּתָ ְבִטין, ִמּתַ ֵריַסר ׁשִ ִאֵלין ּתְ ָרא , ְוֹזאת, ּּבְ ִאְתַחּבְ

ֲהַדְייהו ר. ּּבַ ר ִדּבֶ ָּהא ִחּבוָרא ְדַכר ְונוְקָבא, ֲּאׁשֶ וָרא ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּ א , ִּקּשׁ ּתָ ִמּתַ
ּוִמְלֵעיָלא ֲאַתר ִדְלֵעיָלאְלסֹו, ּ ר לֹון ּבְ ֲחָדא, ּף ָקׁשַ ְּדַכר ְונוְקָבא ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ

ִבְרָכתֹו ְוגו ר ּכְ ִבְרָכתֹו. 'ִאיׁש ֲאׁשֶ ת זוגֹו. ַמאי ּכְ ִבְרָכתֹו ּבַ ֶּאָלא ּכְ ִבְרָכתֹו . ּ ר ּכְ ִאיׁש ֲאׁשֶ
ֲחָדא ְרַוְוְייהו ּכְ   .ּּתַ
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ָלם ְוגו)תהלים לה(, ְוָאַמרָּפַתח  טוב ְירוׁשָ יֹון וְרֵאה ּבְ ּ ְיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ּ ּ ּ יֹון', ָ ְּיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ָ ,
ְרָכאן יה ָנְפִקין ּבִ ְּדִמּנֵ ָקָאה ְלִגיְנָתא, ּ ְרָכאן. ְלַאׁשְ ל ּבִ ִליל ּכָ ּוְלָבַתר , ְּוָיִהיב ָלה, ְּוהוא ּכָ
ָלם טוב ְירוׁשָ ּוְרֵאה ּבְ ּ ָבאְלַא. ּ ְרָכאן ַאְתָיין ִמְדַכר ְונוּקְ ֲּחָזָאה ְדָכל ּבִ ּ ַגְווָנא ָדא . ּ במדבר (ּכְ

ְמֶרך)ז ָ ְיָבֶרְכך ְיָי ְוִיׁשְ ְּיָבֶרְכך ְיָי ִמְדכוָרא. ָ ּ ְמֶרך ִמּנוְקָבא. ָ ְּוִיׁשְ ְּיָבֶרְכך ְיָי ִמָזכֹור. ָ ְמֶרך . ָ ְָוִיׁשְ

מֹור ִגין ְדִמּתַ, ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ִמּשָׁ ְרָכאן ְלָעְלִמיןּּבְ דף (ִאיׁש , ְּוַעל ָדא. ְּרַווְייהו ָנְפִקין ּבִ

ַרך אֹוָתם )ב''רמח ע ִבְרָכתֹו ּבֵ ר ּכְ   .ְֲאׁשֶ

י ְיהוָדה ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר ִּרּבִ ָניו ְוגו, ּ ל ַיֲעֹקב ְלַצוֹות ֶאת ּבָ ַּוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצוֹות . 'ַּוְיּכַ
ָניו ֵעי ֵליהְְלָבֵרך , ְּלַצוֹות, ֶאת ּבָ א. ִּמּבָ ִכיְנּתָ י ׁשְ יד לֹון ְלַגּבֵ ֶּאָלא ְדָפּקִ ּ ָרא , ּ ְלִאְתַקּשְׁ

ֲהָדה א, ּתו. ּּבַ יד לֹון ַעל ִעְסֵקי ְמַעְרּתָ ְּדָפּקִ ן הוא ָאָדם , ְּדִהיא ְקִריָבא ְלַגן ֵעֶדן, ּ ְּדַתּמָ ּ
  .ָּהִראׁשֹון ָקבור

א ֲחֵזי ע, ּתָ ע .  ַמאי ַטְעָמא.ַּההוא ֲאַתר ִאְקֵרי ִקְרַית ַאְרּבַ ן ִאְתְקָברו ַאְרּבַ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ
ָרה. ָּאָדם ְוַחָוה, ּזוגֹות ָיא ָהָכא. ַיֲעֹקב ְוֵלָאה. ִיְצָחק ְוִרְבָקה. ַאְבָרָהם ְוׂשָ , ָּהא קוׁשְ

א, ְּדָתִניָנן ֲּאָבָהן ִאינון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ע, ּ ּוְרִתיָכא ָלאו ָפחֹות ֵמַאְרּבַ א ְּוָתִניָנן קו, ּ ְדׁשָ
ֲהַדְייהו א ָדִוד ּבַ ר ְלַמְלּכָ ִריך הוא ִאַחּבַ ּּבְ ּ ֵליָמָתא, ְ ֲּהָדא הוא , ְּוִאְתֲעִבידו ְרִתיָכא ׁשְ

ר ְלֶמהֵוי ְרִתיָכא . 'ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים ְוגו)תהלים קיח(, ִדְכִתיב א ִאְתַחּבַ ְּדָדִוד ַמְלּכָ
ֲהַדְייהו ֵליָמָתא ּבַ גֹו ֲאָבָהן)א לאתקשרא''נ(ְעָיא ִּאי ָהִכי ָדִוד ּבָ. ּׁשְ ְוֶיהֵוי ,  ְלִאְתְקָבָרא ּבְ

ֲהֵדיה ע ּבַ ֲהַדְייהו, ִּקְרַית ַאְרּבַ ר ּבַ   .ַּמאי ַטְעָמא ָלא ִאְתַקּבַ

ְדָקא ְיאות, ֶּאָלא ן ֲהָוה ֵליה ּכְ ּקַ ָּדִוד ַמְלָכא ֲאַתר ִמְתּתַ ּ ּוַמאן הוא ִציֹון, ּ ּ ָרא , ּ ְלִאְתַחּבְ
ֲחָדא גֹו ֲאָבָהן. ֵּליה ּכְ ר ּבְ ֲהֵדיה, ְּוָאָדם ְדִאְתַקּבַ ָּהא ִאינון ִאְתְקָברו ּבַ ּ ִגין ְדִאיהו ֶמֶלך , ּ ְּבְ ּ ּ
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יה ַמְלכו, ַקְדָמָאה ֲהָוה ְּוִאְתֲעַבר ִמּנֵ א, ּ ּוִמיֹומֹוי ְדָאָדם. ְוִאְתְיַהב ְלָדִוד ַמְלּכָ ִּאְתְקַיים , ּּ
א ִנין ִאְתּגְ. ָּדִוד ַמְלּכָ ִנין, ַזר ֲעלֹויְּדָאָדם ֶאֶלף ׁשְ ְבִעין ׁשְ יה ׁשִ ְּוִאְתֲעָברו ִמּנֵ ּיֹומֹוי ְדָדִוד , ּ

א א. ְּוהוא ָיִהיב לֹון, ַמְלּכָ ְּוֲאָבָהן ֵהיך ְיקומון ַעד ְדֵייֵתי ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ ֶּאָלא ָזָכה ְלַאְתֵריה, ְ ּ ,
ְדָקא ָחֵזי ֵליה י ֲאָבָהן, ּּכְ ך ָלא ִאְתְקַבר ְלַגּבֵ ִגיֵני ּכָ   .ְּבְ

ְרָיין, ּות ֲאַתר ִדְדכוָרא ׁשַ ֲּאָבָהן ּבְ ֲאַתר ְדנוְקָבא, ּ ְּוָדִוד ּבְ ַּוֲאָבָהן נוְקָבן ִאְתְקָברו , ּ ּ
ֲהַדְייהו ֲאַתר ִדְדכוָרא. ּּבַ ר ּבְ ְּוָדִוד ִאְתְקַבר ְוִאְתַחּבַ ְדָקא ָחֵזי ֵליה, ּ ִּמָלה ּכְ ַּוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו . ּ

ָטה ִגין ְדָהא ִאי, ֶּאל ַהּמִ ֲאַתר ְדַחִיין ָיִתיבּּבְ ּהו ּבְ ּ ָלָקא ֵמַעְלָמא. ּ ָעא ְלִאְסּתַ ד ּבָ ָנִחית , ּּכַ
י ִמָטה ַלק ֵמַעְלָמא, ַּרְגלֹוי ְלַגּבֵ ִניׁש ְוִאְסּתְ ַּוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף ֶאל , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוִאְתּכְ ּ

יו ְלָתה ַנְפׁשִ)תהלים פד(, ְּפָתח ְוָאַמר. ַעּמָ ִּמָלה ָדא ָהא ', י ְלַחְצרֹות ה ִנְכְסָפה ְוַגם ּכָ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא   ֲאָבל. ּ

א ֲחֵזי ִאין, ּתָ ּתָ ִעָלִאין ָלאו . ְּוִאית ָמדֹוִרין ִעָלִאין, ִאית ָמדֹוִרין ּתַ ְרָיין )מדורין(ּּבְ  ׁשָ
ן ּמָ ּוַמאן ִאינון, ּתַ י ַגָוֵאי, ּ ּתֵ ָרֵאי, ִּאינון ּבָ י ּבְ ִּאינון ִאְקרון ַחְצ. ּוָבּתֵ ִגין ְדִאינון ', רֹות הּ ּּבְ ּ

י נוְקָבא א ְלַגּבֵ ְרִחימו ְוִתיאוְבּתָ ָּקְייֵמי ּבִ ּ א ֲחֵזי. ּ י , ּתָ ָמָתא ַסְלָקא ִאְתַער ּכָֹלא ְלַגּבֵ ד ִנׁשְ ּּכַ
יה, ּנוְקָבא ַרת ּבֵ ֵליָמָתא ְוִאְתַקּשְׁ א ׁשְ ִתיאוְבּתָ ְּדָהא ִאיִהי ִאְתַאֲחַדת ּבְ ּ ּ.  

יה מֹוָתאְבִגי, ַיֲעֹקב ָלא ִמית ָמר ּבֵ ך ָלא ִאּתְ ּן ּכָ יו, ְ ֶּאָלא ַוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעּמָ ּ ָחֵמי . ּ
ִתיב ָטה, ַמה ּכְ ַּוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ י ִסיֲהָרא, ּ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ א ָלא , ְּדִאְתּכְ ְמׁשָ ׁשִ

ִניׁש ֵמַעְלָמא, ִמית י ִסיֲהָרא, ֶּאָלא ִאְתּכְ   .ְוָאִזיל ְלַגּבֵ

א ֲחֵזי ִניׁש ַיֲעֹקב, ּתָ א ְדִאְתּכְ ְעּתָ ׁשַ א ִעָלָאה , ִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא, ּּבְ ְמׁשָ א ְדׁשִ ְּוִתיאוְבּתָ ּ
ה ד ָסִליק, ִּאְתַער ְלַגּבָ א ּכַ ְמׁשָ ִגין ְדׁשִ א ָאֳחָרא, ּּבְ ְמׁשָ ָדא, ִאְתַער ׁשִ ק ָדא ּבְ ְּוִאְתָדּבַ ּ ,

ְמ. ְוִאְתְנִהיר ִסיֲהָרא י ׁשִ ִפיר ָקא ֲאַמְרּתְ, עֹוןָאַמר ִרּבִ ָמר, ּׁשַ ְּדִעָלָאה , ֲאָבל ָהא ִאּתְ ּ
ַּעְלָמא ִדְדכוָרא ָאה ְדִאיהו ַעְלָמא ְדנוְקָבא, ּ ַתּתָ ר ּבְ ִּאְתַקּשַׁ ּ ִעָלָאה, ּ ר ּבְ ָאה ִאְתַקּשַׁ , ְּוַתּתָ

ַגְווָנא ָדא ְּוֹכָלא ָדא ּכְ ּ.  

ֵרין ָעְלִמין ִניְנהו ָמר ּתְ ִדְכִתי, ְּוָהא ִאּתְ  )ב''ג ע''קנ( ִמן ָהעֹוָלם )דברי הימים א טז(, בּכְ
ב ִדְתֵרין נוְקֵבי ִניְנהו. ְוַעד ָהעֹוָלם ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְדכוָרא, ּ ן ּבִ ּקַ נוְקָבא, ַּחד ִמְתּתַ ָּדא . ְּוַחד ּבְ

ַבע  ַבע, )שבת(ׁשֶ ת ׁשֶ ִנים, ְוָדא ֵאם, ָּדא ֵאם. ְוָדא ּבַ ֵאם ְוָדא ִאְקֵרי , ָּדא ִאְקֵרי ֵאם ַהּבָ
לֹמה ִדְכִתיב. ׁשְ ֹלֹמה ְוגו)שיר השירים ג(, ּכְ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאָנה וְרֶאָנה ּבְ ּ ֶלך . 'ּ ּמֶ ְּבַ

ֹלֹמה ָלָמא ִדיֵליה, ׁשְ ֶלך ְדָכל ׁשְ ּמֶ ּּבַ ּ לֹמה. ְ ִדְכִתיב. ָּדא ֵאם ׁשְ ַבע )מלכים א א(, ּכְ ת ׁשֶ  ּבַ
לֹמה   .ֵאם ׁשְ

  ]א''דף רמט ע - ' זוהר חלק א[

ֹלֹמה)מלכים א ה(, ּוְכִתיב ֶרב ָחְכַמת ׁשְ לֹמה.  ַוּתֵ לֹמה, ָחְכַמת ׁשְ , ִּדְכִתיב. ָּדא ֵאם ׁשְ
ר ִיְסַרּתו ִאּמֹו)משלי לא( א ֲאׁשֶ ּ ִדְבֵרי ְלמוֵאל ֶמֶלך ַמּשָׂ ּ ְִדְבֵרי ְלמוֵאל ֶמֶלך. ְּ ּ ַהאי ְקָרא , ּ
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ָּלאו ִאְתְייַדע ַמהו ְסִתיָמא ִדיֵליה ְי ְלמוֵאל ֶמֶלךִּדְבֵר, ֶּאָלא. ּ ִגין ֵאל , ּ ָמר ּבְ ְּדָבִרים ְדִאּתְ ּ
ְְדִאיהו ֶמֶלך) א''דף רמט ע( ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ ָכל יֹום)תהלים ז( ָּדא. ּ ַדי.  ֵאל זֹוֵעם ּבְ . ְּוֵאל ׁשַ

ָמר ָמה ְדִאּתְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּכְ ְְלמוֵאל ֶמֶלך.  ְלמֹו ִפי)איוב מ(, ְּלמוֵאל ּכְ ת , ּ ְּדִאיהו ּבַ
ַבע ר ִיְסַרּתו ִאּמֹו. ׁשֶ א ֲאׁשֶ ִגְבעֹון, ַּמּשָׂ ִלי ֲעלֹוי ּבְ ד ִאְתּגְ ֶחְלָמא ְדֵליְלָיא, ּכַ   .ּבְ

א ֲחֵזי ִניׁש ְלַגֵבי ִסיֲהָרא, ּתָ ה ֵפיִרין ְלַעְלָמא, ַיֲעֹקב ִאְתּכְ ְּוָעִביד ּבָ ְּוֵלית ָלך ָדָרא . ּ ְ

ַעְלָמא א ְדַיֲעֹקב, ּבְ יה ִאיּבָ ִּגין ְדָהא ִאיהו ִאְתַער ִאְתֲערוָתא ְלֵעיָלאּבְ, ְּדָלא ִאית ּבֵ ּ ּ ,
ִגין ִדְכִתיב ָטה, ּּבְ ַּוֶיאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ ְּדִאיהו ִמָטֵתיה ְדַיֲעֹקב ַוַדאי, ּ ּ ּ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה . ּ ַּזּכָ ּ

א, ְּדַיֲעֹקב ִלים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ י)ירמיה ל(, ִּדְכִתיב, ְּדָהא ִאׁשְ ה ַאל ּתִ ָּרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב  ְוַאּתָ
ך ָאִני' ְוגו' ְנֻאם ה י ִאּתְ ָמר. ָּכִ ה ָלא ִאּתְ י ַאּתָ י ִאּתִ ך ָאִני, ּכִ י ִאּתְ ֶָאָלא ּכִ ָמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר ַּוָיֹבאו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד ְוגו, ִּרּבִ ב ָהָאֶרץ , ּוְכִתיב', ּ ַּוַיְרא יֹוׁשֵ
ַנֲעִני ֶאת ָהֵא ֹגֶרן ָהָאָטד ְוגוַהּכְ הו. 'ֶבל ּבְ ָלא ּבְ ּכָ י ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ַּמאי ִאיְכַפת ָלן , ַּהּנִ

ְּדִאינון ָאתו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטד ּ ַנת ֲאֵבלוָתא ָדא ְלִמְצַרִים. ּ ּוַמאי ַטְעָמא ִאְתּכָ ְּדָהא ֵאֶבל , ּ
ֵעי ֵליה ָרֵאל ִמּבָ   .ַמאי ַטְעָמא ְלִמְצַרִים, ִּיׂשְ

ִמְצַרִים, ִּכי ָאְמרוֶּאָלא ָה ל ַההוא ִזְמָנא ְדֲהָוה ַיֲעֹקב ּבְ ּּכָ ִגיֵניה, ּ ַרך ַאְרָעא ּבְ ִּאְתּבָ ְ ,
ֵקי ַאְרָעא ִגיֵניה ְדַיֲעֹקב, ְּוִנילוס ֲהָוה ָנִפיק ְוַאׁשְ ְפָנא ּבְ ְּועֹוד ְדָפַסק ּכַ ּ ִמְצָרֵאי , ְּוַעל ָדא. ּ

ֲּעָבדו ֲאֵבלוָתא י ֲעַלְייהו, ּ ּנֵ   .ְּוִאְתּכַ

ִהָלתֹו)תהלים קו(, ָּפַתח ְוָאַמר ל ּתְ ִמיַע ּכָ בורֹות ְיָי ַיׁשְ ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּּ ּ .
ֲּאָבל ַמהו ְיַמֵלל ֵעי ֵליה, ּ ר ִמּבָ ְּוִאי ֵתיָמא ְדָאְרֵחיה ִדְקָרא ָהִכי הוא. ְּיַדּבֵ ּ ּ ְּדָהא ְקָרֵאי , ּ

ְּדֻכְלהו ְלַאֲח. ָלא. ִּאינון ָהִכי , ְלַאֲחָזָאה ִמָלה ָקא ַאְתָיא, ּאוף ָהָכא. ָּזָאה ִמָלה ָקא ַאְתָייןּּ
ִדְכִתיב, )גבורות יי(ִּמי ְיַמֵלל  בורֹות ה.  ְוָקַטְפּתָ ְמִלילֹות)דברים כג( ,ּכְ יִאין ', ּּגְ ִגין ְדַסּגִ ּּבְ

ֵזָרא ְדִדיָנא, ִּאינון ל ּגְ ְּדָהא ּכָ ן ָקא ַאְתָיא, ּ ּמָ ּ ַמאן ִאיהו ִדיַסֵלק ְוַיֲעֵבר ,ְּוַעל ָדא, ִמּתַ ּ ּ
ֵזָרה ָחָדא ִריך הוא, ּגְ א ּבְ בוָראן ְדָעִביד קוְדׁשָ ֵּמִאינון ּגְ ּ ּ ּ ְּ.  

ר, ִּמי ְיַמֵלל, ּתו ר. ּּכָֹלא ַחד, ִויַדּבֵ בוָראן ִאינון, ְיַדּבֵ ה ּגְ ה ְוַכּמָ ּמָ ְּדָהא ּכַ ּ ְּדֵלית לֹון , ּ
ָנא ּבָ ה ָמאֵרי ְדִדיִנין, ּחוׁשְ ּמָ ֵריִסין,ּּכַ ה ָמאֵרי ּתְ ּמָ ה ַגְרִדיֵני ִנּמוִסין,  ּכַ ּמָ ּּכַ ּוִמלוָלא ָלא , ּ ּּ

  .ָּיִכיל ְלַמָלָלא לֹון

ה ְיִדיָען ָדה, ּוְבּמָ ַהּגָ ְלהו ּבְ ּּכֻ יה ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּ ְּדִאית ּבֵ ִמלוָלא וַבֲאִמיָרה ָלא , ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ
ָדה ְיִדיָעןֲאָב, ְלִמְנַדע לֹון. ָּיִכיל ְלַמָלָלא לֹון ַהּגָ ָמה ִדְכִתיב, ל ּבְ ּ דֹור )תהלים קמה(, ּכְ

ידו יך וְגבורֹוֶתיך ַיּגִ ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ְּלדֹור ְיׁשַ ּ ָּ ָרָזא ָדא ָיְדִעין, ָ בוָרה , ּבְ בוָרֶתך ְדִהיא ּגְ ֲּאָבל ּגְ ּ ָּ

ָאה ּתָ רו, ּתַ רו, ְּיַדּבֵ ִּדְכִתיב וְגבוָרְתך ְיַדּבֵ ּ ּ ָּ.  
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ִהָל ל ּתְ ִמיַע ּכָ יִאין ִאינון , תֹוַּיׁשְ ְּדַסּגִ ָרן , ּ ִדיִנין)א דרגין''נ(ּ מֹוְדָען וִמְתַחּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ
ְתִהָלה ה ֵחיִלין, ּּבִ ה, ְוַכּמָ ָרן ּבָ יְרָיין ְדִמְתַחּבְ ה ַמּשִׁ ְּוַכּמָ ִדְכִתיב, ּ ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר )איוב כה(, ּכְ
ַמע ּכָ, ְּוַעל ָדא, ִּלְגדוָדיו ּתְ ִהָלתֹוַמאן ָיִכיל ְלִאׁשְ   .ּל ּתְ

א ֲחֵזי יִמין ֲהוו, ּתָ ְלהו ַחּכִ ִּמְצָרֵאי ּכֻ ּ ְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ָנְפֵקי, ּ ּוִמּסִ ה , ּ ה ֵחיִלין ְוַכּמָ ּמָ ּכַ
יְרָיין ין, ַמּשִׁ ין ַעל ַדְרּגִ ה ַדְרּגִ ִאין, ְּוַכּמָ ּתָ ין ּתַ י ַדְרּגִ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ין , ּ ּוִמְצָרֵאי ֲהוו ֳחָרׁשִ ּ

הוְוַחּכִ לו ָהא, ְּוָיְדִעין ְסִתיִמין ְדַעְלָמא, ּיִמין ּבְ ּכָ ַעְלָמא, ְּוִאְסּתַ ִזְמָנא ְדַיֲעֹקב ַקַיים ּבְ ְּדּבְ ּ ,
נֹוי ְלָטא ַעל ּבְ א ְדׁשָ יִאין, ָּלא ִאית ַעּמָ ָרֵאל ִזְמִנין ַסּגִ ִיׂשְ הו ּבְ דו ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּוָיְדעו ְדָהא ִיׁשְ ּ ּ ּ.  

יָון ְדִמית ַיֲעֹקב ָחד סֹוָפא, ּוּכֵ לו ַמה ְיֵהא ּבְ ּכָ ִּאְסּתַ ַּעד ְדָמטו ְלגֹוֶרן ָהָאָטד, ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ִליָטא ֵזָרא ְדִדיָנא ׁשַ ּּגְ ִגיַמְטִרָיא ַיד''ָאָט, ּ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּד ּבְ ָרֵאל )שמות יד(, ּכְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ
דֹוָלה ְוגו יָון ְדָמטו ְלֲאַתר ָדא', ֶּאת ַהָיד ַהּגְ ּּכֵ ּ בוָראן ְדָנְפֵקי ֵמַהאי ָאָטדָח, ּ ּמו ּגְ ּ אי . ּ ַאּמַ

ַּמה ָאָטד ָנְפֵקי ּכוִבין ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ֶּאָלא. ִאְקֵרי ָאָטד , ד''ָהִכי ָנֵמי ַי, ּ
ָעאן ַכּמָ, ְּלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ָּנְפֵקי ִמיָנה ֶאְצּבָ ָעא ָסִליק ּבְ ָעא ְוֶאְצּבָ ה ְוָכל ֶאְצּבָ

בוָראן ה ִדיִנין, ּּגְ ַכּמָ ה ִנּמוִסין, ּבְ ּוְבַכּמָ ן , ּ דֹול ְוָכֵבד ְמֹאד ַעל ּכֵ ם ִמְסֵפד ּגָ ֵדין ַוִיְסְפדו ׁשָ ּּכְ ּּ ּ
ָמה ָאֵבל ִמְצָרִים ֵבד ֶזה ְלִמְצַרִים, ָּקָרא ׁשְ   .ְוָלא ְלָאֳחָרא, ַּוַדאי ֵאֶבל ּכָ
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י  ָתאִרּבִ ְמעֹון ָפִריׁש ָפְרׁשָ ּׁשִ א. ּ ָּאַמר ָחֵמיָנא ְדיֹוָמא ֵדין ִיְנפֹול . ָּנְפֵקי ָיְתבו ְלּגֹו ְמַעְרּתָ ּ
ָמָתא יָתא ּבְ ֵרי רֹוָמֵאי ְמַקְטְרִגין, ּבֵ יָתא. ִּויָעְדרון ּתְ ָמָתא ָלא ִיְנפֹול ּבֵ ַּאֲהָדרו . ִּאי ֲאָנא ּבְ

א ָיְתבו   .ְּלגֹו ְמַעְרּתָ

  ]ב''דף רמט ע - ' זוהר חלק א[

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִלים ְוגו )ישעיה י(, ָּפַתח ִרּבִ ת ּגַ ַּצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ ַצֲהִלי  )ב''דף רמט ע( .'ְ
ָמר, ְקֹוֵלך ָרֵאל ִאּתְ ִריך , ַהאי ְקָרא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ַחת ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבַ ִגין ְדִאיִהי ְמׁשַ ְּבְ ּ ּ ּ
ָחא, ּהוא ּבְ ָקָלא ְמׁשַ ְַעל ַדא ַצֲהִלי קֹוֵלךְו, ּבְ ָחא , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ּבְ ל ַמאן ְדָבֵעי ְלׁשַ ּּכָ

ָקָלא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְעָיא ֵליה ָקָלא ְנִעימוָתא, ְּ ּּבָ ְמִעין ֵליה, ּ ְּדֶיֱעַרב ְלָאֳחָרִנין ְדׁשָ ּ ּ ,
  .ָּלא ָיקום ַלֲאָרָמא ָקָלא, ְוִאי ָלאו

א ֲחֵזי ְטָרא ָדאֵּליָוֵאי ְד, ּתָ ָנה ָיׁשוב )במדבר ח(, ִּדְכִתיב, ַאְתָיין ִמּסִ ים ׁשָ ן ֲחִמּשִׁ ּ וִמּבֶ ּ
ָבא ָהֲעבֹוָדה ְוגו ִגין ְדָקֵליה . ַמאי ַטְעָמא. 'ִמּצְ ּּבְ , ְּוָלא ֶיֱעַרב ְלאוְדִנין, ְ ָנִמיך)ואי, דרגיה(ּ

ָאר ַחְברֹוי ׁשְ ֵדין ְמַעְבִרין ֵליה ֵמַהאי ְצָבא ָהֲעבֹו, ּכִ ְּדָקְייִמין ,  ִדְלֵעיָלא)מחיילין(ָדה ּּכְ
י ַהאי ֲעבֹוָדה ָנא ְלַגּבֵ ְדָקא ָחֵזי, ְלַנּגָ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרא ׁשְ ּוְלַיּקְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]870דף [ -ּ

ֵאי, ֵחיִלין ְלֵעיָלא ּתָ י ּתַ ְרָיין ְלַגּבֵ א, ֵּחיִלין וַמּשִׁ ָמא ַקִדיׁשָ ָחא ׁשְ ּבְ ָרא לֹון, ְּלׁשַ . ּוְלַזּמְ
ך ָיׁשוב ּוְבִגיִני ּכָ ָבא ָהֲעבֹוָדהְּ א .  ִמּצְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ָקא ְמׁשַ ּוְבִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ִלים, ָאַמר ְקָרא, ְ ת ּגַ ַּצֲהִלי קֹוֵלך ּבַ ת ֲאָבָהן, ְ   .ּבַ

ִלים, ּתו ת ּגַ יה, ַּעְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ַגִלים, ּּבַ ִגין ְדֹכָלא ָקְייָמא ּבֵ ּּבְ יה ְוִאְתּכְ, ּּ ִּליל ּבֵ
ִלים ֵלי ּתִ ּּתִ יה ְלֹכָלא, ּ ְּוַנְפָקא ִמּנֵ ִלים. ּ ת ּגַ ּתו ּבַ ִדְכִתיב, ּ ל ָנעול)שיר השירים ד(, ּכְ ְוָכל , ּ ּגַ

ִלים וַמּבוִעין ִּאינון ּגַ ּ ְלהו ָנְפֵקי ֵמַעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ּּכֻ ִלים, ּ ת ּגַ ָרֵאל ִאיִהי ּבַ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ ּ.  

א ֲחֵזי ָיאַהאי ְק, ּתָ ִתיב ַצֲהִלי קֹוֵלך, ָרא ַקׁשְ ַקְדִמיָתא ּכְ ָרא , ְּבְ ִגין ְלַזּמְ ְּדהוא ּבְ ּ
יִבי, ְוַלֲאָרָמא ָקָלא ִתיב ַהְקׁשִ אי ַצֲהִלי קֹוֵלך. ּוְלָבַתר ּכְ יָון ִדְכִתיב , ְִאי ָהִכי ַאּמַ ּּכֵ

יִבי ָרא, ַצֲהִלי, ֶּאָלא. ַהְקׁשִ ָחא וְלַזּמְ ּבָ ִגין ְלׁשַ א ֲחֵז. ּּבְ ָחא , יּתָ ּבְ ָראן ְלׁשַ ָרֵאל ׁשָ ִאי ִיׂשְ
ִריך הוא א ּבְ ָרא ְלקוְדׁשָ ּוְלַזּמְ ּ יִבי, ְּ ִתיב ַהְקׁשִ ֵדין ּכְ ָרֵאל ִאינון , ַמאי ַטְעָמא, ּכְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ִגיָנה ְלקוְדׁשָ ָרן ּבְ ָחן וְמַזּמְ ּבְ ְּמׁשַ ּ ּ ִתיב ַצֲהִלי קֹוֵלך, ְּ ְְוַעל ָדא ּכְ יב ּוְכִת, ּ
יִבי ׁשִ   .ַהּקְ

ה ְטָרא ִדְגבוָרה, ַלְיׁשָ ִגין ְדַאְתָיא ִמּסִ ּּבְ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּבֹור )משלי ל(, ּכְ ּ ַלִיׁש ּגִ
ֵהָמה ּבְ ה. ּבַ ָרא ֵחיִלין ְותוְקִפין, ְּגבוָרה, ְוַהאי ַלְיׁשָ ִגין ְדִאיִהי , ֲּעִנָיה ֲעָנתֹות. ְּלַתּבְ ּּבְ

ַּאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָר ֲּעִנָיה ַוַדאי, )עלה(א ּ ְרָמה, ּ ֵּלית ָלה ְנהֹוָרא ְלִסיֲהָרא ִמּגַ ֶּאָלא ַמה , ּ
א ְמׁשָ ְּדָיִהיב ָלה ׁשִ ּ.  

ַפר ַחד, ֲּעָנתֹות ִאיהו ֲחַקל ִני ְדַאַהְדָרן ַעל ִפְתִחין , ּכְ יה ּכֲֹהִני ִמְסּכְ ְרָיין ּבֵ ְּוׁשָ ּ , )דלואי(ּ
הו ח ּבְ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ ִגי, ּ ַפָרא ּבְ ֵני ַההוא ּכְ ּן ְדָכל ִאינון ּבְ ּ ְּקִליִסין ֲהוו , )א קלישין''ס(ּ

א ֵעיַנְיהו ְדַעּמָ א, ּּבְ ל ַעּמָ יר ִמּכָ ּוֵביַתְייהו ְריַקְנָיין ַיּתִ ר ַמה ְדָיֲהִבין לֹון, ּ ֵני , ּּבַ ִמְסּכְ א ''ס(ּכְ

א)קלישין ך. ּ ְקִליִסין ְדַעּמָ ִגין ּכָ ְרָמהִּסיֲהָרא ֵלית ָלה ְנ, ְּבְ א , ּהֹוָרא ִמּגַ ְעּתָ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ
א ִאְתְנִהיר ְמׁשָ ה ׁשִ ר ִעּמָ ְּדִאְתַחּבַ ּ.  

א ֲחֵזי י )מלכים א ב(, ִּדְכִתיב, ּתָ ֶדך ּכִ ֶלך ֲעָנתֹות ֵלך ַעל ׂשָ ָ וְלֶאְבָיָתר ַהּכֵֹהן ָאַמר ַהּמֶ ְ ְ ּ
ה ין ֵליה ֲאדֹוִנָיהו. ִאיׁש ָמֶות ָאּתָ ְּוִכי ַעל ְדַזּמִ ּ ִגין ְדֲהָוה , ֶּאָלא.  ָמֶות ִאְקֵריִאיׁש, ּּ ּּבְ
ָנא יה ִסיֲהָרא, ֵמֲאַתר ִמְסּכֵ ק ּבֵ ְּדִאיְדּבַ ְּדִאיִהי ֲעִנָיה ֲעָנתֹות, ּ ּ.  

ה ָאִבי)מלכים א ב(, ְוִאי ֵתיָמא ר ִהְתַעּנָ ֹכל ֲאׁשֶ יָת ּבְ ָאה ְדָלא ,  ְוִכי ִהְתַעּנִ ך ַזּכָ ִגיֵני ּכָ ּּבְ ְ

ָנא, ָתרֶּאָלא ֶאְבָי. ָּקִטיל ֵליה ִגין ְדֲהָוה ֵמֲאַתר ִמְסּכֵ יה ָדִוד, ּּבְ ָּזָכה ּבֵ ַעד ָלא ָסִליק , ּ
אול, ְּלַמְלכו אן ֵליה ׁשָ ד ֲהָוה ְמַכּמָ ּּכַ ָנא, ּ ִמְסּכֵ ַגְווָנא ָדא)לבתר(, ְוֲהֵוי ָאְרחֹוי ּכְ ,  ֶאְבָיָתר ּכְ

לֹמה ַלט ׁשְ ּוְלִזְמָנא ְדׁשָ ָלמוָתא, ּ ַאׁשְ ֶחְדָווָתא ַדֲעִתירו, ִּסיֲהָרא ָקְייָמא ּבְ ְּוֲהָוה ּבְ ְּדֹכָלא , ּ ּ
יה ֶאְבָיָתר, ֲּהָוה ֵליה   .ָּלא ָזָכה ּבֵ
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ֵדה ֲעָנתֹות ְּוִיְרְמָיה ְדָקֵני ֵליה, ָרָזא ְדִמָלה ֲהָוה, ַּוַדאי ּשְׂ ִגין ְלַאְחָסָנא , ּּכָֹלא ֲהָוה, ּ ּבְ
א ֲחֵזי. ָּרָזא ִעָלָאה ְלָטא ִסיֲהָרא, ּתָ ד ׁשָ ֵדה, ּכָ פוִחים ִאְקֵריׂשְ ּ ּתַ נו, ּ ִמְסּכֵ ד ִאיהו ּבְ ּּכָ ֵדה , ּ ׂשְ

ך. ֲעָנתֹות ִגיֵני ּכָ א, ְּבְ א ִדְלַתּתָ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ָּעִביד ֵליה ֲעִתירו, ּ ִלימוָתא, ּ ּוׁשְ ּ.  

ָמה ְדָדִוד ִלימו ָלה, ּּכְ ד ׁשְ ַדל ְלֶמְעּבַ ּתַ ל יֹומֹוי ִאׁשְ ּּכָ ּ ֵרי, ּ ָרא ו, ּוְלַנְגָנא ַזּמָ ָחא ְּלַזּמְ ּבְ ְלׁשַ
א ִליק ֵמַעְלָמא. ְלַתּתָ ְּוַכד ָדִוד ִאְסּתַ ִלימו, ּ ׁשְ ִביק ָלה ּבִ ּׁשָ עוְתָרא, ּ ֹלֹמה ָנַטל ָלה ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ,

ֵלימוָתא ׁשְ נו, ּּבִ ְסּכֵ ְּדָהא ִסיֲהָרא ָנְפָקא ִמּמִ ִּדְבַהך עוְתָרא, ְּוָעאַלת ְלעוְתָרא, ּ ַלט ַעל , ְּ ׁשָ
ל ַמְלֵכי ַאְרָעא   .ּכָ

לֹמה)מלכים א ו(ּל ָדא ְוַע יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשַ ֶּאָלא ּכָֹלא ְדַהב.  ֵאין ּכֶ י ְדַהב, ּ ְּדִאְתַרּבֵ ּ ,
ִתיב ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכְ ְּדָהא ָעָפר ִדְלֵעיָלא,  ְוַעְפרֹות ָזָהב לֹו)איוב כח(, ּ יה , ּ ל ּבֵ ּכֵ ֲּהָוה ִמְסּתַ

א ְמׁשָ א, ׁשִ ְמׁשָ לוָתא ְדׁשִ ּכְ ּוְבִאְסּתַ ּ ּ ְותוְקֵפיהּ י ְדַהב, ּ   .ַעְפָרא ָעִביד ְוַאְסּגֵ

  ]א''דף רנ ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ִּמטוֵרי ִדְנִהירו, ּתָ ּ ּ ן, ּ ּמָ א ּתַ ְמׁשָ ְּדתוְקָפא ְדׁשִ ּ יֵני  )א''דף רנ ע(ַעְפָרא , ּ ְּדַאְרָעא ּבֵ
ְלהו ָעְבֵדי ְדַהב, ּטוֵרי ּּכֻ ין ִדְרִביא, ּ יׁשִ ןְּוִאְלָמֵלא ֵחיָוון ּבִ ּמָ ֵני, ּו ּתַ א ָלא ֲהוו ִמְסּכְ ֵני ָנׁשָ , ּּבְ

י ְדַהב א ַאְסּגֵ ְמׁשָ ִגין ְדתוְקָפא ְדׁשִ ּּבְ ּ ּ.  

ך ֹלֹמה, ְְבִגין ּכָ יֹומֹוי ִדׁשְ ב ִלְמאוָמה, ּבְ ֶסף ְנְחׁשַ ל , ֵּאין ּכֶ ּכַ א ִאְסּתַ ְמׁשָ יָפא ְדׁשִ ּקִ ְּדָהא ּתַ
ַעְפָרא י ֵליה ְדַהב, ּבְ ְּוַאְסּגֵ ִּסְטָרא ְדִדיָנא ִאיהו, ַּההוא ַעְפָראְּועֹוד ְד. ּ יה . ּ ל ּבֵ ּכַ ד ִאְסּתַ ּּכַ
א ְמׁשָ י ַדֲהָבא, ׁשִ ָּנַטל ּתוְקָפא ְוִאְתַרּבֵ ה. ּ ֹלֹמה ּבָ ל ׁשְ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ח ְוַאְכִריז ְוָאַמר, ּ ּבַ , ׁשַ

  .' ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוגו)קהלת ג(

ֹלֹמה ָלא ִאְצְטִר ָדִודְּוַעל ָדא ׁשְ יָרָתא ְדִאיהו ְרִחיֵמי ְדעוְתָרא, ְיך ְלַנְגָנא ּכְ ֶּאָלא ׁשִ ּ ּ ּ ,
יה ֲהוו ָחן ְדַעְלָמא ּבֵ ּבְ ְּדהוא ְנִהירו וְרִחימו ְדָכל ּתוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ד ָיְתָבא , ּ א ְדַמְטרֹוִניָתא ּכַ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ

א ָקֲאַמר ְרְסָייא ְלֳקְבֵליה ְדַמְלּכָ ּכֻ ּּבְ ּ.  

ִתיב ֲאָבִנים) א ימלכים(, ּכְ ַלם ּכַ ירוׁשָ ֶסף ּבִ ֶלך ֶאת ַהּכֶ ן ַהּמֶ ּ ַוִיּתֵ ְ ִגין ְדֹכָלא ֲהָוה ְדַהב, ּ , ּּבְ
ָמאָלא ּשְׂ ר ּבִ ִסְטָרא ִדְרִחימו, ְוַעְפָרא ִאְתַקּשַׁ ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר. ּּבְ ֹמאלֹו )שיר השירים ב(, ּכְ  ׂשְ

י ַחת ְלֹראׁשִ ֲהָדה, ּתַ ק ּבַ א ִאְתָדּבַ ְמׁשָ ְּוׁשִ   .ְּוָלא ִאְתֲעֵדי ִמיָנה, ּ

ַהאי לֹמה ָטָעה ּבְ א, ׁשְ ְמׁשָ ׁשִ ְּדָהא ָחָמא ְדִאְתְקִריב ִסיֲהָרא ּבְ ָקא, ּ , ִויִמיָנא ְמַחּבְ
א חֹות ֵריׁשָ ָמאָלא ּתְ ָדא, ּוׂשְ יָון ְדִאְתְקִריבו ָדא ּבְ ּּכֵ ּ ֲחָדא, ָאַמר, ּ ְיִמיָנא , ָּהא ִאְתְקִריבו ּכְ

ִגין ְלָקְרָבאְּדָהא ְיִמיָנא . ַמה ָהָכא ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ָדא ְלַמאי , ּ יָון ְדִאְתְקִריבו ָדא ּבְ ּּכֵ ּ ּ
לֹמה, ְִאְצְטִריך יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשַ   .ִּמָיד ֵאין ּכֶ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְַחָייך, ַּאְנּתְ ָדִחית ְיִמיָנא, ְּ ֵני , ּ ְצָטֵרך ְלֶחֶסד ּבְ ְַאְנּתְ ּתִ

א חְו, ָנׁשָ ּכַ ל ִסיֲהָרא. ָלא ִתׁשְ א ִמְלַקּבֵ ְמׁשָ ִּמָיד ָסָטא ׁשִ ָכא, ּ ְרָיא ְלִאְתַחּשְׁ , ְוִסיֲהָרא ׁשַ
לֹמה ְמַהַדר ַעל ִפְתִחין ְּוֲהָוה ׁשְ ְּוָלא ֲהָוה ַמאן ְדַיֲעִביד ,  ֲאִני ֹקֶהֶלת)קהלת א(, ְוָאַמר, ּ
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יה ֶחֶסד ִגין ְדָדָחה ְיִמיָנא, ַמאי ַטְעָמא, ִּעּמֵ יב ֵליה,ּּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְוָלא ָחׁשִ
לֹמה ִלְמאוָמה)מלכים א י( יֵמי ׁשְ ב ּבִ ֶסף ֶנְחׁשַ   .ּ ֵאין ּכֶ

ִריך הוא, ְּוַעל ָדא א ּבְ י קוְדׁשָ ָחן ְלַגּבֵ ּבְ י ּתוׁשְ ל ְדַאְסּגֵ ּּכָ ּ ּ ָלָמא ְלֵעיָלא, ְּ י ׁשְ ִגיֵני , ַאְסּגֵ ּבְ
ה יִבי ַלְיׁשָ ך ַהְקׁשִ ִתיב. ְּכָ ִלי ֶטֶרף ְוגו)איוב ו(, ּכְ ה', ּ ַלִיׁש אֹוֵבד ִמּבְ ַּלִיׁש ַהְיינו ַלְיׁשָ ּ ,

ִדְכִתיב ה, ּכְ ִדְכִתיב, אֹוֵבד. ָחק ֻחּקָ ּ וָבאו ָהאֹוְבִדים)ישעיה כז(, ּכְ ִלי ָטֶרף. ּ ִגין, ִמּבְ , ּבְ
ְבָעה  ִדְכִתיב, ָעֶליָה ְלֵמיַהב )א עילה''ס(ְּדִאיִהי ּתָ ָקם)משלי לא( ,ּכְ ן  ַוּתָ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ  ּבְ

  .ֶּטֶרף ְלֵביָתה

ּוְבֵני ָלִביא ִיְתָפָרדו ִגין ְדֻכְלהו ַחָייִלין. ּּ ּּבְ ד ִאיִהי ְיִהיַבת ְלהֹון ֶטֶרף, ּּ ָרן , ּכַ ְלהו ִמְתַחּבְ ּּכֻ ּ
ַחד ַחד, ּכְ ִלי ֶטֶרף. ְוָיְנִקין ּכְ לוָתא, ְוַכד ִאיִהי ָיְתָבא ִמּבְ ְּדָגַרם ּגָ ֵני ָלִביא ַּוַדאי ּבְ, ּ

ִּיְתָפָרדו ה ִסְטִרין ְוָאְרִחין, ּ ְלהו ְלַכּמָ ן ּכֻ ִּמְתָפְרׁשָ ּ ד ִדיָנא, ּ ָחא ְלֶמְעּבַ ּכָ ִגין ְלַאׁשְ , ְּוַעל ָדא. ּּבְ
ָנא ִאְתֲעִביד ִזְמָנא ְדָקְרּבָ ְקָנן, ּבְ ְדָקֲאָמָרן, ּּכָֹלא ִמְתּתַ ֲחָדא ּכִ א . ּוִמְתַקְרִבין ּכְ ּתָ ַהׁשְ

ָנא  ֵני ָלִביא ִיְתָפָרדו, לא ִאְתֲעִבידְּדָקְרּבָ ַּוַדאי ּבְ ך, ּּ ְוְבִגיֵני ּכָ ח , ּ ּכַ ּתַ ֵּלית ָלן יֹום ְדָלא ִאׁשְ
יה ִדיָנא ּּבֵ ְדָקֲאָמָרן, ּ ִלימו ִעָלָאה ּכִ ׁשְ ִאין ּבִ ְּדָהא ָלא ִמְתָעִרין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ר ָנׁש, ּתָ א ְצלֹוָתא ְדּבַ ּתָ אִאְתַער ׁשְ, ַּהׁשְ ְוְבִבְרָכָתא ְדָבִריך , ִּלימו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִאין, ְּ ְרִכין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְרָכאן . ִּמְתּבָ ָרֵאל ִמְתּבָ ְצלֹוָתא ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ

ִריך הוא. ָעְלִמין א ּבְ ַּמאן ִדְמָבֵרך ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ַרך, ְ ִר. ְִיְתּבָ ִריך ַּמאן ְדָלא ּבָ א ּבְ ְיך ְלקוְדׁשָ ְּ
ַרך, ּהוא ד ובֹוַזי ֵיָקלו)שמואל א ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְָלא ִיְתּבָ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ּ ּכִ ּ.  

ר ָנׁש ָאֳחָרא ְלָבְרָכא, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא א ְדִבְרָכָתא ָלא ָיִהיב ֵליה ְלּבַ ּסָ דבעי (, ּּכַ

ּ ֶאָלא ִאיהו ַאְקִדים ְוָנ)לאתנטלא ְתֵרי ְידֹוי וְמָבֵרך)בימינא ובשמאלא(ִּטיל ֵליה ּ ְ ּבִ ְוָהא . ּ
יִמיָנא , ֲאָמָרן ְּדָבֵעי ְלַנְטָלא ֵליה ּבִ ָמאָלא)א ולא בשמאלא''ס(ּ ב ְדֹכָלא , ּ וִבׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

יה ִּאְתָערו ּבֵ ִפיר הוא, ּ ּׁשַ ּ.  

א ִדְבָרָכה ָהִכי ִאְצְטִריך ּכֹוס ּסָ ְֲאָבל ּכַ א)תהלים קטז(, יבִּדְכִת, ּ ְּדָהא , ּ ּכֹוס ְיׁשועֹות ֶאּשָׂ
ַהאי ּכֹוס ְרָכאן ֵמִאינון ְיׁשועֹות ִדְלֵעיָלא, ּבְ ִּאְתְנִגידו ּבִ ּ ּ ְוָכִניׁש לֹון , ְּוהוא ָנִטיל לֹון, ּ

יה ן ִאְתְנִטיר , ְּלַגּבֵ ַההוא ּכֹוס)לון(ְוַתּמָ ִניׁש ּבְ ּ ַחְמָרא ִעָלָאה ְוִאְתּכְ ָּבְרָכא ֵליה ּוְבִעיָנן ְל. ּ
יִמיָנא ָמאָלא)א ובשמאלא''ס(, ּבִ ׂשְ ִניׁש,  ְוֹלא ּבִ ַהאי ּכֹוס ּכָ ְּוַחְמָרא ְדִאיהו ּבְ ְרכון , ּ ְּדִיְתּבָ ּ
ֲחָדא ּוְבִעיָנן ְלָבְרָכא ָפתֹוָרא, ּכְ ֲהָמא ְוַחְמָרא, ּ ֲחָדא)חד(ּּכָֹלא , ְּדָלא ְתֵהא ֵריַקְנָיא ִמּנַ   . ּכְ

  ]ב''דף רנ ע - ' זוהר חלק א[

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרָכה ִאְקֵרי, ּכְ ל ּבְ ָרָכה, ּכֹוס ׁשֶ ל ּבְ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ּכֹוס ׁשֶ ִעיָנן , ּ ּבְ
ָמאָלא  ין ְיִמיָנא , ּ ְלַנְטָלא ֵליה)ובעי(ְּיִמיָנא וׂשְ  )ב''דף רנ ע(ְּוַההוא ּכֹוס ִאְתְייִהיב ּבֵ

ָמאָלא ּוָבֵעי ְדִאְתַמְלָייא ַחְמ, ּוׂשְ ִגין ַחְמָרא ְדאֹוַרְייָתא, ָראּ ְּדִאיהו ָנִפיק ֵמַעְלָמא , ּבְ ּ
  .ְדָאֵתי
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]873דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָרָכה, ְוּתָ ל ּבְ ְלָיין ִמִלין ִעָלִאין)הכא(, ּכֹוס ׁשֶ ַהאי ִאְתּגַ ּ ּבְ א, ּ ְמַעְרּתָ , ָּהָכא ְדֲאַנן ּבִ
א ְלָייא ָרָזא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ֵּאיָמא ָהָכא ִאְתּגַ ל ּבְ. ּ יִמיָנא ּכֹוס ׁשֶ ָלא ֵליה ּבִ ֵעי ְלַקּבְ ָּרָכה ּבָ

ָמאָלא ְייהו, ָּדא ָצפֹון ְוָדרֹום, ּוׂשְ ָרָכה ִמּנַ ָרָכה ִדיֵהא ָנִטיל ּבְ ל ּבְ ְּוכֹוס ׁשֶ ּ.  

ָרָכה ל ּבְ לֹמה, ַמאן ּכֹוס ׁשֶ ִלׁשְ ָּדא ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ּ ִּדְבִעיָנן ְדִאְתְייִהיב ּבֵ ּ ,
יִמיָנאּוָבֵעי ַלֲאָנָחא ֲהַדְייהו, ּ ָלה ּבִ ן ּבַ ּקֵ ְּוגוָפא ְדִיְתּתַ ּ ַההוא ּכֹוס, ּ יה ּבְ ח ּבֵ ּגַ ְּוַיׁשְ ְלָבְרָכא , ּ

ְרָכאן ע ּבִ ַאְרּבַ ִגין ִדְכִתיב, ֵּליה ּבְ ִמיד ֵעיֵני ה)דברים יא(, ּּבְ ה ְוגו'  ּתָ ֱּאֹלֶהיך ּבָ ח . 'ָ ּכַ ּתַ ִאׁשְ
ָרָכה ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ָּצפֹון ְוָדרֹום וִמְזָרח וַמֲעָרב, ָתאָּרָזא ִדְמֵהיְמנו, ּבְ א , ּ ָּהא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ
ְדָקא ָחֵזי ֵליה   .ּּכְ

ַנֲהָמא א, ּוָפתֹוָרא ּבְ ְרָכא ַההוא ֶלֶחם ִדְלַתּתָ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ַרך ֶלֶחם עֹוִני, ּ ִויֵהא , ְְוִיְתּבָ
ג ח ִדְכֶנֶסת. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ֶּלֶחם ַפּנַ ּכַ ּתַ דְּוִיׁשְ ְרָכא ּבְ ָרֵאל ִמְתּבָ ְלֵעיָלא , ִסְטֵרי ַעְלָמא'  ִיׂשְ

א ְלֵעיָלא  ָרָכה. )בההוא נהמא של ברכה(ְוַתּתָ ל ּבְ ֲאָבָהן, ְוכֹוס ׁשֶ א ּבַ ָרא ָדִוד ַמְלּכָ , ְּלִאְתַחּבְ
א ַרך ְלַתּתָ ַרך , ְְוִיְתּבָ ְְדִיְתּבָ א ופתורא בנהמא בגין דיתברך מכל סטרין מעילא ''נ(ּ

ילא ברזא דכוס של ברכה לאתחברא דוד מלכא באבהן ויתברך לתתא ומתתא לע
ר ָנׁש)דיתברך לחם עוני ויהא לחם פנג והא אוקמוה ויתברך ּ ָפתֹוָרא ְדּבַ ָחא , ּ ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ

ִדיר יה ְמזֹוָנא ּתָ   .ּּבֵ

קו ְידֹוי ְלהו וְנׁשָ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ִריך ַרֲחָמָנא ְדָאִעיְלָנא ָהָכא, ּּ ָּאְמרו ּבְ ַמְעָנא ִמִלין ִאֵליןּו, ְּ ּׁשְ ּ .
א ְוֲאְזלו ָּנְפקו ִמן ְמַעְרּתָ ָמָתא, ּ ד ָעאלו ּבְ א ְדִמיתו, ּּכַ ָּחמו ִעיְטָרא ִדְבֵני ָנׁשָ ְּדָנַפל , ּ

יָתא ֲעַלְייהו ָּיְתבו ְוָחמו ְדָקא ַסְפֵדי ְלִאינון ְדִמיתו, ּּבֵ ּ ּ ּ ּ   .ִּעם ִאינון רֹוָמֵאי, ּ

ְמעֹון ְוָאַמ י ׁשִ ּר ַוָיֹבאו ַעד ּגֶֹרן ָהָאָטדָּפַתח ִרּבִ ָהָכא ִאְתְרֵמיז , ֶּאָלא. ַמאן ּגֶֹרן ָהָאָטד, ּ
ְלָטנוָתא ְדִמְצָרֵאי ְדִאְתֲעֵדי ּׁשָ א ׁשוְלָטָנא ְדִמְצָרֵאי, ּגֶֹרן ָהָאָטד. ּ ָּדא ְמַמּנָ ּ ְּדִאְתֲעֵדי , ּ

ָרֵאל י ׁשוְלָטנוָתא ְדִיׂשְ ּמֵ ִּמּקַ ְּדָהא ָחמו , ּ ָמא . )גורן(ּ ים )מלכים א כב( ,ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ ׁשִ ּ ְמלוּבָ
ּגֶֹרן ָגִדים ּבַ דֹול ְוָכֵבד ְמֹאד ְוגו. ּבְ ם ִמְסֵפד ּגָ ְּוַעל ָדא ַוִיְסְפדו ׁשָ ּּ ָמה . 'ּ ן ָקָרא ׁשְ ַּעל ּכֵ

ָּאֵבל ִמְצָרִים ַעד ַהיֹום ַהֶזה ְצַרִים ֲהָוה, ּ ְּדַוַדאי ִמּמִ ּאוף ָהָכא ָלאו ְדיוָדֵאי ִניְנהו, ּ ּ ּ ּ ִאֵלין ּ
ְכָיין יה יוָדֵאי, ּבָ ב ְדִמיתו ּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ְּוִאֵלין יוָדֵאי, ּ ִּאְלָמֵלא ֲהוו יוָדֵאי, ּ ּ , ָּלא ִמיתו, ּ

ְּוֵכיָון ְדִמיתו ִריך הוא ְמַכֵפר חֹוַבְייהו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּּ ְ.  

א ֲחֵזי ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ב ְדָנְפַקת ִנ, ָאַמר ִרּבִ ְּדַיֲעֹקב ַאף ַעל ּגַ ִמְצַרִיםּ ָמֵתיה ּבְ ָלאו , ּׁשְ
ְרׁשוָתא ָאֳחָרא ָנְפַקת ָמר, ַמאי ַטְעָמא. ּּבִ ָמה ְדִאּתְ ֵרי ָעְלָמא , ּכְ ְּדָלא ֲהָוה ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּּ

ַההוא ַעְרָסא ְדַיֲעֹקב ֵליָמָתא ּכְ ָמֵתיה. ַּעְרָסא ׁשְ א ְדֲהָוה ָסִליק ֵמַעְלָמא ִנׁשְ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ִּמָיד , ּ
ַאְתֵריהִאְתַקּשַׁ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּר ּבְ

א ֲחֵזי א, ּתָ ְמַעְרּתָ ד ֲהָוה ָעאל ַיֲעֹקב ּבִ א, ּכַ ְמַעְרּתָ ח ּבִ ּכַ ּתַ א ְדֵעֶדן ִאׁשְ ל ֵריִחין ְדִגְנּתָ , ּּכָ
א ָסְלָקא ְנהֹוָרא א ַחד ָדִליק, ּוְמַעְרּתָ ַרּגָ ּוׁשְ י ְדַיֲעֹקב ְלִמְצַרִי. ּ ְּוַכד ָעאלו ֲאָבָהן ְלַגּבֵ , םּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]874דף [ -ּ

יה ָחא ִעּמֵ ּכָ ּתַ א, ְּלִאׁשְ ְרּגָ ַלק ְנהֹוָרא ְדׁשַ ִּאְסּתַ א. ּ ְמַעְרּתָ יָון ְדָעאל ַיֲעֹקב ּבִ ַרָגא , ּּכֵ ַהְדָרא ׁשְ
ל ַמה ְדִאְצְטִריך, ְּלַאְתֵריה א ִמּכָ ִלים ְמַעְרּתָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ְּכְ ּ.  

ר ָנׁש ָאֳחָר, ְוַעד יֹוֵמי ַעְלָמא א ּבַ יַלת ְמַעְרּתָ ל, אָלא ַקּבִ ָמִתין ְדָזָכאן . ְוָלא ְתַקּבֵ ְּוִנׁשְ
א ֵבי ְמַעְרּתָ ְייהו ּבְ ּמַ ִגין ְדִיְתָערון, ִּאַעְבָרן ִמּקַ ּּבְ ַעְלָמא, ּ ָבקו ּבְ ְּוָחִמין ַזְרָעא ִדׁשְ ְּוֶיחדו , ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ַּקּמֵ א. ְּ י ַאּבָ ִזיל , ָּאַמר ֵליה, ֲּחִניָטא ְדַיֲעֹקב ַמאי ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ
ִאיל ְלַאְסָיא   .ׁשְ

א ֲחֵזי ִתיב ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת ָהרֹוְפִאים ַלֲחנֹוט ֶאת ָאִביו ַוַיַחְנטו , ּתָ ּּכְ ּ
ָרֵאל א ֲהָוה ֲחִניָטא ָדא, ָהרֹוְפִאים ֶאת ִיׂשְ ִני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ך ּכִ ִגין . ְַסְלָקא ַדְעּתָ ִאי ֵתיָמא ּבְ
ּאֹוְרָחא הוא ְדֲעָבדו ּ ן ְוגו, ּ ִתיב ַוָיָמת יֹוֵסף ּבֶ ִמְצָרִים' ָּהא ּכְ ָארֹון ּבְ ם ּבָ ָהא ָלא , ַּוִייׂשָ
ָאְרָחא יה ּבְ ֲּאְזלו ִעּמֵ ר, ּ ן ִאְתַקּבַ ּמָ ּוְכִתיב ַוַיַחְנטו אֹותֹו, ְּדָהא ּתַ ּּ.  

ָּאְרָחא ְדַמְלִכין ִאינון, ֶּאָלא ִגין ְלַקְייָמא גוַפְייהו, ּ ּּבְ ְמ, ּ ח ְרבותֲחָנֵטי לֹון ּבִ ִּעָלָאה , ּׁשַ
ִחין ל ִמׁשְ בוְסִמין, ַעל ּכָ ָחא , ְּמעֹוָרב ּבְ ַההוא ִמׁשְ ַתר יֹוָמא ּבְ גוָפא יֹוָמא ּבָ ִאיב ֵליה ּבְ ְּוׁשָ ּ ּ

ִעין יֹוִמין, ָטָבא י ֵכן ִיְמְלאו ְיֵמי ַהֲחנוִטים, ִּדְכִתיב. ַאְרּבְ ִעים יֹום ּכִ ַּוִיְמְלאו לֹו ַאְרּבָ ּ ּ ּ .
ַתר ְדִאׁשְ ִלים ָדאּבָ יִאין, ּּתְ ִלים ִזְמִנין ַסּגִ   .ָּקְייָמא גוָפא ׁשְ
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ִגין ְדָכל ַההוא ַאְרָעא ִדְכַנַען ּּבְ ב ֵליה , ְּוַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ְּמַכָלה ּגוָפא וְמַרּקֵ ּ ּ דף רנא (ּ

ָאר ַאְרָעא )א''ע ל ׁשְ ְוָעְבֵדי ֲחִניָטא ָדא , ּא גוָפא ָעְבֵדי ָדאּוְבִגין ְלַקְייָמ, ִלְזַמן ְזִעיר ִמּכָ
ָרא ָחא ַעל ַטּבוָרא. ִּמּגֹו וִמּבָ ְוָין ַההוא ִמׁשְ ִּמּגֹו ְדׁשַ ּ ִאיב , ּ ּתְ ַטּבוָרא ְלגֹו ְוִאׁשְ ְּוהוא ָעאל ּבְ ּ

ֵמעֹוי יִאין, ּבְ ָרא ְלִזְמִנין ַסּגִ ְּוָקִאים ֵליה ְלגוָפא ִמּגֹו וִמּבָ ּ ּ.  

ִקיוָמא ְדגוָפאְוַיֲעֹקב ָהִכי ֲהָו ּה ּבְ ּ ְּדגוָפא ְדֲאָבָהן ִאיהו. ְְוָהִכי ִאְצְטִריך, ּ ּ ּ ִקיוָמא , ּ ְּוֲהָוה ּבְ ּ
א גוָפא ְוַנְפׁשָ ַגְווָנא ָדא ְליֹוֵסף. ּּבְ ְּדִאיהו דוְגָמא ְדגוָפא, ּכְ ּ ּ ּ א , ּ ּוְבִקיוָמא ְדגוָפא ְוַנְפׁשָ ּ ּּ

ִקיוָמא ְדגוָפא. ּהוא ּּבְ ּ ִּדְכִתיב ַוַיַחְנ, ּ א, ּטו אֹותֹוּ ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּּבְ ּ ָארֹון , ּ ם ּבָ ִּדְכִתיב ַוִייׂשָ ּ
ִמְצָרִים   .ּבְ

ֵרי יוִדי ּוְתִניָנן ּתְ אי''ּ א, ֶּאָלא. ן ַאּמַ ִרית ְלַתּתָ ִרית , ּיֹוֵסף ָנַטר ֵליה ּבְ ְּוָנִטיר ֵליה ּבְ
ַלק ֵמַעְלָמא, ִּדְלֵעיָלא ְתֵרי ֲארֹוֵני, ִּאְסּתַ ִוי ּבִ א וְבָארֹון ְלֵעיָלא)אתר(, ִּאְתׁשַ ָארֹון ְלַתּתָ . ּ ּבְ

ָּארֹון ִדְלֵעיָלא ַמאן ִאיהו ָמא ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא. ּ ל )יהושע ו(, ּכְ ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ  ִהּנֵ
ִרית ִאְקֵרי, ָהָאֶרץ ְּדָארֹון ִדְלֵעיָלא ֲארֹון ַהּבְ ְּדָהא ָלא ָיִרית ֵליה ֶאָלא ַמאן ְדָנַטר , ּ ּ ּּ
ִרית ּוְבִגין ְדיֹוֵסף ָנַטר ֵליה ִלְבִרית, ּבְ ּ ְתֵרי ֲארֹוֵני, ּ ֵוי ּבִ   .ִּאְתׁשַ

ִמְצָרִים ָאֹרן ּבְ ם ּבָ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ַּוִייׂשֶ ב , ּוְקָרא אֹוַכח ָרָזא ָאֳחָרא. ּ ְּדַאף ַעל ּגַ
ְרׁשו ָאֳחָרא ָמֵתיה ּבִ ְּדָנְפַקת ִנׁשְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ ָארֹון, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד. ִאְתַקּשַׁ ם ּבָ , ַּוִייׂשֶ

א ִגין ְדֲהָוה ַצִדיק, ְּלֵעיָלא וְלַתּתָ ּּבְ א ִעָלָאה. ּ ְּדָכל ַצִדיק ָיִרית ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָמא ְדַאּתְ , ּ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]875דף [ -ּ

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

רוך ה. ְּתָפֵארְלִה ְּבָ   :ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

ית ֵראׁשִ   ָסִליק ֵסֶפר ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]876דף [ -ּ

  

 ] בשנה78יום [סדר הלימוד ליום יט כסלו 

   ספר שמות-הזוהר הקדוש 

 פרשת שמותזוהר 
  ]א''דף ב ע -' בזוהר חלק [

ִאים ִמְצָרְיָמה)'שמות א) (א''דף ב ע( ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ  ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש ּ ְוֵאֶלה ׁשְ
או ּוֵביתֹו ּבָ ּכֹוָכִבים )ב''דניאל י(, ּ ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ְוַהּמַ ּ ּ

יִלים ּכִ ׂשְ ָרָזא ְדָחְכְמָתא: ְלעֹוָלם ָוֶעד וַהּמַ ֵלי ּבְ ּכְ ִּאֵלין ִאיּנון ְדִמְסּתַ ּ ּּ א יזהירו דנצצין ''נ(. ּ

ִזיָוא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ַנֲהִרין: ּ ַיְזִהירו)מתאברזא דחכ ְּוֹנְצִצין ּבְ ֹזַהר. ּ ְּנִהירו וְנִציצו : ּכְ ּ ּ
ְּדַנֲהָרא ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן יה .  ָרִקיַע)'ד א''ב ל''בראשית ח(ְּדִאְקֵרי , ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְסִתיָמא. ּ ּּבֵ

א ְוִס ְמׁשָ ַּקָייִמין ּכֹוָכַבָיא וַמָזֵלי ׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ּבוִציִנין ִדְנהֹוָרא, יֲהָראּ ּ ּ.  

א ְנּתָ ְנִהירו ַעל ּגִ א. ֹּזַהר ְדַהאי ָרִקיַע ָנִהיר ּבִ ְנּתָ ְמִציעות ּגִ ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ַקָיים ּבִ ּּ ּ .
ְּדַעְנפֹוי ַחְפָיין  ל ִאיּנון ִדיוְקִנין ְוִאיָלִנין ובוְסִמין ִדְב)א על''נ( )א עליה''ד(ּ ּ ּכָ ּ ּ ּ ּ אּ ְנּתָ , ּגִ
ָרן ָמאִנין ְדַכׁשְ ָרא)א ומטללין''ס(. ּּבְ ל ֵחיַות ּבָ חֹוֵתיה ּכָ ּ וְתַטְלִלין ּתְ ַמָיא . ּ ְּוֹכל ִצֳפֵרי ׁשְ

חֹות ִאיּנון ַעְנִפין ְּידורון ּתְ ּ ּ.  

א ְדִאיָלָנא ָּיִהיב ַחִיין ְלֹכָלא, ֹּזַהר ִאיּבָ ִּקיוֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ִסְטָרא . ּ ּ ַאֲחָרא ּ
יה ְרָיא ּבֵ ה, ָּלא ׁשַ ֶּאָלא ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ִאיּנון ְדַטֲעִמין ִמֵניה. ּ ַּזּכָ ּ ּ ִּאיּנון , ּ

יִלים. ַּקְייִמין ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ּכִ ִּאֵלין ִאְקרון ַמׂשְ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָאן ַחִיין ּבְ ְּוַחִיין , ְּוַזּכָ
ָעְלָמא ְדָאֵת   .יּּבְ

ַּזְקָפא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ֹּזַהר ִאיָלָנא ָדא ֲּחֵמׁש ְמָאה ַפְרֵסי ִהלוֵכיה. ּ ּ ּ ין ִרּבֹוא , ּ ּתִ ׁשִ
יטוֵתיה, ִּאיהו ְפׁשִ ּּבִ ַהאי ִאיָלָנא. ּ יה ִאיּנון )זהר(, ַּקְייָמא ַחד ֹזֲהָרא, ּבְ ְווִנין ַקָייִמין ּבֵ ל ּגַ ּ ּכָ ּ ּ

ין ְווִנין ָסְלִקין ְוַנְחּתִ ַההוא ִאיָלָנאָל, ּגַ ר ּבְ א ַאֲחָרא ּבַ דוְכּתָ ֵבי ּבְ ּא ִמְתַיׁשְ ּ.  

גֹו ֹזַהר ְדָלא ַנֲהָרא יה ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ד ַנְפֵקי ִמּנֵ ּּכַ ָבן, ּ ָבן ְוָלא ִמְתַיּשְׁ ַקְייָמן ְוָלא , ִמְתַיּשְׁ
ֲאָתר ַאֲחָרא, ַקְייָמן ָבן ּבְ ִגין ְדָלא ִמְתַיּשְׁ ָבִטיןֵּמִאיָלָנא ָדא ַנְפֵק. ּּבְ ֵריַסר ׁשְ ן . י ּתְ ַחּמָ ְּדִמּתְ
יה ַהאי ֹזַהר ְדָלא ַנֲהָרא, ּּבֵ ְּוִאיּנון ַנְחּתו ּבְ ּ לוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ְּלגֹו ּגָ יְרָיין , ּ ה ַמּשִׁ ַכּמָ ּבְ

ָרֵאל ְוגֹו, ִּעָלִאין ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ׁשְ ּ'.  

  ]ב''ע' דף ב -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]877דף [ -ּ

ְמעֹון ָפַתחִרּבִ ֵרי ', ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ה)'יחזקאל א(, ּי ׁשִ ִזְמִני  )ב''ע' דף ב(ָהֹיה ָהָיה ּתְ
ֲאָלה. ֲאַמאי ֵלי )'ב ב''שמות פ(, ִאי ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ֲהָוה, ְּותו ִאית ְלׁשָ ּ ֲאַמאי ּגַ

ל ַמה ְדָחָמא ֵהיָכֵל, ּּכָ א ָאִעיל ֵליה ּבְ ַּמאן ְדַמְלּכָ ּיה ִאית ֵליה ְלַגָלָאה ָרִזין ְדָחֵמיּ ּ ֶּאָלא . ּ
ְמֵהיָמנוָתא ִאיהו, ַּוַדאי ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ֲהָוה ְּוָכל ַמה ְדָחָמא ּבִ ּ ּוִבְרׁשוָתא , ּ ּ
ל ַמה ְדַגֵלי ֵלי ּכָ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּּ ּ ְְוֹכָלא ִאְצְטִריך, ְּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ְעָתא ַמ, ָאַמר ַרּבִ ב ְדָאֵתי ְלפום ׁשַ ל ַצֲעָרא ַאף ַעל ּגַ ּאן ְדָרִגיל ְלִמְסּבַ ּ ּ
ַער, ְוָלא ָחִייׁש, ָסִביל ַמְטָלנֹוי, ַצֲעָרא ּצַ ל יֹומֹוי , ֲּאָבל ַמאן ְדָלא ָרִגיל ּבְ ַוֲהָוה ּכָ

ַתְפנוִקין ְוִעידוִנין ּּבְ ִלים, ְּוָאֵתי ֵליה ַצֲעָרא, ּ ָּדא ִאיהו ַצֲעָרא ׁשְ ְ ָדא ִאְצְטִריך ְוַעל, ּ ּ
י   .ְלִמְבּכֵ

ָרֵאל ך ִיׂשְ ד ַנְחּתו ְלִמְצַרִים, ָּכַ ַצֲעָרא ֲהוֹו, ּּכַ ָאה , ְרִגיִלין ּבְ ל יֹומֹוי ְדַההוא ַזּכָ ְּדָהא ּכָ ּ ּ
ַצֲעָרא ֲהָוה ְדָקא ָיאות, ֲּאבוהֹון ּבְ לוָתא ּכְ ְּוַעל ָדא ָסְבלו ּגָ ּ ּ לוָתא ְדָבֶבל ַההוא . ּ ֲּאָבל ּגָ ּ ּ

ִליםֲהָוה ַצ ָכאן ָעֵליה, ֲעָרא ׁשְ ִאין ּבָ ַּההוא ֲהָוה ַצֲעָרא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּּ.  

יב: ִּעָלִאין ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה ְוגֹו)ג''ישעיה ל(, ִּדְכּתִ ּ ִאין. 'ּ ּתָ יב: ּתַ תהלים (, ִּדְכּתִ

ְבנו ְוגֹו)ז''קל ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ כו ַעל ּגָ' ּ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ְלהֹון ּבָ ּּכֻ ּלוָתא ְדָבֶבלּ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ
יב ַתְפנוֵקי ַמְלִכין ִדְכּתִ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ ֵני ִציֹון ַהְיָקִרים ְוגֹו)'איכה ד(, ּ ג דתנן אמר רבי ''אד(. 'ּ ּבְ

אלין אינון טוריא , אלא.  על ההרים אשא בכי ונהי)'ירמיה ט(, מאי דכתיב, יצחק
 )בני ציון היקרים המסולאים בפז, אינון, ומאן אינון טוריא רמיא. רמיא דעלמין

ָגלוָתא ין ּבְ א ֲהוֹו ַנְחּתִ ּתָ ֵריַחָיא ַעל ַקְדֵליהֹון ִויֵדיהֹון ְמַהְדָקן ַלֲאחֹוָרא, ְּוַהּשְׁ ּּבְ ְּוַכד ָעאלו . ּ
ָבֶבל ָגלוָתא ּבְ יבו ְדָהא ֵלית ְלהו ִקיוָמא ְלָעְלִמין, ּּבְ ָּחׁשִ ּ ּ ִריך ה, ּּ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ִביק ּ ּוא ׁשָ

הֹון ְלָעְלִמין, לֹון ח ּבְ ּגַ   .ְוָלא ַיׁשְ

ְמעֹון, ְוָתֵניָנן י ׁשִ ִריך הוא ְלָכל ָפַמְלָיא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ֲעָתא ָקָרא קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ִּדיֵליה ין, ּ ְרָייֵתיה, ְּוָכל ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ְּוָכל ֵחיֵליה וַמּשִׁ ּ ַמָיאְוָכל ֵחי, ְוַרְבְרָבנֹוי, ּ ָּלא ִדׁשְ ּ ,
ָּמה ָאּתון ַעְבִדין ָהָכא, ְוָאַמר לֹון ָגלוָתא ְדָבֶבל, ּ ֵני ְרִחיָמאי ּבְ ּוַמה ּבְ ּ ּקומו , ְּוָאּתון ָהָכא, ּ ּ

ֶבל ְלכֹון ְלּבָ ּחותו ּכֻ ּ כֹון, ּ יב. ַוֲאָנא ִעּמְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ְלַמַעְנֶכם '  ּכֹה ָאַמר ה)ג''ישעיה מ(, ּ
י ָבֶב ַלְחּתִ י ָבֶבָלה. 'ָלה ְוגֹוּׁשִ ַלְחּתִ ִריך הוא, ְּלַמַעְנֶכם ׁשִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ י ָבִריִחים . ְּ ְוהֹוַרְדּתִ

ְרָיין ִעָלִאין, ּּכוָלם ל ְרִתיִכין וַמׁשִ ִּאֵלין ּכָ ּּ.  

ֶבל ד ַנְחּתו ְלּבָ ַמָיא, ּּכַ חו ׁשְ ִּאְתַפּתָ ּ א ַעל ְיֶחְזֵקאל, ּ ָראת רוַח ְנבוָאה ַקִדיׁשָ ְּוׁשָ ּ ְוָחָמא , ּ
ל ַמה ְדָחָמא ָרֵאל, ּּכָ יכו, ָהא ָמאֵריכֹון ָהָכא, ְוָאַמר לֹון ְלִיׂשְ ַמָיא וְרּתִ ְּוָכל ֵחיֵלי ׁשְ ּ ּ ,

יֵניכֹון ְּדָאתו ְלֵמיָדר ּבֵ ָּלא ֵהיְמנוהו. ּ ל ַמה ְדָחָמא, ּ ַּעד ְדִאְצְטִריך ְלַגָלָאה ּכָ ּּ ך, ְ , ְָוֵאֶרא ּכָ
ך ֵלי ַי. ְָוֵאֶרא ּכָ ירְּוִאי ּגַ ְַמה ְדַגֵלי ּכָֹלא ִאְצְטִריך, ּתִ ּ ּ ך. ּ ָרֵאל ּכָ יָון ְדָחמו ִיׂשְ ְּכֵ ּ ְוַכד . ַּחדו, ּ

ְמעו ִמִלין ִמפוֵמיה ִדיֶחְזֵקאל ּׁשָ ּ ּּ ָלל, ּ ְלוְתהֹון ּכְ ָּלא ַחְייׁשו ַעל ּגָ א , ּ ְּדָהא ָיְדעו ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִביק לֹון ִריך הוא ָלא ׁשָ ּּבְ ְר. ְ ְּוָכל ַמה ְדַגֵלי ּבִ ֵליּ ּׁשוָתא ּגַ א ואמר רבי שמעון ביה ''ל(. ּ
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שעתא חדו ישראל חדוותא שלימתא בסיעתא דמאריהון דהוה עמהון וכל חד מנייהו 
עאל רעותא דלביה ברחימותא סגיא למיסר נפשיה על קדושתא דמאריהון ובגין כך 

  )גלי יחזקאל כל מה דגלי

  ]א''ע' דף ג -' בזוהר חלק [

ָכל ֲאָתר לוְוָתִניָנן ּבְ ָרֵאל ּגָ ּ ְדִיׂשְ ְלָתה ִעְמהֹון, ּ א ּגָ ִכיְנּתָ ָמן ׁשְ ָגלוָתא , ּתַ ְּוָהָכא ּבְ
ִתיב ָרֵאל ְוגֹו, ְּדִמְצַרִים ַמה ּכְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָרֵאל. 'ְּוֵאֶלה ׁשְ ֵני ִיׂשְ יב ּבְ יָון ִדְכּתִ ַּמהו ֵאת , ּּכֵ

ִאים ִאּתֹו ִאְצְטִריך ְלֵמיָמר, ַיֲעֹקב ָרֵאל ִאיּנון ְרִתיִכין ֵא, ֶּאָלא. ְַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ֶּלה ׁשְ ּ
ְרָיין ִעָלִאין ּוַמּשִׁ ְּדַנְחּתו ִעם ַיֲעֹקב, ּ א, ּ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים , ּבַ ּּבְ ּ ְוֵאֶלה )'שמות א(ּ

או ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ּׁשְ ּי ִחָייא ָפַתח ִרּבִ. ּ ' א' ה(ּ

ׁשוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה ֵמֹראׁש )'שיר השירים ד בֹוִאי ּתָ י ִמְלָבנֹון ּתָ ָלה ִאּתִ י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ּ ּ ּ
עֹונֹות ֲאָריֹות ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים ִניר ְוֶחְרמֹון ִמּמְ ַמר. ׂשְ ָרֵאל ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ , ַהאי ְקָרא ַעל ּכְ

ֲעָתא ְדַנְפ ׁשַ ְצַרִיםּּבְ ָרֵאל ִמּמִ ָלא אֹוַרְייָתא, ּקו ִיׂשְ ּוָקִריבו ְלטוָרא ְדִסיַני ְלַקּבְ ּ ּ ָּאַמר ָלה , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ י ִמְלָבנֹון, ְּ ִּמן ַההוא ִעדוָנא ִעָלָאה ָקא ָאָתאת: ִּאּתִ ּ ּ ָלה. ּ ֵליָמָתא: ּּכַ , ׁשְ

ָכ א ּבְ ְמׁשָ ִליַמת ִמן ׁשִ ּתְ ַהאי ִסיֲהָרא ְדִאׁשְ ּל ְנהֹוָרא וְנִציצוּּכְ י ִמְלָבנֹון  )א''ע' דף ג(, ּ ִּאּתִ
בֹוִאי ַנִיך אֹוַרְייָתא, ּתָ ָלא ּבָ ִגין ְלַקּבְ   .ְּבְ

ׁשוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה ׁשוִרי, ּּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ּּתָ ּ וְתׁשוָרה ֵאין ְלָהִביא)'ט', שמואל א(ּכְ ּ .
ַנִיך א ַעל ּבָ ְקרוְבּתָ יל ּתַ ַקּבִ ְּתְ ְמֵהיָמנוָתא ִעָלָאה: אׁש ֲאָמָנהֵמֹר. ּ יָתא ְדָעאלו ּבִ ֵּמֵראׁשִ ּ ּ ּ ,

ר ה)ד''שמות כ(ְּוָאְמרו  ר ִדּבֶ ל ֲאׁשֶ ָמע' ּ ּכָ ה ְוִנׁשְ ַמְלָאִכין , ַנֲעׂשֶ ַמְתְקָלא ֲחָדא ּכְ ַּוֲהוו ּבְ
הו, ִּעָלִאין יב ּבְ ּתִ ְּדָהִכי ּכְ ְרכו ה)ג''תהלים ק(, ּ ּבֹוֵרי ֹכ' ּ ּבָ מֹוַע ַמְלָאָכיו ּגִ י ְדָברֹו ִלׁשְ ַח עֹוׂשֵ

קֹול ְדָברֹו ׁשוָרה. ּּבְ ָרֵאל ּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ יַלת ּכְ ֵדין ַקּבִ ִניר ְוֶחְרמֹון)'ב א''ויקרא קצ(. ּּכְ :  ֵמֹראׁש ׂשְ
ָּדא טוָרא ְדִסיַני ּ יה, ּ ְּדָקִריבו ְלַגּבֵ ּ חֹוֵתיה, ּ דו ּתְ ְּוִאְתַעּתָ יב. ּ ב)ט''שמות י(, ִּדְכּתִ ּו ּ ַוִיְתַיּצְ

ית ָהָהר ַתְחּתִ עֹונֹות ֲאָריֹות. ּבְ ִריך הוא ַזִמין לֹון : ִמּמְ א ּבְ ִעיר ְדקוְדׁשָ ֵני ׂשֵ ִּאֵלין ּבְ ְּ ּ
אֹוַרְייָתא ָלה, ּבְ עו ְלַקּבְ ְּוָלא ּבָ ָמֵעאל: ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים, ּ ִני ִיׁשְ יב. ִּאֵלין ּבְ  )ג''דברים ל(, ִּדְכּתִ

ִע' ה א ְוָזַרח ִמּשֵׂ יַני ּבָ   .ּיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן ְוָאָתא ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁשִמּסִ

ִריך הוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא , ְּדָתֵניָנן. ַמאי ְוָאָתא ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁש א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ְּ

ָרֵאל ְרָיין ְדַמְלָאִכין ִעָלִאין, ְלִיׂשְ ָּאתו ַמׁשִ ּ ָּפְתחו ְוָאְמרו, ּ ּ ֵּנינו ָמה ֲאדֹו'  ה)'תהלים ח(, ּ
ָמִים ָנה הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ ר ּתְ ָכל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ְמך ּבְ ַָאִדיר ׁשִ ָ ָעאן ְדִיְתְיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא, ּ   .ּּבָ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ כֹון מֹוָתא, ְּ יב, ְוִכי ִאית ּבְ י  )ט''במדבר י(, ִּדְכּתִ ָאָדם ּכִ
ֹאֶהל ַפט ָמֶות ְוהוָמת ְוִכי)א''דברים כ( .ָּימות ּבְ ּ ִיְהֶיה ְבִאיׁש ֵחְטא ִמׁשְ יַנְייכו. ּ , ֵּחְטא ִאית ּבֵ

ָעאן ְלִדיִנין ֶזל. ְּוִכי ַאּתון ּבָ ַנְייכו ּגֶ ֵנָבה. ִּאית ּבֵ יב, אֹו ּגְ ְגנֹוב)'שמות כ(, ִּדְכּתִ ִאית .  לא ּתִ
יב ין ִדְכּתִ יַנְייכו ָנׁשִ ּּבֵ ְנָאף)'שמות כ(, ּ יַנְי.  ֹלא ּתִ ְקָראִאית ּבֵ יב, ּיכו ׁשִ  לא )'שמות כ(, ִּדְכּתִ

ֶקר יַנְייכו ֶחְמָדה. ַָתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ ִּאית ּבֵ יב, ּ ַּמה ָאּתון .  ֹלא ַתְחמֹוד)'שמות כ(, ִּדְכּתִ
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ָעאן אֹוַרְייָתא ִּמָיד ָפְתחו ְוָאְמרו. ּבָ ּ ּ ָכל ָהָאֶרץ' ה, ּ ְמך ּבְ ֲָאדֹוֵנינו ָמה ַאִדיר ׁשִ ּ ְּוִאלו ֲא. ּ ר ּ ׁשֶ
יב ּתִ ָמִים ָלא ּכְ ָנה הֹוְדך ַעל ַהּשָׁ ֵדין ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת , ְּוַעל ָדא ְוָאָתא ֵמִרְבבֹות ֹקֶדׁש. ָּתְ ּּכְ

  .ָלמֹו

ָגלוָתא ְדִמְצַרִים)'ב' ה(, יֹוֵסי אֹוִקים ְלַהאי ְקָרא' ר א ּבְ ִכיְנּתָ ד ַנְחָתא ׁשְ ּ ּכַ י . ּ ְוַרּבִ
ְמעֹון ָאַמר ַמרַעל, ַהאי ְקָרא, ׁשִ ּ ָרָזא ְדִיחוָדא ִדְמֵהיָמנוָתא ִאּתְ ּ ּ ָלה, ּ י ִמְלָבנֹון ּכַ ִּאּתִ קֹול , ּ

י ִגין ְדָהא , ֲּאַמר ְלִדּבור ִאּתִ ר ָלה ַבֲהֵדיה, ּ קֹול ָאֵתי ְלִדּבור)'ו א''בראשית ל(ּּבְ ּוְמַדּבָ ּ ּ ,
ָלל ָלא ִפרוָדא ּכְ ֲחָדא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּכַ ִגין ְדקֹול ִאיהו . ּ ּּבְ ָלל)'ה א''כ' ז ב''ית רמבראש(ּ ִּדּבור ,  ּכְ ּ

ִּאיהו ְפַרט ָלל ִאְצְטִריך ִלְפָרט. ּ ְְוַעל ָדא ּכְ ְוְפָרט ִאְצְטִריך ִלְכָלל, ּ ֹלא . ּ ְּדָהא ֵלית קֹול ּבְ
ִּדּבור לא קֹול, ּ ְּוֵלית ִדּבור ּבְ ָלה ְוגֹו. ּ י ִמְלָבנֹון ּכַ ְּוַעל ָדא ִאּתִ ּ ְּדִעָקָרא ְדַתְרַוְייהו ', ּ ּ ּ

  .ִּמְלָבנֹון ָקא ַאְתָיין

ׁשוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה רֹון: ּּתָ ָּדא ִאיהו ּגָ ְלָמא ּכָֹלא, ּ ן ַנְפָקא רוָחא ְלַאׁשְ ּמָ ְּדִמּתַ ּ א ''נ(, ּ

ִניר ְוֶחְרמֹון. ּ ֵמָרָזא ִדְלָבנֹון ָסִתים ְוָגִניז)כלה א : ֵמֹראׁש ׂשְ ָנא ֵריׁשָ ָּדא ִאיִהי ִליׁשָ
ָּכא ְלִדּבורִּדְמַחּתְ, ְוֶאְמָצִעיָתא עֹונֹות ֲאָריֹות. ּ יַנִים: ִמּמְ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ : ֵמַהְרֵרי ְנֵמִרים. ּ

ְפָוון ִּאֵלין ִאיּנון ׂשִ הו ִדּבור, ּ ִלים ּבְ ּתְ ִלימו ְדִאׁשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ י ִחָייא ָפַתח. ְּוֵאֶלה ׁשְ ִּרּבִ ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע)ג''משלי כ(, ּ  ַעִין  ַאל ּתִ
ְתָאו ְלַמְטַעּמָֹתיו ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ַעִין. ְוַאל ּתִ ִגין ְדַנֲהָמא אֹו ֲהָנָאה ְדַההוא , ַאל ּתִ ּּבְ ּ ּ
ר ָנׁש ְדַהְוי ַרע ַעִין יה, ּּבַ ַדאי ְלֵמיַכל וְלִאְתֲהִני ִמּנִ ָּלאו ִאיהו ּכְ ּ ָרֵאל . ּ ד ַנְחּתו ִיׂשְ ְּדִאי ּכַ ּ

ָגלוָתא, ּ ַנֲהָמא ְדִמְצָרֵאיָּלא ִיְטֲעמון, ְלִמְצַרִים ָבקו ּבְ ּתְ ָּלא ִאׁשְ   .ְּוָלא ְיִעיקון לֹון ִמְצָרֵאי, ּ

י ִיְצָחק ַזר, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֵזָרא ִאְתּגְ ְדָקא ָיאות, ֲּאַמר ֵליה. ְוָהא ּגְ ּּכָֹלא ִאיהו ּכְ ּ ְּדָהא , ּ
ִמְצַרִים ַדְווָקא ַזר ּבְ ִתיב , ָּלא ִאְתּגְ ֶאֶרץ )ו''ית טבראש(ְּדָהא ָלא ּכְ ר ִיְהֶיה ַזְרֲעך ּבְ י ּגֵ ָ ּכִ

ֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ִמְצַרִים ַאְרָעא ָאֲחָרא, ֶּאָלא ּבְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ.  

ַעל ֶנֶפׁש, ִיְצָחק' ָאַמר ר ַּמאן ְדִאיהו ּבַ יר )א לא ייכל עם בר נש''ס(, ּ ּ ְדֵמיְכֵליה ַיּתִ ּ
א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ּאֹו ַמאן ְדהוא ָאִזי, ִמּשְׁ ַתר ֵמעֹויּ ַההוא ַרע ַעִין, ל ּבָ ְּיכוס , ִּאי ִאְעַרע ּבְ

ֲהָמא ִדיֵליה ְרֵמיה ְוָלא ֵייכול ִמּנַ ּּגַ ּ ּ ָעְלָמא, ּ א ּבְ יׁשָ ר ֵמַההוא ֶלֶחם ַרע , ְּדֵלית ַנֲהָמא ּבִ ּּבַ
ִתיב , ַעִין ְצִרים ֶלֱאֹכל ֶאת ָהִעְבִרים ֶלֶחם)ג''בראשית מ(ַמה ּכְ י לא יוְכלון ַהּמִ ּ ּכִ י ּ  ּכִ

  ,ְָהא ָלך ֶלֶחם ַרע ַעִין, תֹוֵעָבה ִהיא ְלִמְצָרִים

  ]ב''ע' דף ג -' בזוהר חלק [

א ֵמָעְלָמא ִכיְנּתָ ָלָתא ִאיּנון ְדַדְחָיין ׁשְ ּּתְ ִריך הוא ָלא , ְוַגְרִמין, ּ א ּבְ ְּדִדיוֵריה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ָעְלָמא ַמ, ֲהֵוי ּבְ ּתְ א ַצְווִחין ְוָלא ִאׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון. ּע ַקֵליהֹוןּוְבִני ָנׁשָ  )ב''ע' דף ג(ַמאן : ּ
ָדה ּנִ ִכיב ּבַ ְּדׁשָ ֲאבו ְדִנָדה, ּ ר ִמּסְ ָעְלָמא ּבַ יף ּבְ ּקִ ִגין ְדֵלית ִמְסֲאבו ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ִּמְסֲאבו ְדִנָדה . ּ ּ ּ

ל ִמְסֲאבו ְדָעְלָמא ָיא ִמּכָ ַּקׁשְ ַאב ִאיהו, ּ ֲהֵדיה, ִּאְסּתְ ְּוָכל ְדִמְתָקְרִבין ּבַ יהּ ֲאבון ִעּמֵ ּ ִיְסּתַ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]880דף [ -ּ

א ִמן ַקַמְייהו ִכיְנּתָ ָכל ֲאָתר ְדַאְזִלין ִאְתַדְחָייא ׁשְ ּּבְ ּ ין , ְוֹלא עֹוד. ּ יׁשִ ֶּאָלא ְדָגִרים ַמְרִעין ּבִ ּ
ְרֵמיה ְּוַעל ַההוא ַזְרָעא ְדיֹוִליד, ַּעל ּגַ י ִנָדה, ּ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ְּדֵכיָון ְדִיְקַרב ּבַ ּ ַּההוא ִמְסֲאבו , ּ ּ
ְייִפין ִדיֵליה, ָּדִליג ֲעלֹוי ָכל ׁשַ ַאר ּבְ ּתָ ְּוִיׁשְ ֲעָתא, ּ ַההוא ׁשַ ַּזְרָעא ְדיֹוִליד ּבְ  )א מסאבו''ס(, ּ

ִכין ֲעלֹוי רוַח ִמְסֲאבו ַּמׁשְ ְמָסֲאבו. ּ ְנָיָנא ִויסֹוָדא ִדיֵליה ִאיהו , ְּוָכל יֹומֹוי ְיֵהא ּבִ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ּ
יף ִמּכָ ְמָסֲאבו ַרב ְוַתּקִ י ִנָדה, ּל ְמַסֲאָבא ְדָעְלָמאּּבִ ר ָנׁש ְלַגּבֵ ְּדִמָיד ְדָקִריב ּבַ ּ ַּההוא , ּּ

ִּמְסֲאבו ָדִליג ֲעלֹוי יב, ּ ּ וְתִהי ִנָדָתה ָעָליו)ו''ויקרא ט(, ִּדְכּתִ ּ ּ.  

ַבת ֵאל ֵנָכר ִכיב ּבְ ְרׁשו ַאֲחָרא, ַּמאן ְדׁשָ ִרית קֹוֶדׁש ְוָאת ַקָייָמא ּבִ ְּדָאִעיל ּבְ , יבִּדְכּתִ, ּּ
ת ֵאל ֵנָכר)'מלאכי ב( ִריך הוא, ְוָתֵניָנן. ּ וָבַעל ּבַ א ּבְ ֵּלית ִקְנָאה ָקֵמי קוְדׁשָ ר ִקְנָאה , ְּ ּבַ

א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ַקָייָמא ִדׁשְ ּ ּ ְּוָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּּ ִתיב . ּ במדבר (ָמה ּכְ

ּנֹות מֹוָאב ִמַיד ַוִיַחר ַאף הּ ַוָיֶחל ָהָעם ִלְזנֹות ֶאל ּבְ)ה''כ ָרֵאל' ּ ִיׂשְ   .ּבְ

יַדְייהו א ְדָיְדעו ְולא ִמחו ּבִ י ַעּמָ ֵּריּשֵׁ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ  ַקח )ה''במדבר כ(, ִּדְכִתיב, ִּאְתַעְנׁשו ּבְ
י ָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם ָלה ל ָראׁשֵ ֶמׁש' ֶאת ּכָ א ָאַמר. ֶנֶגד ַהּשָׁ י ַאּבָ . ֶמׁשַמאי ֶנֶגד ַהּשָׁ, ִרּבִ

ֶמׁש ִרית ְדִאְקֵרי ׁשֶ ַמר , ֶּנֶגד ַהּבְ ֶמׁש וָמֵגן ה)ד''תהלים פ(ַּוֲעֵליה ִאּתְ י ׁשֶ ֶמׁש . ֱאלִהים' ּ ּכִ ׁשֶ
א: )'ד ב''רכ(ּוָמֵגן  ִרית ַקִדיׁשָ ָּדא ּבְ ֶמׁש ָזַרח ְוַאְנִהיר ַעל ָעְלָמא. ּ ִרית , ַמה ׁשֶ ּאוף ָהִכי ּבְ

א ָזַרח ְוַאְנִהיר ּגוָפ ַּקִדיׁשָ ר ָנׁשּ ר ָנׁש: ָמֵגן. ּא ְדּבַ ָנא ֲעֵליה ְדּבַ ַּמה ָמֵגן ִאיהו ְלַאּגָ ּ ּאוף , ּ
ר ָנׁש א ָמֵגן ֲעֵליה ְדּבַ ִרית ַקִדיׁשָ ָּהִכי ּבְ ּ ּוַמאן ְדָנִטיר ֵליה, ּ ּ ָעְלָמא, ּ ְּדָיִכיל , ֵלית ִנְזָקא ּבְ

ֶמׁש ֲהֵדיה ְוָדא הוא ֶנֶגד ַהּשָׁ ְּלִמְקַרב ּבַ ּ.  

א י ַעּמָ חֹוָבא ָדא,ֵריׁשֵ ָכל ָדָרא ְוָדָרא ּבְ ְפסון ּבְ ּ ִיּתָ ּ ִגין . ִּאי ָיְדִעין ְוָלא ְמַקְנִאין ֵליה, ּ ּבְ
ְּדחֹוָבא ָדא ָעַלְייהו ּ ִרית, ּ ַהאי ּבְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלַקָנָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ה , ְּ ַּמאן ְדָאִעיל ְקדוׁשָ ּ

ְרׁשוָתא ַאֲחָרא ָּדא ּבִ ִתיב , ּ ּ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפַני)'כשמות (ֲּעֵליה ּכְ ֹלא . ָ
י ָאֹנִכי ה ֲחֶוה ָלֶהם ְוֹלא ָתָעְבֵדם ּכִ ּתַ א ְוֹכָלא ִקְנָאה ֲחָדא' ִתׁשְ ֱּאֹלֶהיך ֵאל ַקּנָ ְּוַעל ָדא . ָ

א ִמָקֵמיה ִכיְנּתָ ְבׂשָ. ִּאְתַדְחָייא ׁשְ א ְדָחִתים ּבִ ְבִרית ַקִדיׁשָ ר ּבִ ּקֵ ַּמאן ִדְמׁשַ ר ָנׁשּ ֵּריה ְדּבַ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ִאילו ְמׁשַ ּּכְ ּ ּ ְּ א, ּ ר חֹוָתָמא ְדַמְלּכָ ּקֵ ַּמאן ִדְמׁשַ יה , ּ ר ּבֵ ּקֵ ְּמׁשַ

א ַמְלּכָ ָרֵאל, ּבְ ֱאָלָהא ְדִיׂשְ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּבֶ ּ ִדיר, ּ א ּתָ ֵחיָלא ְדִתיוְבּתָ א ''ס(. ִּאי ָלא ּבְ

 )יתיר

חו ֶאת ה)ב''י', שמואל א( ,ּי ָפַתח ְוָאַמריֹוֵס' ר ּכְ ּ ַוִיׁשְ . 'ַּוַיֲעְזבו ֶאת ה', ֱאֹלֵהיֶהם ְוגֹו' ּ
חו ַוַיֲעְזבו ּכְ ַּמאי ַוִיׁשְ ּ א. ּ ִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ְייהו ּבְ ְּדָדחו ִמּנַ ּ ּ ְזִרין ְוָלא ַפְרִעין, ּ ַעד , ֲּהוֹו ּגַ

ַהאי ְל ְּדָאַתת ְדבֹוָרה וְנִדיַבת ּבְ ּ ה ִדְכִתיבּ ּמָ ָרֵאל ּכְ ְפרֹוַע ְפָרעֹות )'שופטים ה(, ָּכל ִיׂשְ ּ ּבִ
ַרכו ה ִהְתַנֵדב ָעם ּבָ ָרֵאל ּבְ ִיׂשְ ּּבְ ּ'.  

נֹוי ֵתיה, ַּמאן ְדָקִטיל ּבְ ָרא ִאּתְ ָרא ְדִמְתַעּבְ ַּההוא עֹוּבָ ּ ְמָעָהא, ּ , ְּוָגִרים ְלַקָטָלא ֵליה ּבִ
א ּבְ ְנָייָנא ְדקוְדׁשָ ְּדָסִתיר ּבִ ּ ִּריך הוא ְואוָמנוָתא ִדיֵליהּ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁש. ְ ְוַהאי . ִּאית ַמאן ְדָקִטיל ּבַ

נֹוי ל. ַּקִטיל ּבְ ין ָעִביד ְדָכל ָעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלִמְסּבַ יׁשִ ָלָתא ּבִ ְּוַעל ָדא ָעְלָמא , ּּתְ
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ִלק ֵמ, ְוֹלא ְיִדיַע, ִמְתמֹוְגָגא ְזֵעיר ְזֵעיר ִריך הוא ִאְסּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א ְוַכְפָנא , ָעְלָמאְּ ְוַחְרּבָ
ְּוִאֵלין ִאיּנון. ּומֹוָתָנא ַאְתָיין ַעל ָעְלָמא נֹוי: ּ א, ָקִטיל ּבְ ְנָייָנא ְדַמְלּכָ ָּדֵחיא . ָּסִתיר ּבִ

א ִכיְנּתָ ָעְלָמא, ׁשְ ְטָטא ּבְ ְּדַאְזָלא וְמׁשַ ּ ַחת ַנְייָחא, ּ ּכָ א ''ס(ּרוָחא , ִּאֵלין )דא(ְוַעל . ְוָלא ַאׁשְ

א )רוחין ְּדקוְדׁשָ ְכָיה)עביד( ּ ָכל ָהֵני ִדיִנין.  ּבָ ר ָנׁש. ְּוָעְלָמא ִאְתָדן ּבְ ַווי , ַּווי ְלַההוא ּבַ
ָעְלָמא, ֵּליה ֵרי ּבְ ָּטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ּ.  

ָרֵאל ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ַּזּכָ ב ַדֲהוו ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ל ָהֵני, ּ ָמרו ִמּכָ  ִּאְסּתָ
ָלָתא ָדה, ּתְ ת ֵאל ִנָכר, ִּמּנִ טֹול ַזְרָעא, ּוִמּבַ ּוִמּקְ ִפְרָיה וְרִבָיה, ּ ַפְרֶהְסָיא ּבְ ָדלו ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ .

ב ִדְגֵזָרה ִאְתַגְזָרת  ְּדַאף ַעל ּגַ ִליכוהו)'שמות א(ּ ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ּ ּ ַכח , ּּ ּתְ ָלא ִאׁשְ
יֵניהֹון ַמאן ְד ָתאּּבֵ ְמָעָהא ְדִאּתְ ָרא ּבִ ָּקִטיל עוּבָ ן ְלָבַתר, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּוִבְזכוָתא ָדא ָנְפקו . ּכָ ּ ּ ּ

לוָתא ָרֵאל ִמן ּגָ   .ִּיׂשְ
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ָדה י ִחָייא ַמאי : ִּמּנִ ְּדָתֵני ִרּבִ יב) א''ע' דף ד(ּ ת )ח''שמות ל( ,ִּדְכּתִ יֹור ְנֹחׁשֶ ּ ַוַיַעש ֶאת ַהּכִ ּ
ַמְראֹות ַהּצֹוְבאֹותְוֶא ּנֹו ְנֹחׁשת ּבְ ין ְלַהאי. ת ּכַ ִּמְפֵני ַמה ָזכו ָנׁשִ ּ ָמרו ַגְרַמְייהו , ּ ִגין ְדִאְסּתָ ּּבְ ּ ּ

ָגלוָתא ְדִמְצַרִים ּּבְ ְרָאה , ּ ּמַ ָלן ּבַ ּכְ ָטן וִמְסּתַ ִּדְלָבַתר ְדִאְתַדְכָיין ֲהוֹו ַאְתָיין ִמְתַקּשְׁ ּ ּ ּ
ְבָעֵליהֹון ִפְרָיה וְרִבָיהּוְמעֹוְרָרן, ּבִ ּ לֹון ּבְ ּ.  

ת ֵאל ֵנָכר יב, ִמּבַ ל ִצְבאֹות ה)ב''שמות י(, ִּדְכּתִ  )ב''תהלים קכ(ּוְכִתיב . 'ְוגֹו' ּ ָיְצאו ּכָ
ָרֵאל ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ּׁשִ ָרֵאל ַוַדאי. ּ ֵּעדות ְלִיׂשְ ָרֵאל. ּ ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ ִני . ְּוֵאֶלה ׁשְ ְבֵטי ּבְ ׁשִ

ָרֵאל ָרֵאלַּד. ִיׂשְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ   .ּבֵ

ן ִאיׁש ִמְצִרי ִתיב ְוהוא ּבֶ יָמא ְוָהא ּכְ , ּוִפְרְסמֹו ְקָרא, ָּהא ַוַדאי ַחד ֲהָוה. ְּוִאי ּתֵ
יב ן ִאיׁש ִמְצִרי ְוגֹו)ד''ויקרא כ(, ִּדְכּתִ ת ִדְבִרי ְלַמֵטה ָדן' ּ ְוהוא ּבֶ ם ִאּמֹו ְשלֹוִמית ּבַ ְּוׁשֵ ּ ּ .

יבִּפְרָיה ְוִרְבָיה ְרצו ַוִיְרּבו ְוגֹו)'שמות א(, ּ ִדְכּתִ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּ וְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ל ָהֵני . 'ּ ּוִמּכָ
ָרֵאל ָמרו ִיׂשְ ָרֵאל . ִּאְסּתָ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ָנְפקו, ּ ָעאלו)'א' ז(ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה , ּּבְ ּ

ָרֵאל ְוגֹו ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ   .'ׁשְ

ָרֵאלְּוֵאֶלה  ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ אֹוְרָחא. ׁשְ י יֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ִרּבִ
י יֹוֵסי י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ח פוָמך, ָאַמר ִרּבִ ְַאְפּתַ ּ ְּוִיְנֲהרון ִמיָלך ָאַמר ֵליה ִניָחא ָקֵמיה ְדַמר, ּ ּ ּ ְּ ,

ַאל ִמָלה ֲחָדא ְדַקׁשְ ְּדֶאׁשְ א)אחורי דף זה(, ָיא ִליּּ ַמְעָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ָהא ׁשְ ְּדֲהָוה , ּ
ָרֵאל, ָאַמר ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָרֵאל ָסָבא, ְּוֵאֶלה ׁשְ ין . ִיׂשְ ְרָיין ְדֲהוֹו ַנְחּתִ ל ִאיּנון ֵחיִלין וַמׁשְ ּּכָ ּ ּ

ֲהֵדי ַיֲעֹקב יב, ְּלָגלוָתא ּבַ ַּמהו ִדְכּתִ. ֵאת ַיֲעֹקב, ִּדְכּתִ אוּ ּיב ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ַּוַדאי ָהִכי הוא ֵניָנן. ּ ל ֵמָאֲחָרא, ֶּאָלא ָהא ּתָ ל ִדְמַקּבֵ יָתא ֵמַההוא ְדָיִהיב, ּּכָ ִּאיהו ּבֵ ּ ְוַעל , ּ

או ָּדא ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ּ ּ.  
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י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ֹלֹמה ִל)'ט', מלכים א(, ָּפַתח ִרּבִ ַכלֹות ׁשְ ית הּ ַוְיִהי ּכְ ְוֶאת ' ְבנֹות ֶאת ּבֵ
ֶלך ְוגֹו ית ַהּמֶ ית ה. 'ְּבֵ יָון ְדָאַמר ֶאת ּבֵ ֶלך', ְּוִכי ּכֵ ית ַהּמֶ ְַמהו ְוֶאת ּבֵ ֹלֹמה , ּ ִגין ׁשְ ִאי ּבְ

ַמר ית ה, ָלאו ָהִכי, ִאּתְ ְקָדׁש' ֶּאָלא ֶאת ּבֵ ית ַהּמִ ָּדא ּבֵ ֶלך ָדא ֹקֶדׁש , ּ ית ַהּמֶ ְּוֶאת ּבֵ ְ

ים ָדׁשִ   .ַהּקֳ

גֹון' ית הּבֵ ְקָדׁש ּכְ ית ַהּמִ ְּדִאיהו ּבֵ ּ כֹות וֵבית ָהאוָלם ְוַהְדִביר: ּ ֲּעָזרֹות וְלׁשָ ּ ּ ית , ּ ָּדא ּבֵ
ְקָדׁש ית ה, ַּהּמִ ֶלך. 'ַּוַדאי ִאְקֵרי ּבֵ ית ַהּמֶ ים: ְּבֵ ָדׁשִ ְּדִאיהו ְפִניָמָאה ְדֹכָלא, ָּדא ֹקֶדׁש ַהּקָ ּ ּ ּּ ,

ֶלך ְסָתם ֶּמֶלך ָדא. ְַהּמֶ ב ְדִאיהו ֶמֶלך ִעָלָאהַאף ַע, ְ ּל ּגַ ְ ּ י ְנקוָדה , ּ א ְלַגּבֵ ִּאיהו נוְקּבָ ּ ּ
ְּסִתיָמא ְדֹכָלא, ִּעָלָאה א. ּ ב ְדִאיהו נוְקּבָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ א, ּ י ֶמֶלך ִדְלַתּתָ ִּאיהו ְדכוָרא ְלַגּבֵ ּ ּ ְּ ,

ַגְווָנא ָדא ְוַעל ָדא ך ּכָֹלא ּכְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ֵאי, ְ ּתָ ָרָזא ָד, ּתַ הוּּבְ ִתיב ּבְ או, ּא ּכְ ִּאיׁש וֵביתֹו ּבָ ּ.  

מֹות י , ְּוֵאֶלה ׁשְ ן ָנעול ֲאחֹוִתי ַכָלה )'שיר השירים ד( ,ּיֹוֵסי ָפַתח ְוָאַמר )אלעזר(ִרּבִ ּ ּגַ ּ
ל ָנעול ַמְעָין ָחתום ּּגַ ן ָנעול. ּ ן ָנעול: ּּגַ ִהיא ּגַ ָרֵאל ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ּכְ י ֶאְלָעָזר. ּ , ְּדָאַמר ִרּבִ

מֹור ן ַהֶזה ָצִריך ִלׁשְ ְַמה ַהּגַ קֹות, ַּלְעדֹור, ּ ָרֵאל. ְוִלְזמֹור, ּוְלַהׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ ְצִריָכה , ְּכַ
מֹור, ַּלְעדֹור קֹות, ְוִלׁשְ ן, ְוִלְזמֹור, ּוְלַהׁשְ ְרם, ְוִנְקֵראת ּגַ ֶרם ַהֶזה ָצִריך , ְוִנְקֵראת ּכֶ ְַמה ַהּכֶ ּ

קֹות ְוִלְז ַּלְעדֹור וְלַהׁשְ ָרֵאל, ּמֹור ְוַלְחפֹורּ ך ִיׂשְ יב, ְּכַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֶרם )'ישעיה ה(, ּ י ּכֶ  ּכִ
ָרֵאל וְכִתיב' ה ית ִיׂשְ ֵלהו ְוגֹו)'ישעיה ה(, ְּצָבאֹות ּבֵ ּ ַוְיַעְזֵקהו ַוְיַסּקְ ּ'.  
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ְמעֹון: ַמְתִניִתיןתוספתא  י ׁשִ ֵלי ְרִתיָכָתא , ֵעיָנָנא ֲחָמאןֲּאַנן ַפְתִחין , ָאַמר ִרּבִ ְלּגַ ּּגַ
ַמְטָלנֹוי ָתא ַנְטִלין ּבְ ִסיָמא ְלאוְדִנין, ַּקִדיׁשָ יָרָתא ּבְ א, ְּוַקל ׁשִ א, ָיֶאה ְלִלּבָ , ַּסְלָקא ְוַנְחּתָ

יָרָתא ִמְלַרע ְל, ִמְזַדְעְזִעין ֶאֶלף ַאְלִפין, ַאְזָלא ְוָלא ַנְטָלא . ֵּעיָלאְּוִרּבֹוא ִרְבָבן וַפְתִחין ׁשִ
ְּלָקל ְנִעימוָתא ַההוא ְכנוְפָיא ְלִסְטָרא ִדיִמיָנא, ַּקְייִמין ַמאן ְדַקְייִמין, ּ ִפין ּבִ ּנְ ּוִמְתּכַ ּ ּ ,

ין ַאְלִפין ָמאֵרי ְדַעְייִנין ע ְמָאה ְוַחְמׁשִ אן. ַּאְרּבַ אן ְוָלא ַחּמָ ִקיוֵמיהֹון, ַחּמָ ַּקְייִמין ּבְ ֵרין . ּ ּתְ
ְּתַחְוורו ִסְטִרין ָאֳחָרִנין ִא ִגיֵניהֹון)א אתחזרו''ס(ּ ין .  ּבְ ָמאָלא ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ּוְלִסְטָרא ִדׂשְ ּ

ִּאיּנון ָמאֵריהֹון ִדיָבָבא. ַאְלִפין ית מֹוְתֵביהֹון, ּ ִבין וְמַיְלִלין ֵמֲאַתר ּבֵ ְּמַיּבְ ִדיָנא , ּ ַּפְתִחין ּבְ
ִדיָנא ּוְמַסְייִמין ּבְ ְנָיינות. ּ ִבין ּתִ ְּוִסְפִרין ְפִתיחו, יָנא ָיִתיבְוִד, ְּמַיּבְ ֲעָתא. ּ יה ׁשַ ָסִליק , ּּבֵ

ָּמאֵריה ְדִדיָנא כוְרַסָייא ְדִדיָנא, ְּדָקִאים ֲעֵליהֹון, ּ ְּוָיִתיב ּבְ ַכך, ּּ ּתְ יָרָתא ִאׁשְ ַעד ָלא , ְְוׁשִ
ָיים ִדיָנא ָסֲחָרן ָמאֵרי ְדַעְייִנין ִדְלִסְטָרא ְיִמיָנא ְסּתַ ּּתִ ּ ּ הֹון , ּ ְמֵניַסר )ב''ע' דף ד(ְוִעּמְ  ּתַ

ְקִעין ִבין ְוָלא ְמַיְלִלין , ַאְלִפין ַאֲחָרִנין ּתַ ּ ַפְתִחין )א לא מיללין ולא מיבבין''ס(ְּוָלא ְמַיּבְ
יָרָתא ין ַאְלִפין ָמאֵרי ִדיָבָבא, ׁשִ ִּמְזַדְעְזָען ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ּ.  

ִבין  ְנָיינות ְוָלא ְמַיּבְ ַקע ּתִ ֵּמַההוא , ּ ָנִטיל ַפְטרֹוָנא)ולא מילליןא ולא מיבבין ''ס(ּּתַ
ָרנוָתא כוְרַסָייא ְדַווּתְ ּּכוְרַסָייא ְוָיִתיב ּבְ ּ ּ ּּ יה ִזְמָנא ַהָוה . ּ א )א הוא''נ(ּּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ּ ִמְדּכַ

א ָמא ַחִיים ְלֹכָלא, ִּעָלָאה ַרּבָ ִּדְבַההוא ׁשְ ּ ּ ּ.  
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ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א''ו ה''א וא''ד ה''א יו''ס(א ''ו ֵה''יא ָו''ד ֵה''ָּפַתח ְוָאַמר ִזְמָנא ֲחָדא יֹו  ּכְ

ה)ד''שמות ל( ם ְיהֹוָ ין. ּ ַוִיְקָרא ְבׁשֵ ֵלי ַקִדיׁשִ ְלּגַ ַקְדֵמיָתא ָמאֵרי ּגַ ַּפְתִחין ּכִ ּ , ְוֶאֶלף ַאְלִפין. ּ
יָרָתא, ְוִרּבֹוא ִרְבָבן ִחין ְוָאְמִרין, ְוַאְמֵרי ׁשִ ּבְ ִריך ְיָקָרא, ְמׁשַ יה'  ְדהְּבְ ִכיְנּתֵ ית ׁשְ   .ֵּמֲאָתר ּבֵ

א ְנּתָ ין ָעְלִמין)א דאיהי''נ(ְדַהָות , ַּאְתָיא ַההוא ּגִ ָמאָתן ְוַחְמׁשִ א ,  ְטִמיָרא ּבְ ִכיְנּתָ ּהוא ׁשְ
ִזיָוה ְּדָנִפיק ִמִזיָוא ְלִזיָוא, ְּיָקָרא ּבְ ְּוִזיָוה ָנִגיד ִמֵניה, ּ ין' ְלד, ּ א ''ס(ְלַקְדָמֵאי , ִסְטִרין ֵריׁשִ

א)א אתמשך''ס( ֵּמַההוא ִזיָוא ַנָפק, )לקיימא ּ ְלֻכְלהו ְדִאיּנון ְלַתּתָ ּ ּ א , ּ ְנּתָ ְוַהִהיא ִאְקֵרי ּגִ
  .ְּדֵעֶדן

ְנָיינות ַההוא ָסָבא ָּפַתח ּתִ ּ ֵמיה יֹו, ּ ר ׁשְ ַּפְטרֹוָנא ְדֹכָלא וִמְדּכַ ּ ּּ , א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּ
ְתֵליָסר ְמִכ ְּוֻכְלהו ַפְתֵחי ּבִ ּ יִפין. ּיָלן ְדַרֲחֵמיּ ּקִ ל ִאֵלין ּתַ , ָּראִמין ְדָראִמין, ַּמאן ָחֵמי ּכָ

יִפין יִפין ְדַתּקִ ּקִ ין, ּתַ ַמָיא, ְּרִתיִכין ַקִדיׁשִ ִּמְזַדְעְזִעין וִמְתַחְלְחָלן , ְוָכל ֵחיֵלהֹון, ּוׁשְ ּ
ֵאיָמָתא ַסְגָיא א, ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָחן ׁשְ ּבְ יָרָת, ְּמׁשַ ָמְתהֹון . אְוַאְמִרין ׁשִ ִאין ִאיּנון ִנׁשְ ַּזּכָ

ְּדַצִדיַקָייא ּ ַההוא ִעדוָנא, ּ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ַמר , ְּוַיְדִעין ָדא, ּ  ִמי ֹלא )'ירמיה י(ַעל ַהאי ִאיּתְ
י ְלך ָיָאָתה ְוגֹו ִָייָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים ּכִ ְ   )כ תוספתא''ע(. 'ָ

ְמעֹון י ׁשִ ִכיְנּתָ, ָאַמר ִרּבִ ת ׁשְ ד ַנְחּתַ ת ַחָיה ֲחָדא, א ְלִמְצַרִיםּכַ ָרֵאל, ַּנְחּתַ ָמה ִיׂשְ ִּדׁשְ ּ ,
ִדיוְקָנא ְדַההוא ָסָבא ּּבְ ּ ּ יה, ּ ין ִעּמֵ ין ַקִדיׁשִ ׁשִ ּמָ ִעין וְתֵרין ׁשַ ְּוַאְרּבְ ּ ְוָכל ַחד ְוַחד ָאת , ּ

יה א ִעּמֵ ַּקִדיׁשָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ן ִעם ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִי, ִּמּשְׁ ְּוֻכְלהו ַנְחּתָ יב, םּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ י ִיְצָחק. ְּוֵאֶלה ׁשְ ַמע , ָאַמר ִרּבִ ׁשְ ִמּמַ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ך ֵאת ַיֲעֹקב, ְּדָקָאַמר ּבְ   .ְולא ְנֱאַמר ִאּתֹו, ְְוַאַחר ּכָ

ַר י ֶאְלָעָזר ּבְ י ְיהוָדה ְלִרּבִ ַאל ִרּבִ ְמעֹוןּׁשָ י ׁשִ ְמַעת ֵמָאבוך)אמר ליה(, ּבִ יָון ְדׁשַ ְ ּכֵ ּ ּ ,
ָרָזא ִעָלָאה מֹות ּבְ ת ְוֵאֶלה ׁשְ ָּפָרׁשַ ּ או, ּ ַּמאי ָקָאַמר ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ַּההוא ִמָלה , ָּאַמר ֵליה. ּ ּ

א ִּאיּנון ָהוו ַמְלָאִכין ִעָלִאין, ְּדֲהָוה ָאַמר ַאּבָ ּ ּתָ, ּ ְּדִאיּנון ְלֵעיָלא ַעל ּתַ ּ ַּהְיינו , ֵאי ִמְנהֹוןּ
או יב ִאיׁש וֵביתֹו ּבָ ִּדְכּתִ ּ א, ּ א ִעָלָאה, ְוָהִכי ָאַמר ַאּבָ ל ִאיּנון ַמְלָאִכין ִדְבַדְרּגָ ּּכָ ּ ִּאְקרון , ּ

ּּגוְבִרין דוְכִרין ּ ָאה ִמְנהֹון, ּ ּתָ א ּתַ ְּוִאיּנון ִדְבַדְרּגָ ִית)נוקבתא(ִּאְתְקרון , ּ א,  ּבַ ָתא נוְקּבָ ְּדִאּתְ ּ 
ָלא ִמן ְדכוָרא ִּדְמַקּבְ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ר ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ י ִיְצָחק ֲהָוה ָקִאים ָקֵמיה ְדִרּבִ ִּרּבִ ת , ּ א ַנְחּתַ ִכיְנּתָ ָּאַמר ֵליה ׁשְ
יב , ֲּאַמר ֵליה ְוָלא. ְלִמְצַרִים ִעם ַיֲעֹקב ּתִ ך)ו''בראשית מ(ְוָהא ּכְ ָאַמר . ָ ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

א  ין , ֲחֵזיֵּליה ּתָ ית ְמָאה ַאְלִפין ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ת ְלִמְצַרִים ֵאת ַיֲעֹקב ְוׁשִ א ַנְחּתַ ִכיְנּתָ ּׁשְ
ה)אחרנין( ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי, ּ ִעּמָ ׁשֵ יב ּכְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ית ֵמָאה ַאְלִפין ְרִתיִכין , ּ ֵניָנן ׁשִ ּתָ

ין ַנְחּתו ִעם ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ַּקִדיׁשִ ן, ּ ּמָ ְּוֻכְלהו ְסִליקו ִמּתַ ּ ְצַרִים, ּ ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ . ּּכַ
יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ׁש ֵמאֹות ֶאֶלף )ב''שמות י(, ּ ׁשֵ ָרֵאל ֵמַרְעְמֵסס ֻסּכֹוָתה ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ַוִיְסעו ּבְ ּ

ׁש ֵמאֹות לא ֶנֱאַמר. 'ַרְגִלי ְוגֹו ׁש ֵמאֹות, ׁשֵ ׁשֵ ַגְווָנא ְד, ֶּאָלא ּכְ ָּנְפקו ִאֵליןּּכְ ך ָנְפקו , ּ ּּכַ ְ

  .ִּאֵלין
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ְּוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ין, ּ ִעָדָנא ְדָנְפקו ִאֵלין ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ָתא, ּּ יְרָייָתא ַקִדיׁשָ , ַּמּשִׁ
ָרֵאל ְוָיְדעו ָּחמו ִיׂשְ ִגיֵניהֹון, ּ ִבין ּבְ ַּדֲהוו ִמְתַעּכְ ִהילו ְדָעְבדו ִיׂשְ, ּ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ ִגיֵניהֹון , ָרֵאלּ ּבְ

יב, ֲהָוה ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ְוֹלא ָיְכלו ְלִהְתַמְהֵמַה)ב''שמות י(, ּ ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר ְוָלא ָרצו , ּ ּ
יב ֶאָלא ְוֹלא ָיְכלו ּתִ ְּלִהְתַמְהֵמַה ֲאָבל ָלא ּכְ ׁש)י ואיתנדע''ס(ְּוִאְתְייַדעו . ּּ ֵני ,  ַמּמָ ְּדֻכְלהו ּבְ ּּ

ָרֵאל ָרֵאל ִדְרִקיָעאֲה, ִיׂשְ ִני ִיׂשְ ּוו ּבְ יב, ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת , ּ ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ ּבְ
ִאים ִמְצָרְיָמה ִאּתֹו, ַיֲעֹקב ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא ֶנֱאַמר ְוֵאֶלה ׁשְ ֶּאָלא ְוֵאֶלה , ּ ּ

ִאים ִמְצָר ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ַקְדִמיָתא ְוִעם ִמי, ְיָמה ֵאת ַיֲעֹקבׁשְ ִאים ִמְצָרְיָמה ּבְ , ַהּבָ
  .ֵאת ַיֲעֹקב

  ]א''ע' דף ה -' בזוהר חלק [

י ְיהוָדה ִזיב ַיֲעֹקב ,  ַקל ָוחֹוֶמר)א רבי יוסי''א רבי יצחק נ''נ(, ָּאַמר ִרּבִ ּתְ ד ִאׁשְ ּוַמה ּכַ
יב, ִּמָלָבן ּתִ ּ ְלַדְרּכֹו ַוִיְפְגעו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִהיםְ ְוַיֲעֹקב ָהַלך)ב''בראשית ל(, ּכְ ד ָנַחת . ּ ּכַ

ָגלוָתא ִריך הוא ָאַמר, ּּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ך ִמְצָרְיָמה, ְּ , ָּלאו ִדיָנא )א''ע' דף ה(, ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ
יה ׁשֹוי ִעּמֵ ּמָ ּהֹוִאיל וַפְטרֹוָנא ַנְחָתא ְדְיִיְחתון ׁשַ ּ ּ יב ַהּבָ, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ּ

ֵמיה ְדר. ַיֲעֹקב י ַיֲעֹקב ִדְכַפר ָחָנן ָאַמר ִמּשְׁ ִּרּבִ א' ּ ָרֵאל ְדָהָכא, ַאּבָ ִני ִיׂשְ ַּמאן ִאיּנון ּבְ ּ .
ׁש ָרֵאל ַמּמָ ֵני ִיׂשְ ִּאיּנון ְדִאְתְקרון ּבְ ּ ּ.  

א ָפַתח ְוָאַמר' ר ּ ְלכו ֲחזו ִמְפ)ו''תהלים מ( )'ח ב''בראשית נ(, ַּאּבָ ם ' ֲעלֹות ְיָיּ ר ׂשָ ֲאׁשֶ
ָאֶרץ מֹות ּבָ ּמֹות. ׁשַ ְקֵרי ׁשַ מֹות. ַאל ּתִ ָהא ְדָאַמר ר. ֶּאָלא ׁשֵ ַגְווָנא , ִּחָייא' ְּוַאְזָלא ָהא ּכְ ּכְ

ין, ִּדְרִקיָעא ָמָהן ַקִדיׁשִ ְרִקיַע ִאית ׁשְ ַאְרָעא ּבִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּעַבד קוְדׁשָ ּ ַאְרָעא ִאית , ְּ ּבְ
ָמָהן ַקִד יןּׁשְ   .יׁשִ

י ְיהוָדה  ַההוא יֹוָמא ְדָנַחת ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים)א רבי יוסי''נ(ָּאַמר ִרּבִ ּ ּבְ יה , ּ ָּנְחתו ִעּמֵ ּ
ין ִרּבֹוא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּתִ ּׁשִ ְּיהוָדה ָפַתח' ר. ּ ֹלֹמה )'שיר השירים ג(, ּ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנֵ ּ

ּבֹוִרים ָסִביב ְוגֹו ים ּגִ ּשִׁ ַקְנִדיָטא ק' ׁשִ ּוְזִמיִטין ִדְגִליִפין ּבְ יה , )א בקלדיטא''ס(ּ דוְכּתֵ ָּסֲחָרן ּבְ ּ
ִביָעָאה ׁשְ ִתיָתָאה, ּקוְזִמיִטין ּבִ ׁשְ ִליִפין ּבִ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּגְ ים ּגִ ּשִׁ   .ּׁשִ

ה ִמָטתֹו א)ה''בראשית רכ(ָּדא ִאיִהי : ִּהּנֵ ִכיְנּתָ ִלׁשְ.  ׁשְ ָלָמא ִדיֵליה: ֹלֹמהּׁשֶ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ ּ .
ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ים ּגִ ּשִׁ ין ִרּבֹוא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי: ּׁשִ ּתִ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּּ ְּדִאיּנון ֵמֵחיָלא , ּ ּ

א ִכיְנּתָ ת ִעם ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים, ִּדׁשְ ָרֵאל. ְּדַנְחּתָ ּבֹוֵרי ִיׂשְ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא: ִמּגִ ִּיׂשְ ּ ֲהָדא הוא ,ּ
ָרֵאל ְוגֹו ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ או', ִּדְכִתיב ְוֵאֶלה ׁשְ ִּאיׁש וֵביתֹו ּבָ ִּאיּנון ְוִנימוֵסיהֹון: ּ ּ.  

א ְללוד' ר ִּחָייא ֲהָוה ָאִזיל ֵמאוׁשָ ּ יה' ַוֲהָוה ר, ַוֲהָוה ָרִכיב ַעל ֲחָמָרא, ּ ָנִחית , ּיֹוֵסי ִעּמֵ
ידֹוי ְלר, ִּחָייא' ר ְקֵליה ּבִ יָאה , ֲּאַמר ֵליה,  יֹוֵסי'ְּוׁשַ ִני ָעְלָמא ַיְדִעין ְיָקָרא ַסּגִ ִאי ּבְ

ִריך הוא, ְּדַיֲעֹקב א ּבְ א ְדֲאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְעּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ך ִמְצָרְיָמה, ְּ ָּהוו , ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ
ַלת ַפְרֵסי ָקִריב ְלִקְבֵריה, ְמַלֲחֵכי ַעְפָרא ּּתְ י ָמָרָנא, ּ ,  ַרְבְרֵבי ָעְלָמאְּדָהִכי ְמַפְרׁשֵ

ִתיב , ָּמאֵריהֹון ְדַמְתִניָתא ה ִלְקַראת חֹוְתנֹו)ח''שמות י(ּכְ ה , ּ ַוֵיֵצא ֹמׁשֶ ַאֲהֹרן ָחָמא ְלֹמׁשֶ
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יה, ְּדָנַפק יה, ְּוָנַפק ִעּמֵ יֵאי ְוָסֵבי ַנְפקו ִעּמֵ ְּוֶאְלָעָזר וְנׂשִ ּ י ֲאָבָהן, ּ ּוְמַעְרֵעי , ָראׁשֵ
א ּתָ ִנׁשְ הֹוןְוָכל ִיׂשְ, ּכְ ְלהו, ָּרֵאל ַנְפקו ִעּמְ ָרֵאל ּכֻ חו ְדָכל ִיׂשְ ּכְ ּתַ ִּאׁשְ ּ ָּנְפקו ְלָקְבֵליה , ּּ ּ
ה ְדָנִפיק ְוָלא ִיפוק, ְּדִיְתרֹו ַּמאן ָחָמא ְלֹמׁשֶ ְּלַאֲהֹרן וְלַרְבְרֵבי ְדַנְפֵקי, ּּ ְּוָלא ִיפוק, ּ ּ .

ַכח ּתְ ה ָנְפקו ּכוְלהֹון, ִאׁשְ ִּדְבִגין ֹמׁשֶ ּ ךִא, ּוָמה. ּ ה ּכַ ִגין ֹמׁשֶ ִריך הוא, ְי ּבְ א ּבְ ִגין קוְדׁשָ ּּבְ ְּ ,
ך ִמְצַרְיָמה ד ָאַמר ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ה, ָּכַ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי הו ר, ּ ָּפַגע ּבְ א' ּ י יֹוֵסי. ַאּבָ א ָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ְּדָחד , ָהא ׁשְ
ָנאִּמָמאֵריהֹון ְדַמְתִניִתי א' ָאַמר ר. ן ִעּמָ ָמאי ַעְסִקיּתו, ַאּבָ י יֹוֵסי. ּּבְ ַהאי , ָאַמר ִרּבִ ּבְ

ך ִמְצַרְיָמה ְוגֹו, ְקָרא יב ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ִָדְכּתִ ד ָנַחת ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים. 'ּ יב, ּכַ ְּוֵאֶלה , ִּדְכּתִ
ִאים ִמְצָרְיָמה ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְּדֻכְלהו ָנְחתו ִעם ַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים, ַאּתְ אֹוִליף, ׁשְ ּ ּּ.  

א' ֲּאַמר ֵליה ר ֶאל ' ּ ָהֹיה ָהָיה ְדַבר ְיָי)'יחזקאל א(ָּפַתח ְוָאַמר . ְּוָדא ְלחוד ֲהַות, ַאּבָ
ָבר ִדים ַעל ְנַהר ּכְ ׂשְ ֶאֶרץ ּכַ ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן ּבְ ְּיֶחְזֵקאל ּבֶ ַלת ְפלוְגָתן ָהָכא. ּ ּּתְ , יָנןְּדָתֵנ, ֲחָדא. ּ

חוָצה ָלָאֶרץ ִכיָנה ׁשֹוָרה ּבְ ה, ַוֲחָדא. ֵּאין ׁשְ ּמֹׁשֶ יה, ְּדָלא ֲהָוה ְמֵהיָמן ּכְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ במדבר (, ּ

יִתי ֶנֱאָמן הוא)ב''י ָכל ּבֵ א, ְּוהוא, ּ ּבְ ְנַזָייא ְדַמְלּכָ ל ּגִ ֵלי וַפְרֵסם ּכָ ּּגַ ּּ ְּדִאְתָחֵזי , ַוֲחָדא. ּ
ִלים ּבְ ַמאן ְדָלא ׁשְ יהּּכְ   .ַּדְעּתֵ

ַמְתִניָתא ִדיָלן ֶּאָלא ָהִכי ַאִסיְקָנא ּבְ ֵליָמא ֲהָוה, ּ לֹום ְדָהא ְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ׁשְ , ַּחס ְוׁשָ
ל ַמה ְדַגֵלי ֵלי ּכָ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ּוִבְרׁשוָתא ְדקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ִאְצְטִריך ִדיַגֵלי ִויַפְרֵסם. ְּ ּּ ַעל , ְּ

ה ְד ֵרין ִמּמַ ַנן, ַּגֵליַּחד ּתְ ל ַצֲעָרא וכו, ְּדָהִכי ּתְ ' ב' א' עיין לעיל ד(. 'ַּמאן ְדָרִגיל ְלִמְסּבַ

ְ ְוֹכָלא ִאְצְטִריך)עד מה דגלי' שורה ד ָרֵאל , ּ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ִביק קוְדׁשָ ּוֵמָעְלִמין ָלא ׁשָ ּ ְּ

ָגלוָתא הֹון, ּּבְ ַּעד ְדֲהָוה ָאֵתי ְלֵמיַדר ִדיֹוֵריה ִעּמְ ּ ַיֲעֹקבּכָ, ּ ן ּבְ ּכֵ ָגלוָתא, ל ׁשֶ ְּדֲהָוה ָנִחית ּבְ ּ ,
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ין ִעָלִאין, ְּ ְּוַקִדיׁשִ ְלהו ִעם , ּ וְרִתיִכין)ותתאין(, ּ ְּדָנְחתו ּכֻ ּ ּּ

ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב, ַיֲעֹקב   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַהּבָ
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א ָפַתח ְוָאַמר' ָדָבר ַאֵחר ר י ִמְלָבנֹון )'שיר השירים ד(, ַּאּבָ ָלה ִאּתִ י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ּ ּ
בֹוִאי א ֲחֵזי. ּתָ א ְדָלא ַיְדִעין, ּתָ ֵני ָנׁשָ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ַּווי לֹון ּבְ יִחין ּבְ ּגִ ְּוָלא ַמׁשְ ּ ,

י ִיְצָחק ָכל, ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ת קֹול ַנְפַקת ִמטוָרא ְדחֹוֵרבּבְ ּ יֹוָמא ְויֹוָמא ּבַ ּ ַווי , ְוָאַמר, ּ
א ִמפוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון ּלֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ּ א ֵמֶעְלּבֹוָנה , ּ  )ב''ע' דף ה(ַּווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ

ַה, ְּיהוָדה' ְּדָאַמר ר. ְּדאֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ל , אי ָעְלָמאּ ּוְמַסּגֵ
ֵליָמא ַהאי ָעְלָמא. עֹוָבִדין ָטִבין ָיִרית ָעְלָמא ׁשְ אֹוַרְייָתא ּבְ ַדל ּבְ ּתַ ְּוָכל ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ,

ַנן. ָלא ָיִרית ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי, ְוָלא ָעִביד עֹוָבִדין ָטִבין ִּאית ַמאן ְדָיִרית , ְוָהא ּתְ
פום ַאְתֵריה ַּעְלֵמיה ּכְ ּ ְּכפום ַמה ְדָחֵזי ֵליהּו, ּ ּ י ִיְצָחק. ּ ַנן, ָאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ַמאן ְדֵלית , ָלא ּתְ ּ

ָלל   .ֵּליה עֹוָבִדין ָטִבין ּכְ
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י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ ִני ָנׁשָ ִריך הוא , ִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדִעין ּבְ א ּבְ ְּרִחימוָתא ְדָרִחים קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָרֵאל ְכ, ְלִיׂשְ ֲאִגין ּכִ ִּפיַרָיא ְלִמְרַדף ֲאַבְתֵריהֲהוֹו ׁשָ ּ ֲעָתא ְדָנַחת ַיֲעֹקב , ְּדַתְנָיא. ּ ׁשַ ּּבְ
ִריך הוא ְלָפַמְלָיא ִדיֵליה ָאַמר ְלהֹון, ְלִמְצַרִים א ּבְ ָּקָרא קוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְלכֹון חותו ְלִמְצַרִים, ְ ּּכֻ ּ ּ ,

כֹון א ִרּבֹוָנא ְדָעְלָמא. ַּוֲאָנא ֵאיחות ִעּמְ ִכיְנּתָ א,ָּאְמָרה ׁשְ ֹלא ַמְלּכָ ָאַמר ,  ִאית ְצָבאֹות ּבְ
ָלה, ָּלה י ִמְלָבנֹון ּכַ ִּאּתִ ָכל עֹוָבדֹוי, ֵּמַאְתָרא ְדֵעֶדן: ִּמְלָבנֹון, ּ ן ּבְ ִּדְמלוּבָ ָלה. ּ ָּדא : ּּכַ

א ִכיְנּתָ חוָפה, ׁשְ ָלה ּבְ ְּדִהיא ּכַ ּ י ְיהוָדה. ּּ ָהא ְדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ְּוַאְזָלא ָהא ּכְ יבַּמאי ִדְכ, ּ , ּתִ
ה)'במדבר ז( לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ִתיב, ּ ַוְיִהי ּבְ ַלת ּכְ ָלה ַלחוָפה, ּּכַ יֹוָמא ְדָעאָלת ּכַ ּּבְ ּ א , ּּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ

ָלה ָּדא ִהיא ּכַ ּ.  

בֹוִאי י ִמְלָבנֹון ּתָ א ִדְלֵעיָלא, ִּאּתִ י ַמְקְדׁשָ ֵּמֲאָתר ּבֵ ּ שוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה. ּ א , ּּתָ ֵמֵריׁשָ
יהֹון ִדְבִני ְמֵהיָמנוָתא. ְּדַמאן ֵּמָראׁשֵ ּוַמאן ִניְנהו. ּ ִניר ְוֶחְרמֹון. ַּיֲעֹקב וְבנֹוי. ּ , ֵמֹראׁש ׂשְ

ָלא אֹוַרְייָתא ִדיִלי ְּדִאיּנון ֲעִתיִדין ְלַקּבְ ּ ִּמטוָרא ְדֶחְרמֹון, ּ ּ ָגְלוְתהֹון, ּ ָנא ָעַלְייהו ּבְ ּוְלַאּגָ ּ ּ .
עֹונֹות ֲאָריֹות ִּאֵלין ִאיּנו: ִמּמְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותּ ּן ַעּמִ א בני נשא ''נ(, ּ

ּ ְדַדְמָיין ְלַאְרָיָווָתא וְנֵמִרין)דמהימנותא יו, ּ ָכל פוְלָחָנא ְדַקׁשְ ין ְלהֹון ּבְ ִּדְמַעּנִ ּ ּ ּּ.  

א ָאַמר' ר ָלה ְוגֹו, ַאּבָ י ִמְלָבנֹון ּכַ ִּאּתִ ֶּאָלא . ְּלָבנֹון עֹוָלהַוֲהֹלא ַל, ְּוִכי ִמְלָבנֹון ָאַתת. 'ּ
א י ַאּבָ א ְלִמְצַרִים, ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ֲעָתא ְדַנְחַתת ׁשְ ׁשַ ל , ּּבְ ין ִרּבֹוא ׁשֶ ּתִ ֲהָדה ׁשִ ַּנְחּתו ּבַ ּ
ֵרת ַקְדִמיָתא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ַוַיֲעבֹור )'מיכה ב(, ְּ
ם ִלְפֵניֶה ם' ם והַמְלּכָ ֹראׁשָ   .ּבְ

ָלה, ִיְצָחק ָאַמר' ר י ִמְלָבנֹון ּכַ ִּאּתִ א, ּ ִכיְנּתָ ֹבִאי. ָּדא ִאיִהי ׁשְ י ִמְלָבנֹון ּתָ ֵמֲאָתר , ִּאּתִ
א ִדְלֵעיָלא י ַמְקְדׁשָ ּּבֵ ּ שוִרי ֵמֹראׁש ֲאָמָנה. ּ א ִדְלֵעיָלא, ּּתָ י ַמְקְדׁשָ ֵּמֲאָתר ּבֵ ּ י , ּ ּוֵמֲאָתר ּבֵ

א ִדְל ַּמְקְדׁשָ א ְדָאַמר רּ א ִמּכֹוְתֵלי ְדָמַעְרָבא, ְּיהוָדה' ַּתּתָ ִכיְנּתָ ְּדֵבי , ֵּמעֹוָלם לא ָזָזה ׁשְ
א יב, ַּמְקְדׁשָ ְתֵלנו)'שיר השירים ב(, ִּדְכּתִ ה ֶזה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ְּוהוא ֹראׁש ֲאָמָנה ְלָכל . ּ ִהּנֵ
ִניר ְוֶחְרמֹון ֵמַאְתָרא ְדאֹוַרְייָת. ָעְלָמא ה, א ַנְפַקת ְלָעְלָמאֵּמֹראׁש ׂשְ ָנא ַעל . ְוָלּמָ ְלַאּגָ
ָרֵאל עֹונֹות ֲאָריֹות, ִיׂשְ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות: ִמּמְ ִּאֵלין ַעּמִ ּ , ּיוָדן אֹוֵמר' ר. ּ

עֹונֹות ֲאָריֹות ְלִמיֵדי ֲחָכִמים: ִמּמְ ִּאֵלין ִאיּנון ּתַ ְמעֹונֹו, ּ אֹוַרְייָתא ּבִ ְדָרׁשֹותְּדַעְסֵקי ּבְ , ת ַהּמִ
ֵנִסיֹות י ּכְ ּוְבָבּתֵ אֹוַרְייָתא, ּ ְּדִאיּנון ַאְרָיָון וְנֵמִרים ּבְ ּ ּ.  

  ]א''ע' דף ו -' בזוהר חלק [

ְמעֹון' ר י ׁשִ ִּחָייא ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדַרּבִ ּ נֹוי , ֲּאַמר ֵליה, ּ ַמה ָחָמת אֹוַרְייָתא ְלִמְמֵני ּבְ
ֵרי, ְּדַיֲעֹקב ְּדִאיּנון ּתְ ַקְדִמיָתאּ יב, ָסר ּבְ ְבִעים ִדְכּתִ ן ׁשִ ּוְלָבַתר ּכֵ ֶפׁש )ו''בראשית מ(, ּ ל ַהּנֶ  ּכָ

ְבִעים ָאה ִמְצַרְיָמה ׁשִ יר. ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהּבָ ְבִעים ְוַלא ַיּתִ , ָאַמר ֵליה. ּוַמאי ַטְעָמא ׁשִ
יל ע ָעְלָמא, ּאוִמין' ְלָקּבֵ ְּוִאינון ַהוו אוָמה ְיִחי, ְּדִאינון ּבְ ּ ְלהֹוןּ ל ּכֻ ְּוּתו ָאַמר . ָדָאה ְלַקּבֵ

א ָחֵזי, ֵליה ַמְטְלֵניהֹון )גוברין(ַקְלִדיִטין ְדַנֲהִרין , ּתָ  ְמַמָנן )א במטולהון''נ( ,ֲעַנִפין ַיְתִבין ּבְ
ְבִעין ַעָמִמין ַמַטְלֵניהֹון, ַעל ׁשִ ֲחָרן ּבְ ִליִפין ְקטוִרין ְדִאְסּתַ ֵריָסר ּגְ ָּנְפִקין ִמּתְ ּ ְקָלן ְלִמְת, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]887דף [ -ּ

ע רוֵחי ָעְלָמא ֵני )ב''דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלַאְרּבַ ים ְלִמְסַפר ּבְ בולֹות ַעּמִ ב ּגְ ּ ַיּצֵ ּ
ָרֵאל יב. ִיׂשְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ י ֶאְתֶכם)'זכריה ב(, ּ ּתִ ַמִים ֵפַרׂשְ ע רוחֹות ַהּשָׁ ַאְרּבַ י ּכְ ּ ּכִ ְלַאֲחָזָאה , ּ

ִגי ְּדִאיּנון ַקְייִמין ּבְ ָרֵאלּ ע ָלא ְנֱאַמר. ן ִיׂשְ ַאְרּבַ ע, ּבְ ַאְרּבַ ר . ֶּאָלא ּכְ ָמה ְדִאי ֶאְפׁשָ ּּכְ
ָרֵאל לא ִיׂשְ ר ְלָעְלָמא ּבְ ך ִאי ֶאְפׁשָ ע רוחֹות ּכַ לא ַאְרּבַ ְְלָעְלָמא ּבְ ְ ַוָיָקם ֶמֶלך )'שמות א(. ּ ּ

א ָפַתח ' ר. ָחָדׁש ל )ב''ישעיה ל(ַּאּבָ ֵריֶכם זֹוְרֵעי ַעל ּכָ ֹור  ַאׁשְ ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ ָּמִים ְמׁשַ
ָרֵאל, ְוַהֲחמֹור ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ין, ַּזּכָ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ הו ִמּכָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ ,

יה יב, ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ַחר ְיָי)ד''דברים י(, ִּדְכּתִ ָ וְבך ּבָ ב ּוְכִתי', ִּלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסגוָלה ְוגֹו' ּ
י ֵחֶלק ְיָי)ב''דברים ל( ִריך , ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו'  ּכִ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִקין ּבֵ ָרֵאל ִמְתַדּבְ ְִיׂשְ ּ ּ ּ

יב, ּהוא ְיָי)'דברים ד(, ִּדְכּתִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱּאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכוְלֶכם ' ּ ְוַאּתֶ ּ   .ַּהיֹום )א''ע' דף ו(ּ

ִאין ִאיּנ ּון ָקֵמיהְּוַעל ָדא ַזּכָ ל ָמִים, ּ ִגין ְדִאיּנון ַזְרִעין ַעל ּכָ ּּבְ ל ָמִים. ּ . ַמאי ַעל ּכָ
ּוַמאן ְדָזַרע ִלְצָדָקה. ְּדַזְרִעין ִלְצָדָקה יה , ּ ִתיב ּבֵ תהלים (, הדא הוא דכתיב( )ז''תהלים נ(ּּכְ

ַמִים, ּ ִאיהו ֲהֵוי)כי גדול עד שמים על כל מים) ח''כ ּוַמאן ִאיהו ֵמַעל ׁשָ א ''ז ע''ויקרא ט( .ּ

ּ ָדא ָעְלָמא ְדָאֵתי)'ד ב''ס ל ַמִים. ּ ָרֵאל ַזְרֵעי ַזְרָעא ַעל ּכָ   .ְוִיׂשְ

ִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ָהִכי ָאַמר יב , ּּבְ ּתִ ָמא וֵמאַמר )'דניאל ד(ּכְ ִגְזַרת ִעיִרין ִפְתּגָ ּ ּבְ ּ
א ֵאְלּתָ ין ׁשְ ל ִדיִנין ְדַהאי ָעְלָמא, ַּקִדיׁשִ ְזִריןְו, ּּכָ ין, ָכל ּגִ ֵאְלּתִ ַחד , ְוָכל ׁשְ ְלהו ַקְייֵמי ּבְ ּּכֻ ּ

ן ע, ֵהיָכָלא ִדיִנין ְדָעְלָמא''ְּדַתּמָ ּב ַסְנֶהְדִרין ְמַעְייִנין ּבְ ְּוַההוא ֵהיָכָלא ִאְקֵרי ֵהיָכל . ּ
ִגין, ּ ְזכוָתא)א''א ע''פקודי רנ( ְּדַכד ַדְייִנין ִדיָנא, ּבְ ּ ְזכוָתא, ּ ְּמַהְפִכין ּבִ ּ ְדַבר ָנׁש ּ

ַקְדִמיָתא   .ּבְ

א ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַּמה ְדָלאו ָהִכי ַדְרּגָ ּּבְ ן ִאיהו ֲאָתר ְדִאְקֵרי , ּ ְּדַתּמָ ּ  )'ה א''רס(ּ
ִגין ְדָכל עֹוָבדֹוי ְדַההוא ֲאָתר, ה''חֹוָב ּּבְ ּ ת ְזנוִנים, ּ ְּדָנָחׁש ֵאׁשֶ ָּלא ִאיהו ֶאָלא ִלְמַהְפָכא , ּ ּ ּ

חֹוָבה ְדּבַ ן ַעְבָדא ְלָמאֵריה, ר ָנׁשּּבְ ּוְלִמְלׁשָ ּ ּ.  

ִּאיּנון ְדֵהיְכָלא ְדְזכוָתא ּ ּ ִּאְקרון ַמִים ְמתוִקים, ּ ִּאיּנון ְדֵהיָכָלא ְדחֹוָבה. ַּמִים ְצלוִלין, ּ ּ ּ ,
ִרים ַהְמָאַרִרים)'במדבר ה(, ִּאְקרון ַמִיין ְמִריִרין ַההוא ֵהיָכָלא ִדְזכוָתא.  ֵמי ַהּמָ ּּבְ ּ ָלא , ּ

ַלת ַק ֵני: )'א א''בראשית קפ(ְּייֵמי ִאֵלין ּתְ ַההוא ֲאָתר . ּוְמזֹוֵני, ַּחֵיי, ּבְ  )'ו א''רס(ְּוָלאו ּבְ
ַמִים ְמִתיָקן וְצִליָלן, ְּדחֹוָבה ַמִים ְמִריִרין ְמַלְטִטין, ָּלא ּבְ   .ְּוָלאו ּבְ

ל ַמִים, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ַזְרֵעי ַעל ּכָ א ְד, ִיׂשְ ַּזְרָעא ַקִדיׁשָ ל ַמִיםּ , ִּאיהו, ּאֹוִלידו ַעל ּכָ
ְּדָהא ָלאו ָנכֹון ַזְרָעא ִדיְלהֹון ֶאָלא ְלֵעיָלא ּ ּ ל ָמקֹום. ּ ְּוַעל ָדא אוְקמוָה ִמּכָ ּ ִני ַחֵיי , ּ ּּבְ

ְלָיא ִמְלָתא, ּוְמזֹוֵני ְזכוָתא ּתַ ָּלאו ּבִ ְלָיא ִמְלָתא, ּ א ּתַ ַמָזָלא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ּבְ ּּ ַּוֲאָתר ָדא ַעל , ּ
ל ַמָיא ִאיהו ּּכָ ּ.  

ֹור ְוַהֲחמֹור ְלֵחי ֶרֶגל ַהּשׁ לום, ְּמׁשַ א ּכְ יׁשָ ַההוא ִסְטָרא ּבִ ְּדָלא ִאית לֹון ּבְ ּ ְדָרן , ּ ּוְמׁשַ ּ
ין יׁשִ ל חוָלִקין ּבִ ְייהו ּכָ ִּמּנַ ַההוא ִסְטָרא ָטָבא, ּ ִקין ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ ין , ּ ְּדָכל ְקדוׁשִ ו ''בראשית קס(ּ

ֲחָדאׁשֹו, ּ ִעָלִאין)'ב ד ִמְזַדְווָגן ּכַ ּר ַוֲחמֹור ּכַ ין ִאיּנון ְלָעְלָמא, ּ יׁשִ ֵרין ִפְגִעין ּבִ ּּתְ : ׁשֹור. ּ
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ָיא ִאיהו ִּסְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ א ִאיהו, ּ קוָתא ִדְסָטר ַקִדיׁשָ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ד ִאְזְדַווג : ֲחמֹור. ּ ּּכַ
ֲהֵדיה ְטָרא ַאֲחָרא, ּּבַ ְּדִאיהו ִמּסִ ֵרין ִפ, ּ ין ִאיּנון ְלָעְלָמאּּתְ יׁשִ   .ְּגִעין ּבִ

יה, ְּוַעל ָדא ָיא ֲהָוה ּבֵ ְמעֹון ּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּׁשִ ּ ֲחָדא, ּ ְּוַכד ִמְזַדְווָגן ּכַ ָלא ָיִכיל , ּ
ל ך, ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ְוְבִגין ּכָ ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדו)ב''דברים כ(, ּ ּ ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ַדר, ְּוַעל ָדא. ּ  ׁשָ

ו ִמָלה ָדא ַּיֲעֹקב ְלֵעׂשָ יב, ּ ְְוִאי ָלאו ְדָמִאיך .  ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור)ב''בראשית ל(, ִּדְכּתִ ּ
ְרֵמיה ו, ַּיֲעֹקב ּגַ ֵעׂשָ יה ּבְ ְּדִחילו ַסְגָיא ָנַפל ּבֵ ּ ּ.  

ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ַמר. ּ ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָהִכי ִאּתְ ּּבְ יב , ּ ַּמאי ִדְכּתִ
ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים א ֲחֵזי, ּ ין ְדָעְלָמא, ּתָ ל ַעּמִ ָלא , ְּוָכל ַמְלִכין ְדָעְלָמא, ּּכָ

ׁשוְלָטִניהֹון ָקפו ּבְ ִּאְתּתְ ָרֵאל, ּ ִגיַנְייהו ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ל , ּ ְלִטין ַעל ּכָ ִמְצַרִים ָלא ֲהוֹו ׁשַ
ַּעד ְדָאתו ִי, ָעְלָמא ָרֵאלּ ָגלוָתא, ׂשְ ן ּבְ ּמָ ְּוָעאלו ּתַ ַאר , ּ ָקפו ַעל ׁשְ ֵדין ִאְתּתָ ט ''בשלח ע(ּּכְ

ין ְדָעְלָמא)'א ין ְדָעְלָמא. ּ ַעּמִ ל ַעּמִ ָקפו ַעל ּכָ ֶבל ָלא ִאְתּתָ ּּבָ ָרֵאל , ּ ִגין ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ָגְלוְתהֹון ִּדֶלֶהְוָיין ּבְ ל ַע. ּּ ָקפו ַעל ּכָ ָרֵאלֱּאדֹום ָלא ִאְתּתָ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ין ְדָעְלָמא ֶאָלא ּבְ ּּמִ ּּ ,
ָגְלוְתהֹון ִּדֶלֶהְוָיין ּבְ ין. ּּ ַאר ַעּמִ ׁשְ ְפלוָתא ֲהוֹו ּבִ ׁשִ ין ִאֵלין ּבְ ְּדָהא ַעּמִ ְלהו, ּּ ּוְמִאיִכין ֲהוֹו ִמּכֻ ּּ ,

ָקפו ָרֵאל ִאְתּתָ ּוְבִגין ִיׂשְ ּ.  

יב: ִמְצַרִים ית ֲע)'שמות כ(, ִּדְכּתִ ׁש. ָבִדים ִמּבֵ  )א''ז ע''שמות י(ְּדָהא , ֲּעָבִדים ִאְקרון ַמּמָ
ין ֲהוֹו ַאר ַעּמִ ְפלוָתא ִדׁשְ ׁשִ ִּמְצַרִים ּבְ ֶבל. ּ יב: ּבָ ִדים ֶזה )ג''ישעיה כ(, ִּדְכּתִ ׂשְ ּ ֵהן ֶאֶרץ ּכַ

יב: ֱאדֹום. ָהָעם לא ָהָיה זו)'עבדיה א(, ִּדְכּתִ ּגֹוִים ּבָ יך ּבַ ה ָקֹטן ְנַתּתִ ּ ִהּנֵ ה ְמֹאדָ   .י ַאּתָ

  ]ב''ע' דף ו -' בזוהר חלק [

ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְּוֻכְלהו ָלא ַנְטלו ּתוְקָפא ֶאָלא ּבְ ּ ּ ּּ ָגלוְתהֹון ִמַיד . ּּ ָרֵאל ּבְ ְּדַכד ִיׂשְ ּ ּ
ין ְדָעְלָמא ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ְקֵפי ַעל ּכָ ְלחֹו, ַמאי ַטְעָמא. ִּמְתּתַ ָרֵאל ִאיּנון ּבִ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ , ַּדְייהוּ

ל  ין ְדָעְלָמא)'ז א''ט(ָלֳקֵבל ּכָ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים. ּ ַעּמִ ָרֵאל ּבְ ד ָעאלו ִיׂשְ ּּכַ ּ ִּמָיד ֲהָוה ִקיָמה , ּ
ין, ְלִמְצַרִים ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ַקף ׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ְּוִאְתּתָ ּ ּ יב ַוָיָקם ֶמֶלך , ּ ְִדְכּתִ ּ ּ

ַקף ְוָקם ַההוא ְמָמָנא ׁשוְלָטָנא , ִקיָמה ֲהָוה לֹון: ּ ַוָיָקם,ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ְּדִאְתּתָ ּ ּ
ְלָטנוָתא, ְּדִמְצַרִים ְּוִאְתְייִהיב ֵליה ּתוְקָפא ְוׁשֻ ּ ין ְדָהא , ּּ ַאר ַעּמִ ל ְמָמָנן ִדׁשְ ַּעל ּכָ ּ

ַקְדִמיָתא ִאית ׁשוְלָטנוָתא ְלַההוא ְמָמָנא ִדְלֵעיָלא ּּבְ ּ ּ ּ א ִדיֵליה ּוְלָבַתר , ּ ְּלַעּמָ  )ב''ע' דף ו(ּ
א ך. ִּדְלַתּתָ ְוְבִגין ּכָ ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים, ּ ָּדא הוא ְמָמָנא ִדְלהֹון. ּ ּ , ָחָדׁש ֲהָוה, ּ

ין ַאר ַעּמִ ְּדַעד יֹוָמא ָהֵדין ָלא ֲהָוה ֵליה ׁשוְלָטָנא ַעל ׁשְ ּ ְלָטָאה ַעל , ּ ַקם ְלׁשַ א ִאּתְ ּתָ ְוַהּשְׁ
ל ׁשְ ין ְדָעְלָמאּכָ ּוְכֵדין ִאְתָקָיים , ַּאר ַעּמִ י )'משלי ל(ּ ַחת ֶעֶבד ּכִ לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ּתַ ַחת ׁשָ  ּתַ
  .ְִיְמלֹוך

ַאְרָעא, ִּחָייא ָאַמר' ר א ּבְ ָלִתין יֹוִמין ַעד ָלא ֵייֵתי ּתוְקָפא ְלַעּמָ ּּתְ יֵתי , ּ אֹו ַעד ָלא ּתֵ
ַאְרָעא א ּבְ ִבירו ְלַעּמָ ָעְלָמא ַההוא ִמָלהַמְכִרֵז, ּּתְ ּי ּבְ ְמַסר ַההוא ִמָלה , ּ ּוְלִזְמִנין ְדִאּתְ ּ ּ ּ

פוָמא ְדַרְבֵייא ּּבְ א וְלִזְמִנין ָמַסר ַההוא ִמָלה , ּ הו ַדְעּתָ א ְדֵלית ּבְ ֵני ָנׁשָ ּוְלִזיְמִנין ְלִאינון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]889דף [ -ּ

ָעְלָמא פוָמא ְדעֹוֵפי וַמְכִריֵזי ּבְ ִּאְתְמַסר ּבְ ּ הוְּוֵלית ַמאן ְד, ּ ח ּבְ ּגַ ִאין. ִּיׁשְ א ַזּכָ ד ַעּמָ , ּכַ
ִאין ְדָעְלָמא ין ַזּכָ ִּאְתְמַסר ַההוא ִמָלה ְלִאינון ֵריׁשִ ּ ִגין ְדיֹוִדיעו לֹון, ּּ ּּבְ ִּויתובון , ּ ּ

ִאין, ְלָמאֵריהֹון ְדָקאְמַרן, ְּוַכד ָלאו ִאיּנון ַזּכָ   .ֲהֵוי ּכִ

ְר, ֶאְלָעָזר' ר א, ָּעא ְדלודֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא ַחד ַאּתַ י ַאּבָ יה ִרּבִ י , ַּוֲהָוה ָיִתיב ִעּמֵ ְוִרּבִ
י יֹוֵסי, ְּיהוָדה י יֹוֵסי ֵאיָמא ְלכו. ְוִרּבִ ַּמה ְדָחִמית יֹוָמא ָדא, ָּאַמר ִרּבִ ַצְפָרא ָקֵמית . ּ ּבְ

ְנהֹוָרא ַלת ִזְמֵני, ָחִמית ַחד עֹוָפא, ּבִ ְּדֲהָוה ָטִאיס ָזַקף ְלֵעיָלא ּתְ ְוָמִאיך, ּ ַוֲהָוה ,  ַחדּ
ִּעָלֵאי ִעָלֵאי, ָאַמר יֹוָמא ָדא ָטֵסי , ּ ַלת ְמָמָנן ַזְקִפין )לימינא( ְרִקיִעין )א דקיקין''ס(ּּבְ  ּתְ

ְלָטִנין ַעל ַאְרָעא נוָרא ְדָדִליק, ָּחד ָיִתיב ְדָלא ָיִתיב, ׁשָ רו ֵליה ּבְ ַּאְעּבְ ּ ּ ִרין ַקָייֵמיה, ּ ְּמַעּבְ ּ ,
ְלָטֵניה ִרין ׁשֻ ִליִטין ִעָלִאין, ְּמַעּבְ ַלת ַסְמִכין ׁשַ ּּתְ   .ַקְייִמין ַעל ָעְלָמא, ּ

ָּרֵמיָנא ְלַההוא עֹוָפא ַקָלא ַלת ְדַקְייִמין , ֲּאֵמיָנא ֵליה עֹוָפא עֹוָפא, ּ ֵּאיָמא ִלי ּתְ
ְלָטֵניה, ְמָמָנן ִרין ׁשֻ ְּוַחד ְדְמַעּבְ יִרין ִאֵלין ִמּגַ. ַּמאן ִאיּנון, ּ ַלת ּגִ , ְדָפא ְיִמיָנאָּרָמא ִלי ּתְ

ָמאָלא   . ְוָלא ָיַדְעָנא ַמאי ְרִמיָזא)א ומגדפא שמאלא חד''ס(, ְוֵדין ַחד ִמּשְׂ

י ֶאְלָעָזר ִחירֹוי, ָנֵחית ְלהֹו ִלְנִחירֹוי, ָּנִסיב ְלהו ִרּבִ ַלת , ָאַמר. ָּנַפק ָדָמא ִמּנְ ַּוַדאי ּתְ
ַאְרָעא רֹוִמי ּבְ ָרֵאלּוְז, ָשְלָטֵני ֲעְמִמין ַקְייִמין ּבְ ין ְלִיׂשְ יׁשִ ְזִרין ּבִ ד ּגִ ְטָרא , ִמיִנין ְלֶמְעּבַ ִמּסִ

ָמאָלא. ְּדרֹוָמֵאי ְדָפא ׂשְ יָרא ְדִמּגַ ָּנִסיב ַההוא ּגִ יה, ָאַרח, ּ ָתא אוָכָמא ִמּנֵ ְּוָנַפק ֶאּשָׁ ָאַמר , ּ
א ְדרֹוָמֵאי ין ַחד ַמְלּכָ ְלָטָנא ְדִמְצָרֵאי ַאְעִדיאו ְוַזּמִ ּׁשֻ ּ ּ ָכל ַאְרָעא ְלַאְעְבָר, ּ א ''ס(א ּבְ

א וזמין חד מלכא מאינון תלת דקאמרן למשלט בה וסתיר בנינא ובני ''ס(, )דמצרים
ִריִסין)בה בנינא ִמְצַרִים ַרְבְרֵבי ּתְ ָאה ּבְ ְנַין, ּ וְלַמּנָ ' ָרָמא לֹון ר. ּוָבִני ְסִתיִרין, ְוָסִתיר ּבִ

ַלת ַעל ַח, ֶאְלָעָזר ְלַאְרָעא ַּנְפלו ִאֵלין ּתְ ָמאָלאּ   .ּד ְדִמְסְטָרא ׂשְ

ַּעד ְדֲהוו ַיְתֵבי ר ַחד ְינֹוָקא, ּ ה ה)ט''ישעיה י(ַוֲהָוה ָקאֵרי , ַאְעּבַ א ִמְצָרִים ִהּנֵ '  ַמּשָׂ
ְנָייָנא ַחְבֵריה. ּרֹוֵכב ַעל ָעב ַקל וָבא ִמְצַרִים ר ּתִ ְהֶיה , ְוָאַמר, ַּאְעּבַ ְוֶאֶרץ ִמְצַרִים ּתִ

ָמָמה ִלי. ׁשְ ר ּתְ יָרא . ְוָאְבָדה ָחְכַמת ִמְצַרִים, ְוָאַמר, ָּתָאה ַחְבֵריהַאְעּבַ ָּחמו ַההוא ּגִ ּ
ָמאָלא ְדִאּתֹוַקד ְּדַגְדָפא ׂשְ ּוְתַלת ַאֲחָרִנין ְדֲהוו ָעֵליה ָלא ִאּתֹוְקָדן, ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְּוַהאי ְדַדְרְדֵקי ּכָֹלא הוא ַחד, ַהאי ְדעֹוָפא, ָאַמר ִרּבִ ּ ְּוֹכָלא ְנבו, ּּ ָּאה ִעָלָאה ּ
ִריך הוא ְלַאֲחָזָאה ָלן)א כלא איהו ברזא דחכמתא''ס(, ּהוא א ּבְ ּ וָבָעא קוְדׁשָ ּ ִּסְתֵרי ִעָלֵאי , ְּ

ְּדהוא ָעִביד ה ה)'עמוס ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ י לא ַיֲעׂשֶ ָלה '  ּכִ י ִאם ּגָ ֱּאֹלִהים ָדָבר ּכִ
ִביִאים   .סֹודֹו ֶאל ֲעָבָדיו ַהּנְ

יֵמ ָכל ְזָמןְוַחּכִ ִביֵאי ּבְ א, י ֲעִדיֵפי ִמּנְ ְּדָהא ִלְנִביֵאי ְלִזְמִנין ָשַרת ָעַלְייהו רוַח קוְדׁשָ ּ ּ ּ ,
א ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ּוְלִזְמִנין ָלא הֹון רוַח קוְדׁשָ יִמין ָלא ַאְעֵדי ִמּנְ ְּוַחּכִ ּ ּ ּ ְדַיְדִעין )זעיר(, ּ

א ַּמה ִדי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ עו ְל, ּ י יֹוֵסי . ַּגָלָאהְּוָלא ּבָ ְוָחְכְמָתא , ּ ּכָֹלא ָחְכְמָתא)יהודה(ָאַמר ִרּבִ
ְלהו' דר יר ִמּכֻ ֶּאְלָעָזר ַיּתִ א ָאַמר. ּ י ַאּבָ יִמין, ִרּבִ ֵני , ִאְלָמֵלא ָלא ֲהוֹו ַחּכִ ָּלא ֲהוֹו ַיְדִעין ּבְ
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א ּוַמה ִפּקודֹוי ְדָמאֵרי ָעְלָמא, ַּמהו אֹוַרְייָתא, ָנׁשָ ּ אְוָלא ִא, ּּ א רוָחא ִדְבֵני ָנׁשָ ְּתָפְרׁשָ ּ ּ ,
ֵּמרוָחא ִדְבִעיָרא ּ.  

 ] בשנה79יום [סדר הלימוד ליום כ כסלו 

י ִיְצָחק א, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ִדיָנא ַעל ַעּמָ א ּבְ ד ַאְייֵתי קוְדׁשָ ּּכַ ּ ַקְדִמיָתא ָעִביד , ְּ ּבְ
ַההוא ְמָמָנא ְדְמָמָנא ָעַלְייהו ְלֵעיָלא, ִּדיָנא ּּבְ ּ ּ יב,ּ ַעל ְצָבא '  ִיְפקֹוד ה)ד''ישעיה כ(, ּ ִדְכּתִ

רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ּמָ רֹום ּבַ   .ַהּמָ

  ]א''ע' דף ז -' בזוהר חלק [

ָדן ַההוא ְמָמָנא ִדְלֵעיָלא ַמאי ִדיָנא ִאּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ַההוא ְנַהר ִדינור ְדָנִגיד . ּ רו ֵליה ּבְ ַּאְעּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵּדין ַאְעִדיו ַההוא ׁשוְלָטנוָתא ִדיֵליהּוְכ, ְוָנִפיק ּ ּ ּ ּ ּ ְרִקיָעא, ּ ּוִמַיד ַמְכִריֵזי ָעֵליה ּבִ ּּ ,

יה  ּׁשוְלָטנוָתא ִדְמָמָנא ְפַלְנָיא ַאְעִדיו ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ָכל ִאיּנון  )א''ע' דף ז(ּּ ַּעד ְדָמֵטי ַההוא ַקָלא ּבְ ּ ּּ
ַהא ְלִטין ּבְ ִאינון ְדׁשַ ְּרִקיִעין ַעד ְדָמֵטי ּבְ ּ ָכל ָעְלָמא, י ָעְלָמאּ ַעד , ְוָנִפיק ָקָלא ְוַאְכִריז ּבְ

א ְדָלא ַיְדִעין, ְּדָמֵטי ְלעֹוֵפי ְוִלינֹוֵקי ין ִדְבֵני ָנׁשָ ּוְלִאינון ִטְפׁשִ ּ ּ ּּ.  

ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש י ִחָייא ָאַמר. ּ ׁש ֲהָוה, ְֶמֶלך ָחָדׁש, ִּרּבִ י יֹוֵסי ָאַמר ְדֲהָוה . ָחָדׁש ַמּמָ ִּרּבִ
ֵזיִרין ְדָמת ְדָנא, ְּמַחֵדׁש ּגְ א ַאֲחָרא ִמּקַ ְּדָלא ִחיֵדׁש ַמְלּכָ ר ֹלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף. ּ ל . ֲאׁשֶ ּכָ

ַּההוא ִטיבו ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ְּדָעַבד יֹוֵסף ּבְ יב, ּ ל )ז''בראשית מ(, ִּדְכּתִ ּ ַוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת ּכָ
יָתה ַפְרֹעה ֶסף ּבֵ ְפָנאְּוִקֵיים לֹון ּבִ. ַהּכֶ ִני ּכַ ל ַהאי ָלא ָדִכיר, ׁשְ ְרֵמיה ְדָלא , ּּכָ ְּוָעִביד ּגַ ּ

יה   .ָּיַדע ּבֵ

י ְיהוָדה י יֹוֵסי ְוִרּבִ ְמעֹון, ִּרּבִ י ׁשִ אֹוַרְייָתא ָקֵמיה ְדַרּבִ ֲּהוֹו ַיְתִבי ְוָלָעאן ּבְ י , ּ ָאַמר ִרּבִ
יב ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִי, ְּיהוָדה ְַהאי ִדְכּתִ ּ ְרֵמיה, ְוָתֵניָנן, םּ ְּדִאיהו ָקם ִמּגַ ּ ַמה , ּ

ַפל א, ָקם, ְּדֲהָוה ׁשָ ּוְבעוְתָרא ָקם, ְוָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ּּכָֹלא ָהִכי , ָאַמר ִרּבִ
א, ּהוא ֵורֹוׁש ְדָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ַגְווָנא ְדֲאַחׁשְ ּּכְ ְרֵמיה, ּ עוְתָרא, ְּוָקם ִמּגַ ּוָבָעא , ְּוָקם ּבְ

ָרֵאל ֵמָעְלָמא א, ּאוף ָהָכא, ְלאֹוָבָדא ְלִיׂשְ ּוָבָעא , ְּוָקם ִמַגְרֵמיה, ַהאי ָלא ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ
ָרֵאל ֵמָעְלָמא יב ַויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ְוגֹו, ְלאֹוָבָדא ְלִיׂשְ ִּדְכּתִ ָמה לֹו ְוגֹו', ּ ְתַחּכְ ְוַכד ', ָהָבה ּנִ

א ְלֵעיָלא א, ֲּהָוה ָקם ַמְלּכָ א ְלַתּתָ   .ָקם ַמְלּכָ

י יֹוֵסי א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ֲּהוֹו ַאְזֵלי ִמְטֶבְרָיא ְלִצפֹוִרי, ִרּבִ ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי, ּ ָּפַגע , ּ
הו ַחד יוָדִאי ּּבְ ה ה)ט''ישעיה י(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּ א ִמְצָרִים ִהּנֵ ּרֹוֵכב ַעל ָעב ַקל וָבא '  ַמּשָׂ

ּ ְוָנעו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָפָניוִמְצַרִים א ֲחֵזי. ּ ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא, ּתָ ין ְדָעְלָמא, ּּכָ , ְּוָכל ַעּמִ
ִריך הוא א ּבְ לום ָקֵמי קוְדׁשָ יֵבי ּכְ ָּלא ֲחׁשִ ּ יב, ְּ ָלא )'דניאל ד(, ִּדְכּתִ ּ ְוָכל ַדְייֵרי ַאְרָעא ּכְ ּ

ֵחיל ׁשְ ֵיה ָעִביד ּבְ יִבין וְכִמְצּבְ ֲּחׁשִ ִמְצַרִים. ַּמָיאּ בוָראן, ְוָהָכא ּבְ ב ְדָכל ִאיּנון ּגְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ,
ִמְצַרִים ִריך הוא ּבְ א ּבְ ֵלי קוְדׁשָ ְּוַדְרָעא ְמֹרְמָמא ּגַ ה ה, ְּ ִתיב ִהּנֵ רֹוֵכב ַעל ָעב ַקל ' ַמה ּכְ

ָנא. ּוָבא ִמְצַרִים ין ְדָעְלָמא, ַמאי ׁשְ ָכל ַעּמִ ִריך הוא ְּד, ְּדָלא ֲהָוה ָהִכי, ּּבְ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ְּ
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ֵזָרה ְוִאְתָעִביד ַזר ּגְ יב וָבא ִמְצַרִים, ְּוָהָכא ִאיהו ָאָתא, ּגָ ִּדְכּתִ  )ב''שמות י(, ּוְכִתיב. ּ
י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹו   .'ֲאִני ה' ְוָעַבְרּתִ

א ֲהָוה ָאֵתי, ֶּאָלא ִגין ְדַמְלּכָ ְּלַאָפָקא ְלַמְטרֹוִניָתא ַדֲהַוות, ּּבְ ןּ ּמָ ּוְבִגין ְיָקָרא .  ּתַ
יָקָרה. ְּדַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה ָאֵתי ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוַעל ָדא ֲהָוה קוְדׁשָ ּ ּ ה , ְּ ְּוָאֵתי ְלַגּבָ

ָמא ָלה ּוְלֵמיַהב ָלה ְיָדא, ַּלֲאּקָ ּוְלַזְקָפא ָלה, ּ ד , ּ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ָמה ְדַזּמִ ּּכְ ּ ְּ

סֹוף ּגָ ּלוָתא ֶדֱאדֹוםּבְ ּ.  

י ֵייָסא ִּדְבִגין ְדַמְטרֹוִניָתא ֲהָוה, ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ָגלוָתא ְדָבֶבל, ּ ָּהא ּבְ ַמְטרֹוִניָתא , ּ
ן ֲהַות ּמָ ך, ּתַ ֵניָנן, ָּאַמר ֵליה. ְֲאַמאי ָלא ֲהָוה ּכַ ַרם, ָהא ּתָ ְּדַחָטָאה ּגָ ים , ּ ְּדָנְטלו ָנׁשִ ּ

ְרׁשוָתא ָאֲחָראְּוָאִעילו ּבְ, ָּנְכִריֹות א ּבִ ִּרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ הֹון . ּ ך ִאְתֲאִבידו ִמּנְ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ין ד ְלהו, ְוַאְתָוון, ִנּסִ ְּדִאְתָחֵזי ְלֶמְעּבַ ָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָהִכי ּבְ ּ ְּדֻכְלהו ֲהוֹו , ּ ּּ
ְבֵטי ָיה ָרֵאל , ּׁשִ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ָנְפקו, ּ ָעאלו)'א' ד(ּבְ ֵני ִיׂשְ   .ּּבְ

ָגלוָתא ֶדֱאדֹום ּּבְ ָעְלָמא, ּ ָרא ּבְ ִריך הוא ְלִאְתַיּקְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ָמא , ְּ ּוְלֵמיֵתי ִאיהו ְלַאּקָ ּ
ּוְלַנֲעָרא ָלה ֵמַעְפָרא, ְלַמְטרֹוִניָתא ן ָקֵמיה. ּ ּמָ ַּווי ְלַמאן ִדיֲעַרע ּתַ ֲעָתא ְדֵייָמא , ּ ׁשַ ּּבְ

ִחי מֹוְסֵרי ַצָואֵרך )ב''ישעיה נ( ַלִים ִהְתַפּתְ ִבי ְירוׁשָ ְִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קוִמי ׁשְ ּ ּ ַּמאן הוא . ּּ
א ְדֵייקום ָקֵמיה א ְוַעּמָ ַּמְלּכָ ּ ּ ְוָנעו ֱאִליֵלי ִמְצַרִים ִמָפָניו)ט''ישעיה י(. ּ , ֱאִליֵלי ִמְצַרִים, ּ

ַמר ל ִא, ָלאו ַעל ֲאָבִנין ְוָאִעין ִאּתְ ין ְמָמָנן ִעָלִאיןֶּאָלא ַעל ּכָ ּיּנון ַדְרּגִ ּ ְּוַעל ִאיּנון , ּ
ִאין ִדְלהֹון ּתָ ּפוְלָחִנין ּתַ ּ ָרֵאל. ּ ּוְבָכל ֲאָתר ְדָגלו ִיׂשְ ּ ֵעי ָעַלְייהו, ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ין   .ְּוִאְתָקִביל ֵמִאינון ַעּמִ

א ֲחֵזי יב, ּתָ ּתִ ם ִמְצַר'  ֹכה ָאַמר ה)ב''ישעיה נ(, ַמה ּכְ י ָבִראׁשֹוָנה ָלגור ׁשָ ִּים ָיַרד ַעּמִ
ור ִריך הוא ַעל ַאּשׁ א ּבְ קֹו ּתוְרֲעָמא ְדִאְתְרַעם קוְדׁשָ ֶאֶפס ֲעׁשָ ור ּבְ ְּוַאּשׁ ּ ּ ּ ּ ָּחמו ַמה , ְוָאַמר, ְּ

ור ל ִאיּנון ִדיִנין, ָּעֵבד ִלי ַאּשׁ הו ּכָ ְּדָהא ִמְצַרִים ַדֲאָנא ֲעָבִדית ּבְ ּ ּ ּ י , ּ ַּנְחּתו  )אינון(ְוַעּמִ
ן ּמָ יֵניהֹון, ּתַ יַנְייהו, ְּלַדָייָרא ּבֵ לום ִמְצָרֵאי ּבֵ ְּוִקּבְ ַפר ַאְרָעא ֶאֶרץ ּגֹוֶשן, ּ , ְּוָיֲהבון לֹון ׁשְ

ָגלוָתא ב ְדָאִעיקו לֹון ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ הֹון, ּ יב, ָּלא ַאְעדו ַאְרָעא ִמּנְ  ַרק )'שמות ט(, ִּדְכּתִ
ם  ר ׁשָ ֶאֶרץ ּגֹוֶשן ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוגֹוּבְ ֵני ִיׂשְ ּוֵמיַטב ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ֲהָוה. 'ּבְ יב, ּ בראשית (, ִּדְכּתִ

ֶאֶרץ ַרְעְמֵסס)ו''מ ֵמיַטב ָהָאֶרץ ּבְ לום, ְּותו.  ּבְ ְּדָלא ַאְעדו ִמִדְלהֹון ּכְ ּ ּ ּ יב, ּ  )'שמות ט(, ִּדְכּתִ
ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ ְקֵנה ּבְ ל ָדא ִאְתָדנ. 'ּוִמּמִ ְּוִעם ּכָ ה ִדיִניןּ ַכּמָ ּו ּבְ ּ.  

  ]ב''ע' דף ז -' בזוהר חלק [

קֹו ֶאֶפס ֲעׁשָ ור ּבְ ַאְרָעא ְדַסְייֵפי ָעְלָמא )ב''ע' דף ז(ַּאִטיל , ֲּאָבל ַאּשׁ ְוָנַטל לֹון , ּלֹון ּבְ
ָרֵאל, ּוַמה ִמְצָרֵאי. ַּאְרָעא ִדְלהֹון ל ָהֵני ָטָבאן ְלִיׂשְ ָכל ִאיּנ, ְּדָעְבֵדי ּכָ ִּאְתָדנו ּבְ ּון ִדיִניןּ ּ .

ין ַאר ַעּמִ ור ְוֱאדֹום וׁשְ ַּאּשׁ ַעל ַאַחת , ְוַנְטִלין לֹון ָממֹוֵניהֹון, ְוַקְטִלין לֹון, ִּדְמִעיִקין לֹון, ּ
ֵמיה ָעַלְייהו ָרא ׁשְ ֵעי ְלַיּקָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ּּכַ ּ ּ יב, ְּ  )ח''יחזקאל ל(, ִּדְכּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]892דף [ -ּ

י ְו ִדְלּתִ יְּוִהְתּגַ י ְונֹוַדְעּתִ ּתִ א ַחד. ִּהְתַקִדׁשְ ַמְלּכָ ִמְצַרִים ּבְ ָכל ַמְלִכין , ָהָתם ּבְ ְוָהָכא ּבְ
  .ְּדָעְלָמא

ְמעֹון ָזַקף ְידֹוי וָבָכה י ׁשִ ַההוא ִזְמָנא, ְוָאַמר, ִּרּבִ ַּווי ַמאן ְדִיְזָדַמן ּבְ ּ ָאה חוָלֵקיה , ּ ְּוַזּכָ ּ
ַה ח ּבְ ּכַ ּתְ ַּמאן ְדִיְזָדַמן ְוִיׁשְ ַההוא ִזְמָנא, ּהוא ִזְמָנאּ ַּווי ַמאן ְדִיְזָדַמן ּבְ ּ ִגין ְדַכד ֵייֵתי , ּ ּּבְ

א ִריך הוא ְלַפְקָדא ְלַאַייְלּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ֲהָדה, ְּ ל ַמאן ִאיּנון ְדַקְייִמין ּבַ ּכַ ִּיְסּתָ ּ ָכל ִאיּנון , ּ ּּבְ
ה ֵחי ִעּמָ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ ָכל עֹוָבדֹוי ְדָכל ַחד ְוָחד, ּ אי, ּּבְ ח ַזּכָ ּכַ ּתְ יב. ְוָלא ִיׁשְ  )ג''ישעיה ס(, ִּדְכּתִ

יט ְוֵאין עֹוֵזר ָרֵאל. ְוַאּבִ ין ְלִיׂשְ ין ַעל ַעְקּתִ ה ַעְקּתִ   .ְוַכּמָ

ַההוא ִזְמָנא ח ּבְ ּכַ ּתְ ָאה ַמאן ְדִיְזָדַמן ְוִיׁשְ ַּזּכָ ּ ַההוא ִזְמָנא , ּ ִגין ְדַההוא ְדִיְתָקָיים ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ
ְמֵהיָמנוָתא א, ּּבִ ה ְלַההוא ְנִהירו ְדֶחְדָוה ְדַמְלּכָ ִּיְזּכֶ ּ ּ יב. ּ ּתִ  )ג''זכריה י(, ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ

ְבחֹון ֶאת ַהָזָהב ְוגֹו ים ּכִ ֶסף וְבַחְנּתִ ְצרֹוף ֶאת ַהּכֶ ים ּכִ ּוְצַרְפּתִ ּ ּ'.  

ָרֵאל ין ִמְתָעֵרי ַעל ִיׂשְ ְּלָבַתר ְדִאיּנון ַעְקּתִ ין וַמְלֵכ, ּ ֲחָדא ְּוָכל ַעּמִ ּיהֹון ִיְתַייֲעטון ּכַ
ין, ָּעַלְייהו יׁשִ ֵזיִרין ּבִ ה ּגְ ּמָ ֵעיָטא ֲחָדא ָעַלְייהו, ּוִמְתָעֵרי ּכַ ְלהו ַסְלֵקי ּבְ ּּכֻ ּ א , ּ ְּוֵייתון ַעְקּתָ

א ָחן ָקַמְייָתא, ַעל ַעְקּתָ ּכְ ְתַרְייָתא ְמׁשַ א. ּבַ ֵדין ִיְתָחֵזי ַחד ַעּמוָדא ְדֶאׁשָ ּּכְ א ָּקִאים ֵמֵעָל, ּ
א ִעין יֹוִמין, ְלַתּתָ ין ְדָעְלָמא ָחָמאן ֵליה, ַאְרּבְ ְּוָכל ַעּמִ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא יָחא, ּּבְ א ְמׁשִ ַער ַמְלּכָ א ְדֵעֶדן, ִיּתְ ְנּתָ בלק (ֵּמַההוא ֲאָתר , ְּלַנְפָקא ִמּגֹו ּגִ

ַאְרָעא , ר''ּן ִצפֹו''ּ ְדִאְתְקֵרי ַק)ב''ד ע''ק ָער ּבְ ְּוַההוא יֹוָמא , ּ ְדָגִליל)'ב ב''ויקרא רי(ְוִיּתְ
ן ְּדִיפוק ְלַתּמָ ל ָעְלָמא, ּּ ז ּכָ ֵרי, ִיְתָרּגַ ִאין ּגֹו ְמַעְרֵתי ְוִטּנָ ֵני ָעְלָמא ִמְתַחּבְ ְּדָלא , ְוָכל ּבְ

ָזָבא ּתְ בון ְלִאׁשְ יב. ַּיְחׁשְ ּתִ ְמָערֹות צוִרים וִבְמִחלֹו)'ישעיה ב(, ְּוַעל ַההוא ִזְמָנא ּכְ ּ וָבאו ּבִ ּ ּ ּ ת ּ
ָּעָפר ִמְפֵני ַפַחד ה קומֹו ַלֲערֹוץ ָהָאֶרץ' ּ אֹונֹו ּבְ ּוֵמֲהַדר ּגְ ּ.  

ִּמְפֵני ַפַחד ה ָּדא ַההוא ְרִגיזו ְדָכל ָעְלָמא', ּ ּ ּ יַח. ּ אֹונֹו ָדא ָמׁשִ ּוֵמֲהַדר ּגְ קומֹו ַלֲעֹרץ . ּ ּּבְ
ַאְרָעא , ָהָאֶרץ ֵלי ּבְ ד ְיקום ְוִיְתּגְ ִגין ְדִאיהו הוא ֲאָתר , ָגִלילּ ְד)א''רכ, א''ט ע''וירא קי(ּּכַ ּּבְ ּ ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּקְדָמָאה ְדִאְתָחְרָבא ּבְ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ן ַקְדָמָאה ְלָכל ֲאָתר, ּ ּמָ ֵלי ּתַ ן , ִיְתּגְ ּמָ ּוִמּתַ
ַער ְקָרִבין ְלָכל ָעְלָמא   .ִיּתְ

ִעין יֹוִמין ַמָי, ְלָבַתר ַאְרּבְ ְּדַעּמוָדא ְיקום ֵמַאְרָעא ִלׁשְ ּ , ְּלֵעיֵניהֹון ְדָכל ָעְלָמא, אּ
ֵלי יַח ִיְתּגְ ָטר ִמְזָרח, ּוָמׁשִ  ּכֹוָכָבא )'ט א''בראשית קי, ב''ב ע''ויקרא רי(ַחד , ְּיקום ִמּסְ

ְווִנין ָכל ּגַ ְבָעה ּכֹוָכִבין ַאֲחָרִנין ְדַסֲחָרן ְלַההוא ּכֹוָכָבא, ְמַלֲהָטא ּבְ ְּוׁשִ יה ְקָרָבא , ּ יחון ּבֵ ְּוַיּגִ ּ
יֹוָמא, ָכל ִסְטִריןּבְ ַלת ִזְמִנין ּבְ ְבִעין יֹוִמין, ּתְ ֵני ָעְלָמא ָחָמאן, ַעד ׁשִ   .ְוָכל ּבְ

הו ְקָרָבא, ְּוַההוא ּכֹוָכָבא יַח ּבְ ִטיִסין ְדנוָרא, ַּיּגִ ּּבְ ִצין ְלָכל ֵעֶבר, ּ ּוָבַטׁש , ְמַלֲהִטין ְמַנּצְ
הו א ְוַרְמׁשָ, ַּעד ְדָבַלע לֹון, ּּבְ ָכל ַרְמׁשָ ּוְביֹוָמא ַאִפיק לֹון, אּבְ יחון ְקָרָבא ְלֵעיֵניהֹון . ּ ְּוַיּגִ

ָכל יֹוָמא, ְּדָכל ָעְלָמא ְבִעין יֹוִמין, ְוֵכן ּבְ ְבִעין יֹוִמין. ַעד ׁשִ ִניז ַההוא , ְלָבַתר ׁשִ ִּיְתּגְ
יַח, ּכֹוָכָבא ִניז ָמׁשִ ֵריָסר ַיְרִחין, ְוִיְתּגְ ְּוִיְתַהָדר ַההוא ַעּמוָד, ַעד ּתְ ּ ִמְלַקְדִמיןּ א ּכְ ּא ְדֶאׁשָ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]893דף [ -ּ

יַח ִניז ָמׁשִ ּוֵביה ִיְתּגְ ְּוַההוא ַעּמוָדא ָלא ִיְתָחֵזי, ּ ֵריָסר ַיְרִחין. ּ ְּיַסְלקון ֵליה , ְלָבַתר ּתְ ּ
יַח ַההוא ַעּמוָדא, ְלָמׁשִ ּּבְ ל ּתוְקָפא ְוִעְטָרא ְדַמְלכוָתא, ְלגֹו ְרִקיָעא, ּ ן ְיַקּבֵ ְּוַתּמָ ּ ְוַכד . ּּ

ִמְלַקְדִמין, ָנִחית א ּכְ ִּיְתָחֵזי ַההוא ַעּמוָדא ְדֶאׁשָ ּ ּ ֵלי ְלָבַתר , ְּלֵעיֵניהֹון ְדָכל ָעְלָמא, ּּ ְוִיְתּגְ
יַח יִאין, ָמׁשִ ין ַסּגִ יה ַעּמִ ׁשון ְלַגּבֵ ּנְ ְּוִיְתּכַ ָכל ָעְלָמא, ּ ַער ְקָרִבין ּבְ ַער . ְוִיּתְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִיּתְ ּ

ִריך הוא ּגְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ין ְדָעְלָמאְּ יה ְלָכל ַעּמִ ּבוְרּתֵ ּ ָכל ָעְלָמא, ּ יָחא ִיְתְיַדע ּבְ א ְמׁשִ , ּוַמְלּכָ
יה ָחא ְקָרָבא ּבֵ ָרא ְלַאּגָ ְּוָכל ַמְלִכין ְדָעְלָמא ִיְתָערון ְלִאְתַחּבְ ּ ּ.  

ה  ְייהו)עמין(ְוַכּמָ ּ ִמְפִריֵצי ְיהוָדִאין ִיְתַהְפכו ְלָאַהְדָרא ְלַגּבַ ּ ּ ּּ הֹוןְּוֵייתון ִע, ּ ָחא , ּמְ ְלַאּגָ
יָחא א ְמׁשִ ֵרה יֹוִמין. ְקָרָבא ַעל ַמְלּכָ ל ָעְלָמא ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ך ּכָ ֵדין ִיְתָחּשַׁ א , ְּכְ יִאין ֵמַעּמָ ְוַסּגִ

ַההוא ֲחׁשֹוָכא ָרֵאל ְיהֹון ֵמִתין ּבְ ְּדִיׂשְ ִתיב. ּ ה )'ישעיה ס(, ְּוַעל ָדא ּכְ ך ְיַכּסֶ ה ַהֹחׁשֶ י ִהּנֵ ְ ּכִ

יםֶאֶרץ ַוֲעָר   .ֶּפל ְלאוּמִ

  ]א''ע' דף ח -' בזוהר חלק [

י )ב''דברים כ(ָּפַתח ְוָאַמר  ָכל ֵעץ אֹו  )א''ע' דף ח( ּכִ ֶדֶרך ּבְ ֵרא ַקן ִצפֹור ְלָפְניך ּבַ ְִיּקָ ָּ ּ
יִצים ְוָהֵאם רֹוֶבֶצת ְוגֹו ַלח ֶאת ָהֵאם ְוגֹו', ַעל ָהָאֶרץ ֶאְפרֹוִחים אֹו ּבֵ ׁשַ ֵלח ּתְ ּׁשַ ַהאי ', ּ

ִניִזין, ּ אֹוִקיְמָנא ֵליהְקָרא ְּוִאיהו ַחד ִמִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּגְ יה ָרִזִי , ּּ ַּוֲאָנן ִאית ָלן ּבֵ
ִניִזין ִביִלין ְוָאְרִחין ְיִדיָען ְלַחְבַרָייא, ְּדאֹוַרְייָתא ּגְ ִביִלין , ּׁשְ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ִאינון ּתְ ּּבְ ּ

  .ְּדאֹוַרְייָתא

ְמעֹון ְל י ׁשִ ֵריהָאַמר ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ יָחא, ֶאְלָעָזר, ִּרּבִ א ְמׁשִ ַער ַמְלּכָ ִזְמָנא ְדִיּתְ ה , ּּבְ ּמָ ּכַ
ָעְלָמא ֲערון ּבְ ין ָאֲחָרִנין ִיּתְ א ֲחֵזי. ָּאִתין ְוִנּסִ א, ּתָ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ּּבְ ִאית ֲאָתר ַחד , ּ

ִניז ְוָטִמיר ְדָלא ִאְתְיַדע ָמא , ּּגָ ְווִניןְּוִאיהו ְמֻרּקְ ה ּגַ ַכּמָ ִניִזין ֶאֶלף ֵהיָכִלין , ּבְ ּוֵביה ּגְ ּ
ְּדִכּסוִפין הו. ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָעִייל ּבְ יַח, ּ ר ָמׁשִ ִגְנָתא ְדֵעֶדן, ּבַ ִדיר ּבְ ְּדִאיהו ָקִאים ּתָ ּ ּ.  

יִאין ְדַצִדיַקָיא ְרִתיִכין ַסּגִ א ְמַסֲחָרא ּבִ ְנּתָ ְּוָכל ּגִ יַח ָקִאים ָעַלְייהו, ּ ּוָמׁשִ ה , ּ ּמָ ְוַעל ּכַ
ן ּמָ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ּתַ יְרָיין ְדִנׁשְ ֵּחיִלין וַמׁשִ ּ ּ י ַיְרֵחי, ּ י, ּוְבָראׁשֵ ֵתי, ּוִבְזַמּנֵ ּבָ יַח , ּוְבׁשַ ָמׁשִ

ָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ַההוא ֲאָתר ְלִאׁשְ ָּעאל ּבְ ּ.  

ל ִאיּנון ֵהיָכִלין ָללִאית ֲאָתר ַא, ְּלגֹו ְלגֹו ִמּכָ , ֲּחָרא ָטִמיר ְוָגִניז ְדָלא ִאְתְיַדע ּכְ
יה. ְוִאְקֵרי ֵעֶדן ְּוֵלית ַמאן ְדָיִכיל ְלִמְנַדע ּבֵ ּ יַח ַאְגִניז . ּ ַּסֲחָרֵניה ,  ְלַבר)א יתגלי''ס(ּוָמׁשִ

ְּדַההוא ֲאָתר ַּעד ְדִאְתְגֵלי ֵליה ַחד ֲאָתר, ּ ְּדִאְקֵרי ַקן ִצפֹור. ּ ְּוִאיהו ֲאָתר ְדָכִרי, ּ ּז ָעֵליה ּ
ַּההוא ִצפֹור ָכל יֹוָמא. ּ ִגְנָתא ְדֵעֶדן ּבְ ַער ּבְ ְּדִאּתְ ּ.  

ּוְבַההוא ֲאָתר ין, ּ ַאר ַעּמִ ָמן ְדיוְקִנין ְדָכל ׁשְ ְּמֻרּקְ ּ ָרֵאל , ּּ ָנׁשו ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ְּדִאְתּכְ ּ ּ ּ
ַההוא ֲאָתר. ְלַאְבָאָשא לֹון ית ְד, ְוָחֵזי ֲאָבָהן, ָזִקיף ֵעינֹוי, ָּעאל ּבְ ן ּבֵ ָחְרּבַ ָעאִלין ּבְ

ַאְנָפָהא)א''ב ע''שמות י(ַּעד ְדָחֵמי ְלָרֵחל , ֱאָלָהא ּ ְדִדְמָעָהא ּבְ ִריך הוא ְמַנֵחם , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְנחוִמין, ָּלה ָלא ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ְּוָלא ְצִביַאת ְלַקּבְ ֵחם ַעל )א''ירמיה ל(, ּּכְ  ֵמֲאָנה ְלִהּנָ
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ֶניָה ֵדי. ּבָ יַח ָאִרים ַקֵליה וָבֵכי. ןּכְ ָּמׁשִ א ְדֵעֶדן, ּ ְנּתָ ל ּגִ ְּוִאְזַדְעַזע ּכָ ְּוָכל ִאיּנון ַצִדיַקָיא , ּ ּ ּ
יה עו וָבכו ִעּמֵ ן ּגָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ.  

ְנָייָנא ֵעי וָבֵכי ִזְמָנא ּתִ א, ּּגָ ְנּתָ י ּגִ ּבֵ ְּוִאְזַדְעַזע ַההוא ְרִקיַע ְדַעל ּגַ ּ ֶאֶלף ְוָחֵמׁש ֵמָאה , ּ
ְרָיין ִעָלִאיןִרּב ְרְסָייא ִעָלָאה, ֹּוא ַמׁשְ ַּעד ְדָמֵטי ְלגֹו ּכֻ ֵדין. ּ ִריך הוא ָרִמיז , ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ְּלַההוא ִצָפָרא ְּוָעאל ְלַההוא ֵקן ִדיָלה, ּ ּ יַח, ּ י ָמׁשִ ַער , ְּוָקֵרי ַמה ְדָקֵרי, ְוָיְתָבא ְלַגּבֵ ְוִאּתְ
ַער   .ַּמה ְדִאּתְ

ְרְס אַּעד ְדִמּגֹו ּכֻ ַלת ִזְמִנין ַההוא ַקן ִצפֹור, ָּייא ַקִדיׁשָ ִּאְתְקֵרי ּתְ יַח, ּ ְּוֹכָלא , ּוָמׁשִ
ַּסְלִקין ְלֵעיָלא ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּואוֵמי לֹון קוְדׁשָ ּ ָרא ָמְלכו ַחָייָבא ִמן ָעְלָמא, ְּ ְּלַאְעּבְ ַעל , ּ
יַח ָרֵאל, ְּיָדא ְדָמׁשִ ּוְלָנְקָמא ַנְקִמין ְדִיׂשְ ִריך הוא , ּיּנון ַטְבָווןְוָכל ִא. ּ א ּבְ ְּדָזִמין קוְדׁשָ ּ ְּ

יה ד ְלַעּמֵ יה. ְּלֶמְעּבַ יַח ְלדוְכּתֵ ְּוָתב ַההוא ַקן ִצפֹור וָמׁשִ ּ ּ ִניז ּגֹו ַההוא . ּּ יַח ְוִאְתּגְ ְּוָתב ָמׁשִ
ִמְלַקְדִמין ֲּאָתר ּכְ ּ.  

ִריך הוא ְלַאְתְקָנא ָעְלִמ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ּוְבִזְמָנא ְדִיּתְ ּ ּ ֵמיה , יןְּ ְּוִאְתְנִהירו ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ
ִלימו ׁשְ ֵה''יֹו, ּּבִ ֵה'' ָוא)לאתקנא(, א''ד ּבְ ִלימו ַחד, א''ו ּבְ ׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ַער ַחד . ּ ֵדין ִיּתְ ּכְ

ּּכָֹכָבא ְדִחיָלא ֶאְמַצע ְרִקיָעא, ּ ָווָנא, ּבְ ָגֶון ַאְרּגְ יָמָמא ְלֵעיֵניה, ּכְ ֹּון ְדָכל ָלִהיט ְוָנִציץ ּבִ
  .ָעְלָמא

ְטָרא ְדָצפֹון א ִמּסִ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ִּויקום ַחד ׁשַ ּ ִּויקום ָדא ָלֳקֵבל ָדא , ּגֹו ְרִקיָעא, ּ ּ ּ
ִעין  ֵני ָעְלָמא)'ב ב''קע(ַאְרּבְ ל ּבְ ֲהלון ּכָ ִעין יֹוִמין. ּ יֹוִמין ְוִיְתּבָ חון ְקָרָבא, ְלסֹוף ַאְרּבְ , ַּיּגִ

ְלהֹוָבא ּ ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא,ּכָֹכָבא ְוׁשַ א, ּ יִקידו ְדֶאּשָׁ ְלהֹוָבא ּבִ ט ַההוא ׁשַ ְּוִיְתָפּשַׁ ּ ּ ְטָרא , ּ ִמּסִ
ִליִטין וַמְלִכין ְואוַמָיא , ְּוַיֲחׁשֹוב ְלִמְבַלע ַההוא ּכָֹכָבא, ּגֹו ְרִקיָעא, ְּדָצפֹון ה ׁשַ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ

ֲהלון ֵמַהאי, ְוֲעַמְמָיא   .ִּיְתּבָ

ַלק ֵדין ִיְסּתַ ּ ַההוא ּכָֹכָבא ִלְסַטר ָדרֹוםּּכְ ְלהֹוָבא, ּ לֹוט ַעל ַההוא ׁשַ ְּוַההוא , ְּוִיּשְׁ
ְרִקיָעא ַלע ְזֵעיר ְזֵעיר ּבִ ְלהֹוָבא ִיְתּבְ ֵמי ַההוא ּכָֹכָבא, ׁשַ ָלל, ִּמּקָ ֵדין. ַּעד ְדָלא ִיְתָחֵזי ּכְ , ּכְ
ְרִקיַע ְתֵריַסר ּתְ, ַּההוא ּכָֹכָבא ַיְעֵביד אֹוְרִחין ּבִ ְרִקיָעא , ּחוִמיןּבִ ְּוַקְייִמין ִאיּנון ְנהֹוִרין ּבִ

ֵריַסר יֹוִמין   .ּתְ

ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ֵריַסר יֹוִמין ִיְזַדְעְזעון ּכָ ְּלָבַתר ּתְ ַפְלגות יֹוָמא, ּ א ּבְ ְמׁשָ ך ׁשִ ְּוִיְתַחּשַׁ ָמה , ְ ּכְ
א י ַמְקְדׁשָ ך יֹוָמא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ְּדִאְתַחּשַׁ ּ ַמָיא ְוַאְרָעאַּעד ְדָלא ִיְתֲח, ְּ ּזון ׁשְ ַער ַחד ָקָלא . ּ ְּוִיּתְ

ַרַעם ְוִזיִקין ְּוִאְתַחְלַחָלא ַאְרָעא ֵמַההוא ָקָלא, ּבְ יה, ּ יְרָיין ְימותון ִמּנֵ ה ֵחיִלין וַמׁשִ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ע' דף ח -' בזוהר חלק [

ָתא, ְּוַההוא יֹוָמא א ְדרֹוִמי ַרּבְ ַקְרּתָ ַער ּבְ ְל, ִּיּתְ אַחד ׁשַ ַההוא ָקָלא , ּהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ּּבְ ּ
ָכל  ַער ּבְ ה ִמְגָדִלין. ָעְלָמא )ב''ע' דף ח(ְּדִיּתְ ּמָ ה ֵהיָכִלין, ְּויֹוִקיד ּכַ ה ִמְגָדִלין , ְוַכּמָ ְּוַכּמָ
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ִּיְפלון ַההוא יֹוָמא ְוֻכְלהו, ּ י ְוַרְבְרֵבי ִיְפלון ּבְ ּכֵ ה ַפְרַדׁשְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּּ ּ ׁשון ָעָל, ּ ּנְ ִּיְתּכַ ְוָכל . ה ְלִביׁשּ
ֵני ָעְלָמא ָלא ַיְכִלין  ָזָבא)א יחשבון''ס(ּבְ ּתְ   . ְלִאׁשְ

ֵריַסר ַיְרִחין, ֵּמַההוא יֹוָמא ל ַמְלַכָיא, ַעד ּתְ ֵזרֹות, ִּיְתַיֲעטון ּכָ ה ּגְ ּמָ ה , ְּוִיְגְזרון ּכַ ְוַכּמָ
ָרֵאל ָמדֹות ַעל ִיׂשְ יה , ׁשְ ְּוִיְצְלחון ּבֵ ָמה ְד, )א בהון''נ(ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִיְעַרע ּּכְ ַמר ַזּכָ ִּאּתְ ּ

ן ּמָ ִעְרבוְבָיא ַסְגָיא, ּתַ ן ְוָכל ָעְלָמא ְיֵהא ּבְ ּמָ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָלא ִיֲעַרע ּתַ ְּוַזּכָ ּ ּ.  

ֵריַסר ַיְרֵחי ָרֵאל, ְלסֹוף ּתְ ֶבט ִמִיׂשְ ָּיקום ׁשֵ יָחא, ּ א ְמׁשִ א , ָּדא ַמְלּכָ ְנּתָ ַער ּגֹו ּגִ ְּדִיּתְ
ן. ןְּדֵעֶד ּמָ ְּוָכל ִאיּנון ַצִדיַקָיא ַיְעְטרון ֵליה ּתַ ּ ּ רון ֵליה ָמאֵני ַזְייָנא, ּּ ְּוַיְחּגְ יָמן , ּ ַאְתָוון ְרׁשִ ּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ְּדָמאֵני ִדׁשְ ּ ּ.  

ַעְנֵפי ִאיָלִנין ְדִגְנָתא ְּוָקָלא ִיְתפֹוֵצץ ּבְ ּ ַחִיל, ּ י ֶעְליֹוִנ, ְוָאַמר, ָקֵרי ּבְ ִּאְתֲערו ַקִדיׁשֵ , יןּ
יָחא ֵמי ְמׁשִ ּקומו ִמּקָ ַבְעָלה, ּ ָתא ּבְ ָרא ִאיּתְ ֵעי ְלַנְקָמא ָלה , ָּהא ִעָדָנא ְלִאְתַחּבְ ּוַבְעָלה ּבָ ּ ּ

ּנוְקִמין ְדָעְלָמא ּוְלָאָקָמא ָלה, ּ ּוְלַאְנָעָרה ָלה ֵמַעְפָרא, ּ ּ.  

ְלהו ֵדין ְיקומון ּכֻ ּּכְ ּ ִמְלַקְדִמין ָמאֵנ, ּּ רון ֵליה ּכְ ְּוַיְחּגְ ּ ִיְצָחק , ַּאְבָרָהם ִמיִמיֵניה, ּי ַזְייֵניהּּ
ָמאֵליה ה ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא, ַּיֲעֹקב ָקֵמיה, ִּמּשׂ ל ִאֵלין ַצִדיַקָיא, ֹמׁשֶ ַּעל ּכָ ּ ָאִזיל ְוָרִקיד ּגֹו , ּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ   .ּּגִ

יַח יָון ְדִאְתַקן ָמׁשִ א ְדֵעֶדן, ּּכֵ ִגְנּתָ ַּעל ְיָדא ְדַצִדיַקָיא ּבְ א ְדִאְקֵרי ֵיע. ּּ ַההוא דוְכּתָ ּול ּבְ ּ ּ ּ ּ
ִמְלַקְדִמין''ּן ִצפֹו''ַק ּר ּכְ א, ּ ית ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ן ַההוא ִדיוְקָנא ְדָחְרּבַ ּמָ ְּוָחֵמי ּתַ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ַצִדיַקָיא , ּּ ּ ּ ּ

יה ְּדִאְתְקָטלו ּבֵ ּ ן . ּ ּמָ ֵדין ָנִטיל ִמּתַ ין )א עשר''ס(ּכְ י )א ואקרון''נ( ְּוִאיּנון, ְּלבוׁשִ ר ְלבוׁשֵ ּ ֶעׂשֶ
ִעין יֹוִמין. ִקְנָאה ן ַאְרּבְ ּמָ ִניז ּתַ ָלל, ְוִיְתּגְ ְלָיא ּכְ   .ְּדָלא ִאְתּגַ

ִעין יֹוִמין ַער, ְלסֹוף ַאְרּבְ ְּוִיְתְקֵרי ִמּגֹו ּכוְרְסָייא ִעָלָאה, ָקָלא ַחד ִיּתְ ּ ן ''ַּההוא ַק, ּ
יה''ִּצפֹו ִניז ּבֵ יָחא ְדִאְתּגְ א ְמׁשִ ַמְלּכָ ּר ּבְ ּוְכֵדין ַסְלִקין ֵליה ְלֵעיָלא. ּ ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

יָחא א ְמׁשִ א נוְקָמא, ָּחֵמי ֵליה ְלַמְלּכָ ְלבוׁשָ ִּמְתָלַבׁש ּבִ , ְּוָחִגיר ָמאֵני ַזְייֵני ָנִטיל ֵליה, ּ
יה יק ֵליה ַעל ֵריׁשֵ ְּוָנׁשִ ּ.  

ֵדין ִעין ְרִקיִעין' ִּמְזַדְעְזָען ג, ּכְ ִריך הוא ְלַחד ְרִקיָעא , ְמָאה ְוִתׁשְ א ּבְ ְּוַאְרִמיז קוְדׁשָ ְּ

ית ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ִניז ִמׁשֵ ֵּמִאינון ְדֲהָוה ּגָ ְּוַאִפיק ֵמַחד ֵהיְכָלא ִדְבַההוא ְרִקיָעא , ּ ּ תרומה (ּ

ִליָפא)'ב א''קל ְתָרא ּגְ ין,  ַחד ּכִ ָמָהן ַקִדיׁשִ ׁשְ ָקא ּבִ ַההוא ִעְטָרא ִאְתַעַט. ְּמַחּקְ ּּבְ א ּ ּר קוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ א, ְ ָרֵאל ַית ַיּמָ ד ָעְברו ִיׂשְ ל ְרִתיֵכי ַפְרֹעה וָפָרׁשֹוי, ּּכַ ְּלֵמיַטל נוְקִמין ִמּכָ ּּ ,

יָחא א ְמׁשִ   .ְּוַאְעַטר ֵליה ְלַמְלּכָ

ּקוִנין ָכל ָהֵני ּתִ ן ּבְ ּקַ יָון ְדִאְתַעָטר ְוִאְתּתָ ּּכֵ ּ ִריך הו, ּ א ּבְ ָּנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ּ יק ֵליה ְּ ּא ְוָנׁשִ
ִמְלַקְדִמין ּּכְ ין, ַמאן ָחֵמי. ּ ְרָיין ִעָלִאין, ְּרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּוַמׁשִ ְּדָסֲחִרין ֵליה, ּ ְּוָיֲהִבין ֵליה , ּ

יִאין ָזן ַסּגִ ָנן וְנִבְזּבְ ְלהו, ַּמּתְ ְּוִיְתַעָטר ִמּכֻ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]896דף [ -ּ

ַחד ֵהיְכָלא ן ּבְ ּמָ ל ִאיּנון ַמְלֲאֵכ, ָעאל ּתַ ְּדִאְקרון ֲאֵבֵלי ִציֹון, ּי ִעָלֵאיְּוָחֵמי ּכָ ּ ִּאיּנון , ּ
א י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ְּדָבכו ַעל ָחְרּבַ ּ ִדיר, ּ ְּוִאיּנון ַיֲהִבין ֵליה ַחד פוְרִפיָרא סוָמָקא, ּוָבָכאן ּתָ ּ ּ ּּ ,

ד נוְקִמין ֵדין. ְּלֶמְעּבַ ַההוא ַקן ִצפֹור, ּכְ ִניז ֵליה ּבְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ן ְוִא, ְּ ּמָ י ּתַ ּסֵ ְתּכַ
ָלִתין יֹוִמין   .ּתְ

ָלִתין יֹוִמין ַההוא ַקן ִצפֹור, ְלָבַתר ּתְ ּּבְ ּקוִנין ֵמֵעיָלא , ּ ָכל ִאיּנון ּתִ ֵּיחות ְמֻעָטר ּבְ ּ ּ ּ
א ּתָ ין ַסֲחָרֵניה, ּוִמּתַ ְרָיין ַקִדיׁשִ ה ַמׁשִ ַּכּמָ ל ָעְלָמא, ּ ֵלי ֵמְרִקיָעא , ַּחד ְנִהירו, ְּוֵיְחמון ּכָ ּתָ

ְבָעה יֹוִמין, ַאְרָעאְל ֲהלון, ְּוֵיקום ׁשִ ֵני ָעְלָמא ִיְתְמהון ְוִיְתּבָ ְּוָכל ּבְ ַלל, ּ ְּוָלא ִיְנְדעון ּכְ ר , ּ ּבַ
יִמין ָרִזין ִאֵלין, ִּאיּנון ַחּכִ ְּדַיְדִעין ּבְ ָאה חוָלֵקיהֹון, ּ   .ַּזּכָ

ְבָעה יֹוִמין ִיְתַעֶתד  ַאְרָע)א יתעטר''ס(ְּוָכל ִאיּנון ׁשִ ַההוא ַק, א ּבְ ָאן . ר''ּן ִצפֹו''ּּבְ ּבְ
ֶדֶרך. ֲאָתר ְּבַ ָּדא ְקבוַרת ָרֵחל, ּ ת אֹוְרִחין, ּ ָפָרׁשַ ְּדִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ר ָלה. ּ ַּוִיָנֵחם ָלה, ִּויַבּשֵׂ ּ ,

ְנחוִמין ל ּתַ ַקּבֵ ּוְכֵדין ּתְ יק ֵליה, ּ ְּוָתקום ְוְתַנׁשִ ּ.  

ְּלָבַתר ֵיקום ַההוא ְנִהירו ֵמַההוא ֲא ּ ּ א ְדִאיָלֵני, ָתרּ ְיִריחֹו ַקְרּתָ ֵרי ּבִ ָכל ֵעץ ָדא . ְּוׁשָ ּּבְ
ֵלים, אֹו ַעל ָהָאֶרץ. ְיִריחֹו ָּדא ְירוׁשְ ַההוא ְנִהירו ְדַק. ּ ִניז ּבְ ִּוְיֵהא ּגָ ּ ֵריַסר ''ּן ִצפֹו''ּ ר ּתְ
  .ַיְרֵחי

  ]א''ע' דף ט -' בזוהר חלק [

ֵריַסר ַיְרֵחי ַתר ּתְ ִּיְזְדַקף ַההוא ְנ, ּבָ ַמָיא ְוַאְרָעאּ ין ׁשְ ִּהירו ּבֵ ֵרי , ּ  )ב''ע' שמות ז(ְוִיׁשְ
ַאְרָעא ְדָגִליל ָרֵאל, ּּבְ ירוָתא ְדָגלוָתא ְדִיׂשְ ן ֲהָוה ׁשֵ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ֵלי ֵמַההוא ְנִהירו ְדַקן . ּ ן ִיְתּגְ ְּוַתּמָ ּ ּ

ִמ. ְּוָתב ְלַאְתֵריה, ִּצפֹור ל ַאְרָעא ּכְ ְּוַההוא יֹוָמא ִיְזַדְעַזע ּכָ ְּלַקְדִמיןּ ַמָיא ַעד , ּ ְייֵפי ׁשְ ִּמּסַ
ַמָיא) א''ע' דף ט( ּוְכֵדין ֶיחזון, ַּסְייֵפי ׁשְ ל ָעְלָמא)ינדעון( ּ יָחא,  ּכָ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ , ְּדָהא ִאְתּגְ

ַאְרָעא ְדָגִליל   .ּּבְ

אֹוַרְייָתא ל ִאיּנון ְדָלָעאן ּבְ ׁשון ֵליה ּכָ ּנְ ְּוִיְתּכַ ּ ּ ָעְלָמאְּוִאיּנון ְזִעיִר, ּ ּוִבְזכות ְינוֵקי . ין ּבְ ּ ּ
ָרא, ְּדֵבי ַרב ּבְ ֵקף ֵחיֵליה ְלִאְתּגַ חון ִאֵלין. ְּוָרָזא ָדא ֶאְפרֹוִחים, ִּיְתּתַ ּכְ ּתְ ְּוִאי ָלא ִיׁשְ ָהא , ּ

הֹון ְוַיְנֵקי תוְקָפא ְדִאּמְ ְּינוֵקי ְדַיְתִבין ּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּ מוֵלי ֵמָח)ח''ישעיה כ(, ּכְ ָלב ּ ּגְ
ָדִים יֵקי ִמּשָׁ ִּדְבִגין ִאֵלין, ְּוַהְיינו אֹו ֵביִצים. ַעּתִ ָרֵאל , ּ הֹון ְדִיׂשְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ְרָיא ׁשְ ּׁשַ

ָגלוָתא   .ּּבְ

ַההוא ִזְמָנא חון ּבְ ּכְ ּתַ יִמין ְזִעיִרין ִאיּנון ְדִיׁשְ ְּדָהא ַחּכִ ּ ּ ּ  ְוָהֵאם )ב''דברים כ(ְּוַהְיינו , ּ
ִציםרֹוֶבֶצת ַעל ָהֶאְפר ִנים , ֹוִחים אֹו ַעל ַהּבֵ ח ָהֵאם ַעל ַהּבָ ּקַ דהא ביה לא קיימא (לא ּתִ

דכיון דאינון רביין וינוקין יהבין , מילא לאפקא מגלותא אלא במלכא עילאה
 )תוקפא למלכא משיחא כדין אימא עילאה דהיא רביעא עלייהו יתערת לגבי בעלה

ב  ֵריַסר ַיְרִחין ַא)הכי(ְוִיְתַעּכָ ְעָלה, ְלָבַתר. ֲחָרִנין ַעד ּתְ ָמה , ְּויֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא, ֵּייֵתי ּבַ ּכְ
ת ָדִוד ַהּנָֹפֶלת)'עמוס ט(, ְדַאּתְ ָאֵמר   .ּ ָאִקים ֶאת ֻסּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]897דף [ -ּ

ַההוא יֹוָמא לוָתא, ּּבְ ֲאֵרי ְוִיְכנֹוׁש ּגָ יָחא ׁשָ א ְמׁשִ ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי , ַּמְלּכָ ִמּסַ
ָמה ְדַאּתְ, ָעְלָמא ָמִים ְוגֹו)'דבהם ל( ָאֵמר ּכְ ְקֵצה ַהּשָׁ ָ ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ , ֵּמַההוא יֹוָמא. 'ּ

ִמְצַרִים ִריך הוא ּבְ א ּבְ ין וְגבוָראן ְדָעַבד קוְדׁשָ ל ָאִתין ְוִנּסִ ּּכָ ּ ּ ּ ָרֵאל, ְּ ָמה , ַיֲעִביד לֹון ְלִיׂשְ ּכְ
יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָר)'מיכה ז(ְדַאּתְ ָאֵמר    .ִּים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹותָ ּכִ

ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ִביִלין , ֶאְלָעָזר ּבְ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ָרָזא ִדּתְ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ל ִאֵלין ִמִלין ּתִ ּּכָ ּ ּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִבׁשְ ָעְלָמא, ּ ֲערון ּבְ ין ִאֵלין ָלא ִיּתְ ְּוַעד ְדִנּסִ ָמא , ּּ ִלים ָרָזא ִדׁשְ ּתְ ָּלא ִיׁשְ

אַּקִד ַער ְלַאֲהָבה, יׁשָ ּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָלא ּתִ נֹות )'שיר השירים ב(ּכְ י ֶאְתֶכם ּבְ ְעּתִ ּבַ  ִהׁשְ
ְצָבאֹות ַלִים ּבִ ְצָבאֹות. ְּירוׁשָ א : ּבִ ַאְילֹות . ּ ְדִאְקֵרי ְצָבאֹות)א משיחא''נ(ָּדא ַמְלּכָ אֹו ּבְ

ְרָיין ִדְלַתּתָ ָאר ֵחיִלין וַמּשִׁ ֶדה ׁשְ ַּהּשָׂ עֹוְררו ֶאת ָהַאֲהָבה. אּ ִעירו ְוִאם ּתְ ִּאם ּתָ ָּדא ְיִמיָנא : ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִכיַבת ְלַעְפָרא. ה''ְּדִאְקֵרי ַאֲהָב, ְּ ְחָפץ ַהִהיא ִדׁשְ ּתֶ ַּעד ׁשֶ ִויֵהא , ּ
ה א ּבָ ְּרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ י ְלַההוא ָדָרא. ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִיְזּכֵ ַּזּכָ ּ ּ ָאה, ּ ָעְלָמא ֵדיןַזּכָ ּ ִאיהו ּבְ ּ ,

ָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה ִאיהו ּבְ ְּוַזּכָ ּ.  

ִריך הוא' ר א ּבְ ְצלֹו ְלקוְדׁשָ ְמעֹון ָאִרים ְידֹוי ּבִ ּׁשִ ְּ ּ ְּוַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ְּלָבַתר ְדַצֵלי , ּ ּ
ֵריה' ָּאתו ר, ְּצלֹוֵתיה א ְוָיְתבו ָקֵמיה' ְור, ֶּאְלָעָזר ּבְ ַּאּבָ ַּעד ְדֲהוו ַי. ּ ָּחמו ַחד , ְּתֵבי ָקֵמיהּ

ך ְְנִהירו ִדיָמָמא ְדִאְתֲחׁשָ ּ ּ ַקע ַחד ִצּנֹוָרא , ּ ּתְ א )צרורא(ְוִאׁשְ א ּגֹו ַיּמָ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ּ ְדׁשַ ּ
ל ַההוא ֲאָתר, ִּדְטֶבְרָיה ְּוִאְזַדְעַזע ּכָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ א הוא ִעָדָנא, ָאַמר ַרּבִ ּתָ ַּוַדאי ַהּשְׁ ִר, ּ א ּבְ ר ִלְבנֹויְּדקוְדׁשָ ּיך הוא ִאְדּכַ ְ ,
א א ַרּבָ ֵרין ִדְמִעין ְלגֹו ַיּמָ ין. ְּוָאִחית ּתְ א, ְוַכד ַנְחּתִ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ַהאי ִצּנֹוָרא ְדׁשַ ַּפְגִעין ּבְ ּ ּ ,

א ַיּמָ ָדא ּבְ ְקעו ָדא ּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ ְמעֹון וָבכו ַחְבַרָייא. ּ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ּּבָ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ָרֵזי ְדַאְתָוון ִדׁשְ ַעְרָנא ּבְ ָּהא ִאּתְ ּ ִסְתָרא ְדִאְתָערוָתא , ּ ּּבְ ּ
ִּדיֵליה נֹוי, ּ י ּבְ א, ְלַגּבֵ ּתָ ר ָנׁש , ִּאית ִלי ְלַגָלָאה, ֲאָבל ַהׁשְ ַּמה ְדָלא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלּבַ ּ

ֶּאָלא ְזכו ְדָדָרא ָדא. ַּאֲחָרא ְלַגָלָאה ּ ּ יָחאְּיַקֵיים ָעְל, ּ א ְמׁשִ י . ָּמא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון ְלר א' ׁשִ י ַאּבָ ֵריה וְלִרּבִ ֶּאְלָעָזר ּבְ ִקיוַמְייכו, ּ ּקומו ּבְ ּ ּ א' ֶאְלָעָזר ור' ָּקמו ר. ּ ָכה . ַאּבָ ּבָ

ְמעֹון ִזְמָנא ַאֲחָרא י ׁשִ ַמה ְדַאִמיָנא , ַרּבִ לוָתא )א דחמינא''נ(ָּאַמר ַווי ַמאן ְיקום ּבְ ּ ּגָ
ך ל, ְִיְתְמׁשַ   .ַמאן ָיִכיל ְלִמְסּבַ

ּאוף ִאיהו ָקם ְוָאַמר  יר '  ה)ו''ישעיה כ(ּ ך ַנְזּכִ ָעלונו ֲאֹדִנים זוָלֶתך ְלַבד ּבְ ֱָאֹלֵהינו ּבְ ָ ּ ּ ּ ּ
ֶמך ַהאי ְקָרא אוְקמוָה ּׁשְ ּ ַהאי ְקָרא ִאית ָרָזא ִעָלָאה. ָ : ֱּאֹלֵהינו' ה. ּּגֹו ְמֵהיָמנוָתא, ֲּאָבל ּבְ

ירוָתא ְדָרִזין ִעָלִאין ָּדא הוא ׁשֵ ּ ּ ּ ְלהו ְלַאְדְלָקא, ּ ין ּכֻ ָרּגִ ל ְנִהירו ְדׁשְ ן ָנְפִקין ּכָ ּמָ ֲּאָתר ְדִמּתַ ּ ּ ּּ .
ל ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא ְלָיא ּכָ ן ּתַ ְּוַתּמָ ִליט ַעל ּכָֹלא, ּ ָמא ָדא ׁשַ ּׁשְ ּ ּ.  

ָעלונו ֲאֹדִנים זוָלֶתך ָּבְ ּ ּ א ְדִי. ּ ְּדָהא ַעּמָ ָרֵאלּ ָמא , ׂשְ ר ׁשְ ִליט ָעֵליה ּבַ ֵּלית ַמאן ְדׁשַ ּּ
ִּעָלָאה ָדא ִליט ָעֵליה ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ָגלוָתא ׁשַ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]898דף [ -ּ
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ֶמך יר ׁשְ ך ַנְזּכִ ְָלַבד ּבְ א. ָ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ּ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ ֶסת ּוְכְנ, ּ
ך ָמא ָדא ְדִאְקֵרי ּבְ ְרָכא ֶאָלא ִמּגֹו ׁשְ ָרֵאל ָלא ִמְתּבָ ִָיׂשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )ב''שמות ל(ּכְ

ך ְעּתָ ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ָרֵאל )ח''בראשית מ( ְֲאׁשֶ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְּבְ ך ָארוץ )ח''תהלים י( .ָ י ּבְ ּ ּכִ ָ

דוד ּתְ. ּּגְ ִלימו ִאׁשְ ּוִבְזְמָנא ִדׁשְ ּ ָּלא ֲהָוה ִמְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ַכחּ ּ  )ב''דף ט ע(ְוָאִסיר . ּ
א ָדא ִמן ָדא ְּלַאְפְרׁשָ ְעָלה, ּ ָתא ִמּבַ ַרְעיֹוִני, ִּאּתְ ְדִכירו, ָלאו ּבְ ִגין ְדָלא , ְּוָלאו ּבִ ּּבְ

ְּלַאֲחָזָאה ִפרוָדא ַכח, ּ ּתְ ָגלוָתא ִפרוָדא ִאׁשְ א ּבְ ּתָ ְּוַהּשְׁ ְּדִמּגֹו ָעאקו, ּּ , ּ ְדָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנאּ
ֲּאָנן ַעְבִדין ִפרוָדא ם, ּ ָרא ַההוא ׁשֵ ְעָלה, ְּלַאְדּכְ ר ִמּבַ ִכיַבת ְלַעְפָרא, ּּבַ ִגין ְדִאיִהי ׁשְ , ּּבְ

ֶמך יר ׁשְ ך ַנְזּכִ ְָוַהְיינו ְלַבד ּבְ ָ ּ.  

ְעָלה ר ִמּבַ ֵפרוָדא, ּּבַ ם ּבְ ֲּאָנן ַדְכִרין ְלַהאי ׁשֵ ִגין ַדֲאַנן ְר, ּ ְלִטין , ְִחיִקין ִמיָנךּּבְ ְוׁשַ
ך, ַאֲחָרִנין ֲעָלן ָמא ְדִאְקֵרי ּבְ ֵפרוָדא ִמן ׁשְ ֶמך ִאיהו ּבְ ָוׁשְ ָּ ּ ּ יֹוֵמי ְדָגלוָתא, ּ ְּוַהאי ּבְ ּ.  

ִית ִראׁשֹון ִגין ְדָגלוָתא ַקְדָמָאה ֲהָוה ִמּבַ ּּבְ ּוַבִית ִראׁשֹון הוא ָרָזא ְדה, ּ ּ , ַקְדָמָאה' ּ
ִנין ' ְוָלֳקֵבל ע ִּדיָלהׁשְ לוָתא ְדַבִית ִראׁשֹון ֲהָוה ע, ּ ּּגָ ִנין' ּ ִנין ָלא ' ְּוִאיּנון ע, ׁשְ ׁשְ

ַכַחת ִאיָמא ְרִביָעא ָעַלְייהו ּתְ ָמא ִעָלָאה, ִּאׁשְ ַּוֲהָוה ִפרוָדא ִמן ׁשְ ּ ּוְכֵדין . ִּעָלָאה' ָּרָזא ְדה, ּ
ָלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְלֵאין, ָּרָזא ִעָלָאה, ד''יֹו ִּאְסּתַ ּ א,  סֹוףּ ּוַבִית ִראׁשֹון ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּ ,

ָּלא ְנִביַע ְנִביעו ְדַמִיין ַחִיין ּ ָלק, ּ ְּדָהא ְמקֹוָרא ִדיָלה ִאְסּתַ ּ ּ ּ.  

ָגלוָתא)'ח א''בראשית רמ(' ְוִאיִהי ע ִנין ּבְ ִגין ְדִאיִהי ז, ּ ׁשְ ִנין ִאְקֵרי' ּּבְ ָמה ְדַאּתְ , ׁשְ ּכְ
ִניםּ ַוִיְבֵנ)'ו', מלכים א(ָאֵמר  ַבע ׁשָ יָמא. ּהו ׁשֶ ָרָזא , ְוִאי ּתֵ ֶבל ְלֵעיָלא ּבְ ְלָטא ַמְלכות ּבָ ְּדׁשָ ּ ּ

ִנין' ְּדע לֹום, ׁשְ א ַקָיים. ַחס ְוׁשָ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדֲהָוה ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְּנהֹוָרא וְנִביעו ְדִאָמא , ּ ּ ּ
א, ִּעָלָאה יָון ְדָחטו ִי. ֲהָוה ָנִהיר ְוָנִחית ְלַתּתָ ּּכֵ ָרֵאלּ א, ׂשְ ְלָטא ַמְלכות , ְּוִאְתָחַרב ַמְקְדׁשָ ְּוׁשָ
ֶבל יך ַההוא ְנִהירו, ֲהָוה ָחֵפי, ּבָ ְּוַאְחׁשִ ּ ין ָלא ֲהוֹו ְנִהיִרין, ְ ֵאי ַקִדיׁשִ   .ְּוַתּתָ

ֵאי ָלא ֲהוֹו ְנִהיִרין יָון ְדַתּתָ ִגין , ּּכֵ ְלָטנו ְדַמְלכוָתא ְדָבֶבל)מגו(ּבְ ּ ׁשָ ּ ּ ָלק ַההו. ּ ִּאְסּתַ א ּ
ְּוַההוא ַמּבוָעא ִעָלָאה ְדֲהָוה ְנִביַע ָרָזא ְדי, ְנהֹוָרא ּ ּ ֵאין סֹוף', ּּ ָלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּבְ ִּאְסּתַ ּ ּ ,

ֵדין ִאיּנון ע ִנין ָלא ֲהוֹו ְנִהיִרין' ּּכְ ִגין ַההוא ְנִהירו ְדִאְתְמַנע, ׁשְ ּּבְ ּ ְּוָדא הוא וַדאי . ּ ּ
לוָתא ְדע ּּגָ ִנין' ּ   .ׁשְ

יָון ְד ַּאְעִדיאו ֻשְלָטנו ְדָבֶבלּּכֵ ּ ּ ִריַאת ֵה, ּ ָאה ְלַאְנָהָרא''ְוׁשָ ּתָ ְלהו. א ּתַ ָרֵאל ּכֻ ִּיׂשְ ָלא , ּ
ָאה  ִמְלַקְדִמין)א לשלטאה''נ(ָּאַהְדרו ְלַאְדּכָ ֵליָמָתא ּכְ ּ ְלֶמֱהֵוי ְסגוָלה ׁשְ , ֶּאָלא ְזֵעיר ְזֵעיר, ּּ

ַכ)בערבוביא( ּתְ ִלימו ָלא ִאׁשְ ּ ְוֵכיָון ִדׁשְ ֵדין)א תתאה לשלטאה''ושריאת ה(, חּ ְּנִביעו ' י,  ּכְ
ך ְלַאְנֲהָרא ל ּכַ ְִעָלָאה ָלא ָנִחית ּכָ ִמְלַקְדִמין, ּ ָמה ְדֲהָוה ּכְ ּּכְ ִעְרּבוְבָיא, ּּ ֶּאָלא ְזֵעיר ְזֵעיר ּבְ ּ ,

ָמה ְדִאְתָחֵזי ִמְלַקְדִמין ּכְ ְּדָלא ֲהוֹו ַדְכָיין ּכְ ּ ּ ך ְנִביעו ִעָל, ּּ ְּוַעל ּכָ ּ ְוָלא , ְוָלא ְנִביַע, ָאהְ
ֶּאָלא ְדַאֲהָדר ְלַאְנָהָרא ְזֵעיר ְזֵעיר, ָנִהיר ָמא )דשמאלא(ִּמּגֹו דֲֹחָקא , ּ א דגלותא ''נ( .ִּדׁשְ

  )ודינא



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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יִאין, ְּוַעל ָדא ָרֵאל ְקָרִבין ַסּגִ ִיׂשְ הו ּבְ רו ּבְ ִּאְתּגָ ה ֶאֶרץ, ּ ך ְיַכּסֶ ְַעד ְדַהֹחׁשֶ ָאה ' ְוה, ּ ּתָ ּתַ
ִמְלַקְדִמין, ְוַנְפַלת ְלַאְרָעא, ְךִאְתֲחׁשָ ָלק ּכְ ּוְנִביעו ִעָלָאה ִאְסּתַ ּ ּּ ּ ִגין ְדַמְלכות ֱאדֹום , ּ ּּבְ

ף ּקַ ָרֵאל ָאַהְדרו ְלַסְרָחַנְייהו, ִאְתּתַ ְּוִיׂשְ ּ.  

ִני ִאְתָחַרב' ה, ְּוַעל ָדא ִית ׁשֵ ָבִטין ִדיָלה, ּבַ ֵריַסר ׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ּתְ ּ ן, ּ ּבָ חוׁשְ ְרָיין ּּכְ  ַמׁשִ
ָגלוָתא ְדַמְלכות ֱאדֹום, ִּדְלהֹון ִּאיּנון ּבְ ּ ּ ּוְנִביעו ִעָלָאה. ּ ּ ָלק ֵמַההוא ְנִביעו, ּ ִּאְסּתַ ּ ְּדַקְייָמא , ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּעָלה ִדיק ָאָבד)ז''ישעיה נ(, ּכְ ֲּאַבד ַההוא ְנִביעו ִדְמקֹוָרא ִעָלָאה,  ַהּצַ ּ ּ ּ ,

ְּדֲהָוה ָנִגיד וָמׁשִ ּיך ִמְלֵעיָלאּ ּ רבין סגיאין ומלכות יון שלטא עלייהו לבתר 1א ק''נ(. ְ
דהדרו בתיובתא אתתקפו עלייהו ואתקיפיאו לון ובגין דישראל הדרו לסרחנייהו 

א תתאה אתחשכת ונפלת לארעא ''מלכות אדום אתתקף ובית שני אתחרב וה
, דיק אבדונביעו עלאה אסתלק מההוא מבועא דקיימא עליה כמה דאת אמרז הצ

דין דהחשך , מאי טעמא, אבד ההוא נביעו דמקורא עילאה דהוה נגידו משוך עליה
  )יכסה ארץ

ֵה ּוְכֵדין ֲהָוה ִפרוָדא ּבְ ִני, א''ּּ ִית ׁשֵ ָגלוָתא ֶדֱאדֹום, ּבַ ְּוִאיִהי ּבְ ִריַסר , ּ ָכל ִאיּנון ּתְ ּּבְ
ָבִטין  ְרָיין ִדיְלהֹון)א דילה''נ(ׁשְ ּ וַמׁשְ ֵריַסר ׁשְ, ּ ן )'ז א''בראשית רמ(ָּבִטין ַסְלִקין ּתְ ּבַ ּ ְלחוׁשְ

י הו' ְּדה )א ועל דא''נ(ְוַעל ְדָרָזא , ַסּגִ ָנא )'ועל דא וה( ,ֲּהָוה ּבְ ּבָ ָכל ַההוא חוׁשְ ּּבְ א ''נ( ,ּ

ך)חשוכא לוָתא ִאְתְמׁשַ ְ ּגָ ּ.  

א ִאְתְמָסר יֵמי ִלּבָ ִנין' י. ָּרָזא ְדָרִזין ְלַחּכִ ָבִטין ֶאֶלף ׁשְ ִנין,ׁשְ ָבִטין ָמאַתן ׁשְ ֵרין ׁשְ .  ּתְ
ארו ִדְמִעין ְלִמְנַפל ּׁשָ ּ ַלְיָלה ְוִדְמָעָתה ַעל ֶלחָיה)'איכה א(, ָּפַתח ְוָאַמר, ּ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ּ ּבָ ּ ּ .

ָבִטין ְדָגלוָתא ֵריַסר ׁשְ ְּלסֹוף ּתְ ָרֵאל, ּ ך ְלִיׂשְ ַער ָוא, ְֵליְלָיא ִיְתֲחׁשַ ּתִ, ו''ַּעד ְדִיּתְ ין ִלְזַמן ׁשִ
ִנין ית ׁשְ   .ְוׁשִ

ָבִטין ֵריַסר ׁשְ ִנין ְדָגלוָתא, ְלָבַתר ּתְ ְּדִאיּנון ֶאֶלף וָמאָתן ׁשְ ּ ּ ּ ית )ד''ע(ּוְלָבַתר , ּ ין ְוׁשִ ּתִ  ׁשִ
ָחׁשֹוָכא ְדֵליְלָיא ִנין ּבְ ֵדין, ּׁשְ ִריִתי ַיֲעֹקב)ו''ויקרא כ(, ּכְ י ֶאת ּבְ ָּדא ִאְתָערוָתא .  ְוָזַכְרּתִ ּ

ִּאיהו ֶנֶפׁש ְדֵבית ַיֲעֹקבְּד', ְּדָאת ו ָאה ְלַיֲעֹקב )ו''בראשית מ(, ְּוָרָזא ָדא. ּ ֶפׁש ַהּבָ ל ַהּנֶ  ּכָ
ׁש' ִמְצַרְיָמה ְוגֹו ים ָוׁשֵ ּשִׁ ִני', ְּוִאיהו ו, ׁשִ ָאה' ָּרָזא ְדה, ֶּנֶפׁש ְדַבִית ׁשֵ ּתָ ָרָזא ' ְוָדא ו, ּתַ

ׁש ים ָוׁשֵ ּשִׁ ים, ְּדׁשִ ּשִׁ ְּלִאְתָערוָתא ְד: ׁשִ ׁש. ַיֲעֹקבּ ְּלִאְתָערוָתא ְדיֹוֵסף: ְוׁשֵ ְּוַעל ָדא ִאיהו . ּ ּ
ִחּבוָרא ֲחָדא, ו''ָו ֵרין ּבְ ְּדִאּנון ּתְ ּ   .ְוָרָזא ֲחָדא, ּ

  ]א''ע' דף י -' בזוהר חלק [

ן וְלָהְלָאה ּמָ ין ְוָאִתין , ִּמּתַ ִריך הוא ְלִאינון ִנּסִ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ִּיּתְ ּ , ָרןְּדָקַאַמ )א''ע' דף י(ְּ
ין ְדָקַאָמָרן ָרֵאל ִאיּנון ַעְקּתִ ְּוִיְתָערון ַעל ִיׂשְ ּ ִריִתי )א ורזא דא''ס(, ּוְכֵדין, ּ  ְוַאף ֶאת ּבְ

ִריך הוא. ִיְצָחק א ּבְ יִמיָנא ְדקוְדׁשָ ָכל ָעְלָמא ּבִ יָחא ְקָרִבין ּבְ א ְמׁשִ יַח ַמְלּכָ ד ַיּגִ ּוְלָבַתר ּכַ ּ ְּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ּכַֹח' ָ ְיִמיְנך ה)ו''שמות ט(ּכְ ֵדין. ֶּנְאָדִרי ּבַ ִריִתי ַאְבָרָהם , ּכְ ְוַאף ֶאת ּבְ
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ְתָרָאה' ָּדא ה, ּוְלָבַתר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹור, ֶאְזּכֹור ִתיב, ּבַ ַההוא ִזְמָנא ּכְ  ְוָהָיה )ד''זכריה י(, ּּבְ
יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה' ה ל ָהָאֶרץ ּבַ ְּלֶמֶלך ַעל ּכָ מֹו ' ְ   .ֶאָחדֶּאָחד וׁשְ

ִנין ַאֲחָרִנין ית ׁשְ ין ְוׁשִ ּתִ ִנין, ְלסֹוף ׁשִ ְּדִאיּנון ֵמָאה וְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ּ ּ ִּיְתֲחזון ַאְתָוון , ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִלימו, ּּבִ ׁשְ ִליָפן ּבִ ְדָקא ֵיאֹות, ּּגְ א ּכְ ּה ִעָלָאה ''ְּוָרָזא ָדא ה. ֵעיָלא ְוַתּתָ

ָאה ִב, ְוַתּתָ ָרָזא ְדָאת ו, יִליןְּוָכל ִאיּנון ׁשְ ִנין ִדְכִליָלן ּבְ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ ּ , ה''הו', ּ
ִלימו ְדֵמָאה וְתָלִתין וְתֵרין)ה''א יוה''נ( ּ ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה80יום [סדר הלימוד ליום כא כסלו 

ִנין ַאֲחָרִנין ְּלסֹוף ֵמָאה וְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ֲערו ֶלֱא, ִּיְתַקֵיים, ּ ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוִיּנָ ּחֹוז ּבְ
ה ּנָ ִעים ִמּמֶ א. ְרׁשָ י ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַער ֵמַתָייא ְדַאְרָעא . ְּוִיְתַדּכֵ ִריך הוא ִיּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְ

א ַאְרָעא ְדָגִליל, ַּקִדיׁשָ ִּויקומון ַחָייִלין ַחָייִלין ּבְ ּ ּּ ּ.  

ַער ְסִתימו ִדְנִביעו ִע ּוְכֵדין ִיּתְ ּ ּ ִלימו', ָּלָאה ָאת יּ ׁשְ ִביִלין ּבִ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ְּוִיְתַקְיימון ּתְ ּ ּ ּ ,
א ִקיוַמְייהו ידו, ְּלַנְגָדא ְלַתּתָ ְלהו ּבְ א ּכֻ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִיְתַקְיימון ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ַען ָלא , ד''ּּ ְּדַעד ּכְ
ִלימו ׁשְ ך . ְּיהֹון ּבִ יד ְוִיְתְמׁשַ ְַעד ְזָמן ְדַיְנּגִ ַּההוא ְנִביעו ִעָלָאהּ ּ ִחּבוָרה ְדַאְתָוון, ּ ּּבְ ' ּגֹו ה, ּ

ְתָרָאה)ה''א ו''נ( ִנין ַאֲחָרִנין ,  ּבַ ָעה ׁשְ ִעין ְוַאְרּבְ לום ֵמָאה ְוַאְרּבְ ׁשְ ְּוָדא ִאיהו ְלסֹוף ּתַ ּ
ְלמון ּתַ ְּדִיׁשְ ַאר ַאְרָעאן. ּּ ָרֵאל ְדִבׁשְ ַאר ְמֵתי ִיׂשְ ְּוִיְתָערון ׁשְ ּ.  

ּתְ ל ָדא ְּדִיׁשְ ן ֵח)ב במדרש הנעלם''ט ע''תולדות קל(ַּכח ּכָ ּבַ ֻחׁשְ יב ָעְלָמא , ת'' ּבְ ְּדִאְתְייׁשִ
ַסם ְתְמֵלי ִמּגֹו ְנִביעו ''ְוֵה.  ֵמָעְלָמא)חויא בישא(ְוִיְתֲעָבר ִסְטָרא ָאֲחָרא , ְוִיְתּבָ ָאה ּתִ ּתָ ּא ּתַ
ִלימו, ִּעָלָאה ׁשְ ִתיבּוְכֵד. ְּוִתְתֲעָטר ְוִתְתְנִהיר ּבִ אֹור )'ישעיה ל(, ין ּכְ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ

ְבָעַתִים ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ   .ַהַחּמָ

ת ַלה ּבָ א', ַּעד ִדיֵהא ׁשַ ַתֲענוֵגי ְקדוּשָׁ ין ּבְ ְּלַאְלָקָטא ַנְפׁשִ ל ַההוא )בתראה' דא ה(, ּ ּ ּכָ
ִביָעָאה ְּוָדא ִאיהו ִאְתָערוָתא ְדרוִחי, ֶאֶלף ׁשְ ּ ּ יןּ ָרֵאל, ּן ַקִדיׁשִ א ְדִיׂשְ ְּדַעּמָ א , ּ ׁשָ ְלִאְתַלּבְ

ת ּבָ ין, ְלָבַתר ׁשַ גוִפין ַאֲחָרִנין ַקִדיׁשִ ּּבְ ין, ּ יב, ְּלִאְתְקֵרי ַקִדיׁשִ  ְוָהָיה )'ישעיה ד(, ִּדְכּתִ
ַלם ָקדֹוׁש ֵיָאֶמר לֹו ְירוׁשָ ִציֹון ְוַהּנֹוָתר ּבִ ָאר ּבְ ׁשְ ַּהּנִ אן ִמִלין ְד. ּ ַּעד ּכָ   .ָרִזין ְסִתיִמיןּ

ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ָכל יֹוָמא, יֹוִסי ָאַמר' ר. ּ ִליָחן , ּבְ ִריך הוא ָעִביד ַמְלָאִכין ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יב, ַעל ָעְלָמא ה ַמְלָאָכיו רוחֹות)ד''תהלים ק(, ִּדְכּתִ ִתיב. ּ עֹוׂשֶ ה ָלא ּכְ ה, ָעׂשָ , ֶּאָלא עֹוׂשֶ
ִגין ְדָכל יֹוָמא ְויֹוָמ הּּבְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתָמָנא ְמָמָנא ַחד ַעל ִמְצַרִים. א עֹוׂשֶ ְּוָדא ִאיהו , ּ

יב ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ְִדְכּתִ ּ   .ָּחָדׁש ַוַדאי, ּ

ר ָלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף ְּדָהא ֵמֲאָתר ְדֵפרוָדא ֲהוֹו: ֲאׁשֶ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  )'בראשית ב(, ּכְ
ם ִיָפֵרד ְוַקְדָמ ּוִמּשָׁ ָּאה ֵמַההוא ִפרוָדאּ ַּנֲהָרא ְדִמְצַרִים ִאיהו, ּּ ר ֹלא ָיַדע . ּ ך ֲאׁשֶ ְוְבִגין ּכַ ּ

יה, ֶאת יֹוֵסף ְרָיא ּבֵ ֲּאָתר ְדָכל ִיחוָדא ׁשַ ּ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק, ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]901דף [ -ּ

אֹוְרָחא' ֶאְלָעָזר ור' ר ְנהֹוָרא ְלֵמיָזל, יֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ּוְקִדימו ּבִ ָבא ָּחמו ַחד ּכֹוָכ. ּ
ְטָרא ָדא ְּדֲהָוה ָרִהיט ִמּסִ ְטָרא ָדא, ּ י ֶאְלָעָזר. ְּוכֹוָכָבא ַאֲחָרא ִמּסִ א ָמָטא , ָאַמר ִרּבִ ּתָ ַהׁשְ

ָחא ְלָמאִריהֹון ּבְ ְּוַרֲהֵטי ִמְדִחילו ְוֵאיָמָתא ְדָמאֵריהֹון, ִּזְמָנא ְדכֹוְכֵבי ּבֶֹקר ְלׁשַ ּ ָחא , ּ ּבְ ְלׁשַ
ָרא ֵליה ּוְלַזּמְ ִני )ח''איוב ל(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא, ּ ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ּבֶֹקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ

ָחן ֵליה. ֱאלִהים ּבְ ִיחוָדא ֲחָדא ָקא ְמׁשַ ִגין ְדֻכְלהו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ.  

ַחר ִמְזמֹור ְלָדִוד)ב''תהלים כ(, ָּפַתח ְוָאַמר ַח ַעל ַאֶיֶלת ַהּשַׁ ַחר. ּ ַלְמַנּצֵ ְּדָכד : ַּאֶיֶלת ַהּשַׁ
ְּנִהירו ַאְנפֹוי ְדִמְזָרח א ֲחׁשֹוָכא ְדֵליְלָיא, ּּ ְּוִאְתַפְרׁשָ יך , ַחד ְמָמָנא ִאית ִלְסַטר ִמְזָרח, ּ ְוָמׁשִ ּ

ַּחד חוָטא ִדְנִהירו ִדְסַטר ָדרֹום ּ ּ ּ א, ּ ְמׁשָ ֵוי ְרִקיָעא, ַּעד ְדָאֵתי ְוָנִפיק ׁשִ ִאינון ּכַ ּוָבַקע ּבְ ּ ּ ,
ּוָטא ַאְפִריׁש ֲחׁשֹוָכא ְדֵליְלָיאְּוַההוא ח, ְוַאְנִהיר ָעְלָמא ּ.  

ְחָרא ָאֵתי א ְדׁשַ ֵדין ַאַיְלּתָ ּּכְ ַקְדרו, ּ ְּוָאֵתי ְנִהירו אֹוָכָמא ּבְ יָמָמא, ּ ָרא ּבִ ְוָנִהיר , ְלִאְתַחּבְ
ּוְנִהירו ִדיָמָמא. ְיָמָמא ּ ַגֵויה, ּ ִאיב ּבְ ִליל ְוׁשָ ּּכָ א, ּ א ְוַעל ַהאי ַאַיְלּתָ ְּלַההוא ַאַיְלּתָ ּ ד , ּ ּכַ

ִּאְתְפַרׁש ִמיֹוָמא ְּלָבַתר ְדָכִליל ָלה, ּ יָרָתא, ּ ַח ַעל ַאֶיֶלת , ָּאַמר ָדִוד ׁשִ יב ַלְמַנּצֵ ִּדְכּתִ ּ
ַחר   .ַהּשַׁ

  ]ב''ע' דף י -' בזוהר חלק [

ִני )ב''ע' דף י(ּוָמאי ָקא ָאַמר  ה ֲעַזְבּתָ ְחָר. ֵאִלי ֵאִלי ָלּמָ א ְדׁשַ ְּדָהא ִאְתְפַרׁש ַאַיְלּתָ ּּ , אּ
ִהירו ִדיָמָמא ִּמּנְ ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי. ּ ּוַמָטא ִעיָדן ְצלֹוָתא, ָנִהיר ְיָמָמא, ּ י ֶאְלָעָזר, ּ , ָאַמר ִרּבִ

ָּיְתבו ְוַצלו, ְּנַצֵלי ְצלֹוָתא ְוִניִזיל ְּלָבַתר ָקמו ְוָאְזלו. ּּ ּ.  

ה ַעל ָה)'קהלת ח(ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ' ָּפַתח ר ר ַנֲעׂשָ ר ֶיׁש ַצִדיִקים  ֶיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ָּאֶרץ ֲאׁשֶ
ִעים ְוגֹו ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ם ֶזה ָהֶבל' ֲאׁשֶ ּגַ י ׁשֶ בראשית (ַהאי ְקָרא . ָאַמְרּתִ

ַמר)ב''ז ע''ט ּ אוְקמוָה ְוִאּתְ א ָעֵבד ִסְפָרא ָדא, ֲאָבל ֵיׁש ֶהֶבל, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּואֹוִקים ֵליה , ּׁשְ
ְבָעה ֲה ְּדָעְלָמא ַקְייָמא ָעַלְייהו, ָבִליםַעל ׁשִ ּּ.  

ְבָעה ַעּמוִדין ַסְמִכין ְדָעְלָמא ְּוִאיּנון ׁשִ ּ ְבָעה ְרִקיִעים, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ָלֳקֵבל ׁשִ . ן''ִוילֹו: ּ
ָחִקי, ַע''ָרִקי ּוֳלָקְבַלְייהו ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹק. ת''ֲעָרבֹו. ן''ָמכֹו. ן''ָמעֹו. ל''ּם ְזבו''ׁשְ ֶהֶלת ּ

  .ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל

ְבָעה ְרִקיִעין ָמה ְדִאיּנון ׁשִ ּּכְ הו, ּ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ְדַדְבֵקי ּבְ ְייהו, ּ ֵטי ְוַנְפֵקי ִמּנַ ּוִמְתַפּשְׁ ּּ ,
ֵטי ְוַנְפֵקי ֵמִאֵלין, ָהִכי ָנֵמי ִאית ֲהָבִלים ַאֲחָרִנין ְּדִמְתַפּשְׁ ּ ֹלֹמה, ּ ְּוֻכְלהו ָאַמר ׁשְ ּ.  

יה ְּוָהָכא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ְּדַנְפָקא ֵמִאינון ֲהָבִלים ִעָלִאין, ֵיׁש ֶהֶבל. ּ ּ ְּדָעְלָמא , ּ
ַּקְייָמא ָעַלְייהו ה ַעל ָהָאֶרץ, ּ ִקיוֵמיה, ְוָדא ַנֲעׂשָ ְּוִאְתַקַיים ּבְ ּ עֹוְבֵדי , ּ תוְקֵפיה ּבְ ף ּבְ ּקַ ְּוִאְתּתַ ּּ

ּוִבְסִליקו ְדַסְלָק, ַאְרָעא ּ ּ ְּוָכל ּתוְקָפא ְוִקיוָמא , ְוָדא ִאְתָמָנא ַעל ַאְרָעא, א ֵמַאְרָעאּ ּּ ּ
ִּדיֵליה ָמִתין ְדַצִדיַקָיא, ּ ִאינון ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּדִאְתְלִקיטו ֵמַאְרָעא, ּ ִאין, ּ ד ִאיּנון ַזּכָ ַעד ָלא , ּּכַ
עֹוד ְדָיֲהֵבי ֵריָחא ָטב, ָּסְרחו גֹון ֲחנֹוך, ּּבְ יה, ְּכְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ י ָלַקח )'בראשית ה(, ּ ּ ְוֵאיֶנּנו ּכִ
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ְּוָנַטל ֵליה ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניה. אֹותֹו ֱאלִהים יה, ּ ע ּבֵ ֲעׁשַ ּתַ ִאין , ְּוִאׁשְ ַאר ַזּכָ ְוֵכן ׁשְ
  .ְּדָעְלָמא

ֵרין ִמִלין, ְּדָתֵניָנן ְלֵקי ֵמָעְלָמא ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמַנְייהו, ַּעל ּתְ ַּצִדיַקָיא ִמְסּתַ ּּ ַעל , ַחד, ּ
ָעְלָמא, ּחֹוֵבי ָדָרא יאו ַחָייַבָיא ּבְ ְּדַכד ַאְסּגִ ּ ּ יַנְייהו, ּ ֵחי ּבֵ ּכְ ּתַ ִאין ְדִמׁשְ ִּאיּנון ַזּכָ ּ ְפסון , ּ ִּאּתָ
חֹוֵביהֹון ִריך הוא ְדִיְסְרחון ְלָבַתר, ּבְ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ד ִאְתּגְ ְּוַחד ּכַ ּ ּ , ָסִליק לֹון ֵמָעְלָמא, ְּ

יַע )'קהלת ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּמַנְייהוַעד ָלא ָמָטא ִז ר ַמּגִ ר ֵיׁש ַצִדיִקים ֲאׁשֶ ּ ֲאׁשֶ
ִעים ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ ָּמֵטי ָעַלְייהו ִדיָנא ִדְלֵעיָלא, ֲאֵליֶהם ּכְ ּ ּ ִאילו ָעְבדו חֹוִבין ְועֹוָבִדין , ּ ּּכְ ּ ּ

יַעָייא ְּדַרׁשִ ּ.  

י יֹוֵסי, ְּדָהא ִזְמָנא ֲחָדא ִאיל ִרּבִ י ַיֲעֹקבׁשָ ן ִרּבִ י ,  ּבֶ ִזְמָנא ְדִרּבִ ַפר אֹונֹו ּבְ ִּאיׁש ּכְ
ָלקו ֵמָעְלָמא ְווָנא, ֲּעִקיָבא ְוַחְברֹוי ִאְסּתָ ַההוא ּגַ ּוִמיתו ּבְ ּ י ֵמִאיר, ּ ְוִכי , ָּאַמר ֵליה, ְלִרּבִ

ָלה ָכל אֹוַרְייָתא ּכֻ ִתיב ָדא ּבְ ּּכְ ֹלֹמה, ָּאַמר ֵליה ְוָלא, ּ ר ֵיׁש ַצִדיִקים ֲא, ְוָהא ָאַמר ׁשְ ּׁשֶ
ִעים ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ָּמֵטי ָעַלְייהו ִדיָנא ִמְלֵעיָלא. ֲאׁשֶ ּ ּ ִאילו ָעְבדו חֹוִבין , ּ ּּכְ ּ ּ

יַעָייא ְּועֹוָבִדין ְדַרׁשִ ִדיִקים. ּ ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ֶקט , ְּוֵיׁש ְרׁשָ ׁשֶ ַיְתֵבי ּבְ
ַהאי ָעְלָמאּוׁשְ ִאילו ָעְבדו עֹוָבִדין ְדַצִדיַקָייא, ִּדיָנא ָלא ָמָטא ָעַלְייהו, ָלם ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא, ֲאַמאי א ּבְ ִגין ְדִאְתְגֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ִּאי ּבְ ּ א, ְּ ִתיוְבּתָ ִּדיתובון ּבְ ּ ּ ּאֹו ְדִיפֹוק , ּ ּ
ָעְלָמא, ִּמַנְייהו ַזְרָעא יה ַזְרָעא ִדְקׁשֹוטּכְ, ִּדְיֵהא ְקׁשֹוט ּבְ ַרח ְדָנַפק ִמּנִ ּגֹון ּתֶ ּ . ַאְבָרָהם, ּ

יה ִחְזִקָיהו, ָאָחז ְּדָנַפק ִמּנֵ ּ ַאר ַחָייִבין ְדָעְלָמא. ּּ ּוׁשְ ך. ּּ ְוְבִגין ּכַ ִסְטָרא ָדא, ּ ּוְבִסְטָרא , ּּבְ
ַקף ַעל ָהָאֶרץ, ֶּהֶבל ְדָקַאְמָרן, ָּדא ה ְוִאְתּתָ ְדָקאְמַרן, ַנֲעׂשָ   .ּכִ

ה ַעל ָהָאֶרץָּד ר ַנֲעׂשָ ף , ָבר ַאֵחר ֵיׁש ֶהֶבל ֲאׁשֶ ּקַ ְדָקאְמַרן ְדִאְתּתָ  ַעל )ואתתקף(ּּכִ
ַמאי. ָעְלָמא ִעים, ּבְ ה ָהְרׁשָ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ר ַמּגִ ִגין ְדֵיׁש ַצִדיִקים ֲאׁשֶ ּּבְ ָמָטאן , ּ

ִאיּנון עֹוָבִדין ְדַחָייַבָיא ִּליַדְייהו ּכְ ּ ּ ּ גֹון ּבַ, ּ , ּאֹו ַחד ֵמִאינון עֹוָבִדין, ת עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהּכְ
ִעים ה ָהְרׁשָ ֲעׂשֵ ְּדִאיּנון ִמּמַ ִקיוַמְייהו, ּ ְּוִאיּנון ַקְייֵמי ּבְ ּ ִּמְדִחילו ְדָמאֵריהֹון, ּּ ּ ָעאן , ּ ְוָלא ּבָ

ֲאָבא עֹוָבִדין, ְלִאְסּתַ ֵאי ְקׁשֹוט ְדָמטו ִליַדְייהו ּכְ ה ַזּכָ ּמָ גֹון ּכַ ּּכְ ּ ּבֹוֵרי ֹכַח, ּ ִאֵליןּ , ְּוִאיּנון ּגִ
ְּדַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ּ ַקף , ְּוַעל ָדא. ְּוָלא ָחְטאו, ּ ה ַעל ָהָאֶרץ ְוִאְתּתָ ֶהֶבל ַנֲעׂשָ

תוְקֵפיה ּּבְ ּּ.  

ִדיִקים ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ּגִ ּמַ ִעים ׁשֶ ִּאיהו ְּד, ָּמֵטי ִליַדְייהו ַחד ִמְצָוה, ְּוֵיׁש ְרׁשָ
ּעֹוָבָדא ְדַצִדיַקָיא ּ ה, ּ אן ּבָ ַכח . ְּוַעְבִדין ָיָתה, ְּוַזּכָ ּתְ גֹון ִלְסִטים ְמַקְפָחא ֲהָוה ִמׁשְ ּּכְ

טוַרָייא ֲהֵדי ִאיּנון ִלְסִטים עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּּבְ ן, ּּבַ ּמָ ֲהָוה , ְּוַכד ֲהָוה יוָדאי ַאְעַבר ּתַ
ִזיב ֵליה ְייהוְּוָנִטיר ֵליה , ַּמׁשְ י ֲעִקיָבא, ִּמּנַ יַע , ַּוֲהָוה ָקֵרי ָעֵליה ִרּבִ ר ַמּגִ ִעים ֲאׁשֶ ֵיׁש ְרׁשָ

ִדיִקים ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ   .ֲּאֵליֶהם ּכְ

  ]א''דף יא ע -' בזוהר חלק [
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ּוְכגֹון ַההוא ַחָייָבא ּ י ִחָייא )א''דף יא ע(ְּדֲהָוה , ּ ְבבוֵתיה ְדִרּבִ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ְּדֵליְלָיא ַחד ָפַגע ּבָ, ּ ּה ּ
ה ַרּתָ ָתא ַדֲהַות ַאְזַלת ְלֵבי ּבְ ַהִהיא ִאּתְ ּּבְ ה. ּ ָעא ְלִמְתַקף ּבָ ָמטו ִמיָנך, ָּאְמָרה ֵליה, ּּבָ ְּבְ ּ ,

אי, ְאֹוִקיר ְלָמָרך ּבָ ֶחָטא ּגַ ה. ְוָלא ּתֶ ְבָקה ְוָלא ָחב ּבָ ּׁשַ ר , הֵוי אֹוֵמר. ּ ִעים ֲאׁשֶ ְוֵיׁש ְרׁשָ
ה ַהּצַ ַמֲעׂשֵ יַע ֲאֵליֶהם ּכְ ם ֶזה ָהֶבלַמּגִ ּגַ י ׁשֶ ף ַההוא ֶהֶבל, ִּדיִקים ָאַמְרּתִ ּקַ ָמה ְדִאְתּתָ ּּכְ ּ ,

ֲהֵדי ִאיּנון ַצִדיַקָיא ּּבַ ּ ְּדָמטו ִליַדְייהו עֹוְבֵדי ְדַחָייַבָיא, ּ ּ ּ ּ ּ ף , ּאוף ָהִכי. ְוָלא ָחָטאן, ּ ּקַ ִאְתּתַ
ֲהֵדי ִאיּנון ַחָייַבָיא ּּבַ ּ ְּדָמֵטי ִליַדְייהו עֹוָבֵדי ְד, ּ ּ ִּאיּנון ַצִדיַקָיאּ ּ   .ְּוַעְבֵדי ְלהו, ּ

ָעְלָמא ִעים ּבְ ִריך הוא ַצִדיִקים וְרׁשָ א ּבְ ְּדָתֵניָנן ָעֵבד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ה ְדִאְתָייַקר ִאיהו . ְּ ְּוַכּמָ ּ
ָעְלָמא עֹוְבֵדי ְדַצִדיַקָיא, ּבְ ּּבְ ּ יַעָייא, ּ ַרׁשִ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתָייַקר ִאיהו ּבְ ד ַעְבֵדי עֹוָב, ּ ָדא ּכַ

ָעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָטָבא ּבְ ה ָיֶפה ְבִעּתֹו)'קהלת ג(, ּּכְ ד , ַּווי ַלַחָייָבא.  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ ּכַ
ְרֵמיה ַרע חֹוֵביה, ָּעִביד ּגַ ף ּבְ ּקַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוִאְתּתָ ע ָרע ְוגֹו)'ישעיה ג(, ּּכְ   .' אֹוי ָלָרׁשָ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר יֵמי ֶהְבִלי ְוגֹוֶאת ַהּכֹל ָר, ּ ַּהאי ְקָרא אוף ָהִכי אוְקמוָה . 'ִאיִתי ּבִ ּ ּ
ֹלֹמה, ַּחְבַרָייא ד ִאְתְיִהיב ָחְכָמה ִלׁשְ ְלָטא ִסיֲהָרא, ָּחָמא ּכֹוָלא, ֲאָבל ּכַ ִזְמָנא ְדׁשַ ֵיׁש , ּּבְ

ַּצִדיק ָדא ַעּמוָדא ְדָעְלָמא ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: אֹוֵבד. ּ ִד)'ישעיה ג(, ּכְ ִזְמָנא , יק ָאָבדּ ַהּצַ ּבְ
ִצְדקֹו ְּדָגלוָתא ּבְ ִכיַבת ְלַעְפָרא: ּ ִגין ְדִהיא ׁשְ ָגלוָתא, ֶּצֶדק ָדא, ּּבְ ָרֵאל ּבְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ,

ָגלוָתא הֹון ּבְ ך, ִּאיִהי ִעּמְ ְוְבִגין ּכַ ִצְדקֹו)'קהלת ז(, ּ יה . ּ ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ ְּדָהא ָלא ָמָטאן ְלַגּבֵ ּ
אן ִעָלִאיןִּאיּנון  ְרּכָ   .ּּבִ

ָרָעתֹו ע ַמֲאִריך ּבְ ְלָוה ֶלֱאדֹום, ָּדא סמאל, ְְוֵיׁש ָרׁשָ ֶקט ְוׁשַ ְְדאֹוִריך ׁשֶ ָרָעתֹו, ּ ַמאי ּבְ . ּבְ
יה ַהִהיא ָרָעה ִאְתּתֵ יָפא)'הושע א( )א אשה רעה אשת זנונים''נ(, ּּבְ ּקִ ְּדָהא ָלא ,  ָנָחׁש ּתַ

ְלָו ֶקט ְוׁשַ א, הָּמָטא ָעַלְייהו ׁשֶ ַהִהיא נוְקּבָ ק ּבְ ִגין ְדִאְתַדּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ַאר . ּ ַגְווָנא ָדא ִלׁשְ ּּכְ
ָוון ִריך הוא ָיִקים ֵמַעְפָרא, ַמְלּכְ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת, ְּ ְּלַהִהיא סוּכַ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ת ָדִוד ַהּנָֹפֶלת )'עמוס ז( ְ ַוֵיֶלך)'שמות ב( .ָּאִקים ֶאת ֻסּכַ ית ֵלִויּ י יֹוֵסי ָפַתח .  ִאיׁש ִמּבֵ ִּרּבִ
ם ְוגֹו)'שיר השירים ו( ּ דֹוִדי ָיַרד ְלַגּנֹו ַלֲערוגֹות ַהּבֹוׂשֶ ָרֵאל: ְלַגּנֹו. 'ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִגין , ָּדא ּכְ ּבְ

ם ְּדִהיא ֲערוַגת ַהּבֹוׂשֶ ל ִסְטִרין , ּ ִליָלא ִמּכָ ּ ּבוְסִמין ְוֵריִחין ְד)א זיני''נ(ְּדִאיִהי ּכְ ָעְלָמא ּ
א ָדא . ְּדָאֵתי ִריך הוא ָנִחית ְלִגְנּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ָמְתהֹון )א דעדן''נ(ְּ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּכָ

ְּדַצִדיַקָיא ּ ן, ּ ּמָ ְלהו ַיֲהֵבי ֵריָחא, ִּמְתַעְטָרן ּתַ ּּכֻ ל , ּ ָמַנִיך ִמּכָ ָמה ְדַאת ָאֵמר ְוֵריַח ׁשְ ָּכְ

ִמים ׂשָ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָיא)אפך כתפוחיםא וריח ''נ(, ּבְ ּ ִאֵלין ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ י ִיְצָחק, ּ , ְּדָאַמר ִרּבִ
ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדֲהוו ּבְ ָמִתין, ּ ִּדְזִמיִנין ְלַנְחָתא , ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ

א , ְלַהאי ָעְלָמא ִגְנּתָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ַאְרָעא )גנתאדא קיימין ב(ּ ִדיוְקָנא )כלהו( ,ִּדי ּבְ ּ ַקְייִמין ּבְ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְּוִציוָרא ְדֲהוו ַקְייִמין ּבְ ּ ּ יֵמי, ּ ּרוָחא ְדָנִחית . ְּוִסְתָרא ְוָרָזא ָדא ִאְתְמַסר ְלַחּכִ ּ

א א)ב''ה ע''תזריע מ(, ִלְבֵני ָנׁשָ ְטָרא ְדנוְקּבָ ּ ְדִאיהו ִמּסִ ּ ּ ִדיר, ּ ְלָפא ּתָ ַהאי ִּמְתּגַ ִגלוָפא ּכְ ּ ּבְ ּ
ַהאי ָעְלָמא. חֹוָתם ִּציוָרא ְדגוָפא ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ּ ִליט ְלַבר)ב''ג ע''ע(, ּ ִליף ,  ּבָ ְּורוָחא ִאְתּגְ
ט רוָחא ִמן ּגוָפא. ְלגֹו ד ִאְתָפׁשַ ּּכַ ּ א ְדַאְרָעא, ּ ִגְנּתָ ִליט ּבְ ַּההוא רוַח ּבָ ּ ִציוָרא וְדיוְקָנא , ּ ּּבְ ּ ּ ּ

ְּדגוֵפיה ַמ ּ ַהאי ָעְלָמאּ ׁש ִדּבְ חֹוָתם, ּּמָ ִדיר ּכַ ִגין ְדֲהָוה ּתָ   .ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]904דף [ -ּ

חֹוָתם)'שיר השירים ח(, ְּוַעל ָדא ָאְמָרה ִאיִהי יֵמִני ּכַ ִגלוָפא ְלגֹו,  ׂשִ ִליף ּבְ ַּמה חֹוָתם ּגָ ּ ,
ִליָטא ְלַבר ִציוָרא ּבְ ְּוִאְתָצָייר ּבְ ּ ּאוף ָהִכי ִאיִהי רוָחא. ּ ְטָרא ִד, ּ ְּדֲהָוה ִמּסִ ַהאי , ּיָלהּ ּכְ

ַהאי ָעְלָמא ׁש ּבְ ְווָנא ַמּמָ ִגלוָפא ְלגֹו, ּגַ ִליף ּבְ ּּגָ ט ִמן ּגוָפא, ּ ְּוַכד ִאְתָפׁשַ א , ּ ִגְנּתָ ְוָעאל ּבְ
לוָפא ְלִאְתַצְייָרא ְלַבר, ְּדַאְרָעא ִליט ַההוא ּגִ ן ּבָ ֲּאִויָרא ְדַתּמָ ּ ּ ִליָטא , ּּ ִציוָרא ּבְ ְּוִאְתַצָייר ּבְ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא ּכְ, ְלַבר ַּגְווָנא ְדִציוָרא ְדגוָפא ּבְ ּ ּ   .)לעילא(ּּ

ְמָתא ְּדִאיִהי ֵמִאיָלָנא ְדַחָייא, ִנׁשְ ן ְלֵעיָלא, ּ ּמָ ִּאְתַצָייר ּתַ ַההוא ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּ ּּבְ ּ ּ ,
נֹוַעם ְיָי א ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ', ְלִאְתַעְנּגָ נֹוַעם ְיָי)ז''תהלים כ(ּּכְ ֵהיָכלֹוּו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ   .ְלַבּקֵ

ית ֵלִוי ַָוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ְבִריֵאל)ד''תזריע מ, א''ד ע''בראשית קע, א''ט ע''שמות י(, ּ , ּ ָדא ּגַ
ָמה ְדַאת ָאֵמר  ר ָרִאיִתי ֶבָחזֹון ְוגֹו)'דניאל ט(ּכְ ְבִריֵאל ֲאׁשֶ ית ֵלִוי. ' ְוָהִאיׁש ּגַ ָּדא : ִמּבֵ

ָרֵאל ָמאָלאְּדַאְתָיא , ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְטָרא ִדׂשְ ְמָתא. ִּמּסִ ת ֵלִוי ָדא ִנׁשְ ח ֶאת ּבַ ַּוִיּקַ ּ.  

  ]ב''א ע''דף י -' בזוהר חלק [

ֲעָתא ְדִאְתְייִליד ּגוָפא ְדַצִדיק, ְּדָתִניָנן ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ א  )ב''א ע''דף י(, ּבְ ּקוְדׁשָ
ְבִריֵאל ִריך הוא ָקֵרי ֵליה ְלּגַ ּּבְ ּ ְמָתא ְוָנִטיל ַהִהיא ִנ, ְ א)דצדיק(ׁשְ ִגְנּתָ א ָלה , ּ ִדי ּבְ ְּוַנְחּתָ

ְּלַהאי ּגוָפא ְדַצִדיַקָיא ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוִאיהו ִאְתְפַקד ָעָלה ְוָנִטיר ָלה, ְּדִאְתְייִליד ּבְ ּּ.  

יָמא ַּההוא ַמְלָאָכא ְדִאְתָמָנא ַעל רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא, ְוִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּ ֵמיה, ּ ּתְ ְוַא, ַּלְיָלה ׁשְ
ְבִריֵאל ַּאָמְרְת ְדִאיהו ּגַ ָּהִכי הוא ַוַדאי. ּ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ִגין ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבְ ְּוָכל ַמאן ְדָאֵתי , ּ

ָמאָלא ָהִכי ִאְקֵרי ְטָרא ִדׂשְ   .ִּמּסִ

ַָוֵיֶלך ִאיׁש ת ֵלִוי. ָּדא ַעְמָרם: ּ ח ֶאת ּבַ ת ְוַאְמַר. ָּדא יֹוֶכֶבד: ַּוִיּקַ ּת ֵליה ּוַבת קֹול ַנְחּתַ
ה ְּלִאְזַדְווָגא ּבָ ּ ָרֵאל, ּ ְּדָהא ָקִריב ִזְמָנא ְדפוְרָקָנא ְדִיׂשְ ּ ּ ְייהו, ּ ָרא ְדִאְתְיִליד ִמּנַ ַּעל ְיָדא ִדּבְ ּ ּ.  

יה ִריך הוא ִסֵייַע ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ ְרָיא ַעל ַעְרַסְייהו וְרעוָתא ִדְלהֹון , ְּדָתֵניָנן, ְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ ּ ּ
ְדֵבקו א, ָתא ֲחָדאּּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ ה ּבִ א, ְּוַעל ָדא, ֲּהָוה ּבָ ִכיְנּתָ ָרא , ָלא ִאְתָעֵדי ׁשְ ֵּמַההוא ּבְ

ְּדאֹוִלידו ְלַקְייָמא ּ יב, ּ ים)א''ויקרא י(, ִּדְכּתִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ר ָנׁש ִדְמַקֵדׁש . ּ ְוִהְתַקִדׁשְ ּּבַ ּ
ְרֵמיה ִמְלַרע ּּגַ ִריך הו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּא ְמַקֵדׁש ֵליה ְלֵעיָלאְּ ּ ָמה ִדְרעוָתא ִדְלהֹון ֲהָוה , ּ ּּכְ ּ ּ ּ

א ִכיְנּתָ ְדֵבקוָתא ִדׁשְ ּּבִ א. ּ ִכיְנּתָ ָקא ׁשְ ׁש ְדָעְבדו, ָּהִכי ִאְתַדּבְ ַההוא עֹוָבָדא ַמּמָ ּּבְ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ְדֵבקו, ָאַמר ִרּבִ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ִדְרעוָתא ִדְלהֹון ּבִ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִריך ּ א ּבְ ְָתא ְדקוְדׁשָ ּ
ִדיר ִדיר, ּהוא ּתָ יה ּתָ ִקין ּבֵ ְּוְכָמה ְדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ הו, ּ ק ּבְ ָּהִכי ָנֵמי ִאיהו ִאְתַדּבָ ּ ִביק , ּ ְוָלא ׁשָ

יַעָייא. לֹון ְלָעְלִמין ִּדְרעוָתא ִדְלהֹון, ַּווי ְלַרׁשִ ּ ּ ּוְדֵבקוָתא ִדְלהֹון, ּ ּ ּ יה, ּ א ְוָל. ִּמְתַרֲחָקא ִמּנֵ
יה ַּדי ְלהו ְדִמְתַרֲחָקן ִמּנֵ ּ ּ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ָקן ּבְ ֶּאָלא ְדִמְתַדּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ק , ּתָ ַּעְמָרם ְדִאְתַדּבָ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ּּבֵ ּ ה. ְּ יה ֹמׁשֶ יה , ָּנַפק ִמּנֵ ִריך הוא ָלא ַאְעֵדי ִמּנֵ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ִאְתַד, ְלָעְלִמין ִכיְנּתָ ּוׁשְ ֲהֵדיה ּ ַקת ּבַ ִדיר )ב''א ע''בראשית כ(ּּבְ ָאה חוָלֵקיה, ּתָ ַּזּכָ שמות ( .ּ

י טֹוב הוא)'ב ֶרא אֹותֹו ּכִ ן ַוּתֵ ֶלד ּבֶ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאׁשָ י טֹוב הוא. ּ ַוּתַ י ִחָייא. ַּמאי ּכִ , ָּאַמר ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]905דף [ -ּ

ְּדִאְתְייִליד ָמהול ִגין. ּ יבִּדְכ, טֹוב ִאְקֵרי, ְּדָרָזא ִדְבִרית, ּבְ י )'ישעיה ג(, ּתִ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ
  .טֹוב

י יֹוֵסי ָאַמר יה ָחָמאת, ִרּבִ א ְדָנִהיר ּבֵ ִכיְנּתָ ְּנִהירו ִדׁשְ ּ ּ ֲעָתא ְדִאְתְיִליד ִאְתַמְלָיא , ּ ִּדְבׁשַ ּ
יָתא ְנהֹוָרא ל ּבֵ י טֹוב הוא, ּכָ ְרא אֹותֹו ּכִ יב ַוּתֵ ִּדְכּתִ ים ּ ַוַיְרא ֱאלִה)'בראשית א(ּוְכִתיב , ּ
י טֹוב ִתיב. ֶאת ָהאֹור ּכִ י טֹוב הוא ּכְ ְּוַעל ָדא ּכִ   .ְּוֹכָלא ֲהָוה, ּ

ה ְיָרִחים ֹלׁשָ ְצְפֵנהו ׁשְ ַּוּתִ ֶּרֶמז הוא ְדָקא , ְּיהוָדה' ָאַמר ר. ְיָרִחים ַמאי ָקא ַמְייֵרי' ג, ּ ּ
ִזֲהָרא ִעָלָאה, ָרַמז ה ּבְ מֹוָדע ֹמׁשֶ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ יבִּד. ְיָרִחים' ַעד ג, ּ ֹחֶדׁש )ט''שמות י(, ְכּתִ  ּבַ

י ִליׁשִ ֵדין ִאְתְיִהיַבת ּתֹוָרה ַעל ְידֹוי, ַהׁשְ ְלָיא, ְּדָהא ּכְ א ִאְתּגַ ִכיְנּתָ ְרָיא ֲעלֹוי , ּוׁשְ ְוׁשַ
ְּלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא יב, ּ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים ַוִיְקָרא ֵאָליו ְיָי)ט''שמות י(, ִּדְכּתִ ּ וֹמׁשֶ שמות (. 'ּ

ִפינֹו ְו)'ב ְעָתא, לא ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ ְּדַעד ַההוא ׁשַ ִריך , ּ א ּבְ קוְדׁשָ מֹוַדע ִמלוֵליה ּבְ ּתְ ְָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ
קֹול, ּהוא ר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶננו ּבְ ה ְיַדּבֵ ּוְכִתיב ֹמׁשֶ ּ.  

ַבת ּגֹוֶמא ח לֹו ּתֵ ּקַ ַגֵו, ֶרֶמז ַעל ָהָארֹון, ַוּתִ ְּדלוחֹות ַקָייָמא ָעאִלין ּבְ ּ יַבת ּגֹוֶמא, ּיהּּ , ּתֵ
ִרית ִאיהו ְחְמָרה ַבֵחָמר וַבָזֶפת . ֲּארֹון ַהּבְ ַּוּתַ ּ ְדָהא ָהָארֹון ֲהָוה ְמחוֶפה )דההיא תיבה דאיהו(ּ ּ ּ

ִּמְלָגו וִמְלַבר י ְיהוָדה ָאַמר. ּּ ִריך הוא , ָּדא ִהיא אֹוַרְייָתא, ִּרּבִ א ּבְ ְּדֶהחִמיָרה קוְדׁשָ ּ ְּ

ה וְב ִמְצֹות ֲעׂשֵ הּּבְ ֲעׂשֶ   .ִמְצֹות לא ּתַ

ה ֶאת ַהֶיֶלד ם ּבָ ׂשֶ ַּוּתָ ָרֵאל, ּ ֵּאלו ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ָרֵאל )א''הושע י(ּכְ י ַנַער ִיׂשְ  ּכִ
ד. ָּוֹאֲהֵבהו ּסוף ְדָלא ֲהוֹו ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא חוְמָרא ְלֶמְעּבַ ם ּבַ ׂשֶ ַּוּתָ ּ ּ  ַעד )א''ו ע''ויקרא רפ(, ּּ

ְּדָעאלו ִי, סֹוף ָרֵאל ְלַאְרָעאּ ִנין, ׂשְ ִעין ׁשְ ַפת ַהְיאֹור. ְלסֹוף ַאְרּבְ ַעל ֵמיְמָרא : ַעל ׂשְ
ָרֵאל ה ְלִיׂשְ ְּדִאיּנון ְדמֹוִרים אֹוַרְייָתא ְוחוּקָ ּ ּ   )א רבי חזקיה אמרז הכי אוליפנא''נ(. ּ

ְָדָבר ַאֵחר ַוֵיֶלך ִאיׁש ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ יב, ְּ . ִאיׁש ִמְלָחָמה'  ְיָי)ו''שמות ט(, ִּדְכּתִ
ית ֵלִוי ִריך הוא, ִמּבֵ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֲּאָתר ְדָחְכָמה ִעָלָאה, ְּ ֲחָדא, ְּוַההוא ָנָהר, ּ ָרן ּכַ , ִמְתַחּבְ

ין ְלָעְלִמין ֵרי ִלְוָיָתן . ְּוָלא ִמְתָפְרׁשִ ית ֵלִוי ְדַאׁשְ ָעְלָמא)א כל חידו''נ(ִּמּבֵ ֲהָדא , ּ ְלִחידו ּבְ
ֶחק ּבֹו)ד''תהלים ק(, ִתיבּהוא ִדְכ ת ֵלִוי.  ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ח ֶאת ּבַ א , ַּוִיּקַ ָּדא קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ֲּאָתר ִדְנִהירו ְדִסיֲהָרא ָנִהיר, ְ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף י -' בזוהר חלק [

ן ֶלד ּבֵ ה ַוּתֵ ַהר ָהִאּשָׁ ה ַוַדאי. ַוּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָּהִאּשָׁ ֵרא )'בראשית ב(ּכְ  ְלֹזאת ִיּקָ
ה ת ֵלִוי. ִאּשָׁ ַקְדִמיָתא ּבַ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּבְ ַקְדִמיָתא, ּ ת ֵלִוי ּבְ  )א''ב ע''דף י(, ְוִכי ּבַ

ה א ִאׁשָ ּתָ ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדאי. ְוַהׁשְ ּ ָתא ַעד ָלא ִאְזַדְווַגת, ְוָהִכי אֹוִליְפָנא, ּ ִּאּתְ ּ ,
ת ְפלֹו ה, ִניִּאְתְקִריַאת ּבַ ַתר ְדִאְזַדְווַגת ִאְתְקִריַאת ִאּשָׁ ּּבָ ּ ת, ְוָהָכא. ּ ה, ּבַ ַחד , ְּוַכָלה, ְוִאּשָׁ

א ִאיהו ַּדְרּגָ ְצְפֵנהו  )'שמות ב(. ּ ַּוּתִ ה ְיָרִחים)ב''א ע''בראשית ל(ּ לׁשָ ַלת ַיְרִחין.  ׁשְ , ִּאֵלין ּתְ
ָעְלָמא וָמאי ִניְנהו ְרָיא ּבְ ָיא ׁשַ ְּדִדיָנא ַקׁשְ ּ ּמוז. ּ ַמע)א שבט''נ(, ֵטֵבת, ָאב, ּּתַ .  ַמאי ַמׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]906דף [ -ּ

ה ְלָעְלָמא ִכיַח ֲהָוה ִאיהו ְלֵעיָלא, ְּדַעד ָלא ָנַחת ֹמׁשֶ ּׁשְ יה , ּ ְּוַעל ָדא ִאְזַדְווַגת ּבֵ ּ ּ ּ
א ִכיְנּתָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתְיִליד, ׁשְ ְמעֹון. ּ י ׁשִ אן ָאַמר ִרּבִ ּרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא, ִמּכָ ּ ּ  )ב''ב ע''ויחי ר(, ּ

ִכיִחין ִאיּנון ְלֵעיָלא ּׁשְ  )א''ד ע''ח קע''שלח ל( אְוֹל )'שמות ב(. ַּעד ָלא ֶיחתון ְלָעְלָמא, ּ
ִפינֹו ְוגֹו ַבת ּגֹוֶמא. 'ָיְכָלה עֹוד ַהּצְ ח לֹו ּתֵ ּקַ ִסיָמָנָהא. ַמאי ַוּתִ ְּדָחַפת ֵליה ּבְ ְלֶמהֵוי ָנִטיר , ּ

א ֵּמִאינון נוֵני ַיּמָ אִטין , ּ אְּדׁשָ א ַרּבָ ַיּמָ יב, ּבְ ם ֶרֶמׁשֹ ְוֵאין ִמְסָפר)ד''תהלים ק(, ִּדְכּתִ . ּ ׁשָ
ְייהו, ְּוִהיא ָחַפת ֵליה ָחפו , ְּלֶמהֵוי ָנִטיר ִמּנַ א ''נ( )א דטיסת רוכלא''נ( )בסטרא דיובלא(ּּבְ

יָרא)דטיס רובילא ְווִנין ִחָוור ְואוָכם,  ַיּקִ ִּדְתֵרין ּגַ ּ ה, ּ יַנְייהוְּוָאַנח ֵליה ְלֹמׁשֶ מֹוָדע , ּ ּבֵ ּתְ ְּדִיׁשְ
הֹון ִגין ְדָזִמין ְלַסְלָקא , ִעּמְ ּּבְ ָלא אֹוַרְייָתא, ִזְמָנא ַאֲחָרא )בינייהו(ּ ֶרד )'שמות ב( .ְלַקּבְ  ַוּתֵ

ת ַפְרֹעה ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור ָיא. ּּבַ ָמאָלא ְדִדיָנא ַקׁשְ ְטָרא ִדׂשְ ָּדא ִאיִהי ְדַאְתָיא ִמּסִ ּ ּ ָמה , ּ ּכְ
  .ְּוֹלא ַעל ַהָים, ַּעל ַהְיאֹור ַדְייָקא, ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור, ַאּתְ ָאַמרְּד

יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ יָת ּבֹו ֶאת ַהְיאֹור)ז''שמות י(, ְוָהא ּכְ ר ִהּכִ ָ וַמְטך ֲאׁשֶ ּ ה ָלא ָמָחא , ּ ּוֹמׁשֶ
א ֶּאָלא ְיאֹור ֲהָוה ְדָמָחא ַאֲהֹרן. ְּוַקְרֵייה ְיאֹור, ֶּאָלא ַיּמָ הּ ְוֵייה ְקָרא , ּ ַעל ְיֵדי ְדֹמׁשֶ ְּוׁשַ

ְּדִאיהו ָעִביד ּ.  

ְווָנא ַהאי ּגַ ְבַעת ָיִמים ַאֲחֵרי ַהּכֹות ה)'שמות ז(, ּכְ ֵלא ׁשִ הו. ֶאת ַהְיאֹור'  ְוִיּמָ . ְּוַאֲהֹרן ִהּכָ
ִריך הוא א ּבְ ְטָרא ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ַעל ְדָאָתא ִמּסִ ּ ּ ְּ ְלָבַתר ', ת הַּקְרֵייה ְקָרא ַאֲחֵרי ַהּכֹו, ּ

ה ָמא ְדֹמׁשֶ ׁשְ ַּקְרֵייה ּבִ ְרָיין ְדַאְתָיין , ְוַנֲערֹוֶתיָה הֹוְלכֹות ַעל ַיד ַהְיאֹור. ּ ַאר ַמּשִׁ ִּאֵלין ׁשְ ּ
ְטָרא ָדא ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד)'שמות ב(. ִּמּסִ ח ַוּתִ ְפּתַ ּ ַוּתִ ֵעי ֵליה. ּ ֶרא ִמּבָ ְרֵאהו ַוּתֵ ַּוּתִ ַמאי . ּ

ְרֵאהו ְמעֹוןָאַמ. ַּוּתִ י ׁשִ אֹוַרְייָתא, ר ִרּבִ ֵּלית ָלך ִמָלה ּבְ יִרין, ְ ה ָרִזין ִעָלִאין ְוַיּקִ ְּדֵלית ּבָ ּ ּ .
יה, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ַכח ּבֵ ּתְ א וַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ יָמא ְדַמְלּכָ ְּרׁשִ ּ יָמא ְדָוא, ּ ְּוִאיהו ְרׁשִ ו ''ּ

ְחמֹול ָעָליו ְוגֹו. א''ֵה ּוִמַיד ַוּתַ אן ְלֵעיָלאַע. 'ּ א, ּד ּכָ אן וְלָהְלָאה ְלַתּתָ ר ֵמַהאי , ִּמּכָ ּבַ
ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק ְוגֹו)'שמות ב(. ְקָרא ַתּצַ ב ֲאחֹותֹו. ' ַוּתֵ ַתּצַ , ֲאחֹוֵתיה. ֲּאחֹותֹו ְדַמאן, ַוּתֵ

ָרֵאל ֲאחֹוִתי ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדַההוא ְדָקָרא ִלּכְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ִפְתִחי ִלי )'שיר השירים ה(, ּּכְ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר : ֵמָרחֹוק. ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי ַמע)מאי( .ִנְרָאה ִלי' ֵמָרחֹוק ה )א''ירמיה ל(ּּכְ ,  ַמׁשְ
ִאין ְּדִאיּנון ַזּכָ מֹוָדָעאן ִאיּנון ְלֵעיָלא, ַּעד ָלא ַנְחּתו ְלָעְלָמא, ּ ּתְ ִּאׁשְ י ּכָֹלא, ּ ְוָכל , ְּלַגּבֵ

ה ן ֹמׁשֶ ּכֵ ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָיא, ַמע ָנֵמיּוַמׁשְ. ׁשֶ ְּדִנׁשְ ּ ּ כו ֵמֲאָתר ִעָלָאה, ּ ִּאְתְמׁשָ ָמה , ּ ּכְ
ְּוָרָזא ְדִמָלה אֹוִליְפָנא. ְּדאֹוִקיְמָנא ַמע, ּ ְמָתא, ְּדַמׁשְ ָמה ְדִאית ָאב , ְּדָאב ָוֵאם ִאית ְלִנׁשְ ּּכְ

ַאְרָעא ַמע, ָּוֵאם ְלגוָפא ּבְ ל ִסְטִרין, ּוַמׁשְ א, ּין ְלֵעיָלאּבֵ, ִּדְבּכָ ין ְלַתּתָ א , ּבֵ ִּמְדַכר ְונוְקּבָ
ְכֵחי ּתַ ַּאְתָיין ּכָֹלא וִמׁשְ ְּוָהא אוְקמוָה ָרָזא. ּ יב, ּ ָּדא : ָהָאֶרץ. ּּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ א ְדָאָדם ַקְדָמָאה ִעָלָאה)ב''ט ע''ויקרא ל(: ֶּנֶפׁש ַחָיה. ּכְ ּ ַנְפׁשָ ַמר,ּ ָמה ְדִאּתְ . ּ ּכְ
ֵקיה א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ִפיר ָקֲאַמְרְת. ּ ָּאַמר ַוַדאי ׁשַ ָאה חוָלֵקיה , ּ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי ַזּכָ ּ ּ ּ
ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ַאר ְנִביֵאי ָעְלָמא, ְּדֹמׁשֶ ל ׁשְ ּ ָדָבר ַאֵחר )סתרי תורה( )כ''ע(. ַעל ּכָ

ב ֲאחֹותֹו ָדא ִה ַתּצַ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, יא ָחְכָמהַּוּתֵ .  ֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִתי ָאּתְ)'משלי ז(, ּּכְ
י ִיְצָחק ְזַרת ִדיָנא ֵמָעְלָמא)א אתער''נ(ֵמעֹוָלם ָלא ִאְתֲעִדיַאת , ָאַמר ִרּבִ ָכל , ּ ּגִ ְּדָהא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]907דף [ -ּ

ָרֵאל ָחָטאן ְעָתא ְדֲהוו ִיׂשְ ּׁשַ הֹון, ּ ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק, ְכֵדיןּו, ֲּהָוה ִדיָנא ְמַקְטְרָגא ִעּמְ ַתּצַ . ַוּתֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵמָרחֹוק ה)א מרחוק''ד(   )כ''ע(. ִנְרָאה ִלי' ּ ּכְ
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ת ַפְרֹעה ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹור ֶרד ּבַ ָרֵאל ֵמאֹוַרְייָתא. ַּוּתֵ ֲעָתא ַדֲהוו ַפְסֵקי ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ִּמָיד , ּ
ֶרד ּבַ ת ִמַדת ַהִדין. ּת ַפְרֹעה ִלְרחֹוץ ַעל ַהְיאֹורַוּתֵ ֲּהָות ַנְחּתַ ֲחָאה  )ב''ב ע''דף י(, ּ ְלִאְסּתַ

ָרֵאל ִּמָדָמא ְדִיׂשְ ִּאֵלין , ְוַנֲערֹוֶתיָה הֹוְלכֹות ַעל ַיד ַהְיאֹור. ַּעל ֶעְלּבֹוָנה ְדאֹוַרְייָתא, ּ
ּאוַמָיא ְתַרְי, ּ ְּדִאיּנון ַאְזִלין ְוַרְדִפין ֲאּבַ ת ֶעְלּבֹוָנה ְדאֹוַרְייָתא, ַעל ַיד ַהְיאֹור, ּיהוּ , ַּעל ִסּבַ

ְּוִאיּנון ְדמֹוִרים  ה)א דמיכין''נ(ּ ְּדָרפו ְיַדְייהו ִמיָנה, ּ ּבָ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ל ִמִלין ְדָעְלָמא, ָּאַמר ִרּבִ ּּכָ ְתׁשוָבה, ּ ְלָיין ּבִ ר ָנׁש , ּּתַ ּוִבְצלֹוָתא ְדַצֵלי ּבַ ּ ּ
א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִּריך הואּ ן, ְ ּכֵ ְצלֹוֵתיה, ְוָכל ׁשֶ יד ִדְמִעין ּבִ ַּמאן ְדאֹוׁשִ ּ ְרָעא, ּ ְְדֵלית ָלך ּתַ ְּדָלא , ּ

ָּעאִלין ִאיּנון ִדְמִעין ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד. ּ ח ַוּתִ ְפּתַ ִתיב ַוּתִ ַּמה ּכְ ח. ּ ְפּתַ א, ַוּתִ ִכיְנּתָ , ָּדא ׁשְ
ָרֵאל ְּדַקְייָמא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ִאיּמָ, ּּ ִניןּכְ ָרֵאל, א ַעל ּבְ ְזכוֵתיהֹון ְדִיׂשְ ִדיר ּבִ ְּוִהיא ָפְתָחה ּתָ ּ ּ.  

ָפְתָחה יָון ׁשֶ ְרֵאהו ֶאת ַהֶיֶלד, ּּכֵ ַּוּתִ ֲעׁשוִעים)א''ירמיה ל(, ּ ָרֵאל. ּ ֶיֶלד ׁשַ ְּדִאיּנון ִיׂשְ ּ ,
ְּדִמְתַחָטאן ָקֵמי ַמְלֵכיהֹון  ֹכָלא)א מאביהון''נ(ּ ּוִמָיד ְדִמְתַחּנְ, ּ ּבְ ִריך הואּּ א ּבְ ָּנן ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ ,

ְתׁשוָבה ּוָבָכאן ָקֵמיה, ַּהְדֵרי ּבִ ְבָרא ְדָבֵכי ָקֵמי ֲאבֹוי, ּ ִתיב, ּּכִ ה ַנַער ּבֹוֶכה, ַמה ּכְ . ְוִהּנֵ
יָון ְדָבֵכי ין ְדָעְלָמא)א מתתברי''ס(ִּאְתַעדו , ּּכֵ יׁשִ ְזִרין ּבִ ל ּגִ ְחמֹול ָעָליו, ּ ּכָ ִתיב ַוּתַ  ,ַמה ּכְ

ַרֲחִמים ַער ֲעלֹוי ּבְ ּוְמַרֵחם ֵליה, ִאּתְ ּ.  

א, ַּוּתֹאֶמר ִמַיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה י ִלּבָ ְּדִאיּנון ַרּכֵ ְּוָלא ִמַיְלֵדי ַהֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּ ּ ּ ,
י ְקַדל ְּדִאיּנון ְקׁשֵ א, ּ י ִלּבָ א ֵמֲאָבָהן וֵמ. ּוְקׁשֵ י ִלּבָ ִּמַיְלֵדי ָהִעְבִרים ַרּכֵ ָהן ְלָאָתָבא ָקֵמי ּ ִאּמָ

ְקָרא ֶאת ֵאם ַהָיֶלד. ָמאֵריהֹון ָהְיָתה ּבֹוָכה. ַּוּתִ קֹול  )א''ירמיה ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ׁשֶ
ָמע ְנִהי ָרָמה ִנׁשְ ֶניָה ְוגֹו)א''ע' ח( ּבְ ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ּהוא ּבֹוֶכה ְוֵאם ', ּ ּבְ
  .ַּהֶיֶלד ִהיא ּבֹוָכה

י ְיהוָדה ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ ְבִכי ָיבֹואו וְבַתֲחנוִנים ְוגֹו)א''ירמיה ל(, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ַמה ּכְ ּ ּבִ ּ ּ' .
ְבִכי ָיבֹואו ַּמהו ּבִ ִכי ְדֵאם ַהֶיֶלד. ּ ְזכות ּבְ ּּבִ ּ ִהיא ָרֵחל, ּ לוָתא, ׁשֶ ְנׁשון ִמן ּגָ ָּיבֹואו ְוִיְתּכַ ּ ּ .
י ִיְצָחק ּפוְרָק, ְוָאַמר ִרּבִ ְבִכיּ ְלָיא ֶאָלא ּבִ ָרֵאל ָלא ּתַ ָּנא ְדִיׂשְ ְלמון ְוִיְכלון, ּ ּתַ ד ִיׁשְ ּּכַ ּ ִכי , ּ ּבְ

ו ָקֵמי ָאִביו ְּדָמעֹות ְדָבָכה ֵעׂשָ יב, ּ ו קֹולֹו ַוֵיְבך)ז''בראשית כ(, ִּדְכּתִ א ֵעׂשָ ְ ְוִיּשָׂ אמר רבי (. ּ

ּ ְוִאיּנון ִדְמִעין)יוסי אותו בכי דבכה עשו ָגלוֵתיהֲּאִחיתו ְל, ּ ָרֵאל ּבְ ִּיׂשְ יָון ְדִיְכלון ִאיּנון . ּ ּּכֵ ּ ּ
ָרֵאל ִבְכָיה ְדִיׂשְ ִּדְמִעין ּבְ לוֵתיה, ּ ִּיְפקון ִמּגָ ּ ְבִכי ָיבֹואו )א''ירמיה ל(ֲּהָדא הוא , ּ ּ ִדְכִתיב ּבִ

ּוְבַתֲחנוִנים אֹוִביֵלם ִאֵלין נ. ּ ַוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה)'שמות ב(. ּ ְּמַיֲחִדין ֵליה ִּד, ַאְתָוון' ָּחָמא ּבְ
ָכל יֹוָמא ָרֵאל ּבְ ָרֵאל ַפֲעַמִים, ִיׂשְ ַמע ִיׂשְ הֹון כ, ּׁשְ ֵרי ִזְמֵני''ה כ''ְּדִאית ּבְ ְוָלא ָחָמא , ה ּתְ

יה א, ּכֹה ָוֹכה. 'ַּוִיֶפן ּכֹה ָוֹכה ְוגֹו. ּּבֵ י ַאּבָ יה עֹוָבִדין , ּכֹה ָחָמא, ָאַמר ִרּבִ ִּאי ֲהוֹו ּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]908דף [ -ּ

ָרן ָרא ְמַעְלָיאָוֹכה ִא. ְּדַכׁשְ יה ּבְ י ֵאין ִאיׁש, ּי ַזִמין ְלָנְפָקא ִמּנֵ ִּמָיד ַוַיְרא ּכִ רוַח . ּ ָּחָמא ּבְ
א ָרא ְמַעְלָיא, ּקוְדׁשָ יה ּבְ ְּדָלא ַזִמין ְלָנְפָקא ִמּנֵ ּ.  

א י ַאּבָ ָעְלָמא, ְּדָאַמר ִרּבִ ה ַחָייִבין ִאיּנון ּבְ ּמָ ּּכַ ִני ְמַעְלָיא, ּ י, ְּדָמְפֵקי ּבְ ּר ֵמִאינון ַיּתִ
ִאין ָרא ְמַעְלָיא ְדָנַפק ִמן ַחָייָבא. ַזּכָ ְּוַההוא ּבְ ּ יר, ּ . ְּלֶמֱהֵוי ָטהֹור ִמָטֵמא, ִּאיהו ְמַעְלָיא ַיּתִ

ָּחְכְמָתא ִמּגֹו ִטְפׁשוָתא. ְנהֹוָרא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְּוָדא ִאיהו ְמַעְלָיא ִמּכָֹלא. ּ ּ.  

ּוַיְרא ְדָהָכא. ַּוַיְרא ַכל ְוָחָמאּּכָֹלא ּבְ, ּ א ִאְסּתָ ּרוַח קוְדׁשָ יה ְוָקַטל , ּ ל ּבֵ ּכַ ך ִאְסּתָ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ִריך הוא ִסֵבב ּכָֹלא, ֵּליה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יָרא, ְּ ִּלְמַהך ְלַההוא ּבֵ י , ְ ָמה ְדָאַזל ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ּּכְ
יָרא יב, ַּההוא ּבֵ ֵאר)'שמות ב(, ִּדְכּתִ ב ַעל ַהּבְ ַיֲע. ּ ַוֵיׁשֶ ִתיבּבְ ּ ַוַיְרא )ט''בראשית כ(, ֹקב ּכְ
ֵאר ה ּבְ ִתיב. ְוִהּנֵ ה ּכְ ֹמׁשֶ ֵאר, ּבְ ב ַעל ַהּבְ ֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵיׁשֶ ב ּבְ ַּוֵיׁשֶ ה ְוַיֲעֹקב. ּ ִגין ְדֹמׁשֶ ַאף , ּּבְ

א ֲחָדא ֲהוֹו ב ִדְבַדְרּגָ יה, ַּעל ּגַ יר ִמּנֵ ַהאי ַיּתִ ה ּבְ ַלק ֹמׁשֶ   .ִּאְסּתָ

י יֹוֵסי ְוִרּבִ אֹוְרָחאִרּבִ י יֹוֵסי. י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ֵאר ְדָחָמא ַיֲעֹקב, ָאַמר ִרּבִ ַּההוא ּבְ ּ ,
ה יָרא, ְוָחָמא ֹמׁשֶ ִּאי ָדא ֲהָוה ַההוא ּבֵ , ֶּאָלא. ֲּאַמר ֵליה ָלאו. ְּדָחַפר ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ּ

ֵרי ָעְלָמא ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ יָרא, ּּבְ ֵרי ַהאי ּבֵ ָמׁשֹותּו. ִאְתּבְ ין ַהּשְׁ ת ּבֵ ּבָ ֵרי , ְבֶעֶרב ׁשַ ִאְתּבְ
ּפוָמא ִדיֵליה ּ ּ ה, ּ ֵאר ְדָחמו ַיֲעֹקב וֹמׁשֶ ְּוַהאי ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ.  

ִּאיּנון ְדֹרְדֵפי ְקׁשֹוט. ַמְתִניִתין ִּאיּנון ְדַתְבֵעי ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּ ּ ּ ִּאיּנון ְדִאְתְדָבקו . ּ ּ ּ ּ
וָרא ְמֵהיָמָנא ִקּשׁ א ִעָלָאהִאיּנ. ּּבְ ּון ְדָיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ּ ּ ְמעו. ּ ְּקִריבו ׁשִ ּ.  
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ֵרין ד ְסִליקו ּתְ ְּוַנְפקו ְלַקְדמות ַחד, ּּכַ ֵרין ְדרֹוִעין, ּ ין ּתְ ִלין ֵליה ּבֵ ְּמַקּבְ י . ּ ֵרין ַנְחּתֵ ּתְ
ֵרין ִאיּנון)א לתתא''נ(ִלְתַלָתא  יָרא ַחד ִמיָנ, ּ ּתְ ין ִאיהו ֵמַהאי ּבֵ ְּייהו ַחְקָלא ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּּ

הו)א בנוי''ס( ּמֹוְתָבא ִדְנִביֵאי )תרין יתבי(ַיְתֵבי  יַנְייהו. ּ ַיְנִקין ּבְ ִּחּבוָרא ִאיהו , ַּחד ּבֵ ּ
ְּדֹכָלא ִּאיהו ָנִטיל ִמּכָֹלא , ּ א )א''ג ע''דף י(ּ יָרא ַקִדיׁשָ ַּההוא ּבֵ ח, ּ ַחְקָלא , ֹּוַתְייהוָקִאים ּתְ

ְקָיין ֲעָדַרָייא יָרא ִאְתׁשַ ין ִאיהו ֵמַהאי ּבֵ ְּדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ָרא, ּּ ָמְדּבְ ה ּבְ ֵמָהִאי , ְדַרֵעי ֹמׁשֶ
ל ִאיּנון ְרִתיִכין ִריר לֹון ְלּגֹו חוָלֵקיה ּכָ ד ּבָ ִריר ַיֲעֹקב ּכָ ְקָיין ֲעָדִרָייא ְדּבָ יָרא ִאְתׁשַ ּּבֵ ל , ּ ּכָ

ּן ָמאֵרי ְדַגְדִפיןִּאיּנו יָרא. ּ ַלת ַקְייִמין ְרִביִעין ַעל ַהאי ּבֵ ְייהו ִאְתְמֵלי. ּתְ יָרא ִמּנַ . ַּהאי ּבֵ
יב, י ִאְתְקֵרי''ֲאֹדָנ ּתִ ה ַהִחלֹוָת ְוגֹו'  ֲאֹדָני ֶיִי)'דברים ג(, ַּעל ָדא ּכְ  )'דניאל ט(ּוְכִתיב . 'ַּאּתָ

ֵמ ך ַהּשָׁ ְָוָהֵאר ָפֶניך ַעל ִמְקָדׁשְ ָּ ל ָהָאֶרץ, ם ְלַמַען ֲאֹדָניּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲאדֹון ּכָ
ל ָהָאֶרץ)'יהושע ג( ִרית ֲאדֹון ּכָ ה ֲארֹון ַהּבְ א.  ִהּנֵ ִניז ַחד ְמקֹוָרא ַקִדיׁשָ יה ּגָ ּּבֵ יה , ּ ִּדְנִביַע ּבֵ ּ

ִדיר ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְל. ְצָבאֹות ִאְקֵרי' ְיָי, ְּוַאְמֵלי ֵליה, ּתָ ּּבְ ּ   )כ''ע(. ֵמי ָעְלִמיןְ

ְדֶלָנה ְוגֹו ֹבאָנה ַוּתִ נֹות ַוּתָ ַבע ּבָ י ְיהוָדה. 'ּוְלֹכֵהן ִמְדָין ׁשֶ יָרא ָדא, ָּאַמר ִרּבִ , ִּאי ּבֵ
יָרא ְדַיֲעֹקב ִּאיהו ּבֵ יה, ּ ִתיב ּבֵ ה ָכל ָהֲעָדִרים ְוָגֲללו )ט''בראשית כ(, ָּהא ּכְ ּמָ ּ ְוֶנֱאְספו ׁשָ ּ

נֹו. 'ְוגֹו לא טֹוַרח ַאֲחָרא. ּת ִיְתרֹו ָלא ִאְצְטִריכו ְלַהאיְוָהָכא ּבְ ְדֶלָנה ּבְ ֹבאָנה ַוּתִ   .ֶּאָלא ַוּתָ
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י ִחָייא יָרא, ָּאַמר ִרּבִ ִתיב, ַּיֲעֹקב ַאְעֵדי ָלה ִמן ּבֵ ל , ְּדָהא ּכְ ן ּכָ ּמָ י ּתַ ְנׁשֵ ד ִמְתּכַ ּכַ
יבו ֶאת ָהֶאֶבן, ֲעָדַרָייא ִתיב ַו, ּוְבַיֲעֹקב. ְּוֵהׁשִ ב ֶאת ָהֶאֶבןָלא ּכְ ְְדָהא ָלא ִאְצְטִריך , ָּיׁשֶ ּ

ן ַקְדִמיָתא ַמָיא ָלא ֲהוֹו ַסְלִקין, ְלָבַתר ּכֵ ְּדָהא ּבְ ּ יָון ְדָאָתא ַיֲעֹקב, ּ יה, ּּכֵ ְּסִליקו ַמָיא ְלַגּבֵ ּּ ,
יָרא, ּ ְוַההוא ַאְבָנא)ומשה אוף הכי סליקו מיא לגביה( ָּלא ֲהָוה ַעל פום ּבֵ ך , ּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ְדֶלָנהַו ֹבאָנה ַוּתִ   .ּתָ

א ֲהוֹו ַאְזֵלי ִמְטֶבְרָיא ְלִצפִֹרי' ֶאְלָעָזר ור' ר ַּאּבָ ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי. ּ הו ַחד יוָדאי, ּ ָּפַגע ּבְ ּ ּ ,
ֲהַדְייהו ר ּבַ י ֶאְלָעָזר, ִּאְתַחּבָ ל ַחד ֵליָמא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ּ.  

ָּפַתח ִאיהו ְוָאַמר ֵבא ֶאל ָהרוַח ְוָאַמְרּתָ )ז'' ליחזקאל(, ּ ן ָאָדם ִהּנָ ֵבא ּבֶ ּ ַויֹאֶמר ֵאַלי ִהּנָ ּ
יה, ֵמַהאי ְקָרא ְיַדְעָנא. 'ֶּאל ָהרוַח ְוגֹו ֲּאַתר ְדָהרוַח ַנְפָקא ִמּנֵ ּ ְוִכי ָיִכיל ֲהָוה ְיֶחְזֵקאל , ּ

ָאה ַעל ָהרוַח ִתיב , ְּלַנּבְ ר)'קהלתח(ְוָהא ּכְ ִליט ּבָ ּוַח ִלְכלֹוא ֶאת ָהרוַחּ ֵאין ָאָדם ׁשַ , ֶּאָלא. ּ
רוַח ְלָטָאה ּבָ ר ָנׁש ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּּבַ ֹכָלא, ּ ִליט ּבְ ִריך הוא ִאיהו ׁשַ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְוַעל , ְּ

י ְיֶחְזֵקאל ַהאי ָעְלָמא. ֵּמיְמֵריה ֲהָוה ִמְתַנּבֵ גוָפא ּבְ ְּותו ְדָהא רוַח ֲהָוה ּבְ ּ ּ ך ִאְתַנ, ּ ְוְבִגין ּכַ י ּ ּבֵ
ע רוחֹות ּבֹוִאי ָהרוַח)א במדרש הנעלם''ע, ל''בראשית ק(, ָּעֵליה ּ ֵמַאְרּבַ ֵּמַההוא ֲאַתר , ּ

ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ַאְרּבַ ַסְמכֹוי ּבְ ָחם ּבְ ְּדִאּתְ ּ.  

ָּדִליג ַההוא יוָדִאי ָקֵמיה ּ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ . ָּאַמר ִמָלה ֲחֵמיָנא. ַמאי ָחִמית, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ֵני ָאָדם. ּר ֵליה ַמאי ִהיאָאַמ ָּאַמר ֵליה רוַח ּבְ א ְדִדיוְקָנא , ּ ְלבוׁשָ ן ֵעֶדן ּבִ ּגַ ִּאי ִאְתָלַבׁש ּבְ ּ ּּ

גוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ב, ּּבְ ן ֵעֶדן ּבֹוִאי ָהרוַח' ּכֹה ָאַמר ה, ֲּהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ע , ִּמּגַ ַּמהו ֵמַאְרּבַ
  .ּרוחֹות

א ְלַהאי ָעְלָמאּרוָחא ָלא ַנְח, ֲּאַמר ֵליה א ְדַאְרָעא, ּתָ ְנּתָ ַּעד ְדַסְלָקא ִמּגִ ְלגֹו , ּּ
ְּדַקְייָמא , ּּכוְרְסָייא ע ַסְמִכין)ב''ו ע''שמות ט(ּ ן.  ַעל ַאְרּבַ ּמָ יָון ְדַסְלָקא ּתַ ּּכֵ ֲאָבא ִמּגֹו , ּ ִאְסּתַ

א ַּההוא ּכוְרְסָייא ְדַמְלּכָ ּ א ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ע ִסְטֵרי ָעְלָמאּּגוָפא ִאְת, ְוַנְחּתָ , ְנִטיל ֵמַאְרּבַ
ע ִסְטֵרי ְדכוְרְסָייא ּרוַח אוף ָהִכי ִאְתְנִטיל ֵמַאְרּבַ ּ ּ ּ ְתְקָנא ָעַלְייהו, ּ ְּדִמּתַ ּ.  

ר ָנׁש ָּאַמר ֵליה ַההוא ּבַ ְּדִליָגא ְדָקא ָדִליְגָנא ָקַמְייכו, ּ ּ ּ . ִּמָלה ֲחֵמיָנא ֵמַהאי ִסְטָרא, ּ
ִגין ְדיֹוָמא ֲחָדא ֲה ָראּּבְ ַמְדּבְ ג ְלֵמחֵזי, ֵויָנא ָאִזיל ּבְ ְוַחד , ַּוֲחֵמיָנא ִאיָלָנא ַחד ְדִמְרּגַ

חֹוֵתיה א ּתְ א, ְּמַעְרּתָ יה ַוֲחֵמיָנא ַהִהיא ְמַעְרּתָ ּבֵ ל ִזיֵני ֵריִחין , ָּקִריְבָנא ּגַ ְּדַסְלָקא ֵריִחין ִמּכָ ּ
ַהִה. ְּדָעְלָמא ַגְרָמאי ְוָאִעיְלָנא ּבְ ַקְפָנא ּבְ אִאְתּתָ גֹו , יא ְמַעְרּתָ ין ְיִדיָען ּבְ ַדְרּגִ ְוָנִחיְתָנא ּבְ

א ֲחָדא ּדוְכּתָ יִאין ְוֵריִחין ובוְסִמין, ּ יה ִאָלִנין ַסּגִ ְּדֲהוו ּבֵ ּ ּ ּ ל, ּּ   .ְּדָלא ָיִכיְלָנא ְלִמְסּבַ

ר ָנׁש ן ֲחֵמיָנא ַחד ּבַ יֵדיה, ְוַתּמָ ְרִביָטא ַחד ּבִ ַחד ִפְתָח. ְּוׁשַ יָון ְדָחָמא , אַּוֲהָוה ָקִאים ּבְ ּּכֵ
אי, ִלי ַוה ְוָקם ְלַגּבָ ֲאֵמיָנא , ֲּאָנא ָדִחיְלָנא ַסְגָיא, ּוֵמָאן ַאּתְ, ָמה ַאּתְ ָהָכא, ָאַמר ִלי. ּתָ

ָרא, ִּמן ַחְבַרָייא ֲאָנא, ָמאִרי, ֵּליה ַמְדּבְ ך ְוַכך ֲחֵמיָנא ּבְ ְּכַ א, ְ ַהאי ְמַעְרּתָ , ְוָעאָלָנא ּבְ
  .ְוָנִחיְתָנא ָהָכא
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ּהֹוִאיל וִמן ַחְבַרָייא ַאְנּתְ, ָאַמר ִלי ְּוָהב ֵליה ְלַחְבַרָייא, ּטֹול ַהאי ִקיְטָרא ִדְכָתָבא, ּ ּ ,
ִּאיּנון ְדַיְדִעין ָרִזין ְדרוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא  ּ ּ ּ ּ ּ ְרִביָטא )ב''ג ע''דף י(ּ ַההוא ׁשַ י ּבְ , ָּבַטׁש ּבִ

יָנָתא, ְּדָהִכיַא. ְוָדִמיְכָנא יְרָיין ּגֹו ׁשֵ ה ֵחיִלין וַמּשִׁ ּמָ אֹוְרָחא, ֲּחֵמיָנא ּכַ , ַּדֲהוֹו ַאְתָיין ּבְ
א ְּלַההוא דוְכּתָ ּ ְרִביָטא. ּ ַההוא ׁשַ ַטׁש ּבְ ְבָרא ּבָ ְּוַההוא ּגַ אֹוְרָחא ְדִאיָלִני ִזילו, ּ ְּוָאַמר ּבְ ּ .

ַּאְדָהִכי ַדֲהוֹו ַאְזִלי ֲאִויָר, ּ ַמְעָנא ָקִלין . ְוָלא ְיַדְעָנא ְלָאן ֲאָתר, א ְוַסְלֵקיַּפְרֵחי ּבַ ּוׁשְ
יִאין יְרָיין ַסּגִ ַעְרָנא. ּ ִאיהו)א לאן אתר''ס(ְוָלא ְיַדְעָנא ֵמָאן , ְּדַמּשִׁ , ְוָלא ֲחֵמיָנא ִמיִדי, ִאּתְ

ַההוא ֲאָתר   .ְּוָדִחיְלָנא ּבְ

 ] בשנה81יום [סדר הלימוד ליום כב כסלו 

ר ָנׁשֲחֵמ, ַּאְדָהִכי ֲחֵמיָנא ּגֹו , ֲּאֵמיָנא ֵליה, ָחִמית ִמיִדי, ָאַמר ִלי, ּיָנא ְלַההוא ּבַ
ך ְוָכך יָנָתא ּכַ ְׁשֵ ַההוא ָאְרָחא ַאְזֵלי רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא, ָאַמר. ְ ּּבְ ּ ּ ּ א ְדֵעֶדן ְלָאָעָלא , ּ ְנּתָ ּּגֹו ּגִ

ן ּמָ ְייהו. ּתַ ְמַעת ִמּנַ ּוַמה ְדׁשַ ּ ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ְוַחָדאן ְּדַקְייֵמ, ּהוא, ּ א ּבְ ִגְנּתָ ּי ּבְ ּ ּ
ן ּמָ רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָיא ְדָעאִלין ּתַ ּּבְ ּ ּ ּּ.  

ַהאי ָעְלָמא ִני ּבְ ּוְכָמה ְדגוָפא ִאְתּבְ ּ ע ְיסֹוֵדי, ּ טוָרא ְדַאְרּבַ ִּמּקְ ַהאי ָעְלָמא, ּ . ְוִאְתָצַייר ּבְ
ּאוף ָהִכי רוָחא ִגיְנּתָ, ּ א, אִאְתָצָייר ּבְ ִגְנּתָ ע רוִחין ְדַקְייָמא ּבְ טוָרא ְדַאְרּבַ ִּמּקְ ּ ּ ּ ְּוַההוא , ּ

ן, ּרוָחא ּמָ א ּתַ ׁשָ ְייהו, ִאְתַלּבְ ּוִמְתַצְיַרת ִמּנַ ִציוָרא ְדִדיוְקָנא ְדגוָפא, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ַהאי , ּ ְּדִאְתַצָייר ּבְ ּ
ע רוִחין. ָעְלָמא ְּוִאְלָמֵלא ִאיּנון ַאְרּבַ ְּדִאיּנון ֲאִויִר, ּ אּ ּרוָחא ָלא ִמְתַצְייָרא , ּין ְדִגְנּתָ ּ

ָלל ִציוָרא ּכְ ּּבְ הו, ּ א ּבְ ׁשָ   .ְּוָלא ִאְתַלּבְ

ֲחָדא, ּרוִחין' ִּאיּנון ד ִאֵלין ּכַ ְּקִטיִרין ִאֵלין ּבְ הו, ּ ְּוַההוא רוַח ִאְתַצָייר ְוִאְתָלַבׁש ּבְ ּ ּּ ,
ִקטוֵרי ַגְווָנא ְדגוָפא ִאְתַצָייר ּבְ ּּכְ ּ ּ ך. ֵדי ָעְלָמאְיסֹו' ְּדד, ּ ְוְבִגין ּכַ ע רוחֹות ּבֹוִאי , ּ ֵּמַאְרּבַ

ן ֵעֶדן, ָּהרוַח ע רוִחין ְדּגַ ֵּמִאינון ַאְרּבַ הו, ּ א ְוִאְתֵצייֶרת ּבְ ְּדִאְתַלְבׁשָ א טֹול ַהאי , ּ ּתָ ְוַהּשְׁ
ְִקיְטָרא ִדְכָתָבא ְוִזיל ְלָאְרָחך ְּוָהב ֵליה ְלַחְבַרָייא, ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְּוִאיּנון ַחְבַרָייא, ָאָתא ִרּבִ יה, ּ ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ְּוְנׁשָ ּ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ ִריך , ָאַמר ִרּבִ ְּבְ

ְדָרך ָהָכא, ַרֲחָמָנא ְְדׁשַ ִריָרא ְדִמָלה, ּ ְּדַוַדאי ָדא הוא ּבְ ּ ּ ּ ּ ִריך הוא ַאְזִמין , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְּיָהב לֹון ַההוא ִקיְטָרא ִדְכָתָבא. ְּלפוִמי ַהאי ְקָרא י ֶאְלָעָזר, ּ יָון ְדָנַטל ֵליה ִרּבִ ּוָפַתח , ּּכֵ
א, ֵּליה ָּנַפק ֲאפוָתא ְדֶאּשָׁ יה ַמה ְדָחָמא, ְּוַאְסַחר ֵליה, ּ ָּחָמא ּבֵ   .ּוָפַרח ִמן ְידֹוי, ּ

ָכה ר א, ֶאְלָעָזר' ּבָ ִגְנַזָייא ְדַמְלּכָ ְּוָאַמר ַמאן ָיִכיל ְלַקְייָמא ּבְ ּ ִּמי ָיגור '  ה)ו''תהלים ט(, ּ
ךּבְ ַהר ָקְדׁשֶ ּכֹון ּבְ ָָאֳהֶלך ִמי ִיׁשְ ָאה ַהאי אֹוְרָחא. ָ ך, ַזּכָ ֲעָתא ְדִאְעַרְעָנא ּבָ ְְוַהִהיא ׁשַ ּ .

י ֶאְלָעָזר ּוֵמַההוא יֹוָמא ֲהָוה ַחֵדי ִרּבִ ּ לום ְלַחְבַרָייא, ּ ְּוֹלא ָאַמר ּכְ ָּפְגעו , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ּ ּ
יָרא ְדַמָיא ַחד ּבֵ ּּבְ תו ִמן ַמָיא, ּ ָעֵליהַּקְיימו, ּ ְּוׁשָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]911דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא, ָאַמר ִרּבִ ַּזּכָ ּ ּ ֵמי ֲאחוי, ּ ְּוִאְזְדַמן ֵליה , ַּיֲעֹקב ָעַרק ִמּקָ ּ
יָרא יָון ְדִביָרא ָחָמא ֵליה, ּבֵ ּּכֵ מֹוָדעו ְלָמאֵריהֹון, ּ ּתְ ַּמָיא ִאׁשְ יה, ּ ְּוַסְלִקין ְלַגּבֵ ְּוַחדו , ּ ּ

ת זוֵגיה, ֲּהֵדיהּבַ ן ִאְזַדְווַגת ֵליה ּבַ ְּוַתּמָ ּ ּ ּ ֵמי ַפְרֹעה. ּ ה ָעַרק ִמּקָ ְּוִאְזָדַמן ֵליה ַההוא , ֹּמׁשֶ ּ ּ
יָרא ּוַמִיין ָחמו ֵליה, ּבֵ ּ מֹוָדעו ְלָמאֵריהֹון, ּ ּתְ יה, ְּוִאׁשְ ְּוַסְלקו ְלַגּבֵ ת , ּ ן ִאְזַדְווַגת ֵליה ּבַ ְּוַתּמָ ּ ּ
ּזוֵגיה ּ.  

ין ֹמ ה ְלַיֲעֹקבַמה ּבֵ יה, ׁשֶ ִתיב ּבֵ ר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת )ט''בראשית כ(, ַּיֲעֹקב ּכְ ֲאׁשֶ  ַוְיִהי ּכַ
ׁש ַיֲעֹקב ַוָיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ְוגֹו. 'ָרֵחל ְוגֹו ַּוִיּגַ יה. 'ּ ִתיב ּבֵ ה ַמה ּכְ ַּוָיבֹואו ָהרֹוִעים ַוְי , ֹּמׁשֶ ּ

ה ַויֹוִשיָען ְוגֹו ּגַרׁשום ַוָיָקם ֹמׁשֶ ּ הּבְ. 'ּ יָון ְדָחָמא ַמָיא ְדַסְלִקין , ַּוַדאי ָיַדע ֲהָוה ֹמׁשֶ ּּכֵ ּ ּּ
יה ת זוֵגיה, ְּלַגּבֵ ְזָדַמן ֵליה ּבַ ן ּתִ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ א, ְּותו. ּ ְּדָהא רוַח קוְדׁשָ ּ יה , ּ ָּלא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ

ְּלָעְלִמין וֵביה ֲהָוה ָיַדע ת זוֵגיה, ּ ֱהֵוי ּבַ ְּדִצפֹוָרה ּתֶ ּ ה. ּּ , ּ ַוַדאי ַיֲעֹקב ָאָתא ְלָהָכא,ָאַמר ֹמׁשֶ
יה ּוַמָיא ְסִליקו ְלַגּבֵ ּ ר ָנׁש ְדַאְכִניׁש ֵליה ְלֵביֵתיה, ּּ ִּאְזָדַמן ֵליה ּבַ ּ ּ ּ ל ַמה , ּ ְּוָיַהב ֵליה ּכָ

ְְדִאְצָטִריך   .ָּאָנא אוף ָהִכי. ּ

ר ָנׁש ְּדִיְתרֹו ּכֹוֶמר ְלּכֹוָכִבים וַמ, ָהִכי אֹוִליְפָנא, ָּאַמר ַההוא ּבַ יָון ְדָחָמא . ָּזלֹות ֲהָוהּ ּּכֵ
ׁשו ה ַמּמָ ְּדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֵלית ּבָ ּ ִּאְתְפָרׁש ִמפוְלָחָנא ִדיֵלה. ּּ ּ ּ ּ א ְוִנדוהו. ּ ָּקמו ַעּמָ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ

ָנֵתיה ְּדָחמו ּבְ ּ ַקְדִמיָתא ִאיּנון ֲהוֹו ַרָעאן ָעאֵניה, ֲהוֹו ְמָתְרָכן לֹון, ּ ְּדָהא ּבְ ּ יָון ְד. ּ ָחָמא ּּכֵ
א רוַח קוְדׁשָ ה ּבְ ֹּמׁשֶ ְּדַעל ִמָלה ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֲהוֹו ַעְבֵדי, ּ ּ ה ַויֹוִשיָען , ּּ ִּמָיד ַוָיָקם ֹמׁשֶ ּ ּ

ק ֶאת ֹצאָנם ֹכָלא. ַּוַיׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוִאְתָעִביד ִקְנָאה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ.  

  ]א''ד ע''דף י -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָע ן, ָזרָּאַמר ֵליה ִרּבִ ֶמך )א''ד ע''דף י(ְוָלא ְיַדְעָנא , ַאְנּתְ ְלַגּבָ ֲאָנא , ָאַמר. ָׁשְ
ן ַיֲעֹקב קוהו. יֹוֶעְזִר ּבֶ ָּאתו ַחְבַרָייא וְנׁשָ ּ ּ ן, ָּאְמרו, ּּ ך, ּוָמה ַאְנּתְ ְלַגּבָ . ְְוָלא ֲהִויָנן ַיְדִעין ּבָ

ל ַההוא יֹוָמא ְליֹוָמא ַאֲחָרא ֹאְזפ ֲחָדא ּכָ ָּאְזלו ּכַ ַלת ִמיִליןּ ּוהו ּתְ שמות (. ְּוָאִזיל ְלאֹוְרֵחיה, ּ

יָלנו)'ב י ִחָייא ָאַמר. ּ ַוּתֹאַמְרןָ◌ ִאיׁש ִמְצִרי ִהּצִ ָּהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ִּרּבִ ּ הו , ּ ְּדִנְצְנָצא ּבְ ּ
א ּרוַח קוְדׁשָ ְּוֹלא ָיְדעו ָמה ָאְמרו, ְּוָאְמרו, ּ ַמְדּבְ, ְלַבר ָנׁש. ּ ַּוֲהוו יֹוִמין , ָראְּדֲהָוה ָיִתיב ּבְ

ָרא ׂשְ ְודֹוָבא , ָעַרק ִאיְמָרא, ּיֹוָמא ַחד ָאָתא דֹוָבא ְלַנְטָלא ַחד ִאיְמָרא. ְּדָלא ָאַכל ּבִ
ָרא, ֲּאַבְתֵריה ר ָנׁש ְלַמְדּבְ י ַההוא ּבַ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ּ ָחֵטיה , ָחָמא ִאיְמָרא, ּ יה וׁשְ ְּוַאְתִקיף ּבֵ ּ ּ

ָרא ׂשְ   .ְוָאַכל ּבִ

ָרֵאל)'שמות א(ָבר ַאֵחר ָּד ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. ּ ְוֵאֶלה ׁשְ ִּרּבִ שיר השירים (, ּ

חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה ְוגֹו)'א חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה',  ׁשְ ָרֵאל, ׁשְ ֶנֶסת ִיׂשְ חֹוָרה ִמן , ָּדא ּכְ ְּדִהיא ׁשְ
לוָתא אֹוַרְי, ְוָנאָוה, ּּגָ ּוְבִפּקוִדין, יָתאְּדִהיא ָנאָוה ּבְ ָרן, ּ ּוְבעֹוָבִדין ְדַכׁשְ ַל ם. ּ נֹות ְירוׁשָ , ּּבְ

ְּדַעל ָדא ַלם ִדְלֵעיָלא, ּ ִאין ְלָיְרָתָאה ְירוׁשָ ַּזּכָ ּ ָאֳהֵלי ֵקָדר. ּ ב ְדִהיא קֹוֶדֶרת , ּכְ ַּאף ַעל ּגַ
ָגלוָתא ֹלֹמה, ּּבְ יִריעֹות ׁשְ עֹוָבִדין ִהיא ּכִ יִריעֹות, ּבְ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליהְּדַמְלּכָ, ּכִ ּא ִדׁשְ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]912דף [ -ּ

א י ִחָייא ַרּבָ י ָמאֵריהֹון ְדַמְתִניָתא, ִּרּבִ י . ְּלֵמיַלף ִמַנְייהו, ֲּהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ י ִרּבִ ָאָזל ְלַגּבֵ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ ֵביָתא, ְּוָחָמא ַפְרּגֹוד ַחד, ׁשִ ְּדֲהָוה ָפִסיק ּבְ י ִחָייא. ּ ָוה ִרּבִ ַמע ֶא, ָאַמר, ּּתָ ׁשְ

ִּמָלה ִמפוֵמיה ֵמָהָכא ּ ּ ּ.  

ַמע ְדֲהָוה ָאַמר ַרח דֹוִדי וְדֵמה ְלך ִלְצִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאָיִלים)'שיר השירים ח(, ּׁשָ ּ ּבְ ָ ּ ּ .
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּמִ ּסוָפא ִדְכִסיפו ִיׂשְ ל ּכִ ּּכָ ּ ּ ּ ְמעֹון, ְּ י ׁשִ ל , ְדָאַמר ַרּבִ ֲאָוָתם ׁשֶ ּתַ

ָרֵאל רוך הוא ֹלא הֹוֵלך ְוֹלא ִמְתַרֵחק,ִיׂשְ ִיְהֶיה ַהָקדֹוׁש ּבָ ְ ׁשֶ ְּ ּ ִבי אֹו , ּ ּצְ ֶּאָלא ּבֹוֵרַח ּכַ
עֹוֶפר ָהַאָיִלים   .ּּכְ

ְמעֹון, ַמאי ַטְעָמא י ׁשִ עֹוֶפר , ָאַמר ַרּבִ ִבי אֹו ּכְ מֹו ַהּצְ ה ּכְ עֹוָלם עֹוׂשָ ֵּאין ַחָיה ּבָ
הוא ּבֹוֵרַח , ָּהַאָיִלים ְזָמן ׁשֶ ּנו, ְהֹוֵלך ְמַעט ְמַעטּּבִ ָיָצא ִמּמֶ ּוַמֲחִזיר ֶאת ֹראׁשֹו ְלָמקֹום ׁשֶ ּּ ,

ִמיד הוא ַמֲחִזיר ֶאת ֹראׁשֹו ַלֲאחֹוָריו ּוְלעֹוָלם ּתָ ָרֵאל. ּ ך ָאְמרו ִיׂשְ ּּכַ ל עֹוָלם, ְ , ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יֵנינו ֵלק ִמּבֵ ְסּתַ ּתִ ִּאם ָאנו ּגֹוְרִמים ׁשֶ ְבַרח, ְיִהי ָרצֹון, ּּ מֹו עֹוֶפר ֶשּתִ ִבי אֹו ּכְ מֹו ַהּצְ  ּכְ

יַח, ָּהַאָיִלים ִהּנִ קֹום ׁשֶ הוא ּבֹוֵרַח וַמֲחִזיר ֶאת ֹראׁשֹו ְלּמָ ּׁשֶ  )ו''ויקרא כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ים ְלַכלֹוָתם ים ְולא ְגַעְלּתִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ , ָּדָבר ַאֵחר. ְּוַאף ּגַ

ןַה הוא ָיׁשֵ ׁשֶ ִבי ּכְ ַעִין ַאַחת, ּּצְ ן ּבְ ָרֵאל , ְּוָהַאֶחֶרת הוא ֵנעֹור, ּהוא ָיׁשֵ ך ָאְמרו ִיׂשְ ּּכַ ְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ִבי, ּ מֹו ַהּצְ ה ּכְ ָרֵאל, ֲעׂשֵ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לא ָינום ְולא ִייׁשָ ִהּנֵ   .ּׁשֶ

י ִחָייא ְוָאַמר ַמע ִרּבִ ֵביָתא)סקיןפ(ִּאי ִעָלִאין , ּׁשָ ָכה, ַוֲאָנא ָיִתיב ַאְבָראי,  ַעְסִקין ּבְ . ּבָ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַמע ַרּבִ א ְלָבָרא, ׁשָ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ׁשְ ַּמאן ִיפוק, ּ ֵריה. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ִאי . ָּאַמר ִרּבִ

ָנא)כחולא(, ֲאָנא ָקֵליָנא ָרא ִמּנָ א ּבָ ִכיְנּתָ אֵּליעול , ּ ָלא ָקֵליָנא ְדָהא ׁשְ ִכיְנּתָ ְוֶתיֱהֵוי , ׁשְ
ֵליָמָתא ָתא ׁשְ ַמע ָקָלא ְדָאַמר. ֶאּשָׁ ָמכו, ּׁשָ ָקנו, ַּעד ָלא ַסְמִכין ִאְסּתְ , ְּוַתְרִעין ָלא ִאְתּתָ

ּוִמזוְטֵרי  ּ ְדבוְסַמָיא ְדֵעֶדן ִדְכָען הוא)א ומטוטרי''נ(ּ ּ ּ ּ   .ֶאְלָעָזר' ָלא ָנַפק ר, ּּ

י ִחָייא ָכה ְוִא, ָּיִתיב ִרּבִ חּבָ ּנַ ּ סֹוב ְדֵמה ְלך דֹוִדי )'שיר השירים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר, ְתּגַ ָּ

ְרָעא ְדַפְרּגֹוָדא. ִּלְצִבי אֹו ְלֹעֶפר ָהַאָיִלים ִּאְתְפַתח ּתַ י ִחָייא, ּ י , ָּלא ָעִיִיל ִרּבִ ָזִקיף ִרּבִ
ְמעֹון ֵעינֹוי ְוָאַמר ה ִאְתְיָהיב ְרׁשוָתא ְלַמאן ְדִאי, ׁשִ ַמע ִמיּנָ ּׁשְ ּ ָקם . ּהו ַאְבָראי ַוֲאָנן ְלגֹוּ

ְמעֹון י ׁשִ יה, ִרּבִ א ִמדוְכּתֵ ָּאַזל ֶאּשָׂ ּ י ִחָייא, ּ א ְדִרּבִ ַּעד דוְכּתָ ּ ּ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ּקוְזִטיָפא , ָאַמר ִרּבִ
ִּדְנהֹוָרא ְדַקִליְטָרא  י ִחָיי, ַוֲאָנא ָהָכא ְלגֹו,  ְלַבר)א דקלדיטא''ס(ּ ִּאְתַאַלם פוֵמיה ְדִרּבִ ּ ּ ּ ּ   .אּ

יָון ְדָעאל ְלגֹו יה, ְַמִאיך ֵעינֹוי, ּּכֵ י ֶאְלָעָזר . ְּוָלא ָזִקיף ֵריׁשֵ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ָאַמר ִרּבִ
ֵריה ּקום ַאְעָבר ָיָדך ֲאפוֵמיה, ּּבְ ּ ַהאי, ְּ יה, ְּדָלא ָיַדע ּבְ ְּדָלא ָרִגיל ּבֵ י ֶאְלָעָזר. ּ , ָקם ִרּבִ

י ִח ר ְיֵדיה ֲאפוֵמיה ְדִרּבִ ַּאְעּבָ ּ ּ י ִחָייא, ָּייאּ ָּפַתח פוֵמיה ִרּבִ ּ ּ ּ ָּחָמא ֵעיָנא ַמה ְדָלא , ְוָאַמר, ּ
יְבָנא, ֲחֵמיָנא ִּאְזְדַקף ְדָלא ֲחׁשִ א ְדַדֲהָבא ָטָבא ָדִליק, ּ ֶאּשָׁ ָּטב ְלֵמיַמת ּבְ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף י -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]913דף [ -ּ

ִביִבין ַזְרִקין ְלָכל ִעיָבר ֲאָתר ִדׁשְ ִביָבא , ּּבְ ִביָבאְוָכל ׁשְ ד ''דף י(ָסִליק ִלְתַלת ְמָאה , ּוׁשְ

ְבִעין ְרִתיִכין )ב''ע ַּעד ְדָמטו , ְוִרּבֹוא ִרְבָוון, ִּאְתְפַרׁש ְלֶאֶלף ַאְלִפין, ְוָכל ְרִתיָכא. ְוׁשִ ּ
יק יֹוִמין ְרְסָייא, ְלַעּתִ יה, ְּדָיִתיב ַעל ּכֻ ְּוֻכְרְסָייא ִמְזַדְעְזָעא ִמּנֵ ין ָע, ּ ּתִ   .ְלִמיןְלָמאָתן ְוׁשִ

ַּעד ְדָמָטא ַלֲאָתר ִעדוָנא ְדַצִדיַקָייא ּ ּ ּ ּ ָכל ְרִקיִעין, ּ ַמע ּבְ ּתְ ְּוָכל ִעָלִאין , ַּעד ְדִאׁשְ
ִאין ִזְמָנא ֲחָדא, ְוַתּתָ ְּוֻכְלהו ּבְ ְווִהין ְוַאְמִרין, ּ ן יֹוָחאי, ּתָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּדֲהָוה , ָּהֵדין הוא ִרּבִ

ן יֹוָחאי. ּיל ְלֵמיָקם ָקֵמיהַמאן ָיִכ, ַּמְרִעיׁש ּכָֹלא ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵּדין הוא ִרּבִ ֲעָתא , ּ ִּדְבׁשַ
אֹוַרְייָתא ֵרי ְלִמְלֵעי ּבְ ְּדָפַתח פוֵמיה ְלִמׁשְ ּ ַּצְייִתין ְלַקֵליה, ּּ ְרְסָוון ְוָכל ְרִקיִעין ְוָכל , ּ ל ּכֻ ּכָ

ֵחי ְלָמֵריהֹון, ְרִתיִכין ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמׁשַ ּ.  

ַּפְתִחין ְוֵלית ִדְמַסְייִמיןֵּלית ְד ִחין, ּ ּכְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ ַמע , ּ ּתְ ָכל )א דלשתמע''נ(ַעד ָלא ִאׁשְ  ּבְ
א ְּרִקיַעָיא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ אֹוַרְייָתא. ִּפְטָרא, ּ ְמעֹון ְלִמְלֵעי ּבְ י ׁשִ ד ְמַסֵיים ִרּבִ ַמאן ָחֵמי , ּּכַ

יִרין ּבְ, ַמאן ָחֵמי ֶחְדָוָתא, ׁשִ ֻכְלהו ְרִקיִעין, ִחין ְלָמֵריהֹוןִּדְמׁשַ ַּמאן ָחֵמי ָקִלין ְדַאְזִלין ּבְ ּּ .
ְמעֹון י ׁשִ ִגיֵניה ְדַרּבִ ְלהו ּבְ ַּאְתָיין ּכֻ ּ ַּסְלִקין ֵריִחין ְדבוְסִמין , ְּוַכְרִעין ְוַסְגִדין ַקֵמי ְדָמֵריהֹון, ּ ּ ּ

יק יֹוִמין, ְּדֵעֶדן ִגיֵניה ְדַר, ַעד ַעּתִ ְּוָכל ַהאי ּבְ ְמעֹוןּ י ׁשִ   .ּבִ

ְמעֹון פוֵמיה ְוָאַמר י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ יה ְדַיֲעֹקב ְלִמְצַרִים ְוָכל ַחד , ּ ין ַנְחּתו ִעּמֵ ית ַדְרּגִ ּׁשִ ּ ּ ּ
ָרה ֶאֶלף ִרּבֹוא ָרֵאל. ְוַחד ֲעׂשָ ין ְלִיׂשְ ית ַדְרּגִ ית )א''ו ע''ר(ְוָלֳקְבֵליהֹון . ְּוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ  ׁשִ

ין ְלֻכְרְס ָּייא ִדְלֵעיָלאַּדְרּגִ א. ּ ין ְלֻכְרְסָייא ִדְלַתּתָ ית ַדְרּגִ ְּוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ יב. ּ מלכים (, ִּדְכּתִ

א)'י', א ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ יך )ז''יחזקאל ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב.  ׁשֵ ֶדה ְנַתּתִ ֶצַמח ַהּשָׂ ְ ְרָבָבה ּכְ

ית', ְוגֹו ִתיב. ֲהֵרי ׁשִ ְרצו ַוִיְרּבו ַוַיַעְצמו ְוגֹוּוְבֵנ, ְוָלֳקְבֵליהֹון ּכְ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּי ִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ'.  

א ֲחֵזי ָרה, ּתָ ל ַחד ְוַחד ָסִליק ַלֲעׂשָ ין, ּכָ ּתִ ְבִרין ִדְבַסֲחָרֵני , ַּוֲהוו ׁשִ ין ּגַ ּתִ ְּוִאיּנון ׁשִ ּ
א ִכיְנּתָ ָבן, ׁשְ ין ִרּבְ ּתִ לוָת, ְּוִאיּנון ׁשִ ָרֵאל ִמּגָ ְּדַנְפקו ִעם ִיׂשְ ּ ּוְדָעאלו ִעם ַיֲעֹקב , אּ ּ
ָגלוָתא   .ּּבְ

ְבָעה)א חמינן''ס(ְוָהא ֲהוֹו , ִּחָייא' ֲּאַמר ֵליה ר ְבִעין,  ׁשִ ' ֲּאַמר ֵליה ר, ְּוַסְלִקין ְלׁשִ
ְמעֹון ְבִעין ָלאו ֵמָהָכא, ׁשִ ְבָעה, ׁשִ ך ׁשִ ְְוִאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ִתיב , ּ ה )ה''שמות כ(ָהא ּכְ ּשָׁ  ְוׁשִ

ה ְקֵני ְמנֹוָרה ְוגֹוָקִנים יֹוְצ ֹלׁשָ ֶדיָה ׁשְ ָנא. 'ִּאים ִמּצִ ּבָ ֻחׁשְ , ְוָקֶנה ָהֶאָחד ָהֶאְמָצִעי ָלאו ּבְ
יב נֹוָרה ָיִאירו ְוגֹו)'במדבר ח(, ִּדְכּתִ ּ ֶאל מול ְפִני ַהּמְ ּּ'.  

ְמעֹון ֲאבוי, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי י ׁשִ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ִריך הואֶּמה ָחָמא קוְדׁשָ, ָּאַמר ִרּבִ ּא ּבְ ְ ,
ָרֵאל א ִיׂשְ ָגלוָתא, ְלַנְחּתָ ִאיל. ְּלִמְצַרִים ּבְ א ַאּתְ ׁשָ ֵאְלּתָ ֵרין, ֲּאַמר ֵליה ֲחָדא ׁשְ ֲאַמר . אֹו ּתְ

ֵרין ה. ֵּליה ּתְ לוָתא ָלּמָ ה. ּּגָ ֵרין ִאיּנון ְוִאְתָחְזרו ְלַחד. ּוְלִמְצַרִים ְלּמָ ֲּאַמר ֵליה ּתְ ּ ֲּאַמר ֵליה . ּּ
ִגיָנך ִיְתְקָיים ְלֵעיָלאּקום ּבְ ִּקיוָמך ּבְ ְ ְ ּ ָמך ַהאי ִמָלה, ּ ִּמּשְׁ ִרי ֵאיָמא, ְ   .ֵאיָמא ּבְ

ים)'שיר השירים ו(ָּפַתח ְוָאַמר  מֹוִנים ִפיַלְגׁשִ ה ְמָלכֹות וׁשְ ים ֵהּמָ ּשִׁ ּ ׁשִ ה . ּ ים ֵהּמָ ּשִׁ ׁשִ
ְבַרָיא ִדְלֵעיָלא ֵמֵחיָלא ִדְגבוָר, ְמָלכֹות ִּאיּנון ּגַ ּ ּ ּּ ַקִליִפין ּ , )א בגליפין''נ(ּא ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ
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ָרֵאל א ְדִיׂשְ ְּדֵחיָוָתא ַקִדיׁשָ ּ ים. ּ מֹוִנים ִפיַלְגׁשִ ּוׁשְ ְגִליפֹוי ִדְתחֹותֹוי, ּ ַוֲעָלמֹות ֵאין . ְּמָמָנן ּבִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמְסָפר ּ ֲהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו)ה''איוב כ(ּכְ ִת. ּ ל ָדא ּכְ שיר (, יבְּוִעם ּכָ

ה)'השירים ו א ְדָנְפָקא , ּ ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתָמִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ ָּדא ִהיא ׁשְ ּ ּ
ְּדִזֲהָרא ְדָנִהיר ְלֹכָלא,  ִזיֲהָרא)א מתריסר''נ(ַמְתִריִסין  ּ   .ְוִאיִהי ִאְתְקֵרי ִאָמא, ּ

ִריך הוא  א ּבְ ַגְווָנא ָדא ָעִביד קוְדׁשָ ּּכְ ּ ַאְרָעאְּ ין ְלָכל ִעיָבר, ּבְ ּוָמֵני , ָזִריק ְלָכל ַעּמִ
ר ָחַלק ה)'דברים ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ֲעֵליֶהן ַרְבְרֵבי ים'  ֲאׁשֶ , ֱָאלֶהיך אֹוָתם ְלֹכל ָהַעּמִ

ָרֵאל א ְדִיׂשְ ּתָ ִניׁשְ ְּוהוא ָנִסיב ְלחוָלֵקיה ּכְ ּ ּ י ֵחֶלק )ב''דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ' ה ּכִ
ה. ַעּמֹו ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו ִתי ַאַחת ִהיא ְלִאּמָ ְּוָקָרא ָלה ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ָּדא ִהיא , ּ

ִכיַנת ְיָקֵריה יֵניהֹון, ּׁשְ ֵרי ּבֵ ַּאַחת ִהיא וְמיוֶחֶדת ֵליה, ְּדַאׁשְ ּ רוָה. ּ ָּראוָה ָבנֹות ַוְיַאּשְׁ ָמה , ּ ּכְ
ָלָנה ַרּבֹו)א''משלי ל(ְדַאּתְ ָאֵמר  נֹות ָעׂשֹו ָחִיל ְוַאּתְ ָעִלית ַעל ּכֻ ּת ּבָ ים . ּ ְּמָלכֹות וִפיַלְגׁשִ

ַּוְיַהְללוָה ין ְדִאְתָפְקָדן ָעַלְייהו, ּ ִּאֵלין ַרְבְרֵבי ַעּמִ ּּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף ט -' בזוהר חלק [

ָרה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם ֲעׂשָ ַנן ּבַ ְּועֹוד ָרָזא ְדִמָלה ִהיא ִדּתְ ָלָתא ,ּּ ל ּתְ ּכַ ְסּתָ  ְוַכד ּתִ
ִרי, ִּאיּנון הו ִאְתּבְ ָחְכָמה וִבְתבוָנה וְבַדַעת)א''שמות ל(, ְּוָעְלָמא ּבְ ּ ּבְ ּ ֵרי , ּ ְוָעְלָמא ָלא ִאְתּבְ

ָרֵאל ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ָעא ְלַקְייָמא ָעְלָמא, ּ ד ּבָ ָרָזא ְדָחְכָמה, ּּכַ . ָּעֵבד ְלַאְבָרָהם ּבְ
ָרָזא ִדְתבוָנה, קְלִיְצָח ּּבְ ָרָזא ְדַדַעת. ּ ּ וְבַדַעת )ד''משלי כ(, ּוְבַהאי ִאְתְקֵרי. ְלַיֲעֹקב ּבְ

ְלאו ל ָעְלָמא. ֲּחָדִרים ִיּמָ ְכַלל ּכָ ּתַ ֲעָתא ִאׁשְ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּוִמְדִאְתְיִלידו . ּ ּ ְלַיֲעֹקב  )א''ו ע''דף ט(ּ
ָבִטין ֵריַסר ׁשְ ְכַלל ּכָֹלא, ּתְ ּתָ ִּאׁשְ ַּגְווָנא ִדְלֵעיָלאּכְ, ּ ּ.  

ָאה ּתָ יָאה ְדַהאי ָעְלָמא ּתַ ִריך הוא ֶחָדָווָתא ַסּגִ א ּבְ ד ָחָמא קוְדׁשָ ּּכַ ְכַלל , ְּ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ַאר ַעָמִמין, ָאַמר, ּ ׁשְ לֹום ִיְתָעְרבון ּבִ ִּדיְלָמא ַחס ְוׁשָ ַאר ְפִגימוָתא , ּ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ

ֻכְלהו ָע ּּבְ ִריך הוא. ְלִמיןּ א ּבְ ַּמה ָעֵבד קוְדׁשָ ִּטְלֵטל ְלֻכְלהו ֵמָהָכא ְלָהָכא, ְּ ַּעד ְדַנְחּתו , ּ ּ
י ְקָדל, ְלִמְצַרִים ַעם ְקׁשֵ ְּלֵמיָדר ִדיוֵריהֹון ּבְ ִּדְמַבִזין ִנּמוֵסיהֹון, ּּ ָנא , ּּ ּוְמַבִזין ְלהֹון ְלִאְתַחּתְ ּ

הו ֲהַדְייהו, ּּבְ ּוְלִאְתָעְרָבא ּבַ יבו ְלהֹון ַעְבִדיןַו, ּ הֹון. ֲּחׁשִ ֲעָלן ּבְ ֲעָלן , ּּגוְבִרין ּגָ ּנוְקְבָתא ּגָ
א ְכָלל ּכָֹלא ְבַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּתַ הֹון ַעד ְדִאׁשְ ּּבְ ּּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ִלים חֹוָבא ִדׁשְ ך ׁשְ ך וֵבין ּכַ ּוֵבין ּכַ ּ ְּ ְ ,

יב ֵלם ֲעֹון ָהֱאמֹוִרי ַע)ו''בראשית ט(, ִּדְכּתִ י לא ׁשָ ה ּכִ ִאין , ְּוַכד ָנְפקו. ד ֵהּנָ ָּנְפקו ַזּכָ
ין יב, ַּקִדיׁשִ ָרֵאל)ב''תהלים קכ(, ִּדְכּתִ ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ּ ׁשִ ֵקיה ' ָאָתא ר. ּ ְמעֹון וְנׁשָ ּׁשִ ּ
יה ִריׁשֵ ִקיוָמך, ּּבְ ִרי ּבְ ְֲאַמר ֵליה ָקִאים ּבְ ּ א ַקְייָמא ָלך, ּּ ְעּתָ ְְדׁשַ ּ ּ.  

ְמעֹון' ָיִתיב ר ֵריה ָקִאים וְמָפֵרׁש ִמֵלי ְדָרֵזי ְדָחְכְמָתא' רְו, ׁשִ ֶּאְלָעָזר ּבְ ּ ּ ַּוֲהוו ַאְנפֹוי , ּּ ּ
א ְמׁשָ ׁשִ ְרִקיָעא. ְנִהיִרין ּכְ ְדִרין ְוָטאִסין ּבִ ּוִמִלין ִמְתּבַ ֵרין יֹוִמין ְדָלא ָאְכלו ְוֹלא . ּּ ָּיְתבו ּתְ ּ ּ

תו ד ָנְפקו. ֵליְלָיאְוָלא ֲהוֹו ַיְדִעין ִאי ֲהָוה ְיָמָמא אֹו , ּׁשָ ֵרין יֹוִמין ְדָלא , ּּכַ ָּיְדעו ַדֲהוֹו ּתְ ּ ּ
ְמעֹון. ָּטֲעמו ִמיִדי י ׁשִ ם ִעם ה)ד''שמות ל(, ָּקָרא ַעל ָדא ִרּבִ ִעים יֹום '  ַוְיִהי ׁשָ ַאְרּבָ
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ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם ֹלא ָאַכל ְוגֹו ך. 'ְוַאְרּבָ ֲעָתא ֲחָדא ּכַ ׁשַ ְוָמה ִאי ֲאָנן ּבְ ה, ּ ּ ִדְקָרא ,ֹמׁשֶ
יה ם ִעם ה, ַּאְסִהיד ּבֵ ִעים יֹום ְוגֹו' ַוְיִהי ׁשָ ה', ַאְרּבָ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

י י ִחָייא ָקֵמיה ְדִרּבִ ד ָאָתא ִרּבִ ּּכַ ּ י, ְּוָסח ֵליה עֹוָבָדא, ּ ָוה ִרּבִ ְמעֹון ' ְּוָאַמר ֵליה ר, ּתָ ׁשִ
ְמִליֵאל ָאבֹוי ן ּגַ ִרי, ּבֶ ְמעֹון ּבֶ' ר, ּבְ ֵריה ַאְרָיא, ן יֹוָחאי ַאְרָיאׁשִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ' ְוָלאו ר, ְּוִרּבִ

ַאר ַאְרְיָווָתא ׁשְ ְמעֹון ּכִ ִתיב , ׁשִ ָאג ִמי ֹלא ִייָרא ְוגֹו)'עמוס ג(ָּעֵליה ּכְ ּוָמה . ' ַאְרֵיה ׁשָ
יה ָּעְלִמין ִדְלֵעיָלא ִמְזַדְעְזִעין ִמיּנֵ ּ ה, ּּ ה ְוַכּמָ ּמָ ֲעִניָתא ּגַ. ֲאָנן ַעל ַאַחת ּכַ ַזר ּתַ ְּבָרא ְדָלא ּגָ

ִאיל וָבֵעי ְּלָעְלִמין ַעל ַמה ְדׁשָ ֶּאָלא הוא ּגֹוֵזר, ּ ִריך הוא ְמַקֵיים, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א . ְּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ּגֹוֵזר ּּבְ ְּוִאיהו ְמַבֵטל, ְ ְּוַהְיינו ִדְתָנן. ּ יב, ּ ל )ג''כ', שמואל ב(, ַּמאי ִדְכּתִ  מֹוׁשֵ

ָאָדם ַצִד ל ִיְרַאת ֱאֹלִהיםּּבָ ָאָדם, יק מֹוׁשֵ ל ּבָ רוך הוא מֹוׁשֵ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ל , ְּ ּוִמי מֹוׁשֵ
רוך הוא ּבַהָקדֹוׁש ּבָ ֵזָרה. ַּצִדיק, ְּ ְּדִאיהו ּגֹוֵזר ּגְ ִדיק ְמַבְטָלה, ּ ְּוַהּצַ ּ ּ.  

ָנן ִר, ְּיהוָדה' ָאַמר ר, ּתְ א ּבְ ֲחִביבוָתא ָקֵמי קוְדׁשָ ֵּאין ָלך ָדָבר ּבַ ּ ּ ּיך הואְ ִפָלָתן , ְ מֹו ּתְ ּּכְ
ל ַצִדיִקים ב ְדִניָחא ֵליה, ּׁשֶ ְּוַאף ַעל ּגַ עוְתהֹון, ּ ִּזְמִנין ְדָעִביד ּבָ   .ִּזְמִנין ְדָלא ָעִביד, ּ

ָנן נו ַרּבָ י ֱאִליֶעֶזר, ִזְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָעְלָמא ְצִריָכא ְלִמְטָרא, ּּתָ ְוָגַזר , ָאָתא ִרּבִ
ֲעִניָתא ִעין ּתַ י . ְוָלא ָאָתא ִמְטָרא, ַּצֵלי ְצלֹוָתא, ְוָלא ָאָתא ִמְטָרא, ַאְרּבְ ָאָתא ִרּבִ

יב ָהרוַח, ְּוָקם ְוַצֵלי, ֲעִקיָבא ב ִזיָקא, ָּאַמר ַמּשִׁ ם, ְוָנׁשַ ׁשֶ ְוָאָתא , ָּאַמר ומֹוִריד ַהּגֶ
י ֱאִליֶעְזִר. ִמְטָרא יה ְדִרּבִ ָּחַלׁש ַדְעּתֵ ּ י ֲעִקיָבא ּבְ, ּ ל ִרּבִ ּכָ   .ַּאְנפֹויִאְסּתָ

א ְוָאַמר י ֲעִקיָבא ָקֵמי ַעּמָ ל, ָקם ִרּבִ ְּלַמה ַהָדָבר דֹוֶמה, ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמׁשָ י , ּ ִרּבִ
א ֱּאִליֶעְזִר ָדֵמי ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ יר, ּ ְּדָרִחים ֵליה ַיּתִ א, ּ , ִּניָחא ֵליה, ְוַכד ָעאל ָקֵמי ַמְלּכָ
עוֵתי ֵעי ְלַמיָתן ֵליה ּבָ ְּוָלא ּבָ ְבִהילוּ ּה ּבִ יה, ּ י ֵהיִכי ְדָלא ִליְתְפַרׁש ִמּנֵ ּּכִ ְּדִניָחא ֵליה , ּּ ּ

ֲהֵדיה ֵעי ּבַ ּתְ ְּדִליׁשְ א. ּ ַּוֲאָנא ָדֵמי ְלַעְבָדא ְדַמְלּכָ ּ עוֵתיה ָקֵמיה, ּ ְּדָבָעא ּבָ ּ ּ א , ּ ֵעי ַמְלּכָ ְוָלא ּבָ
ְּדֵליעול ְלַתְרֵעי ַפְלֵטִרין ּ ֵע, ּ ּתְ ן ְדִליׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ֲהֵדיהְּוּכָ א, ּי ּבַ עוֵתיה , ָאַמר ַמְלּכָ ָּהבו ֵליה ּבָ ּ ּ ּ

ְבִהילו א. ְּוָלא ֵליעול ָהָכא, ּּבִ י ֱאִליֶעְזִר ִאיהו ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ך ִרּבִ ּּכַ ּ ּוָבֵעי , ַּוֲאָנא ַעְבָדא, ְ
ל יֹוָמא ֲהֵדיה ּכָ ֵעי ּבַ ּתְ א ְלִאׁשְ יה, ַּמְלּכָ ְּוָלא ִיְתְפִריׁש ִמּנֵ א ְדִאיעול ָלא, ַוֲאָנא. ּ ֵעי ַמְלּכָ ּ ּבָ ּ

ְרֵעי ְדַפְלֵטִרין י ֱאִליֶעְזִר. ּּתַ יה ְדִרּבִ ָּנח ַדְעּתֵ ּ ּ.  

א ְוֵאיָמא ָלך ִמְלָתא, ֲעִקיָבא, ֲּאַמר ֵליה ּּתָ ֶחְלָמא ַהאי ְפסוָקא, ְ ְּדִאְתַחְזָיא ִלי ּבְ ּּ ,
יב ַעד ָהָעם ַהֶז)'ירמיה ז(, ִּדְכּתִ ְתַפֵלל ּבְ ה ַאל ּתִ ּ ְוַאּתָ ּ ה וְתִפָלה ְוַאל ּ א ַבֲעָדם ִרּנָ ּה ְוַאל ִתּשָׂ ּ

י ע ּבִ ְפּגַ א ֲחֵזי. ּתִ ֵריַסר טוֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא , ּתָ ָנא )דכיא(ּּתְ ּ ָעאל ַההוא ְדָלִביׁש חֹוׁשְ ּ
ִריך הוא, ְוֱאפֹוָדא א ּבְ ּוָבָעא ִמן קוְדׁשָ ּ ֵלי ִאיהו, ְּ ִאי . ְּלֵמיָחס ַעל ָעְלָמא ְוַעד ָהִאיָדָנא ּתָ

י ֱאִליֶעְזִרָה יה ְדִרּבִ ִּכי ֲאַמאי ָחַלׁש ַדְעּתֵ ּ א. ּ ֵני ָנׁשָ ום ּבְ ַהאי, ִּמּשׁ   .ְּדָלא ַיְדִעין ּבְ

  ]ב''ו ע''דף ט -' בזוהר חלק [
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ְמֵני ָסֵרי טוֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא  י ֱאִליֶעֶזר ּתַ ָמֵתהֹון , ּ ִעָלִאין)דכיא(ָּאַמר ִרּבִ ָעאִלין ִנׁשְ
ְּדַצִדיַקָיא ּ ָעה ֵריִחיןְוַאְרּבְ, ּ ָכל יֹוָמא )ב''ו ע''דף ט(ַּסְלִקין , ִעין ְוִתׁשְ ַּעד ַההוא ֲאָתר , ּבְ

ִּדי ְלָקֵבל ָדא, ְּדִאְתְקֵרי ֵעֶדן מ, ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא, ּ ּט ָפִנים ''ּוְבמ, ּט ָפִנים ָטֵמא''ּבְ
ָבִטי''מ. ָטהֹור ָמהן ִדׁשְ ׁשְ ָל''מ. ּט ַאְתָוון ּבִ ין ''מ. א אֹוַרְייָתאט יֹוִמין ְלַקּבְ ּט יֹוִמין ַקִדיׁשִ

ָכל יֹוָמא ֵמֲאָבִנין ְזִהיִרין, ִּעָלִאין ַקְייִמין ָנא, ְּלִמיַטל ְרׁשוָתא ּבְ ַההוא חֹוׁשְ ִּדְגֵליָפאן ּבְ ּ.  

ָנא ְּוַההוא ְדָלִביׁש חֹוׁשְ יָרא, ּ א ַיּקִ ֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ע )א''ג ע''שמות י(, ָּיִתיב ּבְ ּ ְדַאְרּבַ
ָנאַס חֹוׁשְ ִלין ּבְ ּכְ ַזְקָפן ַעְיִנין , ְּוַעל ֵמיְמֵריה ָנְפִקין, ַּעל ֵמיְמִריה ָעאִלין, ְמִכין ַקְייִמין ִמְסּתַ

ִלין ְלֵעיָלא ּכְ ּוִמְסּתַ ִרין ִעיָבר, ָחָמאן ִציָצא, ּ ית ְמָאה ְוֶעׂשְ ׁשִ א , ְּדָלִהיט ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ
ִליף ֲעלֹוי, ִּעָלָאה א. ְּזָען וִמְתַחְלְחָלןִּמְזַדְע, ּגָ ִסְטרֹוי ִדיִמיָנא ַקִדיׁשָ ְּקִטיֵרי ּבְ ָמאָלא , ּ ִּדׂשְ

ַמָיא ידֹוי ַסְמֵכי ׁשְ יב. ְּוַגֵלי לֹון, ָעִליל לֹון, ָּנִטיל ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ְוָנגֹולו )ד''ישעיה ל(, ּ ּ
ָמִים ֶפר ַהּשָׁ י ֲעִקיָבא ָמהו ִדְכִתיב. ַכּסֵ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ָנת ֱאגֹוז )'שיר השירים ו( ּ  ֶאל ּגִ

י א ָחֵזי. ָיַרְדּתִ ְנָתא ַנְפָקא ֵמֵעֶדן, ָאַמר ֵליה ּתָ א, ַּההוא ּגִ ִכיְנּתָ ָדא : ֱאגֹוז. ְוָדא ִהיא ׁשְ
א ִּהיא ְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ין ְדַנֲהִרין, ּ ע ֵריׁשִ ְנָתא, ְּדִאינון ַאְרּבַ ן ִמן ּגִ ָהאי , ְּדִמְתָפְרׁשָ ּכְ

ין ְלגֹו, ֹוָזאֱאג ין ַקִדיׁשִ ע ֵריׁשִ י. ְּדִאינון ַאְרּבַ ָמה ִדְתָנן, ּוַמאי ְדֲאָמר ָיַרְדּתִ ָּיַרד ְפלֹוִני , ּכְ
ָבה   .ַלֶמְרּכָ

י, ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר, ִאי ָהִכי, ֲעִקיָבא' ֲּאַמר ֵליה ר ת ֱאגֹוז , ָלֱאגֹוז ָיַרְדּתִ ּנַ ַּמהו ֶאל ּגִ
י ָבָחא ֶדֱאגֹוָזאִמ, ֲּאַמר ֵליה. ָיַרְדּתִ ום ְדִהיא ׁשְ ּּשׁ ּ ל , ָמה ֱאגֹוָזא. ּ ְּטִמיָרא וְסִתיָמא ִמּכָ
א, ִסְטרֹוי ְנּתָ ך ְרִתיָכא ְדָנְפָקא ִמּגִ ּּכַ ל ִסְטרֹוי, ְ ין ִדי . ְסִתיָמא ִמּכָ ע ְקִריׁשִ ַּמה ִאיּנון ַאְרּבַ ּ

ֱאגֹוָזא יָסא, ּבֶ ַהאי ּגִ ָרן ּבְ ן ֵמַהא, ִמְתַחּבְ ּוִמְתָפְרׁשָ יָסאּ ך ְרִתיָכא. י ּגִ ַאֲחדוָתא , ְּכַ ָרן ּבְ ִּמְתַחּבְ
ֵלימוָתא ׁשְ ֶחְדָווָתא ּבִ ִעְברֹוי, ּּבְ ל ַחד ּבְ ּוִמְתְפַרׁש ּכָ ַּעל ַמה ְדִאְתָמֵני ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ,

ור)'בראשית ב( ל ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה הוא ַההֹוֵלך ִקְדַמת ַאּשׁ ּ הוא ַהּסֹוֵבב ֶאת ּכָ ּ ּוָלםְוֵכן ּכ, ְּ ּ.  

י ֲעִקיָבא ְקִליפֹוי ֶדֱאגֹוָזא, ָאַמר ִרּבִ ַּהאי ִלְכלוָכא ְדִהיא ּבִ ּ , ָּאַמר ֵליה. ְלָמאי ְרִמיָזא, ּּ
ֵלי ֵליה ב ְדאֹוַרְייָתא ָלא ּגַ ַּאף ַעל ּגַ ֵלי, ּּ ַהאי ּגַ   .ּּבְ

א ֲחֵזי הֹון ְמִריָרן, )א שקדים''ס(, ּתָ ִאית ָמאֵרי , ית לֹוןּוְרִמיָזא ִא, ּוִמְנהֹון ְמִתיָקן, ִמּנְ
ָיא ירוָתא, ְּדִדיָנא ַקׁשְ ְּוִאית ָמאֵרי ְדׁשֵ אֹוַרְייָתא ָחִזיָנן ְדִדיָנא , ּ ל ְרִמיָזא ְדַגֵלי ּבְ ֲּאָבל ּכָ ּּ

ְּוָהִכי הוא ְלִיְרִמָיהו, ֲהִוי ִדיָנא, ּּ ַּאְחזו ֵליה ּבְ ֵקד ֲאִני רֹוֶאה)'ירמיה א(, ִּדְכִתיב, ּ ל ׁשָ .  ַמּקֵ
ֵק ׁש. דַמאי ׁשָ ֵקִדים ַמּמָ ַמֶטה ַאֲהֹרן. ׁשְ ֵקִדים)ז''במדבר י(, ְּוֵכן ּבְ יבוָתא . ּ ַוִיְגמֹול ׁשְ ּוִמן ּתֵ ּ

ׁש ַמע, ַמּמָ ּתְ ָיא, ִאׁשְ ְּדהוא ִדיָנא ַקׁשְ ּ יב. ּ קֹוד ה )'דניאל ט(, ִּדְכּתִ  ְוֵכן. ַעל ָהָרָעה' ַּויׁשְ

ְּוֵכן ּכוָל, ּ ׁשֹוֵקד ֲאִני ַעל ְדָבִרי)'ירמיה א( ל ַמה ְדָעַבד , ֲעִקיָבא' ָּאַמר ֵליה ר. םּ ַמע ּכָ ַּמׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יָאה, ְּ יב, ְּלֵמיַלף ִמֵניה ָחְכְמָתא ַסּגִ ל ָפַעל ה)ז''משלי ט(, ִּדְכּתִ ' ּ ּכָ

יב, ֶאְלָעָזר ָאַמר ֵמָהָכא' ר. ַּלַמֲעֵנהו ר )'בראשית א(, ִּדְכּתִ ל ֲאׁשֶ ה ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ּכָ ָעׂשָ
ה טֹוב ְמֹאד יה ָחְכְמָתא ִעָלָאה. ַּמהו ְמֹאד. ְוִהּנֵ ְּלֵמיָלף ִמּנֵ ּ.  
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י ְיהוָדה יב, ָּאַמר ִרּבִ ה ָהֱאלִהים)'קהלת ז(, ַּמאי ִדְכּתִ ת ֶזה ָעׂשָ ם ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ .  ּגַ
ַגְווָנא ִדְרִקיָעא ַאְרָעא, ּּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּעֵבד קוְדׁשָ ְּוֻכְלהו ְרִמי, ְּ ָּזא ְלַמה ִדְלֵעיָלאּ ְּדַכד . ּ

א' ֲהָוה ָחֵמי ר יה, ַחד ִאיָלָנא, ַאּבָ ְּדִאֵביה ִאְתָעִביד עֹוָפא ְדָפַרח ִמּנֵ ּ ּ ֵכי ְוָאַמר, ּ , ֲהָוה ּבָ
א ַיְדֵעי ְלַמאי ְרִמיָזאן ֵני ָנׁשָ יהֹון ַעד ַטּבוֵריֹהן, ִאי ֲהוֹו ּבְ ֲּהוֹו ְמַבְזֲען ַמְלּבוׁשֵ ְלַמאי , ּ

הֹוןְּדִאְתְנׁשֵ ַאְרָעא. י ָחְכָמה ִמּנְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַאר ַמה ְדָעַבד קוְדׁשָ ׁשְ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ְּ.  

ְדָאַמר ר הֹון ָחְכְמָתא, ִּאָלִנין, יֹוֵסי' ּכִ ִּאיּנון ְדִאְתָחֵזי ִמּנְ גֹון ֲחרוָבא, ּ , ְּדַקל, ּּכְ
ִּפְסּתוָקא ַחד ְרִכיָבא , ְּוַכדֹוֶמה לֹון, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ל ִאיּנון ְדַעְבִדין ֵפיִרין. ּ ִאְתְרָכבו)רתיבא(ּ ּּכָ ּ ּ ,

פוִחין ר ִמּתַ ּּבַ ן, ָּרָזא ֲחָדא ִאיּנון, ּ ִביִלין ְדִאְתָפְרׁשָ ר ׁשְ ּּבַ ּ.  

ל ִאיּנון ְדָלא ַעְבִדין ֵפיִרין ּּכָ ּ ר ֵמַעְרִבין ְדַנֲחָלא, ְּוִאיּנון ַרְבְרִבין, ּ ְּדִאית ְלהו ָרָזא , ּּבַ ּ
ְלחֹודֹוי  ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּבִ ּּכְ ְּוָכל ַחד ֵמִאינון ְדִאיְנהו זוְטֵרי, ֵּמַחד ְיִניָקא ְיִניקו, ּ ּ ּ ר , ּ ּבַ
  .ֵּמִאיָמא ֲחָדא ִאְתְיִלידו, ֵמֵאזֹוָבא

  ]א''ז ע''דף ט -' בזוהר חלק [

ִבין ְדַאְרָעא ל ֲעׂשָ ַמָיא, ּּכָ ׁשְ יִפין ּבִ ּקִ ְּדִאְתְמֵני ֲעֵליהֹון ַרְבְרִבין ּתַ ל ַחד ְוַחד ָרָזא ּכָ. ּ
ְלחֹודֹוי ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּבִ ּּכְ ִתיב, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ְלָאִים)ט''ויקרא י(, ּ ְדך לא ִתְזַרע ּכִ ְּדָכל . ָ ׂשָ

ְלחֹודֹוי ְלחֹודֹוי, ַחד ְוַחד ָעאל ּבִ  ֲהָיַדְעּתָ ֻחּקֹות )ח''איוב ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָנִפיק ּבִ
ָמִים ִאם ּתָ ָאֶרץׁשָ ָטרֹו ּבָ ים ִמׁשְ ם ִיְקָרא)'ישעיה מ) (א''ז ע''דף ט(ּוְכִתיב . ׂשִ ׁשֵ . ּ ְלֻכָלם ּבְ

ִריך הוא ְלַגָלָאה לֹון א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְלחֹודֹוי ְוָלא ּבָ ָכל ַמה ִדְבָעְלָמא ָרָזא ּבִ ּוַמה ּבְ ּ ּ ּ ְּ ,
ָמָהן, ּוְלַעְרְבָבא לֹון ׁשְ ֵני ַיֲעֹקב ְדִאיּנ. ּוְקָראן ּבִ יןּּבְ ָבִטין ַקִדיׁשִ ּון ׁשְ ְּדִאיּנון ִקיוָמא , ּ ּ ּּ

ה, ְּדָעְלָמא ה ְוַכּמָ ּמָ ָרֵאל, ַעל ַאַחת ּכַ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ׁשְ ּ.  

ר' ר מֹות, ְּיהוָדה ָאַמר' יֹוֵסי ּבַ ִּאילו ְנֱאַמר ֵאֶלה ׁשְ ַמע ְדָהִכי הוא, ּ ַּמׁשְ א . ּ ּתָ ַהׁשְ
יב ְוֵא מֹותִּדְכּתִ ַמע ְדַעל ָהִראׁשֹוִנים מֹוִסיף, ֶּלה ׁשְ ֵני ַיֲעֹקב, ַּמׁשְ ַאף , ַמה ָהִראׁשֹוִנים ּבְ

ֵני ַיֲעֹקב אן ּבְ   .ּכָ

י ְיהוָדה לֹום, ָּאַמר ִרּבִ ִריך הוא, ַחס ְוׁשָ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ  )ו''בראשית מ(, ְּ
ך ִמְצַרְיָמה ֲעָתא ַּסְלָקא , ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ַהִהיא ׁשַ יה ּבְ יחֹות ִעּמֵ א ּתֵ ִכיְנּתָ ך ִדׁשְ ַּדְעּתָ ּ אמר (ְּ

ׁש)עמך, ליה והא כתיב אנכי ארד עמך מצרימה ֲעָתא ַדֲהַות ְיִריָדה ִלְבנֹוִהי, ֶּאָלא,  ַמּמָ ׁשַ , ּּבְ
א ִכיְנּתָ ת ׁשְ ך ִמְצַרְיָמה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַנְחּתַ ם ָעלהְוָאֹנִכי , ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ , ֲָאַעְלך ּגַ

ל ִזְמָנא ִדיֲהֵוי ָלך ֲעִלָייה ּּכָ ְ ְבָיכֹול ֲעִלָייה ִאית ִלי, ּ ֲעָתא ִדיֲהֵוי ָלך ְיִריָדה, ּּכִ ְוְבׁשַ ּ ּ ,
ך ְבָיכֹול ָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ ְּוַעד ְדִמית יֹוֵסף ְוָכל ָאחוי. ָּכִ א , ַוֲהַות לֹון ְיִריָדה, ּ ִכיְנּתָ ָקַמת ׁשְ

ת ִעּמְ ָמה ְדַנְחּתו ִאֵלין, הֹוןְוַנְחּתַ ּּכְ ּ ך ַנְחּתו ִאֵלין, ּ ּּכַ ּ ְ.  

יה'  ר)'יהודה' יוסי בר' א ר''ס(ָאַמר  ִתיב ְלֵעיל ִמּנֵ ְּיהוָדה ַמה ּכְ ּ ַוָיָמת יֹוֵסף )'בראשית נ(, ּ
ִנים ְוגֹו ר ׁשָ ן ֵמָאה ָוֶעׁשֶ ֲעָתא ְדִמית יֹוֵסף', ּבֶ ַהִהיא ׁשַ ָבִטין, ּּבְ ְּוֻכְלהו ׁשְ , ָוה לֹון ְיִריָדהַוֲה, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]918דף [ -ּ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ַּנְחּתו ּבְ הֹון, ּ א וַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַנְחּתו ִעּמְ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ
ָרֵאל ִני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָגלוָתא, ְּוֵאֶלה ׁשְ ְּדִאיּנון ִאּתֹוָספו ַעל ַקְדָמֵאי ְלֵמיַחת ּבְ ּ ּ ּ.  

יב , ֲּאַמר ֵליה. ֲּאַמר ֵליה ִמית.  ַיֲעֹקב ֲהָוה ִמית אֹו ָלא,ִאי ָהִכי, ֲּאַמר ֵליה ּוַמהו ִדְכּתִ ּ ּ
ִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ַחֵיי, ַהּבָ ַתר ְדִמית, ֵאיָמא ֵאת ַיֲעֹקב, ִּאי ּבְ ן , ְּוִאי ּבָ ּמָ ַּאִפיק ִמּתַ

א ֲחֵזי. ֵאת ַיֲעֹקב ָען ָלא , ְיָמה ֵאת ַיֲעֹקבָּלא ָאַמר ְקָרא ַהיֹוְרִדים ִמְצָר, ֶּאָלא ּתָ ְּדַעד ּכְ
ִאים, ֲהַות ְיִריָדה ְלַיֲעֹקב יה ְדַיֲעֹקב, ֶּאָלא ַהּבָ ּאֹוִליְפָנא ְדָאתו ִעּמֵ ּ ּ ַעד , ְּוָאְזלו ְלהֹון, ּ

ָגלוָתא ְּדַנְחּתו ִאֵלין ּבְ ּ הֹון, ּּ ַּנְחּתו ִאֵלין ִעּמְ מֹות ְוגֹו, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ׁשְ ּ'.  

אי ָאַמרּד' ר ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ֲהוֹו ַאְתָיין, ֹוְסּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְוַאְזִלין לֹון, ּבְ
ִאים ִמְצַרְיָמה או, ַהּבָ ר ּבָ ִתיב ֲאׁשֶ ַקְדִמיָתא ֵאת , ְּוָלא ּכְ ִאים ִמְצָרְיָמה ּבְ יב ַהּבָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ

ד ֲהַות לֹון ְיִריָדה ִאיׁש. ַיֲעֹקב אוּוְלָבַתר ּכַ ּ וֵביתֹו ּבָ א ֲחֵזי. ּ ְלהו ַהוֹו ֵמִתין , ְוּתָ ֵני ַיֲעֹקב ּכֻ ּּבְ ּ
ַההוא ִזְמָנא ְוַנְחּתו ִאֵלין ְוִאֵלין ּּבְ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָאְמרו י יֹוֵסי ְוִרּבִ ה, ִּרּבִ א ִמִלין ִעָלִאין ִאית ּבָ ּתָ ַּהאי ַפְרׁשְ ּ ּ ֲעָתא , ִּדְתָנן, ּ ׁשַ ּבְ
ְּדַנְחּתו ִאֵלין ְרִתיִכ ּ יןּ ְרָיין ַקִדיׁשִ ּין וַמּשִׁ ָבִטין, ּ ִּדְגִליִפין ְלֵעיָלא, ִּדיֹוְקֵניהֹון ִדׁשְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
הֹון או, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָעאָלן ְלֵמיָדר ִעּמְ ִּאיׁש וֵביתֹו ּבָ ְמעֹון ֵלִוי, ּ ּוְכִתיב ְראוֵבן ׁשִ ּ.  

ִא ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ְוֵאֶלה ׁשְ ִאְתֲחָזר . 'ים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ְוגֹוּ
א ָדא ּתָ ַּפְרׁשְ י ְיהוָדה, ּ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ְּלָמה ְדָאַמר ִרּבִ   .ְּוֹכָלא ֲהָוה, ּ

א ֲחֵזי ן ֲעָרך, ְוּתָ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ד ֲהָוה ָמֵטי ְלַהאי ָפסוק, ְִרּבִ ֵכי, ּּכַ ָאַמר , ְּדַתְנָיא, ֲהָוה ּבָ
י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָגלוָתא, ְן ֲעָרךִרּבִ ָרֵאל ּבְ ֲעָתא ְדָאְזלו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ָמֵתהֹון , ּ ְלהו ִנׁשְ ָנׁשו ּכֻ ִּאְתּכְ ּּ

ָבִטין א, ִּדׁשְ א ְדַכֶפְלּתָ ָּצְווחו ְוָאְמרו, ִּלְמַעְרּתָ ָלאוָתא , ָסָבא ָסָבא: ּ ֵאָבא ִדְבִנין ָלאו ּבַ ּּכְ ּּ
ּ ְדָעְלָמא ֵדין)בגלותא( ְלהו ִמ, ּ ְניך ּכֻ ּּבָ ּ יוָ ַקׁשְ ִדין ּבְ ְעּבְ ּתַ הו נוְקִמין , ּׁשְ ַּעם ַאֲחָרן ַעְבִדין ּבְ ּ

  .ְּדָעְלָמא

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ַער רוֵחיה ְדַההוא ָסָבא, ּבְ ִּאּתְ ּ ּ ִאיל, ּ א , ְוָנִחית, ְּרׁשוָתא ׁשָ ָּקָרא קוְדׁשָ
ְרָייֵתיה ִריך הוא ְלָכל ְרִתיכֹוי וַמּשִׁ ּּבְ ּ ּ יהֹו, ְ ָראׁשֵ ְלהו ִעם ַיֲעֹקב ְוִעם . ןּוַמְלֵכיהֹון ּבְ ְּוַנְחּתו ּכֻ ּּ

ְבטֹוִהי ָבִטין ַנְחּתו ַחִיין ִעם ֲאבוהֹון. ׁשִ ּׁשְ ָבִטין ַנְחּתו ֵמִתים ִעם ֲאבוהֹון, ּּ ּוׁשְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ִאים ִמְצָרְיָמה ְוגֹו ָרֵאל ַהּבָ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְמעֹון ֵלִו' ִּדְכִתיב ְוֵאֶלה ׁשְ ּוְכִתיב ְראוֵבן ׁשִ . 'י ְוגֹוּ

א. ּוְכִתיב ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים, ְּוַנְחּתו, ֵמִתים ֲהוֹו, ְוָתא ֲחֵזי י ַאּבָ ַהאי ִאְתְקֵרי , ָאַמר ִרּבִ ּבְ
ִנים)ג''תהלים ק( ַרֵחם ָאב ַעל ּבָ   . ּכְ
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י  ֹאְרָחא ְוַרּבִ לֹו ם ַהָוה ָאִזיל ּבְ ר ׁשָ י ְיהוָדה ּבַ א ַהָוה ִעֵמיה ֲעאלו ְלַחד ֲאְתָרא ַּרּבִ ַּאּבָ
ָמן ּוַבתו ּתָ ָלא ְדַאְרָעא ְדָהָוה ַחד ִקְבָרא . ּ ַההוא ּתִ יהֹון ּבְ וו ֶריׁשֵ ב ׁשָ ּכָ עו ְלִמׁשְ ד ּבָ ָּאְכלו ּכָ ּ ּ ּ ּ
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ָמן ַעד ָלא ְדִמיכו ָקָרא ַחד ַקָלא ִמן ִקְבָרא ָאַמר ָזְרַעא ְלַאְרָעא ַאְזָלא ִנ. ּּתָ ֵריַסר ׁשְ ין ּתְ
ִרי ֲחִמיָנא ָהָכא )ב''ז ע''דף ט(ַהָוה  ר ַהִאיָדָנא ְדַפְרצוָפא ְדּבְ ְּדָלא ִאְתֲעִרית ּבַ ּ.  

י ְיהוָדה ֲּאַמר ֵליה יוָדאי ֲאָנא. ַמאן ַאּתְ, ָּאַמר ִרּבִ ַּדֲאָנא ָלא , ַוֲאָנא ָיִתיב ְנִזיָפא, ּ
ִגין ַההוא ַצֲעָרא ִדְבִרי, ָיִכיְלָנא ְלֵמיַעל ּּבְ ֵּביה ַההוא ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותְּדַגְנ, ּ ּ ּ ד , ּ ּכַ

ל יֹוָמא, ִּאיהו ֲהָוה ְזֵעיָרא אי, ְּוַאְלֵקי ֵליה ּכָ דוְכּתָ ְּוַצֲעָרא ִדיֵליה ָדֵחי ִלי ְלֵמיָעאל ּבְ ּ ּ ּ ,
ָעִרית ר ָהִאיָדָנא, ּוְבַהאי ַאְתָרא ָלא ִאּתְ   .ּּבַ

ַצֲעָרא ְד ָּאַמר ֵליה ְוָאּתון ַיְדִעין ּבְ ּ ֵרי ִקְבִרי, ֲּאַמר ֵליה. ַּחֵייּ עוָתא ִדיָלן , ׂשָ ִּאי ָלאו ּבָ ּ
ָּלא ִיְתַקְיימון ַפְלּגות יֹוָמא , ַּעל ַחֵיי ּּ ַּדֲהוֹו ַאְמִרין , ְּוָהִאיָדָנא ִאְתָעִרית ָהָכא, )א בעלמא''נ(ּ

ל יֹוָמא ִרי ָהָכא, ִלי ּכָ ַחֵי, ִּדַלֲעָגָלא ֵייִתי ּבְ מֹוָתאְּוָלא ָיַדְעָנא ִאי ּבְ   .י ִאי ּבְ

י ְיהוָדה ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ ַההוא ָעְלָמא, ּ ַּמאי ֲעִביְדַתְייכו ּבְ , ְוָאַמר, ִאְתְרִגיׁש ִקְבָרא. ּ
ַּאִזילו קומו ּ ְּדָהִאיָדָנא ִיְלקון ִלְבִרי, ּ ּ ְווהו, ּ ַפְלגות ִמיל, ּּתַ ן ּכְ ּמָ ְּוָעְרקו ִמּתַ ָּיְתבו ַעד , ּ

ר ָנׁש, יַזלָּקמו ְלֵמ. ְּדָנִהיר ַצְפָרא ִתית ָדָמא , ְּדֲהָוה ָרִהיט ְוָעַרק, ָּחמו ַחד ּבַ ַּוֲהָוה ׁשָ
יה, ֲאַכְתפֹוי ַּאְחדו ּבֵ ֶמך, ְוָסח ְלהֹו עֹוָבָדא, ּ ָָאְמרו ֵליה ַמה ּשְׁ ּ ר , ָּאַמר ְלהו. ּ ַלְחָמא ּבַ

ר ַלְחָמא ֲהָוה ַההוא ֵמיָתא)בר(ּוַמה , ָּאְמרו. ֵליָוֵאי יר ּוִמ, ּ ֵליָוֵאי ּבַ עוֵיי ַיּתִ ּתַ ֵפיָנא ְלִאׁשְ ְּסּתָ
ֲהֵדיה א. ָּלא ֲאַהְדרו. ּּבַ י ַאּבָ ַּהאי ְדָאְמרו, ָאַמר ִרּבִ ִּדְצלֹוְתהֹון ְדֵמַתָייא, ּ ּ . ְּמִגיָנן ַעל ַחֵיי, ּ
יב. ְמָנָלן ֶגב ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון)ג''במדבר י(, ִּדְכּתִ ּ ַוַיֲעלו ַבּנֶ ּּ.  

י ְיהוָדה ִריך הוא ְלַיֲעֹקב, א ֲחֵזיּתָ, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ֵרין ְנָדִרין ָנַדר קוְדׁשָ ּּתְ ְּדֵייחות , ַחד. ְּ ּ
ָגלוָתא יה ּבְ יה ְלֵמיָדר ִעּמֵ ִּעּמֵ ּ ְבִריה, ּ ְּוַחד ְדֵיְסִקיֵניה ִמּקִ ּ א , ּּ ְּלֵמֱחֵמי ֶחְדָווָתא ְדִסַייְעּתָ ּ

נֹוִהי א ְדַדְייֵרי ִעם ּבְ ַּקִדיׁשָ ך ִמְצָרְיָמה ָאֹנִכי ֵאֵרד , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָָאֹנִכי ֵאֵרד ִעּמְ

ָגלוָתא ך ּבְ ִּעּמְ ם ָעלה. ָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְָוָאֹנִכי ֲאַעְלך ּגַ  ְוַהֲעֵליִתי ֶאְתֶכם )ז''יחזקאל ל(ּכְ
י ְברֹוֵתיֶכם ַעּמִ ָבִטים ְוגֹו)ב''תהלים קכ(ּוְכִתיב . ִמּקִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ   .'ּ ׁשֶ

ְ ַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ְוגֹו)'שמות א(ָּדָבר ַאֵחר  ְמעֹון', ּ י ׁשִ ַההוא , ָאַמר ַרּבִ ּּבְ
ל ִמְצַרִים, יֹוָמא רֹו ׁשֶ ִּאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשוָתא ְלׂשָ ין, ּ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ַּעד ְדָלא , ְּדָתָנא, ַעל ּכָ

ְלָטָנא ְדִמְצַרִים ַעל , ִמית יֹוֵסף ָּלא ִאְתְיִהיב ֻשְלָטנו ְלׁשֻ ָרֵאלּ יָון ְדִמית יֹוֵסף, ִיׂשְ ֵדין , ּּכֵ ּכְ
ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ַמאן ְדֲהָוה ָמִאיך ְוָקם: ַּוָיָקם, ּ ְּכְ י  )'ויקם מלך חדש וכו(. ּ ִרּבִ

ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)'שיר השירים א( ,ִּיְצָחק ָפַתח ֶלך ּבִ ַהּמֶ ּ ַעד ׁשֶ ֶלך. ְ ַהּמֶ א ָּד: ְַעד ׁשֶ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרֵאל'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ד''ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּ ּוְכִתיב . ְֶמֶלך ִיׂשְ

ְ ַוְיִהי ִביׁשורון ֶמֶלך)ג''דברים ל( ּ ְמִסּבֹו. ּ רוִבים: ּבִ ְנֵפי ַהּכְ ין ּכַ ְּדָגְרמו , ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו. ּּבֵ ּ
יֵניהֹון ְלָקא ִמּבֵ   .ְּלִאְסּתַ

ְמִסּבֹו, ָבר ַאֵחרָּד ֶלך ּבִ ַהּמֶ ִריך הוא ֲהָוה ָיִהיב אֹוַרְייָתא , ְַעד ׁשֶ א ּבְ עֹוד ְדקוְדׁשָ ּּבְ ְּ

ָרֵאל יב, ְלִיׂשְ ם ִעם ה)ד''שמות ל(, ִּדְכּתִ ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם לא '  ַוְיִהי ׁשָ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ַאְרּבָ
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ִתיב אֹוַרְייָת. 'ָאַכל ְוגֹו עֹוד ְדֲהָוה ּכְ ָרֵאלּּבְ ְבקו ֵריֵחיהֹון ָטב, א ְלִיׂשְ ְּוָאְמרו ֵאֶלה , ּׁשָ ּ
ָרֵאל   .ֱָאֹלֶהיך ִיׂשְ

ְמִסּבֹו ֶלך ּבִ ַהּמֶ ְָדָבר ַאֵחר ַעד ׁשֶ ִריך הוא ָנִחית ַעל טוָרא , ּ א ּבְ עֹוד ְדֲהָוה קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָרֵאל, ְּדִסיַני יבִּדְכ, ִּנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו, ְלִמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ָמע)ד''שמות כ(, ּתִ ה ְוִנׁשְ   . ַנֲעׂשֶ

ְנחום ָאַמר י ּתַ ר ְלֵעיָלא, ִּרּבִ ל אוָמה ְואוָמה ִאית ָלה ׂשַ ּּכָ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוַכד קוְדׁשָ ְּ

ְלָטנוָתא ְלֵדין ר, ַאְנִחית ְלֵדין, ָּיִהיב ׁשֻ ְלָטנוָתא ְלַההוא ׂשַ ְּוַכד ָיִהיב ׁשֻ ֵּלית ֵליה , ּ
ְלָטנוָתא ָרֵאלֶא, ּׁשֻ ִגין ִיׂשְ   .ּ ָהיו ָצֶריָה ְלֹראׁש)'איכה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּלא ּבְ

י ִיְצָחק ָאַמר ַאר אוִמין ְדָעְלָמא, ִרּבִ ל ׁשְ ָרֵאל ִאיּנון ָלֳקֵביל ּכָ ִּיׂשְ ּ ין , ּ ַאר ַעּמִ ַמה ׁשְ
ְבִעים ְבִעים, ִּאיּנון ׁשִ ָרֵאל ִאיּנון ׁשִ ּאוף ִיׂשְ ֶפׁש )ו''בראשית מ(, בֲּהָדא הוא ִדְכִתי, ּ ל ַהּנֶ  ּכָ

ְבִעים ָאה ִמְצַרְיָמה ׁשִ ָרֵאל. ְלֵבית ַיֲעֹקב ַהּבָ ִליט ַעל ִיׂשְ ּוַמאן ְדׁשָ ל , ּ ִליט ַעל ּכָ ִאילו ׁשָ ּּכְ ּ
  .ָעְלָמא

א ָאַמר ֵמָהָכא י ַאּבָ ְרצו ְוגֹו, ִרּבִ ָרֵאל ָפרו ַוִיׁשְ ּוְבֵני ִיׂשְ ּ ּּ ְבָעה', ּ א. ָהא ׁשִ א ''נ( ְּוָכל ַדְרּגָ

ָרה)סלקא ְבִעים,  ַלֲעׂשָ ְתֵריה. ָהא ׁשִ ִתיב ּבַ ְַוָיָקם ֶמֶלך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים, ַּמה ּכְ ּ.  

 ] בשנה82יום [סדר הלימוד ליום כג כסלו 

ָכל ָהאוִמין, ָּאַמר ַרב הוָנא ָרֵאל ּבְ ֲעִבידו ִיׂשְ ּתַ ֲּאַמאי ִאׁשְ הֹון , ּ ַאר ּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ
ל ָעְלָמאְּדִא, ָעְלָמא יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה)ד''זכריה י(, ּוְכִתיב, ּיּנון ָלֳקֵביל ּכָ ּ ּבַ מֹו ' ּ ֶּאָחד וׁשְ
ּוַמה הוא ַחד. ֶאָחד ָרֵאל ַחד, ּ יב, ּאוף ִיׂשְ ָאֶרץ)'ז', שמואל ב(, ִּדְכּתִ ַמה .  ּגֹוי ֶאָחד ּבָ

ֵמיה ַחד ע, ּּשְׁ ּוִנְתְפַרׁש ּבְ ָרֵאל ַחד', ּ ּוִנְתְפ, ּאוף ִיׂשְ ְבִעיןּ ׁשִ   .ַרׁש ּבְ

  ]א''ז ע''דף י -' בזוהר חלק [

י ְיהוָדה ָפַתח ִּרּבִ לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגֹו)'משלי ל(, ּ ַחת ׁשָ י ִיְמלֹוך',  ּתַ ַחת ֶעֶבד ּכִ , ְּתַ
ִריך הוא )א''ז ע''דף י(ְּדַתְנָיא  א ּבְ יָכא וְקִליָלא ְוִנְבֵזית ָקֵמי קוְדׁשָ ֵּלית ָלך אוָמא ְמּכִ ּ ּ ְּ ְ ,

ָּווַתְייהו ְדִמְצָרֵאיּכְ ָרֵאל, ּ ִגיַנְייהו ְדִיׂשְ ְלָטנוָתא ּבְ ִריך הוא ׁשֻ א ּבְ ְּוָיִהיב לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְפָחה . ְּ ְוׁשִ
ה ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ָמֵעאל, ָּדא ָהָגר, ּּכִ ָרֵאל, ְּדאֹוִליַדת ְלִיׁשְ ה ָרעֹות ְלִיׂשְ ּמָ ה ּכַ ָעׂשָ , ׁשֶ

ֶהם ַלט ּבָ ה א, ְוׁשָ ָכל ִמיֵני ִעּנוִייןְוִעיּנָ ָמדֹות, ֹּוָתם ּבְ ה ׁשְ ּמָ ְּוַעד ַהיֹום ֵהם , ְוָגַזר ֲעֵליֶהם ּכַ
ָדָתם, ׁשֹוְלִטים ֲעֵליֶהם יִחים ָלֶהם ַלֲעמֹוד ּבְ ָרֵאל . ְוֵאיָנם ַמּנִ ה ְלִיׂשְ לות ָקׁשָ ְּוֵאין ָלך ּגָ ְ

ָמֵעאל לות ִיׁשְ מֹו ּגָ   .ּּכְ

ַע ֲהָוה ְסִליק ִלְיר י ְיהֹוׁשֻ ַל םִרּבִ אֹוְרָחא, ּוׁשָ ָאה, ַוֲהָוה ָאִזיל ּבְ ְּדֲהָוה , ָחָמא ַחד ַעְרּבָ
אֹוְרָחא יה, ָאִזיל ּבְ ּוְבֵריה ִעּמֵ ּ יוָדאי ַחד. ּ ָּפְגעו ּבְ ּ ֲעָלא, ָּאַמר ִלְבֵריה. ּ , ַּהאי יוָדאי ּגָ

יה ָמֵריה ְּדָמִאיס ּבֵ ּ ִדיְקֵניה ז, ְּנוֹול ֵליה. ּ ְּוָרִקיק ֵליה ּבְ ּ ְדִאיהו ִמַזְרָעא ְדָראִמין,ִזְמִנין' ּ ּ ּּ ,
ְבִעין ֲעָמִמין הו ׁשִ ָדן ּבְ ְעּבְ ַּדֲאָנא ָיַדְעָנא ִדְמׁשַ ּ ִדיְקֵניה, ּ ֵריה ְוַאִחיד ּבְ ָּאִזיל ּבְ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
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ַע ָראִמין ָראִמין א, ּּגֹוַזְרָנא ַעל ִעָלִאין, ְיהֹוׁשֻ ְּדֶיְחתון ְלַתּתָ ָלעו . ּ ַּעד ָלא ִסֵיים ִאְתּבְ ּ
ַאְתֵריהֹון   .ּבְ

י ִיְצָחק ָפַתח ָלִלים ְוגֹו)'שיר השירים ב(, ִּרּבִ ָיפוַח ַהיֹום ְוָנסו ַהּצְ ּ ַעד ׁשֶ ּּ ָיפוַח ', ּ ַּעד ׁשֶ ּ
ַמר, ַּהיֹום ָרֵאל ִאּתְ לוָתא ְדִיׂשְ ַּהאי ְקָרא ַעל ּגָ ָגלוָתא, ּ דון ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּדִאיּנון ִיׁשְ ּ ּ ַעד , ּ

ֵיים ַההוא יֹוָמ ְּדִיְסּתַ ְלָטנוָתא ְדאוִמיןּּ ּא ְדׁשֻ ּ ּ י ִיְצָחק, ִּדְתָנן. ּ ִנין הוא , ָאַמר ִרּבִ ֶּאֶלף ׁשְ
ֲחָדא ְלָטנוָתא ְדָכל אוִמין ּכַ ּׁשֻ ּ ָרֵאל, ּ ֲּעַלְייהו ְדִיׂשְ הֹון. ּ ד ּבְ ְעּבֵ ּתַ ְּוֵלית ָלך אוָמה ְדָלא ִיׁשְ ּ ְ .

יב, ְויֹוָמא ֲחָדא ּהוא ָלֳקְבֵליה ִדְכּתִ ָּהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי ְו)ד''זכריה י(, ּ   .'ְוגֹו' ּ

ָיפוַח ַהיֹום ֹקֶדם ְדָיפוַח ַההוא יֹוָמא ְדאוִמין, ָּדָבר ַאֵחר ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ ָלִלים. ּ ִּאיּנון , ְּוָנסו ַהּצְ
ְלטו ֲעַלְייהו ּׁשוְלָטִנין ְדׁשַ ּ ּ ִריך הוא, ְֵאֵלך ִלי ֶאל ַהר ַהּמֹור. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ , ְֵלך ִליֵא, ְּ

ַל ם ְדהוא ַהר ַהּמֹור ְּלַנְעָרא ָהאומֹות ִמְירוׁשָ ּ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ַל , ּּכְ ְירוׁשָ ר ּבִ ַהר ַהּמֹוִרָיה ֲאׁשֶ ּּבְ ּ
ְבַעת ַהְלבֹוָנה. ם ִציֹון, ְּוֶאל ּגִ א ִדי ּבְ י ַמְקְדׁשָ ָּדא ּבֵ ּ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  ְיֵפה נֹוף )ח''תהלים מ(ּ

ל ָהָא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )אמר רבי יהודה(', ֶּרץ ַהר ִציֹון ְוגֹוְמׂשֹוׂש ּכָ  ֶלֱאחֹוז )ח''איוב ל( ,ּכְ
ה ּנָ ִעים ִמּמֶ ֲערו ְרׁשָ ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוִיּנָ ַטִלית. ּּבְ ַהאי ְדָאִחיד ּבְ ה, ּּכְ ְּלַנֲעָרא ִטּנוָפא ִמּנָ ּ.  

י יֹוֵסי ִריך הוא ְלִאְתּגַ, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָּעִתיד קוְדׁשָ אְּ ַל ם ִדְלַתּתָ ְירוׁשָ ְּלָייא ּבִ ָאה , ּ ּוְלַדּכְ
ָּיָתה ִמִטּנוֵפי ֲעַמְמָיא ּ ִלים ַההוא יֹוָמא ְדאוִמין, ּ ּתְ ַּעד ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ י ִחָייא. ּ ְּדָאַמר ִרּבִ ֵלית , ּ

ָרֵאל ּׁשוְלָטנו ְלאוִמין ֲעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ל , ֶּאָלא יֹוָמא ֲחָדא ְלחֹוד, ּ ְּדהוא יֹומֹו ׁשֶ ַהָקדֹוׁש ּ
רוך הוא ּּבָ ִנים, ְּ ל ַהיֹום ָדָוה)'איכה א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוהוא ֶאֶלף ׁשָ ּ ְנָתַני ׁשֹוֵמָמה ּכָ ּ .

יר, ּיֹוָמא ַחד ְלחוד   .ְוָלא ַיּתִ

י יֹוֵסי דון, ָאַמר ִרּבִ ְעּבְ ּתַ יר ִיׁשְ א הוא, ִּאי ַיּתִ ְזַרת ַמְלּכָ ּלא ַעל פום ּגִ ּ ֶּאָלא ַעל ְדָל, ּ א ּ
ְעָיין ְלֵמְיַהָדר ָלֳקְבֵליה ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה )'דברים ל(ּוְכִתיב , ּּבַ י ָיבֹואו ָעֶליך ּכָ ּ ְוָהָיה ּכִ ּ ָּ

ְצך ְוגֹו)'דברים ל(, ּוְכִתיב', ְוגֹו ם ְיַקּבֶ ָמִים ִמׁשָ ְקֵצה ַהּשָׁ ָ ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ָ  )'שמות א(. 'ּ
ה ַעם ּבְ ָרֵאלַּויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהּנֵ א ֲחֵזי. ֵני ִיׂשְ ְמעֹון ּתָ י ׁשִ ל ָפִנים , ָאַמר ִרּבִ ְּדָהא ַעל ּכָ ּ

ְלטֹוָנא ִדְמָמָנא ַעל ִמְצָרֵאי ֲהָוה ַמר, ְּוָהִכי הוא, ַּמְלָאָכא ׁשִ א ָלא ִאּתְ ּתָ ְּדרוָבא ְדַפְרׁשְ ּ ּ ,
ְֶאָלא ֶמֶלך ִמְצַרִים  ְַפְרֹעה ֶמֶלך .  ִמְצָרֵאיְּוַהְיינו ְמָמָנא ַרְבְרָבא ַעל,  ְסָתם)א''ע' י(ּ ּ

ׁש, ִמְצַרִים   .ַּפְרֹעה ַמּמָ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ הֹון )ב''ד ע''בראשית רל(ַּויֹאֶמר , ְְלִפיָכך ּכְ ִלּבְ לֹוַמר ַאְכִניס ּבְ  ּכְ
ִּמְלָתא ָדא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ י ְיָי )ז''ט', שמואל ב(, ּכְ ּ ַקֵלל ֶאת ָד)לך( ָאַמר לֹו' ּכִ . ִודּ

ְלַבד ֶבת ַהֵלב ּבִ ִלּבֹו )'אסתר ו(ְוֵכן . ַּמֲחׁשֶ ִלּבֹו )ז''בראשית י( ְוֵכן, ַּויֹאֶמר ָהָמן ּבְ ּ ַויֹאֶמר ּבְ
ָנה הֹון, ּאוף ָהָכא ָנֵמי. ַּהְלֶבן ֵמָאה ׁשָ ִלּבְ א ּבְ ְבּתָ ּנו, ַאְכִניס ַמֲחׁשַ ְּדָאְמרו ַרב ְוָעצום ִמּמֶ ּ ּ ּ .

ּנו ְייהו, ָּמר ְמָמָנא ִדיְלהֹוןְרצֹונֹו לא. ַּמאי ִמּמֶ ִלּבַ ִּאיּנון ָאְמרו ּבְ ּ ְּדֵחיָלא ְוּתוְקָפא , ּ ּ ּ
ִּדיְלהֹון ּנו, ּ יָפא ִמּמֶ ִּמׁשוְלָטָנא ִדיְלהֹון, ַּרְבְרָבא ְוַתּקִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]922דף [ -ּ

ל אוִמין ְדָעְלָמא, ִיְצָחק ָאַמר' ר ּּכָ ֵריהֹון)בר ישראל(, ּ ִכין ּתוְקָפא ִמּשָׂ ּ ַמׁשְ ָרֵאל , ּ ְוִיׂשְ
ִריך הואַנ א ּבְ קוְדׁשָ ְּגִדין ֵחיֵליהֹון ּמִ ּ א ַדְיָי, ְּ ְּוִאיּנון ִאְתְקרון ַעּמָ ּ א ְדׁשוְלָטַנָיא', ּ ְּוָלא ַעּמָ ּ ּ .
יב ַויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו, ָּהָכא ִאְתְקרון ַעּמֹו, ְּיהוָדה ָאַמר' ר ִּדְכּתִ ִתיב, ּ  )'שמות ג(, ְוָהָתם ּכְ

י ׁש, ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני ַעּמִ י ַמּמָ ָרֵאל ִאְקרון ַעם ְיָי, ַעּמִ ַאר אוִמין ִאְקרון', ִּיׂשְ ּוׁשְ ּ ּ ,
יב ַּעּמֹו ְדׁשוְלָטָנא ִדיְלהֹון ִדְכּתִ ּ ּ ם ֱאֹלָהיו ַוֲאַנְחנו )'מיכה ד(, ּ ׁשֵ ים ֵיְלכו ִאיׁש ּבְ ל ָהַעּמִ י ּכָ ּ ּכִ ּ

ם ְיָי ׁשֵ   .ֱּאלֵהינו ְלעֹוָלם ָוֶעד' ְֵנֵלך ּבְ

  ]ב''ז ע'' ידף -' בזוהר חלק [

א י ַאּבָ ַּהאי ְפסוָקא, ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ַרב )הנה עם ישראל או(ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיַמר , ּ ֵני ִיׂשְ  ּבְ
ּנו ְּוָעצום ִמּמֶ ֵני)אלא(, ּ ׁש. ּ ַמהו ַעם ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל , ֶּאָלא ַעם ּבְ ֵּמַההוא ִיׂשְ

ִּדְלֵעיָלא ֵני ִיׂשְ, ּ יבו ְדַעם ּבְ ַּדֲחׁשִ ּ ּ ַוָיקוצו ִמְפֵני )'שמות א(ּוְכִתיב ', ְוֹלא ַעם ְיָי, ָרֵאל ֲהוֹוּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ִתיב ִמְפֵני , ּבְ ָרֵאל )ב''ז ע''דף י(ְּוָלא ּכְ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל , ַעם ּבְ ֵני ִיׂשְ ֶּאָלא ִמְפִני ּבְ ּ

ׁש   .ַמּמָ

י יֹוָחָנן ֲהָוה ָקִאים ָקֵמיה ְדר ִּרּבִ ָלק ְלֵמיַמר ֶמ, ָאַמר, ִיְצָחק' ּ  )ב''במדבר כ(ה ָחָמא ּבָ
ְצַרִים ה ַעם ָיָצא ִמּמִ ָרֵאל, ִהּנֵ ֵני ִיׂשְ ה ַעם ּבְ , ִיְצָחק' ּ ֲאַמר ֵליה ר)אלא(. ְוֹלא ָאַמר ִהּנֵ
דֹול ֲהָוה ף ּגָ ָלק ְמַכּשֵׁ ָדא, ּבָ ֵאין ּבֹו ֲחׁשָ ִפים ָלַקַחת ַהָדָבר ׁשֶ ְּוֵכן ֶדֶרך ַהְמַכּשְׁ ְוֵכן ֵאין , ְּ

ל ָאָדםַמְז ם ָאִביו ׁשֶ יִרין ְלעֹוָלם ׁשֵ ם ִאּמֹו, ּכִ ָדא, ֶּאָלא ׁשֵ ֵאין ּבֹו ֲחׁשָ   .ָּדָבר ׁשֶ

ִדים ְְדֵכן ֶדֶרך ַהּשֵׁ ּ ַההוא ִמָלה ְדַקאְמֵרי ְלהו, ּ ִּדְמַעְייִנים ּבְ ּ ּ ּּ ִדיָבא, ּ מֹוִדיִעין , ִּאי ִאיהו ּכְ
ִדיִבין ֵּליה ִמִלין ּכְ ל ַמ, ְּוִאי הוא ְקׁשֹוט, ּ ָטא הואּכָ ּה ְדַאְמִרין ְלִזְמָנא ְזֵעיָרא קוׁשְ ּ ל , ּ ּכָ

א ד ֲעִביְדּתָ ן ְלֶמְעּבַ ּכֵ י ָאָחא ָאַמר. ׁשֶ ָלק אֹוְרָחא ְדָקָלָנא ָנַקט, ִרּבִ ה ַעם ָיָצא , ּּבָ ִהּנֵ
ְצַרִים לֹוַמר, ִמּמִ אן ִאיּנון, ּכְ ְּדֵלית ֲאָנן ַיְדִעין ִמּמָ ּ.  

י יֹוָחָנן א ְדַרְבְרִבין ְנִטיִריןִּמְפֵני , ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ָלא , ַּמה ַעּמָ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְּוַעּמָ ּ ְּ

י ִיְצָחק. ְנִטיִרין ָנא ַלֲעִתיָרא, ָאַמר ִרּבִ ֵעי ְלַנְטָרא ִדיֵליה. ָּלא ָדֵמי ִמְסּכְ ָנא ּבָ ִּמְסּכְ ּ ,
ֲּעִתיָרא ָלא ָנִטיר ִדיֵליה ָרֵאל, ּ ן ְדִיׂשְ ּכֵ א ְדָרִחים ְקׁשֹוט ְוִדיָנאִּאיּנון ִמּמַ, ְּוָכל ׁשֶ . ְּלּכָ

גוְבִרין ְדֵביֵתיה ְּוִדיָנא ַקְדָמָאה ָעִביד ּבְ ּ יר , ּ ְּדָבֵעי ְדִאיּנון ֶלהָוון ְנִטיִרין ֵמַחָטָאה ַיּתִ ּ ּ ּ
יב ְלהו ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ִּמּכֻ ּ ּ ְפחֹות ָהֲאָדָמה ְוגֹו)'עמוס ג(, ּ י ִמּכֹל ִמׁשְ   .'ּ ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעּתִ

יה, י יֹוֵסי ָנַפק ָלאֹוְרָחאִרּבִ ר ַיֲעֹקב ָאִזיל ִעּמֵ י ַאָחא ּבַ ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי , ַּוֲהָוה ִרּבִ
י יֹוֵסי ִתיק ִרּבִ ִמֵלי ְדָעְלָמא, ׁשָ ְּוִהְרֵהר ּבְ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ י ַאָחא ִהְרֵהר ּבְ ְּוִרּבִ עד דהוו (. ּ

י יֹוֵסי ַחד ִחְוָיא)אזלי י ַאָחא. ָּוה ָרִהיט ֲאַבְתֵריהְּדֲה,  ָחָמא ִרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ָחֵזית , ָאַמר ִרּבִ
י ַאָחא. ַּהאי ִחְוָיא ְדָרִהיט ֲאַבְתָראי י יֹוֵסי . ֲּאָנא ָלא ֲחֵמיָנא ֵליה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָרַהט ִרּבִ

י יֹוֵסי. ְוִחְוָיא ֲאַבְתרֹוי ַתת ְוָנַחת ֵמחֹוָטמֹוי, ָנַפל ִרּבִ ַרק , ַּמע ַדֲהוֹו ַאְמִריןׁשָ, ְוָדָמא ׁשָ
ְפחֹות ָהֲאָדָמה ְוגֹו י ִמּכֹל ִמׁשְ י יֹוֵסי', ֶּאְתֶכם ָיַדְעּתִ ך, ָאַמר ִרּבִ ֲעָתא ֲחָדא ּכַ ְוָמה ַעל ׁשַ ּ ,
ה ה ְוַכּמָ ּמָ ה ַעל ַאַחת ּכַ ַּמאן ְדִמְתָייֵאׁש ִמּנָ ּ.  
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י ה)'דברים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ָכל ַמ'  ּכִ ַרְכך ּבְ ֱָאֹלֶהיך ּבֵ ך ְוגֹוָ ה ָיֶדך ָיַדע ֶלְכּתְ ֲָעׂשֵ ָ '
ָרף ְוַעְקָרב ְוגֹו', ַָהּמֹוִליְכך ְוגֹו ה ָהָכא', ָנָחׁש ׂשָ ָרף ָלּמָ ן , ֶּאָלא. ָנָחׁש ׂשָ ָלַקַחת עֹוְנׁשָ

ָרֵאל ין ִמן ֵעץ ַהַחִיים, ִּמִיׂשְ ְתָפְרׁשִ ּמִ ל ְזָמן ׁשֶ ּּכָ יב. ּ י הוא ַחֶייך ְואֹו)'דברים ל(, ִּדְכּתִ ָ ּכִ ּ ְֶרך ּ

  .ָָיֶמיך

א ֲחֵזי י ִחָייא, ּתָ ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנֹו ְוגֹו)ג''משלי י(ּכְ ך ׁשִ ּוְכִתיב . 'ְ חֹוׂשֵ
י ֶאְתֶכם ָאַמר ה )'מלאכי א( יב. 'ָאַהְבּתִ ֵנאִתי)'מלאכי א( ,ּוְכּתִ ו ׂשָ ֵנאִתי.  ְוֶאת ֵעׂשָ , ַּמהו ׂשָ

ְבטֹו ׂשֹוֵנ ך ׁשִ יב חֹוׂשֵ ְִדְכּתִ ֵנאִתי אֹותֹו. א ְבנֹוּ לֹוַמר ׂשָ ֶבט ֵמֶהם, ּכְ י ׁשֵ ְכּתִ ן ָחׂשַ ל , ְוַעל ּכֵ ּכָ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ן ּתַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ִריך הוא ְדִיְתָפְרׁשון ֵמֵעץ ַהַחִיים , ׁשֶ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּדָלא ּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְ

  .ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא

א, יָטאָיַהב ְלהֹון ֵע. ַּויֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו יׁשָ הֹון ּבִ ד ִעּמְ ְנחום. ְלֶמְעּבַ י ּתַ ַיְדִעין , ָּאַמר ִרּבִ
ִאְצַטְגִנינות ִדְלהֹון ֲּהוֹו ִמְצָרֵאי ּבְ ָרֵאל, ּ ִגין ִיׂשְ ּסֹוָפן ְלִמְלֵקי ּבְ ּוְלָכך ַאְקִדים ׁשוְלָטָנא , ׁשֶ ּ ְּ

ִּדְלהֹון יׁש, ּ הֹון ּבִ ד ִעּמְ   .ְלֶמְעּבַ

ַה י ִיְצָחק ָפַגע ּבְ ּהוא טוָראִּרּבִ חֹות ַחד ִאיָלן, ּ ר ָנׁש ְדֲהָוה ָנִאים ּתְ ָיִתיב . ְּוָחָמא ַחד ּבַ
ן ּמָ ר ַההוא ִאיָלָנא, ָּחָמא ַאְרָעא ְדִמְתַחְלֲחָלא, ַאְדֲהָוה ָיִתיב, ּתַ ּבַ ְוָחָמא , ְוָנַפל, ְּוִאּתְ

ַאְרָעא ין ּבְ ִקיִעין ּגוּמִ א, ּּבְ   .ְּוַאְרָעא ַסְלָקא ְוַנְחּתָ

ַער  ְבָראִאּתְ י ִיְצָחק, ַּההוא ּגַ ָּצַווח ָלֳקְבֵליה ְדִרּבִ ְּוָאַמר ֵליה יוָדאי יוָדאי, ּ ּ ֵכי , ּ ּבְ
ְלָטָנא ִעָלָאה, ְוָנִהים ְרִקיָעא ַחד ַרְבְרָבא ְמָמָנא ׁשֻ ְּדָהִאיָדָנא ְמִקיִמין ּבִ ּ ְּוהוא ַזִמין , ּ

י יׁש ַסּגִ כֹון ּבִ ד ִעּמְ א ְדַאְר, ְלֶמְעּבַ ִגיֵניכֹון ֲהָוהְּוַהאי ִרְגׁשָ א . ָעא ּבְ ְּדָכל ִזְמָנא ְדָרְגׁשָ ּ
ד ָקם ְמָמָנא, ַאְרָעא א, ּכַ יׁשָ כֹון ּבִ   .ְּדַיֲעֵביד ִעּמְ

י ִיְצָחק ְוָאַמר ָווה ִרּבִ ִתיב, ּתָ לׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ)'משלי ל(, ַּוַדאי ּכְ ַחת ׁשָ ַחת ,  ּתַ ּוְכִתיב ּתַ
י ִיְמלֹוך ְלָטָנא ַאֲחָרא)מנאמ(ְּמָמָנא ְדֲהָוה . ְֶעֶבד ּכִ חֹות ׁשֻ ְוָמִליך,  ּתְ ְּוָיֲהִבין ֵליה , ּ

ְלָטָנא ָרֵאל, ׁשֻ ִיׂשְ ִליט ּבְ ד ׁשָ ן ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ   .ְוּכָ

ר ּגוְרָיא י ָחָמא ּבַ ְלָטנוָתא ְדאוִמין, ָּאַמר ִרּבִ חֹות ׁשֻ ָרֵאל ּתְ ד ֲאָנח ְלִיׂשְ ּּכַ ּ ָיִתיב ְוָגֵעי , ּ
יב, ּוָבֵכי ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י)ג''ירמיה י(, ּ ה ַנְפׁשִ ְבּכֶ ִרים ּתִ ִמְסּתָ י יֹוֵסי.  ּבְ ִרים , ָאַמר ִרּבִ ִמְסּתָ ּבְ

  .ַּדְווָקא

  ]א''ח ע''דף י -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר יה ְדִרּבִ י ְיהוָדה ָעאל ְלַגּבֵ ִּרּבִ ּ ֵחיה ְדֲהָוה ָיִתיב, ּ ּכָ ַּאׁשְ פוֵמיה, ּ ִּויֵדיה ּבְ ּ ַוֲהָוה , ּ
ָמאי , ָּאַמר ֵליה. ֲעִציב יב. ָקא ָעִסיק ֹמר )א''ח ע''דף י(ּבְ ָּאַמר ֵליה ִדְכּתִ  )ז''משלי ט(, ּ

אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים ּּבְ ְ ן ְדָגֵעי וָבֵכי, ִאי ַטְרָנא ָעִציב. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ׁשֹוי ַמאי ַעְבֵדי, ּ ּמָ ֲהָדא , ׁשַ
יב ּהוא ִדְכּתִ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה)ג''ישעיה ל(, ּ ּ גֹו. ּאי חוָצהַמ. ּ ְּוִאיּנון , ָמֵריהֹון ּבְ
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ָואי. ְלַבר י ּגָ ָבּתֵ ָראי, ָמֵריהֹון ּבְ י ּבָ ָבּתֵ ָואי ַמאי ִאיּנון. ְּוִאיּנון ּבְ י ּגָ ּתֵ י ִיְצָחק. ּּבָ , ָאַמר ִרּבִ
א ְתֵרי ַמְלּכָ ָרה ּכִ   .ִּאיּנון ֵמֲעׂשָ

יון לֹום ַמר ִיְבּכָ לֹוםְוִכי ֵיׁש ַמְלָאִכים , ַּמְלֲאֵכי ׁשָ ל ׁשָ ֵאיָנם ׁשֶ א . ָּאַמר ֵליה ִאין. ׁשֶ ּתָ
ָיא, ֲחֵזי ָיא, ִּאית ָמאֵרי ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּוִאית ָמאֵרי ְדִדיָנא ְדָלא ַקׁשְ ְּוִאית ָמאֵרי ִדיָנא , ּ

ָלל. ְּוַרֲחָמנוָתא הו ִדיָנא ּכְ ְּוִאית ָמאֵרי ְדַרֲחָמנוָתא ְדֵלית ּבְ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאְתְקרון ַמְלֲאֵכי. ּ ּ 
לֹום א. ׁשָ ְּוַעל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ִתיב, ּ ים )'ישעיה נ(, ּכְ ק ָאׂשִ ַמִים ַקְדרות ְוׂשַ יׁש ׁשָ ּ ַאְלּבִ
סוָתם ַמִים)ד''ישעיה ל(ּוְכִתיב . ּּכְ ל ְצָבא ַהּשָׁ   .ּ ְוָנַמּקו ּכָ

ין, ִאי ָהִכי ַאר ַעּמִ ל ִאיּנון ׁשוְלָטִנין ִדְמָמָנן ַעל ׁשְ ּּכָ ּ ד ָחָמאן ְלָמֵר, ּ , יהֹון ָעִציבּכַ
י ֶאְלָעָזר. ְּלָמאי ַעְבִדין ָפרֹוָכא ִלְבנֹוִהי ָּלא ַעְבִדי ֶאָלא ַמאי ְדִאְתְפָקדו, ָאַמר ִרּבִ ּ ּּ ּ ,

ּוְרעוָתא ְדָמֵריהֹון ַעְבִדין ּ ּ.  

ִריך הוא' ר א ּבְ נֹוי ְדקוְדׁשָ ָרן ּבְ ִעָדָנא ְדִאְתַמּסְ אי ָאַמר ּבְ ּדֹוְסּתָ ּ ּ ּ , יןְּלׁשוְלָטֵני ֲעָמִמ, ְּ
י ִדיִנין ּתֵ ֵריַסר ּבָ ִפין ּתְ ּנְ ה, ִּמְתּכַ הֹוָמא ַרּבָ ָען ּגֹו ּתְ ּקְ ּתַ ֵעי ַטְרָנא, ּוִמׁשְ א ''נ(ּוְרִהיָטן , ָגִעין, ּגָ

ה)תריסין א ַרּבָ ִקיָעא ְדַיּמָ ֵרין ִדְמִעין ִלׁשְ ין ּתְ ּ ְוַנְחּתִ  )ו''תהלים ל(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ִָמׁשְ א. הּ ָלן ִעָלִאין ְלַתּתָ ְלּגְ ּוִמְתּגַ ִאין, ּ ּתָ ָען ּתַ ּקְ ין ָמאַתן , ִאְתּבַ ְוַנְחּתִ

ין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִעין ַדְרּגִ ְּוַאְרּבְ ָאג ִמי ֹלא ִייָרא)'עמוס ג(, ּ   . ַאְרֵיה ׁשָ

א ּנָ ָרא ְדִמְצ, ּתָ ָרֵאל ְלׂשָ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדָמַסר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַזר ָעַלְייהו ז, ָרֵאיְּ ' ּּגָ
ֵזרֹות הֹון ִמְצָרֵאי, ּגְ דו ּבְ ֲעּבְ ְיׁשַ ּ ַוְיָמְררו ֶאת ַחֵייֶהם )'שמות א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּׁשֶ ּ

חֹוֶמר וִבְלֵבִנים ְוגֹו ה ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ְבָעה ְלָטב. 'ּּבַ ָרֵאל ָפרו, ְוָלֳקְבֵליהֹון ׁשִ ּוְבֵני ִיׂשְ ּּ ,
ְרצו ַּוִיׁשְ ּ ַוִיְרּבו,ּ ַּוַיַעְצמו, ּ ְמֹאד, ּ ַמֵלא ָהָאֶרץ אֹוָתם, ְמֹאד, ּבִ ָמה )'שמות א(. ַוּתְ ְתַחּכְ  ָהָבה ּנִ

י יֹוֵסי ָאַמר. לֹו ד ִדיָנא, ֵּאין ָהָבה ֶאָלא ָלׁשֹון ַהְזָמָנה, ִרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלֶמְעּבַ , ּּכְ
י יֹוָחָנן. ָבה ָתִמים ָה)ד''י', שמואל א( .ָהָבה ֵנְרָדה )א''בראשית י( ָּהָבה ּכוָלם, ָאַמר ִרּבִ ּ ,

ָמה ְוַהְזָמָנה מֹו . ְלׁשֹון ַהְסּכָ ָּהָבה ִנְבֶנה ָלנו ִעיר )א''בראשית י(ּכְ ָּהבו ָלֶכם  )'שופטים כ( .ּ
ֵני ֵאִלים' ּ ָהבו ַלה)ט''תהלים כ( .ֵעָצה   .ּבְ

י ִיְצָחק ָאַמר ָמה לֹו ְנהֵוי ְב, ִרּבִ ְתַחּכְ יהָהָבה ּנִ ַמת ִדיָנא ְלַגּבֵ ַּהְסּכָ ה. ּ ְּורוַח , ֶּפן ִיְרּבֶ
ה ן ִיְרּבֶ ים ְוִלְצִניִנים ֲהָדא . ְוֵכן ִיְפרֹוץ, ַהּקֶֹדׁש אֹוֶמֶרת ּכֵ ּכִ ֵרת ֲהוֹו ְלהו ְלׂשִ ּוַמְלֲאֵכי ַהׁשָ ּ

ָרֵאל, ּהוא ִדְכִתיב ֵני ִיׂשְ ַּוָיקוצו ִמְפֵני ּבְ ּ ּ ְלֲאֵכ. ּ ֵצי ִמּמַ ֵרתַּדֲהוֹו ִמְתַעּקְ ָהֵני קֹוֵצי , י ַהּשָׁ ּכְ
י הו ִאיְנׁשֵ ֵצי ּבְ ְּדִמְתַעּקְ ּ.  

י ִיְצָחק י יוָדאי ָאַמר ִרּבִ הֹון ְדִמְצָרֵאי, ָּאַמר ִרּבִ ְבּתְ ָרֵאל , ַּמה ֲהָוה ַמֲחׁשַ ְּדִמְמַנע ִמִיׂשְ ּ
ִּפְרָיה וְרִבָיה ּ ך, ּ הֹון ּכַ ִלּבְ ְלָטָנא ִדְמָמָנא ֲעֵליהֹון ְדָאִעיל ּבְ ְְוׁשֻ ּ ֲהוֹו , ָאַמר ְלהֹון, ּ ֶאָלא.ּ

ָרֵאל, ַיְדִעין ָרא ֲחָדא ְלֵמיַפק ִמִיׂשְ ין ּבְ ְּדַזּמִ ֱאלֵהיהֹון ַעל ְיֵדיה, ּ ְּדִיְתֲעֵביד ִדיָנא ּבֶ ּ ּ.  
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י יֹוָחָנן ה, ְּדָאַמר ִרּבִ ָאַמר ֹמׁשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה )ב''שמות י(, ּבְ ּ וְבָכל ֱאלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ
ָפִטים ָהַלך דו ּׁשְ ּ ל ִמְצַרִיםְ רֹו ׁשֶ ִריך הוא. ֵּמאֹות ַפְרָסה' ד, ָמה ׂשָ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ,

ֵזָרה ִנְגְזָרה ְלָפַני יב, ּגְ רֹום ְוגֹו'  ִיְפֹקד ְיָי)ד''ישעיה כ(, ִּדְכּתִ ּמָ רֹום ּבַ אֹוָתה . 'ַעל ְצָבא ַהּמָ ּבְ
ּנו ָרָרה ִמּמֶ ָעה ִנְטָלה ַהּשְׂ ּׁשָ ה דו, ּ ְּוִנְתַמּנָ םּ יִהּנָ ל ּגֵ ר ׁשֶ ִעים, ָמה ׂשַ ם ַנְפׁשֹות ָהְרׁשָ . ִלידֹון ׁשָ

ה ִתים ִנְתַמּנָ י ְיהוָדה אֹוֵמר ַעל ַהּמֵ   .ְּוִרּבִ

י ֲחִניָנא ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ה ְיָי)ג''במדבר ל(ּכְ ָפִטים' ּ וֵבאֹלֵהיֶהם ָעׂשָ ל . ׁשְ ֱאלַה ׁשֶ ְּוִכי ּבֶ
ֶסף ל ָזָהב, ּכֶ ל ֵעץ, ְוׁשֶ ל, ְוׁשֶ ָפִטים,  ֶאֶבןְוׁשֶ י יֹוֵסי. ֶיׁש ׁשְ ל , ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ֶסף ְוׁשֶ ל ּכֶ ׁשֶ

ִכים ֵמֲאֵליֶהם ִבין, ָּזָהב ָהיו ִנּתָ ל ֵעץ ִמְתַרּקְ   .ְוׁשֶ

י ֶאְלָעָזר ה ָהָיה, ָאַמר ִרּבִ ל ִמְצַרִים ׂשֶ רוך הוא ַלֲעׂשֹות ּבֹו , ֱּאלֹוַה ׁשֶ ְּוִצָוה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ

ָפִטים ר, ׁשְ ֵאׁשִלׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֹוף אֹותֹו ּבָ ְרפון )'דברים ז(, ּּכְ ׂשְ ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ּתִ ּ
ֵאׁש ְיֵהא ֵריחֹו נֹוֶדף. ּבָ ֵדי ׁשֶ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו)ב''שמות י(, ְועֹוד. ּּכְ , ְועֹוד.  ֹראׁשֹו ַעל ּכְ

וק ּשׁ ָלִכים ּבַ ַעְצמֹוָתיו מוׁשְ ּׁשֶ ה ִמּכוָלןְוֹזאת ָהְיָתה ְלִמְצַר. ּ ִּים ָקׁשֶ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ָפִטים   .ׁשְ

ָלֶהם ר ׁשֶ ׁש ְוֶזהו ׂשַ אלֵהיֶהם ַמּמָ י ְיהוָדה ּבֵ ָּאַמר ִרּבִ ּ ַעל ְצָבא ' ִיְפקֹוד ה, ְּלַקֵיים, ּ
רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה ּמָ רֹום ּבַ ֶהםְּוָכל ֶזה ָהיו יֹוְדִעים ַהֲחָכִמים ׁשֶ. ַהּמָ , ּבָ

ָלֶהם ר ׁשֶ ן ׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ ִתיב. ְּוּכָ ן ּכְ ָמה לֹו, ַעל ּכֵ ְתַחּכְ   .ָהָבה ּנִ
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י יֹוָחָנן ָאַמר ִמְצַרִים, ִרּבִ ה ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיו ּבְ ְּוִנילוס ֱאלֹוַה , ַּהְרּבֵ ָלֶהם  )ב''ח ע''דף י(ּ ּׁשֶ
ה ה, ּהואּוִבְכַלל ֱאלֵהיֶהם ָהָיה , ָהָיה ּוְבכוָלם ָעׂשָ ּ ָפִטים' ּ א. ׁשְ י ַאּבָ ' ָּהא ְדר, ָאַמר ִרּבִ

יָטא, ּיֹוָחָנן ַדְייָקא ִחָלה, ּוְפׁשִ ּתְ ום ֶדֱאֹלֵהיֶהם ִנְלִקים ּבַ ִּמּשׁ ּ ך ָהאוָמה, ּ ְּוַאַחר ּכַ ְּוֵכן ִנילוס , ְ
ִחָלה ּתְ ָכל ֶאֶרץ )'שמות ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים, ִּנְלָקה ּבַ ּ ַוְיִהי ַהָדם ּבְ

ִּמְצַרִים וָבֵעִצים וָבֲאָבִנים ׁש, ּ ָהיו ָלֶהם ֱאלהות ַמּמָ ּׁשֶ י ִיְצָחק. ּ רֹום , ְוָאַמר ִרּבִ ַעל ְצָבא ַהּמָ
יב ּתִ רֹום ּכְ ּמָ רֹום, ּבַ ּמָ י יֹוָחָנן. ְּוִנילוס ֹלא ָהָיה ּבַ ּמָ, ָאַמר ִרּבִ דוְגָמָתן ּבַ . רֹוםּרֹוב ֵמיָמיו ּכְ

י ִיְצָחק ִחָלה, ָאַמר ִרּבִ ּתְ ָלֶהם ִנְלָקה ּבַ ר ׁשֶ ּׂשַ ַאר ֱאלֵהיֶהם, ּ ך ׁשְ   .ְְוַאַחר ּכַ

י יֹוֵסי אֹוֵמר ִרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ׁש, ִרּבִ ל ִמְצַרִים ַמּמָ ָּלקות אוָמה ׁשֶ ָים, ּ ָּלא ָהָיה ֶאָלא ּבַ ּ ,
יב ֶהם ַעד ֶאָחד)ד''שמות י(, ִּדְכּתִ ַאר ּבָ אלֵהיֶהם, ְוקֹוֶדם ֶזה.  לא ִנׁשְ ָפִטים ּבֵ ה ׁשְ . ַנֲעׂשָ

ִתיב י ִתְקֶראָנה, ְּוַעל ָדא ּכְ ה ְוָהָיה ּכִ ָמה לֹו ֶפן ִיְרּבֶ ְתַחּכְ או ַעל ֶהָעִתיד. ָּהָבה ּנִ , ְּוִנְתַנּבְ
ִפי ַמה ֶשֵאיַרע ָלֶהם ם הוא ַעל ׂשֹוְנֵאינו. ּכְ ְּונֹוַסף ּגַ או ַעל ַמֲחנֹות ֶעְליֹוִני, ּ ִיְהיו , םִּנּבְ ּׁשֶ ּ

תֹוָכם רוִיים ּבְ נו. ּׁשְ יב, ְּוִנְלַחם ּבָ או ַעל ַמה ִדְכּתִ ִּנּבְ . 'ִּיָלֵחם ָלֶכם ְוגֹו'  ה)ד''שמות י(, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ ַיד ָרָמה)ד''שמות י(ּּכְ ָרֵאל יֹוְצִאים ּבְ  )'שמות ב(. ּ וְבִני ִיׂשְ

ית ֵל ְַוֵיֶלך ִאיׁש ִמּבֵ ת ֵלִויּ ח ֶאת ּבַ י ֶאְלָעָזר ָפַתח. ִּוי ַוִיּקַ יר )'שיר השירים א(, ִּרּבִ  ׁשִ
ֹלֹמה ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ ָנא. ַהּשִׁ רוך הוא ֶאת עֹוָלמֹו, ּתָ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ֵחֶפץ , ְּ ָעָלה ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ֹמאלֹו, ְלָפָניו ׂשְ יִמינֹו ְוָהָאֶרץ ּבִ ָמִים ּבִ ֵחֶפץ ְלָפָניוְוָע, ּוָבָרא ֶאת ַהּשָׁ ִּלְנהֹוג ַהיֹום , ָלה ּבְ
ַחְסדֹו. ְּוַהַלְיָלה ְלָאִכים ַהְממוִנים ּבְ ּוָבָרא ַהּמַ ּ יֹום, ּ ּ וָבָרא )א לומר שירה ביום זמן החסד''נ(. ּּבַ

ַלְיָלה יָרה ּבַ ְלָאִכים ַהְממוִנים לֹוַמר ׁשִ ַּהּמַ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ' ְיָיּ יֹוָמם ְיַצֶוה )ב''תהלים מ(, ּ
י יֹרה ִעּמִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ֵּאלו ִמָיִמין. ּ ּ ֹמאל, ּ ְּוֵאלו ִמּשְׂ יַרת ַהיֹום, ּ יִבים ׁשִ ֵּאלו ַמְקׁשִ ּ ּ ,
ָרֵאל ָקדֹוׁש ל ִיׂשְ יָרָתם ׁשֶ י ִיְצָחק ָאַמר. ׁשִ ַלְיָלה, ִרּבִ יָרה ּבַ אֹוְמִרים ׁשִ יִבים , ּאֹוָתם ׁשֶ ַמְקׁשִ

ָרֵאל ל ִיׂשְ יָרָתם ׁשֶ יֹוםׁשִ יב, ּ ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ יִבים )'שיר השירים ח(, ּ  ֲחֵבִרים ַמְקׁשִ
  .ְְלקֹוֵלך

ְמעֹון י ׁשִ ת ַאַחת, ָאַמר ִרּבִ ּתֹות, ּכַ ֹלׁש ּכִ לוָלה ִמּשָׁ ַלְיָלה, ּּכְ יָרה ּבַ ֲּהָדא הוא . ּאֹוֶמֶרת ׁשִ
ן ֶטֶרף ְל)א''משלי ל(, ִדְכִתיב ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ   .ֵּביָתה ַוּתָ

י ֶאְלָעָזר יֹום ִראׁשֹון, ָאַמר ִרּבִ ָרה ְדָבִרים ִנְבָראו ּבְ ֲּעׂשָ ּוֵמֶהם ִמַדת , ֵּמֶהם ִמַדת ַלְיָלה, ּ ּ
ִתיב, יֹום ן ֶטֶרף ְלֵביָתה, ְּוַעל ִמַדת ַלְיָלה ּכְ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּוּתָ , ּכְ

יל)'מיכה ה( ,ִתיבּוְכ. ַּאפֹו ָטַרף )ז''איוב ט( ָמה ְדַאּתְ , ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה.  ְוָטַרף ְוֵאין ַמּצִ ּּכְ
ָפט )ו''שמות ט(ָאַמר  ֹּחק וִמׁשְ ָפָטיו )ז''תהלים קמ( .ּ יו וִמׁשְ ֻּחּקָ י ֹחק )א''תהלים פ( .ּ  ּכִ

ַפט ְוגֹו ָרֵאל הוא ִמׁשְ ְּלִיׂשְ ַלְיָל. 'ּ ִמַדת ַהִדין ׁשֹוֶלֶטת ּבַ אן ׁשְ ִּמּכָ ּ   .הּ

ַלְיָלה, ְוָתָנא יָרה ּבַ ֵּאלו ָהאֹוְמִרים ׁשִ יר, ּּ ֲעֵלי ׁשִ ל ּבַ ִרים ַעל ּכָ ֵּאלו ֵהם ׂשָ פֹוְתִחין . ּ ּוְכׁשֶ ּ
יָרה יגו, מֹוִסיִפים ָהֶעְליֹוִנים ּכַֹח, ַּהַחִיים ׁשִ לֹא ִהּשִׂ יג ַמה ּשֶׁ יר וְלַהּשִׂ ָּלַדַעת וְלַהּכִ ּ ַמִים . ּּ ׁשָ

יָרהמֹוִסיִפין ּכַֹח, ָוָאֶרץ ַהאי ׁשִ   . ּבְ

י ְנֶחְמָיה יר, ָאַמר ִרּבִ אֹותֹו ׁשִ ֵרי ַהזֹוֶכה ָלַדַעת ּבְ יר, ַּאׁשְ אֹותֹו ׁשִ ְּדַתְנָיא ַהזֹוֶכה ּבְ ָיַדע , ּ
ִעְנָיֵני ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ָהָיה, ּבְ ה ׁשֶ ּמֶ ְּוַיֲאִזין ְוַיֲחקֹור ְויֹוִסיף ּכַֹח וְגבוָרה ּבַ ָעִתיד , ּ ה ׁשֶ ּוַבּמֶ

לֹמה ָלַדַעת, יֹותִלְה   .ּוָבֶזה ָזָכה ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ לֹום, ְּדָתֵני ִרּבִ ֶזה, ָּדִוד ָעָליו ֲהׁשָ ה, ָיַדע ּבָ חֹות ַהְרּבֵ ּבָ יִרים ְותוׁשְ ן ּשִׁ , ְּוִתּקֵ
ֶהם ָהֲעִתידֹות ָלבֹוא רוַח ַהּקֹוֶדׁש, ְוָרַמז ּבָ ְּוהֹוִסיף ֹכַח וְגבוָרה ּבְ ּ ִעְנָייִני ַהּתֹו. ּ ָרה ָיַדע ּבְ

ָלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, ְוַהָחְכָמה ר ְוהֹוִסיף ּכַֹח וְגבוָרה ּבְ ְּוִאֵזן ְוִחּקֵ ּ ּ.  

יר אֹותֹו ַהּשִׁ לֹמה ָזָכה יֹוֵתר ּבְ ה, ְוָיַדע ַהָחְכָמה, ּוׁשְ ִלים ַהְרּבֵ ן ְמׁשָ ר ְוִתּקֵ , ְּוִאֵזן ְוִחּקֵ
ׁש יר ַמּמָ ה ֵסֶפר ֵמאֹותֹו ַהּשִׁ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ, ְוָעׂשָ רֹות)'קהלת ב(, יבּ ִרים ְוׁשָ יִתי ִלי ׁשָ .  ָעׂשִ

לֹוַמר יר, ּכְ יִרים ָהֶעְליֹוִנים, ָקִניִתי ִלי ָלַדַעת ׁשִ ם, ֵמאֹוָתן ַהּשִׁ ְחּתָ ר ּתַ ְּוַהְיינו . ַוֲאׁשֶ
יב יִרים, ִּדְכּתִ יר ַהּשִׁ לֹוַמר, ׁשִ יר, ּכְ ל ַמְעָלה, ׁשִ ִרים ׁשֶ ל אֹוָתם ׁשָ יר. ׁשֶ ל ֶשּכֹוֵלל ּכָ, ׁשִ

ְּוֹכַח וְגבוָרה, ִעְנְייֵני ַהּתֹוָרה ְוַהָחְכָמה ָהָיה, ּ ה ׁשֶ ּמַ ל , ְוָעִתיד ִלְהיֹות, ּבְ יִרים ׁשֶ יר ַהּשִׁ ׁשִ
  .ַמְעָלה ְמׁשֹוְרִרים
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]927דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ִרים, ָאַמר ִרּבִ ֵּאלו ַהׁשָ ּנֹוַלד ֵלִוי, ָּעְמדו, ּ ּנֹוַלד ֵלִוי ְוֵאיָלך , ַעד ׁשֶ ְֲאָבל ִמּשֶׁ

ח ַאֲהֹרן. ירָּאְמרו ׁשִ ה ְוִנְמׁשַ ּנֹוַלד ֹמׁשֶ יָון ׁשֶ ְּוִנְתַקְדשו ַהְלִוִים, ּכֵ ּ ּ יר, ּ ָלם ַהּשִׁ ְּוָעְמדו , ִנׁשְ
ְמרֹוָתם   .ַעל ִמׁשְ

  ]א''ט ע''דף י -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ּנֹוַלד ֵלִוי, ְוָאַמר ִרּבִ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ָּפְתחו ְלַמְעָלה ְוָאְמרו, ּבְ ּ  )'ים השיר השיר(, ּ
י  ֵדי ִאּמִ ָאח ִלי יֹוֵנק ׁשְ ֵנך ּכְ ם לא ָיבוזו ִלי )א''ט ע''דף י(ִָמי ִיּתֶ ְקך ּגַ ֶּאְמָצֲאך ַבחוץ ֶאּשָׁ ּ ָּ ָ .

ל ַמָטה ׁשֹוְרִרים ׁשֶ ֶבט ֵלִוי ַהּמְ ָיְצאו ִמּשֵׁ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ ְּוִנְתַקְדשו ּכוָלם, ּ ּ ּ ְמרֹוָתם, ּ , ְּוָעְמדו ַעל ִמׁשְ
ְּוִנְתַקְדשו ֵאֶל ּ ֶאָחד, ּה ְלנֹוַכח ֵאֶלהּ ְוֶמֶלך ֶאָחד ׁשֹוֵכן ֲעֵליֶהם, ְוָהעֹוָלמֹות ֶאָחד, ֲחֵבִרים ּכְ ּ ,

לֹמה א ׁשְ ִרים, ּבָ ל אֹוָתם ׁשָ יר ׁשֶ ה ֵסֶפר ֵמאֹותֹו ׁשִ ם ַהָחְכָמה ּבֹו, ְוָעׂשָ   .ְוִנְסּתַ

י ְיהוָדה ל ַמָטה ְלִוִיי, ָּאַמר ִרּבִ ִרים ׁשֶ ה ִנְקְראו ַהׁשָ ָּלּמָ ּ ִרים , םּ ְלִוים ְוֶנְחּבָ ּנִ ַעל ׁשֶ
ֶאָחד ֹוֵמַע. ְלַמְעָלה ּכְ ק ַנְפׁשֹו ְלַמְעָלה, ְוָהּשׁ ן ָאְמָרה ֵלָאה. ִנְלָוה ְוִנְדּבָ בראשית (, ְוַעל ּכֵ

י ֵאַלי)ט''כ ְנחום ָאַמר. ּ ִיָלֶוה ִאיׁשִ י ּתַ ִכיָנה, ִּרּבִ ּכֹל ִנְלָוה ֶזַרע ֵלִוי ִעם ַהּשְׁ ה , ֶשּבַ ֹמׁשֶ ּבְ
ְלִוים ֶאל ה, ּוְבָכל ַזְרעֹו ַאֲחָריו, ַּאֲהֹרן וִמְרָיםְו ְרתֹו' ְוֵהם ַהּנִ   .ְלׁשָ

א ֲחֵזי ׁשֹוְרִרים ְלַמְעָלה, ּתָ ָעְמדו ַהּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם, ּּבְ ַמְרּתָ ּנֹוְלדו , ּלא ָעְמדו ַעל ִמׁשְ ַּעד ׁשֶ
ה ָהַאִחים ֹלׁשָ ה: ׁשְ ה ְוַא. ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, ֹמׁשֶ יַנח ֹמׁשֶ ה, ֲהֹרןּתִ י יֹוֵסי. ִמְרָים ָלּמָ , ָאַמר ִרּבִ

רֹות )'קהלת ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְוׁשָ ַען ָלֶהם ִמְרָים)ו''שמות ט( ,ּכְ   . ַוּתַ

אָנא ּנֹוַלד ֵלִוי, ּתָ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ רוך הוא, ּבְ ְּנָטלֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ל ֶאָחיו , ְּ ּוְבָחרֹו ִמּכָ
יבֹו ָאֶרץְוהֹוׁשִ ְּוהוא הֹוִליד ְלַאֲהֹרן וִמְרָים, ּוְקָהת הֹוִליד ְלַעְמָרם, ְוהֹוִליד ִלְקָהת,  ּבָ ּ .

ּתֹו ל ַמְעָלה עֹוְמִדים וְמׁשֹוְרִרים, ְּוֶהחִזיָרה, ֵּפיַרׁש ֵמִאׁשְ ָעה ָהיו ַהְמׁשֹוְרִרים ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ,
רוך הוא ֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ַער ּבָ ּּגָ ּתָ, ְּ ירְוִנׁשְ ך ַהּשִׁ ָטה ַקו ְיִמינֹו, ְּכַ ּנָ   .ְוהֹוִשיט ְלַעְמָרם, ַעד ׁשֶ

ל ָרִמים. ַמאי ַטְעָמא ִנְקָרא ַעְמָרם ּנו ַעם ָרם ַעל ּכָ ָיָצא ִמּמֶ ּׁשֶ מֹו, ּ ר ׁשְ ַמאי . ְוֹלא ִנְזּכַ
מֹו ר ׁשְ י ֲאָבהו. ַטְעָמא ֹלא ִנְזּכַ ם ִרּבִ ׁשֵ י ְיהוָדה ָאַמר ּבְ ִּרּבִ ּבְ, ּ , ְִצְנָעא ָהַלךִּמְפֵני ׁשֶ

ּתֹו ירו ּבֹו, ּוְבִצְנָעא ָחַזר ְלִאׁשְ ֹלא ַיּכִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ַוֵיֶלך ִאיׁש, ּ ּ ְוָלא ֶנֱאַמר , ּ
ַפְרֶהְסָיא ְַוֵיֶלך ַעְמָרם ּבְ ת ֵלִוי. ּ ח ֶאת ּבַ ִצְנָעא ָחְזָרה, ַּוִיּקַ ָמה, ַאף ִהיא ּבְ ָרה ׁשְ   .ְּוֹלא ִנְזּכְ

ַָוֵיֶלך  י ֲאָבהו ָאַמר. ִאיׁשּ ְַוֵיֶלך ִאיׁש, ִּרּבִ ְבִריֵאל, ּ יב. ֶזה ּגַ  ְוָהִאיׁש )'דניאל ט(, ִּדְכּתִ
ְבִריֵאל ָהַלך הוא ְוֶהחִזיָרה ְלַעְמָרם. ּגַ ּׁשֶ ּ י ְיהוָדה ָאַמר. ְ ׁש ָהָיה, ִּרּבִ ר , ַעְמָרם ַמּמָ ְוֹלא ִנְזּכַ

מֹו ֲהִליָכה זֹו ֹלא ָהְיָתה ִמ, ׁשְ ּתֹוִּמְפֵני ׁשֶ ּנו ְלִהְזַדֵווג ְלִאׁשְ ּּמֶ ּ ֶּאָלא ִמְלַמְעָלה, ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ּתֹוָרה, ִרּבִ ַאֲהֹרן וִמְרָים לא ְנֱאַמר ִזיווג ֲאבֹוָתם ּבַ ּּבְ ּ ח , ּ יב ַוִיּקַ ּתִ ה ּכְ ּוְבֹמׁשֶ ּ
ת ֵלִוי ם ֵלִוי, ְלהֹורֹות, ֶאת ּבַ ִכיָנה ִנְקֵראת ַעל ׁשֵ ַהּשְׁ ּם ָראוי ְלהֹוִליד ְולא ָהָיה ַעְמָר. ׁשֶ

ה ִכיָנה, ְלֹמׁשֶ ּשְׁ ַטל ֵחֶלק ּבַ ּנָ ה, ַעד ׁשֶ יב. ְוהֹוִליד ְלֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ת ֵלִוי, ּ ח ֶאת ּבַ . ַּוִיּקַ
ִתיב ְוְלִפיָכך ּכְ י טֹוב הוא)'שמות ב(, ּ ֶרא אֹותֹו ּכִ   .ּ ַוּתֵ
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י ֶאְלָעָזר ָאַמר ּנו ּבֶ, ִרּבִ ָיָצא ִמּמֶ ָּזָכה ַעְמָרם ׁשֶ דֹול, ןּ ָזָכה ְלקֹול ּגָ יב, ּׁשֶ שמות (, ִּדְכּתִ

קֹול)ט''י ת ֵלִוי, ְוַעְמָרם ָזָכה ְלַבת קֹול. ּ ְוָהֱאלִהים ַיֲעֶנּנו ּבְ ח ֶאת ּבַ יב ַוִיּקַ ִּדְכּתִ לֹוַמר. ּ , ּכְ
ת קֹול ִתיב ַוֵיֶלך. ּבַ ְוְלִפיָכך ּכְ ְּ לֹוַמר. ּ ָהַלך ְלַמְדֵרָגה זֹו, ּכְ אָנא. ְׁשֶ ׁשֶ, ּתָ הּכְ ִייֵחד , ּנֹוַלד ֹמׁשֶ

מֹו ָעָליו רוך הוא ׁשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ י טֹוב הוא, ְּ ֶרא אֹותֹו ּכִ יב ַוּתֵ ִּדְכּתִ  )ה''תהלים קמ(, ּוְכִתיב. ּ

י טֹוב ה )ד''תהלים ל( ,ּוְכִתיב. ַלּכֹל' טֹוב ה ַּטֲעמו וְראו ּכִ ּ ים )'ב שמות( .'ּ ּ ַוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ
י ְיהֹו. ָהֵהם ַע ְדַסְכִנין ָאַמרִרּבִ ים ָהֵהם, ּׁשֻ לוָתם ָהָיה, ַּוְיִהי ַבָיִמים ָהַרּבִ ָהיו , ּסֹוף ּגָ ּׁשֶ

ָכל ֲעבֹוָדה ִדים ּבְ ָרֵאל ְמׁשוֲעּבָ ים ָהֵהם. ִּיׂשְ ָיִמים ָהַרּבִ ִמְצַרִים, ּּבַ ָרֵאל ּבְ ים ְלִיׂשְ ָהיו ָרּבִ , ּׁשֶ
לוָתם ַלם ֵקץ ּגָ ּתַ ׁשְ ּנִ ְּוֵכיָון ׁשֶ ִת, ּ ְַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרִים, יבַמה ּכְ ר . ַמאי ַטְעָמא. ּ הוַרד ׂשַ ּׁשֶ

ֲעָלתֹו ֲאָותֹו, ִמְצַרִים ִמּמַ ַפל ֶמֶלך ִמְצַרִים. ְוָנַפל ִמּגַ ּנָ ָלֶהן, ְְוֵכיָון ׁשֶ ר ׁשֶ הוא ׂשַ ּׁשֶ ָזַכר , ּ
ָרֵאל רוך הוא ְלִיׂשְ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ִפָלָתם, ְּ ַמע ּתְ   .ְּוׁשָ

י ְיהוָדה ך הוא,ָּאַמר ִרּבִ ּכַ ּ ּבֹא וְרֵאה ׁשֶ ָרָרה ַעל , ְּ ָלֶהם ִנְתָנה לֹו ׂשְ ר ׁשֶ ַהׂשַ ל ְזָמן ׁשֶ ּכָ ּׁשֶ
ָרֵאל ָרֵאל, ִיׂשְ ל ִיׂשְ ַמע ַצֲעָקָתם ׁשֶ ָלֶהם, לא ִנׁשְ ר ׁשֶ ַפל ַהּשַׂ ּנָ יָון ׁשֶ ִתיב ַוָיָמת ֶמֶלך , ּּכֵ ְּכְ ּ
ָרֵאל ִמן ָה, ִמְצַרִים ֵני ִיׂשְ ּוִמָיד ַוֵיָאְנחו ּבְ ּּ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהיםּ ַעל ׁשַ . ֲּעבֹוָדה ַוִיְזָעקו ַוּתַ

ַצֲעָקָתם ָעה לא ַנֲענו ּבְ ַעד אֹוָתה ׁשָ ּׁשֶ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף י -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר רוך הוא, ָאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ּּבֹא וְרֵאה ַרֲחָמנותֹו ׁשֶ ּ ּ הוא ְמַרֵחם ַעל , ְּ ׁשֶ ּּכְ
ָרֵאל ּה ְלִמַדת ַהִדיןּכֹוֶפ, ִיׂשְ ּומֹוִריָדה, ּ ְּוַהְיינו ִדְתָנן. ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם, ּ רוך , ּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ְׁשֶ ּ ּ

דֹול י ְדָמעֹות ַלָים ַהּגָ ּתֵ ּהוא מֹוִריד ׁשְ ּ י ְדָמעֹות. ּ ּתֵ ַּמאן ִאיּנון ׁשְ י יֹוֵסי. ּ דף (ָלאו , ָאַמר ִרּבִ

ִריָרא ִהיא )ב''ט ע''י ִדיב, ּר ֵליה ְלאֹוָבא ַטְמָיאְּדָהא ֲאַמ, ִּמָלא ּבְ ְּדהוא ּכָ ִדיָבן, ּ . ּוִמֵליה ּכְ
י ֶאְלָעָזר ַתר אֹוָבא ַטְמָיא ַאְזִליָנן, ָאַמר ִרּבִ ִּדְבִריָרא ְדִמָלה הוא, ָלאו ּבָ ּ ָרה , ִּדְתָנן, ּּ ֲעׂשָ ּבַ

א ְתֵרי ַמְלּכָ ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ֵרין ִדְמִעין ְלקוְדׁשָ ִּאית ּתְ ּ ְּ ּתֵ, ּ ּי ִמדֹות ִדיןְוֵהן ׁשְ א , ּ ַהִדין ּבָ ּׁשֶ
יֶהן ּתֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִמּשְׁ ה קֹוְראֹוַתִיך)א''ישעיה נ(, ּכְ ִים ִהּנֵ ּתַ רוך הוא . ְ ׁשְ ַהָקדֹוׁש ּבָ ּוְכׁשֶ ּ ְּ

ָניו דֹול, זֹוֵכר ֶאת ּבָ ּהוא מֹוִריד אֹוָתם ַלָים ַהּגָ הוא , ּ  ָים ַהָחְכָמה )ב''ז ע''ויקרא קל(ּׁשֶ
ְּוהֹוֵפך ִמַדת ַהִדין ְלִמַדת ַרֲחִמים, יָקןְלַהְמּתִ ּ ּ ּוְמַרֵחם ָעַלְייהו, ְ י ְיהוָדה. ּ י , ָּאַמר ִרּבִ ּתֵ ׁשְ

ִאים ַהְדָמעֹות, ְּדָמעֹות ֶהם ּבָ ּמֵ א ַהִדין, ּׁשֶ   .ֵּמֶהם ּבָ

ִתיב י ְיהוָדה ּכְ ה ִמְצַרִים נֹוֵסַע ַאֲחֵריֶהם)ד''שמות י(, ָּאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי ֶזה ְוָאַמר .  ְוִהּנֵ ִרּבִ
ל ִמְצַרִים הוא ר ׁשֶ ְְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַרִים, ּׂשַ ל ִמְצַרִים, ּ ר ׁשֶ י . ֶזה ׂשַ ָאַמר ִרּבִ

ַּהאי ִמָלה ָקא ְמַסֵייַע ְלַההוא ִדְלֵעיָלא, ִיְצָחק ּּ ּ ה ִמְצַרִים, ּ ִתיב ָהָכא ְוִהּנֵ ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ
ְַוָיָמת ֶמֶלך ִמְצַר יו לא ָהָיה ֶמֶלך. ִיםּ ד ְדַעְכׁשָ ְְמַלּמֵ דוָלתֹו, ּ ְּדהֹוִרידוהו ִמּגְ ּ ּ ִתיב. ּ ְוְלִפיָכך ּכְ ּ ,

ה ִמְצַרִים ִתיב ֶמֶלך ִמְצַרִים, ְוִהּנֵ ּוַמה ְדָאַמר ַוָיָמת. ְְוָלא ּכְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ י )'שמות ד(ּכְ  ּכִ
ים ֶאת ַנְפׁשֶ ים ַהְמַבְקׁשִ ל ָהֲאָנׁשִ   .ָךֵּמתו ּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]929דף [ -ּ

ַע י ְיהֹוׁשֻ י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ָמם, ּּבֹא וְרֵאה, ָאַמר ִרּבִ ל ַמְלֵכי ִמְצַרִים ַפְרֹעה ׁשְ ּוְבָכאן . ּּכָ
ְֹלא ֶנֱאַמר ֶאָלא ֶמֶלך ִמְצַרִים ְסָתם ּוִבְמקֹומֹו ַפְרֹעה. ּ ׁש, ּ ְּוהוא ַפְרֹעה ַמּמָ א ֲחֵזי. ּ עֹוד , ּתָ ּבְ

ְּדִאית ׁשוְלָטנוָתא ִדְלֵע ּ ּ א, ּיָלאּ א ִדְלַתּתָ ַעּמָ ִּאית ׁשוְלָטנוָתא ּבְ ּ ִּאְתָעֵדי ׁשוְלָטנוָתא , ּ ּ
ִּדְלֵעיָלא א, ּ ִּאְתָעֵדי ׁשוְלָטנוָתא ִדְלַתּתָ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ִתיב , ָאַמר ִרּבִ א ַלְיָי)ד''זכריה י(ּכְ ה יֹום ּבָ ְּוָהָיה יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ' ְוגֹו'  ִהּנִ ּ
ַאר יֹוִמין ָלאו ִאיּנון ִדיֵליהְוִכי . 'ְוגֹו' ַלְיָי ּׁשְ ּ א. ּ י ַאּבָ ד, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ָאר , ְמַלּמֵ ּשְׁ ׁשֶ

ִרים, ַּהָיִמים ִנים ְלׂשָ ִרים, ְואֹותֹו יֹום, ִנּתָ ל ַהּשָׂ רוך הוא, ֵאינֹו ׁשֶ ל ַהָקדֹוׁש ּבָ ֶּאָלא ׁשֶ ְּ ּ ,
ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֵדי ַלֲעׂשֹות ִדין ּבַ ּּכְ ּ אֹותֹו יֹום. ּ ּבְ ִרים , ִּמְפִני ׁשֶ ל ַהּשָׂ ִּיְפלו ּכָ ּ

ֲעָלָתם ִתיב. ִמּמַ ב ה)'ישעיה ב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּגַ יֹום ַההוא'  ְוִנׂשְ ְּלַבדֹו ּבַ אֹותֹו יֹום לא ִיְהֶיה . ּּ ׁשֶ
ִרים   .ַמֲעָלה ְלּשָׂ

א י ַאּבָ ּשָׂ, ָאַמר ִרּבִ ה ִדין ּבַ רוך הוא עֹוׂשֶ ַהָקדֹוׁש ּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ ל ַמְעָלהְּ ִתיב, ִרים ׁשֶ , ַמה ּכְ
י)ד''ישעיה ל( ַמִים ַחְרּבִ ׁשָ י ִרְוָתה ּבַ י ִיְצָחק. 'ְוִכי ֶחֶרב ִאית ַלְיָי. ּ ּכִ ֶחֶרב , ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ

יב, ִּאית ֵליה ל )ו''ישעיה ס(ּוְכִתיב . ָּמְלָאה ָדם'  ֶחֶרב ַלְיָי)ד''ישעיה ל(, ִּדְכּתִ ּ וְבַחְרּבֹו ֶאת ּכָ
ׂשָ   .רּבָ

א י ַאּבָ ה, ָאַמר ִרּבִ עֹוׂשֶ ַּהֶחֶרב ַהֶזה הוא ַהִדין ׁשֶ ּ יב, ּ  ַּוַיְרא )א''כ', דברי הימים א(, ִּדְכּתִ

ָידֹו' ְ ֶאת ַמְלַאך ה)דוד( לוָפה ּבְ ַמִים ְוַחְרּבֹו ׁשְ ין ָהָאֶרץ וֵבין ַהּשָׁ ּעֹוֵמד ּבֵ לוָפה . ּ ְּוִכי ֶחֶרב ׁשְ
ְלָאך ַיד ַהּמַ ָידֹו ַלֲעׂשֹות ִדין, אֶּאָל, ְָהְיָתה ּבְ ָהְיָתה ָהְרׁשות ְנתוָנה ּבְ ּׁשֶ ּ ּ.  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ֶות, ְוָהא ָאַמר ִרּבִ ִּאי ָלאו ְדֵחְייְסָנא ִליָקָרא , ְָאַמר ִלי ַמְלָאך ַהּמָ
ִחיָטה, ְּדִבְרָייָתא ית ַהּשְׁ ָּפַרְעָנא ְלהו ּבֵ ֵהָמה, ּ ּבְ א. ּכַ י ַאּבָ ום ְדִאְתְייִהיב ּּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ ּ ִמּשׁ ּ

יֵדיה ְּרׁשוָתא ּבִ ַמר ִדיָנא, ּ ד ּגְ ָידֹו)'יהושע ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלֶמְעּבַ לוָפה ּבְ , ּ ְוַחְרּבֹו ׁשְ
ָידֹו ַלֲעׂשֹות ִדין ָּהְרׁשות ְנתוָנה ּבְ ּ ב ַחְרּבֹו ֶאל )א''כ', דברי הימים א(ִאי ָהִכי ַמאי . ּ ּ ַוָיׁשֶ

אָאַמר. ְּנָדָנה י ַאּבָ ֱחַזר ַהִדין ְלַבַעל ַהִדין,  ִרּבִ ּנֶ ּׁשֶ לֹו, ּ ְּוָהְרׁשות ְלִמי ֶשָהְרׁשות ׁשֶ ּ ּ.  

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ַּוֵיָאְנחו ּבְ ִתיב, ּ חו ָלא ּכְ ַּוִיְתַאּנְ ֶּאָלא ַוֵיָאְנחו, ּ ּ לֹוַמר, ּ חו , ּכְ א ''ס(ִּנְתַאּנְ

ָהֲא)א כלומר נאנחו למטה''ס(לֹו ְלַמְעָלה  )האניחו ִביָלם ְלַמְעָלה ׁשֶ ׁשְ   .ָנָחה ָהְיָתה ּבִ

ֶרְכָיה ָאַמר' ר ָרֵאל ִדְלֵעיָלא ֲהוֹו, ּבְ ֵני ִיׂשְ ּּבְ ָרֵאל, ּ ֵני ִיׂשְ ּוַמאן ִאיּנון ּבְ ִּאיּנון ְדִאְתְקרון . ּ ּ ּ
ֵני פוְלָחָנא ּּבְ לֹוַמר. ּ ל ַמְעָלה, ּכְ ֵהם ִמן ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ ְוָעָתם ֶאל ָה. אֹוָתם ׁשֶ ַעל ׁשַ , ֱאלִהיםַוּתַ

ְוָעָתם ְלָפָניו ָעה ָלא ָעְלָתה ׁשַ ַעד אֹוָתה ׁשָ   .ּׁשֶ

ל ַמְעָלה ָפַמְלָייא ׁשֶ ִריך הוא ִדיָנא ּבְ א ּבְ ד ָעִביד קוְדׁשָ י ִיְצָחק ּכַ ָּאַמר ִרּבִ ּ ַּההוא , ְּ
י ֶאְלָעָזר. ִּדיָנא ַמאי ֲהֵוי ַההוא ְנַהר ִדינור, ָאַמר ִרּבִ ר ְלהו ּבְ ַּמְעּבַ ּ ּ ר לֹון ְוַאְעּבַ, ּ

וְלָטֵניהֹון ין, ִּמּשׁ ַאר ַעּמִ ּוָמֵני ׁשוְלָטִנין ַאֲחָרִנין ִדׁשְ ּ ִתיב . ּ  )ד''תהלים ק(ֲּאַמר ֵליה ְוָהא ּכְ
ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט א, ֲּאַמר ֵליה. ְמׁשָ ָיא ֵמֶאּשָׁ א ַקׁשְ א, ִאית ֶאּשָׁ א ְדַדְחָיא ֶאּשָׁ   .ְּוִאית ֶאּשָׁ
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י ִיְצָחק ַלת ִע, ָאַמר ִרּבִ ְוָעה, ֲאָנָחה: ְנָייֵני ָהָכאּתְ א . ְצָעָקה, ׁשַ ְּוָכל ַחד ִמְתָפְרׁשָ
יב: ֲאָנָחה. ְמַאֲחָרא ּתִ ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ ַּוֵיָאְנחו ּבְ יב: ְצָעָקה. ּ ַּוִיְצָעקו, ִּדְכּתִ ְוָעה. ּ יב: ׁשַ , ִּדְכּתִ

ְוָעָתם ַעל ׁשַ א. ַוּתַ ְלחֹודֹוי ִמְתָפְרׁשָ ְּוֻכְלהו, ְּוָכל ַחד ּבִ ָרֵאלּ י ְיהוָדה. ּ ָעְבדו ִיׂשְ , ָּאַמר ִרּבִ
ְוָעה ָעְבדו יב ַוֵיָאְנחו וְלַמְעָלה ָהְיָתה ָהֲאָנָחה , ֲּאָנָחה ָלא ָעְבדו, ְּצָעָקה ְוׁשַ ַמע ִמִדְכּתִ ַּמׁשְ ּ ּּ

ִביָלם ׁשְ   .ּבִ
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ן ַמאי ִאְתָפְרׁשָ ְוָעה ּבְ י ִי, ְּצָעָקה ְוׁשַ ְוָעה, ְצָחקָאַמר ִרּבִ ִפָלה, ְֵאין ָלך ׁשַ ּתְ . ֶּאָלא ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ָמָעה ְתִפָלִתי ְיָי)ט''תהלים ל(, ׁשֶ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה' ּ ׁשְ ' ֵָאֶליך ְיָי )ח''תהלים פ(. ְוׁשַ
י ַוְעּתִ ְרָפֵאִני)'תהלים ל( .ּׁשִ י ֵאֶליך ַוּתִ ַוְעּתִ ּ ׁשִ ָ לום. ּ ּצֹוֵעק ְוֵאינֹו אֹוֵמר ּכְ ָאַמר . ְּצָעָקה ׁשֶ
י  דֹוָלה ְצָעָקה ִמּכוָלן, ְּיהוָדה )א''ע' דף כ(ִרּבִ ך ּגְ ִּהְלּכָ ּ ֵלב, ְ ָעָקה ִהיא ּבַ ּצְ ֲּהָדא הוא . ּׁשֶ

ם ֶאל ְיָי)'איכה ב(, ִדְכִתיב ְּצָעָקה וְזָעָקה ָדָבר ֶאָחד הוא. ' ָצַעק ִלּבָ ּ ְוֶזה ְקרֹוָבה , ּ
רוך הוא ְּלַהָקדֹוׁש ּבָ ִפָלה, ְּ יב,  ַוֲאָנָחהּיֹוֵתר ִמּתְ י ִאם ָצעֹוק ִיְצַעק )ב''שמות כ(, ִּדְכּתִ  ּכִ

ַמע ַצֲעָקתֹו ֹמַע ֶאׁשְ   .ֵאַלי ׁשָ

ֶרְכָיה י ּבְ מוֵאל, ָאַמר ִרּבִ רוך הוא ִלׁשְ ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ  )ו''ט' שמואל א(, ְּ
אול ְלֶמֶלך י ֶאת ׁשָ י ִהְמַלְכּתִ י ּכִ ְִנַחְמּתִ יב. ּ ּתִ מוֵאל, ַמה ּכְ ַּוִיַחר ִלׁשְ ל ' ַוִיְצַעק ֶאל ְיָי, ּ ּכָ

יַח ַהּכֹל. ַּהַלְיָלה יר , ְוָלַקח ְצָעָקה, ִהּנִ ִריך הוא ַיּתִ א ּבְ ום ְדִהיא ְקרֹוָבה ְלקוְדׁשָ ִּמּשׁ ּ ּ ְּ

ְלהו ִּמּכֻ ָאה ֵאָלי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָרֵאל ּבָ ֵני ִיׂשְ ה ַצֲעַקת ּבְ ה ִהּנֵ   .ְוַעּתָ

ָנ נו ַרּבָ ַּהאי ַמאן ְדַצֵלי וָבֵכי ְוָצִעיק, ןּּתָ ְפָווֵתיה, ּּ ׂשִ ַהאי , ַּעד ָלא ָיִכיל ְלִמְרָחׁש ּבְ
א ִלּבָ ֵליָמָתא ְדִהיא ּבְ ּוְלעֹוָלם ָלא ַהְדָרא ֵריָקַנָיא, ְּצלֹוָתא ׁשְ י ְיהוָדה. ּ דֹוָלה , ָּאַמר ִרּבִ ּגְ

ל ָיָמ, ְצָעָקה ל ָאָדם ִמּכָ ַזר ִדינֹו ׁשֶ קֹוֵרַע ּגְ   .יוּׁשְ
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י ִיְצָחק ָאַמר דֹוָלה ְצָעָקה, ִרּבִ ל ַמְעָלה, ּגְ ֶלת ַעל ִמַדת ַהִדין ׁשֶ ּמֹוׁשֶ ּׁשֶ י יֹוֵסי . ּ ִרּבִ
דֹוָלה ְצָעָקה, ָאַמר א, ּגְ עֹוָלם ַהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ֶלת ּבָ ּמֹוׁשֶ ּׁשֶ ִביל ְצָעָקה נֹוֵחל ָהָאָדם . ּ ׁשְ ּבִ

אָה ּעֹוָלם ַהֶזה וָהעֹוָלם ַהּבָ יב, ּ ּ ַוִיְצֲעקו ֶאל ה)ז''תהלים ק(, ִּדְכּתִ צוקֹוֵתיֶהם ' ּ ר ָלֶהם ִמּמְ ּצַ ּּבַ
יֵלם ה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו חֹוְתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין)'שמות ג(. ַיּצִ ְמעֹון ָפַתח. ּ וֹמׁשֶ י ׁשִ , ִּרּבִ

יםּ דֹוִדי ִלי ַוֲאִני)'שיר השירים ב( ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ְמעֹון.  לֹו ָהרֹוֶעה ּבַ י ׁשִ אֹוי ָלֶהם , ָאַמר ַרּבִ
ִריֹות יִחים ְוֵאיָנם יֹוְדִעים, ַּלּבְ ּגִ ֵאיָנם ַמׁשְ ִריך , ׁשֶ דֹוׁש ּבְ ָבה ִלְפִני ַהּקָ ַמֲחׁשָ ָעָלה ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְּבְ

ָבה ַאַחת, ִלְברֹוא עֹוָלמֹו, ּהוא ַמֲחׁשָ ל ָהעֹוָלמֹות ָעלו ּבְ ָבה זו ִנְבָראו ּכוָלםּו, ּּכָ ְּבַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ,
יָת)ד''תהלים ק(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ ָבה זו. ּ ּכֻ ּוְבַמֲחׁשָ ִהיא ַהָחְכָמה, ּ , ׁשֶ
ל ַמְעָלה, ִּנְבָרא ָהעֹוָלם ַהֶזה   .ְוָהעֹוָלם ׁשֶ
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ל ַמְעָלה, ָנָטה ְיִמינֹו ֹמאלֹו. ּוָבָרא ָהעֹוָלם ׁשֶ ֲּהָדא הוא , ָּבָרא ָהעֹוָלם ַהֶזהּו, ָנָטה ׂשְ
ָמִים)ח''ישעיה מ(, ִדְכִתיב ּקֹוֵרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדו . ּ ַאף ָיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְפָחה ׁשָ

ֶרַגע ַאַחת . ַּיְחָדו ה ָהעֹוָלם ַהֶזה, ּ ִנְבָראו)ובשעה אחת(ְּוֻכָלם ּבְ ל , ְּוָעׂשָ ֶנֶגד ָהעֹוָלם ׁשֶ ּכְ
ֵיׁש ְלַמְעָלה.ַמְעָלה דוְגָמתֹו ְלַמָטה, ּ ְוָכל ַמה ּשֶׁ ּּכְ ֵיׁש ְלַמָטה. ּ ְּוָכל ַמה ּשֶׁ ָים, ּ דוְגָמתֹו ּבַ ּּכְ ּ .

ְלָאִכים. ְוַהּכֹל ֶאָחד ֶעְליֹוִנים ַהּמַ ָרא ּבָ ֵני ָאָדם, ּבָ עֹוָלם ַהֶזה ּבְ ָרא ּבָ ָים ִלְוָיָתן, ּּבָ ָרא ּבַ , ּּבָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ר ֶאת ָהֹאֶהל ִלְהיֹות ֶאָחד)ו''שמותל(ּכְ   . ְלַחּבֵ

ָאָדם ִתיב ּבָ ה ֶאת ָהָאָדם)'בראשית ט(, ּכְ ֶצֶלם ֱאלִהים ָעׂשָ י ּבְ  )'תהלים ח(, ּוְכִתיב.  ּכִ
ֵרהו ְמַעט ֵמֱאֹלִהים ַחּסְ עֹוַבָדְייהו . ַּוּתְ יִרין ּבְ א ַיּקִ ִני ָנׁשָ ל ַהאי )א בעובדוי''נ(ִּאי ּבְ ְּוִאיּנון , ּכָ

ֲאָבא ִמֵניה, ּ ֵמָעָפר ְדֵביָרא)מטפה( ִדיןִמְתַאּבְ ה ַאְתָיין ְלׁשַ ּמָ ֶעְליֹוִנים. ּּבְ ּוָבַחר , ּוָבַחר ּבָ
ָרֵאל ִיׂשְ ִנים, ּבְ ִנים, ָלֶעְליֹוִנים לא ָקָרא ּבָ ְחּתֹוִנים ָקָרא ּבָ דברים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַלּתַ

ם ַלה)ד''י ִנים ַאּתֶ ִניםּהוא ָקָרא . ֱאלֵהיֶכם'  ּבָ יב, ְּוֵהם ָקְראו לֹו ָאב, ָלֶהם ּבָ ישעיה (, ִּדְכּתִ

ה ָאִבינו)ג''ס י ַאּתָ ּוְכִתיב דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו. ּ ּכִ י. ּ ַחר ּבִ י ּבֹו, הוא ּבָ ַחְרּתִ   .ַוֲאִני ּבָ

ים ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ים, ָהרֹוֶעה ּבַ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַהּקֹוִצים ָסִביב ָלֶה, ּהוא רֹוֶעה ּבַ ְוֵאין , םַּאף ַעל ִפי ׁשֶ
מֹותֹו ים ּכְ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ים. ַאֵחר ָיכֹול ִלְרעֹות ּבַ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַּמה ׁשוָשן ֶזה הוא , ָּדָבר ַאֵחר ָהרֹוֶעה ּבַ ּ

רוך הוא, ּוֵמיָמיו ְלָבִנים, ָאדֹום ך ַהָקדֹוׁש ּבָ ּּכַ ְּ ִּמִמַדת ַהִדין ְלִמַדת , ַמְנִהיג עֹוָלמֹו, ְ ּ ּ
ינו)'ישעיה א(ּוְכִתיב . ָהַרֲחִמים ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּ.  

אֹוְרָחא א ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ַאּבָ י ִיְצָחק, ִרּבִ יה ִרּבִ ִאינון , ַאְדֲהוֹו ַאְזֵלי. ַּוֲהָוה ִעּמֵ ָּפַגע ּבְ ּ
ידֹוי ַוֲהָוה ָאִזיל, ְוָרִדים א ּבִ י ַאּבָ י יֹוֵס. ָנַטל ַחד ִרּבִ הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ א , יּ ִכיְנּתָ ָּאַמר ַוַדאי ׁשְ
א, ָהָכא י ַאּבָ ידֹוי ְדִרּבִ יָאה, ַּוֲאָנא ֲחֵמיָנא ּבִ י , ְּדָהא ָיַדְעָנא, ְלֵמיָלף ָחְכְמָתא ַסּגִ ְּדִרּבִ

א ָלא ָנַטל ַהאי   .ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא, ַאּבָ

א י ַאּבָ יב, ָאַמר ִרּבִ ִרי ּתִ יב ּבְ י ַא. ָּיְתבו. ּתִ ַההוא ַוְרָדאָאַרח ִרּבִ א ּבְ ַּוַדאי ֵאין , ָאַמר, ּּבָ
ָּהעֹוָלם ִמְתַקֵיים ֶאָלא ַעל ָהֵריַח א ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ַעל ֵריָחא. ּ ְּדָהא ָחֵזיָנא ְדֵלית ַנְפׁשָ ּ ּ ּ .

ת, ְּוַעל ָדא ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ   .ֲהַדס ּבְ
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ָּפַתח ְוָאַמר דֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו יםּ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ַרם ִלי.  ָהרֹוֶעה ּבַ ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי, ִמי ּגָ , ׁשֶ
ים ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ הוא ַמְנִהיג עֹוָלמֹו ּבַ ִּמְפֵני ׁשֶ ן ֵיׁש ּבֹו ֵריַח. ּ מֹוְצִקין , ְּוהוא ָאדֹום, ַמה ׁשֹוׁשָ

ְְוהוא ִמְתַהֵפך ַלָלָבן, אֹותֹו ּ ך ַהָק. ּוְלעֹוָלם ֵריחֹו ֹלא ָזז, ּ רוך הואְּכַ ּדֹוׁש ּבָ ַמְנִהיג עֹוָלמֹו , ְּ
ֶדֶרך ֶזה ִביל ָהָאָדם ַהחֹוֵטא, ּבְ ׁשְ ן ֹלא ִיְתַקֵיים ָהעֹוָלם ּבִ ִאְלָמֵלא ּכֵ ְוַהחֹוֵטא ִנְקָרא . ּׁשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ָאדֹום ֶלג , ּּכְ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ינו )ב''ע' דף כ(ִּאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ  ַמְקִריב, ַּיְלּבִ
הוא ָאדֹום נֹו ָלֵאׁש ׁשֶ הוא ָאדֹום, ּזֹוֵרק ַהָדם. ָּקְרּבָ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ִּמַדת ַהִדין ָאדֹום. ָּסִביב ַלּמִ ּ ,

לֹו ָלָבן)הריח(, מֹוְצִקין אֹותֹו ן ּכֻ ְְוָאז ָהָאדֹום ֶנְהַפך ְלָלָבן, ּ ְועֹוֶלה ֶהָעׁשָ ֶּנְהַפך ִמַדת , ּ ְ ּ
ַּהִדין ְלִמַדת ָהַרֲחִמים ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]932דף [ -ּ

ל ִמַדת ַהִדין, יְוָתא ֲחֵז ּּכָ לֹו, ּ ֵּאין ָצִריך ָהֵריַח ׁשֶ ד אֹוֶדם, ְ י . ֶּאָלא ִמּצַ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ּ
יב, ְּיהוָדה ָפָטם ְוגֹו)ח''י', מלכים א(, ַּמה ִדְכּתִ ִמׁשְ ּ ַוִיְתּגֹוְדדו ּכְ ּ ָפך ָדם ֲעֵליֶהם' ּ ַּעד ׁשְ ְ .

ֶּאָלא ָהיו יֹוְדִעים יגו ִמ, ּ לא ַיּשִׂ ּׁשֶ ְרצֹוָנםּ ַדת ַהִדין ּכִ ּּמִ אֹוֶדם, ּ   .ּזוָלִתי ּבָ

י ִיְצָחק יֶהן, אֹוֶדם ְוָלָבן ִנְקַרב ְלעֹוָלם, ְועֹוד, ָאַמר ִרּבִ ּתֵ ן . ְוָהֵריַח עֹוֶלה ִמּשְׁ ַמה ַהׁשֹוׁשָ
ן, ָאדֹום ְוָלָבן ְרּבָ ך ֵריַח ַהּקָ ן. ְּכַ ְרּבָ טֹוֶרתּּבֹא וְרֵאה ֵמֵריַח ַה. ֵמָאדֹום ְוָלָבן, ְוַהּקָ , ּקְ
ָמִנים ַהׁשְ גֹון ַהְלבֹוָנה, ּוֵמֶהם ְלָבִנים, ֵּמֶהם ֲאדוִמים, ׁשֶ הוא ָלָבן, ּּכְ , ָּמר ְדרֹור ָאדֹום, ּׁשֶ

ים. ְוָהֵריַח עֹוֶלה ֵמָאדֹום ְוָלָבן ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ן ַמְנִהיג עֹוָלמֹו ּבַ הוא ָאדֹום ְוָלָבן, ְוַעל ּכֵ ּוְכִתיב . ּׁשֶ
  .יב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְלַהְקִר)ד''יחזקאל מ(

ֶנֶגד ֶזה ֵפר לֹו, ָאָדם ַמְקִריב ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו, ּכְ ּוִמְתּכַ ן . ְוֶזה ָלָבן, ֶזה ָאדֹום, ּ ֹוׁשָ ַמה ַהּשׁ
הוא ָאדֹום ְוהוא ָלָבן ּׁשֶ לֹו ָלָבן, ּ ֵאׁש, ֵּאין מֹוְצִקין אֹותֹו ַלֲחזֹור ּכֻ ן ֵאין . ֶּאָלא ּבָ ְרּבָ ך ַהּקָ ְּכַ

לֹו ָלָבןמֹוְצִקין אֹותֹו ֵאׁש, ּ ַלֲחזֹור ּכֻ יו. ֶּאָלא ּבָ ַתֲעִניתֹו, ַעְכׁשָ ב ּבְ יֹוׁשֵ ּוַמְקִריב , ִּמי ׁשֶ
לֹו ָלָבן, ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו ֵאׁש, ֵּאינֹו ִנְצַמק ַלֲחזֹור ּכֻ ל , י''דאר. ֶּאָלא ּבָ ֲעִניתֹו ׁשֶ ְִמּתֹוך ּתַ

ין ֵאָבָריו, ָאָדם ָעה, ְוגֹוֵבר ָעָליו ָהֵאׁש, ַמֲחִליׁשִ ּוְבאֹוָתה ׁשָ ְָצִריך ְלַהְקִריב ֶחְלּבֹו ְוָדמֹו , ּ

אֹותֹו ָהֵאׁש ָפָרה, ּבְ ח ּכַ ְקָרא ִמְזּבַ ְּוהוא ַהּנִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְּוַהְיינו ְדִרּבִ ַתֲעִניָתא, ּ ד ֲהָוה ָיִתיב ּבְ לוי ְוָידוַע ְלָפְניך , ֲּהָוה ְמַצֵלי ְוָאַמר, ּכַ ָּגָ ּ ּ
י ְוָדִמי,ֱאלַהי ִואלֵהי ֲאבֹוַתי' ה י ְלָפֶניך ֶחְלּבִ ִהְקַרְבּתִ ֲחִמימות , ָ ׁשֶ י אֹוָתם ּבַ ְחּתִ ְּוִהְרּתַ

ת ּגוִפי ּחוְלׁשַ ְָיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך, ּ ָעה זֹו, ּ ׁשָ ְיֵהא ָהֵריַח ָהעֹוָלה ִמִפי ּבְ ּׁשֶ ִריַח ָהעֹוֶלה , ּ ּכְ
ַח ְזּבֵ ֵאׁש ַהּמִ ן ּבָ ְרּבָ   .ְוִתְרֵצִני, ֵמַהּקָ

ָא, ִנְמָצא ַתֲעִניתֹו ַהֵחֶלב ְוַהָדםׁשֶ ָּדם הוא ַמְקִריב ּבְ עֹוֶלה ִמִפיו, ּ ח , ְּוָהֵריַח ׁשֶ ּהוא ִמְזּבַ
ָפָרה ן, ּּכַ ְרּבָ קֹום ַהּקָ ּמָ ִפָלה ּבַ ְקנו ַהּתְ ּוְלִפיָכך ּתִ ּ ֵוין ְלָמה ְדַאָמָרן, ְּ ִיְתּכַ ּוִבְלַבד ׁשֶ י . ּּ ָאַמר ִרּבִ
ִתיב, ִיְצָחק אן וְלָהְלָאה ּכְ ֵאׁש )א''במדבר ל( ,ִּמּכָ ֲעִבירו ּבָ ֵאׁש ּתַ ר ָיבֹוא ּבָ ל ָדָבר ֲאׁשֶ ּ ּכָ ּ
י יֹוֵסי. ְוָטֵהר ְקָדׁש ַקָיים, ָאַמר ִרּבִ ית ַהּמִ ָהָיה ּבֵ ׁשֶ ּּכְ ִעְנָין ֶזה, ּ נֹו ּבְ , ָאָדם ַמְקִריב ָקְרּבָ

ֵפר לֹו ּוִמְתּכַ יו. ּ ְמקֹום , ַעְכׁשָ ל ָאָדם ְמַכֵפר לֹו ּבִ ִפָלתֹו ׁשֶ ּּתְ ןּ ְרּבָ ְווָנא, ַהּקָ י ַהאי ּגַ   .ּכִ

ים, ָּדָבר ַאֵחר ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ תֹוָכם. ּדֹוִדי ִלי ַוֲאִני לֹו ָהרֹוֶעה ּבַ ים קֹוִצין ְמצוִיין ּבְ ּנִ , ַּמה ַהׁשֹוׁשַ
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ַּאף ַהּקָ ִעים, ְּ ַצִדיִקים וְרׁשָ ַּמְנִהיג עֹוָלמֹו ּבְ ים. ּ ּנִ ִאְלָמֵלא , ַמה ַהׁשֹוׁשַ

ים ִמְתַקְייִמין, ֹוִציםַהּק ּנִ ִעים. ֵּאין ַהׁשֹוׁשַ ך ִאְלָמֵלא ָהְרׁשָ ִרים, ְּכַ ִדיִקים ִניּכָ . ֵּאין ַהּצַ
י ְיהוָדה ְּדָאַמר ִרּבִ ִרים, ּ ִדיִקים ִניּכָ ה ַהּצַ ּמָ ִעים, ּּבְ ֵיׁש ְרׁשָ ִּמּתֹוך ׁשֶ ִעים ֵאין , ְ ְּדִאְלָמֵלא ְרׁשָ
ִרים ִדיִקים ִניּכָ יםָּדָבר ַא. ַּהּצַ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ִנים, ֵחר ָהרֹוֶעה ּבַ ׁש ׁשָ ׁשֵ ְנִהיג עֹוָלמֹו ּבְ , ַהּמַ

ת ַלה ּבָ ִביִעית ׁשַ ים. 'ְוַהּשְׁ ּנִ ֹוׁשַ ּשׁ ּתֹוָרה, ָּדָבר ַאֵחר ּבַ ֹוִנים ּבַ ּשׁ אֹוָתם ׁשֶ   .ּבְ

ה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו חֹוְתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין י ִחָייא ָפַתח ְוָא. ּוֹמׁשֶ ִּרּבִ  )ג''תהלים כ(, ַמרּ
לֹוַמר. רֹוִעי לא ֶאְחָסר' ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיָי ִלי' ְיָי: רֹוִעי' ְיָי, ּכְ ַמה ָהרֹוֶעה ַמְנִהיג . ָּהרֹוֶעה ׁשֶ

ֶמן, ּומֹוִליָכם ְלִמְרֶעה טֹוב, ֶאת ַהּצֹאן ְמקֹום ַנֲחֵלי ָמִים, ְלִמְרֶעה ׁשָ ר ֲהִליָכָתן , ּבִ ְמַיּשֵׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]933דף [ -ּ

ָפ ֶצֶדק וְבִמׁשְ ּּבְ רוך הוא. טּ דֹוׁש ּבָ ַּאף ַהּקָ יֵצִני ַעל ֵמי ְמנוחֹות , ְּ א ַיְרּבִ ְנאֹות ֶדׁשֶ ִתיב ּבִ ּּכְ ּ
י ְיׁשֹוֵבב   .ְיַנֲהֵלִני ַנְפׁשִ

י יֹוֵסי ְֶדֶרך ָהרֹוֶעה, ָאַמר ִרּבִ ֶצֶדק ֶאת ֹצאנֹו, ּ ֵזל, ִלְנהֹוג ּבְ ְלַהְנִהיָגם , ְלַהְרִחיָקם ִמן ַהּגָ
ִמיׁשֹור ֶב, ּבְ ֹמאלְוַהּשֵׁ לא ַיטו ָיִמין וׂשְ ָידֹו ּשֶׁ ּט ּבְ ּ ּ רוך הוא. ּ דֹוׁש ּבָ ך ַהּקָ ּּכַ ְּ ּהוא רֹוֶעה ֶאת , ְ

ִמיׁשֹור ָרֵאל ְלַהְנִהיָגם ּבְ ֹמאל, ִיׂשְ לא ַיטו ָיִמין וׂשְ ָידֹו ׁשֶ ֶבט ּבְ ּוְבָכל ֵעת ַהּשֵׁ ּ ּ ּּ.  

ה ָהָיה רֹוֶעה ָּדָבר ַאֵחר וֹמׁשֶ י יֹוֵסי, ּ ַדע , ָאַמר ִרּבִ ָהרֹוֶעה ָחָכם , ְָלךּתֵ ל ְזָמן ׁשֶ ּכָ ׁשֶ
ַמִים, ְלַנֵהל ֶאת ֹצאנֹו ל עֹול ַמְלכות ׁשָ ּהוא מוָכן ְלַקּבֵ ּ ָעָליו ִנְקָרא , ִאם ָהרֹוֶעה ׁשֹוֶטה. ּ

ּנו)ו''משלי כ( קָוה ִלְכִסיל ִמּמֶ   .ּ ּתִ
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י ְיהוָדה ה ָחָכם ָהָיה, ָּאַמר ִרּבִ ֱאַמר , ִּמָדִוד, ּּבֹא וְרֵאה. ִקי ִלְנהֹוג ֶאת ֹצאנֹוּוָב, ֹמׁשֶ ּנֶ ׁשֶ
ּצֹאן)ז''ט', שמואל א( ה רֹוֶעה ּבַ ָדִוד .  ְוִהּנֵ ְדך ׁשֶ ְּלַלּמֶ דֹול ָהָיה )א''א ע''דף כ(ָ ְוָהָיה , ָחָכם ּגָ

וָרה ִדין ְוַכּשׁ ּרֹוֶעה ֹצאנֹו ּכַ רוך הוא ֶמֶלך, ְְלִפיָכך. ּ הו ַהָקדֹוׁש ּבָ ְֲעׂשָ ְּ ּ ָרֵאלּ ל ִיׂשְ .  ַעל ּכָ
ָקר ה ֹצאן ְוֹלא ּבָ י ְיהוָדה. ְוָלּמָ ָרֵאל ִנְקָרִאים ֹצאן, ָּאַמר ִרּבִ ֱאַמר. ִיׂשְ ּנֶ  )ד''יחזקאל ל(, ׁשֶ

ם ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ֹצאן )ו''יחזקאל ל(, ּוְכִתיב. ְוַאּתֵ ים ּכְ ֹצאן ֳקָדׁשִ  ּכְ
ַלִים   .ְּירוׁשָ

ַחּכְ, ַמה ַהּצֹאן ְזּבֵ ְרבו ַעל ַהּמִ ִיּקָ ּׁשֶ א, ּ ִביָלם זֹוֶכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשְ ְנִהיג . ּּבִ ך ַהּמַ ְּכַ

וָרה ִדין ְוַכּשׁ ָרֵאל ּכַ ְּלִיׂשְ א, ּ ִביָלם זֹוֶכה ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁשְ , ָהרֹוֶעה ֶאת ַהּצֹאן, ְועֹוד. ּּבִ
ַהּצֹאן יֹוְלֹדת ׁשֶ ֵחיקֹוָהרֹוֶעה נֹוֵטל אֹוָתם , ּכְ עו, ְטָלִאים ּבְ לא ִיְלאו ְוִיּגָ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּומֹוִליָכם , ּ

ָרֵאל. ּוְמַרֵחם ֲעֵליֶהם, ַאֲחֵרי ִאּמֹוָתם ְנִהיג ְלִיׂשְ ך ַהּמַ ַרֲחִמים, ְּכַ ְוֹלא , ְָצִריך ְלַהְנִהיָלם ּבְ
ַאְכָזִריֹות ה. ּּבְ י ֹתאַמר ֵאַלי)א''במדבר י(, ְוֵכן ָאַמר ֹמׁשֶ ֵאהו,  ּכִ   .'ָ ְבֵחיֶקך ְוגֹוּׂשָ

הוא רֹוֶעה טֹוב, ַמה ָהרֹוֶעה ֶאת ַהּצֹאן ׁשֶ יל ֶאת ַהּצֹאן ִמן ַהְזֵאִבים, ּּכְ ּוִמן , ַּמּצִ
ָרֵאל. ָהֲאָריֹות ְנִהיג ְלִיׂשְ ך ַהּמַ יָלן ִמן ַהֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִּאם הוא טֹוב, ְּכַ ַּמּצִ ּ ,

ל ַמָטה ּוִמִדין ׁשֶ ּ ּוִמִדין ׁשֶ, ּ א, ל ַמְעָלהּ ּוַמְדִריָכן ְלַחֵיי ָהעֹוָלם ַהּבָ ה. ּ ך ֹמׁשֶ רֹוֶעה ֶנֱאָמן , ְּכַ
רוך הוא, ָהָיה ְּוָרָאה ַהָקדֹוׁש ּבָ ָרֵאל, ְּ ַדאי הוא ִלְרעֹות ֶאת ִיׂשְ ּכְ ׁש, ּׁשֶ אֹותֹו ַהִדין ַמּמָ , ּּבְ

ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ַהּצֹאן ִבים, ׁשֶ ׂשָ ִפי ָהָראוי ָלֶהן, ַלּכְ ִפי ָהָראוי ָלֶהן וְלִפיָכך ְוַה. ּּכְ ֵקבֹות ּכְ ָּנְ ּ ּ
ִתיב ה ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו חֹוְתנֹו, ּכְ לֹו, ּוֹמׁשֶ י יֹוֵסי, ְּולא ׁשֶ ְוִכי ַמה , ְּדָאַמר ִרּבִ

ה ּתֹו ְלֹמׁשֶ ַתן ֶאת ִצפֹוָרה ּבִ ּנָ יר ָהָיה, ֹּלא ָנַתן לֹו ֹצאן וָבָקר, ׁשֶ א ֶּאָל. ַוֲהֹלא ִיְתרֹו ָעׁשִ
ה ֹלא ָהָיה רֹוֶעה ֶאת ֹצאנֹו ָהָיה ֹצאנֹו ִעּמֹו, ֹמׁשֶ ִביל ׁשֶ ׁשְ ֹלא ֹיאְמרו ּבִ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ָהָיה רֹוֶעה , ּ

טֹוב ִתיב ֶאת ֹצאן ִיְתרֹו חֹוְתנֹו. אֹוָתן ּבְ לֹו, ְוָלֵכן ּכְ ְנחום , ּכֵֹהן ִמְדָין. ְּולא ֶאת ׁשֶ י ּתַ ִּרּבִ
ָהָיה עֹוֵבד , ָאַמר ב ׁשֶ ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹותַאף ַעל ּגַ ה ִעּמֹו ֶחֶסד, ּ ָעׂשָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָהָיה רֹוֶעה , ּבִ

וָרה ִדין ְוַכּשׁ ֹּצאנֹו ּכַ ן, ּ ֵמן ְוָדׁשֵ ִמְרֶעה טֹוב ׁשָ ר)'שמות ג(. ּבְ ְדּבָ . ּ ַויְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ
י יֹוֵסי ָאַמר ה, ִרּבִ ּנֹוַלד, ֹמׁשֶ ּנו רו, ִּמיֹום ׁשֶ ּלא ָזָזה ִמּמֶ רוַח ַהּקֹוֶדׁש. ַח ַהּקֹוֶדׁשּ , ָּרָאה ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]934דף [ -ּ

ר ָהָיה ָקדֹוׁש אֹותֹו ִמְדּבָ ַמִים ָעָליו, ׁשֶ ל עֹול ַמְלכות ׁשָ ּומוָכן ְלַקּבֵ ּ ה. ּ ִהְנִהיג ֶאת , ַמה ָעׂשָ
ר ְדּבָ י ִיְצָחק ָאַמר. ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ ל ָפִנים, ִרּבִ ר ַעל ּכָ ְדּבָ ר, ַּאַחר ַהּמִ ְדּבָ ּמִ לֹא , ְוֹלא ּבַ ּׁשֶ

תֹוכֹו ְנסו ּבְ ִיּכָ ָּרָצה ׁשֶ ר, ּ ְדּבָ ּ ַוָיֹבא ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים )'שמות ג(. ֶּאָלא ִהְרִחיָקם ַאַחר ַהּמִ
לא ֹצאן, ֹחֵרָבה ּהוא ְלַבדֹו ּבְ ָלא ַפְרְזָלא, ַהאי ַאְבָנא, י''אר. ּ ִּדְמַקּבְ ד ָחֵמי ֵליה, ּ , ּּכַ

ה ְו.  ְמַדְלָגא ִעילֵוי)מחטא( ך ֹמׁשֶ ִנְראו ֶזה ִעם ֶזה, ַהר ִסיַניְּכַ ׁשְ ִּדֵלג ָעָליו, ּּכְ ֲּהָדא הוא . ּ
  .ַּוָיֹבא ֶאל ַהר ָהֱאלִהים ֹחֵרָבה, ִדְכִתיב

א י ַאּבָ ית, ָאַמר ִרּבִ ֵראׁשִ ת ְיֵמי ּבְ ׁשֶ ּמוָכִנים ָהיו ִמׁשֵ ׁש , ְּואֹותֹו ַהיֹום. ֶזה ִעם ֶזה, ּ ִנְתַרּגֵ
ה ָר. ָּהָהר ְלמול ֹמׁשֶ ְכָנס ְלתֹוכֹוְוֵכיָון ׁשֶ ּנִ ד. ָעָמד ָהָהר, ְּוִדֵלג ּבֹו, ָּאהו ׁשֶ ֵמִחים , ְמַלּמֵ ׂשְ ׁשֶ

  .ָּהיו ֶזה ִעם ֶזה

אי י ַיּנָ ה)א רבי יוסי''נ(, ָאַמר ִרּבִ אֹותֹו ַהר,  יֹוֵדַע ָהָיה ֹמׁשֶ . ַּהר ָהֱאֹלִהים הוא, ׁשֶ
יב ַוָיֹבא ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים ִּדְכּתִ אֹותֹו ַהרָמה ָרָאה ֹמ, ְּדְתָנן. ּ ה ּבְ ָהיו , ׁשֶ ָּרָאה עֹופֹות ׁשֶ

ְנֵפיֶהם ְולא ָהיו ִנְכָנִסים ּבֹו, ּפֹוְרִחים ים ּכַ ּופֹוְרׂשִ ּ.  

י ִיְצָחק  ם,  אֹוֵמר)יצחק' א אמר ר''נ(ִרּבִ ְונֹוְפִלים , ָּרָאה ָהעֹופֹות פֹוְרִחים ְוָטִסים ִמּשָׁ
ה ל ֹמׁשֶ ִעְנ, ְלַרְגָליו ׁשֶ יׁש ּבָ ר, ָיןִּמַיד ִהְרּגִ ְדּבָ ְּוהוא ִנְכַנס , ְוֶהֱעִמיד ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהּמִ

ֶנה' ְ ַמְלַאך ה)א''ז ע''קס, ב''ט ע''קנ( ַּוֵיָרא )'שמות ג(. ְּלַבדֹו ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ . ְֵאָליו ּבְ
ְנחום אֹוֵמר י ּתַ ְנָחה ָהְיָתה, ִּרּבִ ֵעת ַהּמִ ַדת ַהִדין ׁשֹוֶלֶטת ּבֹו, ׁשְ ּמִ ּׁשֶ י יֹוָחָנן ָאַמר. ּ ְוָהא , ִרּבִ

יב ּתִ ְּוֹלא ִמַדת ַהִדין, ִּמַדת ֶחֶסד ָקָאַמר. ַּחְסדֹו' ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי)ב''תהלים מ(, ּכְ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
יֹוֵצא ָהאֹור, ִיְצָחק ּנֹוֶטה ָלֶרֶדת, ִּמּשֶׁ ְּוהוא ִמַדת ֶחֶסד, ִנְקָרא יֹום, ַעד ׁשֶ ּנֹוֶטה . ּ ִמּשֶׁ
ְּוהוא ִמַדת ַהִדין, ְקָרא ֶעֶרבִנ, ָלֶרֶדת ּ יב. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור )'בראשית א(, ּ

  .יֹום
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י יֹוָחָנן ְנָחה הוא, ָאַמר ִרּבִ ַעת ַהּמִ עֹות וְלַמָטה' מו, ּׁשְ ַּמהו , ִיְצָחק אֹוֵמר' ְּדַתְנָיא ר. ּׁשָ
יב עו ָלֶחם)ז'' טשמות(, ִּדְכּתִ ּבְ ׂשְ ר וַבּבֶֹקר ּתִ ׂשָ ִים ֹתאְכלו ּבָ ין ָהַעְרּבַ ּ ּבֵ ּ ִים. ּ ין ָהַעְרּבַ , ּבֵ

ֲעָתא  ְּדהוא ׁשַ ר )ב''א ע''דף כ(ּ ׂשָ ְּדִדיָנא ֹתאְכלו ּבָ ין )א''במדבר י(, ּוְכִתיב. ּ ר עֹוֶדּנו ּבֵ ׂשָ ּ ַהּבָ
יֶהם ְוַאף ְיָי ּנֵ ום. ָחָרה ָבָעם' ׁשִ ִיםְּדֵבין, ִּמּשׁ ִליט,  ָהַעְרּבַ ִּדיָנא ְדַמְלכוָתא ׁשָ ּ ּוַבּבֶֹקר . ּ

עו ָלֶחם ּבְ ׂשְ ֲעָתא, ּּתִ ום ְדִאְקֵרי ֶחֶסד ַההוא ׁשַ ִּמּשׁ ּ ל  )ב''תהלים נ(, ּוְכִתיב, ּ ֶחֶסד ֵאל ּכָ
ְפָרא. ּ ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום)'בראשית א( ,ּוְכִתיב. ַּהיֹום ְּדִאיהו ִמּצַ ּ.  

ְנ י ּתַ ָּדא סוָמק, ּחום אֹוֵמרִרּבִ ִים: ּסוָמק. ְּוָדא ִחָוור, ּ ין ָהַעְרּבַ יב. ּבֵ  )ז''שמות ט(, ִּדְכּתִ
ר ׂשָ ִים ֹתאְכלו ּבָ ין ָהַעְרּבַ ַצְפָרא: ְוִחְווָרא. ּּבֵ יב. ּבְ עו ָלֶחם, ִּדְכּתִ ּבְ ׂשְ ּוַבּבֶֹקר ּתִ י ִיְצָחק . ּ ִרּבִ

ִתיב, ָאַמר ֲחטו אֹותֹו)ב''שמות י(, ּכְ ִים ְוגֹוּ ְוׁשָ ין ָהַעְרּבַ ָרֵאל ּבֵ ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ְּדהוא . ' ּכָ ּ
ד ִדיָנא ֲעָתא ְלֶמְעּבַ י ְיהוָדה ָאַמר. ּׁשַ ָכל יֹום, ִּרּבִ ּבְ ים ׁשֶ ָבׂשִ ֵני ּכְ ָהֶאָחד , ַיְלִפיָנן ִמּשְׁ

ֶנֶגד ִמַדת ַהֶחֶסד ֶנֶגד ִמַדת ַהִדין' ְוהב, ִּמְתָקֵרב ּכְ ּּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]935דף [ -ּ

י ְי יב, ּהוָדהְוָאַמר ִרּבִ ַּמהו ִדְכּתִ ה ַבּבֶֹקר)ח''במדבר כ(, ּ ֲעׂשֶ ֶבׂש ָהֶאָחד ּתַ ְוָלא ,  ֶאת ַהּכֶ
ֶבׂש ָהִראׁשֹון ִתיב ֶאת ַהּכֶ ֶבׂש ָהֶאָחד, ּכְ ֶנֶגד ִמַדת ַהֶחֶסד, ְּמיוָחד, ֶּאָלא ֶאת ַהּכֶ ִּדְבָכל . ּּכְ

ִני, ָמקֹום י טֹוב, ׁשֵ   .לא ֶנֱאַמר ּבֹו ּכִ

ְנחום ָא י ּתַ ְנָחה, ְְלִפיָכך, ַמרִּרּבִ ִפַלת ַהּמִ ן ּתְ ּקֵ ֶנֶגד ִמַדת ַהִדין, ִּיְצָחק ּתִ הוא ּכְ ּׁשֶ ּ ָאַמר . ּ
י ִיְצָחק אן, ִרּבִ טו ִצְלֵלי ָעֶרב)'ירמיה ו(, ִמּכָ י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ּ אֹוי ָלנו ּכִ ּּ י ָפָנה ַהיֹום. ּ ּּכִ ּ :

טו ִצְלֵלי ָעֶר. ֶּזה ִמַדת ַהֶחֶסד י ִיּנָ ַבר ִמַדת ַהִדין: בּּכִ ָבר ּגָ ּכְ ּׁשֶ ִפַלת . ּ ן ּתְ ּקֵ ַּאְבָרָהם ּתִ
ֲחִרית ֶנֶגד ִמַדת ַהֶחֶסד, ׁשַ   .ּּכְ

ָנן נו ַרּבָ ה ְלטוָרא ְדִסיַני, ּּתָ ֲעָתא ְדָעאל ֹמׁשֶ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ֵלי ֵליה , ּ ַּמאי ַטְעָמא ִאְתּגְ
ָתא ְלהֹוֵבי ֶאּשָׁ ׁשַ ְּדהוא ִדיָנא, ּבְ ּ ֲעָתא ֲהָוה )א כעין''נ(י ַיֲעֹקב ָאַמר ִרּבִ. ּ ָען ׁשַ  )שעתא( ּכְ

ִרים א, יֹוֵסי ָאַמר' ר. ּגָ ְרׁשָ ּתָ ְזָעא ִאׁשְ ִתיב. ּּכָֹלא ְלָחד ּגִ . ַּוָיֹבא ֶאל ַהר ָהֱאלִהים ֹחֵרָבה, ּכְ
ם ֶאת ְיָי)'דברים ט(, ּוְכִתיב ְַוַיְרא ַמְלַאך ְיָי, ּוְכִתיב. 'ּ וְבֹחֵרב ִהְקַצְפּתֶ ת ֵאׁש ֵאָליו' ּ ַלּבַ  ּבְ

ֶנה ֶנה. ְִמּתֹוך ַהּסְ ּסְ ֵהם ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ּכַ יב, ְִמּתֹוך ׁשֶ ַהאי ִדְכּתִ  קֹוִצים )ג''ישעיה ל(, ּּכְ
ּתו ֵאׁש ִיּצַ סוִחים ּבָ ּּכְ ּ.  

אן ָלַמְדנו, ְּיהוָדה' ָאַמר ר ִעים, ִּמּכָ ל ָמקֹום ַעל ָהְרׁשָ יב, ַּרֲחָמנותֹו ׁשֶ ה , ִּדְכּתִ ְוִהּנֵ
ֵאׁשַהּסְ ִעים, ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ְרׁשָ ֶהם ִדין ּבָ ל, ַּלֲעׂשֹות ּבָ ֶנה ֵאיֶנּנו אוּכָ ְּוַהּסְ ֶהם )לעשות(, ּ  ֵאין ּבָ

ָלָיה ֵאׁש. ּכְ ל ָפִנים ֶרֶמז, ּבֹוֵער ּבָ ם, ַּעל ּכָ יִהּנָ ל ּגֵ ל. ָלֵאׁש ׁשֶ ֶנה ֵאיְנּנו אוּכָ ֲּאָבל ַהּסְ ּ ,
ָלָיה ֶהם ּכְ   .ִלְהיֹות ּבָ

ְר ַוֵיָרא ַמְלַאך ְיָיָּדָבר ַאֵח ת ֵאׁש' ּ ַלּבַ ת ֵאׁש. ֵאָליו ּבְ ַלּבַ ה ּבְ ַאר , ַמאי ַטְעָמא ְלֹמׁשֶ ְוִלׁשְ
י ְיהוָדה. ְנִביִאים ָלא ַאר ְנִביִאים, ָּאַמר ִרּבִ ׁשְ ה ּכִ א , ִּדְתָנן. ָלאו ֹמׁשֶ ַּמאן ְדָקִריב ְלֶאּשָׁ
יה ִאּתֹוַקד א ְוָלא ִא, ּּבֵ ה ָקִריב ְלֶאּשָׁ יב. ּתֹוַקדּוֹמׁשֶ ׁש ֶאל )'שמות כ(, ִּדְכּתִ ה ִנּגַ ּ וֹמׁשֶ

ם ָהֱאלִהים ר ׁשָ ְַוַיְרא ַמְלַאך ְיָי, ּוְכִתיב. ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ֶנה' ּ ת ֵאׁש ִמּתֹוך ַהּסְ ַלּבַ   .ְֵאָליו ּבְ

א ָאַמר י ַאּבָ ה, ִרּבִ ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ַּהאי ְדֹמׁשֶ יה ּבְ ָלא ּבֵ ּכְ ִּאית ְלִאְסּתַ ִתיבַעל ַמה , ּ , ּכְ
יִתיהו ִים ְמׁשִ י ִמן ַהּמַ ך ִמן ַמָיא. ּּכִ ַּמאן ְדִאְתְמׁשָ ְ ּ ָלא ָדִחיל ִמּנוָרא)דינא עילאה(, ּ ְּדַתְנָיא . ּ

י ְיהוָדה ה, ָּאַמר ִרּבִ ַזר ֹמׁשֶ ר ָנׁש ָאֲחָרא, ֵּמֲאָתר ְדִאְתּגְ ַזר ּבַ י יֹוָחָנן. ָלא ִאְתּגְ , ָאַמר ִרּבִ
ין  ָרה ַדְרּגִ ֲעׂשָ ְכָלל )ב''קרא רפוי(ּּבַ ּתָ יב. ִאׁשְ יִתי ְנֱאָמן הוא)ב''במדבר י( ,ִּדְכּתִ ָכל ּבֵ ְוֹלא . ּ ּבְ

יִתי ר ָנׁש. ְנֱאָמן ּבֵ ָאה חוָלֵקיה ְדּבַ ַּזּכָ ּ ֵדין ֲעלֹוי, ּ ְּדָמֵריה ַאְסִהיד ּכְ ּ.  

ִתיב , ָּאַמר ַרב ִדיִמי ָרֵאל ּכְ)ד''דברים ל(ְוָהא ּכְ ִיׂשְ ה ְולא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ְוָאַמר . ֹמׁשֶ
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָרֵאל ֹלא ָקם, ִרּבִ ִיׂשְ אומֹות ָהעֹוָלם ָקם, ּבְ ְלָעם, ֲּאָבל ּבְ ֲאַמר . ּוַמנֹו ּבִ

ִפיר ָקַאָמְרת, ֵּליה ַּוַדאי ׁשַ יק, ּ ּתִ ן יֹוָחאי. ִאׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ד ָאָתא ִרּבִ ִאילו , ָּאתו, ּכַ ּׁשָ ּ
ָּקֵמיה ַהאי ִמָלה ּ.  
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ּקוִטיָפא ְדַקְרָנֵטי, ַתח ְוָאַמרָּפ לֹום, ּ ֲאַפְרְסמֹוָנא ָטָבא ַחס ְוׁשָ ַּוַדאי , ֶּאָלא. ִאְתָעְרָבא ּבַ
ך הוא ּּכַ אומֹות ָהעֹוָלם ָקם, ְ ְלָעם, ּּבְ ה עֹוָבדֹוי ְלֵעיָלא. ּוַמנֹו ּבִ א, ֹּמׁשֶ . ּוִבְלָעם ְלַתּתָ

ה א ְדַמ, ֹמׁשֶ ִכְתָרא ַקִדיׁשָ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ִּאׁשְ א ִעָלָאה ְלֵעיָלאּ ְּלּכָ ִכְתִרין , ּוִבְלָעם. ּ ׁש ּבְ ּמַ ּתַ ִאׁשְ
א ין ְלַתּתָ ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ּּתַ ִתיב. ּ ׁש ּכְ ְווָנא ַמּמָ ּוְבַההוא ּגַ ן )ג''יהושע י(, ּ ְלָעם ּבֶ  ְוֶאת ּבִ

ֶחֶרב ָרֵאל ּבַ ֵני ִיׂשְ עֹור ַהּקֹוֵסם ָהְרגו ּבְ ך ַי. ּּבְ ְְוִאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ירּ ִאיל ְלַאְתֵניה, ּתִ . ִּזיל ׁשָ
י יֹוֵסי ק ְידֹוי, ָאָתא ִרּבִ אי ָנַפק ְלַבר)א חמרא''נ(ָהא ֲחִמיָדא , ָאַמר, ְוָנׁשַ   .ּ ְדִלּבָ

ַמע ִאין, ְּדָהָכא ַמׁשְ ְּדִאית ִעָלִאין ְוַתּתָ ָמאָלא, ּ ָרֵאל , ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ְּיִמיָנא וׂשְ ִיׂשְ
ּוֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָז ָרֵאל. לֹותּ ין, ִיׂשְ ִכְתִרין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ִּמׁשְ ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים . ּ

ּוַמָזלֹות ין, ּ ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ִכְתִרין ּתַ ּּבְ ִּאֵלין ִדיִמיָנא. ּ ָמאָלא, ּ ְּוִאֵלין ִדׂשְ ל ָפִנים, ּ , ְּוַעל ּכָ
ִביֵאי  ין ְנִביֵאי ִעָלֵאי ִמּנְ ִּמְתָפְרׁשִ ֵאיּ ּתָ א. ּתַ ְּנִביֵאי ְדקוְדׁשָ א, ּ ִביֵאי ְדָלאו ְדקוְדׁשָ ִּמּנְ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף כ -' בזוהר חלק [

י ְיהוָדה ַגווָנא ְדֲהָוה , ָּאַמר ִרּבִ ה )א''ב ע''דף כ(ּּכְ ל ְנִביֵאי, ֹמׁשֶ בוָאה , ָּפִריׁש ִמּכָ ּנְ ּּבִ
א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ְלָעם. ּ ך ֲהָוה ּבִ יָּפִריׁש ִמ, ְּכַ ָאר ְנִביֵאי ָוֳחָרׁשֵ א , ּשְׁ בוָאה ְדָלאו ַקִדיׁשָ ּנְ ּּבִ ּ ּ

א ה ֲהָוה ְלֵעיָלא. ְלַתּתָ ל ָפִנים ֹמׁשֶ ְּוַעל ּכָ א, ּ ין , ּוִבְלָעם ְלַתּתָ ין ִמְתָפְרׁשִ ין ְוַדְרּגִ ה ַדְרּגִ ְּוַכּמָ ּ
יַנְייהו   .ּּבֵ

י ִיְצָחק י יֹוָחָנן ָאַמר ִרּבִ ה ֲהָוה ְמַה, ָאַמר ִרּבִ לֹום , ְרֵהר ְואֹוֵמרֹמׁשֶ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ׁשֶ
ה ַהאי ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ָרֵאל ִיְכלו ּבְ יב, ִּיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִסְבלֹוָתם, ּ ַּוֵיָרא , ְְלִפיָכך. ַּוַיְרא ּבְ

ת ֵאׁש ְוגֹו' ְַמְלַאך ְיָי ַלּבַ ֵאׁש ְוגֹו', ֵאָליו ּבְ ֶנה ּבֹוֵער ּבָ ה ַהּסְ לֹוַמר. 'ַּוַיְרא ְוִהּנֵ , ּכְ
ה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ִדים ֵהם ּבַ ל, ְּמׁשוֲעּבָ ֶנה ֵאיֶנּנו אוּכָ ֲּאָבל ְוַהּסְ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ , ַּזּכָ

ין ל ַעּמִ ִריך הוא ָפִריׁש לֹון ִמּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ִנין, ְּ ִנים )ד''דברים י(ִּדְכִתיב , ְוָקָרא לֹון ּבְ  ּבָ
ם ַלה   .ֱאלֵהיֶכם' ַאּתֶ

  פרשת ואראזוהר 
ה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיָי)'שמות ו( ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ וֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ' ּ ַוְיַדּבֵ

ָדי ְוגֹו ֵאל ׁשַ א ָפַתח. 'ְּוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ַאּבָ ְטחו ַבְיָי)ו''ישעיה כ(, ִּרּבִ ָיה ְיָי' ּ ּבִ י ּבְ ' ֲּעֵדי ַעד ּכִ
ְטחו ַבְיָי. ּצור עֹוָלִמים ִריך הואּכָ', ּּבִ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְתְקָפא ּבֵ ְעָיין ְלִאּתַ ֵני ָעְלָמא ּבַ ּל ּבְ ּ ְּ ,

יה ּוְלֶמֱהֵוי ָרְחַצנו ִדְלהֹון ּבֵ ּ ּ ּ.  

ְקָפא ְדַבר ָנׁש, ֶּאָלא. ִּאי ָהִכי ַמהו ֲעֵדי ַעד ִגין ִדיֵהא ּתֻ ּּבְ ֲאַתר ְדִאיהו ִקיוָמא , ּּ ּּבַ ּ ּּ
וָרא ְדֹכָלא ְּוִקּשׁ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, דְוִאְקֵרי ַע, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ּבֶֹקר ֹיאַכל )ט''בראשית מ(, ּּכְ  ּבַ

ּוְלִסְטָרא ָדא, ְּלִסְטָרא ָדא, ֲּאָתר ְדָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין, ְוַהאי ַעד. ַעד , ְּלִאְתַקְייָמא, ּ
ָרא ָרא ִקׁשְ ְעֵדי, ּוְלִאְתַקּשְׁ   .ִּדי ָלא ּתַ
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א ְדֹכָל, ְוַהאי ַעד יאוְבּתָ ּּתִ ּ יהּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּא ּבֵ א ''ע' בראשית נ, ט''בראשית מ(, ּּכְ

ְבעֹות עֹוָלם)ב''ז ע''רמ ֲאַות ּגִ ְבעֹות עֹוָלם.  ַעד ּתַ ָהן . ַּמאן ִאיּנון ּגִ ֵרין ִאּמָ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ּ
ִמָטה, יֹוֵבל, ּנוְקֵבי ּוׁשְ ְבעֹות עֹוָלם, ּ ְּדִאְקרון ּגִ ָמה ְדַאּתְ: עֹוָלם. ּ  ִמן )ו''תהלים ק(,  ָאֵמרּּכְ

  )יובל ושמיטה כל חד מנהון אקרי עולם ואלין אקרון גבעות עולם(. ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם

ַהאי ַעד א ִדיְלהֹון ּבְ ְּוִתיאוְבּתָ ְּדִאיהו ִקיוָמא ְדָכל ִסְטִרין, ּ ּ ּ א )מאי טעמא(. ּּ יאוְבּתָ ּ ּתִ
י ְדַעד ְּדיֹוְבָלא ְלַגּבֵ ְּלַאְעְטָרא ֵליה, ּ אן, ּ ְרּכָ ּוְלַנְגָדא ָעֵליה ּבִ ּ ּוְלַאְרָקא ָעֵליה ַמּבוִעין , ּ ּ ּ

יב, ְמִתיִקין ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ לֹמה )'שיר השירים ג(, ּ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ּ
ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ֲעָטָרה ׁשֶ ִמָטה. ּּבַ א ִדׁשְ יאוְבּתָ ּּתִ ּ י, ּ ְרָכא ִמּנֵ יה, ּהְלִאְתּבָ ּוְלַאְתַנֲהָרא ִמּנֵ ּ .

ְבעֹות עֹוָלם ִאיהו ֲאַות ּגִ ַּוַדאי ַהאי ַעד ּתַ ּ.  

ך ִגין ּכַ ְטחו ַבְיָי, ְּבְ ן וְלֵעיָלא, ֲעֵדי ַעד' ּּבִ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ , ּ ְוָגִניז ִאיהו)הוא(ֲאָתר ָטִמיר , ּ
ָקא ְּדָלא ָיִכיל ְלִאְתַדּבְ יה ָנְפקו ְוִא, ֲּאָתר הוא. ּ ְּדִמּנֵ ּ ְּצָטְיירו ָעְלִמיןּ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ָיה ְיָי י ּבְ ִניז ְוָסִתים' ּּכִ ּצור עֹוָלִמים ְוהוא ֲאָתר ּגָ ְטחו ַבְיָי, ּ ְּוַעל ָדא ּבִ ַעד ָהָכא , ֲעֵדי ַעד' ּ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ִּאית ְרׁשו ְלָכל ּבַ אן וְלָהְלָאה, ּ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ְלּבַ, ִּמּכָ ר ָנׁש ּ

יה ָלא ּבֵ ּכְ ִניז ִמּכָֹלא, ְּלִאְסּתַ ְּדָהא ִאיהו ּגָ ּ ד, ּ ּוַמאן ִאיהו ָיה ְידֹוָ ּ ן ִאְצְטָיירו ָעְלִמין . ּ ּמָ ִּדִמּתַ ּּ
ְלהו ּּכֻ ְּוֵלית ַמאן ְדָקִאים ַעל ַההוא ֲאָתר, ּ ּ.  

י ְיהוָדה יב, ְּקָרא אֹוַכח ָעֵליה, ָּאַמר ִרּבִ ַא)'דברים ד(, ִּדְכּתִ י ׁשְ ל ָנא ְלָיִמים  ּכִ
ָלא. 'ִראׁשֹוִנים ְוגֹו ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ אן וְלָהְלָאה ֵלית ַמאן , ַּעד ָהָכא ִאית ְרׁשו ְלּבַ ִּמּכָ

ְּדָיִכיל ְלֵמיָקם ָעֵליה ּ.  

ְטחו ַבְיָי ָּדָבר ַאֵחר ּבִ ל יֹומֹוי ְדַבר ָנׁש, ֲעֵדי ַעד' ּ א , ּּכָ קוְדׁשָ יה ּבְ ְתְקָפא ּבֵ ֵעי ְלִאּתַ ּּבָ ּ
ִּריך הואּבְ  )אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו אויבי לי) ה''תהלים כ(דהכי אמר דוד (, ְ

יה ֵוי ּבֵ ּוַמאן ְדׁשַ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְטחֹוֵניה ְותוְקֵפיה ּכְ ּּבִ ּ א ֵליה, ּּ ֵני , ָּלא ַיְכִלין ְלַאְבָאׁשָ ל ּבְ ּכָ
ּ ְדָכל ) אל יעלצו אויבי ליאלהי בך בטחתי אל אבושה) ה''תהלים כ(דהכי אמר דוד (. ָעְלָמא

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבִ ַּמאן ְדׁשַ ּ ּ ּ ָעְלָמא, ּּ   .ִּאְתַקַיים ּבְ

  ]ב''ב ע''דף כ -' בזוהר חלק [

ִגין ְדָעְלָמא, ַמאי ַטֲעָמא א ִאְתַקַיים, ּּבְ ֵמיה ַקִדיׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ  )ו''ישעיה כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ָיה ְיָי י ּבְ ְתֵרין ַאְתָוון. ַּצָייר ָעְלִמין: ּצור עֹוָלִמים )ב''ב ע''ף כד( 'ּּכִ רון , ְּדָהא ּבִ ִּאְתּבְ
ִרי, ָּעְלָמא ָדא. ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּעְלָמא ֵדין, ָעְלִמין ִדיָנא ִאְתּבְ ְּוַעל ִדיָנא ַקְייָמא, ּבְ ּ ,

ָרא ֱאלִהים)'בראשית א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ית ּבָ ֵראׁשִ ִני , י ַטְעָמאַמא.  ּבְ ִגין ְדִיְתַנֲהגון ּבְ ּּבְ ּ
ִדיָנא א ּבְ   .ְּוָלא ִיְפקון ֵמאֹוְרָחא ְלַבר, ָנׁשָ

ה ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ִתיב ַוְיַדּבֵ א ֲחֵזי ּכְ ְזיַרת ִדיָנא ְדַקְייָמא ָעֵליה, ּתָ ּּגִ ּ ִתיב , ּּ ַמה ּכְ
ה ֶאל ה)'שמות ה(, ְּלֵעיָלא ב ֹמׁשֶ ָאֶל, י''ָנַּויֹאַמר ֲאֹד', ּ ַוָיׁשָ ָחֵמי . ד''ן יֹו''ּת נו''ּף ָדֶל''ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ה ּּתוְקָפא ְדֹמׁשֶ ירוָתא ִדְנִביאוֵתיה, ּּ ׁשֵ ּּבְ ּ ּ ַהאי ֲאָתר, ּ ָּלא ָנח רוֵחיה ּבְ ֲאֹדָני ָלָמה , ָאַמר, ּ
ֶמך ֵהַרע ָלָעם ַהֶזה ְו', ֲּהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶזה ְוגֹו ׁשְ ר ּבִ אִתי ֶאל ַפְרֹעה ְלַדּבֵ ּוֵמָאז ּבָ ָ ּ ל לא ּ ַהּצֵ

ך ְלּתָ ֶאת ַעּמֶ ֵדין. ִָהּצַ ַּמאן הוא ְדֵייָמא ּכְ ה, ּ א ָאֳחָרא ִעָלָאה , ְּדָיַדע, ֶּאָלא ֹמׁשֶ ְּדָהא ַדְרּגָ ּ ּ
ין ֵליה   .ַּזּמִ

י ִיְצָחק יָתא, ָאַמר ִרּבִ ירוָתא ְדִאְתְיִהיב ֵליה ּבֵ ׁשֵ ּּבְ ּ ָּפִקיד ָלה, ּ ַבר ָנׁש ְדָפִקיד , ּ ּּכְ
ָלא ְדִחילוְוָאַמ, ְּלֵביֵתיה ל ַמאן ְדָבֵעי ּבְ ּר ּכָ ּ ה. ּ ְוָלא , ְּלֵביֵתיה ָקָאַמר, ּאוף ָהִכי ֹמׁשֶ

  .ָּדִחיל

ר ֱאֹלִהים ְזַרת ִדיָנא, ָּדָבר ַאֵחר ַוְיַדּבֵ א ָאֳחָרא ', ּ ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיָי)בגין כך(, ּּגִ ַּדְרּגָ
ֲחָדא. ְּדַרֲחֵמי ר ּכֹוָלא ּכַ יב. יָנא ְוַרֲחֵמיִּד, ְּוָהָכא ִאְתַקּשַׁ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ַּויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני , ּ

ְמעֹון . 'ְיָי י ׁשִ ה ֲאִני ה)א רבייוסי''נ(ָאַמר ִרּבִ ר ֱאלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ִתיב ַוְיַדּבֵ ֲהֵויָנא ',  ִאי ּכְ
ִתיב. ָאַמר ָהִכי ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא ָלא ּכְ ה ּבְ ר ֱאלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ְּלָבַתר ַויֹאֶמר ּו, ֶּאָלא ַוְיַדּבֵ

א', ֵאָליו ֲאִני ה ַתר ַדְרּגָ א ּבָ ַמע ַדְרּגָ ְּדַמׁשְ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ה, ְוָאַמר ִרּבִ ִּאְלָמֵלא ְדֲהָוה ָמאֵריה ְדֵביָתא, ֹמׁשֶ ּ ׁש ַעל , ִאיׁש ָהֱאֹלִהים, ּ ִאְתַעּנָ
ִגיִני ַהאי, ַּמה ְדָאַמר ׁש, ֲאָבל ּבְ ְּלַבר ָנׁש ְדָנַפל ֵליה. ָלא ִאְתַעּנָ ְדִביְתהוּ ְוָאַמר , ּ ְקָטָטה ּבִ
ָּלה ִמִלין ַראת ִהיא ְלִאְתַרֲעָמא, ּ אִרית ִמָלה, ׁשָ יָון ְדׁשָ ּּכֵ א, ּ ן ַמְלּכָ ּמָ א , ֲהָוה ּתַ ָנַטל ַמְלּכָ

ְתַקת וַפְסַקת ְלַמְלָלא, ִּמָלה ְּוִהיא ׁשַ א. ּ ְּוִכי ָלא ָיַדְעּתְ ַדֲאָנא הוא , ָּאַמר ֵליה ַמְלּכָ ּ
א ָמאי ַמִליַלת ִמִלין ִאֵליןּו, ַמְלּכָ ִּמּקָ ּ ה, ּ ְבָיכֹול אוף ָהִכי ֹמׁשֶ ה ֶאל ְיָי, ּּכִ ב ֹמׁשֶ ַּויֹאַמר ' ַּוָיׁשָ

ה, ִּמָיד. 'ֲאֹדָני ָלָמה ֲהֵרעֹוָתה ְוגֹו ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ אֵרי ְלִאְתָרֲעָמא, ַוְיַדּבֵ ִּמָיד ָנַטל , ׁשָ
א ִמָלה ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיָי ַּמְלּכָ א' ּ ְּוָלא ָיַדְעּת ַדֲאָנא הוא ַמְלּכָ ַמאי ַמִליַלת ִמִלין , ּ ּוִמּקָ ּ ּ

  .ִּאֵלין

ָדי ֵאל ׁשַ ָמא ָהָכא ֵמִאֵלין . ָּוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ׁשְ ּנֵ ֲּאַמאי ׁשָ
ִּדְלֵעיָלא א. ּ א, ֶּאָלא ְלַמְלּכָ ַרּתָ ְּדֲהָוה ֵליה ּבְ ֵעי . ַּוֲהָוה ֵליה ְרִחיָמא, יַבתְּדָלא ִאְתְנִס, ּ ד ּבָ ּכַ

ַההוא ְרִחיָמא א ְלַמְלָלא ּבְ ַּמְלּכָ יה, ּ יה ְלַמְלָלא ִעּמֵ ֵדר ִלְבַרּתֵ ְּמׁשַ ּ א ַעל ְיָדא , ּּ ַוֲהָוה ַמְלּכָ
יה ִּדְבַרּתֵ יה, ּ ְּמַמֵליל ִעּמֵ ָבא. ּ יה ְלִאְתַנּסְ ָּאָתא ִזְמָנא ִדְבַרּתֵ ַּההוא יֹוָמא ְדִאְתְנ, ּ , ִסיַבתּ

א א, ָאַמר ַמְלּכָ ָּקרון ָלה ִלְבַרּתָ ְּקרוְספוְנָיא ַמְטרֹוִניָתא, ּ ַּמִליְלָנא , ַעד ָהָכא, ְּוֲאַמר ָלה. ּ
אן וְלָהְלָאה ֲאָנא ֵאיָמא ְלַבְעִליך, ְַעל ְיָדך ְְלַמאן ְדַמִליְלָנא ִמּכָ ּ ְּוהוא ֵייָמא ְלַמאן , ּּ

ְְדִאְצְטִריך אָּאַמר ָלה ּבַ, ְליֹוִמין. ּ ְּעָלה ִמִלין ָקֵמי ַמְלּכָ ָראת ְלַמְלָלא, ּ ַּעד ְדִהיא ׁשָ ָנַטל , ּ
א ִמָלה א, ָּאַמר ֵליה, ַּמְלּכָ י, ְוָלאו ֲאָנא ַמְלּכָ ְּדַעד יֹוָמא ָדא ָלא ַמִליל ֵאיָנׁש ִעּמִ ּ ֶּאָלא , ּ

י י)עד לא נסיבת(, ַּעל ְיָדא ִדְבַרּתִ ַרּתִ ּוַמִל, ְ ַוֲאָנא ָיִהיְבָנא ָלך ּבְ ְלָיאּ ִאְתּגַ ך ּבְ , ְיְלָנא ִעּמָ
  .ַּמה ְדָלא ֲעִביְדָנא ְלָאֳחָרא

ך ָדי, ָּכַ ֵאל ׁשַ ֵביִתי ְוָלא , ָּוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ד ִאיִהי ּבְ ּכַ
ַאְנִפין, ִאְתְנִסיַבת י ַאְנִפין ּבְ ְּוָלא ַמִלילו ִעּמִ ּ ּ ָמה ְדַעִביְדָנא ָלך, ּ ְּכְ ירוָתא , ּתְְוַא. ּ ׁשֵ ּּבְ
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ְְדִמלוָלך ּ י ָקָמאי ִמִלין ִאֵלין, ּּ ַּמִליַלת ִלְבַרּתִ ּ ך, ּ ִגיִני ּכַ ְֶאָלא ּבְ ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל , ּ
ִמי ְיָי ָדי וׁשְ ֵאל ׁשַ ִּיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ָלֶהם' ּ א ָדא , לא נֹוַדְעּתִ ַדְרּגָ הֹון ּבְ ְּלַמְלָלא ִעּמְ ּ

ך ַמִל ְּדִעּמָ ְ   .יְלָנאּ

י יֹוֵסי  ָּהָאֶרץ וְמלֹוָאה '  ִמְזמֹור ַלְיָי)א''ע' נ( ְלָדִוד )ד''תהלים כ( ,ָּפַתח )א רבי ייסא''נ(ִרּבִ ּ
ה ֵבי ּבָ ֵבל ְויֹוׁשְ ָרֵאל: ָהָאֶרץ. ּּתֵ א ְדִיׂשְ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ְקָייא , ּ ְּדִאיִהי ַקְייָמא ְלִאְתׁשַ ּ

יה ְרָכא ִמּנֵ, ִּמּנֵ ַקְדִמיָתאּוְלִאְתּבָ ְקָייא ָעְלָמא ּכָֹלא, ּיה ּבְ ה ִאְתׁשַ ּוְלָבַתר ִמּנָ ּ ֵבי . ּ ֵבל ְויֹוׁשְ ּתֵ
ה ַאר ַאְרָעאן: ּּבָ ְתָאן ִמיָנה, ָּדא ׁשְ ְּדׁשַ יב. ְמָנא ָלן, ּ ֵבל )'תהלים ט(, ִּדְכּתִ פֹוט ּתֵ ּ ְוהוא ִיׁשְ ּ

ֶצֶדק   .ּבְ

  ]א''ג ע''דף כ -' בזוהר חלק [

י הוא ַעל ַיּמִ ְבָעה ַעּמוִדים )א''ג ע''דף כ(ִּאֵלין , ּים ְיָסָדהּּכִ ְּדַאְרָעא ְסִמיָכא , ּׁשִ
ים. ָּעַלְייהו ְבָעה ַיּמִ ְלָטא ָעַלְייהו. ְּוִאיּנון ׁשִ ֶרת ׁשַ י ְיהוָדה. ְּוַים ִכּנֶ יָמא , ָּאַמר ִרּבִ ָלא ּתֵ

ְלָטא ָעַלְייהו ְּדׁשַ ְייהו, ּ ֶּאָלא ְדִאְתַמְלָייא ִמּנַ ּ . ַּמאן ִאיּנון ְנָהרֹות, ָהרֹות ְיכֹוְנֶנָהְוַעל ְנ. ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא או ְנָהרֹות ָדְכָים)ג''תהלים צ(, ּכְ או ְנָהרֹות קֹוָלם ִיּשְׂ ּ ָנׂשְ ּ ִּאיּנון , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְנָהרֹות ן)'בראשית ב(, ּכְ קֹות ֶאת ַהּגָ ך,  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ְוְבִגין ּכַ ּ ,
  .ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנְנָה

א ֲחֵזי ָרֵאל, ַהאי ֶאֶרץ, ּתָ ָרֵאל. ִאְקֵרי ֶאֶרץ ִיׂשְ ַּיֲעֹקב ְדִאיהו ִיׂשְ ִליט ַעל , ּ ֲאַמאי ָלא ׁשָ
ה ּמֹׁשֶ יר, ָּדא ּכְ ָדי ְוָלא ַיּתִ ֵאל ׁשַ ִתיב ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ְּדָהא ּכְ ּ.  

א, ב ָהא אֹוִקיְמָנאַיֲעֹק, ֶּאָלא יָתא ִדְלַתּתָ יָתא ִדְלֵעיָלא, ָּנַטל ּבֵ יה ּבֵ ִביק ִמּנֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ .
א יָתא ִדְלַתּתָ יָתא ִדְלֵעיָלא, ְּוִעם ּבֵ ַּאְתִקין ּבֵ ָבִטין, ּ ְתֵריָסר ׁשְ ְבִעין ֲעָנִפין, ּבִ ׁשִ ְוָהא , ּבְ

ּאוְקמוָה ה. ּ יָתא ִדְלֵעיָלא, ֹמׁשֶ ָּנַטל ּבֵ אְוׁשָ, ּ יָתא ִדְלַתּתָ ַיֲעֹקב , ְּוַעל ָדא. ִּביק ּבֵ ִתיב ּבְ ּכְ
ָדי ֵאל ׁשַ ִריך הוא. ּּבְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ָדי ַמִליל ִעּמֵ ֵאל ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ יר, ּ ִמי ְיָי. ְוָלא ַיּתִ י ' ּוׁשְ ֹלא נֹוַדְעּתִ

א ָדא ְדִאיהו ִעָלָאה, ָלֶהם ַדְרּגָ הֹון ּבְ ְּלַמְלָלא ִעּמְ ּּ ּ ּ.  

י ִחָייא. ָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקבָוֵאָרא ֶאל ַאְב ָחן ַדֲאָבָהן ַיֲעֹקב , ָּאַמר ִרּבִ ּבְ ּּתוׁשְ ּ
ִלימו ְדֹכָלא, ֲהָוה ְּדהוא ׁשְ ּ ּ ּ ִתיב. ּ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ ּוֵביה ִאּתֹוָסף ָאת , ֶאל ִיְצָחק, ֶאל ַאְבָרָהם, ּ ּ
יב, ַחד יה ו. ְוֶאל ַיֲעֹקב, ִּדְכּתִ ְלהוְלַאֲחָז', ִּאּתֹוָסף ּבֵ יר ִמּכֻ ֵליָמא ַיּתִ ָּאה ְדִאיהו ׁשְ ּ ְוִעם . ּּ

ל ָדא ה, ּּכָ ּמֹׁשֶ יה ּכְ א ּבֵ ׁשָ ּמְ ּתַ ם )'שמות ו(. ָּלא ָזָכה ְלִאׁשְ ִריִתי ִאּתָ  ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ
ָנַען ָזרו, ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ִגין ְדִאְתּגְ ּּבְ ַזר. ּ ְּדָכל ַמאן ְדִאְתּגְ ְּדָהא ָלא , אָיִרית ַאְרָע, ּ

ֶּאָלא ַצִדיק, ָיִרית ַאְרָעא ַזר, ּ יב. ִּאְקֵרי ַצִדיק, ְּוָכל ַמאן ְדִאְתּגְ ך )'ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ְ ְוַעּמֵ

ָלם ַצִדיִקים ְלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ ּּכֻ ּ ַזר, ּ ל ַמאן ְדִאְתּגְ ִאְקֵרי , ְּוָנִטיר ַהאי ָאת ַקָייָמא, ּּכָ
א ֲחֵזי ִמן יֹו, ַּצִדיק ְּדָכל יֹומֹוי ָלא ִאְקֵרי ַצִדיק, ֵסףּתָ ִרית, ּ ַּעד ְדָנִטיר ַההוא ּבְ ָאת , ּ

א ַּקָייָמא ַקִדיׁשָ יָון ְדָנַטר ֵליה. ּ ּּכֵ ִדיק, ִּאְקֵרי ַצִדיק, ּ   .ּיֹוֵסף ַהּצַ
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ְמעֹון ֲהָוה ָיִתיב יֹוָמא י ׁשִ ֵריה, ַחד, ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ א ִעּמֵ)עמיה(, ְּוִרּבִ י ַאּבָ ָאַמר . ּיה ְוִרּבִ
י ֶאְלָעָזר יב, ִרּבִ ַּמהו . 'ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְוגֹו, ַּהאי ְקָרא ִדְכּתִ

ֵעי ֵליה, ָוֵאָרא ר ִמּבָ ִרי, ָּאַמר ֵליה. ַּוֲאַדּבֵ ָּרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ֶאְלָעָזר ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ְווִנין ְדִמְתַחְזָיין, ּתָ ְווִנין ְדָלא ִמְתַחְזָייןְוִאית, ִּאית ּגַ ְּוִאֵלין ְוִאֵלין. ּ ּגַ ִּאיּנון ָרָזא , ּ
ִּעָלָאה ִדְמֵהיְמנוָתא ּ א ָלא ַיְדִעין ֵליה, ּ ּוְבֵני ָנׁשָ יה ְוִאֵלין ְדִמְתַחְזָיין, ּ ִלין ּבֵ ּכְ ְּוָלא ִמְסּתַ ּּ ,

ר ָנׁש הו ּבַ ַּעד ְדָאתו ֲאָבָהן, ָּלא ָזָכה ּבְ ְּוָקְיימו ָעַלְייהו, ּ ִתיב ָוֵאָרא. ּ ְּדָחמו, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ,
ְלָיין ְווִנין ְדִאְתּגַ ִּאיּנון ּגַ ּ ּ.  

ְלָיין ְווִנין ְדִאְתּגַ ּוַמאן ּגַ ּ ָדי. ּ ִּאיּנון ְדֵאל ׁשַ ּ ִנין ְדֵחיזו ִעיָלָאה , ּ ְּדִאיּנון גוֹוָ ּ א חיזו ''נ(ּ

ּוְגָווִנין ִדְלֵעיָל. ּ ְוִאֵלין ִאְתַחְזָיין)'דגוונין עלאין ּ ְּסִתיִמין ְדָלא ִאְתַחְזָיין, אּ ָלא ָקִאים , ּ
ה, ִּאיִניׁש ָעַלְייהו ר ְמֹמׁשֶ ִתיב. ּבַ ִמי ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ י ָלֶהם' ּוׁשְ ֵליִתי , לא נֹוַדְעּתִ ָּלא ִאְתּגַ

ְגָווִנין ִעָלִאין יָמא. ּלֹון ּבִ הו, ְוִאי ּתֵ ַּדֲאָבָהן ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ִּמּגֹו ִאיּנון , ֵעיֶּאָלא ֲהוֹו ַיְד. ּ
ְלָיין ְּדִאְתּגַ ּ.  

ִתיב  ּכֹוָכִבים ְלעֹוָלם )ב''דניאל י(ּכְ ים ּכַ ֹזַהר ָהָרִקיַע וַמְצִדיֵקי ָהַרּבִ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ׂשְ ּ ְוַהּמַ ּ ּ
יִלים ַיְזִהירו. ָוֶעד ּכִ ׂשְ יִלים, ְּוַהּמַ ּכִ ֶּאָלא ָדא הוא. ַּמאן ִאיּנון ַמׂשְ ּ ַּההוא ָחָכם ְד, ּ ל ּ ּכַ ִיְסּתַ

ְרֵמיה ִמִלין ִּמּגַ פוָמא, ּ א ְלַמְלָלא ּבְ ֵני ָנׁשָ ְּדָלא ָיְכיִלין ּבְ יִלים, ּּ ּכִ ְּוִאֵלין ִאְקרון ַמׂשְ ַּיְזִהירו . ּ
ֹזַהר ָהָרִקיַע ה. ּ הוא ָהָרִקיַע)זהר(ַמאן , ּכְ ָּדא הוא ְרִקיַע ְדֹמׁשֶ ּ ֶאְמָצִעיָתא, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ ּ ,
ֶון ִדיֵליה ַקְייָמא ַעל ַהִהיא ְרִקיָעא , ִּאיהו ָסִתים, ּיֵליהְּוַהאי ֹזַהר ִד ְלָייא ִמּגָ ְּוָלא ִאְתּגַ ּ ּּ ּ

ְווִנין, ְּדָלא ָנִהיר יה ּגַ ְּדִאְתַחְזָיין ּבֵ יה, ּ ב ְדִאְתַחְזָיין ּבֵ ְווִנין ַאף ַעל ּגַ ְּוִאיּנון ּגַ ּ ָלא ַזֲהֵרי , ּ
ְווִנין ִגין ְדִאיּנון ּגַ ִזֲהָרא ּבְ ּּכְ   . ְסִתיִמיןּ

 ] בשנה84יום [סדר הלימוד ליום כה כסלו 

א ֲחֵזי ע ְנהֹוִרין ִאיּנון, ּתָ ְייהו ְסִתיִמין. ַּאְרּבַ ַלת ִמּנַ ְלָייא, ּּתְ . ְּנהֹוָרא ְדָנִהיר: ְּוַחד ְדִאְתּגַ
ַדְכיו)ואינון(. ְּנהֹוָרא ְדִזֲהָרא ַמָיא ּבְ ְזִהירו ִדׁשְ ּ ְוִאיהו ָנִהיר ּכִ ּ ּ ָווָנאְנהֹוָרא. ּּ ְּדָנִטיל , ּ ְדַאְרּגְ

ל ְנהֹוִרין י ִאֵלין. ּכָ ל ְלַגּבֵ ּכַ ְּנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר ִאְסּתַ ְּוִאְתַחְזָיין ִאיּנון ְנהֹוִרין . ְוָנִטיל לֹון, ּ ּ
יה יָתא, ּּבֵ ׁשִ ֲעׁשָ א, ּכַ ְמׁשָ   .ָלֳקֵבל ׁשִ

  ]ב''ג ע''דף כ -' בזוהר חלק [

ָלת ְדַקאְמָרן ְּוִאֵלין ּתְ ְלָייא )ב''ג ע''דף כ(ִּמין ְוַקְייִמין ַעל ַהאי ְסִתי, ּ ְּוָרָזא ָדא . ְּדִאְתּגַ
א ֲחֵזי)א''ו ע''ויחי רכ( ְווִנין,  ֵעיָנא ּתָ ַלת ּגַ ֵעיָנא ִאית ּתְ יה, ּבְ יִמין ּבֵ ְלָיין ְרׁשִ ְּדִאְתּגַ ְּוֻכְלהו , ּּ ּ

ְנהֹוָרא ְדָלא ָנִהיר, ָּלא ִמְזַדֲהֵרי ִגין ְדַקְייֵמי ּבִ ּּבְ ַגְווָנא ְדִאיּנון ְסִתיִמין .ּ ּ ְוִאֵלין ִאיּנון ּכְ ּ ּ ּ
ְּדַקְייֵמי ָעַלְייהו ְוִאֵלין ִאיּנון ְדִאְתַחְזָיין ַלֲאָבָהן ּ ּ ּ ְּלִמְנַדע ִאיּנון ְסִתיִמין ְדִמְזַדֲהִרין, ּּ ּ ּ ִמּגֹו , ּ

ִּאֵלין ְדָלא ִמְזַדֲהֵרי ּ ְּוִאיּנון ְדִמְזַדֲהֵרי ְוִאיּנון ְסִתיִמין. ּ ּ ּ ה,ּ ְלָיין ְלֹמׁשֶ ַההוא ְרִקיָעא , ּ ִאְתּגַ ּּבְ
ִּדיֵליה ֵעיָנא, ְּוִאֵלין ַקְייֵמי. ּ יה ּבְ ְווִנין ְדִאְתַחְזָיין ּבֵ ַּעל ִאיּנון ּגַ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]941דף [ -ּ

ְְוָרָזא ָדא ָסִתים ֵעיָנך ָלך, ּ ְלּגַ ְְוַאְסַחר ּגַ ְווִנין ְדַנֲהִרין, ּ ְלָיין ִאיּנון ּגַ ְּוִיְתּגַ ּ ְּדִמְזַדֲהֵרי, ּ ּ ,
ַעְייִנין ְסִתיִמין, ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלֶמיחֵמי ִגין ְדִאיּנון ְסִתיִמין ִעָלִאין, ֶּאָלא ּבְ ּּבְ ּ ַּקְייֵמי , ּ
ְווִנין ְדִאְתַחְזָיין ַּעל ִאיּנון ּגַ ּ ְּדָלא ִמְזַדֲהֵרי, ּ ּ.  

ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ְדַקְייָמ, ְּוַעל ָדא ָקֵריָנן ה ָזָכה ּבְ ֹּמׁשֶ ּ ּ ּא ַעל ַההוא ְדָלא ַנֲהָראּ ּ .
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ַההוא ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא, ׁשְ ּּבְ ְווִנין . ּּ ַּוֲאָבָהן ֲהוֹו ָחָמאן ִמּגֹו ִאֵלין ּגַ

ְלָיין ְּדִאְתּגַ ְּדַקְייֵמי ָעַלְייהו ְדִאיּנון ְדָלא ָנֲהִרין, ִּאיּנון ְסִתיִמין, ּ ּ ּ ּ ִתיב, ּ ָוֵאָרא , ְּוַעל ָדא ּכְ
ָדי ֵאל ׁשַ ְווִנין ְדִאְתַחְזָיין, ֶּאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ ּ.  

ִמי ְיָי י ָלֶהם' ּוׁשְ ְווִנין ִעָלִאין ְסִתיִמין ְדָזֲהִרין, ֹלא נֹוַדְעּתִ ִּאֵלין ּגַ ּ ה , ּ הו ֹמׁשֶ ְּדָזָכה ּבְ ּ
הֹון ָלא ּבְ ּכְ ָּחֵמי ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲהָרא, ָסִתים. ּ ְדֵעיָנא ָסִתים ְוַגְלָיא,ְּוָרָזא ָדא. ְלִאְסּתַ ּ ,

ְלָייא ָּחֵמי ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא, ִּאְתּגַ ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא, ָוֵאָרא, ְּוַעל ָדא. ּ ּּבְ ּ ,
ְלָייא ִאְתּגַ ְּדִאיהו ּבְ ּ ִתיב ְרִאָיה, ּ יה ּכְ ּּבֵ ַאְסָפָקַלְרָי. ּ ְסִתימוּּבְ ּא ְדָנֲהָרא ְדִאיהו ּבִ ּ ּ יה , ּ ִתיב ּבֵ ּּכְ

י, ְיִדיָעה יב ֹלא נֹוַדְעּתִ קו ְידֹוי. ִּדְכּתִ א ְוָנׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ א. ּ י ַאּבָ ָכה ִרּבִ , ּבָ
ַלק ֵמָעְלָמא, ְוָאַמר ְסּתַ ד ּתִ ַאר ָעְלָמא ָיתֹום ִמיָנך, ַּווי ּכַ ּתְ ִּכיל ְלַאְנָהָרא ִמִלין ַמאן ָי, ְְוִיׁשְ

  .ְּדאֹוַרְייָתא

א ְוָאַמר י ַאּבָ לֹום )ה''כ', שמואל א(, ָּפַתח ִרּבִ לֹום וֵביְתך ׁשָ ה ׁשָ ם ּכֹה ֶלָחי ְוַאּתָ ָ ַוֲאַמְרּתֶ ּ
לֹום ר ְלך ׁשָ ם ּכֹה ֶלָחי. ְָוֹכל ֲאׁשֶ ָנָבל, ַוֲאַמְרּתֶ יה ּבְ ְּוִכי ָדִוד ָלא ֲהָוה ָיַדע ּבֵ ְּדִאיהו , ּ ָאַמר ּ

ִגיֵניה ם ּכֹה ֶלָחי, ּּבְ ָנה ֲהָוה, ַּההוא יֹוָמא, ֶּאָלא, ַוֲאַמְרּתֶ א , יֹוָמא ָטָבא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ְּוקוְדׁשָ
ִדיָנא ַעל ָעְלָמא ִריך הוא ָיִתיב ּבְ ּּבְ ִריך הוא ָקָאַמר, ְ א ּבְ ּוְבִגין קוְדׁשָ ּ ם ּכֹה, ְּ , ַוֲאַמְרּתֶ

ָרא ּכֹה, ֶלָחי ְלָייןְּד, ֶלָחי, ְלַקּשְׁ יה ּתַ ָּכל ַחִיין ּבֵ לֹום. ּ ה ׁשָ ֵעי , ְוַאּתָ ה ִמּבָ ה ַאּתָ ַמאי ְוַאּתָ
ִריך הוא ָקָאַמר, ֶּאָלא. ֵּליה א ּבְ ה ּכָֹלא ְלקוְדׁשָ ְּוַאּתָ ְּ ּ ָרא ִדְמֵהיָמנוָתא , ּ ָרא ִקׁשְ ִגין ְלַקּשְׁ ּּבְ ּ

  .ְוַכְדָקא ֵיאֹות

אן אֹוִליְפָנא ָּאסור ְלַאְקְדָמא ֵליה , ּ ַחָייָבא)ב''א ע''ת קעבראשי(ְּדָהא ְלַבר ָנׁש , ִמּכָ ּ ּ
ָלם ָדִוד, ְְוִאי ִאְצְטִריך, ׁשְ ַּיְקִדים ֵליה ּכְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָבִריך ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּוִאְתַחֵזי , ְ

ִּדְבִגיֵניה ָקָאַמר אות ֲהָוה. ּ יָמא ְדַרּמָ ְּוִאי ּתֵ ל ַמאן ְדָסִליק ֵליה. ָלאו. ּ ְּדָהא ּכָ ּ א ּ ּ ְלקוְדׁשָ
ִריך הוא ּּבְ ְּוִאְתַחֵזי ִדְבִגיֵניה ָקָאַמר, ְ ּ אות הוא, ּ ָּלאו ַרּמָ ָאה. ּ ָלם ְלַזּכָ ּוַמאן ְדַאְקִדים ׁשְ ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ִאילו ַאְקִדים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ ְּ ן ַמר, ּ ּכֵ ל ׁשֶ א, ּכָ ָלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ.  

ִמי ְיָיָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ָדי וׁשְ ֵאל ׁשַ ּ ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ּבְ י ָלֶהם' ּ י . לא נֹוַדְעּתִ ִרּבִ
ִּחְזִקָיה ָפַתח ֵרי ָאָדם לא ַיְחׁשֹב ה)ב''תהלים ל(, ּ א . 'לֹו ֲעֹון ְוגֹו'  ַאׁשְ ֵני ָנׁשָ ה ִאיּנון ּבְ ּמָ ּּכַ

ָלן, ְּדָלא ָיְדִעין, ֲאִטיִמין ּכְ ָעְלָמאַעל ַמה ַק, ְוָלא ִמְסּתַ ִריך הוא . ָּייִמין ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ָרא ָעְלָמא ד ּבָ ִדיוְקָנא ִדיֵליה, ּכַ ָּעֵבד ֵליה ְלַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ִתּקונֹוי, ּּ ְּוַאְתִקין ֵליה ּבְ ִגין , ּ ּבְ
אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתַ ְּדִיׁשְ אֹוְרחֹוי, ּ   .ְְוֵיַהך ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ֵרי ָאָדם ד ִאְתּבְ ע ִסְטֵרי ְדָעְלָמאֵמַעְפָרא, ְּדָהא ּכַ ן ְוַאְרּבַ ּקַ א ִאְתּתַ א ִדְלַתּתָ ּ ְדַמְקְדׁשָ ּ ּ ּ ,
א י ַמְקְדׁשָ ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבֵ רו ּבְ ִּאְתַחּבְ ּ ּ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא. ּ ְּוִאיּנון ַאְרּבַ רו , ּ ִּאְתַחּבְ

ע ִסְטִרין ַאְרּבַ ְּדִאיּנון ְיסֹוִדין ְדָעְלָמא, ּבְ ּ ע , ר''ם ְוָעָפ''ִיַח ְוַמ''ּש רו''ֵא, ּ רו ַאְרּבַ ְּוִאְתַחּבְ
ד, ּ ִאֵלין)א יסודין''נ(ִסְטִרין  ִריך הוא ַחד , ְּיסֹוִדין ְדָעְלָמא' ּבְ א ּבְ ְייהו קוְדׁשָ ְּוַאְתִקין ִמּנַ ּ ְּ

ִתּקוָנא ִעָלָאה ּּגוָפא ּבְ ּ ֵרין ָעְלִמין, ְּוַהאי ּגוָפא. ּ ר ִמּתְ ָאה, ִאְתַחּבַ ּתָ  ,ֵּמָעְלָמא ָדא ּתַ
ּוֵמָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּ ּ.  

  ]א''ד ע''דף כ -' בזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ַרּבִ ַּקְדָמֵאי ִאיּנון ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא' ד, ּתָ ּ ְּוִאיּנון ֲאָבָהן ְדֻכְלהו . ּ ּ ּּ
א. ָעְלִמין ְּוָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ . ר''ם ְוָעָפ''ַח ְוַמִי''ּש רו''ֵא: ְיסֹוִדין' ְּוִאיּנון ד. ּּ

ִּאֵלין ִאיּנון ָרָזא ִעָלָאה ּ וֵמִאיּנון ָנְפִקין)ואילין אינון אבהן דכולהו עלמין אבהן דכלא(. ּּ ּ ,
ָכאן ַאֲחָרִנין )א''ד ע''דף כ(ּוְתחֹות . ל''ּת וַבְרֶז''ּף וְנֹחׁשֶ''ב ָוֶכֶס''ָזָה . ְּדַדְמָיין לֹון, ִּאֵלין ַמּתָ
ין ִדְלֵעיָלא , ר''ם ְוָעָפ''ַח ְוַמִי''ּש רו''ֵא. א ֲחֵזי ּתָ)כגונא דאלין( ָרׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ַקְדָמֵאי ְוׁשָ ּּ ּ

א ִאין ְוִעָלִאין ָעַלְייהו ַקְייִמין, ְוַתּתָ ְּוַתּתָ ּ ע. ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ , ְלַאְרּבַ
ע ִאֵלין ַאְרּבַ ְּוַקְייִמין ּבְ ע ִסְטִרין . ב''ּוַמֲעָר, ח''ּוִמְזָר, ם''ָדרֹוְו, ן''ָצפֹו: ּ ִּאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ ּ

ע ִאֵלין, ְּדָעְלָמא ַאְרּבַ ְּוַקְייִמין ּבְ ם ִלְסַטר ''ַמִי. ח''ַח ִלְסַטר ִמְזָר''ּרו. ן''ש ִלְסַטר ָצפֹו''ֵא. ּ
ִגין ְדָדרֹום ָחם ְוָיֵבׁש ָמִים ָקִרים ְוַלִחים ָעָפ. ם''ָּדרֹו ע ִאֵלין. ב''ִלְסַטר ַמֲעָרר ''ּבְ , ְּוַאְרּבַ

ע ִאֵלין ְקִטיִרין ַאְרּבַ ְּוֻכְלהו ַחד, ּּבְ ָכאן, ּ ע ַמּתָ ְּדִאיּנון ָזָה, ְּוִאֵלין ַעְבֵדי ַאְרּבַ ף ''ב ָוֶכֶס''ּ
ֵריָסר''ּת וַבְרֶז''ּוְנֹחׁשֶ ְּוֻכְלהו ַחד, ּל ָהא ִאיּנון ּתְ ּ.  

א ֲחֵזי ָמאָלא, ּתָ ׂשְ יה, ְּדָהא ֵאׁש, ְסַטר ָצפֹוןִל, ֵּאׁש הוא ּבִ ּּתוְקָפא ַדֲחִמימוָתא ּבֵ ּ ּ ּּ ,
ְּוָיִביׁשו ִדיֵליה  ּ יף)א''א ע''עיין בתיקונים ס(ּ ּקִ ִהפוָכא ִדיֵליה הוא.  ּתַ ְּוָצפֹון ּבְ ּ ּ ּ ְוִאְתְמִזיג ַחד , ּ
ַחד ְוִאיהו ַחד ְּוהוא ִלְסַטר ָדרֹום, ַמִים ִליִמיָנא. ּּבְ ִריך. ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ָרא , ּ הואּ  )לאחזרא(ְלַחּבְ

ֲחָדא א ָדא, לֹון ּכַ ִמְזּגָ א ָדא ּכְ ָּעִביד ִמְזּגָ ּ.  

א ַחם ְוָיֵבׁש, ָּצפֹון ִאיהו ַקר ְוַלח . ִּאיהו ַחם ְוָיֵבׁש, ָּדרֹום. ַּאְחַלף לֹון ִלְסַטר ָדרֹום. ֶאּשָׁ
ַחד. ַמִים ָקִרים ְוַלִחים ִריך הוא ָמִזיג לֹון ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְדַנְפֵקי ַמָיא ִמָדרֹוםְּ גֹו , ּּ ְוָעאִלין ּבְ

פֹון ַנְגֵדי ַמָיא. ָצפֹון ּוִמּצָ ּ פֹון. ּ א ִמּצָ ּתוְקָפא ְדָדרֹום, ָנִפיק ֶאּשָׁ ְּוָעאל ּבְ ּוִמָדרֹום ָנִפיק , ּ ּ
ּּתוְקָפא ַדֲחִמימוָתא ְלָעְלָמא ּ ָדא. ּּ ִריך הוא אֹוִזיף ָדא ּבְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ל ַחד ְוַחד ְוָכ, ְּ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ּאֹוִזיף ְלַחְבֵריה ִמִדיֵליה ּכַ ּ ּ ַגְווָנא ָדא רוַח וִמְזָרח. ּ ּּכְ ּ ל ַחד , ּ ִגין ְדיֹוִזיף ּכָ ּּבְ
ָדא, ְּלַחְבֵריה ִליל ָדא ּבְ ַחד, ְּוִאְתּכְ ָרא ּכְ   .ְלִאְתַחּבְ

א ֲחֵזי ְטָרא ָדא, ּתָ א ִמּסִ ְטָרא ָדא, ֶּאּשָׁ יַנְייהו. ּיּנון ַמֲחלֹוֶקתְוִא. ַּמִים ִמּסִ ָּעאל רוַח ּבֵ ּ ,
יב. ְוָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ְורוַח ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפִני )'בראשית א(, ּ ּ

ִים ִסְטָרא ָדא. ַהּמָ א ָקִאים ְלֵעיָלא ּבְ ְּדָהא ֶאּשָׁ ּוַמִים ַקְייֵמי ַעל ַאֵפי ֲאְרָעא. ּּ ּרוָחא ָאִעיל . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]943דף [ -ּ

א , ָעָפר. ְוַאְפִריׁש ַמֲחלֹוֶקת, ְוָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּיַנְייהוּבֵ ַּמָיא ַקְייֵמי ָעֵליה ְורוָחא ְוֶאּשָׁ ּ ּ ּ
ְלהו ָלא ִמּכֻ ּוְמַקּבְ ֵחיָלא ִדְתָלָתא ִאֵלין ְדַקְייֵמי ָעָלה, ּּ ּּבְ ּ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ּרוַח וִמְזָרח, ּתָ  ַחם ְוַלח )סטרא דאיהו יבישאקר ויבש (, ּרוַח, ַחם ְוַלח, ִמְזָרח. ּ
ך, ִּאיהו ְוְבִגיִני ּכַ ּרוַח , ּוַמִים ָקִרים ְוַלִחים, ְּדָהא ֵאׁש ַחם ְוָיֵבׁש, ָאִחיד ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּ

ִּסְטָרא ְדִאיהו ַחם, ִּאיהו ַחם ְוַלח א, ּ ֶאּשָׁ ִּסְטָרא ְדִאיהו ַלח. ָאִחיד ּבְ ַמָיא, ּ ְוַעל . ָּאִחיד ּבְ
יַנְייהוָּדא ַאְסּכִ א וַמָיא, ּים ּבֵ ְּוַאְפִריׁש ַמֲחלֹוֶקת ְדֶאׁשָ ּ ּ.  

ְלהו, ָּעָפר ִאיהו ַקר ְוָיֵבׁש ל ָעֵליה ּכֻ ְּוַעל ָדא ְמַקּבֵ ּ ְייהו, ּּ יה ֲעִביְדּתַ ְּוֻכְלהו ַעְבֵדי ּבֵ ּ ּ ּ ,
ְלהו ָלא ִמּכֻ ּוְמַקּבְ ֵחיֵליהֹון ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא, ּּ ִגין ְדְבַמ. ְּלַאָפָקא ּבְ , ֲעָרב ִאְתֲאִחיד ַעְפָראּּבְ
ְּדִאיהו ַקר ְוָיֵבׁש ְּוִסְטָרא ְדִאיהו ַקר. ּ פֹון ְדִאיהו ַקר ְוַלח, ּ ּצָ ָּאִחיד ּבַ ְּדָהא ְקִריָרא , ּ
ְקִריָרא ִסְטָרא ָדא. ִאְתֲאִחיד ּבִ ֲעָרב ּבְ ּמַ ך ָצפֹון ִאְתֲאִחיד ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ָּדרֹום ְדִאיהו ַחם . ְ ּ ּ

ַההוא, ְוָיֵבׁש ּ ְיֵביׁשוָתא ִדיֵליהּּבְ ּ ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ָּאִחיד ִליֵבׁשוָתא ְדַמֲעָרב ּבְ ְוִאְתֲאִחיד , ּ
ְתֵרין ִסְטִרין   .ַמֲעָרב ּבִ

ִמְזָרח ְּדָהא ֲחִמימוָתא ְדָדרֹום, ְּוֵכן ִאְתֲאִחיד ָדרֹום ּבְ ּ ֲחִמימוָתא , ּ יה ּבַ ִּאְתֲאִחיד ּבֵ ּ
ּצָ. ְּדִמְזָרח ָלחוָתא ְדָצפֹוןּוִמְזָרח ִאְתֲאִחיד ּבַ ּפֹון ְדָהא ָלחוָתא ִדיֵליה ִאְתֲאִחיד ּבְ ּ ּ ּ ּ א . ּ ּתָ ַהּשְׁ

ַכח ְדרֹוִמי ּתְ ת ''ַמֲעָרִבי. ת''ת ַמֲעָרִבי''ְצפֹוִני. ת''ת ְצפֹוִני''ִמְזָרִחי. ת''ת ִמְזָרִחי''ִּאׁשְ
ָדא''ְּדרֹוִמי ִליָלן ָדא ּבְ ּת ְוֻכְלהו ּכְ ּ ַחד, ּ ָלא ַחד ּבְ ְלׁשְ ּתַ   .ְלִאׁשְ

ַגְווָנא ָדא א. ָּצפֹון ָעִביד ַדֲהָבא, ּּכְ ְּדִמְסְטָרא ְדּתוְקָפא ְדֶאּשָׁ ּ ּ ְּוַהְיינו . ִּאְתָעִביד ַדֲהָבא, ּּ
יב פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה)ז''איוב ל(, ִּדְכּתִ ָעָפר.  ִמּצָ ְּוַהְיינו . ְּוִאְתָעִביד ַדֲהָבא, ְּדֵאׁש ִאְתֲאִחיד ּבֶ
יב רוִבים ָזָהב, ְּוָרָזא ָדא. רֹות ָזָהב לֹו ְוַעְפ)ח''איוב כ(, ִּדְכּתִ ַנִים ּכְ   .ּׁשְ

  ]ב''ד ע''דף כ -' בזוהר חלק [

ָעָפר ֶסף, ַמִים ִאְתֲאִחיד ּבֶ ָלחוָתא ָעִביד ּכֶ ּוְקִרירוָתא ּבְ ּ א ָהא ָעָפר ִאְתֲאִחיד , ּ ּתָ ַהׁשְ
ְתֵרין ִסְטִרין ֶסף, ּבִ ָזָהב וַבּכֶ ּּבַ יַנְייהו, ּ הגהה (ְוָאִחיד , ּרוָחא ָאִחיד ְלַמִים. ְּוִאְתְייִהיב ּבֵ

תמיהה במה דאמר רוח קר ויבש שאם כן עפר ורוח שוים בטבעם אבל יש אומרים 
 ואם כן נוכל לומר דאחיד רוח לתרין סטרין )'ה ב''ש בתיקונים ל''עמ(כי רוח חם ולח 

אש חם ויבש ורוח חם ולח סטרא דאיהו חם אחיד באש וסטרא דאיהו לח אחיד 
עפר איהו קר ויבש ומים קרים ולחים וסטרא . אפריש מחלוקת דאשא ומיאבמיא ו

דקר אחיד בעפר בסטרא דקר אשתכח דעפר מקבל עליה כלהו בגין כך אחיד 
ֵרין , ְלֵאׁש )ב''ד ע''דף כ( )כ''לתרין סטרין דהא אש חם ויבש מים קר ולח ע ְּוַאִפיק ּתְ

ַחד ְּדִאיהו , ּכְ ת ָק)'יחזקאל א(ּ ְלחֹודֹוי, ְּוָעָפר ְדַקאְמָרן. ָלל ֵעין ְנֹחׁשֶ ד ִאיהו ּבִ יִביׁשו , ּּכַ ּּבִ
ּוְקִרירו ִדיֵליה ּ ּ ְרֶזל, ּ ְרֶזל ְוגֹו)'קהלת י(, ְְוִסיָמִניך, ָנִפיק ּבַ   ' ִאם ֵקָהה ַהּבַ
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ֻכְלהו, ְוַהאי ָעָפר ִּאְתֲאִחיד ּבְ ַגְווָנא ִדְלהֹון, ּ יה ּכְ ְּוֻכְלהו ַעְבִדין ּבֵ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ָלא ָעָפר, ּתָ , ּבְ
ת ל ַחד ְוַחד אֹוִזיף ְלַחְבֵריה ִמִדיֵליה, ֵּלית ָזָהב ָוָכֶסף וְנֹחׁשֶ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ָרא ָדא , ּ ְּלִאְתַקּשְׁ

ָדא ֻכְלהו. ּבְ ְּוִאְתֲאִחיד ָעָפר ּבְ ִגין ִדְתֵרין ִסְטִרין ֲאִחיָדן ֵליה, ּ ּּבְ א וַמָיא, ּ ֶּאּשָׁ ְּורוָחא . ּ
יה ִגי, ִּאְתְקִריב ּבֵ אּבְ יה ֲעִביְדּתָ ֵרין ְוָעִביד ּבֵ ּן ִאֵלין ּתְ ּ.  

ַכח ּתְ ֲהַדְייהו, ִאׁשְ ר ַעְפָרא ּבַ ְּדַכד ִאְתַחּבַ ַגְווָנא , ָעִביד ְואֹוִליד ַעְפָרא ַאֲחָרִנין, ּ ּכְ
ַגְווָנא ְדָזָהב. ִּדְלהֹון ַגְווָנא , ּ סוְסִפיָתא ְירֹוָקא)ב''ו ע''רל(אֹוִליד ַעְפָרא , ּּכְ ְּדִאיהו ּכְ ּ

ׁש ַגְווָנא ְדֶכֶסף. ְּדַדֲהָבא ַמּמָ ת ִעיָלָאה. אֹוִליד עֹוֶפֶרת, ּּכְ ַגְווָנא ִדְנֹחׁשֶ ּּכְ אֹוִליד ְקִסיְטָרא , ּ
ת זוָטא ְּדִאיהו ְנֹחׁשֶ ּ ַגְווָנא ְדַבְרֶזל. ּ ְרֶזל, ּּכְ ַבְרֶזל )ז''משלי כ(ְְוִסיָמִנך , אֹוִליד ּבַ ְרֶזל ּבְ  ּבַ

  .ָיַחד

א ֲחֵזי ָדא,  ַמִים ְוָעָפרֵּאׁש רוַח, ּתָ ְלהו ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּּכֻ ּ ָדא, ּ ָרן ָדא ּבְ ְוָלא ֲהֵוי . ְּוִאְתַקּשְׁ
הו ִפרוָדא ּּבְ ד ִאיהו אֹוִליד ְלָבַתר, ְּוָעָפר ָדא. ּּ ִאיּנון ִעָלֵאי, ּּכַ ָדא ּבְ ָרן ָדא ּבְ ָּלא ִמְתַקּשְׁ ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ם ִיָפֵרד )'בראשית ב(, ּּכְ ּ וִמּשָׁ יםּ ָעה ָראׁשִ ִאֵלין ֲהֵוי ִפרוָדא, ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּּבְ ּ ּ.  

ִגין ְדָהא ָעָפר ֵחיָלא ִדְתַלת ִעָלֵאי, ּּבְ ד ִאיהו אֹוִליד ּבְ ּּכַ ּ ָעה ַנֲהִרין, ּ ן , ַּאִפיק ַאְרּבְ ְּדַתּמָ
ֵחי ַאְבֵני ְיָקר ּכְ ּתַ ּוַבֲאַתר ַחד ִאיּנון, ִמׁשְ ֹדַלח ְוֶאֶב, ּ ם ַהּבְ יב ׁשָ ַֹהםִּדְכּתִ ְּוִאֵלין ַאְבֵני . ן ַהּשׁ

ֵריַסר ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ָּיָקר ִאיּנון ּתְ ָבִטין, ְּוִאיּנון ְלַאְרּבַ ֵריַסר ׁשְ יב, ָלֳקֵביל ּתְ שמות (, ִּדְכּתִ

מֹוָתם)ח''כ ֵרה ַעל ׁשְ ים ֶעׂשְ ּתֵ ָרֵאל ׁשְ ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ ְהֶייןָ◌ ַעל ׁשְ ֵריַסר.  ְוָהֲאָבִנים ּתִ  ְּוִאֵלין ּתְ
ָקר א, ּבָ חֹות ַיּמָ ְּדִאיּנון ּתְ ּ.  

א ֲחֵזי ָעה ִסְטִרין ִעָלִאין ְדַקאְמָרן, ּתָ ל ַאְרּבְ ּּכָ ָדא, ּ ָרן ָדא ּבְ ב ְדִמְתַקּשְׁ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,
א ְּוִאיּנון ִקיוָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ יר רוַח, ּּ ִּקיוָמא ְדָעְלָמא ַיּתִ ּ ּ ִגיֵנ, ּ ִגין ְדֹכָלא ַקְייָמא ּבְ ּּבְ ּ , ּיהּ

רוָחא א ָלא ַקְייָמא ֶאָלא ּבְ ְּוַנְפׁשָ ּ ַרע רוָחא ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ּ ְּדִאי ּגָ ּ א ָלא ָיִכיַלת , ּּ ַנְפׁשָ
ִתיב, ְּלִאְתַקְייָמא ֹלא ַדַעת ְנֶפׁש ֹלא טֹוב)ט''משלי י(, ְּוָרָזא ָדא ּכְ ם ּבְ ֹלא .  ּגַ א ּבְ ַנְפׁשָ

ּרוָחא ָלאו ִאיהו טֹוב   .ּ ְלִאְתַקְייָמאְוָלא ַיְכָלא, ּ

ֵריָסר ְדַקאְמָרן, ְוָתא ֲחֵזי ִּאיּנון ּתְ ֵריַסר ַאָבִנין, ּ ְּדִאיּנון ּתְ ָקר, ּ ֵריַסר ּבָ ִּדְתחֹות , ִּאיּנון ּתְ
א ך. ַיּמָ ִגין ּכַ יִאים, ְּבְ ֵריָסר ְנׂשִ ָּנְטלו ִאיּנון ּתְ ר )'במדבר ז(, ּ ֵנים ָעׂשָ ָקר ָלֹעָלה ׁשְ ל ַהּבָ  ּכָ

ּ ְוֹכָלא ָרָזא ִעָלָאה הוא.'ָפִרים ְוגֹו ּ ִמִלין ִאֵלין, ּ ח ּבְ ּגַ ּוַמאן ְדַיׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדָחְכְמָתא , ּ ח ּבְ ּגַ ַּיׁשְ
יה, ִּעָלָאה ְּדִעָקר ְדֹכָלא ּבֵ ּ ּּ.  

ְמעֹון' ָאַמר ר ִריך הוא ְלָאָדם, ִּחְזִקָיה' ָּהא ְדָאַמר ר, ׁשִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ְּ ,
ֵּמַעְפָרא ְדַמְקְדׁשָ ֵריּ א ִאְתּבְ ְמָתא, ּא ִדְלַתּתָ יה ִנׁשְ א ִדְלֵעיָלא ִאְתְייִהיב ּבֵ ֵּמַעְפָרא ְדַמְקְדׁשָ ּ ּ ּּ .

א ֵרי ֵמַעְפָרא ִדְלַתּתָ ָמה ְדַכד ִאְתּבְ ּּכְ ַלת ִסְטָרא ְיסֹוֵדי ָעְלָמא, ּ יה ּתְ רו ּבֵ ִּאְתַחּבְ ָהִכי ָנֵמי . ּ
ֵרי ֵמַעְפָרא ִדְלֵעיָלא ד ִאְתּבְ ּּכַ ַלת ִסְטֵרי ְיסֹוֵדי ָעְלָמאִאְתַח, ּ יה ּתְ רו ּבֵ ּּבְ ִלים ָאָדם, ּ ּתְ . ְוִאׁשְ

יב ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ֵרי ָאָדם לא ַיְחׁשֹב ְיָי)ב''תהלים ל(, ּ רוחֹו ְרִמָיה'  ַאׁשְ ּלֹו ָעֹון ְוֵאין ּבְ ֵאיָמַתי . ּ
רוחֹו ְרִמָיה, לֹו ָעֹון' ֹלא ַיְחׂשֹב ְיָי ְזַמן ְדֵאין ּבְ ּּבִ ּ ּ.  
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א  יר ֵמֲאָבָהן, ֲחֵזיּתָ ִלים ַיּתִ ּתְ ה ִאׁשְ ִריך הוא, ֹמׁשֶ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִגין ְדַמִליל ִעּמֵ ּּבְ ּ ּ ְּ ּ ,
ְלהו יר ִמּכֻ א ִעָלָאה ַיּתִ ִּמַדְרּגָ ּּ א ִעָלָאה ֲהָוה, ּ ה ְפִניָמָאה ְדֵבי ַמְלּכָ ּוֹמׁשֶ ּ ִתיב, ּּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

 ָלֵכן ֱאֹמר )'שמות ו(. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי', ֲעֹקב ְוגֹוָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַי
ָרֵאל ֲאִני ְיָי י ְיהוָדה ָאַמר. ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם' ִלְבִני ִיׂשְ ַּהאי ְקָרא ִאְפָכא הוא, ִּרּבִ יב , ּ ִּדְכּתִ

ַקְדִמיָתא ַחת ִסְבלֹות ִמְצַרִים ּבְ ְל, ְוהֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ִמּתַ י ֶאְתֶכם ֵמֲעבֹוָדָתםּוְלָבַתר ְוִהּצַ , ּתִ
י ֶאְתֶכם י ֶאְתֶכם, ּוְלָבַתר ְוָגַאְלּתִ ָרא ְוָגַאְלּתִ ּוְלָבַתר ְוהֹוֵצאִתי , ֲּהָוה ֵליה ְלֵמיָמר ֵמִעיּקָ

ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא. ֶאְתֶכם ָרא ְדֹכָלא ּבְ ִּעּקָ ָבָחא , ּ ׁשְ ָרא לֹון ּבִ ִריך הוא ְלַבּשְׂ א ּבְ ְּדָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְּדֹכָל ַקְדִמיָתאּ   .א ּבְ

  ]א''ה ע''דף כ -' בזוהר חלק [

י יֹוֵסי ָבָחא ְדֹכָלא, ָאַמר ִרּבִ ְּוָהא ׁשְ י ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי , ּ  )א''ה ע''דף כ(ְוָלַקְחּתִ
ַההוא ִזְמָנא, ֲּאַמר ֵליה. ְּוָאַמר ֵליה ְלָבַתר, ָלֶכם ֵלאֹלִהים ָבָחא ֶאָלא , ּּבְ ֵּלית ְלהו ׁשְ ּ

יִבי ְדָלא ִיְפקון ֵמַעְבדוְתהֹון ְלָעְלִמין. הְיִציָא ְּדָחׁשִ ּ ּ ן ְדָכל ֲאִסיֵרי , ּ ּמָ ִגין ַדֲהוֹו ָחָמאן ּתַ ּּבְ ּ
י ָרא ְדָחָרׁשֵ ִקׁשְ רו לֹון ּבְ יַנְייהו ְמַקׁשְ ַּדֲהוֹו ּבֵ ּ ּ יַנְייהו ְלָעְלִמין, ּ ּוְבִגין . ְּוָלא ַיְכִלין ְלָנְפָקא ִמּבֵ

ך ַּלְייהו ִמּכָֹלאַּמה ְדָחִביב ָע, ְּכַ יה, ּ רו ּבֵ ּשָׂ ִּאְתּבַ ּ.  

ב ְדָנְפקו יָמא ַאף ַעל ּגַ ְּוִאי ּתֵ ָּהא ִדיְלָמא ִיְזלון , ּ א לֹון)חיליהו(ּּ ְתַרְייהו ְלַאְבָאׁשָ , ּ ּבַ
י ֶאְתֶכם ֵמֲעבֹוָדָתם ְלּתִ ִתיב ְוִהּצַ ְזבון. ּכְ ּתֵ יָמא ָהא ִיְפקון ְוִיׁשְ ְּוִאי ּתֵ , ִריָקאְוָלא ְיֵהא לֹון ְפ, ּ

ְזרֹוַע ְנטוָיה י ֶאְתֶכם ּבִ ְלמוד לֹוַמר ְוָגַאְלּתִ ּּתַ ֵלם. ּ יָמא ֹלא ְיַקּבְ י, ְוִאי ּתֵ ִתיב ְוָלַקְחּתִ . ָהא ּכְ
ֵלם ֹלא ְיִביֵאם ָלָאֶרץ ְיַקּבְ ׁשֶ יָמא ּכְ ִתיב ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ְוגֹו, ְּוִאי ּתֵ   .'ָהא ּכְ

י ֶאְתֶכ)'שמות ו(רעיא מהימנא  ם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים  ְוָלַקְחּתִ
י ֲאִני ְיָי ם ּכִ ִּפּקוָדא ָדא ַקְדָמָאה ְדָכל ִפּקוִדין' ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו' ִויַדְעּתֶ ּ ּ ּּ יָתא ַקְדָמָאה . ּ ֵראׁשִ

ְּדָכל ִפּקוִדין ְכָלָלא, ּּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְכָלָלא. ּ ּע ְדִאית ְּלִמְנַד. ַמאי ּבִ
ִליָטא ִעָלָאה ּׁשַ ְּדִאיהו ִרּבֹון ָעְלָמא, ּ ְלהו, ּ ּוָבָרא ָעְלִמין ּכֻ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוָכל ֵחיֵליהֹון, ּּ . ּׁשְ

ְכָלָלא ְפָרט. ְּוָדא ִאיהו ּבִ ְּוסֹוָפא ְדֹכָלא ּבִ ְפָרט, ּ ְּלִמְנַדע ֵליה ּבִ ּ.  

א ְוסֹוָפא ָרָזא ְדָכ ּוְכָלל וְפָרט ִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ ֲחָדאּ א ּכַ ַהאי , ּר ְונוְקּבָ ר ָנׁש ּבְ ַכח ּבַ ּתְ ְוִאׁשְ
ְכָלל וְפָרט, ָעְלָמא ק ּבִ ְּדִאְתַעּסָ ָלל וְפָרט, ּ ַהאי ָעְלָמא ִאיהו ּכְ ר ָנׁש ּבְ ּּבַ ּקוָנא ְדַהאי . ּ ּּתִ ּ
ָלל וְפָרט, ָעְלָמא ִּאיהו ּכְ ך. ּ ִגין ּכָ יָתא ְדֹכָלא, ְּבְ ִּראׁשִ ְּלִמְנַדע ְדִאית ׁשַ, ּ ִּליט ְוַדָיין ַעל ּ ּ
ל ָעְלִמין, ָעְלָמא ּוָבָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש ֵמַעְפָרא. ְּוִאיהו ִרּבֹון ּכָ ְמָתא , ּ ַאפֹוי ִנׁשְ ְּוָנַפח ּבְ
ְּדַחֵיי ָלל, ּ אֹוַרח ּכְ   .ְּוָדא ִאיהו ּבְ

ְצַרִים ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ ִריך הו, ּּכַ א ּבְ ָּלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ה ּ יָון ְדָאָתא ֹמׁשֶ ּא ּכֵ
ְייהו ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה ָדא אֹוִליף לֹון, ְּלַגּבַ ּ יב, ּ י ֲאִני ְיָי, ִּדְכּתִ ם ּכִ ֱאלֵהיֶכם ' ִויַדְעּתֶ

ְּוִאְלָמֵלא ִפּקוָדא ָדא. 'ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ְוגֹו ּ ָרֵאל ֵמֵהיְמִנין, ּ ין , ָלא ֲהוֹו ִיׂשְ ָכל ִאיּנון ִניּסִ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]946דף [ -ּ

ּוְגבוָר ִמְצַרִיםּ ָלל. ּן ְדָעַבד לֹון ּבְ אֹוַרח ּכְ יָון ְדָיְדעו ִפּקוָדא ָדא ּבְ ּּכֵ ּ ּ ין , ּּ ִּאְתָעִבידו ְלהֹון ִנּסִ
ּוְגבוָרן ּ.  

ִנין' ּוְלסֹוף מ ָכל ִאיּנון ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ׁשְ ָדלו ּבְ ּתְ ְּדָקא ִאׁשְ ּ ּ ּ ה, ּּ , ְּדאֹוִליף לֹון ֹמׁשֶ
ין ִאיּנון ְדִמְתָנ ּּבֵ ֵדיןּ ין ִאיּנון ְדִמְתָנֲהֵגי ְלַבר ֵמַאְרָעא ּכְ ַאְרָעא ּבֵ ֲּהֵגי ּבְ אֹוַרח , ּ אֹוִליף לֹון ּבְ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך)'דבהם ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּפָרט ָ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ְוֲהׁשֵ ַּהיֹום ַדְייָקא, ּ ַמה , ּ
ְדַמת ְדָנא ְּדָלא ֲהָוה ְרׁשו ִמּקַ ּ י ְיָי. ּ אֹוַרח ְפָרט, ּוא ָהֱאלִהיםה' ּכִ ָּדא ּבְ ִמָלה ָדא, ּ ּּבְ ה , ּ ּמָ ּכַ

ה ְּוַההוא ְדַקְדֵמיָתא, ְוָדא. ָּרִזין ְוִסְתִרין ִאית ּבָ ּּכָֹלא ִמָלה ֲחָדא, ּ ְכָלל, ּ ְוָדא , ָּדא ּבִ
ְפָרט   .ּבִ

יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ית ָדַעת'  ִיְרַאת ְיָי)'משלי א(, ָהא ּכְ ירוָצא. ֵּראׁשִ אֹוַרח ְפָרט,ּּתִ ּ ָדא ּבְ ּ ,
ְּלִמְנַדע ַמאן ִאיהו ִיְרַאת ְיָי יה. 'ּ ב ְדִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַדֲחָלא ִמּנֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַעד ָלא , ּ

ית ַדַעת, ִּיְנַדע ִתיב ֵראׁשִ יָתא, ֲּאָבל ָהָכא ּכְ ְּלִמְנַדע ֵליה ְדָהא ִאיהו ֵראׁשִ ּ ּ ְּלִמְנַדע ֵליה , ּ ּ
אֹוַרח ְפָרט   .ּּבְ

ךּבְ ְכָלל וְפָרט, ְִגין ּכַ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה ְלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ א , ּ ֵריׁשָ ּבְ
ְכָלל.  ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון)ד''ישעיה מ(ְּוָרָזא ָדא . ּוְבסֹוָפא ַוֲאִני , ֲאִני ִראׁשֹון ּבִ

ְפָרט ְכָלָלא ֲחָדא. ַאֲחרֹון ּבִ ְכָלל. ְוָרָזא ֲחָדא, ְּוֹכָלא ּבִ יָון ְדִיְנַדע ָדא ּבִ ּּכֵ ּ ל , ּ ִלים ּכָ ַיׁשְ
ְייפֹוי ּוַמאן ִאיּנון. ׁשַ ּח ִפּקוִדין''רמ. ּ ְּדִאיּנון רמ, ּ ְייִפין ְדַבר ָנׁש''ּ ִלים . ּח ׁשַ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ

ְכָלל הו ַעל ַהאי ּבִ אֹוַרח ְפָרט, ּּבְ ֵדין ִיְנַדע ּבְ ּּכְ ְּדָדא ִאיהו , ּ ַּאְסָווָתא ְלֻכְלהוּ ל , ּ ְּוִיְנַדע ּכָ
א ּתָ ְייִפין, יֹוֵמי ׁשַ ָרן ְלֵמיַהב ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ   .ְּדִמְתַחּבְ

יָמא א, ְוִאי ּתֵ ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ ְייִפין, ּכָ ַּוַדאי ָהִכי הוא ֵעיָלא . ְֵהיך ַיֲהִבין ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ ּ ּ
א א ְויֹוֵמי ִדיֵליה, ְוַתּתָ ּתָ ּׁשַ אַי, ּ ְייִפין ֵעיָלא ְוַתּתָ ְייִפין )בזמנא(, ֲּהִבין ַאְסָווָתא ְלָכל ׁשַ ּ ְדׁשַ

ְלָיין ֲעָלן ִמְלֵעיָלא ֵדין ַאְסָווָתא ְוַחִיין ּתַ א ּכְ ּתָ אן ְליֹוֵמי ׁשַ ְרּכָ ֲּאִריקו ּבִ ּ ּ . ְּוִאְתַמְלָיין ִמּכָֹלא, ּ
ִרים לֹון א. ַמאן ּגָ ּתָ   .יֹוֵמי ׁשַ

  ]ב''ה ע''דף כ -' בזוהר חלק [

א ִאיּנון ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ֵלית ָלך , ּאוף ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ ִלים ּגוֵפיה ּבְ ר ָנׁש ַיׁשְ ד ּבַ ְּכַ ּ ּ ּ ּ ּּ
יה ְרָכא ִמּנֵ ל יֹוָמא ְדָלא ַאְתָייא ְלִאְתּבָ ּּכָ יה, ּ ְרָכאן ִמּנֵ ְּוַכד ִאיּנון ִאְתּבָ ֵדין ַחִיין , ּ ּּכְ

ְלָיין ָעֵליה ִמ ְּלֵעיָלאְּוַאְסָווָתא ּתַ ִרים ֵליה. ּ א. ַּמאן ּגָ ּתָ א. ִּאיּנון יֹוֵמי ׁשַ ּתָ ָמה , יֹוֵמי ׁשַ ּכְ
ְרָכאן ִמְלֵעיָלא ֵמָרָזא  ְּדִאְתּבָ ּ א ֵמָרָזא . ּ ְדָאָדם)ב''ה ע''דף כ(ּ ּתָ ְרָכאן ִמּתַ ָהִכי ָנֵמי ִאְתּבָ

  .ְּדָאָדם

ַהאי ָעְלָמא ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִאֵלין , ַּזּכָ ִּפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתאּּבְ ּ ְּדִאְקרון ָאָדם, ּ ּ ,
יב ם)ד''יחזקאל ל(. ִּדְכּתִ ם ְקרוִיים ָאָדם.  ָאָדם ַאּתֶ ְּועֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָלא , ַּאּתֶ ּ
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ָרֵאל ִאְקֵרי ָאָדם. ִּאְקרון ָאָדם ּוְבִגין ְדִיׂשְ ִאיּנון ִפּקוִדין , ּ ְדָלא ּבְ ּתַ ִּאית לֹון ְלִאׁשְ ּ ּּ
ָרָזא ְדָאָדם, ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, אֹוַרְייָתאְּד   .ּּבְ

ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני ִריך הוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ד ָיַהב קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ִּמָלה ַקְדָמָאה ִאיהו , ְּ ּ
יִאין)עלמין(ָּאֹנִכי ַסְלָקא ְלָרִזין , ָאֹנִכי ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ְדִפּקוָדא ַקְדָמ.  ַסּגִ ּ ְּלִמְנַדע , ָאהּ

ְכָלָלא יב ָאֹנִכי. ֵּליה ּבִ ִגין ִדְכּתִ ִליָטא ִעָלָאה , ָהא ָקא ָרִמיז, ּּבְ ְּדִאית ֱאָלָהא ׁשַ ּ  )דאיהו(ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַעל ָעְלָמא י ְיָי)'דברים ד( ּכְ ֱּאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא'  ּכִ ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה , ָ ּ
ְכָלל ְפָרט. ּבִ ִגין: ּבִ יבּבְ ֱּאֹלֶהיך ָדא ְפָרט' ה, ּ ִדְכּתִ ּ ָלל וְפָרט, ָ ִּפּקוָדא ַקְדָמָאה, ְּוָדא ּכְ ּ ,

א וְבסֹוָפא ִריׁשָ ְּדִאְצְטִריך ְלִמְנַדע ּבְ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ  .)כ רעיא מהימנא''ע(. ּּכְ

ה )'שמות ו( ְמעו ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ְוֹלא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ן ֶאל ּבְ ה ּכֵ ר ֹמׁשֶ ַמאי . ִּמּקֹוֶצר רוַחּ ַוְיַדּבֵ
י ְיהוָדה. ִּמּקֹוֶצר רוַח י, ָּאַמר ִרּבִ י . ְּוָלא ֲהוֹו ְלִקיֵטי רוָחא, ְּדָלא ֲהוֹו ְנִפיׁשֵ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון ְתָרָאה. ְּלֵמיַהב לֹון ְנִפיׁשו, ְּדַעד ָלא ָנַפק יֹוְבָלא: ִּמּקֹוֶצר רוַח, ׁשִ ַעד ָלא , ְּורוַח ּבַ
ד  ְלָטא ְלֶמְעּבַ ּוְכֵדין ֲהָוה ָעאקו ְדרוָחא, ִּנימוֵסיׁשַ ּ ּ ְתָרָאה ְדַקאְמָרן. ַּמאן ִאיהו. ּ ּרוַח ּבַ ּ .

א דעד לא יהב ליה יובלא ברכה על האי רוחא לאתקיימא נפש תתאה ולא ''נ(
  )שלטא האי רוח על נפש אלא כד אתברכא מיובלא כדין יהא רוחא ומאן איהו רוח

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ָמֵעִני ַפְרֹעה ַוֲאִני  ֵהן)'שמות ו(ּכְ ְמעו ֵאַלי ְוֵאיך ִיׁשְ ָרֵאל ֹלא ׁשָ ֵני ִיׂשְ ְ ּבְ ּ
ָפָתִים ָפָתִים, ֲעַרל ׂשְ ִתיב . ַמאי ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ ַקְדִמיָתא ּכְ ּ ֹלא ִאיׁש ְדָבִרים )'שמות ד(ְוָהא ּבְ

י ְכַבד ֶפה וְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי' ָאֹנִכי ְוגֹו ּּכִ ִרי, ּ א ּבְ ּך הוא ֲהָוה אֹוִתיב ֵליהְּוקוְדׁשָ ּ  שמות(, ְ

ם ֶפה ָלָאָדם ְוגו )'ד ָ ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ִעם ִפיך)'שמות ד( ְּוהוא ָאַמר', ִּמי ׂשָ ך , ּ ְַסְלָקא ַדְעּתָ ּ ּ
ן ָפָתִים, ְּדָלא ֲהָוה ּכֵ א ָאַמר ַוֲאִני ֲעַרל ׂשְ ּתָ ָּאן הוא ִמָלה ְדַאְבַטח ֵליה , ִאי ָהִכי, ְוַהּשְׁ ּ ּּ

ַקְדִמיָתאּקוְדׁשָ ִריך הוא ּבְ ּא ּבְ ְ.  

ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו ה ָקָלא, ּ ְּוִדּבור ְדִאיהו ִמָלה ִדיֵליה, ֹמׁשֶ ּ ּ ּ ָגלוָתא, ּּ ַּוֲהָוה ִאיהו , ֲּהָוה ּבְ
א ִמִלין ּוְבִגין ָדא ָאַמר, ָּאִטים ְלָפְרׁשָ ָמֵעִני ַפְרֹעה, ּ עֹוד ְדִמָלה ִדיִלי ִאיִהי , ְְוֵאיך ִיׁשְ ּּבְ ּּ

ָגל ּוָתא ִדיֵליהּבְ ּ ְּדָהא ֵלית ִלי ִמָלה, ּּ ַרע. ּ ָגלוָתא, ָּהא ֲאָנא ָקָלא ִמָלה ּגָ ְּדִאיִהי ּבְ ְוַעל , ּ
ֲהֵדיה, ָּדא ִריך הוא ְלַאֲהֹרן ּבַ א ּבְ ף קוְדׁשָ ּתַ ּׁשָ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ָגלוָתא, ּתָ ל ִזְמָנא ְדִדּבור ֲהָוה ּבְ ּּכָ ּ יה, ּ ַלק ִמּנֵ ּוִמָלה ֲהָו, ָּקָלא ִאְסּתְ ֹלא ּ ה ָאִטים ּבְ
ה, קֹול ד ָאָתא ֹמׁשֶ לא ִמָלה. ָאָתא קֹול, ּכַ ה ֲהָוה קֹול ּבְ ּוֹמׁשֶ ָגלוָתא, ּ ִגין ְדֲהָוה ּבְ ּּבְ ְוָכל , ּ

ָגלוָתא ִּזְמָנא ְדִדּבור ֲהָוה ּבְ ּ ָלא ִדּבור, ּ ה ָאִזיל ָקָלא ּבְ ֹּמׁשֶ ְּוָהִכי ָאִזיל ַעד ְדָקִריבו , ּ ּ
ְּלטוָרא ְדִסיַני ּוְבַההוא ִזְמָנא, ְיִהיַבת אֹוַרְייָתאְוִאְת, ּ ִדּבור, ּ ר ָקָלא ּבְ ּוְכֵדין ִמָלה , ִּאְתַחּבָ ּ

ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה)'שמות כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַּמִליל ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ ּ ַוְיַדּבֵ , ּוְכֵדין. ּ
ְדָקא ֵיאֹות ִמָלה ּכְ ִלים ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ה ִאׁשְ ִלימוּקֹול ְוִדּבור, ֹּמׁשֶ ׁשְ ֲחָדא ּבִ   .ּ ּכַ

ה ִאְתְרִעים יה, ְּוַעל ָדא ֹמׁשֶ ַרע ִמּנֵ ְּדִמָלה ּגָ ר ַההוא ִזְמָנא ְדַמִליַלת ְלִאְתַרֲעָמא , ּּ ּּבַ ּ ּ
יב, ֲעלֹוי ִזְמָנא ִדְכּתִ ֶמך)'שמות ו(, ּּבְ ׁשְ ר ּבִ אִתי ֶאל ַפְרֹעה ְלַדּבֵ ָ וֵמָאז ּבָ ּ  )'שמות ו(ִּמַיד , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]948דף [ -ּ

ר ֱאֹלִהים  הַוְיַדּבֵ ָרא ִמָלה ְלַמְלָלא וָפַסק ָלה. ֶאל ֹמׁשֶ א ֲחֵזי ְדָהִכי הוא ְדׁשָ ּּתָ ּ ּ ּ ּּ ִגין ְדַעד , ּ ּּבְ
ר ֱאֹלִהים ְוגֹו יב ַוְיַדּבֵ ִלים ָקָלא. 'ָּלא ָמָטא ִזְמָנא ִדְכּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוָפַסק ְוַאׁשְ

ָגל. 'ַּויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה ִגין ְדִדּבור ֲהָוה ּבְ ּּבְ   )ותא חזי(. ְּוָלא ָמָטא ִזְמָנא ְלַמְלָלא, ּוָתאּ

ך ִגיֵני ּכַ ַקְדִמיָתא, ְּבְ ִלים ִמָלה ּבְ ה ָלא ֲהָוה ׁשְ ּ ְדִאיהו קֹול)דהכי אתחזי(, ֹּמׁשֶ ְוָאֵתי , ּ
ִגין ִדּבור ּּבְ לוָתא, ּ ְּלַאָפָקא ֵליה ִמן ּגָ ּ לוָתא. ּ יָון ְדָנַפק ִמן ּגָ ּּכֵ רו קֹול ְוִד, ּ ּּבור ְּוִאְתֲחּבָ

טוָרא ְדִסיַני ֲחָדא ּבְ ּּכַ ה ְוִאְתֵסי, ּ ִלים ֹמׁשֶ ּתְ ֲחָדא , ִאׁשְ ֵדין קֹול ְוִדּבור ּכַ ַכח ּכְ ּתְ ְּוִאׁשְ
ִלימו ׁשְ   .ּּבִ

  ]א''ו ע''דף כ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ ה ּבְ ל יֹוִמין ְדֲהָוה ֹמׁשֶ לוָתא, ּּכָ ְּדָבָעא ְלַאָפָקא ִמָלה ִמן ּגָ ּּ ּ ַמִליל ָלא, ּ
ְּדִאיהו ִדּבור, ִּמָלה ּ ּ לוָתא. ּ יָון ְדָנַפק ִמן ּגָ ּּכֵ ִדּבור, ּ ר קֹול ּבְ ַּההוא ִמָלה ְדִאיהו , ְּוִאְתֲחּבָ ּ ּּ
ִּדּבור ָרֵאל, ּ ר לֹון ְלִיׂשְ ַּעד ְדָקִריבו ְלטוָרא ְדִסיַני, ֲּאָבל ָלא ַמִליל, ַאְנִהיג ְוָדּבַ ּ ּ ּוָפַתח , ּ

אֹוַרְייָתא יָמא. י ִאְתָחֵזיְּדָהִכ, ּבְ ֵחם ָהָעם)ג''שמות י(, ְוִאי ּתֵ י ָאַמר ֱאֹלִקים ֶפן ִיּנָ ָלא , ּ ּכִ
ר י ִדּבֵ ִתיב ּכִ י ָאַמר, ּּכְ אי, ֶּאָלא ּכִ ֲחׁשָ א ּבַ ְּדִאיהו ְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ  )ב''ד ע''ויחי רל(ְוָהא , ּ

ה ַויֹא )א''ו ע''דף כ( .אֹוִקיְמָנא ר ֱאֹלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ְּיהוָדה ָפַתח' ר. 'ֶמר ֵאָליו ֲאִני הַּוְיַדּבֵ ּ ,
י ֲאִני ִלְפּתֹוַח ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר ְוגֹו)'שיר השירים ה( י ֲאִני ִלְפּתֹוַח . ' ַקְמּתִ ַקְמּתִ

א ֲחֵזי. ָּדא ָקָלא, ְלדֹוִדי ָגלוָתא, ּתָ ד ִאיִהי ּבְ ָרֵאל ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ַלק ִמיָנה, ּּכְ ָּקָלא ִאְסּתְ ּ ,
ַכך ִמיָנהּוִמ ּתְ ָּלה ִאׁשְ ְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ י דוִמָיה)ט''תהלים ל(ּּכְ ּ ְנֱאַלְמּתַ ּ ַער ִמְלָתא. ּ , ְּוִאי ִאּתְ

ִתיב ַלק ִמיָנה, ְודֹוִדי ָחַמק ָעָבר, ַמה ּכְ ְּדָהא ָקָלא ִאְסּתְ ּוָפְסָקא ִמָלה, ּ  )כמה דאת אמר(. ּ
ה ר ֱאלִהים ֶאל ֹמׁשֶ ִתיק, ִּריַאת ְלַמְלָלאׁשָ, ְּוַעל ָדא ַוְיַדּבֵ ִלים ָקָלא . ּוָפַסק ְוׁשָ ְלָבַתר ַאׁשְ

  .'ְּוָאַמר ַויֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה

ַיֲעֹקב ּתֹוֶסֶפת ָוא, ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ִלימו , ו''ּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ַּדֲאָבָהן ַיֲעֹקב ּתֹוֶסֶפת , ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקבֱאלֵהי ַאְבָרָהם ֱאלֵהי , ּּכְ ּבְ

י יֹוֵסי. ו''ָוא ִתיב , ִאי ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ֱָאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך '  ֲאִני ה)ח''בראשית כ(ָהא ּכְ

ִיְצָחק ּתֹוֶסֶפת ָוא, ִואלֵהי ִיְצָחק   .ו''ָהא ּבְ

ִפיר ֲהָוה, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדַיֲעֹקב ֲהָוה ַקָי, ּׁשַ ּּבְ ִיְצָחק, יםּ דהוה (, ְּוַאְכִליל ֵליה ְלַיֲעֹקב ּבְ

כו ֵעינֹוי)מית ּ ְדִאְתַחּשְׁ ת, ּ ּמֵ ַהאי ָעְלָמא, ַוֲהָוה ּכַ ר ָנׁש ִאיהו ַקָיים ּבְ עֹוד ְדּבַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ָלא , ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ר ֲעלֹוי ׁשְ ִיְצָחק, ִּאְדּכַ ְּוַעל ָדא ַאְכִליל ֵליה ּבְ א ְדִמית ַיֲע. ּ ּתָ ָאָתא , ֹקבַּהׁשְ

ַאְתֵריה ִּמָלה ּבְ תֹוֶסֶפת ו, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב. ּ   .'ּבְ

ָדי  ֵאל ׁשַ ִּמּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא, ִּאְתָחֵזיָנא ְלהו: )א''ג ע''בראשית קפ(ּּבְ ְוָלא . ּ
ְלחֹוד ְוָלא . ּ ְדָנֲהָראִּאְתָחֵזיָנא ִמּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא נוְקָבא ּבִ ׁשו ּבְ ּמְ ּתַ יָמא ְדָהא ִאׁשְ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ

יר א ֲחֵזי. ַיּתִ ן ְלָעְלִמין, ּתָ ְּדָלא ִאְתָפְרׁשָ ִריִתי , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ
ם ה, ִאּתָ ר ִעּמָ ִרית ִאְתַחּבַ ְּדָהא ּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]949דף [ -ּ

ִריך הוא ִא א ּבְ קוְדׁשָ ּּמִ ְּדָהא ִאיהו ָקָאַמר ְדָלא ָפִריׁש לֹון, ּית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיָלףְּ ּ ּ ּ ,
ָדי ֵאל ׁשַ יב ּבְ ִּדְכּתִ ם, ּ ִריִתי ִאּתָ ִיחוָדא , ּוְכִתיב ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ ִגין ְלַקְייָמא ִקיוָמא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ

ם ְוגֹו, ַחד ִריִתי ִאּתָ ַמר. 'ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ י ִלְבִרית, ָהא ִאּתְ   .ָיִרית ְלַאְרָעא, ַּמאן ְדַזּכֵ

י יֹוִסי י ִחָייא ְוִרּבִ ְמעֹון, ִּרּבִ י ׁשִ ִכיֵחי יֹוָמא ַחד ָקֵמיה ְדִרּבִ ֲּהוֹו ׁשְ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ָּפַתח ִרּבִ
ּּגורו )ט''איוב י(, ְוָאַמר י ֵחָמה ֲעֹונֹות ֶחֶרב ְלַמַע)ב''ב ע''ויקרא נ( ּ ן ּ ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב ּכִ

דון ְדעון ׁשַ ּּתֵ ּ ִתיב. ּ ִדין ּכְ ּּגורו ָלֶכם ִמְפִני ֶחֶרב. ּׁשַ ּ  ֶחֶרב נֹוֶקֶמת )ו''ויקרא כ(ָּדא . ַמאן ֶחֶרב, ּ
ִרית ְבִרית, ְנַקם ּבְ ר ּבִ ּקֵ ָלא ַמאן ִדְמׁשַ ּכְ ְּדָהא ַהאי ֶחֶרב ָקִאים ְלִאְסּתַ ר , ּ ּקֵ ְּדָכל ַמאן ִדְמׁשַ ּ

ְבִרית יה)ב'' עג''ויחי ר(ּנוְקָמא , ּבִ ּ ְדַנְקִמין ִמּנֵ   .ַּהאי ֶחֶרב הוא, ּ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ י ֵחָמה ֲעֹונֹות ָחֶרב)ט''איוב י(, ּ ר . ַמאי ַטֲעָמא.  ּכִ ּקֵ ִגין ְדַמאן ִדְמׁשַ ּּבְ ּ
ְבִרית א, ּבִ יאוְבּתָ ָּפִריׁש ּתִ ַער ְּדָהא ָלא ִאּתְ, ְּוָלא ָיִהיב ְלַאְתֵריה, ְּוָלא ָנִטיל ַמאן ְדָנִטיל, ּ

יה ַאְתֵריה ְּלַגּבֵ ִרית. ּ ְּוָכל ַמאן ְדָנִטיר ֵליה ְלַהאי ּבְ ִרית , ּ ֲעָרא ְלַהאי ּבְ ִרים ְלִאּתְ ִּאיהו ּגָ
ִאין. ְּלַאְתֵריה ְרָכאן ִעָלִאין ְוַתּתָ   .ְּוִאְתּבָ

ִרית ְלַאְתֵריה ַער ַהאי ּבְ ָעְלָמא. ַּמאן ִאּתְ ִאין ּבְ ָכחו ַזּכָ ּתְ ד ִאׁשְ ,  ֵמָהָכא,ְמָנא ָלן. ּּכַ
יב ָנַען ֶאת ֶאֶרץ )'שמות ו(, ִּדְכּתִ ם ָלֵתת ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ּכְ ִריִתי ִאּתָ  ְוַגם ֲהִקימֹוִתי ֶאת ּבְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרב. ַּמאי ְמגוֵריֶהם. ְּמגוֵריֶהם ּּכְ ּ ּ ִגין ְדִאיהו ֲאָתר. ּ ּּבְ ּ ,
ָעְלָמא ֵדי ָמגֹור ּבְ ּ ָדא ּגורו ָלֶכם ִמְפֵני ֶחֶרבְוַעל, ְּדַאׁשְ ּ ּ ּ.  

רו ָבה ר ּגָ ֲּאׁשֶ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתְקִריבו ְלַגּבֵ ּ ּ ְּ ה ְדִחילו, ּ ְּדִחילו ּבָ ּ ּ ּ ּ ,
ּוְדִחילו  ה ְלִמיַטר ִפקודֹוי)א ודחילו דחילו''נ(ּ ּ ִעָלָאה ּבָ ּּ ֵדי . ּ ַהאי ָלא ִיׁשְ א דהא לא ''נ(ְּדִאי ּבְ

יה ְדַבר ָנׁש)אשדי ּ ְדִחילו ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ַאר , ּ ׁשְ ִריך הוא ְלָעְלִמין ּבִ א ּבְ ָּלא ָדִחיל ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ִּפקודֹוי ּ.  

  ]ב''ו ע''דף כ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי א, ּתָ ִאְתָערוָתא ִדְלַתּתָ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ְלַגּבֵ ָערו ִיׂשְ ד ִאּתְ ּּכַ ּ  ְּוָצְווחו, ְּ
ִתיב, ָּלֳקְבֵליה ִריִתי, ַמה ּכְ ְבִרית ֲהֵוי ָזכֹור, ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ ַער . ְּדָהא ּבִ ּוְכֵדין ִאּתְ

א יאוְבּתָ וָרא ַחד, ּּתִ ִקּשׁ ָרא ּכָֹלא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ַער. ּ ִרית ִאּתְ יָון ְדַהאי ּבְ וָרא ְדֹכָלא , ּּכֵ ָּהא ִקּשׁ ּ ּ
ַער ִריִתי. ִאּתְ ַאְתֵריה,ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ ּ ְלִאְזַדְווָגא ֵליה ּבְ ּ ּ ָרֵאל , ְּוַעל ָדא. ּ ָלֵכן ֱאמֹור ִלְבֵני ִיׂשְ
ר ה)'שמות ו(. 'ֲאִני ה ָרֵאל ְוֶאל ַפְרֹעה '  ַוְיַדּבֵ ִני ִיׂשְ ה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצֵום ֶאל ּבְ ֶּאל ֹמׁשֶ ּ

ָרא, יֹוֵסי ָאַמר' ר. ְֶמֶלך ִמְצָרִים ָרֵאל ְלַדּבְ ֵני ִיׂשְ ְדָקא ֲחֵזיֶאל ּבְ ַנַחת ּכַ ו ''דף כ(,  לֹון ּבְ

יה ְיָקר: ְּוֶאל ַפְרֹעה )ב''ע ְּואוְקמוָה, ְּלַאְנָהָגא ּבֵ ּ.  

י ֵייָסא י ֵבית ֲאבֹוָתם)'שמות ו(ְֲאַמאי ָסִמיך ָהָכא , ָאַמר ִרּבִ ָאַמר , ֶּאָלא. ּ ֵאֶלה ָראׁשֵ
ִריך הוא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ רו לֹון ִלְבֵני ִיׂשְ, ְּ ַּדּבְ ַנַחתּ ב ְדִאיּנון ַיְתֵבי , ָרֵאל ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ
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ָיא פוְלָחָנא ַקׁשְ ִני ַמְלִכין ִאיּנון, ּּבְ ך. ַּמְלִכין ּבְ ְוְבִגין ּכַ ִתיב, ּ י ֵבית ֲאבֹוָתם , ּכְ ֵּאֶלה ָראׁשֵ
ִּאֵלין ְדַאּתְ ָחֵמי ית ֲאָבָהן ִאיּנון, ּ י ּבֵ   .ֵּריׁשֵ

י ִחָייא ְּדֻכְלהו ָל, ָּאַמר ִרּבִ רו ִנימוֵסיהֹוןּּ ּקְ ּא ׁשַ א ַאֲחָרא ִאֵלין , ּ ַעּמָ ְּוָלא ִאְתָעְרבו ּבְ ּ
א ְייהו ַקִדיׁשָ דוְכּתַ ִּאיּנון ְדַקְיימו ּבְ ּ ּ ּ ּ ִמְצָרֵאי, ּ הו ּבְ ְקרו ְלִאְתָעְרָבא ּבְ ְּוָלא ׁשָ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ה וְלַאֲהֹרן, ֲאָחא ִגין ְלַאְייָתָאה ְלֹמׁשֶ ְּדִאיּנון ִאְתָחזו, ּּבְ ּ ָרֵאלּ ּן ְלַאָפָקא ְלהו ְלִיׂשְ ּוְלַמְלָלא , ּ ּ
חוְטָרא, ְלַפְרֹעה ּוְלַרָדָאה ֵליה ּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ יהֹון ְדִיׂשְ ִגין ִדְבָכל ֵריׁשֵ ּּבְ ָווַתְייהו, ּ ַכח ּכְ ּתְ   .ָּלא ִאׁשְ

א ֲחֵזי נֹות פוִטיֵאל לֹו ְלִאּשָׁ)'שמות ו(, ּתָ ן ַאֲהֹרן ָלַקח לֹו ִמּבְ ּ ְוֶאְלָעָזר ּבֶ ֶלד לֹו ּ ה ַוּתֵ
י ֲאבֹות ַהְלִוִים ֶּאת ִפיְנָחס ֵאֶלה ָראׁשֵ ּ י. ּ ְלחֹודֹוי ֲהָוה, ְּוִכי ֵאֶלה ָראׁשֵ , ֶּאָלא. ְּוָהא הוא ּבִ

ָרֵאל ה ַאְלִפין ְוִרְבָוון ִמִיׂשְ ּמָ ִגין ְדִפיְנָחס ִקֵיים ּכַ ּּבְ ּ י ֲאָבָהן, ּ ְּוהוא ִקֵיים ְלָראׁשֵ  )ליואי(, ּ
יה ֵאֶל ִתיב ּבֵ ּּכְ   .הּ

י, ּּתו ֶלד לֹו ֶאת ִפיְנָחס ֵאֶלה ָראׁשֵ ַּוּתֵ יה, ּ ַכח ּבֵ ּתְ י ְדֵליָוֵאי ִאׁשְ ּאֹוְבָדא ְדֵריׁשֵ ּ ּוַמה , ּ
ְּדִאיּנון  ְרעו ְוִאּתוָקדו)ב''ו ע''ויקרא נ(ּ ּ ּגָ ּ ִלים, ּ הוָנָתא ִדיְלהֹון, ּהוא ַאׁשְ ְּוָרַווח ּכְ ְרָיא , ּ ְוׁשַ

יה ַטְסטוָקא ְדַתְרַווְיי ּּבֵ ּ יה. ּהוּ ַכח ּבֵ ּתְ י ְדֵליָוֵאי ִאׁשְ ּאֹוְבָדא ְדֵריׁשֵ ּ ּוַמאן ִניְנהו, ּ ָנָדב . ּ
ִּאיּנון ְפִריׁשו ָאת ַקְייָמא ֵמַאְתֵריה. ַּוֲאִביהוא ּ ּּ ך. ְּוהוא ָאָתא ְוָחַבר לֹון, ּ ִגין ּכַ ִאְתְייִהיב , ְּבְ

ֵּליה ָירוָתא ְּורוָחא ְדַתְרַווְייהו, ּ ּ ר ָהָכא ַע. ּ   .ּל ַמה ְדֶלהֵוי ְלָבַתרְוַאְדּכַ

יָמא ר ָהָכא ִפיְנָחס, ְוִאי ּתֵ ִריך הוא ְלַאֲהֹרן. ֲּאַמאי ַאְדּכַ א ּבְ ֶּאָלא ָחָמא קוְדׁשָ ְּ ּ ,
ִריִתי ֲעָתא ְדָאַמר ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ ׁשַ ָמא ֵליה ְלַהאי , ּּבְ נֹוִהי ְדַאֲהֹרן ְלַאְפּגָ ֵרין ּבְ ִּדְזִמיִנין ּתְ ּ ּ

ִרית ּתָ, ּבְ ֵדר ֵליה ְלִמְצַרִיםְוַהׁשְ ּא ְדָקא ְמׁשַ ּ ָרא ֵליה ְלַאֲהֹרן, ּ ָעא ְלַאְעּבְ ְְדָלא ְלֵמיַהך , ּּבָ ּ
ִליחוָתא ָדא ׁשְ ּּבִ ִריך הוא. ּ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ִרית , ְּ ְּדָקִאים ִפיְנָחס ְוִקֵיים ֵליה ְלַהאי ּבְ ּּ ּ

ַאְתֵריה הִּמָי, ְּוַאְתִקין ֲעִקיָמא ִדיְלהֹון, ּּבְ ּד הוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ ,
א הוא ַאֲהֹרן ּתָ ִּאיהו ַאֲהֹרן ְדַקְדֵמיָתא, ַּהׁשְ ר ָאַמר ה)'שמות ו(. ּ ה ֲאׁשֶ ּ הוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ּ '

ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ְוגֹו ֵני ִיׂשְ ה. 'ָּלֶהם הֹוִציאו ֶאת ּבְ ּהוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ה ֵהם ַאֲהֹר. ּ ּן וֹמׁשֶ
ֵעי ֵליה ָדא, ֶּאָלא. ִּמּבָ ַמָיא, ְּלַאְכָלָלא ָדא ּבְ ּרוָחא ּבְ ה ְוַאֲהֹרן. ּ ְּלַאְכָלָלא ַמָיא : ּהוא ֹמׁשֶ

רוָחא ִתיב הוא, ּּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ   .ְולא ֵהם, ּ

 ] בשנה85יום [סדר הלימוד ליום כו כסלו 

א י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ִכיֵחי ֵל, ִרּבִ לודֲהוֹו ׁשְ ִפיַזְייהו ּבְ ֵבי אֹוׁשְ ּיְלָיא ַחד ּבְ ּ ָּקמו , ּ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר. ְּלִאׁשְ בֹוָת ֶאל )'דברים ד(, ָּפַתח ִרּבִ ּ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ְוֲהׁשֵ

י ה ֵעי ֵליה. ּהוא ָהֱאֹלִהים' ְָלָבֶבך ּכִ ּהוא ָהֱאלִהים ' י הְּוָיַדְעּתָ ַהיֹום ּכִ. ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך בֹוָת ֶאל )תא חזי( ,ּּתו )אלא זכאה הוא מאן דאשתדל באורייתא(. ְָוֲהׁשֵ  ְוֲהׁשֵ

ֵעי ֵליה ך ִמּבָ ִּלּבֶ ָ.  
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ה, ֶּאָלא ֵעי ְלֵמיָקם ַעל ָדא, ָאַמר ֹמׁשֶ י ה, ִּאי ַאּתְ ּבָ ּוְלִמְנַדע ּכִ , ּהוא ָהֱאלִהים' ּ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶב ְנַדע ֵליהְוֲהׁשֵ ּך וְכֵדין ּתִ ּ ּ ָדא, ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע: ְָלָבֶבך. ָ ִליל ָדא ּבְ ְּדִאְתּכְ ּ ,

י ה, ְּוִאיהו ַחד ח ּכִ ּכַ ׁשְ ֵדין ּתִ ָדא, ּהוא ָהֱאלִהים' ּכְ ִליל ָדא ּבְ ְּדָהא ִאְתּכְ ְוַעל . ְּוִאיהו ַחד, ּ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ָָדא ְוֲהׁשֵ ְּלִמְנַדע ִמָלה, ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזרּּתו ַּעְבִדין ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא, ַּחָייִבין,  ָאַמר ִרּבִ ּ ַּמאי ְפִגימוָתא, ּּ ָמאָלא . ּ ִּדׂשְ
יִמיָנא ִליל ּבִ ֵיֶצר טֹוב. ָלא ִאְתּכְ ִליל ּבְ א, ְּדֵיֶצר ָרע ָלא ִאְתּכְ ִגין חֹוַבְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ .

ּוְפִגימו ָלא ַעְבֵדי ׁש, ּ יב,ֶּאָלא לֹון ַמּמָ ּ ֲהָדא הוא ִדְכּתִ ָניו )ב''דברים ל(, ּ ֵחת לֹו ֹלא ּבָ  ׁשִ
ְבָיכֹול ַעְבֵדי ְוָלא ַעְבֵדי. ּמוָמם אן ִדְלֵעיָלא: ַעְבֵדי. ּכִ ְרּכָ ך ָעַלְייהו ּבִ ְּדָלא ִיְתָמּשֵׁ ּ ּ ָמה , ְּ ּכְ

ַמִים ְוֹלא ִיְהֶיה ָמָטר)א''דברים י(ְּדַאּתְ ָאַמר  ַמָיא ַנְטֵלי : ְבֵדיְוָלא ַע.  ְוָעַצר ֶאת ַהּשָׁ ְּדָהא ׁשְ ּ
אן ַמאי ְדִאְצְטִריך ְרּכָ ְלֹון ְלַגְרַמְייהו ּבִ ּ א ַוַדאי מוָמם ְדִאיּנון . ּ ָכא ְלַתּתָ ְּוָלא ַנְטֵלי ְלַאְמׁשָ ּ ּ ּ

ַּחָייִבין ִאיהו ּ.  

ו, ּּתו ָמאָלא', לֹו ּבְ ׂשְ ִליל ְיִמיָנא ּבִ כון ּבִ, ְּדָלא ִאְתּכְ ִגין ְדָלא ִיְתַמּשְׁ ּּבְ אּ אן ְלַתּתָ . ְרּכָ
ָאֶל ֵאי, ף''ֹלא ּבְ ָכא ְלַתּתָ ִרים ָדא. ְּדָהא ָלא ַנְטֵלי ְלִאְתַמּשְׁ ִגין ְדַחָייִבין . ַּמאן ּגָ ּּבְ ּ

ין ֵיֶצר ָרע ִמֵיֶצר טֹוב ֵיֶצר ָרע, ַּמְפִריׁשִ ִקין ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ.  
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א ֲחֵזי ְיהוָדה ָאֵתי  ָמאָלא )א'' עז''דף כ(ּּתָ ְטָרא ִדׂשְ יִמיָנא, ִּמּסִ ִגין , ְּוִאְתְדַבק ּבִ ּבְ
ָחא ַעִמין יִמיָנא. ּ וְלַתְבָרא ֵחיֵליהֹון)א''ג ע''ויחי רמ(, ְלַנּצְ ְּדִאי ָלא ִאְתְדָבק ּבִ ר , ּ ָלא ִיְתּבַ

יִמיָנא. ֵחיֵליהֹון יָמא ַאַמאי ּבִ ָע. ְוִאי ּתֵ ָמאָלא ִאְתַער ִדיִנין ּבְ   .ְלָמאְּוָהא ׂשְ

ֶּאָלא ָרָזא ָדא ָרֵאל, ּ ִריך הוא ָדן ְלהו ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ָּלא ָדן ְלהו ֶאָלא , ְּ ּ ּ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ָמאָלא, ִּמּסִ ׂשְ ִגין ִדְיֵהא ָדֵחי לֹון ּבִ ּּבְ יִמיָנא, ּ ין. ּוְמָקֵרב ּבִ ַאר ַעּמִ , ֲאָבל ִלׁשְ
יִמיָנא ָמאָלאּוְמָק, ָּדֵחי לֹון ּבִ ׂשְ ר ֶצֶדק)א''ח ע''שלח לך קפ(ְְוִסיָמִניך . ֵרב לֹון ּבִ ָּדֵחי ,  ּגֵ

יִמיָנא יב, לֹון ּבִ ָמה ִדְכּתִ ּכַֹח ְיִמיְנך ה' ָ ְיִמיְנך ה)ו''שמות ט(, ּּכְ ֶָנְאָדִרי ּבַ ְרַעץ אֹוֵיב' ּ . ּתִ
ָמה ְדַאָמָרן ָמאָלא ּכְ ׂשְ   .ְּמָקֵרב לֹון ּבִ

ך ִגיֵני ּכַ ָמאָלאְּיהוָדה, ְּבְ ּ ְדִאיהו ִמְסַטר ׂשְ יִמיָנא, ּ ק ּבִ ְּוִאיּנון . ּוְמַטְלנֹוי ִליִמיָנא, ִּאְתָדּבַ
ְלהו ִליִמיָנא רו ּכֻ יה ִאְתַחּבְ ְּדִעּמֵ ּ ּ אֹוַרְייָתא. ּּ ׂשָכר ְדָלֵעי ּבְ יב, ְּדִאיִהי ְיִמיָנא, ִּיּשׂ , ִּדְכּתִ

ְּזבולון ְד. ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)ג''דברים ל( ּ ִמיך אֹוַרְייָתא ְיִמיָנאּ ְִאיהו ּתָ ב ''ד ע''קע(, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ׁשֹוק ַהָיִמין)ב''וישלח קע ְטָרא ָדא ְוָדא. ּ ּכְ ר ִמּסִ ְּוַעל ָדא ְיהוָדה ִאְתְקׁשָ ּ ּ .
ִים ּמַ יִמיָנא, ָצפֹון ּבַ ָמאָלא ּבִ   .ׂשְ

י ֲאבֹוי ְּראוֵבן ְדָחָטא ְלַגּבֵ ָרא )א''ג ע''פקודי רכ(, ּ יִמיָנא ׁשָ ָמאָלא, ּבִ ׂשְ ר ּבִ , ְוִאְתַקּשַׁ
יה ק ּבֵ יה, ְּוַעל ָדא. ְּוִאְתָדּבַ ָכחו ִעּמֵ ּתְ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ ָמאָלא, ּ ְמעֹון ְדִאיהו . ִּאיּנון ׂשְ ּׁשִ ּ

ְטָרא ְדׁשֹור ָמאָלא ִמּסִ יב, ּׂשְ ֹמאל)'יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ָמאָלא. ּ וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ד ׁשֹוָקא ׂשְ , ּגָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]952דף [ -ּ

ִתיב  דוד ְיגוֶדּנו ְוהוא ָיגוד ָעֵקב)ט''בראשית מ(ּכְ ד ּגְ ּ ּגָ ּ ּ ּ א, ָהָכא. ּ ֶאּשָׁ ק ָדרֹום ּבְ ִּאְתַדּבַ ּ ,
ָמאָלא ׂשְ   .ְיִמיָנא ּבִ

בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ְָוַעל ָדא ָהא ְדַאָמָרן ְוֲהׁשֵ ּ ֲחָדא)ב''ב ע''תרומה קס(, ּ ,  ְלַאְכְלָלא לֹון ּכַ
יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ֵד. ׂשְ ַדע ּכְ י ה)'דברים ד(ין ּתֵ א ַוַדאי ָהִכי . ּהוא ָהֱאֹלִהים'  ּכִ י ַאּבָ ָּאַמר ִרּבִ

א ְיִדיָעא, ּהוא ּתָ ה, ְוַהׁשְ ּהוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ה ְוַאֲהֹרן, ּ ַמָיא, ּהוא ֹמׁשֶ ּרוָחא ּבְ רוָחא, ּ ּוַמָיא ּבְ ּּ ,
ִתיב הוא. ְלֶמֱהֵוי ַחד ְּוַעל ָדא ּכְ ּ.  

א ָפַתח ְוָאַמר' ר ך וְבָכל '  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ה)'דבהם ו(, ַּאּבָ ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ֱּאֹלֶהיך ּבְ ָּ ָ ָ

א. ְָמֹאֶדך ְווָנא ָהָכא ִאְתְרִמיז ִיחוָדא ַקִדיׁשָ ַהאי ּגַ ּּכְ ְלַיֲחָדא , ְּוַאְזָהָרה הוא ְלַבר ָנׁש, ּ
ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְרִחימו ִעָלָאה, ּׁשְ ּּבִ ָכל ְלָב. ּ ָמאָלא : ְָבךּבְ ָּדא ְיִמיָנא וׂשְ א ''נ(ּ

ך. ּ ְדִאְקֵרי ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע)קדישא ָוְבָכל ַנְפׁשְ ָּדא ֶנֶפׁש ָדִוד: ּ יַנְייהו, ּ ְּדִאְתְיִהיַבת ּבֵ ּ .
עוָרא יה ׁשִ ֲאָתר ְדֵלית ּבֵ ּוְבָכל ְמֹאֶדך ְלַאְכְלָלא לֹון ְלֵעיָלא ּבַ ּ ּ ּּ ִלים . ָ ָּהָכא הוא ִיחוָדא ׁשְ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּלִמְרַחם ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ָוְבָכל ְמֹאֶדך, ּּתו ְּדִאיהו ָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין, ָּדא ַיֲעֹקב: ּ ִלים , ּ ְּוֹכָלא הוא ִיחוָדא ׁשְ ּ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ך, ּכְ ִגיֵני ּכַ ה ְוַאֲהֹרן, ְּבְ ה הוא ֹמׁשֶ ּהוא ַאֲהֹרן וֹמׁשֶ ּ ּּכָֹלא הוא ַחד, ּ ָלא ּ  ּבְ

ִּפרוָדא ר ֲאֵליֶכם ַפְרֹעה ֵלאֹמר)'שמות ז(. ּ י ְיַדּבֵ י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. ּ ּכִ ִּרּבִ  )ט''תהלים קי(, ּ
יָחִתי ל ַהיֹום ִהיא ׂשִ י תֹוָרֶתך ּכָ ָּמה ָאַהְבּתִ ּ ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקום )ט''תהלים קי(, ּוְכִתיב. ָ

ְפֵטי ִצְדֶקך ְָלהֹודֹות ָלך ַעל ִמׁשְ א ֲחֵזי. ְּ ָרֵאל, ּתָ א ְדִיׂשְ ָּדִוד ִאיהו ַמְלּכָ ּ ְְוִאְצְטִריך ְלֵמיָדן , ּ

א ָרֵאל, ַעּמָ ָרא לֹון ְלִיׂשְ ר ָעאֵניה ְדָלא ִיְסטון ֵמאֹוְרָחא ִדְקׁשֹוט, ְלַדּבְ ַרְעָיא ִדַמְדּבַ ּּכְ ּ ּ ּ ָהא . ּ
ִתיב ַלְיָלה ּכְ ְפ, ּּבַ ֲּחצֹות ַלְיָלה ָאקום ְלהֹודֹות ָלך ַעל ִמׁשְ ְ ְּוִאיהו ִאְתֲעַסק . ֵָטי ִצְדֶקךּ

ִריך הוא א ּבְ ָחן ְדקוְדׁשָ ּבְ אֹוַרְייָתא וְבתוׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ   .ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ְּ

ַער ַצְפָרא יב, ְּוִאיהו ִאּתְ ָמה ִדְכּתִ ֶבל ְוִכּנֹור )ז''תהלים נ(, ּּכְ ּ עוָרה ְכבֹוִדי עוָרה ַהּנֵ ּ
ָחר ד ָאֵתי ְיָמָמא. ָאִעיָרה ׁשָ ל ַהיֹום ִהיא , ר ַהאי ְקָראָאַמ, ּכַ י תֹוָרֶתך ּכָ ָּמה ָאַהְבּתִ ָ

יָחִתי יָחִתי. ׂשִ ל ַהיֹום ִהיא ׂשִ אן אֹוִליְפָנא, ֶּאָלא. ַּמאי ּכָ ַדל , ִמּכָ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִיׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא ְלָמא ִדיָנא ַעל ּבוְרֵייה, ּבְ ְּלַאׁשְ ּ ִאילו ִקֵיים אֹוַרְייָתא ּכָֹלא, ּ ּּכְ ּּ ךּבְ. ּ ל , ְִגין ּכָ ּכָ

יָחִתי   .ַּהיֹום ִהיא ׂשִ

א ֲחֵזי אֹוַרְייָתא, ּתָ ַדל ּבְ ּתַ יֹוָמא ִאׁשְ ְלָמא ִדיִנין, ּּבְ ֵליְלָיא. ְּלַאׁשְ יִרין , ּבְ ׁשִ ַדל ּבְ ּתַ ִּאׁשְ
ָחן ּבְ ָלָמא ִדיִנין. ַמאי ַטְעָמא. ַּעד ְדָאֵתי ְיָמָמא, ְּותוׁשְ ל יֹוָמא ִאְתֲעַסק ְלַאׁשְ ִגי, ּּכָ ן ּבְ

יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ֵליְלָיא. ְלַאְכָלָלא ׂשְ יָמָמא, ּבְ א ְדֵליְלָיא ּבִ ִגין ְלַאְכְלָלא ַדְרּגָ ּּבְ ּ.  

א)א''ה ע''תרומה קמ(, ְוָתא ֲחֵזי יֹוֵמי ְדָדִוד ַמְלּכָ ל ִאיּנון , ּ ּבְ  )ד''תהלים ק(ֲּהָוה ְמָקֵרב ּכָ
ָדי א, ַחְיתֹו ׂשָ י ַיּמָ יָון ְדָאָתא ׁשְ. ְלַגּבֵ א ְוִאְתְמֵלי, ֹלֹמהּּכֵ ֵקי ְלהו, ָנַפק ַיּמָ ְייהו . ְּוַאׁשְ ֵּהי ִמּנַ

ַקְדִמיָתא ְקָיין ּבְ ָּהא אוְקמוָה. ִאְתׁשַ יַנָייא ַרְבְרִבין ִעָלִאין. ּ ּנִ ִּאֵלין ּתַ הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ בראשית (, ּ

ים)'א ַיּמִ ִים ּבַ ּ וִמְלאו ֶאת ַהּמַ ּ ּ  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]953דף [ -ּ

  ]ב''ז ע''דף כ -' בזוהר חלק [

י ָאַמ ִסְטָרא ְיִמיָנא ִעָלָאה, ֶאְלָעָזר )ב''ז ע''דף כ(ר ִרּבִ ֵליָסר ַמּבוִעין , ּּבְ ָּנְפִקין ּתְ
ִּאֵלין ַסְלִקין, ָנֲהִרין ֲעִמיִקין, ִּעָלִאין ין, ּ ַחְבֵריה, ְּוִאֵלין ַנְחּתִ ל ַחד ּבְ ַּחד ַאִפיק . ָּעִיִיל ּכָ
יה ְתֵרין ּגוִפין, ֵּריׁשֵ ְּוָאִעיל ֵליה ּבִ ּד ּגוָפא ְדַנֲהָרא ָנִטיל ִמָיִמין ְלֵעיָלאַח, ּ ּ ּ ַאְפִריׁש , ּ

א ֶאֶלף ְיאֹוִרין ע ִסְטִרין, ְלַתּתָ   .ָנְפִקין ְלַאְרּבַ

ֵליָסר ֵּמִאיּנון ַנֲהִרין ַמּבוִעין ּתְ ֵליַסר ְיאֹוִרין, ּ ן ּתְ ע , ָּעאִלין ְוַנְטֵלי ַמָיא, ִּמְתָפְרׁשָ ַאְרּבַ
ָעה ִעין ְוִתׁשְ אֵמָאה ְוִתׁשְ ְטָרא ָדא, ּ ְיאֹוִרין וַפְלּגָ ָעה . ִּמּסִ ִעין ְוִתׁשְ ע ְמָאה ְוִתׁשְ ְוַאְרּבַ

א ָמאָלא, ְּיאֹוִרין וַפְלּגָ ׂשְ ְטָרא ָדא ּבִ אן. ִּמּסִ א ִמּכָ ַאר ַפְלּגָ ּתְ אן, ִּאׁשְ א ִמּכָ ְוִאְתָעִביד , ּוַפְלּגָ
ין ְיאֹוִרין. ַחד   .ְוִאְתָעִביד ִחְוָיא, ָּדא ָאִעיל ּבֵ

ַוְרָדא: אֵריׁשָ ּסוָמָקא ּכְ ַקׁשֹוי. ּ ַפְרְזָלא: ַקׁשְ יִפין ּכְ ּקִ ְדפֹוי. ּתַ ן : ּּגַ ָטאן ְוִאְתָפְרׁשָ ְדִפין ׁשָ ּּגַ ּ
יה. ְּלָכל ִאיּנון ְיאֹוִרין ד ָסִליק ַזְנּבֵ ַאר נוִנין)א לגביה''נ(, ּּכַ ּ ָמֵחי וָבַטׁש ִלׁשְ ֵלית ַמאן , ּ

ְּדֵיקום ָקֵמיה ּ ּ.  

ּפוֵמיה ּ אְמַלֲה: ּ ָכל ִאיּנון ְיאֹוִרין. ָטא ֶאּשָׁ ד ָנִטיל ּבְ יַנָייא, ּּכַ ּנִ ַאר ּתַ , ִּמְזַדְעְזָען ׁשְ
א ַיּמָ ִנין ָרִביץ ְלִסְטָרא ָדא. ְוַעְרִקין ְוָעאִלין ּבְ ְבִעין ׁשְ ִנין ָרִביץ . ַּחד ְלׁשִ ְבִעין ׁשְ ְוַחד ְלׁשִ

יהֶאֶלף ְיאֹוִרין ָחֵסר ַחד ִאְתַמְלָיין . ְּלִסְטָרא ָדא יָנא. ִּמּנֵ ּנִ ין ִאיּנון ְיאֹוִרין, ָּדא ּתַ   .ָּרִביץ ּבֵ

ְקִליִפין א ּבִ ד ָנִטיל ָנִפק ַחד ָפסוָתא ְדֶאּשָׁ ּּכַ ּ ַזְעפֹוי, ּ ְלהו ַקְייִמין ְוַזְעִפין ּבְ ּּכֻ ּ ּ א וזקפין ''נ(, ּ

ְכָלא אוָכָמא)א העין''נ(ּ ִמְתָעְרִבין ִאיּנון ְיאֹוִרין ְלֵעין )בענפוי ע ְו. ּ ּתִ ִלין ַנְטִלין ְלַאְרּבַ ַגְלּגְ
יה. ִּסְטֵרי ְדָעְלָמא א, ָּמֵחי ְלֵעיָלא, ָּזִקיף ַזְנּבֵ ּּכָֹלא ַעְרִקין ָקֵמיה, ָמֵחי ְלַתּתָ ּ.  

א, ַּעד ְדִלְסַטר ָצפֹון ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ ָדרו , ְוָכרֹוָזא ָקֵרי, ָּקם ַחד ׁשַ ין ִאְתּבְ ִּאְזָדָקפו ַסְבּתִ ּ ּ
ֵוי ֳקְדַלאָה, ָזְוָיין' ְלד ַער ַמאן ְדׁשַ ּא ִאּתְ יָנא, ּ ַּעל ַאְנפֹוי ְדַתּנִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ יחזקאל (, ּּכְ

ְלָחֶייך ְוגֹו)ט''כ י ַחִחים ּבִ ָ ְוָנַתּתִ ְדרון. 'ּ ְלהו ִאְתּבַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ְוָנְקֵבי , ְּוַנְקִטין ֵליה ְלַתִניָנא. ּ
ְסַטר ִעְלעֹוי אְּוָעאִלין ֵליה , ַּאְנפֹוי ּבִ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּלנוְקּבָ ר ֵחיֵליה, ּ ַּעד ְדִאְתּבַ ֵדין , ּ ּכְ
ֲּאַהְדרו ֵליה ְלַנֲהרֹוי   )א לנחרוי''נ(. ּ

ֵדין ִנין ַעְבִדין ֵליה ּכְ ְבִעין ׁשְ ֵטׁש ַאְתִרין ִדְרִקיִעין וְסָמַכְייהו, ַּחד ְלׁשִ ִגין ְדָלא ְיַטׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ .
ְּוָעַלְייהו ּכָֹלא אֹוָדן ֲחֶוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה )ה''תהלים צ(, ְרָכאן ְוַאְמִריןּוְמָב, ּ ּתַ ּ ּבֹואו ִנׁשְ

נו' ִלְפֵני ה   .ּעֹוׂשֵ

יַנָייא ִעָלִאין ִאיֵלין  ּנִ ְרָכאן)א לעילא''ס(ּּתַ ּ ַקְייִמין ִאיּנון ְדִמְתּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ְלִטי. ְ ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֱאלִהים)'בראשית א( ַאר נוִניןִּאֵלין ׁשַ ל ׁשְ יב וִמְלאו ֶאת , ּן ַעל ּכָ ִּדְכּתִ ּ ּ

ים ַיּמִ ִים ּבַ ִתיב. ַּהּמַ יך ה)ד''תהלים ק(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ יָת' ּ ָחְכָמה ָעׂשִ ָלם ּבְ   .ּּכֻ
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ּכֹול ַהּכֹוֶפר דֹוִדי ִלי)'שיר השירים א(תוספתא  ּכֹול. ּ ֶאׁשְ א ִעָלָאה: ֶאׁשְ ָּדא ִאיּמָ ּ .
ָרֵאל ְדַאְכִלין ֵליהַמ ה ְזמֹורֹות ְלִיׂשְ ַכּמָ ה ָעִלין ּבְ ַכּמָ ט ּבְ ּכֹול ִמְתַקּשֵׁ ּה ֶאׁשְ א , ּ ִכיְנּתָ ָהִכי ׁשְ

ִלים, ִּעָלָאה ֹמָנה ּכֵ וִטין ִדׁשְ ה ִקּשׁ ַכּמָ ֶטת ּבְ ִּמְתַקּשֶׁ ִנין, ּ ה ָקְרּבָ ּמָ יִטין , ִמּכַ ְכׁשִ ה ִמיֵני ּתַ ּמָ ִמּכַ
ְּדַכְפָרה ִלְבָנָהא א,ּ הֹון ָקֵמי ַמְלּכָ ּוִמַיד ,  ְוִאיִהי ָקַמת ּבְ ִרית )'בראשית ט(ּ ּ וְרִאיִתיָה ִלְזּכֹור ּבְ

ין ִדיָלה)א לון שאלתין דלהון''ס(ִויִהיַבת . עֹוָלם ֶאיְלּתִ ּ ָלן ׁשְ ָנן , ּ אן ְדָתִקינו ַרּבָ ְרּכָ ִאֵלין ּבִ ּּבְ ּ ּ
ְצלֹוָתא א, ּבִ ַאל ַקֵמי ַמְלּכָ   .ְלִמׁשְ

ַההוא ִז ָאה, ְמָנאּּבְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ל ִדיִנין ִדׁשְ ּּכָ , ִּמְתַהְפָכן ְלַרֲחֵמי, י''י ֲאֹדָנ''ְּדִאיִהי הוה, ּ
ַגְווָנא ָדא ידו ינו)'ישעיה א(ְּלַקֵיים , ד''ּּכְ ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ . ד''ידו, ּ

ִּאם ַיְאִדימו ַכּתֹוָלע ֶמ. י''דוד. ּ ּצֶ ל ִדיִנין . ד''ידו, ּר ִיְהיוּכַ ִנין )'א כל דינין דדא''נ(ּּכָ  ִמְתַלּבְ
א ִעָלָאה ִכיְנּתָ   .ִּמׁשְ

א דוד ִכיְנּתָ מֹור ֶאת ֶדֶרך ֵעץ )'בראשית ג(, י''ְוִאיִהי ׁשְ ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ְ ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ּ
ָנן. ַּהַחִיים ְּואוְקמוָה ַרּבָ ִּדְמַהְפָכא ִזְמִנין ַרֲחֵמי, ּ ים, ּ ִּזְמִנין ִדיָנא ְפָעִמים ֲאָנׁשִ ְּפָעִמים , ּ
ים ַגְווָנא ָדא דוד, ִּזְמִנין ִדיָנא. ָנׁשִ ַגְווָנא ָדא ידו, ִזְמִנין ַרֲחֵמי. י''ּּכְ ְּדָהא ִאיהו . ד''ּּכְ ּ

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ִּמּסִ ּ ל ִדיִנין ִמְתַהְפִכין ְלַרֲחֵמי, ּ ּּכָ ְטָרא ְדֵעץ ַהַד. ּ ּוִמּסִ ּ ל , ַעת טֹוב ָוָרעּ ּכָ
ֵמי אֹוַרְייָתא, ַּרֲחֵמי ִמְתַהְפָכן ְלִדיָנא הו ְלִאינון ְדַעְבֵרי ַעל ִפְתּגָ ְּלֵמיָדן ּבְ ּ ּ ּ.  
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ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוֵעץ ָדא ּבְ יָנה, ּ ְּדִאיהו ּבִ ה , ּ ָמָהן ְדִדיָנא ִמְתַהְפִכין ּבָ ל ׁשְ ּּכָ , י ַרֲחֵמ)לדינא(ּּ
ָנן ִגין ָדא אוְקמוָה ַרּבָ ּּבְ ּ א, ּ ָהעֹוָלם ַהֶזה ָהעֹוָלם ַהּבָ ּוְבִגין ָדא. ּלא ּכְ יָנה, ּ ִאיִהי ַלַהט , ּבִ

ְתַהֶפֶכת ְּדִמְתַהֶפֶכת ִמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ַלַצִדיִקים, ַּהֶחֶרב ַהּמִ ּ ָעְלָמא , ּּ ְלֵמיַהב לֹון ַאְגָרא ּבְ
ְתַהֶפֶכתַלַהט ַהֶחֶרב , ַּמְלכות. ְּדָאֵתי יַעָייא , ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ַּהּמִ ה ְלַרׁשִ ְּלֵמיָדן ּבָ ח ''דף כ(ּ

ָעְלָמא ֵדין)א''ע   .ּ ּבְ

ַגְווָנא ְדַמֶטה, ֲּאָבל ֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ים , ּ ׁשִ ִּזְמִנין ְדִמְתַהְפִכין ַהּנָ ּ
דֹות ִדים, ְלׁשֵ ים ְלׁשֵ ּוְבִגין ָדא. ֲאָנׁשִ ד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל)ט''ית כבראש(, ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ַוַיּגֵ ּ ,

ָנן ּאוְקמוָה ַרּבָ ֵתיה, ּ א ִעם ִאּתְ ׁשָ ּמְ ְּדֵלית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלׁשַ ּ ה, ּ ַּעד ִדְמַסֵפר ִעּמָ א , ּּ ּמָ ׁשֶ
יָדה ׁשֵ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע. ִּנְתַחְלָפה לֹו ּבְ ִגין ְדַלַהט ּבְ ּּבְ ִּמְתַהֶפֶכת ִמטֹוב ָל, ּ ְוִאי , ָרעּ

ֵפי ַפְרֹעה יָמא ִדְמַכּשְׁ ּּתֵ ָלֵטיֶהם, ּ ים ּבְ יב ַוַיֲעׂשו ֵכן ַהַחְרטוּמִ ִּדְכּתִ ּ ֲּהוֹו ְמַהְפִכין ִאיּנון ַמטֹות . ּּ ּ
ין ְטָרא ְדִאֵלין ִהפוָכן ַיְכִלין ְלִאְתַהְפָכא. ִּדְלהֹון ִלְנָחׁשִ ּוִמּסִ ּּ ּ  .)כ תוספתא''ע(. ּּ

ַָאֲהֹרן ַקח ֶאת ַמְטך ְוָאַמְרּתָ ֶאל )'שמות ז( ה, ַּמאי ַטֲעָמא ַמֵטה ַאֲהֹרן. ּ . ְּולא ַמֵטה ֹמׁשֶ
יר, ֶּאָלא א ַיּתִ ה ִאיהו ַקִדיׁשָ ַּההוא ְדֹמׁשֶ ּ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ א ִעָלָאה ּבִ ִגְנּתָ ִליף ּבְ ְּדִאְתּגְ ְוָלא , ּּ

ִאיּנון חוְטִר ִריך הוא ְלָסֳאָבא ֵליה ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ ָיאְּ ּין ְדַחְרׁשַ ֶּאָלא , ְוֹלא עֹוד. ּ
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ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ְּלַאְכְפָייא לֹון ְלָכל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ִגין ְדַאֲהֹרן ָאָתא ִמיִמיָנא, ּ , ּּבְ
יִמיָנא ְפָייא ּבִ ָמאָלא ִאְתּכַ   .ּוׂשְ

י יֹוֵסי ִאיל ְלִרּבִ י ִחָייא ׁשָ ִר, ִּרּבִ א ּבְ ֵלי ָקֵמי קוְדׁשָ ָּהא ּגַ ּיך הואּ ין ַיַעְבדון , ְ ְּדִאיּנון ֲחָרׁשִ ּ ּ
יַנָייא ּנִ יַנָייא, ּתַ ּנִ ד ָקֵמי ַפְרֹעה ּתַ א ִאיהו ְלֶמְעּבַ בוְרּתָ ַּמאי ּגְ ּ ן , ֲּאַמר ֵליה. ּ ּמָ ִגין ְדִמּתַ ּּבְ

ירוָתא ְלַאְלָקָאה ּהוא ׁשֵ ַאִרי ׁשוְלָטֵניה, ּ יָנא ׁשָ ירוָתא ְדַתּנִ ּוִמּשֵׁ ּ ּ ּ שירותא א לשולניה ומ''נ(, ּ

ֵדין)דשולטניה שרי לאלקאה י,  ּכְ ֲּחדו ּכוְלהו ֲחָרׁשֵ ּ ְּדָהא ֵריׁש ָחְכְמָתא ְדָנָחׁש ִדיְלהֹון ָהִכי , ּּ ּ ּ
א. ֲהָוה יָנא ְדַאֲהֹרן ְלָאָעא ְיֵביׁשָ ּנִ ִּמָיד ִאְתַהַדר ַההוא ּתַ ּ ּ   .ּוָבַלע לֹון, ּ

ְווהו ְּוַעל ָדא ּתַ ְּוָיְדעו ְדׁשוְלָטָנא ִעָלָאה, ּ ּ ּ ַאְרָעאּ יבו,  ִאית ּבְ ְּדִאיּנון ֲחׁשִ ּ א, ּ , ְּדָהא ְלַתּתָ
ד ִמיִדי)א לעילא''נ( ְלָטָנא ְלֶמְעּבַ ְייהו ָלא ִאית ׁשֻ ר ִמּנַ ֵדין, ּ ּבַ ַּוִיְבַלע ַמֵטה ַאֲהֹרן, ּכְ ַּמֵטה , ּ

ְּדִאְתַהַדר ְלָאָעא וָבַלע לֹון, ַּאֲהֹרן ַדְייָקא ּ ּ.  

ֵרי א, ַּחד ְלֵעיָלא, ן ָאִתיןְּוַעל ָדא ָעֵבד ַאֲהֹרן ּתְ יָנא ִעָלָאה , ַּחד ְלֵעיָלא. ְוַחד ְלַתּתָ ּנִ ּּתַ
ְלָטא ַעל ִאיּנון ִדְלהֹון ְּדׁשַ ּ א. ּ יָנא ִדיְלהֹון, ַחד ְלַתּתָ ּנִ ִליט ָאָעא ַעל ּתַ ְּדׁשָ ים . ּ ּוַפְרֹעה ַחּכִ

ל ֲחָרׁשֹוי ִליט, ֲהָוה ִמּכָ ְלָטָנא ִעָלָאה ׁשָ ל ְדׁשֻ ּכַ ְּוִאְסּתַ ִליט ,  ַעל ַאְרָעאּ ִליט ְלֵעיָלא ׁשָ ּׁשָ
א   .ְלַתּתָ

י יֹוֵסי יָמא, ָאַמר ִרּבִ ֵחיזו ְדֵעיָנא, ִאי ּתֵ ל ַמה ְדַעְבִדין ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ָיא ּכָ ָּחָרׁשַ ּ ּ ּּ ּ ,
יר, ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי ַמע ָלן ַוִיְהיו ַדְייָקא, ְוָלא ַיּתִ ָּקא ַמׁשְ ּ יב ַוִיְהיו ְלַת, ּ ִּדְכּתִ יִניםּּ ְוָאַמר . ּנִ

י יֹוֵסי יַנָיא ִדיְלהֹון ֲאַהְדרו ְלֶמהֵוי ָאִעין, ִרּבִ ּנִ ֲּאִפילו ִאיּנון ּתַ ּ ּ ּ ַלע לֹון, ּ   .ְּוָאָעא ְדַאֲהֹרן ּבָ

ִתיב תֹוך )ט''יחזקאל כ(, ּכְ דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ ְ ִהְנִני ָעֶליך ַפְרֹעה ֶמֶלך ִמְצַרִים ַהּתַ ְ ָּ
ׁשוְלָטָנא ִדיְלהֹוןִמּתַ. ְיאֹוָריו א ּבְ רוָתא ְלַתּתָ ן ׁשֵ ּּמָ ּ ְלהו , ֲּאָבל ָחְכְמָתא ִדיְלהֹון. ּ א ִמּכֻ ְּלַתּתָ ּ

ין ִאיהו ַּדְרּגִ   )אינון(. ּ

א ֲחֵזי ִאין, ּתָ ּתָ ין ּתַ ַדְרּגִ ין ִעָלִאין, ָּחְכְמָתא ִדיְלהֹון ּבְ ַדְרּגִ ין ּבְ ְּלַאְכְפָיין לֹון ְלִאֵלין ַדְרּגִ ּּ ,
י  ּׁשוְלָטנוְתהֹון ְוִעָקָרא ִדיְלהֹוןֵריׁשֵ ּ יָנא, ּ ּנִ א ֵמַההוא ּתַ יָנא, ְּלַתּתָ ַתּנִ ָלן ּבְ ְלׁשְ ּתַ ְּדָהא , ּוִמׁשְ

א ִעָלָאה ִדיְלהֹון ן ָנִטיל ֵחיָלא ַדְרּגָ ּמָ ִּמּתַ יב. ּּ ַמע ִדְכּתִ ר ַאַחר ָהֵרָחִים)א''שמות י(, ַּמׁשְ   . ֲאׁשֶ

י ִחָייא א, א ֲחָדאֲהָוה ָיִתיב יֹוָמ, ִּרּבִ ֲּאָבָבא ְדַתְרָעא ְדאוׁשָ ּ י ֶאְלָעָזר . ּ ָּחָמא ֵליה ְלִרּבִ
יה ּבֵ י ֶאְלָעָזר, ָּחד ַקְטִפיָרא ָטאָסא ּגַ ַמע, ָּאַמר ֵליה ְלִרּבִ אֹוְרָחך ּכָֹלא , ַמׁשְ ְּדֲאִפילו ּבְ ְּ ּ ּ

ִאיִבין ִלֵמַהך ֲאַבְתָרך ְּתְ א ְוָחָמא ֵליה. ְ ַּאְהָדר ֵריׁשָ יהַּוַד, ָאַמר. ּ ּבֵ ִליחוָתא ִאית ּגַ ּאי ׁשְ ּ .
ִליחוֵתיה ֹכָלא ָעִביד ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ א , ְ ִליִחין ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּוַכָמה ׁשְ ּ

ִריך הוא ּּבְ ְלחֹוַדְייהו, ְ הו רוָחא ּבִ יָמא ִמִלין ְדִאית ּבְ ְּדָלא ּתֵ ּ ּ ּ ֶּאָלא ֲאִפילו ִאיּנון ִמִלין , ּּ ּ ּּ ּ
הו רוָחאְּדֵלי ּת ּבְ ּ.  

ה)'חבקוק ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ְזָעק ְוָכִפיס ֵמֵעץ ַיֲעֶנּנָ יר ּתִ י ֶאֶבן ִמּקִ ה ִאית ֵליה ְלַבר .  ּכִ ּמָ ּּכַ
ִריך הוא, ָּנׁש ְלִאְזַדֲהָרא ֵמחֹובֹוי א ּבְ ְּדָלא ֶיחָטא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ יה. ְּ . ְּוִאי ֵייָמא ַמאן ַיְסִהיד ּבֵ
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יֵתיה יהָּהא ַאְבִני ּבֵ יֵתיה ַיְסִהידו ּבֵ ּ ְוָאֵעי ּבֵ ּ הו . ּ ִריך הוא ָעִביד ּבְ א ּבְ ּוְלִזְמִנין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִליחוָתא א ֲחֵזי חוְטָרא ְדַאֲהֹרן. ּׁשְ ּּתָ א, ּ ְּדִאיהו ָאָעא ְיֵביׁשָ ירוָתא , ּ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ין ָעֵבד ּבֵ ְּדִנּסִ יה ִאְת, ּ ִליחוֵתי ּבֵ ּוְתֵרי ׁשְ ּ א וָבַלע ְלִאינון . ָּעִבידוּ ַּחד ְדִאיהו ָאָעא ְיֵביׁשָ ּ ּ ּ
יַנָייא ִדיְלהֹון ּנִ ְרָיה. ּּתַ רוָחא ְוִאְתָעִביד ּבִ ֲעָתא ִאְתַהַדר ּבְ ְּוַחד ְדָהא ְלׁשַ ּ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף כ -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר ַפח , ָאַמר ִרּבִ ְּדִאיּנון ְד, ּרוֵחיהֹון )ב''ח ע''דף כ(ּּתִ ּ א , ַאְמִריןּ ְּדָלא ַזִמין קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ְלַאֲחָייא ֵמַתָייא ּּבְ ּ א, ְ ְרָיה ַחְדּתָ ְייהו ּבִ ְּוֵהיך ִיְתֲעִביד ִמּנַ ֵּייתון ְוֶיחמון ִאיּנון . ְ ּ ּ

ִאין ַחָייַבָיא ִּטְפׁשָ ּ יה, ְרִחיִקין ֵמאֹוַרְייָתא, ּ יֵדיה ְדַאֲהֹרן ֲהָוה חוְטָרא, ְּרִחיִקין ִמּנֵ ּּבִ ּ ָאָעא , ּ
א ְרָיה, ְיֵביׁשָ ֲעָתא ַאְהָדר ֵליה ּבִ ִריך הוא ְלפום ׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ רוָחא ְוגוָפא, ְּ ְנָיא ּבְ ְּמׁשַ ּ .

ִּאיּנון ּגוִפין ין, ּ ָמִתין ַקִדיׁשִ הו רוִחין ְוִנׁשְ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ ּ ְּוָנְטרו ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ָדלו , ּּ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמ ַעְפָרא, א ְוֵליֵליּבְ ִריך הוא ָטִמיר לֹון ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִזְמָנא ִדיֲחֵדי , ְלָבַתר. ְּ ּּבְ

א, ָעְלָמא ְרָיה ַחְדּתָ ה ְדַיֲעִבד ְלהו ּבִ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ּ.  

י ִחָייא ֶּאָלא ְדַההוא ּגוָפא ְדֲהָוה, ְוֹלא עֹוד, ָּאַמר ִרּבִ ּ ּ ּ ַמע ִדְכ. ָּיקום, ּ יבַּמׁשְ ישעיה (, ּתִ

ָ ִיְחיו ֵמֶתיך)ו''כ ִתיב ִיְבָרא, ּ ַמע ְדִבְרָיין ִאיּנון ֲאָבל ִיְחיו, ְוָלא ּכְ ַּמׁשְ ּ ז ''בראשית קל(ְּדָהא . ּ

ְרָמא ַחד)ב''ע חֹות ַאְרָעא,  ּגַ ַאר ִמן ּגוָפא ּתְ ּתְ ֵלי , ִּיׁשְ ְּוַההוא ָלא ִאְתְרַקב ְוָלא ִאְתּבְ
ַעְפָרא ְלָעְלִמין ך ֵליה, ּהוא ִזְמָנאּוְבַה, ּבְ ִריך הוא ֵיַרּכֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ֲחִמיָרא , ְ ְּוַיְעִביד ֵליה ּכַ

ִעיָסה ְייפֹוי, ּבְ ְכַלל ּגוָפא ְוָכל ׁשַ ּתַ יה ִיׁשְ ע ָזְוָיין וִמּנֵ ט ְלַאְרּבַ ַלק ְוִיְתְפׁשַ ְּוִיְסּתְ ּ ּ א . ּ ְּוקוְדׁשָ
יה רוָחא ְלָבַתר ִריך הוא ָיִהיב ּבֵ ּּבְ ּ ּ י ֶאְלָעָזר ָהִכי הואָאַמר ֵל. ְ ּיה ִרּבִ ַּההוא , ְוָתא ֲחֵזי. ּ

ָמה ִאְתְרַכך ְרָמא ּבְ ָטל. ְּגַ יב. ּּבַ י ַטל אֹורֹות ַטֶלך ְוגֹו)ו''ישעיה כ(, ִּדְכּתִ ָ ּכִ ּ'.  

ה ֱאמֹור ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְטך וְנֵטה ָיְדך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ' ַּויֹאֶמר ה ֶָאל ֹמׁשֶ ָּ ּ
ל ִמְקֵוה ֵמיֵמיֶהם ַוִיְהיו ָדם ְוגֹוַנֲהרֹוָתם ַע ּל ְיאֹוֵריֶהם ְוַעל ֲאְגֵמיֶהם ְוַעל ּכָ ּ י . 'ּ ָאַמר ִרּבִ

יה, ְּיהוָדה ָלא ּבֵ ּכְ ְְוֵהיך ָיִכיל ְלֵמַהך ְלָכל ָהֵני ַאְתֵרי, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ולא עוד (. ְ

ְבַעת ָיִמים, ּ ְותו)אלא ֵלא ׁשִ ִתיב ְוִיּמָ ְּדָהא ּכְ ֶאת ַהְיאֹור . ֶאת ַהְיאֹור'  ַאֲחֵרי ַהּכֹות הּ
ִתיב   .ְוַאּתְ ָאַמְרּתְ ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל ַנֲהרֹוָתם ַעל ְיאֹוֵריֶהם ְוַעל ֲאְגֵמיֶהם, ּכְ

ין ִויאֹוִרין . ֵּמיֵמי ִמְצַרִים ִנילוס ֲהָוה, ֶּאָלא ַאר ֲאַגּמִ ל ִאיּנון ׁשְ ן ִאְתַמְלָיין ּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ּוִעין ְוָכל ֵמיִמין ִדיְלהֹוןּוַמּב ְלחֹודֹוי, ְּוַעל ָדא. ּ ַּאֲהֹרן ֹלא ָנָטה ְלַמֲחָאה ֶאָלא ְלִנילוס ּבִ ּ .

ְּוָתא ֲחֵזי ְדָהִכי הוא ּתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹור, ּ יב ְולא ָיְכלו ִמְצַרִים ִלׁשְ ִּדְכּתִ ּ.  

א י ַאּבָ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִאין ִמְתָפְר, ּתָ ּתָ ה ִסְטִריןַּמִיין ּתַ אן ְלַכּמָ כ ''א ומיין עלאי ע''נ(, ׁשָ

ִניׁשו ַמָיא)עלאין דהא( )'וגו ֵבי ּכְ י ּבְ ְנׁשֵ ּ וַמִיין ִעָלִאין ִמְתּכַ ּ יב, ּּ ּ ַויֹאֶמר )'בראשית א(, ִּדְכּתִ
ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ ִים ָק. ֱּאלִהים ִיּקָ ֵוה ַהּמַ ּוְכִתיב וְלִמּקְ יםּ . ָרא ַיּמִ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה א ְוִסיֲהָרא ּכֹוָכַבָייא , ְוָתא ֲחֵזי. ּ ְמׁשָ יה ׁשִ ַּההוא ְרִקיָעא ְדִאית ּבֵ ּ ּ
ּוַמָזֵלי א, ּ ִניׁשות ַמָיא ַרּבָ י ּכְ ָּדא ִאיהו ּבֵ ּ ּ ל ַמִיין, ּ ְּדהוא ָנִטיל ּכָ ֵקי ְלַאְרָעא, ּ ְּדִהיא , ְוַאׁשְ
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ָאה ּתָ יָון, ָעְלָמא ּתַ ַדר לֹון,ּכֵ ּ ְדָנַטל ַמָיא ּבָ ְקָיין , ּוָפִליג לֹון ְלָכל ִעיָבר, ּ ן ִאְתׁשַ ּמָ ּוִמּתַ
  .ּּכָֹלא

ְרָיא ּוְבִזְמָנא ְדִדיָנא ׁשַ ָאה ָלא ַיְנָקא ִמן ַההוא ְרִקיָעא, ּ ּתָ ַטר , ָּעְלָמא ּתַ ְוַיְנָקא ִמּסְ
ָמאָלא ֵדין ִמיָנה. םָּמְלָאה ָד'  ֶחֶרב ַלה)ד''ישעיה ל(ּוְכֵדין ִאְקֵרי , ׂשְ ַּווי ְלִאינון ְדַיְנִקין ּכְ ּ ּ ,

ְקָיין ִמיָנה ֵרין ִסְטִרין, ְּוִאְתׁשַ א ַיְנָקא ִמּתְ ִּדְבַההוא ִזְמָנא ַיּמָ ֲּהָוה ִאְתְפַלג ִלְתֵרין חוָלִקין, ּ ּ ,
ִּחָוור ְוסוָמק ֵדי ִליאֹוָרא חוָלָקא ְדִמְצַרִים. ּ ּוְכֵדין ׁשָ ּ אְּוַאְלֵקי ְלֵעיָלא ְוַא, ּ ְוַעל . ְלֵקי ְלַתּתָ

ָרֵאל ַמָיא ָתאן ִיׂשְ ָּדא ׁשָ ּוִמְצָרֵאי ָדָמא. ּ ּ.  

יר יעוָלא ֲהָוה ְוָלא ַיּתִ ִגין ּגִ יָמא ּבְ א ֲחֵזי. ִּאי ּתֵ ָתאן ָדָמא ְוָעאל ְלֵמַעְייהו, ּתָ ּׁשָ ּ ,
ָלק וָבַקע ְּוִאְסּתַ ָממֹוָנ, ּ ָרֵאל ַמָיא ּבְ ִנין לֹון ִיׂשְ ַּעד ַדֲהוֹו ְמַזּבְ ִגיִני , אּ ָתאן ַמָיא ּבְ ּוְכֵדין ׁשָ ּ

ירוָתא ְלַאְלָקָאה לֹון ֲהָוה ָדָמא ך ׁשֵ ּּכַ ּ ְ.  

י ִיְצָחק ָפַתח ַהאי ְקָרא ְמך )ה''תהלים קמ(, ִּרּבִ ֶלך ַוֲאָבְרָכה ׁשִ ָ ֲארֹוִמְמך ֱאֹלַהי ַהּמֶ ְ ָ

א ֲחֵזי. ְלעֹוָלם ָוֶעד א ֵדיֵליה ָקָאַמר, ּתָ ָּדִוד ָלֳקֵביל ַדְרּגָ ּ ּ יב ֱאלַהי ִדיִדי, ּ ִּדְכּתִ ִגין . ּ ּבְ
ָבֵחיה ְּדָבָעא ְלַסְלָקא ׁשְ ּוְלַאֲעָלא ֵליה ִלְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּּ ּ ָדא, ּ ְלֶמֱהֵוי , ְּלִאְתָעְרָבא ָדא ּבְ

ך. ּּכָֹלא ַחד ִגיֵני ּכַ ֶלך ְוגֹו, ְּבְ ְֲארֹוִמְמך ֱאלַהי ַהּמֶ ָ'.  

  ]א''ט ע''דף כ -' בזוהר חלק [

ל, ְּדָתֵניָנן ַדל ְלַאְתְקָנא ּכוְרְסָיה, ּ יֹומֹוי ְדָדִודּכָ ּתַ ִּאׁשְ ּוְלַאְנָהָרא ַאְנָפָהא, ּ ִגין ְדָיִגין , ּ ּּבְ
ָאה  ּתָ ִדיר ְנהֹוָרא ּתַ ְנהֹוָרא ִעָלָאה )א''ט ע''דף כ(ָּעֵליה ְוִאיְתְנִהיר ּתָ . ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּּבִ

ֹלֹמה ִלים, ְוַכד ָאָתא ׁשְ ח ָעְלָמא ׁשְ ּכַ ְְוָלא ִאְצְטִריך ְלַאְטְרָחא , ְּוִסיֲהָרא ְדִאְתַמְלָיא, ַאׁשְ

  )כ''ע(. ָּעָלה ְלַאְנָהָרא

א ֲחֵזי ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה , ּתָ ִריך הוא ְלֵמיָסב נוְקִמין ֵמַעּמִ א ּבְ ֲעָתא ְדָבֵעי קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ְּ

ָמאָלא, ָזָרה ַער ׂשְ ַּנְבִעין ַמּבוִעין , ּוְכֵדין. ּ ָדָמאְּוִאְתַמְלָיא ִסיֲהָרא ֵמַההוא ִסְטָרא, ִאּתְ
א ּוְנָחִלין ִדְלַתּתָ ָמאָלא ָדָמא, ּ ל ִאיּנון ְדִלְסַטר ׂשְ ּּכָ ּ ִּדיָנא ִדיְלהֹון ָדָמא, ְּוַעל ָדא. ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַער , ּתָ ד ַהאי ָדָמא ִאּתְ א כד דינא אתער על עלמא בגין ההוא דמא ''נ(ּּכַ
א ַעל)דקטולין קודשא בריך הוא אתער ַער ,  ַעּמָ ַּההוא ָדָמא ְדָקטוִלין ִאיהו ְדִיּתְ ּ ּ ּ ּ ּ

א ַאֲחָרא ְוָקִטיל לֹון ִמְצַרִים)השתא(ֲאָבל . ָּעַלְייהו ַעּמָ ִריך הוא ,  ּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ְּ

ָרֵאל ֲהוֹו ּבֵ ִגין ְדִיׂשְ א ַאֲחָרא ְלַאְתֲעָרא ָעַלְייהו ָדָמא ּבְ ְּלַאְייָתָאה ָעַלְייהו ַעּמָ ּ ּ ְוָלא , ּיַנְייהוּ
ַאְרָעא ִדיְלהֹון ִגין ְדַדְייִרין ּבְ ִּיְצַטֲערון ּבְ ּ ָדָמא, ּ ִריך הוא ָמָחא לֹון ּבְ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ְּ ,

ַנֲהִרין ִדְלהֹון י, ּּבְ ּתֵ   .ְּדָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלִמׁשְ

ּוְבִגין ְדׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ּ ּ ּ ַההוא ַנֲהָרא, ּ ְלָטא ּבְ ִריך הוא ָּפִק, ּׁשַ א ּבְ ּיד קוְדׁשָ ְּ

ַקְדִמיָתא ְּלׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון ּבְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ִגין ְדַיְלֵקי ַדֲחָלא ִדְלהֹון ּבְ ּּבְ ּ ִגין ְדִנילוס ַחד , ּ ּּבְ ּ
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ַּדֲחָלא ִדְלהֹון ֲהָוה ַאר ַדֲחִלין ִדְלהֹון ַנְבִעין ָדָמא, ּ ְּוֵכן ׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָהָיה ָדם . ּ
ָּכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים וָבֵעִצים וָבֲאָבִניםּבְ ּ.  

אֹוַרְייָתא' ר יה ר, ִּחָייא ַקם ֵליְלָיא ַחד ְלִמְלֵעי ּבְ . ְּדֲהָוה ַרְבָיא, ּיֹוֵסי זוָטא' ַּוֲהָוה ִעּמֵ
י )'קהלת ט(, ִּחָייא ְוָאַמר' ָּפַתח ר ֵתה ְבֶלב טֹוב ִיִיֶנך ּכִ ְמָחה ַלְחֶמך וׁשְ ׂשִ ָ ֵלך ֱאכֹול ּבְ ָ ְכָבר ְּ

יך לֹמה ְדָאַמר ַהאי ְקָרא. ָָרָצה ָהֱאלִהים ֶאת ַמֲעׂשֶ   .ַּמאי ָקא ָחָמא ׁשְ

ָחְכָמה ֲהוֹו ל ִמלֹוי ּבְ ֹלֹמה ּכָ ֶּאָלא ׁשְ ְמָחה ַלְחֶמך, ּ ׂשִ ְָוַהאי ְדָאַמר ֵלך ֱאכֹול ּבְ ְ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ
ִריך הוא א ּבְ אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְּדַבר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ּ ּ יהּקוְד, ְּ ִריך הוא ְמָקֵרב ֵליה ְלַגּבֵ א ּבְ ּׁשָ ּ ּ ְ ,

ְלָוה ְוַנְייָחא ֵדין ַנֲהָמא ְוַחְמָרא ְדָאִכיל ְוָשֵתי, ְּוָיִהיב ֵליה ׁשַ א, ּּכְ ֶחְדָוה ְדִלּבָ ִגין , ּּבְ ּבְ
עֹוָבדֹוי ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ֲּאַמר ֵליה ַההוא ַרְבָיא ָחְכְמָתא ֲהוֹוָהא ָאַמְר, ִאי ָהִכי, ּ ֹלֹמה ּבֶ ּּתְ ְדָכל ִמלֹוי ְדׁשְ ָאן , ּּ
וָלך. ּהוא ָחְכְמָתא ָהָכא ּשׁ ל ּבִ ַבּשֵׁ ִרי ּתְ ְֲאַמר ֵליה ּבְ ּ ֲּאַמר ֵליה ַעד ָלא . ְוֶתֱחֵמי ַהאי ְקָרא, ּ

יְלָנא ָיַדְעָנא ׁשִ   .ֲּאַמר ֵליה ְמָנא ָלן. ּבָ

א ַמְעָנא ֵמַאּבָ ַהאי ְקָראְּד, ֲּאַמר ֵליה ָקָלא ַחד ׁשְ ֹלֹמה ָקא ַאְזַהר ֵליה , ֲהָוה ָאַמר ּבְ ְּדׁשְ ּ
ר ָנׁש ְמָחה, ְלּבַ ׂשִ ָרֵאל ּבְ ְּלַאְעְטָרא ָלה לְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִאיהו ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ּ , ְּוִאיהו ָנֲהָמא, ּ

ֶחְדָוה ְּדִיְתֲעָטר ּבְ ַחְמָרא, ּוְלָבַתר. ּ ָמאָלא, ִּיְתֲעָטר ּבְ ְּדִאיהו ׂשְ ִגי, ּ ַכח ּבְ ּתְ ּן ְדִתׁשְ
ְמֵהיָמנוָתא ְדֹכָלא ּּבִ ּ ֵליָמָתא, ּ ָמאָלא, ֶחְדָווָתא ׁשְ יִמיָנא וׂשְ ְרַווְייהו , ּּבִ ין ּתַ הֵוי ּבֵ ְּוַכד ּתֶ

ָעְלָמא ָראן ּבְ אן ׁשָ ְרּכָ ל ּבִ ֵדין ּכָ עֹוָבֵדיהֹון , ְּוָכל ָדא. ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ד ִאְתְרֵעי קוְדׁשָ ּּכַ ְּ

א יך, ִּדְבֵני ָנׁשָ י ְכָבר ָרָצה ָהֱאֹלִהים ֶאת ַמֲעׂשֶ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ִּחָייא ' ָאָתא ר. ּ
ֵקיה ּוְנׁשָ ִגיָנך, ָאַמר, ּ ַבְקָנא ּבְ ִרי ַהאי ִמָלה ׁשָ ְַחֶייך ּבְ ָּ א ָיַדְעָנא, ּ ּתָ ִריך , ְוַהׁשְ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ

אֹוַרְייָתא ֵעי ְלַאְעְטָרא ָלך ּבְ ְהוא ּבָ ּ ּ.  

ּּתו ָפַתח ר ֱָאמֹור ֶאל ַאֲהֹרן ַקח ַמְטך וְנֵטה ָיְדך ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים, ִּחָייא ְוָאַמר' ּ ָּ ַמאי . ּ
ה ִריך הוא, ֶּאָלא. ַטְעָמא ַאֲהֹרן ְולא ֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ יה, ְּ דוְכּתֵ ַּאֲהֹרן ַמִיין ַקְייִמין ּבְ ּ ,

ן ּמָ ֵעי ְלַנְגָדא ַמִיין ִמּתַ ָמאָלא ּבָ ּוׂשְ ַער ֵליהַאֲהֹרן, ּ ּ ְדָאֵתי ֵמַההוא ִסְטָרא ִיּתְ ּ ָמאָלא , ּ ְוַכד ׂשְ
ִּאיּנון ִיְתַהְדרון ָדָמא, ָנִקיט לֹון ּ ּ ּ.  

ַקְדִמיָתא ין ָמָחא ּבְ ָאה ְדָכל ַדְרּגִ ּתָ א ֲחֵזי ּתַ ּּתָ א . ּ ָרא קוְדׁשָ ָאה ׁשָ ּתָ ְמעֹון ִמּתַ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ
ִריך הוא ּּבְ ְּוַיָדא ִדיֵליה. ְ ָעאָמָחא ּבְ, ּ ָעא ְוֶאְצּבְ א ִעָלָאה ְדָכל . ָכל ֶאְצּבְ ְּוַכד ָמָטא ְלַדְרּגָ ּ

ין ָּעֵבד ִאיהו ִדיֵליה, ַּדְרּגִ ּ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ּ ל . ְּוָקַטל ּכָֹלא, ְּוָעַבר ּבְ ך ָקַטל ּכָ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ
ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ּּבוְכִרין ּבְ א ִעָלָאה, ּ ִגין ְדִאיהו ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ ּ ובוְכָרא ְדֹכָלאּ ּ ּ ּ.  

ַמָיא, ְוָתא ֲחֵזי ַּפְרֹעה ֲהָוה ׁשוְלָטֵניה ּבְ ּ ּ א בקדמיתא ומתתאה שרא קודשא ''נ(, ּ
בריך הוא וכד מטא לדרגא עילאה דילהון דאיהו בוכרא דכל דרגין דילהון קטל כל 
בוכרא בארעא דמצרים בגין ההוא דרגא עילאה ובוכרא דכולא ותא חזי פרעה הוה 



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]959דף [ -ּ

יב)שולטניה במיאבוכרא ו תֹוך ְיאֹוָריו)ט''יחזקאל כ(, ּ ִדְכּתִ דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ , ְ ַהּתַ
ַקְדִמיָתא ָדָמא ּבְ ך ִאְתַהַפך ַנֲהֵריה ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ ָקִלין . ְּ ֵטי לֹון ּבְ ּמְ ְּלָבַתר ְצַפְרְדִעים ִדְמׁשַ ּ

גֹו ֵמַעְייהו ְוַסְלֵקי ,  ְוַנְפֵקי ִמּגֹו ְיאֹוָרא)ן בגו יאוראא מקרקרי''נ(, ְּטִסיִרין ְמַקְרְקִרין ּבְ
ָכל ִסְטִרין א ְוָראִמין ָקִלין ּבְ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ יָתא, ּבְ גֹו ּבֵ ֵמִתין ּבְ ַּעד ְדִאיּנון ַנְפִלין ּכְ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף כ -' בזוהר חלק [

ְּוָרָזא ְדִמָלה ִריך ה, ּ א ּבְ ר ָאִתין ְדָעַבד קוְדׁשָ ל ִאיּנון ֶעׂשֶ ְּכָ ּ ּ ְלהו ֲהוֹו ִמּגֹו ָיָדא , ּואּ ּּכֻ ּ
יָפא ּקִ ין , ּתַ ַקף ַעל ִאיּנון ַדְרּגִ ְּוַההוא ָיָדא ִאְתּתְ ּ ְלָטנוָתא ִדְלהֹון )ב''ט ע''דף כ(ּ ּּכוְלהו ׁשֻ ּ ּ ּּ ,

ְייהו ָלא ַדְעּתַ ִגין ְלַבְלּבְ ּּבְ ד ִמיִדי, ּ א ֲחֵזי. ְוָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ְלֶמְעּבַ ל ִאיּנון ַדְרּגִ, ּתָ ּּכָ ין ּ
ד ִמיִדי, ִּדְלהֹון יָון ְדַנְפֵקי ְלֶמְעּבַ ְּדִאְתָחֵזי ְלֹכָלא ָלא ַיְכִלין , ּּכֵ ד ִמיִדי )לבתר(ּ  .ְלֶמְעּבַ

יָפא )א בגין ההוא''נ( )אימת כד( ּקִ ְרָיא ָעַלְייהו )א שריא''ס( ָיָדא ּתַ ְּדׁשַ  )'שמות ז( )דכתיב( .ּ
ַרץ ַהְיאֹור ְצַפְרְדִעים ְוָעלו וָב ְּוׁשָ ּ ֵביֶתךּ ָאו ּבְ ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר' ר. ּ  קֹול )א''ירמיה ל(, ּׁשִ

ֶניָה ְוגֹו ה ַעל ּבָ ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ א ֲחֵזי. 'ּּבְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה , ּתָ ּ
ה ַאְתֵרי ַכּמָ ָיא. ּבְ ְניָה, ְוַהאי ְקָרא ַקׁשְ ה ַעל ּבָ ָנָהא , ָרֵחל ְמַבּכָ ְּדָרֵחל יֹוֵסף וִבְנָיִמין ֲהוֹו ּבְ ּ

יר ָבִטין ֲהוֹו ִדיָלה)כולהו(ְוֵלָאה , ְוָלא ַיּתִ ית ׁשְ ּ ׁשִ ַכת ָרֵחל ְוֹלא ֵלָאה, ּ   .ֲאַמאי ּבָ

ִתיב ֶּאָלא ָהִכי ָאְמרו ּכְ ִגין ְדָכל . ֲאַמאי ַרּכֹות.  ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות)ט''בראשית כ(, ּ ּּבְ
ת  ו, ֹאְרִחיןיֹוָמא ַנְפַקת ְלָפָרׁשַ ָאַלת ַעל ֵעׂשָ ע, ְוׁשָ ַּוֲהוו ַאְמִרין ָלה עֹוָבדֹוי ְדַההוא ָרׁשָ ּ ּ ּ ,

גֹו ַעְדֵביה ְּוָדִחיַלת ְלִמְנַפל ּבְ ל יֹוָמא, ּ ַכת ּכָ כו ֵעיָנָהא, ַוֲהַות ּבָ ַּעד ְדִאְתְרּכָ ּ.  

ִריך הוא ָאַמר א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ִגין ַההוא ַצִדיָקא, ְּ ַכת ּבְ ַּאְנּתְ ּבָ ַעְדֵביה ְּד, ּ ֱהֵוי ּבְ ָּלא ּתֶ
ע ְּדַההוא ָרׁשָ ְַחָיִיך. ּ ת ֹאְרִחין, ּ ָפָרׁשַ קום ּבְ ַּאֲחָתך ּתָ ָרֵאל, ְ ְלוְתהֹון ְדִיׂשְ י ַעל ּגָ ְּוִתְבּכֵ ְוַאּתְ , ּ

ָרֵאל ְלוְתהֹון ְדִיׂשְ ַכת ַעל ּגָ י ָעַלְייהו ְוָרֵחל ִאיִהי ּבָ ְבּכֵ קום ְלגֹו ְוָלא ּתִ ּּתָ ּ ּ ּ.  

ִּאיהו ַעל ַמה ְדַאָמָרן, ָראֲאָבל ַהאי ְק ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ּ ֵרי ָעְלִמין , ּ ְּדָרֵחל ְוֵלָאה ּתְ
ְסָיא. ִּניְנהו ְלָיא, ַּחד ָעְלָמא ְדְאְתּכַ ַרת , ְּוַעל ָדא. ְּוַחד ָעְלָמא ְדִאְתּגַ ָּדא ִאְתַקּבְ

ִסיַאת א ְוִאְתּכְ ְמַעְרּתָ ְלָיאְּוָדא ַקְייָמא. ְוִאְתֲחִפיַאת ְלגֹו ּבִ ִאְתּגַ ת ָאְרִחין ּבְ ָפָרׁשַ ְּוֹכָלא .  ּבְ
ַגְווָנא ִעָלָאה א. ּּכְ ְמַעְרּתָ ך ָלא ָאִעיל ָלה ַיֲעֹקב ּבִ ּוְבִגין ּכַ ֲאָתר ַאֲחָרא, ְּ ְּדָהא , ְוָלא ּבַ

ִתיב  ְבַרת ֶאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה)ח''בראשית מ(ּכְ עֹוד ּכִ ִגין . ְּוָלא ָאִעיל ָלה ְלָמָתא,  ּבְ ּבְ
ְלָיאְּד ַאְתָרא ְדִאְתּגַ ֲּהָוה ָיַדע ְדַאְתָרה ֲהָוה ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל ָהִכי ִאְקֵרי, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָרֵחל, ּכְ ּ וְכָרֵחל ִלְפִני )ב''ישעיה נ(, ּּכְ
ין. ֲאַמאי ְנֱאָלָמה. ּגֹוְזֶזיָה ְנֱאָלָמה ַאר ַעּמִ ְלִטין ׁשְ ְוִהיא , ּ ִמיָנהָּקָלא ִאְתְפָסק, ְּדַכד ׁשַ

  .ִּאְתַאְלַמת

יב ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ִכי ַתְמרוִרים, ּ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ָמע ָדא . ּקֹול ּבְ ָרָמה ִנׁשְ ּקֹול ּבְ
ַלִים ְלֵעיָלא ְּירוׁשָ ֶניָה. ּ ה ַעל ּבָ ָגלוָתא, ָרֵחל ְמַבּכָ ָרֵאל ִאיּנון ּבְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ִאיִהי , ּ
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ה ָעַלְי א ִדְלהֹוןְמַבּכָ ּיהו ְדִאיִהי ִאיּמָ ּ ֶניָה. ּ ֵחם ַעל ּבָ י ֵאיְנּנו. ַמאי ַטְעָמא. ֵמֲאָנה ְלִהּנָ י . ּּכִ ּכִ
ֵעי ֵליה ִגין ְדַבְעָלה ְדִאיהו קֹול, ֶּאָלא. ֵּאיָנם ִמּבָ ּּבְ ּ ּ ָלק ִמיָנה, ּ ִּאְסּתַ ֲהָדה, ּ ר ּבַ   .ְּוָלא ִאְתֲחּבָ

ֲעָתא ֲחָדא, ְוָתא ֲחֵזי ָרֵאלִאיִה, ָלאו ׁשַ ּי ְדָבַכת ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא , ּ ֶּאָלא ּבְ
ָגלוָתא ְּדִאיּנון ּבְ ּ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ַרם לֹון ָקָלא ְלִמְצָרֵאי, ּ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב, ְּ , ִּדְכּתִ

מֹו)א''שמות י( ר ּכָ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאׁשֶ דֹוָלה ּבְ ְוָזִמין . 'ּהו ֹלא ִנְהָיָתה ְוגֹו ְוָהְיָתה ְצָעָקה ּגְ
ִאיּנון עוְרְדָעִנין, לֹון ָקִלין ַאֲחָרִנין ּּבְ ּ ֵמַעְייהו, ּ ְּדָרָמאן ָקִלין ּבְ ִתים, ּ ּמֵ ָוֵקי ּכַ ּשְׁ   .ַּוֲהוו ַנְפֵלי ּבַ

ַפְרֵדַע ַעל ַהּצְ ְּלהו ַמְסִרין ַּוֲהוו ּכֻ. ְּוִאְתַמְלָיית ַאְרָעא ִמיַנְייהו, ְואֹוִליַדת, ֲחָדא ֲהָות, ַּוּתַ ּ
א ְרַמְייהו ְלֶאּשָׁ ֲארֹוֶתיך, ּּגַ יב וְבַתּנוֶריך וְבִמׁשְ ִָדְכּתִ ָּ ּ ּ ּוַמאי ֲהוֹו ָאְמרו, ּ אנו )ו''תהלים ס(. ּ ּ ּבָ

ִים ַוּתֹוִציֵאנו ָלְרָוָיה ֵאׁש וַבּמַ ּּבָ יָמא ִאי ֲהִכי ַמאי ִאיְכָפת ְלהו ְלִמְצָרֵאי ְדֲעאִלין . ּ ְּוִאי ּתֵ ּ
א ּכָ נוָרא ְוָלא ֵמִתיןְלֶאׁשָ ּתַ א ְוֲאְזִלין ּבְ ְלהו ֲעאִלין ְלֶאׁשָ ּל ִאינון עֹוְרֵדַעִנין ֶאָלא ּכֻ ּ ּּ .

ין ַמאי ַקא ַעְבֵדי ְקִעין ְוַנְפֵקי . ְּוִאינון ְדֵמּתִ גֹו ַנֲהָמא וִמְתּבַ נוָרא ְוֲעאִלין ּבְ ּתַ ַּנֲהָמא ַהָוה ּבְ ּ
ַנ ַתֲאִרין ּבְ אִּמַנְייהו ַאֲחָרִנין ְוִאׁשְ יֵנה ַההוא ִפָתא ִאְתַהְדרו עֹוְרֵדַעָנָייא . ָהּמָ ָּאתו ְלֵמיַכל ּמִ ּ ּּ

אן ַקִלין ַעד ְדַהוו ֵמִתים ֶמֲעְייהו ְוַקְרָדן ְוַרּמָ ּּבֵ ָייא לֹון ִמּכָֹלא. ּ ִתיב . ְוָדא ָקׁשְ א ָחֵזי ּכְ ּתָ
ֵביֶתך וַבֲחַדר ִמׁשְ ָרץ ַהְיאֹור ְצַפְרֶדִעים ְוָעלו וָבאו ּבְ ְּוׁשָ ּ ּ ְבך ְוַעל ִמָטְתךָּ ָּכָ ַּפְרֹעה ִאיהו . ָּ ּ

ְלהו ּכֻ יר ּמִ ְלהו ְוָיּתִ ּכֻ ַּאְלֵקי ַקְדָמַאה ּמִ ֵמיה ִדי ֱאַלָהא ְמֹבָרך ִמן ַעְלָמא ְוַעד . ּ ְֵליהֵוי ׁשְ ּ
א ְבָכל ָמה ְדֲעְבֵדי ִתיב . ַּעְלָמא ְדָהָוה ָפִקיד עֹוַבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ַוִיְראו )ב''בראשית י(ּכְ ּ

ית ַפְרֹעהאֹו ה ּבֵ ֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללו אֹוָתה ֶאל ַפְרֹעה ַוֻתַקח ָהִאּשָׁ ָּתה ׂשָ ּ ּּ א . ּ ָהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ
א   ְּתָלת ַפְרֹעה. ּהוא ְדַאּתָ

  ]א''ע' דף ל -' בזוהר חלק [

ִתיב  ֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללו אֹוָתה ֶאל ַפְרֹעה )ב''בראשית י(ּכְ ּ ַוִיְראו אֹוָתה ׂשָ ּ ּ ּ ּ ה ּ ח ָהִאּשָׁ ּקַ ַוּתֻ
ית ַפְרֹעה א הוא ְדָאָתא. ּּבֵ ַּהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ ּ ַלת ַפְרֹעה . ּ ַההוא , ַחד. ָהָכא )א''ע' דף ל(ּתְ ּּבְ

יֹומֹוי ְדיֹוֵסף, ְוַחד. ִזְמָנא קֹוְלפֹוי, ְוַחד. ּּבְ ה ְדַאְלֵקי ּבְ יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ ּּבְ א האי קרא כלא ''ס(. ּ
  )והאי קרא אתקיים' בשעתא וכואתקיים בפרעה קדמאה אבל 

יה, ַּפְרֹעה ַקְדָמָאה ָרה ְלַגּבֵ ֲעָתה ְדִאְתְנִסיַבת ׂשָ ׁשַ ּּבְ ְּוִצְיירו ַההוא , ָּרַמז ְלאוָמִנין, ּ ּ ּ
ִאָדֵריה ִּדיוְקָנא ּבְ ּ ּ כֹוָתָלא, ּּ יה, ַּעל ַעְרֵסיה ּבְ ָּלא ָנח ַדְעּתֵ ָרה , ּ ַּעד ְדָעְבדו ִדיוְקָנא ְדׂשָ ּ ּ ּ ּּ

ְנִסיר יה, ְּוַכד ָסִליק ְלַעְרֵסיה, ּוּבִ ָּסִליק ָלה ִעּמֵ א ְדָאָתא ֲאַבְתֵריה. ּ ל ַמְלּכָ ּּכָ ֲהָוה ָחֵמי , ּ
ַּההוא ִדיוְקָנא ְמַצְייָרא ִציוָרא ּ ּ ּּ ּ ִדיִחין, ּ ַּוֲהוו ָעאִלין ָקֵמיה ּבְ ד ָסִליק ְלַעְרֵסיה ֲהָוה , ּ ּּכַ

ַההוא ִציור ִּאְתֲהֵני ּבְ ך. ּּ ִגין ּכַ יר ִמּכָֹלאַמְל, ְּבְ א ַאְלֵקי ָהָכא ַיּתִ יב)תא חזי(. ּּכָ ּ ַהְיינו ִדְכּתִ ּ ,
ְבך ְוַעל ִמָטֶתך ּכָ ָוַבֲחַדר ִמׁשְ ָּ ך, ּוְלָבַתר. ּ ָוְבֵבית ֲעָבֶדיך וְבַעּמֶ ָּ ִתיב ַעל . ּ ּוְבֻכְלהו ָלא ּכְ ּּ

ְלחֹוֵדיה, ִּמָטָתם ֶּאָלא ֵליה ּבִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]961דף [ -ּ

 ] בשנה86יום [סדר הלימוד ליום כז כסלו 

א ָפַתח' ר ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ֶאל ָמקֹום )'קהלת א(, ַּאּבָ ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ ּ
ִבים ָלָלֶכת ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הֹוְלִכים ׁשָ ַהּנְ ַמר. ׁשֶ ְּוַאְמֵרי ֵליה ַחְבַרָייא, ַהאי ְקָרא ִאּתְ ֲאָבל . ּ

א ֲחֵזי ד ִאיּנון ָנֲחִלין ָעאִלין ְלג, ּתָ אּּכַ א ָנִקיט לֹון, ֹו ַיּמָ ַגֵויה, ְוַיּמָ ִאיב לֹון ּבְ ְּוׁשָ ִגין , ּ ּבְ
א גֹו ַיּמָ ְּדָקָפאן ַמָיא ּבְ יה, ּ ל ַמָיא ְדָעאִלין ּבֵ ִאיב ּכָ ְּוַההוא ְגִליִדי ׁשָ ּ ּוְלָבַתר ָנְפִקין ַמָיא , ּּ ּ

ּתוְקָפא ְדָדרֹום ּּבְ ָרא, ּ ל ֵחיַות ּבָ ֵקי ַית ּכָ ָמה ְדַאּתְ, ְוַאׁשְ ל  )ד''תהלים ק( ָאֵמר ּכְ קו ּכָ ַּיׁשְ
ָדי ל ַמָיא,  ְוָתא ֲחֵזי)זהו הנזכר הכא( .ַחְיתֹו ׂשָ ִאיב ּכָ א ְדָקָפא ׁשָ ַּיּמָ ּתוְקָפא , ּ ֵרי ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ

ַמר, ְּדָדרֹום ָמה ְדִאּתְ ך ֵאיֶנּנו ָמֵלא, ּּכְ ּוְבִגין ּכַ ַמר, ְּ   .ְוִאּתְ

יה ַחְבַרָייא ָערו ּבֵ ְּוָהא ִאּתְ ּ ִבים ָלָלֶכת. ּ ם ֵהם ׁשָ ָחִלים הֹוְלִכים ׁשָ ַהּנְ ַמאי . ֶאל ָמקֹום ׁשֶ
ִבים ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין. ַטֲעָמא ֵהם ׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּוהוא ַאִפיק , ּ ּ
א ִדיר ַמָיא ְלַיּמָ ִבין ָלֶלֶכת, ְּוַעל ָדא, ּּתָ ְּוָלא ָפְסִקין , ין ְוָתִביןְוַאְזִל, ְוָתִבין, ַמִיין ׁשָ

ב ָלֶלֶכת. ְלָעְלִמין ָקָאה ְלֹכָלא, ְּוַכד ִאיהו ּתָ ִגין ְלֵמַהך ְלַאׁשְ ּּבְ  )א''ד ע''וארא כ(ְּוָאֵתי רוַח , ְ
ְּורוָחא ְדָדרֹום ְדִאיהו ֲחִמיָמא, ָּצפֹון ְוָקֵפי ַמָיא ּ ּ ֵדי לֹון ְלֵמַהך ְלָכל ְסָטר)א שרי''ס(, ּ ְ ׁשָ ּ .

ֵרי ִסְטֵרי ִאֵלין, אְּוַעל ָד ין ּתְ א ָיִתיב ּבֵ ּוְבִגיַנְייהו ַקְייָמא, ַּהאי ַיּמָ ּ ְוַאְרִבין ַאְזִלין ְוַנְטִלין , ּ
  .ְלָכל ְסָטר

א ֲחֵזי א, ּתָ ד ַמְלּכָ ֲעָתא ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ָּאֵתי ְלַעְרֵסיה, ּכַ ׁשַ ּּבְ ַער, ּ ּרוָחא ְדָצפֹון ִאּתְ ּ ,
ַער ֲחִב ְּדִאיהו ִאּתְ י ַמְטרֹוִניָתאּ ְּדִאְלָמֵלא ִאְתָערוָתא ְדָצפֹון, ּיבוָתא ְלַגּבֵ ּ ר , ּ ָלא ִאְתֲחּבָ

ֲהָדה א ּבַ אֵרי ֲחִביבוָתא, ַּמְלּכָ ִגין ְדָצפֹון ׁשָ ּּבְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ֹמאלֹו )'שיר השירים ב(, ּּכְ  ׂשְ
י ַחת ְלֹראׁשִ יב ִויִמינֹו. ּתַ ְרִחימו ִדְכּתִ ְּוָדרֹום ָחִביק ּבִ ֵקִניּ ַחּבְ ִדיִחין ִמְתָעִרין ,  ּתְ ה ּבְ ּמָ ֵדין ּכַ ּכְ

יָרָתא יב, ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ׁשִ ֵני )ח''איוב ל(, ִּדְכּתִ ל ּבְ ָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי ּבֶֹקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ
  .ֱאלִהים

יָרָתא, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא ֵאי ַאְמֵרי ׁשִ ְלהו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּכֻ ָרֵאל, ּּ אְוִיׂשְ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ , ּ ּכְ
יב יִרים ֶאת ְיָי)ב''ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ְזּכִ א ַדְייָקא. ַּאל ֳדִמי ָלֶכם'  ַהּמַ ַּאל ֳדִמי ָלֶכם ְלַתּתָ ּ .

  )בלילה(

ד ִאְתְפִליג ֵליְלָיא ִריך הוא, ּּכַ א ּבְ ִדיר ְלקוְדׁשָ ָרא ּתָ א ִדיְלהֹון ְלַאְדּכְ ִּאיּנון ְדִתיאוְבּתָ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
אָלא ִכיבו ְלִלּבָ ִריך הוא, ּ ָיֲהֵבי ׁשְ א ּבְ ָרא ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּוַקְייִמין ְלַאְדּכְ ּ ד ָסִליק ַצְפָרא . ְּ ּכַ

א ּתָ ִניׁשְ ִריך הוא, ַּמְקִדיִמין ְלֵבי ּכְ א ּבְ ָחאן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ּ ַתר ַפְלּגות יֹוָמא. ְּ ְּוֵכן ּבָ ּ .
ֵליְלָיא ך, ְוֵכן ּבְ ד ִאְתֲחׁשָ ָחׁשֹוָכאְּכַ א, ּ ְוִאְתְדַבק ֵליְלָיא ּבְ ְמׁשָ ִתיב . ּוַבת ׁשִ ַּעל ִאֵלין ּכְ

יִרים ֶאת ְיָי ְזּכִ ָרֵאל. ַּאל ֳדִמי ָלֶכם' ַהּמַ א ְדִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ְּוָדא ַעּמָ ּ.  

ִמְצַרִים, ְּוַעל ָדא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר לֹון קוְדׁשָ ַּאְדּכַ ִּאֵלין ְדָל, ְּוָסִליק ַעל ַפְרֹעה, ְּ א ּ
ְכֵכי ְיָמָמא ְוֵליְלָיא ּתַ ּוַמאן ִאיּנון, ִמׁשְ ּאוְרְדַעְנָיא. ּ ִדיר, ּ ַכך ּתָ ּתְ ְְדַקֵלהֹון ָלא ִמׁשְ ִגין , ּ ּבְ
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א א ַקִדיׁשָ ַעּמָ ְּדַאְתִקיף ּבְ ְכֵכי ְיָמָמא ְוֵליֵלי, ּ ּתַ ִריך , ְּדָלא ִמׁשְ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְְלׁשַ ּ ּ
ר ָנׁש. ּהוא ִמְצַרִיםְוָלא ֲהָוה ּבַ ֲהֵדי ֲהָדֵדי,  ּבְ ֵעי ּבַ ּתָ ָלת . ְּדָיִכיל ְלִמׁשְ ְייהו ִאְתַחּבְ ּוִמּנַ ּ

ֵלהֹון ֲהוֹו ְינֹוִקין ְוַרְבָיין ֵמִתין. ַאְרָעא ּוִמּקַ ּ.  

יָמא ֵהיך ָלא ַיְכִלין ְלָקְטָלא לֹון ר ָנׁש חוְטָרא, ֶּאָלא. ְְוִאי ּתֵ , אֹו ֲאָבָנא, ִּאי ֲאִרים ּבַ
ית ִמיָנה, ִאְתַבְקַעת, ָדאְלָקְטָלא ֲח ַאְרָעא, ִמּגֹו ְמָעָהא, ְּוָנְפִקין ׁשִ י ּבְ ַעד , ְוַאְזֵלי ְוַטְרָטׁשֵ

הו, ְּדַהִוי   .ִּמְתַמָנע ְלִמְקָרב ּבְ

  ]ב''ע' דף ל -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ה ָנֲהִרין, ּתָ ּמָ ה ְיאֹוִרין, ּכַ ּמָ א ִעָלָאה, ּכַ ד ִאְתַמ, ַּנְפָקא ִמּגֹו ַיּמָ ָרן ּכַ ּתְ ָכן וִמׁשְ ּּשְׁ
ּוִמְתַפְלִגין )ג''ויחי רמ(, ַּמָיא ה ְנָחִלין )ב''ע' דף ל( ּ ּמָ ה ִסְטִרין, ּכַ ה ְיאֹוִרין, ְלַכּמָ , ְלַכּמָ

ה ָנֲהִרין ְּוחוָלָקא ִדְמָמָנא ְדִסְטָרא ְדִמְצַרִים ִאיּנון ַמִיין . ְלַכּמָ ּ ּ ּ ן )ט''בראשית קכ(ּ  ְמַרֲחׁשָ
ְְדֵלית ָלך, ִּאֵלין אּ ְּדָלא ַמְפֵקי נוִנין ְלִזיִנין, ּ ַמִיין ְדָנְפִקין ִמּגֹו ַיּמָ ּ.  

ַּמאן ִאיּנון נוִנין ָעְלָמא. ּ ִליָחן ּבְ ד ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון, ִּאיּנון ׁשְ ְּמָמָנן ְלֶמְעּבַ ְמָמָנן , ּ
רוָחא ְדָחְכְמָתא ּּבְ ֵניָנן. ּ יִמין, ְּוַעל ָדא ּתָ ּ ְוִאית ַמִיין ְמַגְדִלין .ִּאית ַמִיין ְמַגְדִלין ַחּכִ

ין ְּלפום ִאיּנון ָנֲהִרין ְדִמְתַחְלִקין ְלָכל ִסְטִרין. ִּטְפׁשִ ּ ּ ּ.  

ין, ְּוָהָכא ַנֲהֵרי ְדִמְצָרֵאי ְּמַגְדִלין ָמאֵרי ְדָחָרׁשִ ִסיִטין, ּ ין , ּנוִנין ּבְ ר ַדְרּגִ ֶעׂשֶ ְּקִפיִטין ּבְ
ין יב, ְּדָחָרׁשִ ף, ּוְמַנֵחׁש, ְמעֹוֵנן, ְקָסִמים,  קֹוֵסם)ח''דברים י(, ִּדְכּתִ , ְוחֹוֵבר ָחֶבר, ּוְמַכּשֵׁ

ִתים, ְּוִיְדעֹוִני, ְוׁשֹוֵאל אֹוב ָיא. ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהּמֵ ר ִזיִנין ְדָחְכְמָתא ְדָחָרׁשַ ָּהא ֶעׂשֶ ּ ּ.  

ּוְבַההוא ִזְמָנא ָעא ִדיֵדיה, ּ ִריך הוא ֶאְצּבְ א ּבְ יט קוְדׁשָ ּאֹוׁשִ ּ ּ ל ִאי, ְּ ּּנון ְנָחִלין ּוַבְלּבֵ
ְּוִאְתְמָנעו ִאיּנון נוֵני ְדָחְכְמָתא ִדיְלהֹון, ַּנֲהִרין ְדִמְצָרֵאי ּ ּ ּ ְַחד ִאְתַהַפך ְלָדָמא. ּ ְוַחד , ּ

ְּדָסִליקו נוֵני ָקִלין ּ א)דכולהו נונין תליין(, ּ ֹלא ּתֹוַעְלּתָ ְּוָלא ָאֵתי ָעַלְייהו רוָחא ְדִאיּנון ,  ּבְ ּ ּ ּ
  .ָחְכְמָתן

ְווָנאּכִ: ָערֹוב ב לֹון ִזיֵני ְדָחְכְמָתא ִדיְלהֹון, י ַהאי ּגַ ְּדִעְרּבֵ ּ ָקא, ּ , ְּוָלא ַיְכִלין ְלִאְתַדּבְ
ַאְרָעא, ְולא עֹוד ָכחו ּבְ ּתְ ֶּאָלא ֲאִפילו ְדָהֵני ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ַאְרָעא, ּ ָלן לֹון ּבְ ָלן , ְמַחּבְ ּוְמַחּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִּעְרּבוְבָיא. ַמאי ָערֹוב, ָערֹוב. ּאֹוְרַחְייהו ְלַאִים )ט''ויקרא י(ּכְ . ּוֶבֶגד ּכִ

ְלָאִים)ט''ויקרא י( :ִּערוִבין ְזַרע ּכִ ְדך ֹלא ּתִ ָאָרמות ְיָדא: ָ ׂשָ יִאין ּבְ   .ִּזיִנין ַסּגִ

א ֲחֵזי ַחד, ּתָ ה ֵחיִלין ִאְתָערו ְלֵעיָלא ּכְ ּמָ ּּכַ ֲחָדא, ּ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ל לֹון קוְדׁשָ ּוַבְלּבֵ ּ ְּ, 
יָפא ְלֵעיָלא ּקִ ָלא ֵחייַלְייהו ּתַ ִגין ְלַבְלּבְ ּּבְ ִריך הוא . ּ א ּבְ בוָרן ְדָעַבד קוְדׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ּגְ ּ ּ ּ ְּ

ִמְצַרִים יָדא ֲחָדא ֲהָוה, ּבְ ְּדָאִרים ְיֵדיה ָעַלְייהו, ּבִ ּ א, ּ ן ִאְתֲאִביַדת , ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּמָ ּוִמּתַ
ר)ט''ישעיה כ(, יבִּדְכּתִ, ָּחְכְמָתא ְדִמְצַרִים ּתָ ְסּתַ   .ּ ְוָאְבָדה ָחְכַמת ֲחָכָמיו וִביַנת ְנבֹוָניו ּתִ

ִתיב, ְוָתא ֲחֵזי ִמְצַרִים)ט''ישעיה י(, ּכְ י ִמְצַרִים ּבְ ִמְצַרִים , ִּמְצַרִים ְלֵעיָלא.  ְוִסְכַסְכּתִ ּבְ
א ִגין ְדִאיּנון ֵחיִלין ְלֵעיָלא. ְלַתּתָ ּּבְ ּ אְּמָמָנן ַעל ֵחיִלין ִד, ּ ְלהו, ְלַתּתָ ְּוִאְתָעְרבו ּכֻ ִּאְתָעְרבו . ּּ
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ְייהו, ְּלֵעיָלא ָחָרׁשַ ָרא ּבְ ְּדָלא ֲהוֹו ִמְצָרֵאי ַיְכֵלי ְלִאְתַקּשְׁ ֵרי , ּ י ַדֲהוֹו ִמְתַקּשְׁ ִאיּנון דוְכּתֵ ּּבְ ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא לו, ּבְ ְלּבָ ְּדָהא ִאְתּבַ ְּוַעל ָדא ַאְייֵתי ָעַלְייהו ָערֹוב. ּ ּ ַדֲהוֹו ִמְתָעְרֵבי ָדא ִחיָוון, ּ ּ

ָדא   .ּבְ

ים ּנִ ְּדַסְלָקא ַעְפָרא ְדַאְרָעא, ּכִ ַאְרָעא, ְוָתא ֲחֵזי. ּּ ל ִאיָבא ְדִאְתְיִליַדת ּבְ ֵמֵחיָלא , ּּכָ
ִּדְלֵעיָלא ְמָמָנא ְדִאְזְדַרע ָעָלה ִאיהו ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּ ְּוֹכָלא ֲהָוה ּכְ ּּ.  

ְבָעה ְרִקי, ְוָתא ֲחֵזי ִריך הואׁשִ א ּבְ ִּעין ָעֵבד קוְדׁשָ ְבָעה ַאְרָעאן, ְּ ַגְווָנא ָדא ׁשִ . ּּכְ
ְייהו דוְכּתַ ן ּבְ חוִמין ְדִמְתָפְרׁשָ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּ ּ חוֵמי ַאְרָעא ְלֵעיָלא, ְּרִקיִעין ְלֵעיָלא' ז. ּּ ְבָעה ּתְ ּׁשִ ּ ,

ין ן ַדְרּגִ א ִמְתָפְרׁשָ ְווָנא ְלַתּתָ ַהאי ּגַ ּּכְ חוֵמי ַאְרָעא' ְוז, ןְרִקיִעי' ז, ּ ְּוָהא אוְקמוהו . ּּתְ ּ ּ
ז, ַּחְבַרָייא סוְפָטא ָדא ַעל ָדא' ּבְ ַּאְרִעין ּכְ ּ ּ.  

חוֵמי ַאְרָעא ְלֵעיָלא' ְּוִאיּנון ז ּּתְ ל ַחד ְוַחד , ּ ן )מתפרשאן לשבעין ממנן(ּכָ ּ ִמְתָפְרׁשָ
ר ְּוִאיּנון ִמְתָפְלָגאן ְלע, ְלֶעׂשֶ ּ יןִּדְמָמָנן ַע, ְמָמָנן' ּ ְבִעין ַעּמִ ּ ְוַההוא )ב''ט ע''בלק ר(. ל ׁשִ
א, ַאְרָעא א ְוַעּמָ חוָמא ְדָכל ַעּמָ ּּתְ ָרֵאל, ּ א ְדִיׂשְ ַּסֲחָרא ְלַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ

ָר)'שיר השירים ג( ּבֹוֵרי ִיׂשְ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה ִמּגִ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנִ ָרה ּּ ֵאל ַוֲעׂשָ
ַגַווְייהו ְטִמיִרין א' ְּוִאיּנון ע, ּּבְ ְּדַסֲחָרן ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוָדא הוא ְלֵעיָלא. ּ ַגְווָנא ָדא , ּ ּּכְ

א   .ְלַתּתָ

א ֲחֵזי חוָמא ְדחוָלָקא ְדִמְצָרֵאי, ַּההוא ַאְרָעא, ְוּתָ ּּתְ ּ ּ ַההוא ִזְמָנא, ּ א , ּּבְ יט קוְדׁשָ ּאֹוׁשִ
ִריך הוא ֶאְצ ּּבְ ָעא ִדיֵליהְ ּּבְ חוָמא, ּ ַההוא ּתְ ְּוִאְתְיִלידו ַטְפִסיִרין ּבְ ּ ל ִאיּנון , ּ ְּוִאְתְיָבׁשו ּכָ ּ

יכו ַמָיא חוִמין ְדַרּכִ ּּתְ ּ ּ ְּוָכל ְירֹוָקא ְדַמִיין ְדַנְבִעין. ּ א, ּ ֵדין ְלַתּתָ ִּאְתֲחִזיאו ִקְלִמין ֵמַעְפָרא , ּכְ
  .ְּדַאְרָעא

ַמר ְדַאֲהֹרן ֲה ִגין ָדא ַאֲהֹרן ֲהָוה ָמֵחי. ָוה ָמֵחיְּוָהא ִאּתְ ְּלַאֲחָזָאה ִדיִמיָנא , ֲּאָבל ּבְ
ְנִאין ַבר ְלׂשַ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּ ְרַעץ אֹוֵיב' ָ ְיִמיְנך ְיָי)ו''שמות ט(, ּכְ . ּתִ

ַגְווָנא ָדא ִריך הוא ְלַאְייָתָאה ַעל ַק, ּּכְ א ּבְ ָּזִמין קוְדׁשָ ָתאְּ א ְדרֹוִמי ַרּבְ יב, ְּרּתָ , ִּדְכּתִ
ּ ְוֶנֶהְפכו ְנָחֶליָה ְלֶזֶפת ַוֲעָפָרה ְלָגְפִרית)ד''ישעיה ל( ים , ְּוַעל ָדא. ּ ל ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכּנִ ּכָ

ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים   .ּבְ

  ]א''א ע''דף ל -' בזוהר חלק [

י ִחָייא י ְיהוָדה ְוִרּבִ ִּרּבִ אֹו, ּ י ִחָייא. ְרָחאֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ ד ִאיּנון , ָּאַמר ִרּבִ ַּחְבַרָייא ּכַ ּ
אֹוְרָחא א ַחד )א''א ע''דף ל(, ּבְ ִלּבָ ְעָיין ְלֵמַהך ּבְ ַגַווְייהו ַחָייֵבי , ְּוִאי ִאיֲעָרעו. ְּבַ ּאֹו ַאְזֵלי ּבְ ּ

א, ָעְלָמא א ְדָלאו ִאיּנון ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ֵני ָנׁשָ ּאֹו ּבְ ּ עו ְלִאְתָפ, ּ ּּבָ ְייהוּ א ִמּנַ . ְמָנא ָלן. ְּרׁשָ
ֵלב יב, ִמּכָ ּ ְוַעְבִדי ָכֵלב ֵעֶקב ָהְיָתה רוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו ַוְיַמֵלא ַאֲחָרי)ד''במדבר י(, ִּדְכּתִ ּ ַמאי . ּ

ְּדִאְתְפַרׁש ֵמִאינון ְמַאְלִלין. ּרוַח ַאֶחֶרת ּ יב, ּּ ֶגב ַוָיֹבא ַעד )ד''במדבר י(, ִּדְכּתִ ּ ַוַיֲעלו ַבּנֶ ּּ
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ְלחֹודֹוי ְלֶחְברֹון. ְברֹוןֶח ְּדִאְתְפַרׁש ֵמִאינון ְמַאְלִלין ְוָאָתא ִאיהו ּבִ ּ ּּ ְטָחא ַעל ִקְבֵרי , ּ ּתַ ְּלִאׁשְ
  .ֲאָבָהן

יה, ְוֶחְברֹון ְתְקָפא ּבֵ ִּאְתְיִהיב ֵליה חוָלק ַאֲחָסָנא ְלִאּתַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  )'דברים א(, ּּכְ
ן ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ הְולֹו ֶאּתֵ ּר ָדַרך ּבָ ֲּאַמאי ָיִהיבו ֵליה ֶחְברֹון. ְּ ִקְבֵרי . ּ ַטח ּבְ ּתָ ִגין ְדִאׁשְ ִּאי ּבְ ּ

ִזיב ּתְ ָזָבא ֵמַההוא ֵעיָטא ִדיְלהֹון ְדִאׁשְ ּתְ ֲּאָבָהן ְלִאׁשְ ּ ַמְעָנא, ֶּאָלא. ָלא. ּ ָּרָזא ְדִמָלה ׁשְ ּ .
ִתיב ַגְווָנא ָדא ּכְ ַאל ָדִו)'ב', שמואל ב(, ּּכְ ּ ַוִיׁשְ ְיָיּ ַאַחת ָעֵרי ְיהוָדה ' ד ּבַ ֵּלאֹמר ַהֶאֱעֶלה ּבְ

ה ֶאֱעֶלה ַויֹאֶמר ֶחְברֹוָנה' ַּויֹאֶמר ְיָי ֵּאָליו ֲעֵלה ַויֹאֶמר ָדִוד ָאּנָ ָלא. ּּ ּכְ , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
אול יָון ְדָהא ִמית ׁשָ ּּכֵ ָלא ַמְלכו, ּ ח ְלַקּבְ אול ִאְתְמׁשַ יֹוֵמי ְדׁשָ ְּוָדִוד ּבְ ּ י. ּ אול ּכֵ ָּון ְדִמית ׁשָ ּ

ֲּאַמאי ָלא ַאְמִליכו ֵליה ְלָדִוד ָרֵאל, ּ ל ִיׂשְ יל ַמְלכו ַעל ּכָ ּוַמְלכו , ְוָאָתא ְלֶחְברֹון, ְּוָלא ַקּבִ
ִנים ַבע ׁשָ ְלחֹודֹוי ׁשֶ יל ַעל ְיהוָדה ּבִ ִנים, ַּקּבִ ַבע ׁשָ ל ָהֵני ׁשֶ ן ּכָ ּמָ ב ּתַ ּוְלָבַתר . ְוִאְתַעּכָ

ַלִים, תְּדִמית ִאיׁש ּבֹוֶש ירוׁשָ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ יל ָמְלכו ַעל ּכָ ַּקּבִ ּ.  

ִריך הוא, ֶּאָלא א ּבְ ּּכָֹלא הוא ָרָזא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ א ֲחֵזי. ּ יל , ּתָ א ָלא ַקּבִ ַּמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ
ֵליָמָתא ר , ַּמְלכו ׁשְ ֲאָבָהן)ב''ט ע''בראשית ע(ַּעד ְדִאְתֲחּבָ הו.  ּבַ ר ּבְ ִני , ְּוַכד ִאְתֲחּבָ ִאְתּבְ

ִלימו ִבְנָייָנא ׁשְ ַבע )א''ז ע''בראשית רמ(ְוָעְלָמא , ֵּמָעְלָמא ִעָלָאה, ּּבְ ּ ִעָלָאה ִאְקֵרי ׁשֶ
ִנים יה, ׁשָ ִגין ְדֻכְלהו ּבֵ ּּבְ ּ ּּ.  

ִנים)'ו', מלכים א(ְָוִסיָמִניך  ַבע ׁשָ ּ ַוִיְבֵנהו ׁשֶ ָּדא ָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ִתיב ַוִיְבֵנהו . ּ ְּוָלא ּכְ ּ
ִניםּבְ ַבע ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ׁשֶ ה ה)א''שמות ל(, ּּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוֶאת '  ּכִ ֶאת ַהּשָׁ

ת ָיִמים. ָהָאֶרץ ׁשֶ יב. ָּדא ַאְבָרָהם, ַמאן ׁשֵ ַמִים )'בראשית ב(, ִּדְכּתִ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ
ְרָאם ִהּבָ ַאְבָרָהם, ְוָהָאֶרץ ּבְ ת ָיִמים ִאְקֵריְוַאְבָרָהם ׁשֵ. ּבְ ת )א וביה''נ(ּוְבִגין . ׁשֶ ׁשֶ ּ ְדִאיהו ׁשֵ ּ

ֵני ָעְלָמא, ָיִמים ַההוא . ִאְתּבְ ִנים)א בהאי''נ(ּּבְ ַבע ׁשָ ְווָנא ַוִיְבֵנהו ׁשֶ ּ ּגַ ּ.  

א, ְוָתא ֲחֵזי ֵליָמָתא ְלַתּתָ ַמְלכו ׁשְ ָנָאה ּבְ ָעא ְלִאְתּבְ ָּדִוד ּבָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ  ְוָלא, ּ
ֵני ֲאָבָהן, ִאְתּבְ ר ּבַ ַגַווְייהו. ַּעד ְדָאָתא ְוִאְתֲחּבָ ָנָאה ּבְ ִנים ְלִאְתּבְ ַבע ׁשָ ְלָבַתר . ְּוָקִאים ׁשֶ

ִנים ַבע ׁשָ ֹכָלא, ׁשֶ ֵני ּבְ ְעֵדי ְלָעְלִמין, ִּאְתּבְ ָכא ַמְלכוֵתיה ִדי ָלא ּתַ ִּאְתַמּשְׁ ּ ּ ְוִאי ָלאו . ּ
ֶחְברֹון ְלִאְתַחּבְ יהְּדִאְתָעַבד ּבְ דוְכּתֵ ָּרא ּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָכא ּכְ ִני ַמְלכוֵתיה ְלִאְתַמׁשְ ָּלא ִאְתּבְ ּ .

ֵלב ְווָנא ּכָ ַהאי ּגַ יה רוָחא ְדָחְכְמָתא, ּכְ ִּאְתְנִהיר ּבֵ ּ ֲאָבָהן, ְוָאָתא ְלֶחְברֹון, ּ ָרא ּבַ , ְלִאְתַחּבְ
יה ָאִזל ּוְלדוְכּתֵ ּ יה ֲהָוה, ּוְלָבַתר, ּ ּדוְכּתֵ ּ   .ֵּליהְוָיִרית , ּ

י ֵייָסא  י ִחְזִקָיה)ב''ו ע''נדפס מקץ קצ(ִרּבִ פוְטִקָיא ְללוד, ּ ְוִרּבִ ֲּהוֹו ַאְזֵלי ִמּקַ ּּ ַוֲהָוה , ּ
ָמטול ְדַקְטִפיָרא ַדֲחָמָרא הֹון ַחד יוָדאי ּבְ ִּעּמְ ּ ּ י , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ּ י ֵייָסא ְלִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ח פוָמך, ִּחְזִקָיה ְַאְפּתַ ּ ֵּמִאינון ִמֵלי ְמַעְלָייָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּיָמא ַחד ִמָלהְוֵא, ּ ּּ ְּדַאּתְ ֲאַמְרּתְ , ּ
ָכל יֹוָמא א, ּבְ ָּקֵמי ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ.  

לֹום)'משלי ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ְדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּ ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם. ּ ּ ּ ,
ִּאֵלין אֹוְרִחין ְד אֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא, אֹוַרְייָתאּ ְּדַמאן ְדָאִזיל ּבְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵרי , ְּ ַאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]965דף [ -ּ

א ִכיְנּתָ ָּעֵליה ְנִעימוָתא ִדׁשְ ּ ְעֵדי ִמֵניה ְלָעְלִמין, ּ ְּדָלא ּתַ ּ לֹום. ּ ְּדָכל , ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ
ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא ָלם, ּׁשְ ָל. ּּכוְלהֹון ׁשְ ּם ֵליה ְלֵעיָלאׁשְ א, ּ ָלם ֵליה ְלַתּתָ ָלם ֵליה . ּׁשְ ּׁשְ

ָעְלָמא ֵדין ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ָלם ֵליה ּבְ ּׁשְ ּ.  

ָּאַמר ַההוא יוָדאי ִקיְסְטָרא, ּ ַכח, ִּאיסוָרא ּבְ ּתְ ַהאי ְקָרא ִאׁשְ ִיין ָלך. ּבְ ְֲאַמר ֵליה ְמּנַ ּ .
ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה א ׁשְ ַהאי ְקָרא ִמָלה ָטָבאְואֹוִליְפָנא, ֵמַאּבָ   .ּ ָהָכא ּבְ

ְווִנין ִאיִהי, ָּפַתח ְוָאַמר ְתֵרין ּגַ יה ְדָרִכים. ּוִבְתֵרין ִסְטִרין, ַהאי ְקָרא ּבִ ָּקֵרי ּבֵ ְוָקֵרי , ּ
יה ְנִתיבֹות יה נֹוַעם. ּּבֵ לֹום, ָּקֵרי ּבֵ יה ׁשָ . ַמאן ֹנַעם. ּוַמאן ְנִתיבֹות. ַּמאן ְדָרִכים. ְּוָקֵרי ּבֵ

לֹוםּוַמ   .אן ׁשָ
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ְּדָרֶכיָה ַדְרֵכי ֹנַעם, ֶּאָלא ּ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָים ָדֶרך)ג''ישעיה מ(, ּ ְ ַהּנֹוֵתן ּבַ ּ ל ֲאָתר . ּ ְּדָהא ּכָ
אֹוַרְייָתא ֶדֶרך ְְדִאְקֵרי ּבְ ּ ּהוא אֹוְרָחא ְפִתיָחא ְלֹכָלא, ּ ּ ַהאי אֹוְרָחא ְדהוא ָפִת. ּ ּּכְ ּ יַח ְלָכל ּ

ר ָנׁש ך ְדָרֶכיָה. ּבַ ּּכַ ּ ִּאֵלין ְדָרִכים ְדִאיּנון ְפִתיָחן ֵמֲאָבָהן, ְ ּ ּ ּ א , ּ ַיּמָ  )ב''א ע''דף ל(ְּדָכָראן ּבְ
א ַגֵויה, ַרּבָ ְּוָעאִלין ּבְ ִחין ְלָכל ִעיָבר. ּ ְּוִאיּנון אֹוְרִחין ִמְתַפּתְ   .ּוְלָכל ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ

ּמו ְדָנִפיק ֵמָעְלָמא ְדָאֵתיּהוא ְנִעי, ְוַהאי ֹנַעם ּ  )א ומעלמא דאתי נהרין כל בוצינין''נ(, ּ
ין , ְּוָנִהיר ְלָכל ּבוִציִנין ּוִמְתָפְרׁשִ ְּוַההוא ִטיבו,  ְלָכל ִעיָבר)א נהורין''נ(ּ ּוְנהֹוָרא ְדָעְלָמא , ּ ּ

ַער . ִאְקֵרי ֹנַעם, יָּעְלָמא ְדָאֵת, ָּדָבר ַאֵחר. ִאְקֵרי ֹנַעם, ְּדַיְנִקין ֲאָבָהן, ְּדָאֵתי ְוַכד ִאּתְ
ל ִטיבו, ָּעְלָמא ְדָאֵתי ַער, ְוָכל ְנהֹוִרין, ְּוָכל ֵחידו, ּּכָ ְּוָכל ֵחירו ְדָעְלָמא ִאּתְ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ,

  .ִאְקֵרי ֹנַעם

ֵניָנן ם, ְּוַעל ָדא ּתָ ַּחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ָתא, ּ ּבְ ֲעָתא ְדָעאל ׁשַ ׁשַ ְלהו ַנְיי, ּּבְ ּּכֻ ְּוִאית ְלהו , ִחיןּ
ָתא, ּ ֵחידו)א חירו''ס( ּבָ ׁשַ ָתא. ְוַנְייָחא ּבְ ּבְ יָון ְדָנִפיק ׁשַ ִּאית ָלן ְלַאְתָעָרא ֵחידו ִעָלָאה , ּּכֵ ּ

א ְדַחָיָביא, ָעָלָנא ִזיב ֵמַההוא עֹוְנׁשָ ּתֵ ְּדִנׁשְ ּ ּ ֲעָתא וְלָהְלָאה, ּ ְּדִאְתָדנו ֵמַהִהיא ׁשַ ּ ּ ְוִאית ָלן . ּ
ֱּאֹלֵהינו ָעֵלינו'  ִויִהי ֹנַעם ְיָי)'תהלים צ(, ְוֵליָמאְלַאְתֲעָרא  ָּדא הוא ֹנַעם ִעָלָאה. ּ ּ  )חירו(, ּ
ֵּחידו ְדֹכָלא ּ לֹום, ְּוַעל ָדא. ּ ְּדָרֶכיה ַדְרֵכי ֹנַעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ּ ּ.  

ִביִלין. ַמאן ְנִתיבֹוֶתיָה ִּאֵלין ִאיּנון ְנִתיבֹות וׁשְ ּ ְּדַנְפֵקי ִמְל, ּ ְּוֻכְלהו ָנִקיט לֹון , ֵּעיָלאּ ּ
ִרית ְיִחיָדאי לֹום, ּבְ ְּדִאיהו ִאְקֵרי ׁשָ ָלָמא ְדֵביָתא, ּ א, ּׁשְ א ַרּבָ ד ִאיהו , ְוָעִאיל לֹון ְלַיּמָ ּּכַ

תוְקֵפיה ּּבְ ָלם. ּּ ּוְכֵדין ָיִהיב ֵליה ׁשְ לֹום. ּ ּ ָאתו )כ''ע(. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ
י  קו ֵליה, ִּחְזִקָיה' ֵייָסא ורִרּבִ ְּוָנׁשְ ך, ּ ּבָ ל ָהֵני ִמִלין ִעָלִאין ְטִמיִרין ּגַ ְָאְמרו וַמה ּכָ ּ ּ ּ ְוָלא , ּ

י ֲחַקל. ָּאְזלו. ָיַדְעָנא ד ָמטו ַחד ּבֵ ִעיֵרי ְדֵבי ֲחַקל ֵמִתין, ּּכַ ָּחמו ּבְ ָּאְמרו ַוַדאי ֶדֶבר , ּ ּ ּ
ֲאַתר ָדא ִּדְבִעִיִרי ִאית ּבַ ּ.  
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ַּההוא יוָדִאיָאַמר  ִמְצַרִים, ּ ִריך הוא ָקַטל ּבְ א ּבְ ָּהא ְדַאְמִריּתו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ל ִאיּנון , ְּ ּּכָ
ִעיֵרי, ָעאֵני ל ִאיּנון ּבְ ְבִעיֵרי. ּּכָ ַלת מֹוָתֵני ֲהוֹו ּבִ ָרד, ְוַחד. ֶּדֶבר, ַחד. ּתְ ִּאיּנון ְדָקִטיל ּבָ ּ .
ִּאיּנון ּבוְכֵרי ִדְבִעיֵרי, ְוַחד ּ ּ.  

ַקְדִמיָתא, ָהא, ֶּאָלא. ּ ֲהָוה מֹוָתָנא ִדיְלהֹוןּוַמה ִתיב ּבְ ה ַיד ְיָי)'שמות ט(, ּכְ הֹוָיה '  ִהּנֵ
ֶדה ּשָׂ ר ּבַ ִמְקְנך ֲאׁשֶ ִתיב ַיד ְיָי, ָּבְ ֻכְלהו ָלא ּכְ ֲּאַמאי ּבְ א לא כתיב יד ''נ(ָהָכא , ֶּאָלא. 'ּ

ֲחִמּשָׁ)'א אל יד ה''ס( )אלהים אלא יד יי ָעאןּ ִאיהו ָיָדא ּבַ ִתיב. ה ֶאְצּבְ ַקְדִמיָתא ּכְ , ְּדָהא ּבְ
ע ֱאֹלִהים ִהיא ָעאן. ֶאְצּבַ ְלהו ָחֵמׁש ֶאְצּבְ ְּוָהָכא ּכֻ ָעא, ּ ָעא ְוֶאְצּבְ ָּקַטל ִזיָנא , ְוָכל ֶאְצּבְ

ה ִזיִנין ֲהוֹו. ֲחָדא יב, ַוֲחִמּשָׁ ּסוִסים, ִּדְכּתִ ֲחמֹוִרים, ּּבַ ַמִלים, ּבַ ּגְ ָקר, ּּבַ ּבַ ָהא . ַבּצֹאןּו, ּבַ
ה ִזיִנין ָעאן, ֲחִמּשָׁ ה ֶאְצּבְ ְּדִאְקרון ַיד, ַלֲחִמּשָׁ ך. ּ ִגיֵני ּכַ ה ַיד ְיָי, ְּבְ ֶּדֶבר ' הֹוָיה ְוגֹו' ִהּנֵ

ֵבד ְמֹאד ְרַמְייהו. ּכָ ַּדֲהוֹו ֵמִתים ִמּגַ ָכחו ֵמִתים, ּ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

ַתר ְדָלא ֲאַהְדרו ִמְצָרֵאי ּּבָ ָארו, ׁשִּאיּנון ַאְתָוון ַמּמָ, ּ ּתָ ל ִאיּנון ְדִאׁשְ ֲּאַהְדרו ְוָקְטלו ּכָ ּ ּ ּ ּ .
ָרד, ְוֶדֶבר ין ַהאי ְלַהאי. ַּאְהָדר ּבָ ִניחוָתא. ַמה ּבֵ ֶּאָלא ָדא ּבְ ּ ְתִקיפו ְדרוְגָזא, ּ ְּוָדא ּבִ ּ ּ .

ּוְתֵרין ִאֵלין ֲאַתר ַחד, ּ ָעאן, ֲהוֹו ּבַ ָחֵמׁש ֶאְצּבְ   .ּבְ

א ֲחֵזי ֶּדֶבר ַאְתָוון ַד, ּתָ ִניחוָתאּ ַנְייָחא, ֲּהוֹו ּבְ ְרַמְייהו, מֹוָתָנא ּבְ ַּדֲהוֹו ֵמִתין ִמּגַ ָרד. ּ , ּבָ
ְתקֹוף רוְגָזא ְּדִאְתַהָדרו ַאְתָוון ּבִ ּ ּ ַההוא ֲחָקל. ְּוָקַטל ּכָֹלא, ּ ָּיְתבו ּבְ ָּחמו ָעאֵני ְדַאְתָיין , ּ ּ

ן, ַלֲאָתר ַחד ּמָ י ַה, ּוֵמִתין ּתַ ָּקם ַההוא יוָדִאי ְלַגּבֵ ֵרין ַקְטִפיֵרי, ּהוא ֲאָתרּ , ְוָחָמא ּתְ
ְּדַמְלָיין ַאקוְסְטָרא ּ.  

ִתיב , ָּפַתח ְוָאַמר ֶמך ְוְהֵיה )ב''בראשית י(ּכְ דֹול ַוֲאָבֶרְכך ַוֲאַגְדָלה ׁשְ ך ְלגֹוי ּגָ ָ ְוֶאֶעׂשְ ָ ָּ
ָרָכה י ֶאְלָעָזר, ּבְ ַּהאי ִמָלה ְדִרּבִ דֹול, ְּדָאַמר, ּ ך ְלגֹוי ּגָ ֳָקֵבל ֶלך ְלךָל, ְָוֶאֶעׂשְ , ַָוֲאָבֶרְכך. ְ

ֶמך. ָָלֳקֵבל ֵמַאְרְצך ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ך, ּ ָָלֳקֵבל וִמּמֹוַלְדּתְ ָרָכה. ּ ית ָאִביך, ֶוְהֵיה ּבְ ָָלֳקֵבל וִמּבֵ ּ .
  .ְּוָדא ָלֳקֵבל ָדא

ְמעֹון ָאַמר' ר דֹול. ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ָהָכא, ׁשִ ך ְלגֹוי ּגָ . ִמיָנאָלֳקֵבל ְסָטר ְי, ְָוֶאֶעׂשְ
ָמאָלא, ַָוֲאָבֶרְכך ֶמך. ָלֳקֵבל ְסָטר ׂשְ ַָוֲאַגְדָלה ׁשְ ָרָכה. ָלֳקֵבל ְסָטר ֶאְמָצִעיָתא, ּ , ֶוְהֵיה ּבְ

ָרֵאל א. ָּלֳקֵבל ְסָטר ַאְרָעא ְדִיׂשְ יָכא ַקִדיׁשָ ְּוֹכָלא ָרָזא ִדְרּתִ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ִאְתָערוָתא ִדְלַתּתָ ּּבְ ַער ְלֵעיָלא, ּ אְוַע. ִּאּתְ ַער ְלַתּתָ ַער , ד ָלא ִיּתְ ָלא ִיּתְ
ָרָאה ָעֵליה, ְּלֵעיָלא ַאְבָרָהם. ְּלַאׁשְ ִתיב ּבְ ִדים)א''בראשית י(, ַמה ּכְ ׂשְ ם ֵמאור ּכַ ּ ַוֵיְצאו ִאּתָ ּ ּ ּ .

ם ַּוֵיְצאו ִאּתָ ֵעי ֵליה, ּ ַּוֵיְצאו ִאּתֹו ִמּבָ ּ נֹו . ּ ַרח ֶאת ַאְבָרם ּבְ ח ּתֶ ִתיב ַוִיּקַ ְּדָהא ּכְ את לוט בן ו(ּ

ם. ' ְוגֹו)הרן ַּמהו ַוֵיְצאו ִאּתָ ָרה, ֶּאָלא. ּּ ַרח ְולֹוט ָנְפקו ִעם ַאְבָרָהם ְוׂשָ ִזיב , ּּתֶ ּתְ ְּדֵכיָון ְדִאׁשְ ּ
ד ְרעוֵתיה, ַּאְבָרָהם ִמן נוָרא ַרח ְלֶמְעּבַ ִּאְתַהַדר ּתֶ ּ ך)א''ב ע''דף ל(ּוְבִגין . ּ ם, ְ ּכַ ַּוֵיְצאו ִאּתָ ּ .

יָון ְדִאיּנ ַקְדִמיָתאּּכֵ ּון ִאְתֲערו ּבְ ִריך הוא ֶלך ְלך, ּ א ּבְ ֲָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְ ְּ ּ ּ.  
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ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ֶָלך ְלך, ִרּבִ ְְלִתּקוָנך ְלַגְרָמך. ְ ָ וָבא ְדַאּתְ , ֵָמַאְרְצך. ּ ֵּמַההוא ִסְטָרא ְדִיּשׁ ּ ּ ּ
ִקיל יה, ּתָ ְּדִאְתְיִליַדת ּבֵ ך. ּ ָוִמּמֹוַלְדּתְ ְָדה ִדיָלךֵּמַההוא ּתֹוְל, ּ ית ָאִביך. ּ ָוִמּבֵ ח , ּ ּגַ ְּדַאּתְ ַאׁשְ

א ִדְלהֹון ָרׁשָ ׁשָ ר ַאְרֶאָך. ּּבְ ֵלי ָלך, ֶּאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָמן ִאְתּגְ ֵעי, ְּתַ ַּההוא ֵחיָלא , ַּמה ְדַאּתְ ּבָ
ִּדְמָמָנא ָעָלה ְּדִאיהו ָעִמיק ְוָסִתים, ּ ר ֵא, ִּמָיד. ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ַּוֵיֶלך ַאְבָרם ּכַ ְ ַוֲאָנן ָקא . 'ָליו ְיָיּ

ֵעיָנן ְלֵמַהך ֵמָהָכא ְלִמְנַדע ָרָזא ְדָחְכְמָתא  ּּבָ ּ   .)חסר(ְ

אֹוְרָחא י ִחָייא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ִחָייא. ִּרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ֲאַמאי ַאּתְ , ָּאַמר ִרּבִ
ִתיק ַקן, ׁשָ ִמֵלי ְד, ָהא אֹוְרָחא ָלא ִאְתּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ י ִחָייא. אֹוַרְייָתאּ , ּוָבָכה, ִּאְתְנִגיד ִרּבִ

ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלה ָוָלד ַווי ַעל ָדא)א''בראשית י(, ָּפַתח ְוָאַמר ִהי ׂשָ ּ ַוּתְ ַּווי ַעל ַההוא , ּ
ָמֵעאל  כי אז אהפוך אל )'צפניה ג(פתח רבי אבא ואמר (. ִּזְמָנא ְדאֹוִליַדת ָהָגר ְלִיׁשְ

'  והיה יי)ד''זכריה י(וכתיב . לעבדו שכם אחד' כלם בשם ייעמים שפה ברורה לקרא 
י יֹוֵסי)אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה יי' למלך וגו ְוָהא . ֲאַמאי, ּ ֲאַמר ֵליה ִרּבִ

א, אֹוִליַדת ְלָבַתר ְזָעא ַקִדיׁשָ ָרא ּגִ ַּוֲהָוה ָלה ּבְ ְוָהִכי , ַוֲאָנא ֲחֵמיָנא, ַאּתְ ָחֵמי, ֲּאַמר ֵליה. ּ
ַמ ְמעֹון ִמָלהׁשְ י ׁשִ ְּעָנא ִמפומֹוי ְדַרּבִ ּ ּ  )'א אמרז ליה מאי היא אמר ליה ווי וכו''ס(ּוָבֵכיָנא , ּ

ַבת, ַּווי ַעל ַההוא ִזְמָנא ָרה ִאְתַעּכְ ִּדְבִגין ְדׂשָ ִתיב, ּ ַרי ֶאל )ז''בראשית ט(, ּכְ  ַוּתֹאֶמר ׂשָ
ְפָחִתי ְוגֹו' ַאְבָרם ְוגֹו ֲעָתא ְלָהָגר, אְּוַעל ָד. 'ּבֹא ָנא ֶאל ׁשִ ָרה , ַּקְייָמא ׁשַ ְלֵמיַרת ְלׂשָ

ה ִביְרּתָ ָרא ֵמַאְבָרָהם, ּּגְ   .ַּוֲהָוה ָלה ּבְ

ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניך)ז''בראשית י(, ְוַאְבָרָהם ָאַמר ָ לו ִיׁשְ ִריך , ּ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְְוַאף ַעל ּגַ ּ
ר ֵליה ַעל ִיְצָחק ּהוא ֲהָוה ְמַבּשֵׂ ָמֵעאלִּאְתְדַבק ַאְב, ּ ִיׁשְ ִריך הוא , ָרָהם ּבְ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ְּ

יך ְוגֹו)ז''בראשית י(, ָּאִתיב ֵליה ַמְעּתִ ָמֵעאל ׁשְ ָ וְלִיׁשְ ַזר. 'ּ ַקְייָמא , ְלָבַתר ִאְתּגְ ְּוָעאל ּבְ
א ַּעד ָלא ִיפוק ִיְצָחק ְלָעְלָמא, ַּקִדיׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ִנין, ְוּתָ ע ְמָאה ׁשְ ָמֵעאלַּקְייָמא ַהה, ַאְרּבַ ּוא ְמָמָנא ִדְבִני ִיׁשְ ּוָבָעא ָקֵמי , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמך, ֲּאַמר ֵליה, ְּ ׁשְ ַזר ִאית ֵליה חוָלָקא ּבִ ְַמאן ְדִאְתּגְ ּ ּ . ֲּאַמר ֵליה ִאין. ּ

ַזר ָמֵעאל ְדִאְתּגְ ֲּאַמר ֵליה ְוָהא ִיׁשְ  ֲאַמאי ֵלית )ולא עוד אלא דאתגזר בר תליסר שנין(, ּ
ֵּליה חו מֹו ִיְצָחקּ ך ּכְ ְדָקא ֵיאֹות וְכִתיּקונֹוי, ֲּאַמר ֵליה. ְָלָקא ּבָ ַזר ּכְ ָּדא ִאְתּגְ ּ ְוָדא ָלאו , ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ְוֹלא עֹוד. ָהִכי י ּכְ ִקין ּבִ ֶּאָלא ְדִאֵלין ִמְתַדּבְ ּּ ִּלְתַמְנָיא יֹוִמין ְוִאֵלין ְרִחיִקין , ּ
ה ָיִמים ּמָ י ַעד ּכַ ל ָדאְו, ֲּאַמר ֵליה. ִמּנִ ַזר ָלא ְיֵהא ֵליה ֲאָגר ָטב , ִּעם ּכָ יָון ְדִאְתּגְ ּּכֵ ּ

ִגיֵניה   .ּּבְ

ָעְלָמא, ַּווי ַעל ַההוא ִזְמָנא ָמֵעאל ּבְ ַזר, ְּדִאְתְיִליד ִיׁשְ ִריך . ְוִאְתּגְ א ּבְ ְַמה ָעֵבד קוְדׁשָ ּ
ָמֵעאל, ּהוא ִּמְדֵבקוָתא ִדְלֵעיָלא, ַּאְרִחיק ְלהו ִלְבֵני ִיׁשְ ּ ּ א ְוָי, ּ ַּהב ְלהו חוָלָקא ְלַתּתָ ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ הֹון, ּּבְ ִזירו ִדּבְ ִגין ַההוא ּגְ ּּבְ ּ ּ.  
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ָמֵעאל ֵני ִיׁשְ א, ּוְזִמיִנין ּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָלט ּבְ ד ִאיִהי ֵריַקְנָיא ִמּכָֹלא, ְּלִמׁשְ ִזְמָנא , ּּכַ
י לא ׁשְ, ַסּגִ ֵריַקְנָיא ּבְ ָמה ִדְגִזירו ִדְלהֹון ּבְ ּּכְ ּ ּ ָרֵאל . ִּלימוּ בון ְלהֹון ִלְבִני ִיׂשְ ְּוִאיּנון ְיַעּכְ ּ

ְּלָאָתָבא ְלדוְכַתְייהו ָמֵעאל, ּ ִלים ַההוא ְזכוָתא ִדְבֵני ִיׁשְ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ָמֵעאל ֵני ִיׁשְ ָעְלָמא, ּוְזִמיִנין ּבְ יִפין ּבְ ּקִ ִני ֱאדֹום , ְלַאְתֲעָרא ְקָרִבין ּתַ א ּבְ ׁשָ ּנְ ּוְלִאְתּכַ
הו, ַּלְייהוָע ְּוִיְתָערון ְקָרָבא ּבְ א, ּ ֵלים, ַחד ַעל ַיּמָ א ְוַחד ָסמוך ִלירוׁשְ ּתָ ׁשְ ְּוַחד ַעל ַיּבֶ ְּ ,

ִאֵלין ְלטון ִאֵלין ּבְ ְּוִיׁשְ ּ א ָלא ִיְתְמָסר ִלְבִני ֱאדֹום, ּ   .ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ

ַההוא ִזְמָנא ְייֵפי ָעְלָמא, ּּבְ א ַחד ִמּסַ ַער ַעּמָ ה ְקָרָבא , ּרֹוִמי ַחָייָבאַעל , ִיּתְ ח ּבָ ְּוִיּגַ
ַלת ַיְרִחין ן ֲעַמְמָיא, ּתְ ּמָ ׁשון ּתַ ּנְ ְּוִיְתּכַ יַדְייהו, ּ ְּוִיְפלון ּבִ ּ ִני ֱאדֹום , ּ ל ּבְ ׁשון ּכָ ּנְ ַּעד ְדִיְתּכַ ּ

ל ַסְייֵפי ָעְלָמא, ָּעָלה ִריך הוא ָעַלְייהו. ִמּכָ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ּוְכֵדין ִיּתְ ּ ּ , ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא, ְּ
י ֶזַבח ַלְיָי)ד''ישעיה ל( ָבְצָרה ְוגֹו'  ּכִ ִתיב. 'ּבְ ּוְלָבַתר ָדא ַמה ּכְ ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו, ּ ' ֶלֱאחֹוז ּבְ

ָמֵעאל ִמיָנה יֵצי ִלְבֵני ִיׁשְ ַאר ֵחיָלא ְלֵעיָלא ַעל , ִּויׁשֵ ּתְ ל ֵחיִלין ִדְלֵעיָלא ְוָלא ִיׁשְ ר ּכָ ְּוִיְתּבַ ּ ּ
א ְד ְלחֹודֹוי, ָעְלָמאַּעּמָ ָרֵאל ּבִ ֶּאָלא ֵחיָלא ְדִיׂשְ ִָצְלך '  ְיָי)א''תהלים קכ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ

  .ַָעל ַיד ְיִמיֶנך

יִמיָנא א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ יִמיָנא, ּ ְלָיא ּכָֹלא , ְואֹוַרְייָתא ּבִ יִמיָנא ּתַ ְּוַעל ָדא ּבִ ּ
ָמאָלאְּדָבֵעי ְלַזְקָפא, ְוָתֵניָנן ָמה ְדאוְקמוָה,  ְיִמיָנא ַעל ׂשְ ּּכְ ּ יב. ּ  ִמיִמינֹו )ג''דברים ל(, ִּדְכּתִ

ּוְבִזְמָנא ְדָאֵתי. ֵּאׁש ָדת ָלמֹו יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)'תהלים ס(, ּ ִתיב. ָ הֹוׁשִ ּוְבַההוא ִזְמָנא ּכְ ּ ,
ָפה ְברוָרה ִלְקֹר)'צפניה ג( ים ׂשָ י ָאז ֶאְהפֹוך ֶאל ַעּמִ ּ ּכִ ְ ם ְיָיּ ׁשֵ ֶכם ' ּא ֻכָלם ּבְ ְלָעְבדֹו ׁשְ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה ה)ד''זכריה י(, ּוְכִתיב. ֶאָחד ּ ּבַ מֹו ֶאָחד' ּ רוך ְיָי. ֶּאָחד וׁשְ ְּבָ ְלעֹוָלם ָאֵמן ' ּ
  :ְוָאֵמן

 פרשת באזוהר 
  ]ב''ב ע''דף ל -' בזוהר חלק [

ה ּבֹא)'שמות י) (ב''ב ע''דף ל( י ֶאת ִלּבֹו ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ְדּתִ י ֲאִני ִהְכּבַ ּ ֶאל ַפְרֹעה ּכִ
י ְיהוָדה ָפַתח וָאַמר. 'ְוגֹו ִּרּבִ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ְיָי)ט''תהלים פ(, ּ אֹור ָפְניך ' ּ ַאׁשְ ָּבְ ּ

ְּיַהֵלכון א. ּ ֵני ָנׁשָ ה ִאְצְטִריכו ּבְ ּמָ ִריך הוא, ּּכַ א ּבְ ָאְרֵחי ְדקוְדׁשָ ְּלֵמַהך ּבְ ּ ְּ ְּלִמַטר ִפּקוֵדי ּו, ְ ּ
ה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, אֹוַרְייָתא ִגין ְדִיְזּכון ּבָ ּּבְ ּ ּ א, ּ ל ִקְטרוִגין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָזָבא לֹון ִמּכָ ּוְלׁשֵ ּ ּ ּ .

ִגין א, ּבְ ָעְלָמא ְלַתּתָ ָכחו ְמַקְטְרִגין ּבְ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ְּדָהא ּכְ ּ ָכחו ְמַקְטְרִגין , ּ ּתְ ָּהִכי ָנֵמי ִאׁשְ
אְלֵע ּיָלא ְדַקְייֵמי ָעַלְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ.  

ִּאיּנון ְדַעְבִדין ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּ ר, ּּ אֹוַרח ֵמיׁשָ ְדֲחָלא ְדָמאֵריהֹון, ְוַאְזֵלי ּבְ ה , ּּבִ ּמָ ּכַ
יגֹוִרין ְדַקְייִמין ָעַלְייהו ְלֵעיָלא ִּאיּנון ַסּנֵ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ָעָליו  ִאם ֵיׁש )ג''איוב ל(ּּכְ
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י ָאֶלף ְוגֹו ַחת ָמָצאִתי . 'ְַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ ּנו ַויֹאֶמר ְפָדֵעהו ֵמֶרֶדת ׁשַ ּוְכִתיב ַוְיֻחּנֶ ּ ּּ ּ
ך. ֹכֶפר ִגין ּכַ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָנִטיר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּבְ ַּזּכָ ּ ּּ.  

י ִחָייא ָּאַמר ֵליה ִרּבִ יגֹוָרא ָעֵליה ְֲאַמאי ִאְצְטִריך ָהָכ, ִאי ָהִכי, ּ ּא ַמְלָאך ְדֶליֱהִוי ַסּנֵ ּ ְ

ִתיב  י ְיָי)'משלי ג(ְּדַבר ָנׁש ְוָהא ּכְ ַמר ַרְגְלך ִמָלֶכד'  ּכִ ִכְסֶלך וׁשָ ִּיְהֶיה ּבְ ָ תהלים (ּוְכִתיב , ָ

ל ָרע'  ְיָי)א''קכ ָמְרך ִמּכָ ִריך הוא. ִָיׁשְ א ּבְ ְּדָהא ָחֵמי קוְדׁשָ ּ ל ַמה ְדַבר ָנׁש ָעִבי, ְּ ד ּּכָ
ָעְלָמא יׁש, ּבְ ִרים ַוֲאִני )ג''ירמיה כ(, ְּוֵכן הוא אֹוֵמר. ֵהן ָטב ֵהן ּבִ ְסּתָ ּמִ ֵתר ִאיׁש ּבַ  ִאם ִיּסָ

  .' ּלא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי

י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּּכָֹלא ָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּ ִתיב. ּ  ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו )'איוב ב(, ֲאָבל ָהא ּכְ
רֹו ׂשָ ם)'איוב ב(, ּוְכִתיב. ְוֶאל ּבְ ִסיֵתִני בֹו ְלַבְלעֹו ִחּנָ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ְרׁשו ִאְתְמָסר . ּ ַוּתְ ּ

ַּעל ִמִלין ְדָעְלָמא )ורשו אתמסר(, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַקְטְרָגא  )למאן דלא אצטריך( ,ּ
ידֹוי ָרא ּבִ א. ּוְלִאְתַמּסְ ְּוָכל ִאֵלין ָאְרִחין ְטִמיִרין ָקֵמי קוְדׁשָ ִריך הואּ ּ ּבְ ַדאי , ְ ְוֵלית ַאְנּתְ ּכְ
ְּלֵמַהך ֲאַבְתַרְייהו ִריך הוא, ְ א ּבְ ִגין ְדִאיּנון ִנּמוִסין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א ָלאו ִאיּנון , ְּ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ

ִאין ְלַדְקְדָקא ֲאַבְתַרְייהו ַּרּשָׁ ֵאי ְקׁשֹוט ְדַיְדִעין ָרֵזי אֹוַרְייָתא, ּ ר ִאיּנון ַזּכָ ּּבַ ָאְזִלין ְו, ּ
ָאְרָחא ְדָחְכְמָתא ְלִמְנַדע ִאיּנון ִמִלין ְסִתיִמין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ ּ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ב ַעל ְיָי)'איוב א(, ִּרּבִ ֵני ָהֱאֹלִהים ְלִהְתַיּצֵ ּ ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיֹבאו ּבְ ּ ם ' ּ ַּוָיבֹוא ּגַ
תֹוָכם ָטן ּבְ ָנה)'ד א''מ(ָּדא : ַּוְיִהי ַהיֹום. ַהּשָׂ ִריך הוא ָקִאים ְלֵמיָדן ,  ֹראׁש ַהּשָׁ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַגְווָנא ָדא. ָעְלָמא ה)'ד', מלכים ב(, ּּכְ ּמָ ּ ַוְיִהי ַהיֹום ַוָיֹבא ׁשָ ַּההוא יֹוָמא יֹום טֹוב ְדֹראׁש . ּ ּ
ָנה ֲהָוה   .ַהּשָׁ

ֵני ָהֱאֹלִהים ַּוָיֹבאו ּבְ ִליָחן ּבְ, ּ עֹוָבִדין ִדְבִני , ָעְלָמאִּאֵלין ַרְבְרִבין ְמָמָנן ׁשְ ָחא ּבְ ּגְ ְּלַאׁשְ
א ב ַעל ה. ָנׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: 'ְלִהְתַיּצֵ ַמִים עֹוְמִדים )ב''כ', מלכים א(, ּּכְ  ְוָכל ְצָבא ַהּשָׁ

ֹמאלֹו ב ַעל ה. ָּעָליו ִמיִמינֹו וִמּשְׂ ְחָנא ְרִחימוָתא ְדקוְד' ֲאָבל ְלִהְתַיּצֵ ּכַ ַהאי ְקָרא ַאׁשְ ּּבְ ּ א ּ ׁשָ
ָרֵאל ִריך הוא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ִגין. ְ ִליָחן, ּבְ ָחא ַעל עֹוָבִדין , ְּדָהֵני ׁשְ ּגָ ְּדִאיּנון ְמָמָנן ְלַאׁשְ ּ

א ְלהו, ִּדְבֵני ָנׁשָ אִטין ְוַנְטִלין ִאיּנון עֹוָבִדין ּכֻ ַּאְזִלין ְוׁשָ ּוְביֹוָמא ְדָקֵאי ִדיָנא ְלֵמיָקם, ּּ ּ ּ ,
א,ְלֵמיָדן ָעְלָמא ּ ִאְתָעִבידו ַקֵטיגֹוִרין ְלֵמיָקם ָעַלְייהו ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ין , ְוָתא ֲחֵזי. ּ ל ַעּמִ ִמּכָ

עֹוָבֵדיהֹון, ְּדָעְלָמא ָחא ּבְ ּגָ ְלחֹוַדְייהו, ָלא ַקְייִמין ְלַאׁשְ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ ר ּבְ ִנין , ּּבַ ִגין ְדִאֵלין ּבְ ּּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ.  

ּתְ ְדָקא ֵיאֹותְוַכד ָלא ִאׁשְ ָרֵאל ּכְ ָּכחו עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ְבָיכֹו, ּ ִליָחן''ּכִ ד , ּל ִאיּנון ְמָמָנן ׁשְ ּכַ
ָרֵאל ָעאן ְלַקְייָמא ַעל ִאיּנון עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ּּבָ ּ ָרֵאל , ַּוַדאי ַקְייִמין' ַעל ה, ּ ד ִיׂשְ ְּדָהא ּכַ

ָרן ׁשְ ְבָיכֹו, ַּעְבִדין עֹוָבִדין ְדָלא ּכַ ִריך הואל ַמ''ּכִ א ּבְ ין ֵחיָלא ְדקוְדׁשָ יׁשִ ּּתִ ּ ְוַכד ַעְבִדין . ְּ
ָרן ִריך הוא, ּעֹוָבִדין ְדַכׁשְ א ּבְ ַּיֲהִבין ּתוְקָפא ְוֵחיָלא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ִתיב. ּ  )ח''תהלים ס(, ְּוַעל ָדא ּכְ

נו ֹעז ֵלאֹלִהים ָמה. ּּתְ ָרן. ּבְ עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ַההוא יֹוָמא, ְּוַעל ָדא. ּּבְ ְלהו ַרְבְרָבן ְמָמָנן , ּּבְ ּּכֻ ּ
ָנׁשו ַעל ה ָנׁשו, ַּוַדאי' ַעל ה. 'ִּאְתּכָ ָרֵאל ִאְתּכָ יָון ְדַעל ִיׂשְ ְּדָהא ּכֵ ּ ָנׁשו, ּ ָּעֵליה ִאְתּכָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]970דף [ -ּ

  ]א''ג ע''דף ל -' בזוהר חלק [

תֹוָכם ָטן ּבְ ם ַהּשָׂ ם, ַּוָיֹבא ּגַ ָאה ָעַלְייהו, ּגַ ְּדֻכְלהו ַאְתָיין ְל, ְּלַאְסּגָ ֶמֱהֵוי ַקֵטיגֹוִרין ּּ
ָרֵאל ָּעַלְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְדִאיהו ַדיְלטֹוָרא ַרְבְרָבא , ְּוָדא ִאּתֹוָסף ָעַלְייהו )א''ג ע''דף ל(, ּ ּּבְ ּ ּ

ְלהו ִּמּכֻ ְלהו, ּ ַּקֵטיגֹוָרא ִמּכֻ ִריך הוא, ּ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּדֻכְלהו ַאְתָיין ְלַקְטְרָגא, ְּ ּּ .
ִּמָיד ַויֹ ֹבא' אֶמר ְיָיּ ָטן ֵמַאִין ּתָ ִריך הוא. ֶאל ַהּשָׂ א ּבְ ְּוִכי לא ֲהָוה ָיַדע קוְדׁשָ ֵמָאן ֲהָוה , ְּ

ֶּאָלא ְלַאְייָתָאה עֹוָבָדא ִלְרעוֵתיה. ָאֵתי ּ ּ.  

ָטן ְוגֹו' ַּויֹאֶמר ְיָי ָטן ֶאת ְיָי' ֶאל ַהּשָׂ ָאֶרץ' ַּוַיַען ַהּשָׂ וט ּבָ ַּויֹאַמר ִמּשׁ אן אֹו. ּ , ִליְפָנאִמּכָ
וָבא ְדַאְרָעא ִאְתְמָסר ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין ְּדִיּשׁ ּ ְלחֹוָדָהא, ּ ָרֵאל ּבִ ר ַאְרָעא ְדִיׂשְ יָון ְדָאַמר . ּּבַ ּּכֵ

ָאֶרץ וט ּבָ ִריך הוא, ִּמּשׁ א ּבְ ח קוְדׁשָ ּגַ ַּאׁשְ ָרֵאל, ְּ ְּדָבֵעי ְלֶמֱהֵוי ַדְלטֹוָרא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ּ .
ָאֶרץ)'איוב א(, ִּמָיד מֹוהו ּבָ י ֵאין ּכָ ך ַעל ַעְבִדי ִאיֹוב ּכִ ְמּתָ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהּשָׂ ּּ ָּ.  

ֲעָתא ְלֵמיַהב ֵליה חוָלָקא ָּחָמא ׁשַ ָמה , ּ ְייהו , ּ ְדִיְתֲעַסק)א''ד ע''נח ס(ּבְ ְּוִיְתְפַרׁש ִמּנַ ּ
ָרֵאל ְּוָהא אוְקמוָה, ְּדִיׂשְ ַחד ַנֲהָרא ְוכוְּלַרְעָיא ְדָבָעא ְל, ּ ר ָעאֵניה ּבְ ֶּמְעּבַ ק ', ּ ִּמַיד ִאְתַעּסַ

ָטן יה ַההוא ׂשָ ּּבֵ ָרֵאל, ּ ְּוֹלא ִקְטֵרג ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ.  

ם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים ָטן ֶאת ְיָי ַויֹאַמר ֲהִחּנָ ַּוַיַען ַהּשָׂ ּ ָווָהא ְלַעְבָדא ְדָמאֵריה . ּ ָּלאו ּתָ ּ ּ
ל ְרעוֵתי ָּעִביד ֵליה ּכָ ִּדיֵהא ָדִחיל ֵליה, ּהּ ּ חוָתך ִמֵניה, ּ ּגָ ַּאְעֵדי ַאׁשְ ּ ְְוֶתחֵמי ִאי ָדִחיל ָלך , ְּ ּ

  .ְוִאם ָלאו

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדָעאקו, ּתָ ׁשַ ּּבְ יה, ּ ָקא ּבֵ ד ִאְתְייִהב חוָלָקא ֲחָדא ְלַהאי ְסָטר ְלִאְתַעּסְ ּּכַ ּ ,
ִּאְתְפִריׁש ְלָבַתר ִמּכָֹלא ִעי. ּ ַגְווָנא ָדא ׂשָ ֹראׁש חֹוֶדׁשּּכְ יֹוָמא ְדִכפוֵרי. ר ּבְ ִעיר ּבְ ּׂשָ ִגין . ּּ ּבְ

יה ק ּבֵ ְּדִאְתַעּסַ ַמְלֵכיהֹון, ּ ָרֵאל ּבְ ִביק ְלהו ְלִיׂשְ ָּמָטא ִזְמָנא ְלֵמיָטל חוָלָקא , ְוָהָכא, ְּוׁשָ
ל ַזְרָעא ְדַאְבָרָהם, ָּדא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ִּמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּבְ ה ָיְלָדה )ב''בראשית כ(, ּּכְ  ִהּנֵ

ם ִהיא ְוגֹו ה ּגַ כֹורֹו ְוגֹו' ִמְלּכָ   .'ֶּאת עוץ ּבְ

א ֲחֵזי ָאֶרץ, ְוּתָ וט ּבָ ֲעָתא ְדָאַמר ִמּשׁ ׁשַ ּּבְ יה, ּ ָעא ִמיּנֵ ָרֵאל, ּּבָ ִיׂשְ ד ִדיָנא ּבְ ְּדָהא , ְּלֶמְעּבַ
ִּדיָנא ֲהָוה ֵליה ַעל ַאְבָרָהם ִריך הו, ּ א ּבְ ע ְמּקוְדׁשָ ְּלִמְתּבַ ִגין. אְּ ְּדָלא ִאְתָעִביד ִדיָנא , ּבְ ּ

ִיְצָחק ָחא, ּבְ י ַמְדּבְ ּבֵ ד ִאְתְקִריב ַעל ּגַ ָנא ְדַאְזִמין ַעל , ּכַ ְּדָהא ָלא ֲהָוה ֵליה ְלַאְחְלָפא ָקְרּבְ ּ ּ
ָחא ֳאָחָרא, ַמְדּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר )וכן בכל סטרא דליה(, ּבָ . ּ לא ַיֲחִליֶפּנו)ז''ויקרא כ( ,ּּכְ

ָחאְוָהָכ י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא, א ָקִאים ִיְצָחק ַעל ּגַ יה ָקְרּבְ ִלים ִמּנֵ ּתְ יה , ְּוָלא ִאׁשְ ְּוָלא ִאְתָעִביד ּבֵ
ִריך הוא, ִּדיָנא א ּבְ ּוָבָעא ָדא ֵמִעם קוְדׁשָ ּ ּ ה ָדִרין, ְּ ָמה ְדָבָעא ִדיִניה ְדיֹוֵסף ְלַכּמָ ּּכְ ּ ּ ּ ְוָכל . ּ

ָעא, ַּמה ְדָבָעא אֹוַרח ִדיָנא ּבָ   .ּּבְ

ִזיב ִיְצָחק ּתְ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ְדִאׁשְ ּ ֵניה, ּ ְּוִאְתַחַלף ָקְרּבָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ין ֵליה קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ְּ ,
ַּהאי ְלחוָלֵקיה, ְּלַההוא ְמַקְטְרָגא ם ִהיא ְוגֹו, ּ ה ּגַ ה ָיְלָדה ִמְלּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִהּנֵ ֶאת ' ּּכְ
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כֹורֹו ָּטל חוָלֵקיה ָעֵליהָמָטא ְלֵמי, ְוָהָכא. ּעוץ ּבְ ּ ל ַזְרֵעיה ְדַאְבָרָהם, ּ ִּמּכָ ְוָלא ִיְקַרב , ּ
ִסְטָרא ַאֲחָרא   .ּבְ

ִדיָנא ָאָתא ָמה ְדִאיהו ָדן)א לגביה''ס(. ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּכְ ּ ָדן, ּ ִריֵבי . ָהִכי ִאּתְ ִגין ְדִאיֹוב ִמּקְ ּּבְ ּ
ְּוַכד ָקם ַפְרֹעה ָעַלְייהו ְד, ֵּעיָטא ְדַפְרֹעה ֲהָוה ּ ָרֵאלּ ָעא ְלָקְטָלא לֹון, ִיׂשְ ָּאַמר ֵליה . ּבָ

לֹוט ַעל ּגוֵפיהֹון, ָלא ֶּאָלא טֹול ָממֹוֵנהֹון וׁשְ ּ ָיא, ּ פוְלָחָנא ַקׁשְ ְקטֹול לֹון, ּּבְ ָאַמר . ְוָלא ּתִ
ִריך הוא א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ַָחֶייך, ְּ ׁש, ּ ַההוא ִדיָנא ַמּמָ ּּבְ ֵהא ָדִאין, ּ ִתיב, ּּתְ  )'ב באיו(, ַמה ּכְ

רֹו ְוגֹו ׂשָ ַלח ָנא ָיְדך ְוַגע ֶאל ַעְצמֹו ְוֶאל ּבְ ָאוָלם ׁשְ ָמה ְדִאיהו ָדן. 'ּ ּּבְ ּ ָדן, ּ ְוַאף . ָהִכי ִאּתְ
ִריך הוא א ּבְ ַאר ֲהָוה ָדִחיל ְלקוְדׁשָ ב ִדְבָכל ׁשְ ַּעל ּגַ ּ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ מֹור, ַמה ּכְ ָרא, ּׁשוְּוִאְתְיִהיב ֵליה ְר. ְַאך ֶאת ַנְפׁשֹו ׁשְ ׂשְ ַלט ַעל ּבִ , ְלִמׁשְ
יב ִגין ָרָזא ִדְכּתִ א ְלָפַני ְואוְקמוָה)'בראשית ו(, ּּבְ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ּ ֵקץ ּכָ א ְלָפַני ַוַדאי, ּ ְוָדא , ּּבָ

ר)א''ט ע''שלח ק(ִּאיהו  ׂשָ ל ּבָ ַמר. ְּוֹלא רוָחא,  ֵקץ ּכָ ְטָרא , ְוִאיּתְ ְּדִאיהו ֵקץ ְדָאֵתי ִמּסִ ּ ּ
ך ְְדֹחׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר,ּ ְכִלית הוא חֹוֵקר)ח''איוב כ(, ּ ּכְ ך וְלָכל ּתַ ם ַלֹחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ּ ּוְלָכל . ְ
ָרא ׂשְ ִגין ְדִאית ֵקץ ַאֲחָרא, ּבִ , ְּוָדא ִאיהו ֵקץ ַאֲחָרא, ּ ֵקץ ַהָיִמין)ב''דניאל י(ְוִאְקֵרי , ּּבְ

ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ך, ִּמּסִ ְְדִאיהו ֹחׁשֶ ּ רֹוְּוַעל ָדא ִאְת. ּ ַעְצמֹו וְבׂשָ ְּייִהיב ֵליה ְרׁשו ּבְ ּ ּ.  

ִסיֵתִני בֹו ְלַבְלעֹו ִדיָנא ֲהָוה, ִאי ָהִכי. ַּוּתְ ֵמיַמר ַההוא ְמַקְטְרָגא, ָלאו ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ,
ְּדָאִסית ֵליה ִדיָנא ֲהָוה, ֶּאָלא. ְּוַאְסֵטי ֵליה, ּ  )ד''איוב ל(, ְּוָהִכי ָאַמר לֹו ֱאִליהוא, ּּכָֹלא ּבְ

ֶלם לֹו וְכֹאַרח ִאיׁש ַיְמִציֶאּנוּכִ ּי ֹפַעל ָאָדם ְיׁשַ ּ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ָמה ְדִאיהו , ְּוָהִכי ֲהָוה ּכְ ּּכְ ּ
ַזר ַזר ָעֵליה, ּגָ   .ָּהִכי ִאְתּגְ
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ִסיֵתִני בֹו ְלַבְלעֹו  ְּוַהאי ְדָאַמר ַוּתְ םּ ִתיב, ִחּנָ ִסיֵתִני ְלַבְלעֹו ָלא ּכְ ִסיֵתִני , ַּוּתְ ֶּאָלא ַוּתְ
יה, בֹו ַדְעּתֵ יה ַקְייָמא ּבְ ּּבֵ ִסיֵתִני, ּּ יב ְדָהא ּתְ ְּדִאיהו ָחׁשִ ּ ָמה ְדָאַמר , ּ  ְוַעל ֲעַצת )'איוב י(ּּכְ

ִעים הֹוָפְעּתָ ַגְווָנא ָד)אמר איוב אתפתית על מימר דההוא מקטרגא(. ְרׁשָ  )ה''תהלים ע(, אּ ּכְ
ִפיֶהם וִבְלׁשֹוָנם ְיַכְזבו לֹו ַּוְיַפּתוהו ּבְ ּ ּ ַּוְיַפּתוהו ַוְיַכְזבו לֹו. ּּ ּ ִתיב. ּּ ֶּאָלא ַוְיַפּתוהו , ָלא ּכְ ּ ּ

ִפיֶהם ה. ּבְ ִפיֶהם ַקְייָמא ִמָלה ָדא ְדָהא ִאְתַפּתָ ּּבְ ּ ּ ּ א )ב''ג ע''דף ל(. ּ י ַאּבָ ּּכָֹלא הוא , ָאַמר ִרּבִ ּ
ִפיר ְּדָהא . ִאין, ְּוִכי ִאיהו ָיִכיל ְלַאְסָטָנא. ָסִליק ְוַאְסִטין, ִּדְתָנן, ֲאָבל ָהִכי אֹוִליְפָנא, ּׁשַ
ּ ֶמֶלך ָזֵקן וְכִסיל)א''ריש וישב תיקון קמ(ִּאיהו  יב, ְ ן ְוָחָכם )'קהלת ד(, ִּדְכּתִ  טֹוב ֶיֶלד ִמְסּכֵ

ֶלך ָזֵקן וְכִסיל ִּמּמֶ ִגין ְדִאיהו ְמֵהיָמן . ַמאי ַטֲעָמא. ָטָנא ְלַבר ָנׁשָיִכיל ְלַאְס, ְּוַעל ָדא. ְ ּּבְ ּ
א   .ַּעל עֹוָבדֹוי ִדְבֵני ָנׁשָ

א ֲחֵזי ִדיָנא ְדָיִחיד, ּתָ ִדיָנא ְדָעְלָמא, ַּהאי ּבְ ִתיב, ֲּאָבל ּבְ ' ַּוֵיֶרד ְיָי )א''בראשית י(, ּכְ
א ָוֶאְרֶאה)ח''בראשית י( .ִלְראֹות יֵדיה ְּדָלא ִאְתְיי.  ֵאַרָדה ּנָ ִּהיב ְמֵהיָמנוָתא ֶאָלא ּבִ ּּ
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ְלחֹודֹוי ָעא ְלאֹוָבָדא ָעְלָמא, ּבִ ַּעל ֵמיָמר ְדַההוא ְמַקְטְרָגא, ְּדָהא ָלא ּבָ יה , ּ ְּדִתיאוְבּתֵ ּ ּ
יָצָאה ִדיר ְלׁשֵ יב. ִּאיהו ּתָ ְכִלית הוא )ח''איוב כ(, ְּמָנָלן ִדְכּתִ ך וְלָכל ּתַ ם ַלֹחׁשֶ ּ ֵקץ ׂשָ ּ ְ

י. חֹוֵקר א ְלָפַני. ּהוא חֹוֵקר, ָּצָאה ּכָֹלאְלׁשֵ ר ּבָ ׂשָ ל ּבָ ִגין , ְּוָדא ִאיהו ֵקץ ּכָ ַּוַדאי ּבְ
יָצָאה   .ְלׁשֵ

א ֲחֵזי ב ַעל ְיָי, ְוּתָ ֵני ָהֱאֹלִהים ְלִהְתַיּצֵ ַּוְיִהי ַהיֹום ַוָיבֹואו ּבְ ּ ַמר. 'ּ ָמה ְדִאּתְ ְּוַההוא . ּּכְ
ֵרין ִסְטִרין, יֹוָמא ִני ָעְלָמאְלַקּבְ, ַקְייִמין ּתְ ִריך . ָלא ּבְ א ּבְ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ָקֵמי קוְדׁשָ ְּכָ ּ ּ ּ

א וְבעֹוָבִדין ָטִבין ְתיוְבּתָ ּהוא ּבִ ּ יה ְדַההוא ִסְטָרא ְדִאיהו , ּ ִתיִבין ְלַגּבֵ ִּאיּנון ַזְכָין ְלֶמֱהֵוי ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוַאִפיק ּתֹוְצאֹות ַחִיים, ַּחִיים ְטֵר. ּ ּוַמאן ְדִאיהו ִמּסִ ּ יב ְלַחִיים, ּיהּ ְּוָכל ִאיּנון ְדַאְתָיין . ַּאְכּתִ ּ

ין יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ִתיִבין ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאיהו מֹוָתא, ּבְ ִּאיּנון ּכְ ּ ּ  )'ה א''רס(ְוִאְקֵרי , ּ
ְרָיא מֹוָתא, ָמְות ּוֵביה ׁשַ ּ.  

ּוְבַההוא יֹוָמא ֵרין ִסְטִרין, ּ יב ְלִסְטָרא . ּ וָמֶות,ַּחִיים: ַּקְייִמין ִאֵלין ּתְ ִּאית ַמאן ְדַאְכּתִ
ְּדַחִיים יב ְלִסְטָרא ְדָמֶות. ּ ְּוִאית ַמאן ְדַאְכּתִ ֶאְמָצִעיָתא. ּ ְרָיא ּבְ ּוְלִזְמִנין ְדָעְלָמא ׁשַ ִאי , ּ

ָעְלָמא ָאה ּבְ ְּדַאְכַרע ָעַלְייהו, ַּקְייָמא ַחד ַזּכָ יבו ְלַחִיים, ּ ְלהו ַקְייִמין ְוַאְכּתִ ּּכֻ ּ ּ  ְוִאי ַחד .ּ
יבו ְלִמיָתה, ַּחָייָבא ַאְכַרע ָעְלָמא ְלהו ַאְכּתִ ּּכֻ ּ ּ.  

ֶאְמָצִעיָתא, ְּוַההוא ִזְמָנא ָעא ְלַאְסָטָאה, ָּעְלָמא ֲהָוה ַקָיים ּבְ ִּמָיד . ְּוַההוא ְמַקְטְרָגא ּבָ
ִתיב ָאֶרץ, ַמה ּכְ מֹוהו ּבָ י ֵאין ּכָ ך ַעל ַעְבִדי ִאיֹוב ּכִ ְמּתָ ִלּבְ ֲּהׂשַ ּּ מֹוָדע . ' ְוגֹוָ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ

ְלחֹודֹוי יה ְמַקְטְרָגא, ִּאיהו ּבִ ִּמַיד ַאְתִקיף ּבֵ ֵניָנן. ּ ְּדָלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר , ְּוַעל ָדא ּתָ ְּ

יִאין ָלָלא ְדַסּגִ א ִמּכְ ָּנׁש ְלִאְתָפְרׁשָ ְלחֹודֹוי, ּ ים ִאיהו ּבִ ִגין ְדָלא ִיְתְרׁשִ ּּבְ ן ְּוָלא ְיַקְטְרגו, ּ
ָּעֵליה ְלֵעיָלא ּ.  

יב ית, ִּדְכּתִ וַנּמִ ּשׁ ֶבת)'ד', מלכים ב(, ּּבַ י ָאֹנִכי יֹוׁשָ תֹוך ַעּמִ ֵעיָנא . ְ ַוּתֹאֶמר ּבְ ָלא ּבְ
יִאין ָלָלא ְדַסּגִ ְרָמי ִמּכְ ְּלַאָפָקא ּגַ י ָיִתיְבָנא, ּ תֹוך ַעּמִ י, ַּעד יֹוָמא ָדא, ְּבְ ְוְבתֹוך ַעּמִ ּ ,

ְכָלָלא ֲחָדא ִאׁשְ מֹוָדע ְלֵעיָלאּבִ ים, ְּוָהָכא ִאיֹוב. ּּתְ מֹוָדע ְלֵעיָלא ְוִאְתְרׁשִ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ּּכֵ ּ ,
יה ְמַקְטְרָגא ִּמַיד ַאְתִקיף ּבֵ ם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאלִהים, ּ ל ַמה ְדָדִחיל ָלך , ְּוָאַמר ֲהִחּנָ ְּכָ ּ

ַקף ָנא ָעִביד, ְוִאְתּתָ ְכּתָ ַבֲעדֹו, ָלאו ְלַמּגָ ה ׂשַ ל ַהאי . 'ּ וְבַעד ְוגֹוֲהֹלא ַאּתָ ֲאָבל טֹול ּכָ
ָּטָבא ְדַאְנּתְ ָעֵבד ֵליה ּוִמָיד ִאם לא ַעל ָפְניך ְיָבְרֶכָך, ּ ָּ ּ ּבֹוק ָלך. ּ ִסְטָרא , ְִיׁשְ ק ּבְ ְּוִיְתַדּבַ

ָפתֹוָרך ִאיהו ָאִכיל, ַאֲחָרא א ּבְ ּתָ ְּדָהא ַהׁשְ ָּסִליק ָפתֹוָרך ִמֵניה, ְּ ְ אן ִאיהו, ּ , ְּוֶנֱחֵזי ִמּמָ
ק ּוְבָאן ִסְטָרא ִיְתַדּבַ ּ.  

ָיֶדך, ִּמָיד ר לֹו ּבְ ה ָכל ֲאׁשֶ ָטן ִהּנֵ ַָויֹאֶמר ְיָי ֶאל ַהּשָׂ יה , ְלַאֲחָזָאה. ּ ִּדְדִחילו ְדִאיֹוב ְלַגּבֵ ּ ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּהוא ְלַנְטָרא עוְתֵריה, ְּ ּ ְּדָכל ִאיּנון ְדַדֲחִלין ֵל, ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ּ ּיה ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַּעל עוְתַרְייהו, ְּ ַנְייהו, ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּאֹו ַעל ּבְ ָּלאו ִאיהו ְדִחילו ּכְ ּ ְוַעל . ּ

ָּדא ִקְטֵרג ַההוא ְמַקְטְרָגא ְוָאַמר ְכּתָ ַבֲעדֹו ְוגֹו, ּ ה ׂשַ ם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים ֲהלא ַאּתָ ' ֲּהִחּנָ
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ַרְכּתָ ה ָיָדיו ּבֵ יהְו. ַמֲעׂשֵ ַּעל ָדא ִאיהו ָדִחיל ָלך ְוִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלַקְטְרָגא ּבֵ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
ְרִחימו, ּוְלַאֲחָזָאה ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּדָלא ָפַלח ִאיֹוב ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ּ.  

י ְּדֵכיָון ְדִאְתַנּסֵ ִקיוֵמיה, ָנַפק ֵמאֹוְרָחא, ּ ְּוָלא ָקִאים ּבְ ִתיב, ּ ָכל ֹזאת לא ָחָטא, ַמה ּכְ  ּבְ
ָפָתיו ׂשְ ְרעוֵתיה ָחָטא. ִּאיֹוב ּבִ ָפָתיו ֲאָבל ּבִ ׂשְ ֹּלא ָחָטא ּבִ ֹכָלא, ּ ּוְלָבַתר ָחָטא ּבְ ּ.  

ר ָנׁש י ּבַ יָמא ְדָלא ִאְתַנּסֵ ִתיב , ְּוִאי ּתֵ ך . 'ַּצִדיק ִיְבָחן ְוגֹו'  ה)א''תהלים י(ָהא ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ
י ִאיֹוב ב ְדָלא ָקִא. ִּאְתַנּסֵ ְדָקא ֵיאֹותְּוַאף ַעל ּגַ ִקיוֵמיה ּכְ ּים ּבְ חֹות ְרׁשוָתא , ּ ָּלא ָנַפק ִמּתְ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ָקא ּבְ ְּדָמֵריה ְלִאְתַדּבְ ּ ּ.  

  ]א''ד ע''דף ל -' בזוהר חלק [

ה ֲהָוה ַההוא ִנּסוָתא ִדיֵליה ְּוַכּמָ ּ ּ ֵריַסר ַיְרֵחי. ּ ּׁשוְלָטנוָתא ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּתְ ּ ּ ּ .
ָמה ְדָת ם י, ֵניָנןּּכְ יִהּנָ ּגֵ ִּדיָנא ְדַחָיַבָיא ּבַ ּ ִסְטָרא ַאֲחָרא , ב ַיְרֵחי''ּ ק ּבְ ּוְבִגין ְדָלא ִאְתַדּבַ ּ ּ

ִתיב ַרך ֶאת' ַוְיָי )ב''איוב מ(, ּכְ יתֹו)ב''א ע''נדפס קפ( ַאֲחִרית) א''ד ע''דף ל( ְּבֵ   .ּ ִאיֹוב ֵמֵראׁשִ

ְמעֹון ָאַמר' ר ַּהאי ְדִאיֹוב, ׁשִ ִריך הואָלאו ִנּס, ּ א ּבְ ּוָתא ִאיהו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִנסוָתא , ְּ ּּכְ
ַאר ַצִדיַקָיא ִּדׁשְ ּ ה ֶאת ִאיֹוב, ּ ִתיב ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ְּדָהא ָלא ּכְ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ  )ב''בראשית כ(, ּּכְ

ה ֶאת ַאְבָרָהם יֵדיה ַאְקִריב ִלְבֵריה ְיִחיָדאי , ְּדַאְבָרָהם. ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ִּאיהו ּבִ ּ י ּ ִּדיֵליה ְלַגּבֵ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ לום, ְּ ְּוִאיֹוב ָלא ָיִהיב ּכְ לום, ּ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּוָלא ָמַסר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ.  

ַמר ֵליה ֵלי ָקֵמיה, ְּוָלא ִאּתְ ְּדָהא ּגַ יה, ּּ ְּדָלא ָיִכיל ְלַקְייָמא ּבֵ יָדא , ּּ ֲאָבל ִאְתְמָסר ּבִ
ִריך הוא ִאְתָעִבידּוְבִדיָנ. ִּדְמַקְטְרָגא א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ ַער ִדיָנא , ְּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יה, ּ ָדא)בדינא( ְּלַההוא ְמַקְטְרָגא ְלַגּבֵ ך ַעל )'איוב א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְמּתָ ִלּבְ ָ ֲהׂשַ

ַּעְבִדי ִאיֹוב ְוגֹו ּ'.  

ץ ָי)'בראשית ד(, ָּפַתח ְוָאַמר ִּמים ַוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ַוְיִהי ִמּקֵ ץ ָיִמים. ּ ְולא , ִמּקֵ
ץ ָיִמין ִּאיהו ָדָחה ְלֵקץ ָיִמין. ִמּקֵ  )ב''דניאל י(, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְוִאְתְקִריב ְלֵקץ ָיִמים, ּ

ה ֵלך ְלֵקץ ֲּאַמר ֵליה ַּעד ְד. ּאֹו ְלֵקץ ַהָיִמים, ְּלֵקץ ַהָיִמין, ְלָאן ֵקץ, ְּוָאַמר ָדִניֵאל. ְְוַאּתָ
ְּוַעל ָדא ָדִוד ָדִחיל ְוָאַמר. ְּלֵקץ ַהָיִמין ּ י וִמַדת ָיַמי ַמה '  הֹוִדֵעִני ְיָי)ט''תהלים ל(, ּ ִּקּצִ ּ

ּאֹו ְלֵקץ ַהָיִמים אֹו ְלֵקץ ַהָיִמין, ִהיא ץ ָיִמים. ּ ִתיב ַוְיִהי ִמּקֵ ץ ָיִמין, ְוָהָכא ַמה ּכְ , ְוֹלא ִמּקֵ
ך ָלא ִאְת ְוְבִגין ּכָ ֵניהּ ל ָקְרּבָ ְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה, ַּקּבַ   )כלא(. ְּדָהא ִמּסִ

א ֲחֵזי ם הוא, ּתָ ִתיב ְוֶהֶבל ֵהִביא ּגַ ם הוא. ַּמה ּכְ ָדא. ַּמאי ּגַ ָאה ָדא ּבְ ֵניה , ְּלַאְסּגָ ָּקְרּבָ
ִריך הוא ֲהָוה ּכָֹלא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּּ ִריך הו, ְּ א ּבְ ָנא ְלקוְדׁשָ ְּוִעָקָרא ְדָקְרּבְ ּ ְּ ְּוָיַהב חוָלָקא , אּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וֵמֶחְלֵביֶהן, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ץ ָיִמים, ְוַקִין. ּּכְ ָּרָזא ְדִסְטָרא , ִעָקָרא ָעֵבד ִמּקֵ
ִריך הוא, ַאֲחָרא א ּבְ ְּוָיִהיב חוָלָקא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ל, ּ   .ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתַקּבַ

ִתיב ִאיֹוב ַמה ּכְ ה ְוגֹוּ ְוָהְלכו)'איוב א(, ּּבְ ּתֶ ת ', ּ ָבָניו ְוָעׂשו ִמׁשְ ֹלׁשֶ ְלחו ְוָקְראו ִלׁשְ ְּוׁשָ ּ
ה ְוגֹו ּתֶ ׁשְ יפו ְיֵמי ַהּמִ י ִהּקִ ֶהם ַוְיִהי ּכִ ּתֹות ִעּמָ ָכל ', ַּאְחיֹוֵתיֶהם ֶלֱאֹכל ְוִלׁשְ ָיא ּבְ ּתְ ּוְבִמׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]974דף [ -ּ

ִכיַח יב. ְמָנא ָלן. ְּוָלא ָיִכיל ֵליה, יֹוָמא ְמַקְטְרָגא ׁשְ ְכּתָ )'איוב א( ,ִּדְכּתִ ה ׂשַ  ֲהֹלא ַאּתָ
יה ָלל ְלַגּבֵ ִביב וְלעֹוָלם ָלא ָיִהיב חוָלָקא ּכְ ר לֹו ִמּסָ ל ֲאׁשֶ יתֹו וְבַעד ּכָ ַּבֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ּ ּ ּ ,

ִתיב )א מה''נ(ְּדָהא  ּ ְוֶהֱעָלה עֹולֹות ִמְסַפר ּכוָלם)'איוב א( ּכְ ּ ּעֹוָלה ַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ּ ּ ּ ,
ְּדִאְלָמֵלא ָיַהב ֵליה חוָלָקא. ָּיִהיב חוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָראְוָלא  ּ , ָּלא ָיִכיל ֵליה ְלָבַתר, ּ

ְּוָכל ַמה ְדָנַטל ִמִדיֵליה ָנַטל ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ יָמא ֲאַמאי ַאְבִאיׁש ֵליה קוְדׁשָ ְּוִאי ּתֵ ּ ְּדִאְלָמֵלא ָיַהב ֵליה חוָלָקא. ֶּאָלא. ְּ ּ ּ ,
אִיְפִני ָאְרָחא ְו ַלק ֵמַעל ַמְקְדׁשָ ִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ִּיְסּתְ ה ִאְסּתְ ְּוִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ְּוִאיהו . ּ
ן ִדיָנא, ָלא ָעֵבד ּכֵ ַבע ּבְ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ָמה ְדִאיהו ִאְתְפַרׁש, ּתָ ּּכְ ּ ִּאיהו ָדן ֵליה ּבְ, ְוָלא ַאְכִליל טֹוב ָוָרע, ּ ּ ְווָנאּ , ַּההוא ּגַ
ּוְלָבַתר ֲאַהְדֵריה ְלטֹוב, ּוְלָבַתר ָרע, ָּיִהיב ֵליה טֹוב ר ָנׁש. ּ ְּלִמְנַדע , ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי ְלּבַ

ּוְלִמְנַדע ַרע, טֹוב ְרֵמיה ְלטֹוב, ּ ּוְלַאְהָדָרא ּגַ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא, ּ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ
ִּאיֹוב ֵמַעְבֵדי ַפְרֹע יה, ה ֲהָוהּ יב ּבֵ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ַהָיֵרא ֶאת ְדַבר ְיָי)'שמות ט(, ּ ֵמַעְבֵדי ' ּ

  .ַּפְרֹעה

א ֲחֵזי ִריך הוא ְלַאֲעַקָרא ִאיֹוב ֵמַאְתֵריה ְדִאיהו ַהָוה ִמְכֵסי , ּתָ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּדָלא ּבָ ּ ּ ּ ּּ ְ

 )א איוב חכים הוה''נ( )כסיא כולא בעא קודשא בהך הוא לאעקרא מאתרייהו איוב הוה מ''נ(
יָון ְדִאְתַחָלׁש ָעַבד נוְקִמין ְלַפְרֹעה ַּעל ַפְרֹעה ּכֵ ּ  

ְמעֹון י ׁשִ א ִאית ְלַגָלָאה ָרִזין, ָאַמר ִרּבִ ּתָ א, ַּהׁשְ ִקין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ ַמה , ּ
ִתיב ּבֹא ֶאל ַפְרֹעה ֵעי ֵליה, ּּכְ ֵּלך ֶאל ַפְרֹעה ִמּבָ ּ א , ֶּאָלא. ַמאי ּבֹא, ְ ְּדָעִייל ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַתר ִאָדִרין, ְ ִּאָדִרין ּבָ יָפא, ּ ּקִ יָנא ֲחָדא ִעָלָאה ּתַ ּנִ י ּתַ ין , ְּלַגּבֵ ה ַדְרּגִ ְּדַכּמָ ּ
יה ֵלין ִמּנֵ ְלׁשְ ּתַ ּוַמאן ִאיהו. ִּמׁשְ דֹול. ּ ין ַהּגָ ּנִ   .ָּרָזא ְדַהּתַ

יה ה ָדִחיל ִמּנֵ ּוֹמׁשֶ ּ י ִאיּנון ְיאֹוִרין,ּ ּ ְוָלא ָקִריב ֶאָלא ְלַגּבֵ ין ִדיֵליה, ּ ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ֲאָבל , ּ
יה ָדִחיל ְוָלא ָקִריב ְּלַגּבֵ ין ִעָלִאין, ּ ָרׁשִ ׁשָ ִרׁש ּבְ ּתָ ִגין ְדָחָמא ֵליה ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

ה ִריך הוא ְדָדִחיל ֹמׁשֶ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ִליָחן ְמ, ְּ ָלא , ָּמָנן ַאֲחָרִנין ְלֵעיָלאּוׁשְ
יה ִריך הוא. ַּיְכִלין ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ א ּבְ ֲּאַמר קוְדׁשָ ְ ִהְנִני ָעֶליך ַפְרֹעה ֶמֶלך )ט''יחזקאל כ(, ְּ ָּ

תֹוך ְיאֹוָריו דֹול ָהרֹוֵבץ ּבְ ים ַהּגָ ּנִ יה . ְִמְצָרִים ַהּתַ ָחא ּבֵ ִריך הוא ִאְצְטִריך ְלַאּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר. ְוֹלא ַאֲחָרא, ְקָרָבא דֹול ', ֲאִני ה, ּּכְ ים ַהּגָ ּנִ ְּואוְקמוָה ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדַהּתַ ּ ּ ּ
תֹוך ְיאֹוָריו ְלִאינון ָמאֵרי ִמִדין ָּהרֹוֵבץ ּבְ ּ ָרִזין ְדָמאֵריהֹון, ְ ְּדַיְדִעין ּבְ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף ל -' בזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ ל )'בראשית א(,  ְוָאַמרָּפַתח ַרּבִ דֹוִלים ְוֵאת ּכָ יִנם ַהּגְ ּנִ ּ ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ
ִים ְלִמיֵניֶהם ְרצו ַהּמַ ר ׁשָ ת ֲאׁשֶ ֶּנֶפׁש ַהַחָיה ָהרֹוֶמׂשֶ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ֵליה. ּ ּ ֲּאָבל ַוִיְבָרא . ּ
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יִנים הוא ָרָזא ָדא  ּנִ ֱּאֹלִהים ֶאת ַהּתַ ָּיָתן וַבת זוגֹוִלְו) ב''ד ע''דף ל(ּ יִנם )ב''ו ע''קע( .ּ ּנִ  ּתַ
ִתיב א, ָחֵסר ּכְ ִגין ְדָקַטל ְלנוְקּבָ ּּבְ ִריך הוא ְלַצִדיַקָיא, ּ א ּבְ ְּוַסְלָקא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּואוְקמוָה. ּ ּ.  

דֹול ים ַהּגָ ּנִ ע ְיאֹוִרין ִאיּנון, ַהּתַ ׁשַ יַנְייהו, ּּתֵ ְּדִאיהו ָרִביץ ּבֵ ּ ְּדֵמיָמיו , ְּוַחד ְיאֹוָרא ִאיהו, ּ
ִכיִכין א, ׁשְ ּוְבֵרָכאן ְדֵמיִמין ְדִגְנּתָ ּ א, ּ ּתָ ׁשַ ַלת ִזְמִנין ּבְ יה ּתְ ֵרין ִזְמִנין. ַּנְפִלין ּבֵ , ְוַכד ּתְ

ך ל ּכַ ֵרך ַההוא ְיאֹוָרא ְולא ּכָ ְִמְתּבָ   .ְוַכד ַחד ָלאו ָהִכי, ְּ

יָנא ּנִ ַההוא ְיאֹוָרא, ְוַהאי ּתַ ִקיף ְוָאִז, ָּעאל ּבְ אִאְתּתָ אט ָעאל ּגֹו ַיּמָ ּוָבַלע נוִנין , יל ְוׁשָ ּ
ה ִזיִנין ִליט, ְלַכּמָ ָעה ְיאֹוִרין ַאְזִלין ְוַסְלִקין ְוַסֲחָרֵניה . ְּוָתב ְלַההוא ְיאֹוָרא, ְוׁשָ ׁשְ ִּאֵלין ּתִ ּ ּ
ה ִאיָלִנין ּמָ ִבין ְלִזַנְייהו. ּכַ   .ַּוֲעׂשָ

ָמאָלא, ְיאֹוָרא ַקְדָמָאה ְטָרא ׂשְ ַחד ִצּנֹוָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ָנְפָקא ִמּסִ ַלת ִטִפין, ּּבְ , ּּתְ
ְּוָכל ִטָפה ְוִטָפה ִאְתְפַרׁש ִלְתַלת ִטִפין ּ ּ יה ְיאֹוָרא ַחד, ּ ְּוָכל ִטָפה ְוִטָפה ִאְתָעִביד ִמּנֵ ּ ּ ,

ָעה ְיאֹוִרין ׁשְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתִ ָכל, ּ ָטאן ְוָסֲחָרן ּבְ ְקִפין ְוַאְזִלין ְוׁשָ   .ּ ִאיּנון ְרִקיִעיןְּדִמְתּתָ

ד ַסְייִמין ְלֵמיַפק ַאר ֵמִאיּנון ִטִפין ּכַ ּתְ ה ְדִאׁשְ ִּמּמַ ּ ַאר ִטָפה ֲחָדא, ּ ּתְ ְּדָנְפָקא , ִּאׁשְ
ִכיכו ׁשְ יַנְייהו, ּּבִ יה ְיאֹוָרא ֲחָדא, ָּנַפל ּבֵ ַּההוא ְדַאָמָרן , ַּהאי ְיאֹוָרא ִאיהו. ְּוִאְתָעִביד ִמּנֵ ּ

ִכי ׁשְ   .ּכוְּדַאְזָלא ּבִ

ד ַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ַהאי ְיאֹוָרא ּּכַ ַּאִפיק ִטִפין ַאֲחָרִנין ַרְבְרָבא , ּ  )'א דברכאן''ס(ּ
ְטָרא ִדיִמיָנא ַאר ֵמִאיּנון ִטִפין, ִּמּסִ ּתְ ַּמה ְדִאׁשְ ּ ִכיכו ֵמִאיּנון , ּ ׁשְ ַאר ִטָפה ֲחָדא ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ

אן ְרּכָ ַההוא ְיאֹו, ּבִ ִכיךְּוָנַפל ּבְ ְָרא ְדִאיהו ׁשָ ּ ְלהו. ּ ְּוַהאי ִאיהו ְיאֹוָרא ְדָעִדיף ִמּכֻ ּ ּּ.  

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ע ַנֲהִרין ְדָנְפִקין ִמּגִ ן ִאיּנון ַאְרּבַ ד ָנְפִקין וִמְתָפְרׁשָ ּּכַ ּ ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי , ּּ ּ
יה, ִּפיׁשֹון ִליל ּבֵ ַההוא ְיאֹוָרא ְוִאְתּכְ ָּנִפיל ּבְ ְּוַעל ָדא ַמְלכו. ּ ֶבלּ ַהאי, ת ּבָ ִליל ּבְ . ִאְתּכְ

ֶבל ּוִפיׁשֹון ִאיהו ַמְלכות ּבָ ּ ל ִאיּנון ְיאֹוִרין ַאֲחָרִנין. ּ ָזנו ְוִאְתַמְלָיין ּכָ ִּמְיאֹוָרא ָדא ִאּתְ ּ ּ.  

ָכל ְיאֹוָרא ִויאֹוָרא יָנא, ּבְ ּנִ אט ַחד ּתַ ע, ַאְזָלא ְוׁשָ ׁשַ ְוָכל ַחד ְוַחד ָנִקיב . ְּוִאיּנון ּתֵ
א  יהּנוְקּבָ ֵריׁשֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּּבְ יִנים ְוגֹו)ד''תהלים ע(, ּכְ י ַתּנִ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ ַּוֲאִפילו ַהאי . ' ׁשִ ּ

דֹול ָהִכי הוא ין ַהּגָ ּנִ א, ַּהּתַ י ֵעיָלא ְולא ְלַתּתָ ִגין ְדֻכְלהו ַנְפִחין רוִחין ְלַגּבֵ ּּבְ ּּ ּ ּ.  

ִתיב  ָרא ֱאלִהים)'בראשית א(ּכְ ית ּבָ ֵראׁשִ יִנים ּו.  ּבְ ּנִ ְּכִתיב ַוִיְבָרא ֱאלִהים ֶאת ַהּתַ
דֹוִלים ר ֲאִמיָרן, ַהּגְ ָכל עֹוָבָדא ְדִאיּנון ֶעׂשֶ ּּבְ ר ְיאֹוִרין, ּ ַּקְייִמין ְלָקְבַלְייהו ִאיּנון ֶעׂשֶ ְוַחד . ּ

יָנא ִמְתָפְרֶפָרא  ּנִ ּּתַ רוָחא)א מתרפרפא''ס( )א מתפרשא''ס(ּ ל ַחד ְוַחד, ּ ּבְ   .ְלָקֵבל ּכָ

ִנין ִמְזַדְעָזע ָעְלָמא, ּל ָדאְוַע ְבִעין ׁשְ ד הוא , ַחד ְלׁשִ דֹול ּכַ ין ַהּגָ ּנִ ִגין ְדַהאי ַהּתַ ּּבְ ּ
ָּסִליק ְסַנִפירֹוי ְוִאְזַדְעַזע ִאיּנון ְיאֹוִרין, ּ ְלהו ִמְזַדְעְזָען ּבְ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ , ְּוָכל ָעְלָמא ִמְזַדְעְזָעא, ּ

דֹולְּוֻכְלה, ְוַאְרָעא ִמְתַחְלֱחֶלת ין ַהּגָ ּנִ ַהאי ּתַ ִליָלן ּבְ   .ּו ּכְ
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ְמעֹון', ְּוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹוהו ְוגֹו י ׁשִ ית, ָאַמר ִרּבִ יה, ּעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ַּחְבַרָיא ָלָעאן ּבֵ ּ ,
יה ית, ֲּאָבל ְזִעיִרין ִאיּנון, ְּוַיְדִעין ּבֵ ָזא עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּדַיְדִעין ְלַרּמְ ָרָזא ְדַתּנִ, ּ ין ּּבְ

דֹול ֵניָנן. ַהּגָ ָלא ֶאָלא ַעל ְסַנִפירֹוי ְדָדא, ְּוַעל ָדא ּתָ ְלׁשְ ּתַ ְּדָכל ָעְלָמא ָלא ִמׁשְ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוגֹו ּּתָ ֵניָנן ָהְיָתה', ּ ַהאי ְיאֹוָרא . ְואֹוִקיְמָנא, ּתָ ִגין ִדּבְ ּּבְ
ד ַהאי ַהּתַ, ַּקְדָמָאה ְדַקאְמָרן יהּכַ דֹול ָעאל ּבֵ ין ַהּגָ ֵדין ִאְתַמְלָייא, ּּנִ אִטי ְוָדִעיך , ּכְ ְְוׂשָ

ַקְדִמיָתא ִאיּנון ָעְלִמין ְדִאְתֲחָרבו ּבְ ִּניצֹוִצין ְדִאְתְלָקטו ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

יִנין ַאֲחָרִנין ְדַקאְמָרן ּנִ ִּאיּנון ּתַ ִגין ְדִאְתֲחָלׁש ֵחיַלְייהו ְד. ֲאַמאי, ֲהוֹו ְוָלא ֲהוֹו, ּ ּּבְ ּ ָלא ּ
ְטׁשון ָעְלָמא ִנין, ְּיַטׁשְ ְבִעין ׁשְ ר ְלׁשִ ין , ַחד ִזְמָנא, ּבַ ּנִ ֵחיָלא ְדַההוא ּתַ ָקפו ּבְ ְּוִאיּנון ִאְתּתְ ּ ּ ּ

דֹול ְתְקָפא, ַהּגָ ְלחֹודֹוי ְלִאּתַ יה. ְּוַהאי ִאיהו ּבִ ְּוִאְלָמֵלא נוְקֵביה ַקֶייֶמת ְלַגּבֵ ּ ָלא ָיִכיל , ּּ
ל לֹון   )ובגין כך(. ָעְלָמא ְלִמְסּבַ

א ִריך הוא ְלנוְקּבָ א ּבְ ַּעד ָלא ָקַטל קוְדׁשָ ּ . ּ ֹתהו ָהְיָתה)ובהו(. ָּהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו, ְּ
ּוְלָבַתר ְדָקַטל ָלה ּ ָראת ְלִאְתַקְייָמא, ּ ּבֹהו)א''ע' בראשית ע(ֲהָוה , ּ ך ַעל. ּׁשָ ַעד ָלא . ְְוֹחׁשֶ

  .ֲּהַות ְנִהיָרא עֹוָבָדא ְדָעַבד

ִריך הואֶמה ָעִביד  א ּבְ ּקוְדׁשָ יה ִדְדכוָרא ְלֵעיָלא, ְּ ָּמַחץ ֵריׁשֵ ּ ּ ְפָיא, ּ ִגין ְדָהא , ְוִאְתּכַ ּּבְ
א הֹוָמא ְלַתּתָ דֹול, ַמאי ַטְעָמא ָלא ֲהָוה ָנִהיר. ָלא ֲהָוה ָנִהיר, ּתְ ין ַהּגָ ּנִ ִגין ְדַהאי ַהּתַ , ּּבְ

הֹוָמא יב רוָחא ַעל ּתְ יך ֵליה, ֲּהָוה ָנׁשִ ְּוַאְחׁשִ א, ְ   .ְוָלא ְמַרְפְרָפא ְלַתּתָ

ּ רוָחא ַאֲחָרא ִדְלֵעיָלא)א ועם כל דא''נ(ְוָעַבר  ּ ב , ּ ַההוא )א דנשב''נ(ְוָנׁשַ ּ וָבַטׁש ּבְ ּ
ִכיך ֵליה, ּרוָחא ְּוׁשָ ִים, ְ יב ְורוַח ֱאלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפִני ַהּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ְּוַהְיינו . ּ

א , ְּדָתֵניָנן ְּדקוְדׁשָ רוָחאּ ַטׁש רוָחא ּבְ ִריך הוא ּבָ ּּבְ ּ ּ   .ּוָבָרא ָעְלָמא, ְ

  ]א''ה ע''דף ל -' בזוהר חלק [

ָּנִהיר ְנִהירו ִדְלֵעיָלא, ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ּ ַעל  )א''ה ע''דף ל(ּוָבַטׁש , ּ
יב י רוָחא ְדָנׁשִ ּבֵ ּּגַ הֹוָמא, ּ ָלק ֵמַעל ּתְ יָון ִדְתהֹוָמא ִאְתְנִהיר. ּא ֵליהְוָלא ָחָפ, ְּוִאְסּתַ , ּּכֵ

ָלק ְּוִאיהו ִאְסּתַ ֵדין ֲהָוה ְנִהירו, ּ   .ּּכְ

יה ָּדא ָנִהיר ַעל ֵריׁשֵ ּוַמָיא ֲהוֹו ַנְפֵקי ִמּגֹו ֲאפוֵתיה, ּ ּ יב ְלֵעיָלא, ּּ ְּורוָחא ָנׁשִ ְוָנִהיר . ּ
ִהירו ָדא ִּמּנְ ַּעד ְדֲהָוה ָנִחית ְנהֹוֵריה, ּ אְמַנְצְנָצא ְל, ּ ְמׁשָ ְבִעין וְתֵרין ְנהֹוִרין ְדׁשִ ּׁשִ יָון , ּ ּכֵ

א א ְלַתּתָ ְמׁשָ גֹו ׁשִ ימו ּבְ ְּדִאיּנון ְנהֹוִרין ִאְתְרׁשִ ּ ּ ַחָייַבָיא ְדָעְלָמא ַיְדִעין )א''ח ע''קפ(ֲהוֹו , ּ ּ ּ
הו א, ּּבְ ְמׁשָ ַּוֲהוו ַפְלִחין ְלׁשִ ִריך הוא ּבְ. ּ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ ִּאיּנון ַחָייַבָיאְּ ּ ָסִליק , ּ

ִניז ֵליה ְּנהֹוֵריה ְוָגִניז ֵליה ֲאַמאי ּגָ ּ ין. ּ ּנִ ִגין ְדַההוא ּתַ ּּבְ ִאינון , ֲהָוה ָסִליק ְוָנִחית, ּ ּוָבַטׁש ּבְ ּ
ְלָיא, ְיאֹוִרין ַּעד ְדָגַנז ֵליה ְוָלא ִאְתּגַ ּ.  

ַחד ַצִדיק ְּוָזַרע ֵליה ְזרוָעא ּבְ ּ ָנ, ּ ּנָ ְּדִאיהו ּגָ אּ א, ּא ְדִגְנּתָ ִגְנּתָ ּוְזרוָעא ְדָזַרע ּבְ ּ ְגִניזו , ּ ּּבִ
ְטִמירו  ּ ְדַהאי אֹור ִאיהו)א האי''ס(ּּבִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]977דף [ -ּ

דֹול ין ַהּגָ ּנִ ד ַהאי ַהּתַ א ְזרוָעא ְדאֹור ָדא, ּכַ ִגְנּתָ ָּחֵמי ְדָצַמח ּבְ ּ ּ ַער ְלִסְטָרא , ּ ֵדין ִאּתְ ּכְ
יחֹון, ָאֲחָרא ְּלַההוא ָנָהר ְדִאְקֵרי ּגִ יחֹון. ּ ְּוִאְתְפָלגו ֵמימֹוי ְדַהאי ּגִ ּ ִביָלא ִדיֵליה, ּ ַּחד ׁשְ ּ ,

א ְנּתָ ִּאיהו ָאִזיל ּגֹו ַההוא ְזרוָעא ְדַאְצְמָחא ּגֹו ּגִ ּ ּ ְרבו ִדְזרוָעא ָדא, ּ יה ּבִ ְּוַאְנִהיר ּבֵ ּ ּ ּ ְוִאְקֵרי , ּ
יחֹון   .ּגִ

ּוִמּגֹו ַההוא ְרבו ִדְזרוָעא ָדא ּ ּ ּ ּ ַלק ִלְרבו , ּ אִּאְסּתְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ַלק ְלַמְלכו, ְּדׁשְ ד ִאְסּתְ , ּּכַ
יב יחֹון)'א', מלכים א(, ִּדְכּתִ ם אֹותֹו ֶאל ּגִ ם,  ְוהֹוַרְדּתֶ ח אֹותֹו ׁשָ ּוְכִתיב וָמׁשַ ם. ּ ְוֹלא , ׁשָ

ֲאַתר ַאֲחָרא א ָדא, ּבַ ִגין ְדֲהָוה ָיַדע ָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ ּ ָלקו ְלַמְל, ּ ּוֵמימֹוי ַאֲחָרִנין ִאְסּתָ , ּכו ַאֲחָראּ
יָפא ּקִ א ְדִאיהו ּתַ ְּוָדא ִאיהו ַמְלּכָ ּ ּ.  

דֹול ין ַהּגָ ּנִ ַער ֵליה, ְוַהאי ַהּתַ ין, ִּאּתְ ּנִ ָלק ְסַנִפירֹוי ְדַהאי ּתַ ְּוִאְסּתַ ּ ַההוא ָנָהר, ּ , ּּבְ
יה ְתְקָפא ּבֵ ְלהו. ְּלִאּתַ ַאר ְיאֹוִרין ּכֻ ְּוָכל ִאיּנון ׁשְ ין ּבְ, ּּ ין ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ ּנִ ְקָפא ְדַהאי ַהּתַ ּּתֻ ּ

דֹול ִכיָכא, ַהּגָ יה, ְּוָתַאב ְוָעאל ְלַההוא ְיאֹוָרא ׁשְ ַכך ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ְ.  

ִניז , ּוְכֵדין ד ַההוא אֹור ִאְתּגְ ָנא ְדַקאְמָרן)א לנטלא''ס(ּּכַ ּנָ ּ ְלִעיוָלא ֵליה ַההוא ּגָ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ך ַקְדָמָאה יה, ּיהּוָבַטׁש ַעל ֵריׁשֵ, ְָנַפק ֹחׁשֶ ָחא ּבֵ א ְדִאְתַמּתְ ַההוא נוְקּבָ ּּבְ ּ ּ ְּוִאְתְפַרׁש ַחד , ּ

ִניז, ּחוָטא ין ַההוא ְנִהירו ְדאֹור ָדא ְדִאְתּגְ ּּבֵ ּ ּ ּ ך ָדא, ּ ּוֵבין ַההוא ֲחׁשֹוָכא ְדֹחׁשֶ ּ ּ יב, ְּ , ִּדְכּתִ
ך)'בראשית א( ין ָהאֹור וֵבין ַהֹחׁשֶ ְ ַוַיְבֵדל ֱאלִהים ּבֵ ּ ּ ּ.  

י ּנִ ַההוא ְפִריׁשו ְדַהאי חוָטא ְדַאְפִריׁש, ןַהאי ּתַ ב ּבְ ּּתָ ּ ּ ּ  )א בין אינון''נ(ְּוַאְפִריׁש ְלִאינון , ּּ
ְּוִאְתְפָרׁשו נוִנין ְלִזַנְייהו ִאֵלין ֵמִאֵלין, ּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ְיאֹוִרין ּ ּ ּ ּ ַההוא ְפִריׁשו, ּ ּּבְ ּּ.  

ין ְּוַכד ִאְתְפָרׁשו ַמִיין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּּ ל. ּ ּ ִאיּנון ְיאֹוִרין ִאְתְפָרׁשוּכָ ְּוָעאלו ְלגֹו ַההוא , ּּ ּ
ְלהו ִריר ִמּכֻ ִכיָכא ְדִאְתּבְ ְּיאֹוָרא ׁשְ ַלת , ּּ יה ּתְ יֹוָמא)ו''בלק קצ(ְּוָנִפיק ְוָעאִלין ּבֵ   . ִזְמִנין ּבְ

ְּוָכל ִאיּנון נוִנין ִדְמַגְדָלן ּגֹו ִאיּנון ְיאֹוִרין ּ ּ ּ ן ִאֵלין ֵמִאֵל, ּ ְּפִריׁשָ ּ , ְּוִאְקרון ֵלילֹות, יןּ
ין ְלָכל ִאיּנון נוִנין ְדָנְפִקין ְלַבר ְּוִאֵלין ִאיּנון ָראׁשִ ּ ּ ּ ְלהו, ּ ְלִטין ַעל ּכֻ ְּוִאֵלין ׁשַ ּ ְּוִאֵלין . ּ

כֹוֵרי ִמְצַרִים ָדר ְלַבר ּבוְכִרין, ִּאְקרון ּבְ ּוֵמָהָכא ִאְתּבַ ְקיו ְדִאיּנון , ּ ָזנו ִמּשַׁ ְּוֻכְלהו ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ
דֹול. אֹוִריןְי ין ַהּגָ ּנִ ְלהו, ְוַהאי ַהּתַ ְלָטא ַעל ּכֻ ּׁשַ ּ.  

ְפִריׁשו ְדַמִיין ִעָלִאין ְּוֹכָלא ּבִ ּּ ין ַמִים ָלָמִים, ּ יב ִויִהי ַמְבִדיל ּבֵ ִּדְכּתִ ימו ַמִיין , ּ ְּוִאְתְרׁשִ
ין ִעָלִאין ַּקִדיׁשִ ְּוִאְתְפָרׁשו ְלֵעיָלא, ּ ּ ִאין, ּ ּתָ ְלהו ִאֵלין ֵמִאֵליןִּאְתְפ, ּוַמִיין ּתַ ָּרׁשו ּכֻ ּ ּּ ין , ּ ַּקִדיׁשִ
ין ּוְדָלא ַקִדיׁשִ ן, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ַמְלָאִכין ִעָלִאין ְפִריׁשָ ּ ּ ִגין ְדִאְתְפָרׁשו ִאֵלין ֵמִאֵלין , ּ ּּבְ ּ ּ ּּ

  .ְּלִזַנְייהו

ב ַמְזִריַע ֶזַרע א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַתְדׁשֵ ין , אָּרָזא ָד, ּ ּנִ ד ַהאי ַהּתַ ּכַ
דֹול א, ַהּגָ ַההוא נוְקּבָ יב רוָחא ּבְ ֲּהָוה ָנׁשִ ּ י ֵעיָלא, ּ ּוְמַרְפְרָפא ְלַגּבֵ ִבין ֲהָוה , ּ ל ִאיּנון ֲעׂשָ ּּכָ

ְּמַהֵפך לֹון ִליִביׁשו ְ ַההוא רוָחא, ּ יב ּבְ ַּעד ְדרוָחא ַאֲחָרא ָנׁשִ ּ ּ א, ּ ִכיך ֵליה ְלַתּתָ ְּוׁשָ ִבין , ְ ַוֲעׂשָ
ִמְלַקְדִמיןָצְמ ּחו ּכְ ִריך הוא. ּּ א ּבְ ָחן ְואֹוָדן ָקֵמי קוְדׁשָ ּבְ ְלִטין וְמׁשַ ְּוׁשַ ּ ְּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]978דף [ -ּ

ָמאָלא ַטר ׂשְ ִכיָכא, ִמּסְ ִעיִרין ְלִזַנְייהו, ּוְלגֹו ְיאֹוָרא ׁשְ י , ָּנְפִקין ּבְ ְוַאְזִלין ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ
ִבין ְוָלא ַיְכִלין ְּדִאיּנון ֲעׂשָ אִטין. ַּרְייהוְּוָתִבין ְלַאְת, ּ ל ִאֵלין ְיאֹוִרין ַאְזִלין ְוׁשָ ִעם , ּּכָ
הו ִליט ּבְ יָנא ְדׁשַ ּנִ ַּההוא ּתַ ּ ִבין, ּ ר ְלִזְמִנין. ְוָלא ַיְכִלין, ְּוַסֲחִרין ְלִאינון ֲעׂשָ ְּדרוָחא , ּבַ ּ

יב א ִדְלֵעיָלא, ִּעָלָאה ָלא ָנׁשִ ַההוא נוְקּבָ ְּוִאיהו ְמַרְפְרָפא רוָחא ּבְ ּ ּ ּ ּ , ָּמה ְדאֹוִקיְמָנאּכְ, ּ
ִבין ִליט ַההוא רוָחא ַעל ִאיּנון ֲעׂשָ ֵדין ׁשָ ּּכְ ּ ּ.  

ב ְלַאְתֵריה ִכיָכא ּתָ א, ִּויאֹוָרא ׁשְ ִכיִכין. ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ּוְבִגין ְדֵמימֹוי ׁשְ ִכיכו, ּ ׁשְ , ָּאִזיל ּבִ
י ִאיּנון ְיאֹוִרין דֹול ַסְלָקא ְלַגּבֵ ים ַהּגָ ּנִ ְּוַהאי ַהּתַ ְלהו ְמַגְדָלן ַסֲחָרֵניה ְדַההוא ַו, ּ ִבין ּכֻ ֲּעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ִכיָכא ְוִאֵלין  ָכל ִעיָבר)א ואינון''נ(ְּיאֹוָרא ׁשְ יָנא , ּ ְמַגְדִלין ּבְ ּנִ ֵדין ַסְלָקא ַההוא ּתַ ּּכְ ּ
יַנְייהו י ּבֵ   .ְּוָתב ְלָכל ִאיּנון ְיאֹוִרין, ְּוִאְתַרּבֵ

ְר ַמִיםַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ִריַח, ִקיַע ַהּשָׁ ָּדא ִאיהו ָנָחׁש ּבָ ִריַח. ּ ִגין . ֲאַמאי ּבָ ּבְ
  .ְּוָלא ָנִפיק ְלָעְלִמין ֶאָלא ַחד ִזְמָנא ְליֹוְבָלא, ְּדָסִגיר ִלְתֵרין ִסְטִרין

  ]ב''ה ע''דף ל -' בזוהר חלק [

ָּדא ָנָחׁש ֲעַקָלתֹון, ּוְבִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ימו, ּ ַעּקִ ְּדִאיהו ּבְ ּ ִדירּ ְוַאְייֵתי ְלָווִטין ַעל ,  ּתָ
ד ַהאי ָקם, ָעְלָמא ַבר ּתוְקֵפיה , ּכַ ִּאּתְ יָנא )ב''ה ע''דף ל(ּּ ּנִ ְּדַההוא ּתַ , ְוָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם, ּ

ֵמיה ׁשְ ַּעד ְדָאִביד ּגִ א. ּ ִפיף ֵליה ּגֹו ַיּמָ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ יה, ְּ ד ָעאל ְלַגּבֵ . ּּכַ
אְוִא ְקֵפיה ְדַיּמָ ּיהו ָדַרך ַעל ּתֻ ּ ּ ּּ א ָדא. ְ ְּוֻתְקֵפיה ְדַיּמָ ּ ּ יָנא, ּ ּנִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּאיהו ּתַ איוב (ּכְ

ֳמֵתי ָים)'ט   .ְ ְודֹוֵרך ַעל ּבָ

ִתיב, ְוַכד ַהאי ָנָחׁש ָקם ֵדין ַמה ּכְ ָים)ז''ישעיה כ(, ּכְ ר ּבַ ין ֲאׁשֶ ּנִ ָּדא , ּ ְוָהַרג ֶאת ַהּתַ
דֹולִּאיהו ַה ין ַהּגָ ּנִ ִתיב. ּתַ , ִּאיהו ְמֹאֹרת, ְוָדא ָנָחׁש. ָ ִהְנִני ָעֶליך)ט''יחזקאל כ(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְלָווִטין ְלֹכָלא יָפא ָעֵליה, ּּבִ ּקִ ִגין ְדִאיהו ּתַ ּּבְ ּ ֻתְקֵפיה ְדַההוא ָנָהר ַרְבְרָבא, ּ ּּבְ ּ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ
  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ִּחֶדֶקל

ָדאַּההוא ָנָחׁש ד ָנְפִקין ָדא ּבְ א ּכַ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ִדיר, ּ ִאיִהי ּבְ ַקף ּתָ א ִאְתּתְ ּתָ ׁשְ ָּדא ִדְבַיּבֶ ִגין , ּ ּבְ
א ִאיהו ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ְּדָכל אֹוְרחֹוי ְוֹתְקפֹוי ּבְ ִדיר, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוָאִכיל ַאְרָעא ְוַעְפָרא ּתָ ּכְ

ל ְיֵמי ַחֶי)'בראשית ג( ַעְפָרא. ָיךּ ְוָעָפר ּתֹאַכל ּכָ ִדיל ּבְ ָּדא ּגַ ַמָיא, ּ ִדיל ּבְ ְּוָדא ּגַ ָנָחׁש . ּ
ַמָיא ִדיל ּבְ ְּדִאְתּגַ ּ א, ּ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ִדיל ּבְ ַהאי ְדִאְתּגַ יָפא ּכְ ּקִ ָּלאו ּתַ ִתיב , ּ  )'בראשית א(ְּוַעל ָדא ּכְ

  .ְמֹאֹרת ָחֵסר

י ַההוא ְדַמָיא ְּוָדא ִאְזָדַמן ְלַגּבֵ ּ ּ ב . ּ יה)א לאוד(ְוַאף ַעל ּגַ ּ ְדִאְזְדַמן ְלַגּבֵ ּ ָלא ֲאַגח , ּ
יה ְלחֹודֹוי, ְּלַגּבֵ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ א, ּ ְּדָקִטיל ֵליה ִמּגֹו ַיּמָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא , ּ ּּכְ

ּסות רוָחא ְדֵביה ִגין ּגַ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ר ָאַמר ִלי ְיֹאִרי ְוגֹו)ט''יחזקאל כ(ּכְ   .' ֲאׁשֶ

י יֹוֵסי. 'ִלְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִים ְוגֹו' ָעַבר ְיָיְו ָנא ָאַמר ִרּבִ ָיא, ּתָ ְוִכי ְוָרָאה , ַהאי ְקָרא ַקׁשְ
ך וָפַסח ֶּאת ַהָדם ְוַאַחר ּכַ ַמע ְדִסיָמָנא הוא ְדָעִביד, ְּ ְּדַמׁשְ ּ ּ ִגין ָדָמא ְדִאיהו . ּ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ
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ְת. ֲאַמאי ְלַבר, ִמְצָוה י ְדִפְתָחאַוֲאַמאי ּבִ ַּלת דוְכּתֵ ּ ִתיב . ּ ֵלי )'דניאל ב(ְוָהא ּכְ ּ הוא ּגַ ּ
זוזֹות. 'ֲעִמיָקָתא ְוגֹו י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ְלָיא ָדָמא ַעל ַהּמַ ָעא ְדִאְתּגַ ּוַמאי ַטְעָמא ּבָ ּ ּ ּ.  

ָנא ִתיב, ֶּאָלא ּתָ י ' ּ ַוַיְרא ְיָי)' ובראשית( ,ּוְכִתיב, ַּוִיְנָאץ' ַּוַיְרא ְיָי )ב''דברים ל(, ּכְ ּכִ
ָאֶרץ ה ָרַעת ָהָאָדם ּבָ חוָתא ִדְלֵעיָלא. ַרּבָ ּגָ ְּוָתֵניָנן ָלא ִאְתָחֵזי ַאׁשְ ּ ד ִאְתָחֵזי , ּ ֶּאָלא ּכַ

יה ְוַעל ָדא  א עֹוָבָדא ְדִאְתָעֵבידו עֹוָבָדא ִמּנֵ ְּלַתּתָ ּ ָלא  )א ועד דעבדין עובדא לתתא''נ(ּ
יִחין ּגִ ר ִהְרהוָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה, )א לאבאשא''נ( ַמׁשְ ּּבַ יב, ּ ְמרו ָלֶכם )א''דברים י(, ִּדְכּתִ ּ ִהּשָׁ

ה ְלַבְבֶכם ּוִמְדִאְתָעֵביד עֹוָבָדא. ֶּפן ִיְפּתֶ ַער, ּ חוָתא ִדְלֵעיָלא ִאּתְ ּגָ ַּאׁשְ ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכַ , ּּכָֹלא, ּ
ין ְלָטב וֵבין ְלִביׁש ְלָיא ִמְלָתא, ּּבֵ עֹוָבָדא ּתַ   .ּּבְ

י יֹוֵסיָאַמ ָוֵקי ִמְצַרִים, ר ִרּבִ ל ׁשְ יָתא וֵביָתא, ַמְלָיין ַטֲעָוון ֲהוֹו, ּכָ ְּועֹוד ִדְבָכל ּבֵ ֲהוֹו , ּ
ִכיֵחי ִזיִנין ְייהו, ׁשְ ָחָרׁשַ ְּדִמְתַקְטֵרי ּבְ א, ּ ִאין ִדְלַתּתָ ּתָ ְתִרין ּתַ ִאיּנון ּכִ ּּבְ ּוִמְתָעִרין רוַח , ּ ּ

ַגַווְייהו   .ִּמְסֲאָבא ּבְ

ָנאְוָרָז ּא ְדִמָלה ּתָ ִתיב, ּ ם , ּכְ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ָדם ֲאׁשֶ ם ּבַ ם ֲאֻגַדת ֵאזֹוב וְטַבְלּתֶ ּוְלַקְחּתֶ ּ ּ ּ
זוזֹות י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ה. ֶּאל ַהּמַ ֲּאגוַדת ֵאזֹוב ָלּמָ ִגין ְלַבֲעָרא רוַח ִמְסֲאָבא . ּ ּּבְ

יַנְייהו  את הדם ואחר כך ופסח דמשמע דסימנא א האי קרא קשיא וכי וראה''נ(, ִּמּבֵ
הוא דעביד אמאי והא כלא גלייא קמיה קודשא בריך הוא וכתיב הוא גלי עמיקתא 

' כי רבה רעת וגו' וכתיב וירא יי' וינאץ וגו' ומסתרתא אלא תנא כתיב וירא יי
ותנינן לא אתחזי אשגחותא לעילא אלא כד אתחזי לתתא עובדא ומדאתעבד 

לא אתער ובגין כך כולא בין לטב בין לביש בעובדא תלייא עובדא אשגחותא לעי
אגודת אזוב למה ומאי טעמא בעא דאתגלייא ' ולקחתם אגודת אזוב וגו. מלתא

אמר רבי יוסי כל שוקי מצרים מליין טעוון . דמא על המשקוף ועל שתי המזוזות
תאין הוו ובכל ביתא וביתא הוו שכיחי זינין דמקטרין בחרשייהו באינון בתרין ת

דלתתא ומתערין רוח מסאבא בגוייהו ועל דא אגודת אזוב בגין לבערא רוחי 
ִפְתַחְייהו)מבינייהו ּ וְלַאֲחָזָאה ּבְ י, ּ ַלת דוְכּתֵ ָהֵני ּתְ ּּבְ ֵליָמָתא, ּ , ַחד ָהָכא. ְּמֵהיָמנוָתא ׁשְ
ך, ְוַחד ָהָכא ִגין ּכַ ַגַווְייהו ּבְ ְְוַחד ּבְ ִחית ָלֹבא ֶאל ַּעל ַהֶפַתח ְו' ּוָפַסח ְיָי, ּ ׁשְ ן ַהּמַ ֹלא ִיּתֵ

יֶכם ִלְנּגֹוף ּתֵ ים ַעל ִפְתָחא, ּבָ א ָרׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ום ְדָחֵמי ׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ֵניָנן, ִּאי ָהִכי ֲאַמאי ָדָמא, ָּאַמר ִרּבִ יֵני , ְּדָהא ּתָ ִּחָוור ְוסוָמק ְוַחד ְדָכִליל ּבֵ ּ ּ
ְווֵני ֵרי ָדֵמ, ֲּאַמר ֵליה. ּגַ ְּדִפְסָחא ִדיָנא. ְּדִמיָלה ַרֲחֵמי. ְּוַחד ְדִפְסָחא, ַּחד ְדִמיָלה, י ֲהוֹוּּתְ ּ.  

י ְיהוָדה ָמה ְדאֹוִליְפָנא, ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ֶּאָלא ּכְ א , ּ ְּדַאְחָזר ַההוא ָדָמא קוְדׁשָ ּ ּ ּ
ִריך הוא ְלַרֲחֵמי ּּבְ ְווֵני, ְ גֹו ּגַ ִאילו ֲהוֹו ִחָוור ּבְ ּּכְ ּ  ָוֶאֱעבֹור )ז''יחזקאל ט(, ּהוא ִדְכִתיבֲהָדא , ּ

ָדַמִיך ֲחִיי ְוגֹו ָדָמִיך ְואֹוַמר ָלך ּבְ ְָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ְ ְ ְ ב ְדֲהָוה סוָמָקא. 'ְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,
ָדַמִיך ֲחִיי, ִאְתֲחָזר ְלַרֲחֵמי יב ּבְ ְִדְכּתִ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ְתַלת ִסְט, ּ ים ִפְתָחא ּבִ , ַחד ָהָכא, ִריןָּרׁשִ

יַנְייהו, ְוַחד ָהָכא   .ְּוַחד ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]980דף [ -ּ

  ]א''ו ע''דף ל -' בזוהר חלק [

אֵני ר ֵרין ָדֵמי ִאְתָחזו, ִּחְזִקָיה' ּתָ ּּתְ ְתִרין, ּ ֵרי ּכִ ְּדִאְתָחזו , ָלֳקֵבל ּתְ ּ ְלֵעיָלא )א דאתערו''נ(ּ
ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ י יֹוֵסי. ּבְ ְתָרא ִדְכִליָל, ָאַמר ִרּבִ ְתֵרין ִסְטִרין ְטִמיִריןַּחד ּכִ  )א''ו ע''דף ל(, א ּבִ
ַרֲחֵמי ְוִדיָנא   .ּבְ

א י ַאּבָ נֹוי, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ַעל ּבְ א ּבְ ה ַאְתִרין ָחס קוְדׁשָ ַכּמָ ּּבְ יָתא: ְּ ר ָנׁש ּבֵ , ָעֵבד ּבַ
ִריך הוא ָאַמר ֵליה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִמי, ְּ תֹוב ׁשְ ֵוי ְלִפְתָחך, ּכְ ְְוׁשַ יָתאְוַאּתְ, ּ ֵרי ְלגֹו ּבֵ ַוֲאָנא ,  ׁשָ

ִפְתָחך ְלַנְטָרא ָלך ְאֹוִתיב ְלַבר ּבְ ים ַעל ִפְתָחא ָרָזא ִדְמֵהיָמנוָתא ִדיִלי, ְוָהָכא ָאַמר. ְ ָּרׁשִ ּ ּ ּ ,
יָתך ֵרי ְלגֹו ּבֵ יתֹו , ְַוֲאָנא ָנִטיר ָלך ְלַבר, ְְוַאּתְ ׁשָ ֵצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ם לא ּתֵ יב ְוַאּתֶ ִּדְכּתִ ּ ּ

זוזֹות וָפַסח ד, ַעד ּבֶֹקר י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ ּוְכִתיב ְוָרָאה ֶאת ַהָדם ַעל ַהּמַ ּ ּ ַּעל ַהֶפַתח ' ּ
יֶכם ִלְנּגֹוף ּתֵ ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ׁשְ ן ַהּמַ   .ְוֹלא ִיּתֵ

א י ַאּבָ ַההוא, ּּתו ָאַמר ִרּבִ א ֲעָבדו ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ  

ֲעָתא ֲעָתא ִדיָנאַמה. ׁשַ ַהאי ׁשַ א ה ִאְתֲחָזר ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ּשְׁ ּאוף ָהִכי ִאְתֲחָזר ַהאי , ּ
ֲעָתא ִדיָנא ַהאי ׁשַ ָּדָמא ּבְ זוזֹות, ּ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ יב ְוָרָאה ֶאת ַהָדם ַעל ַהּמַ ִּדְכּתִ ּ ּ ,

יָמא ְדֻכְלהו סוָמָקא ְּרׁשִ ּ ִדיָנאְּדָהא ִאְתֲחָזר , ְלִאְתֲחָזָאה, ּּ ד נוְקִמין, ּבְ   .ְּלֶמְעּבַ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ֲעָתא, ּ ַההוא ׁשַ ַגְווָנא ְדַהֵוי ְלֵעיָלא ּבְ ּּכְ א, ּּ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ְלַתּתָ ד ּבָ ִאי , ּכַ
ְּוִאי ִדיָנא ִדיָנא, ַרֲחֵמי ַרֲחֵמי יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ם , ּ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ָדם ֲאׁשֶ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ ּ

ִתיב. 'ְוגֹו ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ ְצָרה)ג''ישעיה ס(, ּ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ ין . ּ ִמי ֶזה ּבָ ְּדַזּמִ
ד נוְקִמין)א לאתחזרא''נ(ְלַאֲחָזָאה  ְלהו ִדיָנא ְלֶמְעּבַ ּ ּכֻ ּ ּ ּ.  

יתֹו ַעד ּבֶֹקר ְצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ם ֹלא ּתֵ ְּוַאּתֶ ּום ְדָתֵניָנןִמּשׁ, ַמאי ַטֲעָמא. ּ י , ּ ָאַמר ִרּבִ
ׁשוָקא)אמר רבי ירמיה(, ִיְצָחק ּ ָלא ִליָבֵעי ֵליה ְלִאיִנׁש ְלֵמיַזל ּבְ ׁשוָקא, ּ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ,

ָמָתא ְלָיא ּבְ ִזְמָנא ְדִדיָנא ּתַ ָלא, ּּבְ ְּדֵכיָון ִדְרׁשוָתא ִאְתְייִהיב ִלְמַחּבְ ּ יה , ּ ַּמאן ְדָפַגע ּבֵ ּ
ַזק ַכח. ִאּתְ ּתְ ום ְדִדיָנא ִאׁשְ ְּוָהָכא ִמּשׁ ְעָיא ְלָנְפָקא ְלַבר, ּ   .ָלא ּבַ

י יֹוֵסי ְנָיא ָאַמר ִרּבִ ַכח ִדיָנא ְלִמְצָרֵאי, ּתַ ּתְ ׁש ְדִאׁשְ ַההוא ַמּמָ ּּבְ ּ ַכח , ּ ּתְ ׁש ִאׁשְ ַההוא ַמּמָ ּּבְ
ָרֵאל יב, ַרֲחֵמי ְלִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ְּוָרִאיִתי ֶאת ַהָדם וָפַס, ּ י ֲעֵליֶכםּ ָנא. ְחּתִ ָכל , ְוֵכן ּתָ ּבְ

ין ִדְלֵעיָלא ְתִרין ַקִדיׁשִ ִּאיּנון ּכִ ּ ּ ַכח ִדיָנא, ּ ּתְ ָמה ְדִאׁשְ ּּכְ ַכח ַרֲחֵמי, ּ ּתְ ֲעָתא , ִאׁשְ ׁשַ ְּוֹכָלא ּבְ
י ִחְזִקָיה. ֲחָדא ָנא ִרּבִ ִתיב, ּּתָ ָנגֹוף . ֶאת ִמְצַרִים ָנגֹוף ְוָרֹפא'  ְוָנַגף ְיָי)ט''ישעיה י(, ּכְ

ָרֵאל, ְלִמְצַרִים ימֹולו ְצִריִכים ְרפוָאה. ַמאי ְוָרֹפא. ְוָרֹפא ְלִיׂשְ ּנִ ִּמַמאי ׁשֶ ּ.  

פו ִמְצָרֵאי, ְוָתָנא ּגְ ּנִ ָעה ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ָרֵאל, ּּבְ ָעה ִנְתַרְפאו ִיׂשְ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ְּדַתְנָיא ָאַמר . ּ
י יֹוֵסי יב)אמר רבי חזקיה(, ִרּבִ ּ ַמהו ִדְכּתִ ' ּוָפַסח ְיָי. ַּמאי ַעל ַהֶפַתח, ָּפַסח ְיָי ַעל ַהֶפַתחּו, ּ

ֵעי ֵליה ׁש ֶזהו ֶפַתח ַהּגוף, ֲּאָבל ַעל ַהֶפַתח. ֲּעֵליֶכם ִמּבָ ַּעל ַהֶפַתח ַמּמָ ּּ ְּוֵאי ֶזהו ֶפַתח . ּ ּ
  .הֵוי אֹוֵמר זֹו ִמיָלה. ַּהּגוף
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]981דף [ -ּ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ֲעָתא ְדִאְתְפַלג ֵליְלָי, ִרּבִ ׁשַ ּּבְ ה , אּ ַער ְלַגּבָ א ִאּתְ ְּוִכְתָרא ַקִדיׁשָ א ''נ(ּ

ּ ְדכוָרא)אתערב ביה ּוַמאן ְדכוָרא. ּ ּ ַמע, ֶּחֶסד ִעָלָאה. ּ ָלא ָדא ָלא ַסְלָקא, ְּדַמׁשְ ְּדָדא ּבְ ּ ּ ,
ּוְבִגין ָדא י, ָּדא ָמֵחי, ּ ֲעָתא ֲחָדא, ְוָדא ַמּסֵ ׁשַ   .ְּוֹכָלא ּבְ

ּוָפַסח ְיָי ַעל ַהֶפַתח , ּוְכִתיב ַּהָידוַעּ יָכא , ַּמאי ַהֶפַתח. ּ ום ְדִאיהו ִפְתָחא וְמׁשִ ִּמּשׁ ּ ּ ּּ
ְּדרוָחא ְוגוָפא ּ ַזר ַאְבָרָהם, ְוָתא ֲחֵזי, ּ ל ִסְטרֹוי, ַעד ָלא ִאְתּגְ . ֲהָוה ָאִטים ְוָסִתים ִמּכָ

ַזר ִאְתְפַתח ִמּכָֹלא ִּמְדִאְתּגְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ   .ְוָלא ֲהֵוי ָאִטים ְוָסִתים ּכְ

ּינו ָרָזא ְדָתֵניָנןְוַהְי ב ֶפַתח ָהֹאֶהל)ח''בראשית י(, ּ ּ ְוהוא יׁשֶ ְלָייא יֹו. ּ ום ְדִאְתּגַ ִּמּשׁ . ד''ּ
ִגלוָיא ָדא. ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֵרי ּבְ י ִיְצָחק ְדהוא ַאׁשְ ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ּ ּ ּּ ֶצֶדק, ּ ְּוָדא הוא . ֶחֶסד ּבְ

א, ִּפְתָחא ָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּכְ ְּדַמׁשְ יב ָהֹאֶהל,ּּ ַמע ִדְכּתִ ָּהֹאֶהל ַהָידוַע, ּ ַמׁשְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְלָייא ַהאי יֹו, ָאַמר ִרּבִ ד ִאְתּגַ ר, ד''ּּכַ ּשַׂ ֶפַתח )א אתבשם''נ(, ִאְתּבָ ַרך ּבְ ְ ְוִאְתּבְ

ֶחֶס, ְּדִהיא ֶצֶדק, ָהֹאֶהל ָמא ּבְ ּסְ יב. ד''ְלִאְתּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ חֹום ַהיֹום, ּ ְּדהוא, ּּכְ ֲעָתא ּ  ׁשַ
ְלָטא ֶחֶסד ּחוָלָקא ְדַאְבָרָהם, ְּדׁשַ ּוְמָנא ָלן ְדַהאי ֶפַתח ָהֹאֶהל. ּ ּ ם ְלָקְבֵליה , ּ ּסַ ִּאְתּבַ

יב. ְּדַאְבָרָהם ּכֹל)ד''בראשית כ(, ִּדְכּתִ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ֶחֶס, ְ ַוְיָי ּבֵ ם ּבְ ּסָ , ד''ְּדִאְתּבָ
ְלָייא יֹו   .ד''ִּמְדִאְתּגַ

י אָאַמר ִרּבִ ב ֶפַתח ָהֹאֶהל,  ַאּבָ ְּוהוא יֹוׁשֵ ּכֹל, ּ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ יב ַוְיָי ּבֵ ָמה ִדְכּתִ ְּכְ ּ .
א ְּדָדא הוא ִפְתָחא ַקִדיׁשָ ּ יָרָאה, ּּ ְתָרא ֲעׁשִ חֹום ַהיֹום. ּכִ ְתָרא , ּּכְ ָמה ְדִאְתְייִהיב ֵליה ּכִ ּּכְ ּ

חֹום ַהיֹום, ְּדֶחֶסד יב ּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ַהאיּכְ. ּ ַהאי, ָּמה ְדָיִתיב ּבְ ך ָיִתיב ּבְ ְּדָלא ָסִליק , ְּכַ
לא ַהאי   .ַהאי ּבְ

 ] בשנה88יום [סדר הלימוד ליום כט כסלו 
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ְּדָעַבר ַעל ׁשוֵרי . ַמאי ְוָעַבר. ְוָעַבר ְיָי ִלְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִים )ב''ו ע''דף ל(ָּדָבר ַאֵחר  ּ
ִּדיָנא ְד ִכְתִרין ַאֲחָרִנין ִדְלֵעיָלא)א דקטרין''נ(, ִכְתִריןּ ֵרי ּבְ ּ ַדֲהוֹו ִמְתַקּשְׁ ּ ָרא ְלהו , ּ ְּוׁשָ

יֹוֵמיהֹון הו ִדיָנא, ְוָעַבר ַעל אֹוְרחֹוי, ִּמּקִ ד ּבְ ִגין ְלֶמְעּבַ ּּבְ ָרֵאל, ּ ּוְלַנְטָרא ְלהו ְלִיׂשְ ּוְכֵדין , ּ
ל ְוָעַבר, ּהוא י, ּכָ ל אֹוְרחֹוי, ֹברַּוַיֲע, ְוָעַבְרּתִ ִריך הוא ַאְעַבר ַעל ּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ אֹו , ְּ

ד ִדיָנא, ָהָכא ְוָעַבר. אֹו ְלַרֲחֵמי, ְלִדיָנא ִגין ְלֶמְעּבַ ִגין ְלַרֲחָמא, ָּהָתם ַוַיֲעֹבר, ּּבְ   .ּבְ

ֲחִצי ַהַלְיָלה ַוְיָי כֹור ְוגֹו' ַּוְיִהי ּבַ ל ּבְ ה ּכָ י תפלתי לך יי עת ואנ) ט''תהלים ס(כתיב (. 'ִהּכָ

א ְללוד' ִּחָייא ור'  ר)'רצון וגו ּיֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ֵמאוׁשָ ַחְמָרא, ּ י ִחָייא ָרִכיב ּבְ . ַּוֲהָוה ִרּבִ
ְּדָהא ָמָטא ִזְמָנא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, ֵניִתיב ָהָכא ְוַנְצֵלי, יֹוֵסי' ָאַמר ר ּ ְלעֹוָלם , ְוָתֵניָנן, ּ

ְצ ֲעָתא ְדַתְלָיא ִדיָנא וָבֵעי . ֲאַמאי ָזִהיר. ּלֹוָתא ְדִמְנָחהְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ ום ְדִהיא ׁשַ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ
יה ר ָנׁש ְלַכְווָנא ַדְעּתֵ ּּבַ ּ ִּחָייא ְוַצֵלי' ָנַחת ר, ּ ּ.  
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א ְלֵמיַעל, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ְמׁשָ י ִחָייא ְלר. ָנָטה ׁשִ ִתיק' ָּאַמר ִרּבִ . יֹוֵסי ֲאַמאי ַאּתְ ׁשָ
י יֹוֵסיָאַמ אי, ר ִרּבִ ַדְעּתָ ל ֲהֵויָנא ּבְ ּכֵ ְּדֵלית ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא, ִמְסּתַ יהֹון , ּ ֶּאָלא ַעל ֵריׁשֵ

א ִאין. ְּדַעּמָ א ַזּכָ י ַעּמָ א, ַטב ְלָעְלָמא, ִאי ֵריׁשֵ ִאין. ַטב ְלַעּמָ , ַווי ְלָעְלָמא, ְוִאי ָלא ַזּכָ
א   .ַווי ְלַעּמָ

י ִחָייא ך הואַּוַדא, ָּאַמר ִרּבִ ּי ּכַ יב. ְמָנָלן, ְ ל )ח''י', דברי הימים ב(, ִּדְכּתִ  ָרִאיִתי ֶאת ּכָ
ר ֵאין ָלֶהן רֹוֶעה ַויֹאֶמר ְיָי לא ֲאֹדִנים ָלֵאֶלה  ֹצאן ֲאׁשֶ ָרֵאל ְנפֹוִצים ַעל ֶהָהִרים ּכְ ִּיׂשְ ּ

לֹום ׁשָ ָּיׁשובו ִאיׁש ְלֵביתֹו ּבְ ָּיׁשובו. ּ ֵעי ֵליה, ּ בו ִמּבָ ֵּיׁשְ ֵעי ֵליה, תֹוְלֵבי. ּ ֵביתֹו ִמּבָ ְּדָהא . ּּבְ
ַאְתַרְייהו ַקְייֵמי   .ּּבְ

ֵניָנן א ָלא ָזֵכי, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ א ְדַעּמָ חֹוֵביה, ִּאי ֵריׁשָ ְפָסן ּבְ א ִמּתָ יב. ְמָנָלן. ַּעּמָ , ִּדְכּתִ
ּ ַויֹאֶמר ָדִוד ְוגֹו)ד''כ', שמואל ב( ה ָאֹנִכי ָחָטאִתי ְוָאֹנִכי ֶהֱעֵויִת' ּ ּי ְוֵאֶלה ַהּצֹאן ֶמה ִהּנֵ

ָרֵאל , ּ ָדִוד ָחב)'ואני הוא אשר חטאתי וגו) א''כ' דברי הימים א(א וכתיב ''ס(, ָּעׂשו ְוִיׂשְ
חֹוֵביה. ָּסְבלו א ִמְתַפס ּבְ א ְדַעּמָ ְּוִאי ֵריׁשָ ְזָבן, ּּ ּתֵ א ִמׁשְ ְרָיא ָעַלְייהו. ַעּמָ ְּדָהא ִדיָנא ָלא ׁשַ ּ ּ .

יב לֹוַמר, ָּי ֹלא ֲאֹדִנים ָלֵאֶלהַּויֹאֶמר ְי, ִּדְכּתִ א)א אם אלו''ס(, ּכְ ין ְלַעּמָ ּ ִאלו ָלא ֲהוֹו ֵריׁשִ ּ ,
לֹום ׁשָ ֵּמַהאי אֹוְרָחא ָיׁשובו ִאיׁש ְלֵביתֹו ּבְ ְזָבן. ּ ּתֵ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ ְפָסן, ּ יהֹון ִמּתָ ַּוֲאִפילו . ִאי ֵריׁשֵ ּ

א ׁשָ ַזר ָעֵליה ְלִאְתַעּנְ ָפט ִאְתּגְ ַאְחָאבִמּשׁ, ְּיהֹוׁשָ ר ּבְ ּום ְדִאְתֲחּבָ , ִּאי ָלאו ַההוא ְצָווָחא. ּ
יב ָפט)ב''כ', מלכים א(, ִּדְכּתִ   .ּ ַוִיְזַעק ְיהֹוׁשָ

ְעִביד, ָּאְמרו, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ָרַמׁש ֵליְלָיא ך ֵליְלָיא, ַמה ּנַ ִאי ֵניִתיב , ְִאי ֵניִזיל ָחׁשַ
ַּדֲחָלא הוא חֹות ִאיָלָנא ַחדָּיְתבו , ָּסטו ֵמאֹוְרָחא. ּ ְּוָיְתבו ַוֲהוו ַאְמֵרי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּתְ ּ ּּ ,
ְּוָלא ְדִמיכו ּ.  

ַפְלגות ֵליְלָיא א ְדָעְבָרא ָקַמְייהו, ּּבְ ָּחמו ַחד ַאַיְלּתָ ּ ְמעו, ּּ ַּוֲהַות ַצְוַחת וְרִמיַאת ָקִלין ׁשָ ּ ,
ּיֹוֵסי ְוִאְזַדֲעָזעו' ִּחָייא ור' ָּקמו ר ְמעו ַח. ּ ִּמְתָעִרין קומו, ּד ָקָלא ְדַמְכְרָזא ְוָאַמרּׁשָ ַנְייִמין . ּ
ָערו ִּאְזְדָמנו ְלָקְדַמת ָמֵריכֹון, ָעְלִמין. ִּאּתְ . דהא קלא נפק דכאיב אילתא דלעילא ותתא(. ּ

ן ֵעֶדן)יחולל אילות ויחשוף יערות' קול יי) ט''תהלים כ(דכתיב  , ּ ְדָהא ָמֵריכֹון ַמִפיק ְלּגַ
ְּדִאיהו ֵה ָעא ִעם ַצִדיַקָיא, ּיָכֵליהּ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ בֹוד, ּ לֹו אֹוֵמר ּכָ יב וְבֵהיָכלֹו ּכֻ ִּדְכּתִ ּ ּ.  

י ִחָייא ׁש, ָּאַמר ִרּבִ א ָפְלגו ְדֵליְלָיא ַמּמָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּהוא ָקָלא ְדָנַפק, ְּוָקָלא ָדא. ּ ְוָכִאיב , ּ
א א ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּאַיְלּתָ ּ יב קֹול ְיָי, ּ ָאה חוָלָקָנא. ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות' ִּדְכּתִ ְּדָזֵכיָנא , ַּזּכָ

ַמע ָדא   .ְּלִמׁשְ

ְּוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ִריך הוא ִאְתָחֵזי ַעל , ּ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ א)ו''ויצא קע(ְּ ְנּתָ ,  ּגִ
ַנׁש א ִאְתּכְ ְנּתָ ל ּגִ ּוֵמַהאי ֵעֶדן ַמּבוֵע. ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ֵמֵעֶדן, ּכָ ה אֹוְרִחין , י ָנְפִקיןּ ְלַכּמָ

ִביִלין א, ּוׁשְ ְנּתָ ּ ְדַחֵיי)ג''קע(ִאְתְקֵרי ְצרֹוָרא , ְוַהאי ּגִ ן ִמְתַעְדִנין ַצִדיַקָיא, ּ ְּדַתּמָ ּ ּ ִהירו , ּ ִּמּנְ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ֲעָתא. ּ ֵלי ָעַלְייהו, ּוְבַהאי ׁשַ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲע. ְּ ׁשַ ָתא ְוָתֵניָנן ּבְ

רֹוָזא ָנִפיק ְוַקֵרי  ָעא ִעם ָצִדיַקָייא ּכָ ֲעׁשֶ ּתָ א ְדֶעֶדן ְלִאׁשְ ִגְנּתָ ִריך הוא ִאְתַער ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]983דף [ -ּ

ָמיו ָיבֹוא דֹוִדי ְלָגנֹו ְוֹיאַכל ֶפִרי ְמַגָדיו ַמאי  ׂשַ ִני ִיְזלו ּבְ יָמן ֲהִפיִחי ּגָ ּעוִרי ָצפֹון וֹבִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּּ
ַפְלגות ְּוֹיאַכל ֶפִרי ְמ יהֹון ְדַצִדיָקָייא ָהאי ּבְ ָמּתֵ ִנׁשְ יה ּמִ ִנין ְדִאְתְקַרבו ַקּמֵ ַּגָדיו ִאֵלין ֹקְרּבָ ּ ּ ּּ

ׁש ִנין ַמּמָ ָאר ֹקְרּבָ ֲעָתא ַאֲחָרא ׁשְ ׁשַ   .ֵליְלָיא ּבְ

  ]א''ז ע''דף ל -' בזוהר חלק [

י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ ָּיְתבו ִרּבִ י יֹוֵסי, ּ ַכּמָ, ָאַמר ִרּבִ ִאיְלָנאּבְ יב, ה ִזְמִנין ׁשָ ַוְיִהי , ַּהאי ִדְכּתִ
ֲחִצי ַהַלְיָלה ַוְיָי יָמָמא' ּּבַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ּבִ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ֵלי ְלָכל , ִהּכָ ְּדִיְתּגְ

ִּפְרסוֵמי ִניָסא י ְדָבַתר ֵרַחָייא, ּ ל ִאיּנון ַחָלׁשֵ ַּוֲאַמאי ִמיתו ּכָ ּ ּ , ְּלָייא ִדְבֵני ָעאָנאְּוִאיּנון ַט, ּּ
ֵכי ְּוָלא ִמיתו ַמְלֵכי וַפְרַדׁשְ ּ יֵחי ְקָרָבא, ּ ַסְנֵחִריב, ְּוגוְבֵרי ַמּגִ ָמה ְדֲהָוה ּבְ יב, ּּכְ מלכים (, ִּדְכּתִ

ְ ַוֵיֵצא ַמְלַאך ְיָי)ט''י', ב ור ְוגֹו' ּ ַמֲחֵנה ַאּשׁ ַּוַיך ּבְ ְ ֵני ַמְלִכ, ְוָתֵניָנן. 'ּ ְלהו ַמְלִכין ּבְ ּּכֻ ין ּ
ֵכי ּרוִפינוס וַפְרַדׁשְ ּ ּ ִליָחא ִדיֵליה )א''ז ע''דף ל(ָהָתם , ּ א ְדָחד ׁשְ בוְרּתָ ִּאְתָחֵזי ּגְ ּ ּ יר , ּ ַיּתִ

יר, ֵמַהאי ְּדֲהָוה ֵיאֹות ְלֶמֱהֵוי ִדיֵליה ַיּתִ ּ ּּ.  

ַאְלּתְ ַהאי, ָּאַמר ֵליה ֵיאֹות ׁשָ ַמְעָנא ִמיִדי ּבְ ָהא ָזֵכיָנא ֲאָבל , ְוָלא ֵאיָמא, ַוֲאָנא ָלא ׁשְ
ַקן ָקָמן, ְלָכל ַהאי ָוִקין . ְוָאְרָחא ִאְתּתְ ן יֹוָחאי ַמְדֵכי ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַמְעָנא ְדִרּבִ ֲּאָנא ׁשְ
יה, ִּדְטֶבְרָיה ּבֵ ד ָסִליק ְנהֹוָרא. ַּעד ְדֲהָוה ָנִהיר ְיָמָמא, ָּיְתבו. ֵּניִזיל ּגַ ד . ָּקמו ְוַאְזֵלי, ּכַ ּכַ

יה ּבֵ ָּמטו ּגַ חוהוַאׁשְ. ּ ּּכְ יֵדיה, ְּדֲהָוה ָיִתיב, ּ א ּבִ ְדּתָ ְּוִסְפָרא ְדַאּגַ ּ.  

בו לֹו)'ישעיה מ(, ָּפַתח ְוָאַמר ַאִין ֶנְגדֹו ֵמֶאֶפס ָוֹתהו ֶנְחׁשְ ל ַהּגֹוִים ּכְ ּ ּכָ ּ יָון ְדָאַמר. ּ , ּּכֵ
ַאִין ֶנְגדֹו ל ַהּגֹוִים ּכְ בו לֹו, ּּכָ ִתיב ֵמֶאֶפס ָוֹתהו ֶנְחׁשְ ה ּכְ ָּלּמָ ְייהו , ּ ֶאָלא אֹוִליְפָנא.ּ ַּדְעּתַ ּ
ין ְדָעְלָמא ְּדָכל ַעּמִ ַאִין, ּ ִּדְמֵהיָמנוָתא ִדְלהֹון הוא ּכְ ּ ּ ִאין, ּ קו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדָלא ִאְדּבָ ּ ּ ,

טוָתא)בתתאין( ְוָיין ָלָקְבַלְייהו ְמֵהיָמנוָתא ִדׁשְ ּ ְוׁשַ ּ ּ בו לֹו, ּ ֲּאָבל ֵמֶאֶפס ָוֹתהו ֶנְחׁשְ ַהאי , ּ ּכְ
רוָחא)א דפרחא''ס(ְּדַסֲחָרא , ִעְלעֹוָלא ֵריַקְנָיא, ּ ּבְ ָקְיָטא ּבְ ָלא ּבְ ְלּגְ ּוִמְתּגַ ֲּהָדא הוא , ּ
יִבין)'דניאל ד(, ִדְכִתיב ָלא ֲחׁשִ ּ ְוָכל ַדְייֵרי ַאְרָעא ּכְ ּ.  

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּעֹוד ָפַתח ְוָאַמר ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ  ְיִמיָנא ֵּאת ָדא, ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָמאָלא, ְּ ִריך הוא ְיִמיֵניה, אֹוִליְפָנא. ְּוֵאת ָדא ׂשְ א ּבְ ְּדָסָטא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ַמָיא ּוָבָרא ַית ׁשְ ָמאָלא, ּ  ַאף )ח''ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוָבָרא ַית ַאְרָעא, ְוָסָטא ׂשְ
ָמִים קֹוֵרא ֲאִני ֲאֵליֶהם ַיַעְמדו ַיְחָדוָּיִדי ָיְסָדה ֶאֶרץ ִויִמיִני ִטְפָח ּה ׁשָ ּ.  

ַּמהו ַיַעְמדו ַיְחָדו ּ ַמָיא ְוַאְרָעא ָלאו ָהִכי. ּ ך ׁשְ ַּסְלָקא ַדְעּתָ ְ ּ א מהשמים קורא אני ''נ(, ּ

ָמאָלא ְדִאיּנון ֵא)אליהם והארץ לאו הכי ּ ֶאָלא ְיִמיָנא וׂשְ ּ ּ ְּוֵהיַאך ַיַעְמדו ַיְחָד, ת''ת ְוֵא''ּ ּ . וְ
ֹזאת ַהִהיא ַפְלגות ֵליְלָיא, ּבְ ְלָטא ּבְ ְּדׁשַ ֹזאת''ִּדְכִליָלא ֵא, ּ   .ת ּבְ

ִתיב , ְוָתִניָנן ה ָיֶפה ְבִעּתֹו)קהלת ג(ּכְ ָמה , ַהּכֹל. ָּהא ְדַאָמָרן, ת''ֶא.  ֶאת ַהּכֹל ָעׂשָ ּכְ
ּכֹל'  ַוְיָי)בראשית כד(, ְדַאּתְ ָאֵמר ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ְתָרא ְדִאְתְקֵרי ,ְוָתאָנא. ְּבֵ ּ ְדִהיא ּכִ ּ
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ַפְלגות ֵליְלָיא. ת''ת ְוֵא''ִּדְכִליָלא ֵמֶא, ת''ֹזא ְלָטא ּבְ ְתֵרין ִסְטרֹוי, ְּוׁשָ ַרֲחֵמי ְוִדיָנא, ּבִ , ּבְ
ָרֵאל ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ַרֲחֵמי ְלִיׂשְ ְּוִדיָנא ְלַעּמִ ּ.  

ֵּמיה ְדֹמרִאי ִניָחא ָק, ִּחָייא ְוָאַמר' ָּפַתח ר ְּדֵניָמא ַחד ִמָלה, ּ ַּעל ַמה ְדָאֵתיָנא , ּ
ִתיב ֲחִצי ַהַלְיָלה ַוְיָי, ּכְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים' ַּוְיִהי ּבַ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ּוֵמַהאי ְדָאַמר ֹמר. ִהּכָ ַמע , ּ ּתְ ִאׁשְ

ן ְקָנא ָקּמָ ַההוא ִמָלה ָאָתא ַוֲאָנן אֹוְרָחא ִאְתּתַ ְּדַהאי ְפסוָקא ּבְ ּ ּ ךְל, ּּ ַאל ַקּמָ   .ְֵמיֵתי ְלִמׁשְ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ְיָי)תהלים קיג(, ָּפַתח ַרּבִ ֶבת ְוגֹו'  ִמי ּכַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ְיָי. 'ֱּאֹלֵהינו ַהּמַ ' ִמי ּכַ
א, ֱּאֹלֵהינו ִכְתָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ָבא ּבְ ְּדָסִליק ְוִאְתַעָטר ְלִאְתַיּשְׁ ּ ל ּבוִציִני , ּּ ְּנִהירו ַעל ּכָ ּ

ְתִרין ְוִעְטִריןְּד ָּנֲהרו ּכִ ִפיִלי ִלְראֹות. ּ ׁשְ ִכְתרֹוי, ַּהּמַ ְתָרא ְלִכְתָרא, ְּדָנִחית ּבְ ְזָרא , ִמּכִ ִמּנִ
ִהירו ִלְנִהירו, ְלִנְזָרא ִּמּנְ ִּמּבוִציָנא ְלבוִציָנא, ּ ִאין. ּ ִעָלִאין ְוַתּתָ ָחא ּבְ ּגְ ֲּהָדא הוא , ְּלַאׁשְ
ֵני ָאָדם ְוגֹוִמּשָׁ'  ְיָי)תהלים יד(, ִדְכִתיב ִקיף ַעל ּבְ   .'ַמִים ִהׁשְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֲחִצי ַהַלְיָלה, ּכְ ֵעי ֵליה. ַּוְיִהי ּבַ ֲחִצי ִמּבָ ֲחצֹות, ּּכַ ַגְווָנא ְדָאַמר , אֹו ּכַ ּּכְ
ה ָמה ְדַאְמֵרי ַחְבָרָנא. ֹמׁשֶ ְּדָלא ִיִיְמרון ִאְצַטְגִניֵני ַפְרֹעה, ְּוִאי ּכְ ּ ַדאי , ּ ה ּבַ ָהא . ּהואֹּמׁשֶ

ַאְתֵריה ַקְייָמא ָיא ּבְ ּקוׁשְ ּ ְווֵני' בג, ּ ָרֵאל ֵייְמרון ָהִכי, ּגַ ְּדֲאִפילו ִיׂשְ ּ ְּדִאי ָהִכי ֲהָוה , ַחד. ּּ
ֲחצֹות ַהַלְיָלה ה ּכַ ֵּליה ְלֵמיָמר ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ ּ ָמה ְדָלא . 'ְוגֹו' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ֲאַמאי ָקָאַמר. ּ ּּכְ

ֲעָתא ָוון ׁשַ הְּד, ִאְתּכְ ֹמׁשֶ ְפסון ּבְ ַפְטרֹוָנא, ָּהא ָלא ִיּתָ ִגין ְדָאַמר ּכֹה ָאַמר ְיָי, ֶּאָלא ּבְ ' ּּבְ
ֵרי. 'ְוגֹו ה ָאַמר, ּתְ ר ַאַחר ָהֵרָחִים, ְּדָהא ֹמׁשֶ ְפָחה ֲאׁשֶ כֹור ַהּשִׁ ֶּאָלא , ְוָלא ֲהָוה ָהִכי, ַעד ּבְ

ֵבית ַהּבֹור ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ כֹור ַהּשְׁ ל ָפ. ַעד ּבְ ָרֵאל ַנֵמי ִיִיְמרון ָהִכיַּעל ּכָ ִּנים ֲאִפילו ִיׂשְ ּ ְּדָהא , ּ
ְררון ִמֵלי ָּלא ִאְתּבַ ֲחצֹות. ּ ָמא ְדַפְטרֹוָנא ּכַ ַלת ְדִאיהו ָאַמר ִמׁשְ ּּתְ ּ ֲחִצי , ּ ּוְכִתיב ַוְיִהי ּבַ

  .ַּהַלְיָלה

  ]ב''ז ע''דף ל -' בזוהר חלק [

א ִדיְלכֹון, ְועֹוד ֵאְלּתָ יר ַעל ָמט, ּׁשְ לַיּתִ ִעיָרא ְלִמְסּבַ ּול ְדָלא ָיִכיל ּבְ ֲאַמאי ֲהָוה . ּ
ַפְלגות ֵליְלָיא יָמָמא, ּּבְ ין ְדָבַתר ֵרַחָיא. ְוָלא ּבִ ל ִאיּנון ַחָלׁשִ ַּוֲאַמאי ִמיתו ּכָ ּ ּ ֶּאָלא ּכָֹלא . ּּ ּ

ָּרָזא ִעָלָאה הוא ֵדי ַחְקָלא, ּ ין ְמַחּצְ ר , ּבֵ ׁשַ ְנִבי)א אתבשר''נ(ְּוֹכָלא ִאְתּכְ . ָאה ְמֵהיָמָנא ּבִ
ה ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ִתיב , ּ ְּדָעֵליה ּכְ ֵני ָאָדם הוַצק ֵחן )תהלים נה(ּ ּ ָיְפָיִפיָת ִמּבְ

ַרְכך ֱאֹלִהים ְלעֹוָלם ן ּבֵ ְפתֹוֶתיך ַעל ּכֵ ׂשִ ָּבְ ֲחך . ָ ן ְמׁשָ ע ַעל ּכֵ ָנא ֶרׁשַ ׂשְ ֶדק ַוּתִ ָָאַהְבּתָ ּצֶ

ֶמן  ׂשֹון ֵמֲחֵבֶריך )ב''ז ע''דף ל(ֱָאלִהים ֱאֹלֶהיך ׁשֶ ֵני ָאָדם. ָׂשָ ת ַוֲחנֹוך: ָיְפָיִפיָת ִמּבְ . ְִמּשֵׁ
ְפתֹוֶתיך ׂשִ ָהוַצק ֵחן ּבְ ֲחך ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיך. ִּמּנַֹח וָבָניו: ּ ן ְמׁשָ ַָעל ּכֵ ֶמן . ֵמַאְבָרָהם ְוִיְצָחק: ָ ׁשֶ

ׂשֹון ָאר ְנִביֵאי: ֵָמֲחֵבֶריך. ִּמַיֲעֹקב: ׂשָ ר ְוִכי ּגֶ. ִמּשְׁ ין ִעָלִאין ְדָלא ָסִליק ּבַ ַדְרּגִ ֶּבר ְדָסִליק ּבְ ּּ
  .ָּלא ָיַדע ַמה ְדָאַמר, ָנׁש ַאֲחָרא

ֵניָנן ְתָרא ְדִאְקֵרי ֹזא, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ה''ִאְתְקֵרי ִאּשָׁ, ת''ַּהאי ּכִ , ּכְ
ה)בראשית ב( ֵרא ִאּשָׁ י ֵמ. ֲאַמאי.  ְלֹזאת ִיּקָ ום ּכִ ָחה זֹאתִּמּשׁ . ַּמאן הוא ִאיׁש. ִּאיׁש ֻלּקֳ
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ַּההוא ְדִאְקֵרי ֶזה ְּוָדא הוא ִאיׁש ְדָכר. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ה ָהִאיׁש)שמות לב(ּכְ י ֶזה ֹמׁשֶ .  ּכִ
ִּאְתְנִסיַבת ִמֶזה ְדִאְקֵרי ָזָכר, ְוֹזאת. ְוֶזה ִאיׁש, ְוִאְקֵרי ִאיׁש ֶזה. ָּהִאיׁש ַהֶזה ּ.  

ּוְבִגין ָדא אִא, ּ ָמר ְדָכר ְונוְקּבָ ּיִהי ּתָ ֹלא ָדא, ּ ְּדָלא ָסִליק ָדא ּבְ ּ ָמר. ּ ָמה ְדַאּתְ : ּתָ ּכְ
ן)שיר השירים ג(, ָאֵמר ִתְמרֹות ָעׁשָ ן.  ּכְ ָּסִליק ִחָוור ְואוָכם, ַמה ָעׁשָ ּּכָֹלא , ּאוף ָהָכא, ּ

ַפְלגות ֵליְלָיא ה ּבְ ִליל ּבָ ּּכָ ֲע, ּ ַחד ׁשַ ד ִנימוסֹוי ּבְ ָרֵאל, ָתאְּלֶמְעּבַ ְּואוָכם , ִּחָוור ְלִיׂשְ
ְּלעֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ.  

ְּועֹוד ְדַהאי ֵליְלָיא ָלא ִאְתְפַלג יב. ֵמַאְבָרָהם. ְמָנא ָלן. ָּלא ָעִביד ִנימוסֹוי, ּ , ִּדְכּתִ
ד ִנימוסֹוי, ּ ַוֵיָחֵלק ֲעֵליֶהם ַלְיָלה)בראשית יד( ְּדִאְתְפַלג ְלֶמְעּבַ מהו כחצות כמה דאת אמר ( .ּּ

ִמְפַלג)כעלות גדיש אוף הכא כחצות) 'איוב ה(כעלות המנחה ) ח''י' מלכים א( ה ָיַדע .  ּכְ ְּדֹמׁשֶ
יד ִנימוסֹוי ְּדָלא ַיְעּבֵ ַּעד ְדִאְתְפַלג, ּ ּ.  

ְּדָלא ָעִביד ֵליְלָיא ִנימוסֹוי, ְוָהִכי ֲהָוה ַּעד ְדִאְתְפַלג, ּ ְתָרָאה, ּ ַפְלגות ּבַ  ָעֵבד ,ּּבְ
ֲחִצי ַהַלְיָלה, ִּנימוסֹוי ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוְיִהי ּבַ ֲחִצי. ּ ְתָרָאה. ַמאי ּבַ ַפְלגות ּבַ ִזְמָנא , ּּבְ ּבְ

ְלָטא ַכח ַהאי ֹזאת, ְּדִאיִהי ׁשַ ּתְ ִדיָרא, ְוִאׁשְ ד ִנּמוִסין ּתָ ְּוָכל ִנימוָסא ְדִאְתָעִביד , ְּלֶמְעּבַ ּ
ֵליְלָיא ַפְלגוָתא ּבַ, ּבְ   .ְתָרָאה ִאְתָעִבידּּבְ

כֹור' ַוְיָי ה ָכל ּבְ ּהוא וֵבית ִדינֹו: 'ַוְיָי, ִהּכָ ּ ּהוא ְוִנימוסֹוי: 'ַוְיָי, ּ ה. ּ כֹור ִהּכָ ה ָכל ּבְ , ִהּכָ
ה ֹלא ָאַמר ֶאָלא וֵמת ְוגֹו ֹּמׁשֶ ה', ּ ַער ּכֹה, ֶּאָלא. ַּמהו ִהּכָ ה, ְּדִאּתְ ָמה ְדַאְגִזים ֹמׁשֶ , ּּכְ

יב ְוִהּנֵ ַמְעּתָ ַעד ּכֹהִּדְכּתִ   .ה ֹלא ׁשָ

ל ֲחָרׁשֹוי, ְוָתאָנא ים ֲהָוה ִמּכָ ַהאי ֹזאת, ַּפְרֹעה ַחּכִ ל ּבְ ּכַ יה ִדיָנא, ְוִאְסּתַ ְּדַיֲעֵביד ּבֵ ּ ּ ,
ה, ְּוַזִמין ְלָחְרָבא ַאְרֵעיה ָמה ְדָאַמר ֹמׁשֶ י ֲאִני ְיָי, ּּכְ ַדע ּכִ ֹזאת ּתֵ ִתיב. 'ּבְ ּוְבִאיהו ַמה ּכְ ּ ,

ַּוִיֶפן ַפ ַּמהו ַוִיֶפן. ְרֹעהּ יה ֵמִהְרהוָרא ָדא. ּ ְּדַאְפֵני ִלּבֵ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ּ ַוִיֶפן )במדבר יב(, ּכְ
ם ְלֹזאת. ַאֲהֹרן ת ִלּבֹו ּגַ יתֹו ְוֹלא ׁשָ ם ְלַרּבֹות ַהאי ִדְזִמיָנא ְלָחְרָבא . ַּוָיבֹוא ֶאל ּבֵ ּּגַ

יה ָלֳקְבֵליה ְד, ַּאְרֵעיה ֵוי ִלּבֵ ְּוָלא ׁשָ ּ   .ת''ֹזאּ

כֹור ִאין, ָכל ּבְ ין ִעָלִאין ְוַתּתָ ֲּאִפילו ַדְרּגִ ּּ וְלָטֵנהֹון, ּ רו ִמּשׁ ּבָ ִּאּתְ  ָכל )א משלשוליהון''ס(, ּ
ָחְכְמָתא ִדְלהֹון ְלִטין ּבְ ִּאיּנון ְדׁשַ ּ יב, ּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִּדְכּתִ ין. ּבְ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ִאין, ּ , ִּעָלִאין ְוַתּתָ

רו ּבָ ְּדִאּתְ וְלָטִנהֹוןּ ְפסוָקא ִאְתָחזון)א משלשוליהון''ס(, ּ ִמּשׁ ְלהו ּבִ ּ ּכֻ ּ ּ יב )א אתרמיזו''ס(, ּ ּ ִדְכּתִ
ֵהָמה כֹור ּבְ ר ַאַחר ָהֵרָחִים ְוֹכל ּבְ ְפָחה ֲאׁשֶ כֹור ַהּשִׁ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל ּכִ כֹור ַפְרֹעה ַהיֹוׁשֵ ִּמּבְ ּ ,

ְפסוָקא ְלהו ִאְתָחזון ּבִ ָּהא ּכֻ ּ ּ ּ.  

ּא ְדִמָלהְסָתָמ ְסאֹו, ּ ב ַעל ּכִ כֹור ַפְרֹעה ַהיֹוׁשֵ ִּמּבְ ָאה ְדקוְזִמיָטא ְדַמְלכוָתא , ּ ּתָ ְתָרא ּתַ ּּכִ ּ ּ ּ
ּ ִדְלֵעיָלא)א ממלכותא''נ( ְפָחה. ּ כֹור ַהּשִׁ ָמאָלא, ַעד ּבְ ְתָרא ׂשְ ָאה ִמיָנה, ּכִ ּתָ ְּדקוְזִמיָטא , ּּתַ ּ

ע  ַתר ַאְרּבַ יְרָיין, יןְּרַחִי )א מכתרה אחר''נ(ִמּבָ ע ַמׁשִ יב ַאַחר  )'משמע( .ַאְרּבַ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ ּ
ֵהָמה.)ולא מן הרחים(, ָהֵרָחִים כֹור ּבְ ִאין,  ְוֹכל ּבְ ּתָ ִאין ִמּתַ ּתָ א ִמּנוְקְבָתא, ּתַ ּנוְקּבָ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]986דף [ -ּ

ְבִעיֵרי ַוֲחָמֵרי ָאָתֵני ּבִ ָכחו ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ זוְטֵרי, ּ ַרְבְרֵבי ּבְ ִלין ִמּנְ, ּּבְ ּהֹון ּגוְבִרין ְונוְקִביןּוְמַקּבְ ּ .
ֵבית ַהּבֹור ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ כֹור ַהּשְׁ ְפָחה, ַעד ּבְ ִּאיּנון ְדָנְפִקין ִמּשִׁ הֹון ַעְבִדין ַלֲאִסיֵרי. ּ , ִּדי ּבְ

הֹון ְלָעְלִמין דון ּבְ ְעּבְ ּתַ ְּדִיׁשְ ְּוָלא ִיְפקון ְלֵחירו, ּ ּ.  

  ]א''ח ע''דף ל -' בזוהר חלק [

ּוְברוְחָצנוָת ּ יןּ ּא ְדִאֵלין ַדְרּגִ ָרֵאל, ָּסִריבו ִמְצָרֵאי, ּּ ָרא ְלִיׂשְ הֹון ֲעָבדו ִקׁשְ ִּדי ּבְ ְּדָלא , ּ
ִּיְפקון ִמן ַעְבדוְתהֹון ְלָעְלִמין ִריך הוא. ּ א ּבְ ְלָטנוָתא ְדקוְדׁשָ א ְוׁשֻ בוְרּתָ ּוְבַהאי ִאְתָחֵזי ּגְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ָרֵא ֵצי ִמִיׂשְ ּתֵ ְּוֻדְכָרָנא ָדא ָלא ִיׁשְ ְּדִאי ָלא ֲהָוה ֵחיָלא , ָּדִרין )א''ח ע''דף ל(ל ְלָדֵרי ּ
ִריך הוא א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ּוְגבוְרּתָ ּ ּ ּ ין, ְּ ל ַמְלֵכי ַעּמִ י ָעְלִמין, ּכָ יֵמי ָעְלִמין, ְוָכל ָחָרׁשֵ ָלא , ְוַחּכִ
ָרֵאל ִמן ַעְבדוָתא ִּיְפקון ְלִיׂשְ ָרא ִקְטִרין ִדְלהֹון, ּ ְּדׁשָ ל ִא, ּ ְתִריןְוָתַבר ּכָ ִגין , ּיּנון ּכִ ּבְ

ִתיב. ְּלַאָפָקא לֹון י ְבָכל )ירמיה י(, ַּעל ָדא ּכְ י ְלך ָיָאָתה ּכִ ָ ִמי ֹלא ִיָרֲאך ֶמֶלך ַהּגֹוִים ּכִ ְ ָ

מֹוך ַָחְכֵמי ַהּגֹוִים וְבָכל ַמְלכוָתם ֵמֵאין ּכָ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָכה ַרּבִ ַכחָּאַמר ִקְנטוָרא , ָּאִרים ָקֵליה ְוַאְתַנח, ּבָ ּתְ ְבּתון , ְּדִקיְטָפא ִאׁשְ ֲּחׁשַ
ה ִזְמִנין ּמָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ַבח קוְדׁשָ ְּדׁשָ ּ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים )דברים ה(, ְּ דברים ( ,ֲָאׁשֶ

ְצַרִים' ָהֹוִציֲאך ְיָי )טז ַָויֹוִציֲאך ְיָי )דברים ה( ,ֱָאלֶהיך ִמּמִ ם' ּ  )שמות יב( ,ֱָאלֶהיך ִמּשָׁ

ְצַרִים)שמות יג(,  ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכםהֹוֵצאִתי ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ּ ָזכֹור ֶאת ַהיֹום ַהֶזה ֲאׁשֶ דברים (, ּ

ְצַרִים)יד דֹול ִמּמִ ֹכחֹו ַהּגָ ָפָניו ּבְ ָ ַויֹוִציֲאך ּבְ   .ֶּאְתֶכם ִמֶזה'  הֹוִציא ְיָי)שמות יג(, ּ

אָנא ְתִרין' י, ֶּאָלא ּתָ א, ּכִ ַגְווָנא ִד, ִּאיּנון ְלַתּתָ ְּוֻכְלהו ְסִתיִמין, ְּלֵעיָלאּּכְ ְתָלָתא , ּ ּבִ
ִּאֵלין ְדַאָמָרן הו. ּ ירו ּבְ ִרין ְקׁשִ ּוְתַלת ִקׁשְ ּ ין ִאֵלין ִדְבהו ַעְבדו' ַעל ג, ּ ַּדְרּגִ ּ ּ ָרֵאל ָלא , ּּ ְּדִיׂשְ

ְעּבוְדהֹון ְלָעְלִמין ִּיְפקון ִמּשִׁ ּ.  

ִאין ַאּתון ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ִריאו ִקְטִריןְּדִב, ַּזּכָ ְּזכוְתכֹון ׁשָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ַלת ִקְטֵרי ְמֵהיָמנוָתא ִדְלכֹון ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ְּדָכר ּתְ ּ ּ ּ ַוִיְזּכֹר ֱאֹלִהים ֶאת )שמות ב(, ּ
ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב ָרא ֲחָדא, ֶאת ַאְבָרָהם. ּבְ ֶאת . םְּדַאְבָרָה, ָהא ִקׁשְ

ְנָייָנא, ִיְצָחק ָרא ּתִ ִליָתָאה, ְוֶאת ַיֲעֹקב. ְּדִיְצָחק, ָהא ִקׁשְ ָרא ּתְ ֵליָמָתא , ָהא ִקׁשְ ׁשְ
  .ְּדַיֲעֹקב

ָנא ִתין, ּתָ ּבָ ין ְוׁשַ ל ִזְמִנין ְוַחּגִ ְלהו דוְכָרָנא ְלַהאי, ּכָ ּּכֻ ּ ּ ְלהו, ּ ְּוַעל ַהאי ִאְתַקְיימו ּכֻ ּּ ,
ִתיןָלא ֲהָו, ְּדִאְלָמֵלא ַהאי ּבָ ין ְוׁשַ ּה ְנטוָרא ְדִזְמִנין ְוַחּגִ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ֵצי ֻדְכָרָנא , ּ ּתְ ָּלא ִאׁשְ

ִתין ּבָ ין ְוׁשַ ל ִזְמִנין ְוַחּגִ א ֲחֵזי ִדיָנא . ְּדִמְצַרִים ִמּכָ א )'א דא''ס(ּּתָ ָרׁשָ ּ הוא ְיסֹוָדא ְוׁשָ
ְּוָכל ִפקודֹוי, ְּדאֹוַרְייָתא ָרֵאלְּוָכל ְמֵהיָמנוָתא , ּ ֵליָמָתא ְדִיׂשְ   .ּׁשְ

ִאיְלּתו יָמָמא ְדׁשָ ְּועֹוד ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ּבִ ֵניָנן. ּ ם יֹוְצִאים, ּתָ ִתיב ַהיֹום ַאּתֶ ּוְכִתיב , ּּכְ
ְצַרִים ַלְיָלה' ָהֹוִציֲאך ְיָי אָנא. ֱָאֹלֶהיך ִמּמִ ָרֵאל, ֶּאָלא ּתָ ִּעָקָרא ְדפוְרָקָנא ְדִיׂשְ ּ ָלא ֲהָוה , ּ
ַל ֶּאָלא ּבַ ָרא ִקְטִרין, ְיָלהּ ֵלי, ְּוָעִביד נוְקִמין, ְּדֵליְלָיא ׁשָ ֵריׁש ּגַ ְּויֹוָמא ַאִפיק לֹון ּבְ ֲהָדא , ּ
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יב ּהוא ִדְכּתִ ל ִמְצָרִים)במדבר לג(, ּ ַיד ָרָמה ְלֵעיֵני ּכָ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ א ועוד ''נ(. ּ ָיְצאו ּבְ
 ניסא ונוקמא דאתעביד לילה שארי קטרין ועבד נוקמין ודינין ויומא גלי ופרסם

ר .)'הדא הוא דכתיב יצאו בני ישראל ביד רמה וגו ִרים ֵאת ֲאׁשֶ ּ וְכִתיב וִמְצַרִים ְמַקּבְ ּ
ה ְיָי כֹור' ִהּכָ ל ּבְ ֶהם ּכָ ָּדא הוא ִפְרסוֵמי ִניָסא, ּבָ ּ ּּ.  

ָטחו ָקֵמיה, יֹוֵסי' ִּחָייא ור' ָּאתו ר ּתְ ִּאׁשְ קו ְידֹוי, ּ ּוָבכו ְוָא. ְּוָנׁשְ ִליִפין ִעָלִאין , ְּמרוּ ּּגְ
ִאין ִגיָנך, ְוַתּתָ א ּבְ א, ְַזְקָפן ֵריׁשָ ַלִים ְלַתּתָ ִריך הוא ְירוׁשָ א ּבְ ָּעֵבד קוְדׁשָ ּ ַגְווָנא , ְּ ּכְ

ִּדְלֵעיָלא א ְוַתְרעֹוי)י''רשב(ָעֵבד . ּ א ַקִדיׁשָ ּ ׁשוֵרי ַקְרּתָ ַעד , ָלא ָעֵייל, ַּמאן ְדָעִייל. ּ
ְר חון ּתַ ְּדִיְפּתְ ְקנון ַדְרִגין ְדׁשוֵרי ַמאן ָיִכיל , ָלא ָסִליק, ַּמאן ְדָסִליק. ִעיןּ ַּעד ְדִיְתּתַ ּ ּ ּ ּ

א א ַקִדיׁשָ ְרִעין ְדַקְרּתָ ח ּתַ ְּלִמְפּתַ ין ְדׁשוֵרי, ּ ּוַמאן ָיִכיל ְלַאְתְקָנא ַדְרּגִ ּ ּ ְמעֹון , ּ י ׁשִ ָּדא ִרּבִ
ן יֹוָחאי ְרִעין ְדָרֵזי ְד, ּבֶ ְּדִאיהו ָפַתח ּתַ ּ ּ ין ִעָלִאין, ָחְכְמָתאּּ ְּוִאיהו ַאְתִקין ַדְרּגִ ּ ּוְכִתיב , ּ

ל ְזכוְרך ֶאת ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי)שמות לה( ּ ֵיָרֶאה ּכָ ָ ן ', ַּמאן ְפֵני ָהָאדֹון ְיָי. 'ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָּדא ִרּבִ
ְּדַמאן ְדִאיהו ְדכוָרא ִמן ְדֻכְרָניא, יֹוָחאי ּ ּ ּ ּ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי, ּ   .ּהּבָ

א, ָאַמר לֹון ּתָ א ִדיְלכֹון, ַעד ַהׁשְ ֶאְלּתָ ָּלא ִסַייְמָנא ִמָלה ִדׁשְ ּ ּ ֵניָנן, ּ ה ' ַוְיָי, ְּדָהא ּתָ ִהּכָ
כֹור כֹור ְסָתם, ָכל ּבְ ְדָקאְמַרן, ָכל ּבְ ָמה ְדִאיּנון ְדִמיתו. ּכִ ְּוֹכָלא ֲהָוה ּכְ ּ ּ ּ ִּאיּנון ְקטוֵרי , ּ ּ

ׁשֵ, ִקְטִרין ּמְ ּתַ ְתִריןַּדֲהוֹו ִמׁשְ ִאיּנון ּכִ ְייהו ּבְ ָחָרׁשַ ּי ּבְ ִעָלֵאי. ּ י ּבְ ׁשֵ ּמְ ּתַ ּוִמְנהֹון , ִּמְנהֹון ִמׁשְ
ֵאי ַתּתָ ִאין ִאיּנון, ּבְ ּתָ ב ְדֻכְלהו ּתַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ין ֲהָוה. ּּ . ְּוָכל ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ַמְלָיא ֲחָרׁשִ

ם ֵמת ר ֵאין ׁשָ ִית ֲאׁשֶ י ֵאין ּבַ   .ּוְכִתיב ּכִ

ֹכָלאְוִא ְּתָעִביד ִדיָנא ּבְ יהֹון, ּ ָבּתֵ ְלהו ּבְ ָנׁשו ּכֻ ֲעָתא ְדִאְתּכְ ׁשַ ּּבְ ּ ְּוָלא ֲהוֹו ִמְתַפְזֵרי , ּּ ּ
ָרא וְבַחְקָלא ַמְדּבְ יהֹון, ּּבְ ָבּתֵ ָכחו ּבְ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ  ְוָעִביד )ואור הנר יפה לבדיקה מבחוץ(, ּ

ַהִהיא ֹכָלא ּבְ ֵּליְלָיא ִדינֹוי ּבְ ֲעָתאּ יֹוָמא ִדְתקוָפה ְדַתּמוז.  ׁשַ ְּוָתָנא ֲהָוה ָנִהיר ֵליְלָיא ּכְ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ א ִדינֹוי ְדקוְדׁשָ ל ַעּמָ ְּוָחָמא ּכָ ּ ּ יֹום )תהלים קלט(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּ ּ ְוַלְיָלה ּכַ

אֹוָרה ָכה ּכָ ֲחׁשֵ   .ָיִאיר ּכַ

  ]ב''ח ע''דף ל -' בזוהר חלק [

ֲעָתא ְד ּוְבׁשַ ָוִקין ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלאּ ּשְׁ ְלהֹון ֵמִתין ּבַ ָכחו ּכֻ ּתְ ָּנְפקו ִאׁשְ ּּ ּ ְעָיין ְלַאְקְבָרא , ּ ּבַ
חו ּכָ ְּלהו ְוָלא ַאׁשְ י ְלהו ִמּכָֹלא, ּ ְּוָדא ַאְקׁשֵ ָרֵאל ָנְפִקין . ּ ְלֵעיֵניהֹון  )ב''ח ע''דף ל(ָּחמו ְלִיׂשְ

יָסא ַחד ּגִ ִא, ּבְ יָסאְּוָחמו ְלֵמיֵתיהֹון ּבְ ּוְבֹכָלא ֲהָוה ִפְרסוֵמי ִניָסא. ְיָדך ּגִ ּּ ַהאי , ּ ְּדָלא ֲהָוה ּכְ
ֵרי ָעְלָמא ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ.  

א ֲחֵזי מוִרים הוא ַלְיָי, ְוּתָ ִתיב ֵליל ׁשִ ּּכְ ּהוא ַהַלְיָלה ַהֶזה ַלְיָי', ְלהֹוִציָאם ְוגֹו' ּ ּ ּ '
ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ מוִרים ְלָכל ּבְ יָון ְדָאַמר ֵלילַהאי', ּׁשִ ָיא ּכֵ ּ ְפסוָקא ַקׁשְ ּ מוִרים, ּ ַּמהו ׁשִ ּ ,

ּמור ֵעי ֵליה, ְּוָלא ׁשִ ּמור ִמּבָ ּׁשִ ּוְכִתיב הוא ַהַלְיָלה ַהֶזה. ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ ּוָבַתר , ֵליל ָקָאַמר ּבְ
  .ַלְיָלה
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ֵניָנן ִתיב, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ י ִיְהֶיה ַנֲעָרה ְבתוָלה)דברים כב(, ּכְ ִתיבַנ. ּ ּכִ . ַמאי ַטְעָמא, ַער ּכְ
יַלת ְדַכר ום ְדָכל ְזָמן ְדָלא ַקּבִ ִּמּשׁ ּ ּ יַלת ְדַכר, ִאְתְקֵרי ַנַער, ּ ִּמְדַקּבִ ּאוף . ִאְתְקֵרי ַנֲעָרה, ּ

יַלת ְדַכר, ָהָכא ין . ֵּליל ַעד ָלא ַקּבִ מוִרים ְדַכר ֲהָוה ַזּמִ יה ׁשִ יב ּבֵ ב ִדְכּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
ָרא ה ְדַכרְלִאְתַחּבְ ר ִעּמָ ֲעָתא ְדִאְתֲחּבָ ה וְבׁשַ ּ ִעּמָ ּ ּ ּ ִתיב, ּ ּהוא ַהַלְיָלה ַהֶזה ַלְיָי, ּכְ ּ מוִרים' ּ . ּׁשִ

מוִרים א: ּׁשִ ְּדַכר ְונוְקּבָ ִתיב ַהַלְיָלה ַהֶזה. ּ ך ּכְ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ְ ּ.  

א ָכחו ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ּוַבֲאַתר ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ָבָחא ֶאָלא ִלְדכוָר, ּ ֵּלית ׁשְ ָרֵאל . אּ חו ִיׂשְ ּבָ ְּוָהִכי ׁשַ
ְייהו ְחּתַ ּבַ תוׁשְ ּּבְ א. ּ ִּלְדכוָרא ְוָלא ְלנוְקּבָ . ּ ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ָכחו ּתְ א ִאׁשְ ֲאָתר ִדְדכוָרא ְונוְקּבָ ָבָחא ּבְ ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ ּ ֶּאָלא ִלְדכוָרא, ּ  )א ולדא''נ(ְּוַעל ָדא . ּ

ָרֵאלְמַחּכָ יב, אן ִיׂשְ יׁשוָעתֹו'  ֶזה ְיָי)ישעיה יב(, ִּדְכּתִ ְמָחה ּבִ ִּקִוינו לֹו ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ּ ום . ּ ִּמּשׁ
ד ְלהו ין ְלֶמְעּבַ ְּדָהִכי ַזּמִ יב, ּ יֵמי ֵצאְתך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנו ִנְפָלאֹות)מיכה ו(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ ָ.  

ְּוָרָזא ָדא ָהִכי הוא ַגְווָנ, ּ ד , ּא ְדָהָכא ֵליל ְוַלְיָלהּכְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ין קוְדׁשָ ך ַזּמִ ּּכַ ְּ ְ

יב, ְּלהו ַלְיָלה ׁשֹוֵמר ַמה ִמֵליל)ישעיה כא(, ִּדְכּתִ ּ ׁשֹוֵמר ַמה ּמִ ִמיָרה ְוֵליל. ּ ַּמה ְלַהָלן ׁשְ ּ ,
ִמיָרה ְוֵליל אן ׁשְ ִמיָרה ְוַלְיָלה. ּאוף ּכָ ַּמה ְלַהָלן ׁשְ א, ּ ִמיָרה ְוַלְיָלהּאוף ּכָ   .ן ׁשְ

ְּוַלְיָלה ִאְתְקֵרי ֲאַגב ְדכוָרא .  ָאָתא ּבֶֹקר ְוַגם ַלְיָלה)ישעיה כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ּבֶֹקר ּבֶֹקר)בראשית יט(ּכְ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁש. ּ ַוַיׁשְ ְּדהוא ִמָדתֹו ַמּמָ ּ ּוְכִתיב . ּ

ַמע קֹוִליּבֶֹקר ּתִ'  ְיָי)תהלים ה( ׁש, ׁשְ   .ּבֶֹקר ַמּמָ

ְּואֹוִליף ְלהו ָרָזא ְדתֹוַרת ּכֲֹהִנים, יֹוֵסי' ִּחָייא ור' ָּיְתבו ר ָכל יֹוָמא , ּ ַּוֲהוו ְמַהְדֵרי ּבְ ּ
ְמעֹון ְלַבר. ְּוַיְתֵבי ָקֵמיה י ׁשִ ֲהֵדיה, ַחד יֹוָמא ָנַפק ַרּבִ ָּאְזלו ּבַ ָּמטו ְלַחד ַחְקָלא ָיְתבו, ּ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמרָּפַתח ַר י ׁשִ א ֲחֵזי, ּבִ ִתיב, ּתָ יֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש )קהלת ז(, ּכְ  ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ
ָרָעתֹו ע ַמֲאִריך ּבְ ִצְדקֹו ְוֵיׁש ָרׁשָ ְַצִדיק אֹוֵבד ּבְ לֹמה ַדֲהַות ָחְכְמָתא ְיֵתיָרא , ּ  )א יקירא''נ(ּׁשְ

ַהאי ְקָרא, ַּעל ּכָֹלא ְּדָהא ָחֵזיָנן . ֹּלֹמה ֶרֶמז ְדָחְכְמָתא ָקא ָרַמזׁשְ, ֶּאָלא. ַמאי ָקָאַמר ּבְ
ִריך הוא ְדָלאו ָהִכי א ּבְ ּאֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִתיב, ְּ ְדָרָכיו )ירמיה יז(, ְּדָהא ּכְ  ְוָלֵתת ְלִאיׁש ּכִ

ְפִרי ַמֲעָלָליו ֵרי ִעְנָייֵני ִניְנהו. ְוּכִ ֶּאָלא ּתְ   .ְּדָקא ָרַמז ָהָכא, ּ

ד, ְּדָתֵניָנן ָעְלָמאּכַ ָחא ּבְ ּגָ ָעאן ְלַאׁשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּ ֵעינֹוי ְדקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ּוְלַעְייָנא ּבֵ ּ ,
יב  ָמה ִדְכּתִ דברי הימים ( )'וכתיב כי וגו) 'זכריה ד(המה משוטטות בכל הארץ ' א עיני ה''ס(ּּכְ

י ְיָי)ב טז ָכל ָהָאֶרץ'  ּכִ ָחן ַחָיי, ֵעיָניו ְמׁשֹוְטטֹות ּבְ ּכְ ָעְלָמאְּוַאׁשְ ַּההוא ַצִדיָקא , ִבין ּבְ ּ
ָדָרא ַכח ּבְ ּתְ חֹוַבְייהו, ְּדִאׁשְ ַפס ּבְ הֹון . ִּאּתְ ִריך הוא רוְגֵזיה ִעּמְ א ּבְ ְּוַחָייַבָיא ַמֲאִריך קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְ ּ ּ

ַּעד ִדיתובון ּ ע ַרֲחֵמי ֲעֵליהֹון, ְוִאי ָלאו. ּ ח ַמאן ְדִיְתּבַ ּכַ ּתְ  ֵיׁש ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּלא ִיׁשְ
ִצְדקֹו ָאה, ַּצִדיק אֹוֵבד ּבְ ום ְדַההוא ַזּכָ ִּמּשׁ ּ ָלק ֵמָעְלָמא, ּ   .ִּאְסּתַ
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ֵניָנן ך ּתָ ִגיֵני ּכַ תֹוכֹו, ְּבְ ה ָדִרים ּבְ י ַמֲעׂשֵ ַאְנׁשֵ ְמקֹום ׁשֶ ְּלעֹוָלם ַאל ָידור ָאָדם ֶאָלא ּבִ ּּ .
ין ַחָי. ַמאי ַטֲעָמא ום ְדַווי ְלַהאי ְדָמדֹוֵריה ּבֵ ִּמּשׁ ּ ּ ּ חֹוַבְייהו, ּיַבָיאּ ַפס ּבְ ְּדהוא ִאּתְ ּ ְוִאי , ּ

ִאין ין ַזּכָ ִּדיֹוֵריה ּבֵ ִגיֵניהֹון, ּ   .ּאֹוִטיִבין ֵליה ּבְ

ְּדָהא ַרב ַחְסָדא יֵני ַקפוְטָקֵאי, ּ ַקְדִמיָתא ּבֵ ֲּהָוה ִדיֹוֵריה ּבְ ּ ֲעָתא, ּּ ַּוֲהָוה ְדִחיָקא ֵליה ׁשַ ּ ,
ִריִסין ְדִצפֹוִריָנַט. ּוַמְרִעין ַרְדִפין ֲאַבְתרֹוי ין ָמאֵרי ּתְ ֵוי ָמדֹוֵריה ּבֵ ּל ְוׁשַ ּ ּ ְוָזָכה , ְוָסִליק, ּ

ה ָטִבין ה עוְתָרא, ְלַכּמָ ה אֹוַרְייָתא, ְּלַכּמָ ל ַהאי ָזֵכיָנא, ְוָאַמר, ְלַכּמָ ין , ּכָ ַּעל ְדָעאִלית ּבֵ
ח ְלאֹוָטָבא ְלהו ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ִּאיּנון ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

יֵמי ֶהְבִלי, ר ַאֵחרָּדָב ֹלֹמה. ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ ין ִעָלִאין ְדָחְכְמָתא ֲהוֹו , ְוִכי ׁשְ ְּדַדְרּגִ ּּ
יה יב , ּּבֵ ֵני ָדָרא ִדְכּתִ ל ּבְ ַּעל ּכָ ל ָהָאָדם)מלכים א ה(ּ ם ִמּכָ ואשתדלותיה באורייתא (, ּ ַוֶיְחּכַ

יב)למעבד טיבו וקשוט א ְיָי )דברי הימים א כט(, ּ ִדְכּתִ ּסֵ לֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ָאַמר , ְְלֶמֶלך' ַּוֵיׁשֶ
יֵמי ֶהְבִלי   . ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת)קהלת א(, ּוְכִתיב. ּבִ

  ]א''ט ע''דף ל -' בזוהר חלק [

מֹות ִנְקָרא' ז, ְוָתָנא ֹלֹמה: ׁשֵ ן ָיֶק. ָּאגור, ה''ְיִדיְדָי. ׁשְ . ְלמֹוֵאל, ל''ִאיִתיֵא, א''ּבִ
ָלםֹק. ֹקֶהֶלת ֶנֶגד ּכֻ ל ַמְעָלה )א''ט ע''דף ל(ְּוֻכָלם ִנְקָרא . ֶּהֶלת ּכְ ֵעין ׁשֶ נוְפָיא , ּכְ ֹּקֶהֶלת ּכְ

ָרה א ְדֵבי ֲעׂשָ ַּקִדיׁשָ ָרה, ּ ך ָקָהל ֵאין ָפחות ֵמֲעׂשָ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְּוָקָהל ֲאִפילו ֵמָאה. ְ ְוֹקֶהֶלת , ּ
ָלָלא ְדֹכָלא ּּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ   . ְקִהַלת ַיֲעֹקב)דברים לג(ּכְ

ם ַהָחְכָמה ִאְתְקרון, ְוָתאָנא מֹוָתיו ַעל ׁשֵ ך ג, ּׁשְ ְוְבִגין ּכַ יִרים, ִסְפִרין ָעֵבד' ּ יר ַהּשִׁ . ׁשִ
ֵלי. ֹקֶהֶלת ְלָמא ָחְכְמָתא. ִמׁשְ ְּוֻכְלהו ְלַאׁשְ יִרים ָלֳקֵבל ְדֶחֶסד. ּ יר ַהּשִׁ ֹקֶהֶלת ָלֳקֵבל . ּׁשִ
ֵלי ָלֳקֵב. ְּדִדיָנא ְלָמא ָחְכְמָתא. ּל ְדַרֲחֵמיִמׁשְ ִגין ְלַאׁשְ ִגין , ּבְ ל ַמה ְדָעַבד ּבְ ְּוהוא ָעֵבד ּכָ ּ

א , ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתא יֵמי ֶהְבִלי ֲהֵבל , ּ ִעָלָאה)א ולקבל דרזא''נ(ְּוָלֳקֵבל ַדְרּגָ ְּוהוא ָאַמר ּבִ
  .ֲהָבִלים

יָרא הוא, ֶּאָלא ָּרָזא ְדֶהֶבל ַיּקִ ְּוהוא ֶהֶבל ְד. ּ ָּנִפיק ִמפוָמאּ ְּוָרָזא ְדֶהֶבל ְדָנִפיק , ּ ּ
ִּמפוָמא ל , ְוָתאָנא. ָּקָלא ִאְתָעִביד ִמֵניה, ּ ֶהֶבל ִפיֶהם ׁשֶ ֵּאין ָהעֹוָלם ִמְתַקֵיים ֶאָלא ּבְ ּ ּ

לֹא ָחְטאו ן ׁשֶ ית ַרּבָ ל ּבֵ ינֹוקֹות ׁשֶ ּּתִ ׁש. ּ לֹא ָחְטאו ַמּמָ ּׁשֶ רוָחא וַמָיא. ּ ְּוֶהֶבל ִאְתָעִביד ּבְ ּ ּ ,
ֶהֶבל ִאְתָעִביד ָעְלָמא ּבְ ינֹוקֹות ִאְתָעִביד . ְּוָכל ַמה ְדִאְתָעִביד ּבְ ל ּתִ ְּוָרָזא ְדַהאי ֶהֶבל ׁשֶ

ָעְלָמא, ָקָלא ט ּבְ ְּוִאיּנון ְנטוֵרי ָעְלָמא, ְּוִאְתָפּשַׁ א, ּ ּוְנטוֵרי ַקְרּתָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ָמר ִעיר ְוג'  ִאם ְיָי)תהלים קכז(   .'ֹוֹלא ִיׁשְ

א ֲחֵזי ין ַהאי ְלַהאי. ּהוא ָקָלא, ּהוא ֶהֶבל, ְוּתָ ֵחיָלא)הוא קלא(ֶהֶבל . ַמה ּבֵ ,  ָקִאים ּבְ
ִקיֹוֵמה . ְלֵמיַפק ָקָלא ׁש ָקִאים ּבְ ָּקָלא ַמּמָ ְּוַההוא ֶהֶבל ְדֲהָוה . ּ ִמָלה)אחרא( ְּלַאָפָקא )דלא(ּ ּ

יה ַדֲאבֹוי ַקְרֵייה ֶהֶבל ַּאַחַסְנּתֵ ּ ל ַמה ְדָחָזאּוִמּנֵ, ּ ּיה ָחָזא ּכָ יִאין . ּ ב ְדִסיוִעין ַסּגִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ
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ֵּמֵעיָלא ַאֲחָרִנין ֲהוֹו ֵליה מֹוְדָעא ִמָלה, ּ ּתְ ּוְלִאׁשְ יֵמי ֶהְבִלי, ּ ן . ָאַמר ּבִ ּמָ ְּדִמָלה ָדא ִמּתַ ּּ
  .ָאָתא

ְּוָרָזא ְדִמָלה ַהּכֹל יֵמי ֶהְבִלי, ּ ִצְדקֹו, ָהֶבל ֶאת ַהּכֹל ָרִאיִתי ּבִ ָּדא , ֵּיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ּבְ
ּהוא ָרָזא ְדִמָלה ּ ְּדַגֵלי וַפְרֵסם, ּ יֵמי ֶהְבִלי, ּּ ְלָיא ּבִ ְּדֹכָלא ּתַ ִזְמָנא ְדַהאי ֶהֶבל , ּ לֹוַמר ּבְ ּּכְ
ד ִדיָנא, ַּיְנָקא ִמן ִדיָנא ִגין ְלֶמְעּבַ ִצְדקֹו, ּּבְ ּוְבִזְמָנא ְדַהאי ֶהֶבל ַיְנ, ַּצִדיק אֹוֵבד ּבְ ָקא ּ

ָרָעתֹו. ֵמַרֲחֵמי ע ַמֲאִריך ּבְ ַהאי ֶהֶבל. ְָרׁשָ ְלָיין ּבְ יֵמי, ְּוַתְרַווְייהו ּתַ ִתיב ּבִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְוָלא , ּ
יֹום ִתיב ּבְ יֵמי ֶהֶבל ָדא. ּכְ ְלָיין ּבִ ְּוֹכָלא ּתַ ִדיָנא. ּ ִדיָנא, ַּמאן ְדַאְעַרע ּבְ ַּמאן ְדַאְעַרא . ּבְ

ַרֲחֵמי ַרֲחֵמי, ּבְ   .ּבְ

יָמא ֵיׁש ַצִדיק אֹוֵבד ְוָלא ָקָאַמר ָאבוד ְּוִאי ּתֵ ׁש. ּ ְּדַההוא ִדיָנא . ָּהִכי הוא אֹוֵבד ַמּמָ ּ ּ
ִדיק ֵמָעְלָמא וִמָדָרא ּאֹוֵבד ַלּצַ ּ ָרָעתֹו. ּ ע ַמֲאִריך ּבְ ׁש, ְְוֵיׁש ָרׁשָ ְּדַההוא ִדיָנא , ְַמֲאִריך ַמּמָ ּ ּ

ד ַיְנָקא ֵמַרֲחֵמי)א הבל''ס( עָעִבי,  ּכַ ּוַמֲאִריך ֵליה, ּד ַרֲחֵמי ְלַההוא ָרׁשָ ְּ.  

א ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ָחמו ִקטֹוָרא ְדֲהָוה ָסִליק ְלֵעיָלא ְוָנִחית ְלַתּתָ ּ ּ ָּאַמר ִאְתַעָטרוָתא . ּ ּ
ִטיָנָתא  ָּסִליק ַההוא ַחְקָלא , ַּאְדָהִכי. ִּמּגֹו ְלֵעיָלא, ּ ְדַאְרָעא)א בעניותא''נ(ִּאְתַעָטר ּבְ

ל ּבוְסִמין, אֵריָח ן ִאְתְקָיים, ָאַמר ֵניִתיב ָהָכא, ִּמּכָ ּבָ א ּגַ ִכיְנּתָ ך. ִּדׁשְ ִגין ּכַ ֶדה , ְּבְ ֵריַח ׂשָ ּכְ
ַרכֹו ְיָי ר ּבֵ   .'ֲאׁשֶ

ִני ְוגֹו)בראשית כז(, ָּפַתח ְוָאַמר ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ ּ ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ּּ ,'
ָגָדיוַּוָיַרח ֶאת ֵר ין ֲהוֹו ַסְלִקין ֵריָחא ָטָבא, יַח ּבְ ַמע ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ַּמׁשְ ּ ּ  )א דלא אתעדי''ס(, ּ

הֹון ַההוא ֵריָחא ּוְלַבָתר ִאְתָעֵדי ִמּנְ ָלא. ּ ּכְ א ִאית ְלִאְסּתַ ּתָ ִתיב, ַהׁשְ ָגָדיו, ּכְ ּוְכִתיב , ֵריַח ּבְ
ִני ָגִדים, ֵריַח ּבְ ִניֶּאָל, ְוָלא ָאַמר ֵריַח ַהּבְ אָנא. א ֵריַח ּבְ ְכָנס ַיֲעֹקב, ֶּאָלא ּתָ ּנִ יָון ׁשֶ , ּכֵ

ן ֵעֶדן ל ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוָתאָנא. ִנְכַנס ִעּמֹו ּגַ ָגִדים ָהיו ׁשֶ יב, ּאֹוָתן ַהּבְ  )בראשית ג(, ִּדְכּתִ
ם' ַּוַיַעש ְיָי יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ ן ֵעֶדןְוהֹוִציָא, ּ   .ם ִמּגַ

יָמא יב ַוִיְתְפרו ֲעֵלה ְתֵאָנה ְדִאיּנון ֲהוֹו, ְוִאי ּתֵ ִּדְכּתִ ּ ּ ּּ ִתיב ַוַיַעש ה, ִאי ָהִכי, ּ ' ֲּאַמאי ּכְ
ְתנֹות עֹור. ֱאֹלִהים ַתְרּגומֹו, ּוְכִתיב ּכָ ָּהא ָלא ֲהוֹו ֶאָלא ֲעֵלה ְתֵאָנה ֶאָלא ּכְ ּ ין , ּ ְּלבוׁשִ

ִּדיָקר ַוֲהוו ַסְלִקי ּ ּן ֵריִחין ִמּבוְסָמא ְדֵעֶדןּ ּ.  

ם ָמֵלא ִאְתָעִבידו, ְוַתְנָיא ׁשֵ יב ַוַיַעש ה, ּּבְ ִּדְכּתִ יה . ֱאֹלִהים' ּ ַּמה ְדָלא ִאְתָעִבידו ּבֵ ּ ּ
ַמָיא ְוַאְרָעא ִתיב. ְוָלא. ּׁשְ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(, ְוָהא ּכְ ָמִים'  ּבְ ָלא . ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ
ָיא ַהאי  ד ִאְתָעִבידוַקׁשְ ם ָמֵלא, ּּכַ ׁשֵ ד ִאְתַקְיימו, ָּלא ִאְתָעִבידו ּבְ ר ּכַ ם ָמֵלא , ּּבַ ׁשֵ ּבְ

  .ִּאְתַקְיימו

  ]ב''ט ע''דף ל -' בזוהר חלק [

ו ע ְדֵעׂשָ ין ָאתו ְלַההוא ָרׁשָ ּוַמה ְדָאְמרו ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָנִסיב לֹו ִמן ִנְמרֹוד ָהִכי , ּ
ּתֹו, ָּיא ִמָלהְוַקׁשְ, אֹוִקיְמָנא ִתיב ְלָאָדם וְלִאׁשְ ְּדִאי ָהִכי ָהא ּכְ ין ְלָאָדם, ּ ין , ְּלבוׁשִ ּוְלבוׁשִ ּ
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ין ְדַחָוה ַמה ִאְתָעִבידו. ְּלַחָוה ְּלבוׁשִ ּ ּ ַמאי ִאְתְקָברו )ב''ט ע''דף ל(ְּדִאי ָהִכי , ְּותו. ּ ַּסְלָקא , ּּבְ
ה ְבקו ְוָראמו ִמּנְ ך ְדִאיּנון ׁשָ ַּדְעּתָ ּ ּ ּ ִריך הוא, ֹּון ֹזֲהָרא ִעָלָאהְּ א ּבְ ְּדָיִהיב לֹון קוְדׁשָ ּ ְּ.  

ֵתיה הו ָאָדם ְוִאּתְ ׁשו ּבְ ין ְדִאְתְלּבָ ֶּאָלא ִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ הו ּבַ , ָּלא ִאְתָלַבׁש ּבְ
ך ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ְוִאי ַסְלָקא ַדְעּתָ ין ָדמו ּכְ ְִדְבִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ְרֵמיהֹון , ּ ׁשו ִמּגַ ְּדִאיּנון ִאְתַלּבָ ּ ּ

הו א ֲחֵזי. ּּבְ ם, ּתָ יׁשֵ ִתיב ַוַיְלּבִ יׁש לֹון, ּּכְ ִריך הוא ַאְלּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון, ְּ   .ַּזּכָ

ִתיב ּתָ'  ה)תהלים קד(. ּכְ ַדְלּתָ ְמֹאד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ הֹוד  )תהלים צו(ּוְכִתיב . ֱאֹלַהי ּגָ
ְלָמה ְוגֹו)תהלים קד( ּוְכִתיב. ָדר ְלָפָניוְוָה ּשַׂ ׁש . ' עֹוֶטה אֹור ּכַ יָון ְדִאְתָלּבַ  )מה דאתלבש(ּּכֵ

ד. ָּעֵבד ַמה ְדָעַבד אֹור, ְמַלּמֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְתַעָטף קוְדׁשָ ּנִ ּׁשֶ ּ ַמָיא, ְּ ּוָבָרא ַית ׁשְ ֶּאָלא . ּ
ה ּבַ ר ִאּתָ ַמאי אֹוִקיְמָנא ַהֲחֻמֹדת ֲאׁשֶ ִיתּבְ ְגֵדי ַמְלכות : ַּהֲחמודֹות. ּבָ י )ג''ח ע''נ(ּּבִ ֶמׁשִ  ּבְ

בוְסִמין ְוִריִחין, ְוָזָהב ְּוָאְרָחא ְדָעְלָמא ְדַגְנֵזי לֹון ּבְ ּ יהֹון, ּ ִּליָקָרא ִדְלבוׁשֵ ּ.  

ָגָדיו א ֲחֵזי ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ִחָלה, ּּתָ ּתְ יׁש. ּּבַ ִנ, ְוַכד ַאְרּגִ ְּדָיַדע , יָאַמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ
ְלָיא ִמְלָתא ְּדֵביה ֲהָוה ּתַ ּ ִּדְבִגיֵניה ָסִליק ֵריָחא, ּ ַרכֹו ְיָי. ּ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִיין ', ּכְ ְוִכי ְמּנַ

ַרכֹו ְיָי ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ   .'ֲהָוה ָיַדע ִיְצָחק ִריַח ׂשָ

ֵרין ִמִלין ִאיּנון, ֶּאָלא ּּתְ ְּוֹכָלא הוא ַחד, ּ יב. ּ ּ ַוֵיֵצא ִיְצָחק ָלׂשוַח )ית כדבראש(, ִּדְכּתִ ּ
ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ּשָׂ יָתא. ּבַ ּאֹו ָמקֹום ַאֵחר ְלִהְתַפֵלל, ְּוִכי ָלא ֲהָוה ֵליה ּבֵ ֶּאָלא אֹוָתה . ּ ּ

ָעָרה ר ָקָנה ַאְבָרָהם ָסמוך ַלּמְ ֶדה ָהָיה ֲאׁשֶ ְַהּשָׂ יב, ּ ר ָקָנה )בראשית כג(, ִּדְכּתִ ֶדה ֲאׁשֶ  ַהּשָׂ
ִני ֵחתַאְבָרָהם ֵמ יה. ֵאת ּבְ ּבֵ ֲעָתא ְדֲהָוה ִיְצָחק ָעאל ּגַ ּוְבׁשַ ּ א ָעֵליה, ּ ִכיְנּתָ ְוָסִליק , ָּחָמא ׁשְ

ין ֵּריִחין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ן, ּ ּמָ ך ֲהָוה ְמַצֵלי ּתַ ּוְבִגיֵני ּכַ ְ ּוְקָבֵעיה ִלְצלֹוֵתיה, ּ ּ ּ.  

ן ּמָ ום ִד, ְּוַאְבָרָהם ֲאַמאי ָלא ֲהָוה ְמַצֵלי ּתַ ִּמּשׁ ְּקִביעוָתא ְדַאְתָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ֵליה ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא ַהר ַהּמֹוִרָיה, ּבְ ּוִמָלה ַאֲחָרא ֵריָחא ְדָחָמא ּבְ ּ ה ִנְקָרא מֹוִרָיה. ּּ ם ַהּמֹר . ְּוָלּמָ ַעל ׁשֵ

ן ּמָ ַּהטֹוב ְדֲהָוה ּתַ ּ.  

יה וַבְרֵכיה, ְּוֹכָלא ֲהָוה ן ֵעֶדן ְדָעאל ִעּמֵ ְּוּגַ ּ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ יןּ ְלבוׁשִ ָלה ִמָלה ּבִ ָּלא ּתָ ֶּאָלא , ּ
ׁש ַיֲעֹקב ַמּמָ ְלָיא ִמָלה , ּבְ ְּדָחָמא ְדֵביה ֲהָוה ּתַ ּ ּ ּוְזכוֵתיה , ּ ְוִאְתַחֵזי)אות הוה לאתברכה' א ו''ס(ּ ּ ּ

ְרָכא ן ֵעֶדן, ָסִליק ְלִאְתּבָ יה ּגַ ו. ְּוָעאל ִעּמֵ ד ִאְתָרַעם ֵעׂשָ ך ּכַ ְוְבִגין ּכָ ם ּבָ, ּ ְרוך ֲאַמר ּגַ ּ
  )מלה(. ִיְהֶיה

 ] בשנה89יום [סדר הלימוד ליום ל כסלו 

י ִיְצָחק ב ֶאָלא ֵמַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש , ָאַמר ִרּבִ ָּלא ִאְצְטִריך אֹוַרְייָתא ְלִמְכּתַ ּ ְ

ים ירוָתא ְדִסיֲהָרא ֲהֵוי. ַמאי ַטֲעָמא. ֳחָדׁשִ ום ְדׁשֵ ִּמּשׁ ּ ּ ְְטִריך ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא ֲהָוה ִאְצ, ּ

ב ֵמָהָכא ר ִמָלה, ְלִמְכּתַ ִריך הוא ִאְתָקּשַׁ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ְּ.  
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ָיא ִתיב ֹזאת, ְוָלא ַקׁשְ ִרין וַבֲאַתר , ַּהֹחֶדׁש ַהזֹאת, ְּדָלא ּכְ ַחד ִמְתַקּשְׁ ְּדָהא ֶזה ְוֹזאת ּכְ ּ
ֲחָדא א ּכַ יה ְדָכר ְונוְקּבָ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ ָבָחא ֶאָלא ִלְד, ּ ְּוַעל ָדא ִראׁשֹון הוא ָלֶכם , ּכוָראֵּלית ׁשְ ּ

ָנה י ַהּשָׁ ָנה ַוַדאי, ְלָחְדׁשֵ י ַהּשָׁ י ְיהוָדה. ְּלָחְדׁשֵ ה, ָּאַמר ִרּבִ ֵרי ִזְמֵני ָלּמָ י . ָלֶכם ּתְ ָאַמר ִרּבִ
ְייהו, ִיְצָחק יר, ִּמּנַ ַמע ַיּתִ ּתְ יב, ִאׁשְ ָמה ִדְכּתִ י ֵחֶלק ה)דברים לב(, ּּכְ רוָתא ִאְתְק. ַעּמֹו'  ּכִ ּׁשָ

ין, ָּדא ָלֶכם ַאר ַעּמִ ָעׂשֹור )שמות יב(. ְוָלא ִלׁשְ ָרֵאל ֵלאֹמר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רו ֶאל ּכָ ּ ַדּבְ ּ
ה ְוגֹו ַּלֹחֶדׁש ַהֶזה ְוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹור', ּ ָעׂשֹור, ּבֶ א. ֲאַמאי ּבֶ י ַאּבָ ִזְמָנא , ָאַמר ִרּבִ ּבְ

יֹוְבָלא, ְּדַאְנִהיר יֹוְבָלא ְלִסיֲהָרא יב ּבְ פוִרים , ִּדְכּתִ ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּּבֶ ּ ּ
  .ּהוא

ה ְלֵבית ָאבֹות ִגין ִדְבִזְמָנא ָדא ִאְצְטִריך ְלֵמיַגד ֵליה, ֲאַמאי, ְּוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ּּבְ ּ ְּ .
ֵניָנן ְתָרא , ְּדָהא ּתָ ַבר ּכִ ִמְלָתא ָדא ִאּתְ ּּבְ ָאהּתַ )חדא(ּ ַאר )ב''ע' ע( ,ּתָ ל ׁשְ יה ּכָ ּ ְדִמְתַאֲחִדין ּבֵ ּ

ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ה ְוָאַמר, ּכִ ְּוַעל ָדא ָפִריׁש ֹמׁשֶ כו וְקחו ָלֶכם ֹצאן, ּ ִּמׁשְ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ֹצאן , ּּכְ
ְפָחה   .ְוֶעֶבד ְוׁשִ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ א, ְּ ֲּעִבידו ַאּתון עֹוָבָדא ְלַתּתָ ְקֵפיהֹון ַוֲא, ּ ַבר ּתֻ ָנא ִאּתְ
נוָרא ַאּתון, ְּלֵעיָלא דון ּבְ ּוְכָמה ְדַתְעּבְ ּ ּ ּ י ִאם ְצִלי ֵאׁש, ּ יב ּכִ ֲּאָנא אוף ָהִכי ַאְעִביר , ִּדְכּתִ

ְנַהר ִדינור ֵאׁש ּבִ ּאֹותֹו ּבָ ּ.  

ָרה ֲעׂשָ ר, ֲאַמאי ִאְתְנִגיד ּבַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ א. ְוִאְתְנִכיס ּבְ י ַאּבָ רו ָאַמר ִרּבִ ָדא ִאְתַקּשָׁ ּ ּבְ
ִנין ע ְמָאה ׁשְ ָרֵאל ַאְרּבַ הו. ִיׂשְ ֲעִבידו ּבְ ּתַ ִנין ָלא ִאׁשְ ע ְמָאה ׁשְ ב ְדַאְרּבַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ל , ּ ִמּכָ

הו, ָמקֹום ָרא ּבְ ין ְלִאְתַקּשְׁ ל , ּהֹוִאיל ַוֲהָוה ַזּמִ הו ּכָ ֲעִבידו ּבְ ּתַ ִאילו ִאׁשְ יב ָעֵליה ּכְ ִּאְתַחׁשִ ּ ּ ּּ
ך. ִניןׁשְ' ת ִגין ּכָ ע יֹוִמין, ְּבְ ִבין ֵליה ַאְרּבַ ָרֵאל, ְּמַעּכְ ְרׁשוַתְייהו ְדִיׂשְ ְּקִטיָרא ּבִ ּ ּוְלָבַתר , ּ

ִים ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲחטו אֹותֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ   .ְּוׁשָ
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ִים ין ָהַעְרּבַ ְל. ֲאַמאי ּבֵ ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ ְמַסר , ָיאּּבְ ֲעָתא ְדִאּתְ ּוְבׁשַ ִּמָלה  )א''ע' דף מ(ּ
ָּדא ֵליה יב , ַּעל ְידֹוי ְדַאְבָרָהם, ּ ֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרֵדָמה ָנְפָלה ַעל )בראשית טו(ִּדְכּתִ ּ ַוְיִהי ַהּשֶׁ

דֹוָלה נֹוֶפֶלת ָעָליו ָכה ּגְ ה ֵאיָמה ֲחׁשֵ ְתָרא ֲחָדא: ֵאיָמה. ַאְבָרם ְוִהּנֵ ָכה. ּכִ ְתָרא :ֲחׁשֵ  ּכִ
דֹוָלה. ַאֲחָרא ַּהאי ְדִהיא ַרְבְרָבא ִמּכָֹלא: ּגְ ַאר . ּ ב ְדאֹוִקיְמָנא ְקָרא ָדא ַעל ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ

ָרֵאל ְעּבוַדְייהו ְדִיׂשְ ּׁשִ ּ ַגְווָנא ָדא. ְּוֹכָלא ֲהָוה, ּ י ָמֹחה ֶאְמֶחה)ז''שמות י(, ּּכְ ַּאּתון ,  ּכִ
א ּתָ   .ַּוֲאָנא ֵמֵעיָלא, ִמּתַ

ְצַרִים, ָנאּתָ ָרֵאל ִמּמִ ְלטֹוִנין ִדְלֵעיָלא , ָּלא ָנְפקו ִיׂשְ ְלהו ׁשִ רו ּכֻ ּבָ ַּעד ְדִאּתְ ּּ ּ ּ ּ
וְלָטִניהֹון)משלשוליהון( ָרֵאל ֵמְרׁשוְתהֹון, ּ ִמּשׁ ְּוַנְפקו ִיׂשְ א ִעָלָאה , ּ ְּוָאעלו ִלְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ יה, ְּ ְּוִאְתָקִטירו ּבֵ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָרֵאל )ויקרא כה(, ּ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ  ּכִ
ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַמאי ַטֲעָמא ֲעָבַדי ֵהם. ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם ְּדַאָפִקית , ֲאׁשֶ ּ

ְּלהו ֵמְרׁשוָתא ַאֲחָרא ְרׁשוִתי, ּ   .ְּוָעַאִלית לֹון ּבִ
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ְמ י ׁשִ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ יב, עֹוןּ יֶכם , ַּמאי ִדְכּתִ ּתֵ אֹור ִמּבָ יתו ּשְׂ ּבִ ׁשְ יֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ַּאך ּבַ ּ ְ

ל אֹוֵכל ַמְחֶמֶצת י ּכָ אֹור, ֲאָנא ָהִכי אֹוִקיְמָנא. ּכִ א ַחד , ְוַהאי ַמְחֶמֶצת, ַהאי ּשְׂ ַּדְרּגָ
ְּוֻכְלהו ַחד, ִּאיּנון ְלָטִנין, ְּרׁשו אֹוֲחֵרי. ּ יןִּדְמָמ, ִּאיּנון ׁשָ ַאר ַעּמִ ְּוָקֵריָנן ְלהו ֵיֶצר , ָנן ַעל ׁשְ
אֹור, ּאוף ָהִכי. ֱאלִהים ֲאֵחִרים, ֵאל ֵנָכר, ְּרׁשוָתא ַאֲחָרא, ָהָרע , ְוָחֵמץ, ּוַמְחֶמֶצת, ּשְׂ

ִריך הוא. ְּוֹכָלא ַחד א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֵני, ְּ ל ָהֵני ׁשָ ְרׁשוָתא ַאֲחָרא, ּכָ ַּקְייִמתו ּבִ ַעְבִדין , ּ
ִני חֹוִרין, ם ַאֲחָראְלַע אן וְלָהְלָאה ְדַאּתון ּבְ ִּמּכָ ּ אֹור , ּ יתו ּשְׂ ּבִ ׁשְ יֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ַּאך ּבַ ּ ְ

יֶכם ּתֵ ל ַמְחֶמֶצת לא ֹתאֵכלו. ִמּבָ   .ְָוֹלא ֵיָרֶאה ְלך ָחֵמץ. ּּכָ

י ְיהוָדה א ָנֵמי, ָּאַמר ִרּבִ ּתָ ל ְיֵמי ׁשַ ְבַעת יֹוִמין, ִאי ָהִכי ּכָ ְבַעת , ֲאַמאי ׁשִ יב ׁשִ ִּדְכּתִ
יֶכם ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים, ָיִמים ּשְׂ יר, ׁשִ ל ִזְמָנא , ֲּאַמר ֵליה. ְוָלא ַיּתִ ּכָ

ן חֹוִרין ְרֵמיה ּבֶ ר ָנׁש ְלִאְתֲחָזָאה ּגַ ְּדִאְתַחָייב ּבַ ל ִזְמָנא ְדָלא ִאְתַחָייב , ְָהִכי ִאְצְטִריך, ּּ ּּכָ ּ
  .ְָלא ִאְצְטִריך

ר ָנׁש רוִפינוסְל א ְדָעַבד ְלַחד ּבַ ַּמְלּכָ ּ א, ּ ל ִאיּנון יֹוִמין ְדָסִליק ְלַהאי ַדְרּגָ ּּכָ ּ , ַּחֵדי, ּ
י ְיַקר א ַאֲחָרא ָנִטיר ִאיּנון יֹוִמין ְדָסִליק . ְְלָבַתר ָלא ִאְצְטִריך, ְּוָלִביׁש ְלבוׁשֵ ּתָ ְּלׁשַ ּ

ְּלָיִקירו ָדא ין, ּ ְּוָלַבׁש ִאיּנון ְלבוׁשִ ָרֵאלְו, ּ ְווָנא ִיׂשְ ַהאי ּגַ א ּכְ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ל ׁשַ ִתיב, ֵכן ּכָ , ּכְ
ֵצא אֹור לא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ּשְׂ ְּדִאיּנון יֹוֵמי ֶחְדָווָתא, ׁשִ ּיֹוִמין ְדָסִליקו ִליָקָרא ָדא, ּ ּ ְּוַנְפקו , ּ

ְעּבוָדא ַאֲחָרא ך. ִּמּשִׁ ְוְבִגין ּכַ א, ּ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ָכל ׁשַ ּ יֹוִמין ְדָסִליקו ְלַהאי ְיַקר,ַנְטִרין ּבְ ּ ,
ְּוַנְפקו ֵמְרׁשוָתא ַאֲחָרא א, ּ ְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ְּוָעאלו ּבִ ּ ִתיב, ּ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות , ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשִ

  .ֹּתאֵכלו

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב, ָאַמר ִרּבִ ת ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַמּצַ ה .  ַמְרֹאת ֱאלִהים)יחזקאל א(, ּכְ ְוָלּמָ
תִאְת א)'ג ב''רכ(. ִּדיָנא. ְקֵרי ַמּצַ ּ ִדיָנא ַקִדיׁשָ א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִּדיָנא ְדִאְתַאֲחָדא ּבִ ּ ִּדיָנא . ּ

ָרֵאל ַגַווְייהו ְדִיׂשְ ל ַההוא ִזְמָנא ּבְ יָפא ּכָ ּקִ ְּדָלא ֲהָוה ּתַ ּ ּ ְפִגימוָתא, ּ ְּדָהא ַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ ּּ .
ְפ ְּוַעל ְדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ ִתיב)דברים טז(, ִּגימוָתאּ   . ֶלֶחם ֹעִני ּכְ

ְפִגימוָתא ַּמאי ַטְעָמא ַקְייָמא ּבִ ִגין ְדָלא ִאְתְפָרעו. ּ ּּבְ א, ּּ ְלָיא ַהאי ָאת ַקִדיׁשָ . ְּוָלא ִאְתּגַ
ִזיִרין ֲהוֹו ְוָלא ִאְתְפָרעו ּּגְ ֵּאיָמַתי ִאְתְפָרעו, ּ יב, ּ ֲעָתא ִדְכּתִ ׁשַ ם )שמות טו(, ּּבְ ם ׂשָ לֹו ֹחק  ׁשָ

הו ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ּוִמׁשְ ִמָלה ַאֲחָרא, ּּ ב ְדאֹוִקיְמָנא ַהאי ְקָרא ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ   .ּּכָֹלא ֲהָוה ְוֵיאֹות, ּ

ַע ִאְתְפָרעו יָמא ְדִביֵמי ְיהֹוׁשֻ ְּוִאי ּתֵ יב, ָלאו ָהִכי. ּּ ֶּאָלא ִאיּנון ִדְכּתִ ּ  ְוָכל )יהושע ה(, ּ
ְדּבָ ּמִ ָּהָעם ַהִילֹוִדים ּבַ ֶדֶרך ְוגֹוּ ְר ּבַ ַתר ְדִאְתְפָרעו. 'ּ ּּבָ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ ,

ַקְדִמיָתא ֲאַכְלּתון ַמּצֹות ְפִגימוָתא, ּּבְ ְּדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ אן , ְוִאְקֵרי ֶלֶחם ֹעִני, ּּ ִמּכָ
יב. ַּמאי הוא. ּוְלָהְלָאה ַהאי ֶלֶחם ֵמֲאָתר ַאֲחָרא ֶלֱהֵוי  ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם )ת טזשמו(, ִּדְכּתִ

ָמִים ַההוא ִזְמָנא. ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ׁש, ָּלא ִמן ִסיֲהָרא ּכְ ָמִים ַמּמָ יב, ֶּאָלא ִמן ַהּשָׁ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ַמִים)בראשית כז( ן ְלך ָהֱאלִהים ִמַטל ַהּשָׁ ּ ְוִיּתֵ ָ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]994דף [ -ּ

ין ָרֵאל ַקִדיׁשִ ַּנְטִרין ִאיּנון יֹוִמין ְדָעאלו, ְּוִיׂשְ ּ אּ ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ חֹות ּגַ ְּוַנְטִרין ַההוא , ּ ּתְ
ְטָרָהא ִתיב, ַּנֲהָמא ְדַאְתָיא ִמּסִ ֹמר ְוגֹו)שמות כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשְ צֹות ּתִ ּוְכִתיב ',  ֶאת ַחג ַהּמַ

ּצֹות ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ּצֹות. ּוׁשְ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרּתֶ ַּמהו וׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ם )יטשמות (, ּכְ ַמְרּתֶ ּ וׁשְ
ִריִתי א ַסְלָקא ְוִאְתֲאָחד. ֶאת ּבְ ַחד ַדְרּגָ ְּוֹכָלא ּבְ ּּ.  
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ה ֵהיך ָלא ָפַרע ְלהו יָמא ֹמׁשֶ ְּוִאי ּתֵ ּ ָמן ַעד , ֶּאָלא. ְ ָרֵאל ּתַ בון ִיׂשְ ִגין ְדָלא ִיְתַעּכְ ּּבְ ּ
ְּדִיְתִסיאו ִתיב, ּ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני)דברים טז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַמאי .  ׁשִ

ִחָפזֹון ָיָצאָת ְוגֹו, ֹעִני )ב''ע' דף מ(ַטְעָמא ֶלֶחם  י ּבְ ום ּכִ ִּמּשׁ ּוְכִתיב ְולא ָיְכלו ְלִהְתַמְהֵמַה' ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל ְלַאְרָעא, ּתָ ד ָעאלו ִיׂשְ ִזיִרין ְוִאְתְפָרעו, ּּכַ ָּעאלו ּגְ ִתיבּו. ּּ  )דברים ח(, ַמה ּכְ
ה ֶלֶחם נות ּתֹאַכל ּבָ ר לא ְבִמְסּכֵ ֶּאֶרץ ֲאׁשֶ נות. ּ ֲאַמאי ִאְקֵרי ֶלֶחם . ֶלֶחם ֹעִני. ַּמאי ְבִמְסּכֵ

ְפִגימוָתא. ֹעִני ום ְדַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבִ ִּמּשׁ ּ א, ּּ ְמׁשָ ְרָכא ִמּשִׁ ְוָלא ִמְתַנֲהָרא ִמן , ְוָלא ִמְתּבָ
א ְמׁשָ ָמה ְד, ׁשִ ַמִים וָבָאֶרץ)דברי הימים א כט(, ַאּתְ ָאֵמרּּכְ ׁשָ י ֹכל ּבַ ְוָלא ִאְתַנֲהָרא , ּ ּכִ

ום ְדָלא ִאְתְפָרעו. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִמיֹוְבָלא)מכל( ִּמּשׁ ּ ָרֵאל , ֲאָבל ָהָכא. ּּ ָזרו ִיׂשְ ְּדִאְתּגְ ּ
ְּוִאְתְפָרעו ִתיב, ּ ה ּכְ ה ֶלֶחםְּוַעל ָדא לא ְבִמְסּכֵ, ֹּלא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ ּנות ּתֹאַכל ּבָ ַמאי . ּ

ום ְדָלא ֶתְחַסר ּכֹ. ַטֲעָמא ִּמּשׁ ה''ּ ִמְצַרִים, ּל ּבָ ָמה ְדָחְסרו ֵליה ּבְ ּּכְ ּ ּ.  

ָרֵאל א דוְכָרָנא ְדִמְצַרִים ָקא ַעְבֵדי ִיׂשְ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ּוְבָכל ׁשַ ּ ּ ֵצי ִמָדֵרי , ּ ּתְ ְּוַאְכֵלי ְוָלא ִאׁשְ
ּוְבִגין ְדָלא ִא. ָּדִרין ִמְצַרִיםּ ְּתְפָרעו ָהָכא ּבְ ל, ּ ַּחְסרו ֵליה ְלַהאי ּכָ ְּוַקְייָמא ִסיֲהָרא , ּ

ְפִגימוָתא נות: ֹעִני, ְוִאְקֵרי ֶלֶחם ֹעִני, ּּבִ ַתְרּגומֹו ִמְסּכֵ ּּכְ ַאְרָעא. ּ ן ּבְ ּמָ ּוַמאי ְדַאְכלו ֵליה ּתַ ּ ּ ּ ,
ִגין דוְכָרָנא ְדִמְצַרִים ֲהָוה ּּבְ ּ ִתיב, יןְּוַהאי ְלָדֵרי ָדִר, ּ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ  ֹלא ָיֹבא )ישעיה ס(, ּ

ך ִויֵרֵחך ְוגֹו ְמׁשֵ ְעֹוד ׁשִ ְ'.  

ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזה ְוִיְקחו ָלֶהם ְוגֹו ִתיב ּבֶ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ א ָאַמר ִרּבִ ּנָ ּּתַ  )ויקרא כג(ּוְכִתיב ', ּ
פ ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ַּאך ּבֶ ּ ּוִרים הואְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ַמע ּכְ ּתְ יב , ִּאׁשְ ִּדְכּתִ

ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהֶזה ָעׂשֹור. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּּבֶ ְלָיא, ֶּאָלא ּבֶ ָעׂשֹור ּתַ ִּמָלה ָדא ּבֶ ַּלֹחֶדׁש ַהֶזה . ּ
ֵעי ֵליה ֹחֶדׁש ַהֶזה ִמּבָ ּּבַ א, ֶּאָלא. ּ ד ָאָתא ִנימוָסא ְלַהאי ַדְרּגָ ּּכַ ִת, ּ ּיב ַלֹחֶדׁש ַהֶזה ַדְיָקאּכְ ּ .

ִית)שמות יב( ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹות ׂשֶ ִרין ִאיּנון. ּ ְוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ַלת ִקׁשְ ָנא ּתְ כֹור , ּּתָ ּבְ
ֵהָמה ִבי, ּבְ כֹור ַהּשְׁ ְפָחה, ּבְ כֹור ַהּשִׁ ַלת )דתלת קשרין(. ּבְ ִאֵלין ּתְ הו ּבְ ֵרי ּבְ ַאר ִמְתַקּשְׁ ּ ְדָכל ׁשְ ּ ּ

ְּווֵני ִדְלֵעיָלאּגַ ּוְבַהאי ְדִאְתְקֵרי ֹצאן. ּ ר ּכָֹלא, ּ ּצֹאן, ִּאְתָקּשַׁ ִליל ּבַ ר ֹצאן , ְּוֹכָלא ּכָ ִאְתָקּשַׁ
ּצֹאן ְטרֹוי, ּבַ א ִמּקִ רו, ְּוָלא ָיִכיל ְלִאְתָפְרׁשָ ְלהו ִאְתַקּשָׁ ּוְבַהאי ּכֻ ּ ִתיב, ּּ ְוָהָיה , ְּוַעל ָדא ּכְ

ֶמֶרת ְקִטירוָתאְּקִטירו, ָלֶכם ְלִמׁשְ ּ ֵליה ּבִ ְרׁשוְתכֹון, ּ יֵדיכֹון ּבִ ַעד , ִּוְיֵהא ִאְתְמָסר ּבִ
ְּדַתְנְכסו ֵליה ּ יה ִדיָנא, ּ דון ּבֵ ְּוַתְעּבְ ּ ִתיב , ּ ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ א ֵמֱאדֹום )ישעיה סג(ּ . ִמי ֶזה ּבָ

י ֶזַבח ַלְיָי)ישעיה לה( ,ּוְכִתיב ָבְצָרה'  ּכִ ל '  ְוָהָיה ְיָי)ידזכריה (, ּוְכִתיב. ּבְ ְְלֶמֶלך ַעל ּכָ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ָּהָאֶרץ ּבַ מֹו ֶאָחד' ּ   .ֶּאָחד וׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]995דף [ -ּ

  

ֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ְוגֹו)שמות יב(רעיא מהימנא  א ָהָעם ֶאת ּבְ ּה ִפּקוָדא ''כ. ' ְוִיּשָׂ ּ
ְּדָהא ִפּקוָדא ָדא. ְלָבֵער ָחֵמץ, ָּדא ּ ָר, ּּ ֵצקֹו ֶטֶרם ִּאְתְמַסר ְלהו ְלִיׂשְ א ָהָעם ֶאת ּבְ ֵאל ְוִיּשָׂ

יֶכם. ֶיְחָמץ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אֹור לא ִיּמָ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא, ּוְכִתיב ּשְׂ ּ ין , ְוָרָזא אֹוִקיְמָנא, ּ ּבֵ
י ה דוְכּתֵ ה ְדַכּמָ ָּחֵמץ וַמּצָ ּ ּ   .ְוָדא ֵיֶצר טֹוב, ָּדא ֵיֶצר ַרע, ּ

ַתר ָדא''כ ּו ִפּקוָדא ּבָ ּ ָבָחא ִדיִציַאת ִמְצַרִיםְּלַסֵפר, ּ ׁשְ ר ָנׁש, ּ ּבִ ְּדִאיהו ִחיוָבא ַעל ּבַ ּ ּּ ,
ָבָחא ְלָעְלִמין ַהאי ׁשְ ֵעי ּבְ ּתָ יִציַאת ִמְצַרִים, ָהִכי אֹוִקיְמָנא. ְלִאׁשְ ֵעי ּבִ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ל ּבַ , ּּכָ

ֶחְדָוה ּוְבַההוא ִספור ַחֵדי ּבְ ּ ּ ִכיְנ, ּּ ׁשְ ין ִאיהו ְלֶמחֵדי ּבִ א ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְדהוא ֵחדו ַּזּמִ ּּתָ ּ ּ ּ
ָמֵריה, ִּמּכָֹלא ר ָנׁש ְדַחֵדי ּבְ ְּדַהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ַההוא ִספור, ּ ִריך הוא ַחֵדי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ.  

ֲעָתא יה ׁשַ ִריך הוא ְלָכל ָפַמְלָייא ִדיֵליה, ּּבֵ א ּבְ ִניׁש קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ּּ ָמ, ְוָאַמר לֹון, ְ ִּזילו וׁשְ ּעו ּ
ָבָחא ִדיִלי ִּספוָרא ִדׁשְ ּ ּ ַני, ּ עו ּבָ ּתָ ְּדָקא ִמׁשְ פוְרָקִני, ּ ְּוַחָדאן ּבְ ין. ּ ׁשִ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ,

ָרֵאל ֲהַדְייהו ְדִיׂשְ ִרין ּבַ ְּוַאְתָיין וִמְתַחּבְ ּ ָבָחא, ּ ָמעו ִספוָרא ִדׁשְ ּוׁשְ ּ ּ ֶחְדָוא , ּּ ְּדָקא ַחָדאן ּבְ ּ
ְּדפוְרָקָנא ְדָמ ִריך הוא, ֵריהֹוןּ א ּבְ ֵדין ַאְתָיין ְואֹוָדן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּכְ ּ ין , ְּ ל ִאיּנון ִנּסִ ַּעל ּכָ

ַאְרָעא א ְדִאית ֵליה ּבְ א ַקִדיׁשָ ּוְגבוָרן ְואֹוָדאן ֵליה ַעל ַעּמָ ּ ּ ּ ּ ֶחְדָוה ְדפוְרָקָנא , ּ ְּדַחָדאן ּבְ ּ ּ ּ
  .ְּדָמאִריהֹון
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ֵדין א ְלֵעיָלאּכְ ּ ִאּתֹוָסף ֵליה ֵחיָלא וְגבוְרּתָ ּ ּ ַההוא ִספוָרא ַיֲהֵבי ֵחיָלא , ּ ָרֵאל ּבְ ְּוִיׂשְ ּּ
א, ְלָמאֵריהֹון ַמְלּכָ א, ּכְ ְּדִאּתֹוָסף ֵחיָלא וְגבוְרּתָ ּ יה, ּ בוְרּתֵ ִחין ּגְ ּבְ ד ְמׁשַ ּּכַ , ְּואֹוָדן ֵליה, ּ

ְּוֻכְלהו ַדֲחִלין ִמָקֵמיה ּ ּ ָלק ְי, ּ ְלהוְּוִאְסּתַ ָּקֵריה ַעל ּכֻ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ ֵעי , ּ ּתָ ָחא וְלִאׁשְ ּבְ ִּאית ְלׁשַ
ִספור ָדא  ּּבְ ּ ַמר)א''א ע''דף מ(ּ ָמה ְדִאּתְ ַגְווָנא ָדא. ּ ּכְ ר ָנׁש, ּּכְ ֵעי , ּחֹוָבה ִאיהו ַעל ּבַ ּתְ ְלִאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ִדיר ָקֵמי קוְדׁשָ ּּתָ ָכל ִאי, ְּ ּוְלַפְרסוֵמי ִניָסא ּבְ ין ְדָעַבדּ ּּנון ִניּסִ ּ.  

יָמא ִריך הוא ָיַדע ּכָֹלא, ֲּאַמאי ִאיהו חֹוָבָתא, ְוִאי ּתֵ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ל ַמה ְדֲהָוה, ְּ , ּּכָ
ֲּאַמאי ִפְרסוָמא ָדא ָקֵמיה, ְּוֶיהֵוי ְלָבַתר ְדָנא ּ ּ ַּעל ַמה ְדִאיהו ָעַבד, ּ ֶּאָלא . ְּוִאיהו ָיַדע, ּ
ְַוַדאי ִאְצְטִריך ּבַ ָכל ַמה ְדִאיהו ָעַבד, ּר ָנׁש ְלַפְרסוֵמי ִניָסאּ ֵעי ָקֵמיה ּבְ ּתָ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

ְּדִאיּנון ִמִלין ַסְלִקין ּ ּ ין, ּ ׁשִ ּנְ ְּוָכל ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ִמְתּכַ ּ ְלהו , ְוָחָמאן לֹון, ּ ְּואֹוָדאן ּכֻ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ָלק ְיָקֵריה ָעַל, ְּ ְּוִאְסּתַ אּ ְּייהו ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ל ַמה ְדָעַבד, ּּכְ ֵעי וְמָפֵרט ֶחְטאֹוי ַעל ּכָ ּתָ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ יָמא ְלָמאי , ּ ִאי ּתֵ
ִריך הוא. ְִאְצְטִריך א ּבְ ִדיר ָקֵמי קוְדׁשָ ֶּאָלא ְמַקְטְרָגא ָקִאים ּתָ ְּ ע , ּ ֵעי וְלִמְתּבַ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ

ֵני ָנׁשָ ע ֲעֵליהֹון ִדיָנא, אחֹוֵבי ּבְ ּוְלִמְתּבַ ר ָנׁש. ּ יָון ְדַאְקִדים ּבַ ּּכֵ ל ַחד , ּוְמָפֵריט ֶחְטאֹוי, ּ ּכָ
ִאיר ִפְטָרא ְדפוָמא ְלַההוא ְמַקְטְרָגא, ְוַחד ָּלא ַאׁשְ ּ ּ ע ָעֵליה ִדיָנא, ּ ְּוָלא ָיִכיל ְלִמְתּבַ ּ .
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ַקְדִמיָתא ַבע ִדיָנא ּבְ ִדיר ּתָ ְּדָהא ּתָ ךּוְלָבַתר , ּ ֵעי וְמַקְטֵרג ְפלֹוִני ָעֵבד ּכַ ּתָ ְִמׁשְ ּ , ְּוַעל ָדא. ּ
ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאְקְדָמא ּ   .ּוְלָפֵרט ֶחְטאֹוי, ְ

יָון ִדְמַקְטְרָגא ָחֵמי ָדא ּּכֵ ֵּלית ֵליה ִפְטָרא ְדפוָמא ָעֵליה, ּ ּ ּ ּוְכֵדין ִאְתְפַרׁש ִמֵניה ִמּכֹל , ּּ ּּ
ִתיו. ָוֹכל ב ּבְ א ֵיאֹותִּאי ּתָ ַכח ָעֵליה, ְוִאי ָלאו, ְבּתָ ּתְ ְּוָאַמר ְפלֹוִני , ָּהא ְמַקְטְרָגא ִאׁשְ

ּתוְקָפא ְדַאִפין ְּדָאָתא ְלָקָמך ּבְ ּ ּ ָמֵריה, ְּ ִעיט ּבְ ך ְוָכך, ּּבָ ְחֹובֹוי ּכַ ַּעל ָדא ֵיאֹות ְלִאְזַדֲהָרא . ְ ּ
ָכל ָהֵני ר ָנׁש ּבְ ַכח ַעְבָדא ְמ, ּבַ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ִריך הואּ א ּבְ ֵּהיָמָנא ָקֵמי קוְדׁשָ ּז ִפּקוָדא ''כ. ְּ ּ

ַתר ָדא ֶפַסח, ּּבָ ה ּבְ ִגין ְדִאיהו דוְכָרָנא ְלָדֵרי ָדִרין, ֶלֱאכֹול ַמּצָ ּּבְ ּ ּ ּ ַּעל ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ .
ְּוָהא אוְקמוָה ַההוא ִזְמָנא ֵמָרָזא ְדַטֲעָוון ַאֲחָרן, ּ ָרֵאל ָנְפקו ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ּ ָרָזא ,ּ ּ ְוָעאלו ּבְ
ִּדְמֵהיָמנוָתא י. ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ְּוָהא אוְקמוָה ָרָזא ְדָנא ּבְ ּ ּ ּ ה ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יב(. ּ ֶאל ֹמׁשֶ

ת ַהָפַסח ְוגֹו ּח ִפּקוָדא ָדא''כ. 'ְּוַאֲהֹרן ֹזאת ֻחּקַ ּ ִים, ּ ין ָהַעְרּבַ ַחט ֶפַסח ּבֵ י, ְּלִמׁשְ ד ''ּבְ
ִניָסן ּדוְכָרָנא , ּבְ ְּדַההוא ֶפַסח ְדִמְצַרִיםּ ּ ְּוָדא ִאיהו חֹוָבָתא ַעל ּכָֹלא. ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ , ּּכְ

ִים ין ָהַעְרּבַ ָרֵאל ּבֵ ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֲחטו אֹותֹו ּכָ ֶּפַסח ָדא. ְּוׁשָ , ְִאְצְטִריך ְלֶמהֵוי ָנִטיר, ּ
ָרה יֹוִמין וְלָהְלָאה ָעׂשֹור ַלֹחֶד, ֵּמֲעׂשָ יב ּבֶ ּׁש ַהֶזה ְוִיְקחו ָלֶהם ְוגֹוִּדְכּתִ ִגין . ַמאי ַטֲעָמא. 'ּ ּבְ

ִריַאת ִסיֲהָרא ְלַאְנָהָרא ֵדין ׁשָ ָרה יֹוִמין וְלָהְלָאה, ְּדָהא ּכְ ֲחֵמיָסר, ֵּמֲעׂשָ ִלים ּבַ ּתְ . ַּעד ְדִאׁשְ
יָסר ְדֶליֱהִוי ָנִכיס ְלָיא ַעל ָעְלָמא, ְּוַאְרּבֵ ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ   .ּּבְ

ָרא זוֲהָמא, אָּרָזא ָד א, ְּלַאְעּבְ ִרית ַקִדיׁשָ ֵמי ּבְ ַההוא ֵריָחא ְדָנִדיף , ִּמּקָ ּוְלִאְתֲהָנָאה ּבְ ּ ּ
ְבָעא. ְּטִוי נור ְּוַעל ָדא ָלא ַאְתָיא ֶאָלא ַעל ׂשָ ַמאן . ְוָכל ָעֵרל לא ֹיאַכל ּבֹו, ְּוַעל ָדא. ּ

א ִרית ַקִדיׁשָ יה ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ יה, ּ ֵּייכול ּבֵ אַּמאן ְד. ּ ִרית ַקִדיׁשָ יה ּבְ ָּלא ִאית ּבֵ ָּלא ֵייכול , ּ
יה ִרית ִאיהו ְלַתְבָרא ּתוְקָפא ְדֵחיָלא ַאֲחָרא. ּּבֵ ֵני ּבְ ְּדַהאי ִמּבְ ּ ּ ֵמי , ּּ ָרא ָעְרָלה ִמּקָ ְלַאְעּבְ

ִרית ך. ּבְ ִגין ּכַ ד, ְּבְ ִרית ִאיהו ְלֶמְעּבַ ְבֵני ּבְ ְבֵני ָעְרָלה, ַּהאי ּבִ   .ְוָלא ּבִ

ד ָא ִריך הוא ְלִמְצַרִיםּכַ א ּבְ ָּתא קוְדׁשָ ָּחָמא ָדָמא ְדַההוא ֶפַסח, ְּ ּ ּ ים ַעל , ּ ְּדֲהָוה ָרׁשִ
ֵּהיך ֲהוֹו ַקְייִמין ַעל ִפְתָחא, ְּוָדָמא ִדְבִרית, ִּפְתָחא יב, ְ ם ֲאֻגַדת ֵאזֹוב , ִּדְכּתִ ּוְלַקְחּתֶ ּ

ם ְוגֹו ְעּתֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ָדם ֲאׁשֶ ם ּבַ ּוְטַבְלּתֶ ר רוִחין ,  ֵאזֹוָבא.'ּ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ַמְעּבַ ּ ב ''כ(ּ

ין)ב''ע יׁשִ א,  ּבִ יׁשָ ִאְתָערוָתא ִדיֵליה, ְּוָכל ְסָטר רוַח ּבִ ר ּבְ ַּמְעּבַ ּ פוְרָקָנא ִעָלָאה , ּ ּּבְ ּ
ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ

ִריך הוא ְלֵיֶצר ָהָרע ְוִיּכֹוס ֵל, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי א ּבְ ֵּייֵתי קוְדׁשָ פוְרָקָנא . ּיהְּ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ
ָרֵאל ְוגֹו, ָּדא ל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ ֲחטו אֹותֹו ּכָ ִתיב ְוׁשָ ּדוְכָרָנא ְדִזְמָנא ְדָאֵתי. 'ּּכְ ּ ּ ַההוא , ּ ּּבְ

ּפוְרָקָנא ִעָלָאה ּ ימו ְדָאת יֹו. ּ ַהאי ְרׁשִ קֹוף ּבְ ׁשְ זוזֹות ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ ּתֵ ַּעל ׁשְ ּ ּוְבַהאי , ד''ּ
י ּמו ְדָאת יֹוְרׁשִ א, ד''ּ ימו ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ְּלַאֲחָזָאה ְרׁשִ ּ ֵמי ָדָמא ִדְבִרית, ּ ר ָעְרָלה ִמּקָ ּבַ ְּוִאּתְ ּ ,

ים ַעל ּכָֹלא ְּוָאָתא ָדָמא ַעל ָדָמא, ָּרׁשִ ִחית. ּ ד ָעַבר ַההוא ַמׁשְ , ֲּהָוה ָחֵמי ָדָמא, ּּכַ
יָתא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְו, ְּוִאְזְדִקיף ִמּבֵ ִחית ְוגֹוּּכְ ׁשְ ן ַהּמַ   .'ֹלא ִיּתֵ

  ]ב''א ע''דף מ -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]997דף [ -ּ

ְלחֹודֹוי ָקִטיל ִריך הוא ּבִ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ִחית, ְּ ׁשְ ן ַהּמַ ִתיב ְוֹלא ִיּתֵ ַמע , ֲאַמאי ּכְ ְּדַמׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ִחית ֲהָוה ָאִזיל ְוָלא קוְדׁשָ ְּדַמׁשְ ּ ִריך ה. ְּ א ּבְ ְֶאָלא ַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ , ּוא ֲהָוה ָקִטילּ

ִחית ֲהָוה ָאִזיל  ָרֵאל)ב''א ע''דף מ(ּוַמׁשְ ָחא ִעיָלה ְלִיׂשְ ּכְ יָון ְדֲהָוה ָחֵמי ַההוא ,  ְלַאׁשְ ּּכֵ ּ
ִבירו ְדָעְרָלה ּּתְ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ ְייהו, ּבִ ֲּהָוה ָעַרק ְוִאְתְפַרׁש ִמּנַ ּ.  

ל ִאיּנון ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּוַעל ְדָקַטל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּבוְכִרין ְדַההוא ִסְטָראְּ ּ ָּיִהיב ּבוְכִרין , ּ
ָרֵאל ְלפוְרָקָנא ְּדִיׂשְ ָלל, ּ ח ָעַלְייהו ִסְטָרא ַאֲחָרא ִעיָלה ּכְ ּכַ ְּדָלא ִיׁשְ ּוְבֹכָלא ָנִטיר לֹון , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ ָרֵאל קוְדׁשָ ְּלִיׂשְ ִנין, ְּ א ַעל ּבְ ַאּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לא )שמות יב(. ּכְ תֹוִציא  ּבְ
ִית ְוגֹו ּ ִפּקוָדא כ)עיין לקמן סוף פרשת פנחס(', ִמן ַהּבַ ַעל . ְּלֵמיַכל ַהאי ֶפַסח, ּט ָדא''ּ

ִתיב, ַּמּצֹות וְמרֹוִרין ת ּכְ לוָתא , ַמאי ַהאי ָלֳקֵבל ַהאי. ַמּצֹות ַמּצַ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ּגָ ּ
ָרֵאל הֹון ְדִיׂשְ א ִעּמְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ַההוא ְמִר, ּ ּירו ִדְלהֹוןּּבְ ֲעבֹוָדה , ּ יב ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ִּדְכּתִ ּ ּ

ה ְוגֹו ִמְצַרִים, ְּוַכד ַאְכִלין ְלַהאי ֶפַסח. 'ָקׁשָ ל ַהאי ְדָעְבדו לֹון ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ּכָ ַההוא , ּ ּּבְ
ְעּבוָדא לוָתא וְבַההוא ׁשִ ּּגָ ּ ּ ּ.  

רו בֹו ּבְ ִתיב ְוֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ יה ְקָלָנאְלַאֲחָז, ַּמה ּכְ ּוְבָכל ִאיּנון ַטֲעָוון ְדִמְצָרֵאי, ָּאה ּבֵ ּ ּ .
ׁשוָקא ְרִמין ֲהוֹו ָרָמאן ּבְ ְּדָהא ּגַ ְרֵרי לֹון ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּ י ַוֲהוו ּגָ ְלּבֵ ְּוָאתו ּכַ ָיא , ּ ְוָדא ַקׁשְ

ּקוָנא ְדגוָפא, ּלֹון ִמּכָֹלא ְרֵמי ִאיּנון ּתִ ְּדָהא ּגַ ּ ּ ּ ָרֵאל ָרָמאן לֹון , ַאֲחָראְוָדִמי ְלַגְווָנא , ּ ְוִיׂשְ
ׁשוָקא אֹוַרח ְקָלָנא רו בֹו, ּּבְ ּבְ ִתיב ְוֶעֶצם ֹלא ִתׁשְ ְּוַעל ָדא ּכְ רון, ּ ּבְ ׁשְ ַּאּתון ָלא ּתִ ֲאָבל , ּ

ִרין ֵליה י ֲהוֹו ַאְתָיין וְמַתּבְ ְלּבֵ ּּכַ ּ.  

ְר, ִמְצָרֵאי ֲהוֹו ַאְתָיין ְלָבַתר, ּּתו ַּוֲהוו ָחָמאן ִאיּנון ּגַ י ֵמֲאָתר ּ ְלּבֵ ֵּמי ַדֲהוֹו ַנְטֵלי ּכַ
חון לֹון, ַּוֲהוו ִמְצָרֵאי ָטְמִני לֹון ּגֹו ַעְפָרא, ּוַמְדָקן לֹון, ַלֲאָתר ּכְ י ְדָלא ִיׁשְ ְלּבֵ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ,

טוָלה ְדֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְּוָדא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ יר, ּ ְטָרא ִדְלהֹון, ַיּתִ ּוְבָדא קו. ִּמּסִ ִריך ּ א ּבְ ְְדׁשָ

יָקֵריה ַלק ּבִ ּהוא ִאְסּתְ ל ֵחיִלין ַאֲחָרִנין, ּ ְפָיין ּכָ יר, ְוִאְתּכַ ְפָיין ַיּתִ ֵדין ִאְתּכַ ד , ְּדָהא ּכְ ּכַ
ְטָרא ִדְלהֹון ַכח ִמּסִ ּתְ ִטילו ִאׁשְ ּּבָ ָרֵאל ָלא ְמַבְטֵלי לֹון, ּ ְּוַעל ָדא ִיׂשְ יב ְוֶעֶצם ֹלא , ּ ִּדְכּתִ

רו בֹו ּבְ כֹור ֶפֶטר ֶרֶחם ְוגֹו)שמות יג(. ִּתׁשְ ּ ַקֶדׁש ִלי ָכל ּבְ כֹור . 'ּ ִּפּקוָדא ָדא ְלַקֵדׁש ּבְ ּ ּ ּ
ֵהָמה ֵרין ִמיִלין, ּבְ ְלָטנוָתא ְדֵיֶצר ָהָרע, ְְוַעם ָהָאֶרץ ָצִריך ּתְ חֹות ׁשֻ ַּחד ִדיֵהא ָפדוי ִמּתְ ּ ּ ּּ ,

ְּדִאיִהי ֲאדֹון ִדיֵליה ּ ַגְווָנא ְדָאַמר ַיֲעֹקב ְל, ּ וּּכְ  ַיֲעָבר ָנא ֲאֹדִני ִלְפֵני )בראשית לג(, ֵעׂשָ
ַהאי ָעְלָמא. ַּעְבדֹו ין ַעל ּגוָפא. ּבְ ד חֹוִבין ִדְנִפיׁשִ ֲּאדֹון ִמּצַ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ֵיֶצר , ַּחָייָבא, ּ

ָאה. ָהָרע ׁשֹוְפטֹו ינֹוִני ֶזה ְוֶזה ׁשֹוְפטֹו. ֵּיֶצר ַהטֹוב ׁשֹוְפטֹו, ַזּכָ ינֹוִנ. ּבֵ ַּהְיינו ָאח ְדֵיֶצר , יּבֵ ּ
ְּוָאח ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ָהָרע ר ָלך, ּ ְָאִחי ְיִהי ְלך ֲאׁשֶ ָ.  

ין ָמרֹות, ְוַכד ַזְכָוון ְנִפיׁשִ ֵרין ִמׁשְ ַבר ּתְ ְוָסִליק , ְכָלִבים צֹוֲעִקים, ַּדֲחמֹור נֹוֵער, ּרוָחא ּתָ
ַחר ֶמֶרת ְדׁשַ ר ָנׁש, ְּלִמׁשְ ְּדֵביה ָאָדם ְוִאְתַהָדר ּבַ ּ  )בראשית לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב,  ֲאדֹוןּ

ְפָחה א ְדָאָדם, ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור ֹצאן ְוֶעֶבד ְוׁשִ יה, ְּוָסִליק ְלַדְרּגָ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ בראשית (, ּ

ַמִים ְוגֹו)א ְדַגת ַהָים וְבעֹוף ַהּשָׁ ּ וְרדו ּבִ ּ ֶכם ְוגֹו)בראשית ט(', ּּ   .'ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ
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ינֹוִנִיםְוַכ ָחא , ּ ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו)בראשית לב(, ּד ַזְכָוון ּבֵ ָקן ְלַאּגָ ַזְכָוון ְוחֹוִבין ִמְתַחּבְ
ְטָרא ְדַזְכָוון. ְקָרָבא י ֹלא ָיכֹול לֹו)בראשית לב(, ִּמּסִ ְטָרא ְדחֹוִבין. ּ ַוַיְרא ּכִ ַכף , ִּמּסִ ע ּבְ ַּוִיּגַ

ה ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ה. ְיֵרכֹו ּבְ ל ֲעָמִלי ְוִאיהו ְלׁשֹון )בראשית מא(ָלׁשֹון : ָנׁשֶ ִני ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ י ַנּשַׁ ּ ּכִ
ָיה ְבָעה ַאְרָעאן. ְּנׁשִ י ִמֵניה אֹוַרְייָתא, ַּחד ָמדֹוָרא ֵמִאיּנון ׁשִ ׁשֵ ָמן ִאְתּנְ ַּמאן ְדָנִחית ּתַ ּ.  

ַהאי ָעְלָמא ְוִיפוק ֵמֶרֶחם ִאֵמיה ר ָנׁש ּבְ ְּוֹקֶדם ְדֵייֵתי ּבַ ּ ָּדא , ַּוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו, ּּ
ְבִריֵאל ַההוא ָאָבק ְדָעָפר, ּגַ ּּבְ ַמר , ּ ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָעָפר ' ּ ַוִייֶצר ְיָי)בראשית ב(ְּדִאּתְ

ְבִעים ָלׁשֹון, ִמן ָהֲאָדָמה ּוְבִגין ָדא. ְּואֹוִליף ֵליה ׁשִ ְּדאֹוִליף ֵליה , ַּחד ֵיֶצר ַהטֹוב: ַּוִייֶצר, ּ ּ
ְבִע יה, ְוַחד. ים ָלׁשֹוןׁשִ ֵּיֶצר ָהָרע ְדָאִביק ִעּמֵ ַמר. ּ ִגיד , ְּדִאּתְ ַכף ֶיֶרך ַיֲעֹקב ּבְ י ָנַגע ּבְ ְּכִ

ה ׁשֶ ְבִעין ָלׁשֹון, ַהּנָ ח ִמֵניה ׁשִ ּכַ ְּדאֹוִליף ֵליה ֵיֶצר ַהטֹוב, ְּוַאׁשְ ּ ּ.  

ל ָדא ָעה ַמְלָאִכין, ְּוֹקֶדם ּכָ יה ַאְרּבְ ין ִעּמֵ הֹון ְּדִאּתְ, ַּנְחּתִ י ַמְלָאָכיו )תהלים צא(ַמר ּבְ  ּכִ
ְְיַצֶוה ָלך ִּאי ִאית ֵליה ְזכות ָאבֹות. ּ ְזכות ַאְבָרָהם, ַחד ִמיָכֵאל, ּ ְבִריֵאל. ּּבִ , ְוִתְנָייָנא ּגַ

ְזכות ִיְצָחק יה נוִריֵאל. ּּבִ ּוְתִליָתָאה ְדָנִחית ִעּמֵ ּ ּ ְזכוָתא ְדַיֲעֹקב, ּ ּּבִ , ּוְרִביָעָאה ְרָפֵאל. ּ
ְּזכוָתא ְדָאָדם ַקְדָמָאהּבִ יה. ּ ְּוֵיֶצר ַהטֹוב ְלֵעיָלא ִמּנֵ ּּ.  

ְּוִאי ֵלית ֵליה ְזכות יה ד, ּ ִחית, ָעֹון', ַּאְזֵלי ִעּמֵ ְּוֵיֶצר ָהָרע ְלֵעיָלא , ְוֵחיָמה, ַאף, ַמׁשְ
ְּלֵמיָדן ֵליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּמַנְייהו ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה. ּ ּ ּ ע, ּ , ַּצִדיק. ָרע ׁשֹוְפטֹוֵיֶצר ָה, ָרׁשָ

ינֹוִני. ֵּיֶצר ַהטֹוב ׁשֹוְפטֹו ּוְבִגין ָדא. ֶזה ְוֶזה ׁשֹוְפטֹו, ּבֵ ינֹוִני, ּ ְבִריֵאל ְדִאיהו , ִּאי ִאיהו ּבֵ ּּגַ ּ
ּל ְדִאיהו ֵיֶצר ָהָרע'' ְוַסָמֵא)א''ב ע''דף מ(, ֵּיֶצר ַהטֹוב   .ֶזה ְוֶזה ׁשֹוְפטֹו, ּ

ר ָנׁש ְדִאית  ִּדְלָכל ּבַ ע ְיסֹוִדיןּ יה ַאְרּבַ יה ִמיִמיָנא, ּּבֵ ין ִעּמֵ ע ַמְלָאִכים ַנְחּתִ , ַּאְרּבַ
ָמאָלא ע ִמּשְׂ ע ִמיִמיָנא. ְוַאְרּבַ ְבִריֵא, ל''ִמיָכֵא: ַאְרּבַ ע . ל''ּנוִריֵא, ל''ְרָפֵא, ל''ּגַ ְוַאְרּבַ

ָמאָלא ִחי, ן''ָעֹו: ִמּשְׂ ְטָרא ְדגוָפ. ה''ְוֵחָמ, ף''ַא, ת''ַמׁשְ ִּמּסִ ּן ָנִחית ָעֵליה ''ְמַטְטרֹו, אּ
ָמאָלא''ְוָסָמֵא, ִמיִמיָנא   .ל ִמּשְׂ

ע ְיסֹוִדין יה ַאְרּבַ ר ָנׁש ְדֵלית ּבֵ ְּוֵלית ּבַ יה, ּ פום ְיסֹוָדא ְדַאְקִדים ּבֵ ֲּאָבל ּכְ ּ ּ ָהִכי , ּ
ע ִּאי ַמָזל ִדיֵליה ַאְרֵי. ַּמְתִחיִלין ִאֵלין ַאְרּבַ ּ ְבִריֵאַו, ל''ַּאְקִדים ִמיָכֵא, ה''ּ ל ''ֲּאַבְתֵריה ּגַ

ַּוֲאַבְתֵריה נוִריֵא ְּוִאי ַמָזֵליה ׁשֹור. ל''ַּוֲאַבְתֵרה ְרָפֵא, ל''ּ ְבִריֵא, ּ ַּוֲאַבְתֵריה , ל''ַּאְקִדים ּגַ
ַּוֲאַבְתֵריה נוִריֵא, ל''ִמיָכֵא ר. ל''ַּוֲאַבְתֵריה ְרָפֵא, ל''ּ ְּוִאי ַמָזֵליה ְנׁשֶ ַּאְקִדים נוִריֵא, ּ , ל''ּ

ְבִריֵא, ל''ַּבְתֵריה ִמיָכֵאַוֲא ְּוִאי ַמָזֵליה ָאָד. ל''ַּוֲאַבְתֵריה ְרָפֵא, ל''ַּוֲאַבְתֵריה ּגַ ַּאְקִדים . ם''ּ
ְבִריֵא, ל''ַּוֲאַבְתֵריה ִמיָכֵא, ל''ְרָפֵא ַּוֲאַבְתֵריה נוִריֵא, ל''ַּוֲאַבְתֵריה ּגַ   .ל''ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא ְּוִאיּנון ִמּסִ ְטָרא ְדִמ, ּ ְלהו ַאְנִפין ִדיֵליה, יָכֵאלִּמּסִ ּּכֻ ּ ּּ ַעל , ִּאיּנון ַרֲחֵמי, ּ ּבַ
ִמילות ֲחָסִדים ַּאְנפֹוי ִחָווִרין, ּּגְ ִמיל ֶחֶסד, ּ ר ָנׁש ּגָ ַדל , ְוָחָכם, ָחִסיד. ְוַהאי ּבַ ּתַ ִּאי ִאׁשְ

אֹוַרְייָתא ִהֻפך, ְוִאי ָלאו. ּבְ ְּבְ ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע, ּ ְזָלן, ִּמּסִ יה ֶחֶסד, ִּטֵפׁש, ּגַ ְּדָלא . ֵּלית ּבֵ
  .ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד
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ְטָרא ְדַגְבִריֵאל ע ַאְנִפין ִדיֵליה ִדיָנא, ִּמּסִ ַּאְרּבַ ּ ּ יַעָיא, ּ ִּמַדת ַהִדין ַעל ַרׁשִ ּ ֶרה , ּ ּוִמְתּגָ
הו ָמה ְדאוְקמוָה, ּּבְ ּּכְ ּ עֹוָלם ַהֶזה, ּ ִעים ּבָ ְרׁשָ רֹות ּבָ ר ְלִהְתּגָ ּמוּתָ ִי. ּ ּבֹור ּבְ , ְיֵרא ֵחְטא, ְּצֵריהּגִ

ַּדָיין ְיֵהא אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ ַתְלמוֵדיה, ִאי ִיְתַעּסֵ ְּוִגּבֹור ּבְ ְטָרא ְדֵיֶצר ָהָרע. ּ ִהפוָכא ִמּסִ ּּבְ ּ ּ ,
ַצִדיַקָיא ֶרה ּבְ ִּמְתּגָ ה לֹון, ּ ֲעֵביָרה, ִּדיָנא ָקׁשֶ ּבֹור ּבַ ד ֵליה, ּגִ ָּלאו ָדִחיל ַחָטָאה , ְּלֶמְעּבַ ּ

ָּווִנין ְדַאְנפֹוי סוָמִקיןּוְג, ּהוא ו ׁשֹוֵפך ָדִמים, ּּ ֵּעׂשָ ְ.  

ַּמאן ְדַמָזֵליה ְנׁשֶ י, ר''ּּ י, ָלאו ַרֲחָמן ַסּגִ ְּוָלאו ִמַדת ַהִדין ַסּגִ ינֹוִני, ּ ֵיֶצר טֹוב , ֶּאָלא ּבֵ ּבְ
ִמדֹת ָטִבין ִדיֵליה ּּבְ ּ ין, ּ יׁשִ ִמדֹות ּבִ ֵיֶצר ָרע ּבְ ּוֵבינֹוִני ּבְ ְּנִפין ִחָווִרין ְוסוָמִקיןְּוֵליה ַא, ּ ּ ּ.  

ַּמאן ְדַמָזֵליה ָאָדם ְטָרא ְדטֹוב, ּּ ל ִמדֹות טֹובֹות, ִּמּסִ ִליל ִמּכָ ְוִגּבֹור , ְוָחָכם, ָחִסיד, ּּכָ
ּתֹוָרה ָכל ִמדֹות ָטִבין, ְיֵרא ֵחְטא, ּבַ ְּממוָלא ּבְ ִמין, ּּ ּוְגָוון ַאְנפֹוי אוּכָ ְטָרא ְדֵיֶצר . ּּ ּוִמּסִ ּ

יןְמ, ָהָרע יׁשִ ל ִמדֹות ּבִ ּמוָלא ִמּכָ ּּ.  

ְרָיין ְדֵיֶצר ָהָרע, ְּוִאי חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ל ַמׁשִ ְלִטין ָעֵליה ּכָ ין ׁשַ ְּנִפיׁשִ ָלקו , ּ ַּעד ְדִיְסּתְ ּ
ְרָיין ְדֵיֶצר טֹוב ְלהו ַמׁשִ ִּמֵניה ּכֻ ּ ְּוַאְמִליך ַעל ֵאָבִרין ִדיֵליה, ּּ ּ ְרָייֵתיה''ָסָמֵא, ְ   .ּל ְוָכל ַמּשִׁ

ין ַזְכוֹוי ְרָיין ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ְוִאי ְנִפיׁשִ ְלִטין ַמׁשִ ּׁשַ ְרָיין , ּ ל ַמׁשִ יה ּכָ ָלקו ִמּנֵ ַּעד ְדִיְסּתְ ּ ּ
ל ֵאָבִרין ִדיֵליה. ְּדֵיֶצר ָהָרע ְּוַאְמִליך ַעל ּכָ ּ יְרָיין ְדֵיֶצר ַהטֹוב, ְ ַּמׁשִ ַההוא ִזְמָנא, ּ ִליט , ּּבְ ׁשָ

ם ְידָו   .ד''ָּעֵליה ׁשֵ

ינֹוִניְו ֹמאלֹו, ִּאם הוא ּבֵ ַמִים עֹוְמִדים ָעָליו ִמיִמינֹו וִמּשְׂ ִּאֵלין ַמְייִמיִנים , ְּצָבא ַהּשָׁ
ְמִאיִלים ְלחֹוָבה, ִּלְזכות ַבר, ְּוִאֵלין ַמׂשְ ּוַמאן ְדָאִלים ּגָ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ָמאֵרי . ּ ּ ּ ּ

ִאיל, ַמְתִניִתין לוי ּבֹוְּלעֹוָלם ִיָרֶאה ָאָדם ַעְצמֹו ּכְ ל ָהעֹוָלם ּכולֹו ּתָ ּו ּכָ ּ ּּ.  

ְטָרא ְדִמיָכֵאל ּוִמּסִ כֹור, ּ ֶסף ִחָוורו, ִאְתְקֵרי ּבְ יה ּכֶ ְּדַדְרּגֵ ּ ּ ּוְבִגין ָדא, ּ כֹור , ּ ִּפְדיֹון ַהּבְ
ֶסף ן ה, ְסָלִעים' ה, ּכֶ ּבָ חוׁשְ ּתֹוָרה ִיּתֹוַסף ָעֵליה י, ְּדַאְבָרָהם' ּּכְ ים ּבַ ְּדִאי ַיְחּכִ ִּאיהו ְּד', ּ
ֵהָמה, ֹקֶדׁש כֹור ּבְ ְּדֵביה ָצִריך ְלַקֵדׁש ּבְ ּ ְּדַהְיינו , ְּ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(ּ ְוֵביה ָצִריך . ' ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּ ּ

ר ְוָלדֹות ְטָרא ְדֶבן י, ְלַעּשֶׂ ְּדָכל ָוָלד ִאיהו ִמּסִ ּ   .'ְּוִאיהו ו, ה''ּ

ְּדָכל ֵחיָון ְדִאיּנון ֵחיַות ַהּקֹוֶדׁש ּ ַאְת, ּ א ִאְתקּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָּוון ִדׁשְ ֲּהָדא הוא , ְּ◌ריאו1ּ
יב ָראִתיו)ישעיה מג(, ִּדְכּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ִריאו .  ּכֹל ַהּנִ ְרָיין ְדִאְתּבְ ל ּבִ ֲּאִפילו ּכָ ּ ּ ּ

הֹון ָמא, ּבְ ַהאי ׁשְ ים ּבְ ִריָאה ְדָלא ִאְתְרׁשִ מֹוְדָעא ְל, ְּוֵלית ּבְ ּתְ ִגין ְלִאׁשְ ָרא ֵליהּבְ ַּמאן ִדּבְ ּ ,
ְרָיין, ד''ְוַהאי יֹו א ְדָכל ּבִ ִּאיהו ִדיוְקָנא ְדֵריׁשָ ּ ּ ּ ִּדיוְקָנא ְדה: 'ה' ה. ּּ ּ ָעָאן ִדיִמיָנא' ּּ , ֶּאְצּבְ

ָמאָלא' ְוה ִּדיוְקָנא ְדגוָפא' ו. ִּדׂשְ ּ ּ ּּ.  

  ]ב''ב ע''דף מ -' בזוהר חלק [

ּוְבִגין ָדא ָאַמר ֶוה ֹיאַמר ָקדֹוׁש ְוֶאל ִמי ּתְ)ישעיה מ(, ּ יוִני ְוֶאׁשְ ִרָיה . ַּדּמְ ָכל ּבְ ֵּלית ּבְ
ָווִתי ֶוה ּכְ ְדמות ַאְתָוון ִדיִלי, ְּדֶאׁשְ ב ְדָבָראִתי ָלה ּכִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ַּדֲאָנא ָיִכיל ְלַמֲחָאה , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַה ַרֲחֵמי , ּזַֹהרּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1000דף [ -ּ

ה ִזְמִנין, ַּהִהיא צוָרה ּמָ ד ָלה ּכַ ּוְלֶמְעּבַ ְּוֵלית ֱאלֹוַה ַאֲחָרא ָעַלי ְדָי, ּ ב ''דף מ(ִכיל ְלִמְמֵחי ּ

ִּדיוְקִני וְבִגין ָדא) ב''ע ּ ּ י לא ְכצוֵרנו צוָרם ְואֹוְיֵבינו ְפִליִלים)דברים לב( ּּ ּ ּכִ ּ ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש ה ּבַ ִתיב , ְוִאי ִיְקׁשֶ מוָנה)דברים ד(ְּדָהא ּכְ ל ּתְ י ֹלא ְרִאיֶתם ּכָ ִּאיהו ְיָתֵרץ . ּ ּכִ
מוָנה ָחֵזיָנא, ֵּליה ִתיב ְּדָה, ַּהאי ּתְ ּ וְתמוַנת ה)במדבר יב(א ּכְ יט' ּ מוָנה . ַיּבִ ְּולא ְבָכל ּתְ

ַאְתוֹוי וְבִגין ָדא ָאַמר, )א דברא ויצר באתווי''ס(ַאֲחָרא  ר ַנׁש ְדָיַצר ּבְ ְּדּבָ  ְוֶאל )ישעיה מ(, ּ
ַעְרכו לֹו יון ֵאל וַמה ְדמות ּתַ ַדּמְ ֶוה ְוֶאל ִמי ּתְ יוִני ְוֶאׁשְ ַדּמְ ִּמי ּתְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

מוָנהַו ֲּאִפילו ַהאי ּתְ ּ ַאְתֵריה, ּ ֵּלית ֵליה ּבְ ְרָיין, ּ ד ָנִחית ְלַאְמְלָכא ַעל ּבִ , ֶּאָלא ּכַ
ט ָעַלְייהו ְּוִיְתָפּשַׁ פום ַמְרֶאה ְוֶחְזיֹון ְוִדְמיֹון ִדְלהֹון, ִיְתָחֵזי לֹון ְלָכל ַחד, ּ ּּכְ ְּוַהאי ִאיהו , ּ

ה)הושע יב( ִביִאים ֲאַדּמֶ   .ּ וְבַיד ַהּנְ

ְּבִגין ָדא ֵייָמא ִאיהוּו ִדיוְקַנְייכו, ּ ה ְלכו ּבְ ב ַדֲאָנא ֲאַדּמֶ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ יוִני , ּּ ַדּמְ ֶּאל ִמי ּתְ
ֶוה ָעְלָמא, ְוֶאׁשְ ִריך הוא ִדיוְקָנא ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדָהא ֹקֶדם ְדּבָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוִצֵייר צוָרה, ְ ֲּהָוה הוא , ּ

לא צוָרה ְוִדְמיֹון מֹוָדע ֵליה)א ואית''נ(ּ וַמאן ,ְּיִחיָדאי ּבְ ּתְ ּ ְדִאׁשְ ִריָאה, ּ ְּדִאיהו , ֹקֶדם ּבְ ּ
ְּלַבר ִמִדיוְקָנא ָעְלָמא, ּ ד ֵליה צוָרה וְדיוְקָנא ּבְ ָּאסור ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ אֹות ה, ּ אֹות ', לא ּבְ ְוֹלא ּבְ

א' י ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַּוֲאִפילו ּבִ ּ ָעְלָמא, ּ ׁשום אֹות וְנקוָדה ּבְ ְּולא ּבְ ּ י ֹלא ְרִאיֶתם ,ּ ּ ְוַהאי ִאיהו ּכִ
מוָנה ל ּתְ מוָנה ְוִדְמיֹון לא ְרִאיֶתם, ּּכָ יה ּתְ ל ָדָבר ְדִאית ּבֵ ִּמּכָ ּ ּ ּ.  

ָבה ְדָאָדם ִעָלָאה ַתר ְדָעַבד ַהאי ִדיוְקָנא ְדֶמְרּכָ ֲּאָבל ּבָ ּ ּ ּ ּ ָמן, ּּ ַההוא , ָנִחית ּתַ ְּוִאְתְקֵרי ּבְ
ִּדיוְקָנא ְידָו ִגין ְד, ד''ּּ ִמדֹות ִדיֵליהּּבְ מוְדעון ֵליה ּבְ ּתְ ִּיׁשְ ּ ּ ּ ּ ָכל ִמָדה וִמָדה, ּ ּּבְ ּ , ֵאל: ְוָקָרא, ּ

ַדי, ֱאֹלִהים מוְדעון ֵליה. ד''אדי, ְצָבאֹות, ּׁשַ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ָכל ִמָדה וִמָדה, ּ ּּבְ ּ ְֵאיך ִיְתַנֵהג , ּ

ֶחֶס, ָעְלָמא פום עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵנ, ּד וְבִדיָנא''ּבְ ּּכְ אּ ל , י ָנׁשָ ט ְנהֹוֵריה ַעל ּכָ ְּדִאי ָלא ִיְתָפּשַׁ ּּ
ְרָיין מֹוְדעון ֵליה, ּבִ ּתְ ֵּאיך ִיׁשְ ּ ְּוֵאיך ִיְתָקֵיים, ְ בֹודֹו)ישעיה ו(, ְ   . ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ֶוה ֵליה, ַּווי ֵליה ַּמאן ְדַיׁשְ ְּלׁשום ִמָדה, ּ ַּוֲאִפילו ֵמִאֵלין ִמדֹות ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּּ ל ׁשֶ, ּ ן ִלְבֵני ּכָ ּכֵ
ָעָפר ְיסֹוָדם)איוב ד(, ָהָאָדם ר ּבֶ ֶּאָלא ִדְמיֹוָנא ִדיֵליה. ְּדָכִלים ְוִנְפָסִדים,  ֲאׁשֶ ּ ּ פום , ּ ּּכְ

ְלָטנוֵתיה ַעל ַהִהיא ִמָדה ּׁשָ ּ ְרָיין, ּ ל ּבִ ַּוֲאִפילו ַעל ּכָ ּוְלֵעיָלא ֵמַהִהיא ִמָדה. ּ ִליק . ּּ ְוַכד ִאְסּתְ
  .ְּוֹלא צוָרה, ְּוֹלא ִדְמיֹון, ָּדהֵּלית ֵליה ִמ, ִּמיָנה

א ַגְווָנא ְדַיּמָ יה, ּּכְ א ְדַנְפֵקי ִמיּנֵ ַמָיא ְדַיּמָ ְּדֵלית ּבְ ּ ּ ָלל ְוֹלא צוָרה, ּּ ִפיסו ּכְ ּּתְ ֶּאָלא , ּ
א ַעל ָמאָנא טוָתא ְדַמָיא ְדַיּמָ ְּדִאְתַפּשָׁ ּ ּ ּּ ְּדִאיהו ַאְרָעא, ּ ְוָיִכיְלָנא , ִּאְתָעִביד ִדְמיֹון, ּ

ָמן ן ּתַ ּבַ ד חוׁשְ א ָהא ַחד, ְּלֶמְעּבַ קֹור ְדַיּמָ גֹון ַהּמָ יה ַמְעָין. ּּכְ טוָתא , ָּנִפיק ִמיּנֵ פום ִאְתַפּשָׁ ּּכְ ּּ
ִּדיֵליה ֵמַההוא ָמאָנא ּ ִעּגוָלא ְדִאיִהי י, ּ ּּכְ ֵרין, ָהא ָמקֹור ַחד', ּ ּוַמְעָין ְדָנִפיק ִמֵניה ָהא ּתְ ּ ּ.  

גֹון ַמאן ְדָעַבד ְלָבַתר ָעֵבד ָמאָנא ַרְבְר  ֲחִפיָרא ַרְבְרָבא ְוִאְתְמֵלי ִמן )א דחפר''נ(ָּבא ּכְ
ִליָתָאה, ַהִהיא ָמאָנא ִאְתְקֵרי ָים. ְּדָנִפיק ִמן ַמְעָיין, ַּמָיא ְּוַההוא ָמאָנא , ְּוהוא ָמאָנא ּתְ

פום ָמאִנין ֲאִריִכין)א מאנין''נ(, ְנָחִלין' ְּוִאְתְפִליג ְלז, ַרְבְרָבא ט ַמָיא ִמן , ּ ּכְ ָּהִכי ִאְתָפׁשַ ּ
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א ְבָעה ְנָחִלין ְוָהא ָמקֹור, ַיּמָ א, ּוַמְעָיין, ְלׁשִ ר אוָמָנא ' ִּאיּנון י, ְנָחִלין' ְוז, ְוַיּמָ ְּוִאי ְיָתּבַ
ין ִּאֵלין ָמאִנין ְדַתּקִ ְּיַהְדרון ַמָיא ְלָמקֹור, ּ ּ לא ַמ, ּ ין ּבְ ִביִרין ְיֵבׁשִ ֲארו ָמאִנין ּתְ ּתָ   .ָּיאְּוִיׁשְ

ָּהִכי ִעַלת ָהִעלֹות ר ְסִפירֹות, ּ ּוֵביה ֵלית סֹוף ִלְנִביעו , ְוָקָרא ְלֶכֶתר ָמקֹור, ָעִביד ֶעׂשֶ ּ ּ
ִּדְנהֹוֵריה ּוְבִגין ָדא ָקָרא ְלַגְרֵמיה ֵאין סֹוף. ּ ּ ְּוֵלית ֵליה ְדמות ְוצוָרה, ּ ּ ּ ן ֵלית ָמאָנא , ּ ְוַתּמָ

ְּלִמְתַפס ֵליה יה ְי, ּ ְּלִמְנַדע ּבֵ ָללּ יה. ִדיָעא ּכְ ּוְבִגין ָדא ָאְמרו ּבֵ ּ ּ ך ַאל , ּ ּמוְפָלא ִמּמְ ָּבַ ּ
ְדרֹוׁש ְחקֹור, ּתִ ך ַאל ּתַ ָוַבְמכוֶסה ִמּמְ ּ ּ.  

יה', ְוָדא י, ְלָבַתר ָעֵבד ָמאָנא ְזֵעיָרא , ְּוָקָרא ֵליה ַמְעָין נֹוֵבַע ָחְכָמה, ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנֵ
ה ָחָכם ְרֵמיה ּבָ ְּוָקָרא ּגַ ְּלַההוא ָמאָנא ָקָרא ֵליה ָחְכָמּו, ּ , ּוְלָבַתר ָעֵבד ָמאָנא ַרְבְרָבא. ה''ּ

יָנה, ְּוָקָרא ֵליה ָים ה, ְּוָקָרא ֵליה ּבִ ְּוהוא ָקָרא ְלַגְרֵמיה ֵמִבין ּבָ ּ ּ.  

ְרָמה, ּוֵמִבין ֵמַעְצמֹו, ָחָכם ֵמַעְצמֹו י ָחְכָמה ִאיִהי ָלא ִאְתְקִריַאת ָחְכָמה ִמּגַ ֶּאָלא , ּּכִ
ִביעו ִדיֵליה ִגין ַההוא ָחָכם ְדַאְמֵלי ָלה ִמּנְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְרָמה. ּ יָנה ִמּגַ ֶּאָלא , ְּוִאיִהי ָלא ִאְתְקִריַאת ּבִ

ם  יה)א בגין''נ(ַעל ׁשֵ ּ ַההוא ֵמִבין ְדַאְמֵלי ָלה ִמּנֵ ּ ּ ַלק ִמָנה. ּ ְּדִאי ֲהָוה ִמְסּתָ ֲאַרת , ּּ ּתַ ִאׁשְ
ה י ָים ְוָנָהר ֶיחָרב ְוָיֵבׁש)וב ידאי(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְיֵבׁשָ   .ּ ָאְזלו ַמִים ִמּנִ



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