
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ִניָסן ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו v  
 

  א" תובבבית שמשק "עיה -ט "שבט תשס
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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



 
  

  "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 



  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



 

      
       

   
   

      
               

    
                           

                         
       

                           
                              



      

 

  

        
        

                 
                           

                      
                         

                    
                               
                          

                      
                          

                       
                        

                  

    
     

    

 ו'י זרע'ח מפ'א תשכ'י ל'כ

 חית'מיא נ'ן ש'קדיש מ'יר ו'ע

תו
חוז

א
ל 
א
ש 

אי
ם 
ת
ב
ש
ה ו

בגיני
א ו

מי
ף יו

סו
ב
אי 

ת
ת
ל
א 
לי
תג

י
 

מי
ח
ר
ב
א 
ת
לו
 ג
מן

ה 
בי

ן 
קו
פ
 י
ר
ה
הז

ר 
פ
ס
ו 
ה
אי
ד
א 
ר
בו
ח
י 
א
ה
ב

 

                  
                             

      
            


  




v  
v  
v  
v      

 
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v  
v       

 
v  
v      

 
v  

 
 

      
       

  

 
 
 

 


 
   

 


  

 


  


          

 

–    – 
   

      
    



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 ּ ָנּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   הּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1966דף [ -ּ

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

ושאלות ותשובות על  ,ב חלקים"מחולק ליגם הוא , חדשים נוראים ונפלאים
, מוד בבלי ירושלמישהוא קובץ גדול מתל, 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"ימנו והגיענו לזמן הזה להדפיס את ייהמוגמר שהחיינו וק

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

  .לעורר אודות לימוד תורת הסודכדי 

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

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

v  
תיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הראשונים והאחרונים וכאן אנו מע

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

 ברוב חסדו לעמנו עם ם יתברךאוצר קדוש ונעלה העניק הש, מרגלית יקרה
האלקי  התנא 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 ליצלןמובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות וייסורים רח

 ליו השלוםמפי קודשו של משה רבנו ע, עצמומבואר בספר הזוהר הקדוש 
ריו במעמד מלא  אשר היה נגלה לרבי שמעון בר יוחאי ולחב,''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
  ! ּ וללא צער חבלי משיחהגלות ברחמים ללא צרות וייסורים

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

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

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

כמה בני אדם למטה יתפרנסון מזה החיבור שלך כאשר : ביאור הדברים
וקראתם דרור ''בזכותו יתקיים הפסוק  ו,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

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

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

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

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

  . מנא ליצלןמפני כל צרה רח

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

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

 להנצל מרשת זו טמנו שונאיהם ובודאי היה להם לפקח על לכל קהילות קודש
   ...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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 כמוה לטובה לכל ישראל וכל אחד במקומו העצה הזאת ויהיה לו לזכות כי אין
   .''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

דוש לבטל כל שבכוח הקדושה העליונה של ספר הזוהר הק, ברצף ללא הפסק
  . גזירות ולקרב הגאולה ברחמים

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

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

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

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

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

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

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

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

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

 , הרי אינך מקובל: טוען,ס ופוסקים'' שעוסק כל יומו בלימוד ש-לשני 
, ס והפוסקים אז תמצא זמן גם ללמוד בספר הזוהר''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,ל טענה להתחמק מקיום חובותיו המחפש כ-לרביעי 
  .השמר נפשך והתרחק מזה הספר. ישתגע, ומי שיעיז! בספר הזוהר 

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

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

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

דושה העליונה הטמונה במילים של הק, 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. (שנאמרו לגבי העוסק בספר הזוהר הקדוש
, ת פרחי כהונה''שו, ת ישכיל עבדי''שו', רבי חיים פלאגי, דגל מחנה אפרים

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

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

כל ''א בעל הבן איש חי מבאר את מאמר הגמרא ''עמרן רבינו יוסף חיים זי
שכל העוסק בחלק הפנימי ''  מכרזת עליו מבחוץתוהעוסק בתורה מבפנים תור

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

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

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

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

   . אך די בכך למבין,עובדות רבות

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

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

 ובאה , להם כי דעה זו היא ההיפך הגמור לאמתניתן להסביר ולבאר, לשמוע
 הוא -ספר הזוהר הקדוש ! להרחיקם חלילה מהטובה הגדולה שיכולים לזכות בה

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

וכל האזהרה אודות לימוד הקבלה וההגבלות . וש ועליוןמאירה ומזהירה באור קד
אלא . על כך לא נאמרו כלל ועיקר על לימוד פשט הזהר ומוסריו ועל הקריאה בו

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

  . לצמוח מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראל

v  
  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

  מקרב גאולת ישראל ברחמים  ♦

  מבטל גזירות קשות  ♦

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

  . מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . שמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבאי ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

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

  . 'יזכה לחזות בנועם ה ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

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

  . ונהנצרך ל

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

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

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

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

  .שם וממליצים טוב עליו

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

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

 ונזכה לטהר לבבנו לעבוד ליוצרנו בכל כוחנו ובכל ,שיערה השם עלינו רוח טהרה
ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר"ויקויים הבטחת הרעיא מהימנא , נפשנו ובכל מאודנו ְּפקון ִי, ּּ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 והשלםהזוהר אור ה"מלוקט מתוך הספר 

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

  'ה

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

בלימוד זוהר  ...ש ברוך הואהוא חשוב לפני הקדו
חשוב ומקובל ומרוצה , הקדוש אפילו באין מבין כלל

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

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

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

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

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

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

  והוא תיקון גדול לנשמה, שיטעה בקריאתו

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

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

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

 לימוד הזוהר הקדוש נורא ונשגב ל כי"כתבו ז
מאוד ולזה מועיל , מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר

משם הגדולים ', אות ד' נפש חיים מערכת הז (.לתקן הנפש
  )א"להחיד

לשון הזוהר הקדוש : דגל מחנה אפרים  .נח
אף שאינו מבין כלל , הוא מסוגל לנשמה

  מרומה שא
לשון הזוהר הקדוש הוא על דרך דאיתא ש

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

  .מכל מקום ריח טוב קלט עמו, לקח כלום

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

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

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

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

  )הלל מפאריטש' ר

 )בעל התניא(ר הזקן "בשם אדמו  .ס
ספר הזוהר הלשון : נשמתו בגנזי מרומים

מסוגל לנשמה אף על פי דלא ידע מאי 
  קאמר

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

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

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

  ידע מאי קאמרהקדוש אף דלא 

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  .סב
  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

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

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

והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין את 
  האדם לאין סוף יתברך

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

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

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

  )'מאמר ב' דרוש ה

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

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

  )'מונקטש אות ט

ר מי שלא ראה או: ק מקאמארנא"הגה .סה
לא ראה מאורות , הזוהר מתוקים מדבש

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

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

  תיקוני הנפש ממש מכל פגם וסיג וחולאת
ואחיי תרגילו עצמכם ללמוד בדברי על כן בני 
ומי שלא ראה אור , נים בשקידההזוהר והתיקו

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

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

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

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

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

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

  ")נוצר חסד"ספר , מקומרנא

קודם כל תפלה ילמדו : ט"הבעש  .סז
  רי זוהרמאמ

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

 מזכך זוהרהלשון של ה: אור צדיקים .סח
  הנשמה

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

  )ז"סעיף ט' סימן א, סעודה
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לימוד הזוהר הוא : ק מאלעסק"הגה .סט
הלשון של הזוהר  - שלימות גדול אל הנפש

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

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

התיבות והדיבור של : שארית ישראל  .ע
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, קשרותשארית ישראל שער ההת

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

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

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

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

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

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

אף אם אינו מבין בהם יאמר ילמוד בספר קבלה ו
 .לים לטהר הנשמהדברי הזוהר ותיקונים כי הם מסוג

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

בעל עסק : א פוסק"ר הזקן זיע"האדמו  .עג
  גדול יהיה רוב לימודו בזוהר

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

  )א"דף תקע1ר הזקן הקצרים "מאמרי האדמו

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

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

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

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

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

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

כל אות ואות של : ק מקאמארנא"הגה  .עו
ן של הרב חיים "ר הזוהר וכתבי מרספ

הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן ... ויטאל
  כל הגלגולים

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

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

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

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

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

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

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

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

  בים מנער ועד זקןהתיקונים והזוהר יחיד ור

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

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

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

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

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

  הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

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

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

 אני קורא לכל :ל" זצהרב יצחק כדורי .פא
  לימוד הקבלהלהקדיש כל יום זמן ל, אחד

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

 )כדורי

 בזכות לימוד הזוהר הקדוש :כסא אליהו .פב
  יבוא הגואל

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

לימוד : ק" לפא"רבני ירושלים תרפ  .פג
הזוהר הקדוש מבטל כל מיני פורעניות 

  וגזירות קשות ורעות

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

  )א"שנת תרפ, ירושלים

   יצאו מן הגלות הקדושזוהרעל ידי ה .פד

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

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

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

 .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 חיים : ל"א ז"הגר  .פו
  לנפש

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

אבן שלמה (. התגרות בהםוסוד אין יצר הרע יכול ל
  )ו"אות כ' פרק ח

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

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

  )'אות ג

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

  )ח"י' א על משלי ה"פירוש הגר( .בהם

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

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

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

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

  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"מאמרי אדמו( .הכי הוא סגולה
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קודם התפלה ללמוד : ק מקארלין"הגה .צא
  איזה ענין בזוהר 

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

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (

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

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

 משה גרינוואלד מחוסט בעל הנהגות ישרות מרבי
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .צג
  בכל יום

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

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

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

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

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

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

  )מטשערנאביל

אחר התפלה : רבי מרדכי מטשערנאביל .צה
  ילמוד זוהר

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

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

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

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

ללמוד בכל : רבי יוסף זונדל מסלאנט  .צז
  יום זוהר

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

ללמוד זוהר : רבי נחמן מטולטשין .צח
  דושהק

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

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

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

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

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

  )'אמונים אגרת ה

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

דל ועוצם  אין לשער גו-מזה חלילה 
  הטובה הנצמח מזה וימתקו הדינים

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

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

  )ו"אגרת ט

לומר בכל יום כמה דפים תיקוני זוהר  .קב
  וימתקו הדינים

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה
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 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה   .קג
  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( .שריהם ואשרי חלקםוא

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

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

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

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

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

  )'כסא אליהו שער ד( .ר"א כי"הגואל בב

תקון : ק"א לפ"ים תרפרבני ירושל .קה
 מטעם רבנים הגאונים -לגאולה האמתית 

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

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

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

  .כל הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו

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

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

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

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

  .הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומים

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

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

עם בני חברתו של אשתקד סיום זוהר אחד לעילוי 
מזל עם ישראל ולבטל כל הצרים אותם עליונים 

תונים ויפר עצת אויבינו ויקלקל מחשבותם ותח
ולא תעשינה ידיהם תושיה וישראל ישכון לבטח 

  .וקראתם דרור בארץונראה 

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

כמה : בספר כסא מלך וזה לשונו' ובתיקון ל
גדול חיוב על תלמיד חכם ללמוד קבלה ועונשם 

ינם לומדים קבלה וגורם אורך כמה גדול אם א
ל כי יעשה "גלותא כי הם מעכבים הגאולה רח

בשעה אחת בלמוד הקבלה מה שלא נעשה כלמוד 
חודש ימים בפשטי התורה כי גדול כחה לקרב 

  .הגאולה

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

המלך היושבים ראשונה במלכותא 
  דרקיעא

ג שם בכסא מלך כי לימוד הזוהר "בתיקון מו
הקדוש בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם 
יזכה ללמוד ולהבין אפילו פירוש מאמר אחד 
יעשה בו תיקון למעלה בשעה אחת מה שלא 
יעשה בלימוד הפשט שנה תמימה ומובטח לו 
שהוא בן עולם הבא מבני היכלא דמלכא ויהיה 

אשונה במלכותא מרואי פני המלך היושבים ר
  .דרקיעא

עכשיו בעיקבא דמשיחא : כסא אליהו .קט
נשמות נמוכים וגם התגברות החיצונים 

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

מסוגל לזה אפילו בפטפוט לחוד ואפילו 
ובזה יהיה נשמר מכל רע מיצר  -בליגלוג 
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  בעולם הבאוזה הרע וממקרים רעים בעולם ה

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 

הבא הרוחני כנודע מזוהר הזה החומרי וגם בעולם 
בוצינא קדישא דנהיר ) ט"דף רי(הקדוש פרשת פנחס 

חכמתיה בכל דרין דהוו אבתריה עד ביאת הגואל אור 
תורה שיש זכות אם מחזיקים סתרי תורה בבית אף 

  .אם לא מבינים אותם

  )ח"אות י' כסא אליהו שער ד(

כמה גדול החיוב : רבינו חיים וויטאל  .קי
' רדים לדבר ההמוטל על הלומדים הח

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

הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים 
  בפשטי התורה

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

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

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

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

כי לימוד ', גורם אורך גלותא כו, ומתרשל
 - מותהזוהר בגירסא בעלמא בונה עול

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

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

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

רואי מ' ב מבני היכלא דמלכא ויהי"עוה
פני המלך היושבים ראשונה במלכותא 

 דרקיעא

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

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

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

בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 
  .ל"האריז

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

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

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

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

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

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

  )'ג אות ס"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים .קיב
  יגינו עליו

על ידי לימוד בספר הזוהר זכות רבי שמעון 
 ).ד"יים דף יד עזכירה לח(. והחברים שלו יגינו עליו

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ).ל"האריז

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

 ).אות מד

  זוהר מסיר טמטום הלבה: יאבעל התנ  .קיט
מאה ( .לימוד בזוהר הקדוש מסיר טמטום הלב

 )שערים לבעל התניא

א לא ישב ולעתיד לב: ק ובעל התניא"זוה .קכ
  בבושה

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

 ).צוובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת , בכללות

סיוע רב להבנת : רבי אברהם מסלונים  .קכא
  נגלות התורה

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

מביא את האדם לאהבת : ז"הרמ  .קכב
  הבורא

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

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

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

רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .קכד
  לרגלים

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

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

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

והספר הזה עתיד : אור החמה .קכו
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 עוזרמפס שפע באין תובא
על ידי ' שזה גורם לייחד קודשא בריך הוא ושכינתי

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

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

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

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

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

הקדמה השניה לספר אור ( .ר"אכיה, לל הזוכיםבכ' שנהי
  )החמה
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ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1980דף [ -ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1981דף [ -ּ

  ניסן לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  1983.............................] בשנה178יום [סדר הלימוד ליום א ניסן 

  1992.............................] בשנה179יום [סדר הלימוד ליום ב ניסן 

  2003..............................] בשנה180ם יו[סדר הלימוד ליום ג ניסן 

  2013.............................] בשנה181יום [סדר הלימוד ליום ד ניסן 

  2023.............................] בשנה182יום [סדר הלימוד ליום ה ניסן 

  2033..............................] בשנה183יום [סדר הלימוד ליום ו ניסן 

  2044..............................] בשנה184יום [סדר הלימוד ליום ז ניסן 

  2054.............................] בשנה185יום [סדר הלימוד ליום ח ניסן 

  2064.............................] בשנה186יום [סדר הלימוד ליום ט ניסן 

  2074..............................] בשנה187 יום[סדר הלימוד ליום י ניסן 

  2084............................] בשנה188יום [סדר הלימוד ליום יא ניסן 

  2095............................] בשנה189יום [סדר הלימוד ליום יב ניסן 

  2105.............................] בשנה190יום [סדר הלימוד ליום יג ניסן 

  2115............................] בשנה191יום [סדר הלימוד ליום יד ניסן 

  2125............................] בשנה192יום [סדר הלימוד ליום טו ניסן 

  2136............................] בשנה193יום [סדר הלימוד ליום טז ניסן 
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  2146.............................] בשנה194יום [ן סדר הלימוד ליום יז ניס

  2156............................] בשנה195יום [סדר הלימוד ליום יח ניסן 

  2167............................] בשנה196יום [סדר הלימוד ליום יט ניסן 

  2177.............................] בשנה197יום [סדר הלימוד ליום כ ניסן 

  2188...........................] בשנה198יום [סדר הלימוד ליום כא ניסן 

  2198...........................] בשנה199יום [סדר הלימוד ליום כב ניסן 

  2208............................] בשנה200יום [סדר הלימוד ליום כג ניסן 

  2218...........................] בשנה201יום [ד ניסן סדר הלימוד ליום כ

  2228...........................] בשנה202יום [סדר הלימוד ליום כה ניסן 

  2239............................] בשנה203יום [סדר הלימוד ליום כו ניסן 

  2249............................] בשנה204יום [סדר הלימוד ליום כז ניסן 

  2259...........................] בשנה205יום [סדר הלימוד ליום כח ניסן 

  2270...........................] בשנה206יום [סדר הלימוד ליום כט ניסן 

  2280.............................] בשנה207יום [סדר הלימוד ליום ל ניסן 
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 ] בשנה178יום [מוד ליום א ניסן סדר הלי

  ]א''ד ע''דף ס -' גזוהר חלק [

אָנא ָלא ְצלֹוֵתיהֹון, ּתָ ָרֵאל ְלַקּבְ ָמה ִפְתִחין ְפִתיָחן ָלֳקְבֵליהֹון ְדִיׂשְ ַההוא יֹוָמא ּכַ ּּבְ ּּ ּ .
ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ָאה לֹון, ּ ָעא ְלַזּכָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ָאה לֹון, ְּ , ּוְלַדּכְ

י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ְוגֹו ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ּ ּ ה ִעְטִרין. 'ּ ַכּמָ ֲהָנא ּבְ ַהאי יֹוָמא ִאְתֲעָטר ּכַ . ּּבְ
ל פוְלָחִנין יָרא ְוַרב ִמּכָ ַהאי יֹוָמא פוְלָחָנא ְדַכֲהָנא ַיּקִ ּּבְ ּ ּּ ִאיּנון . ּ ְּלֹכָלא ָיַהב חוָלָקא ּבְ ּ ּ

ִנין  ִריך הואָקְרּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַהאי יֹוָמא ִאְתֲעָטר . ְּ ָעְלָמא ַעל ְיָדא )א אתער''ס(ּּבְ  ֶחֶסד ּבְ
א, ְּדַכֲהָנא ִנין ַעל חֹוֵביהֹון ְדַעּמָ ַקְדִמיָתא. ְּמָקֵרב ָקְרּבְ ּוְלָבַתר ַעל חֹוֵביהֹון , ַּעל חֹוֵביה ּבְ
א א ְו. ְּדַעּמָ ְּמָקֵרב ִעָלָוון ָעֵליה ְוַעל ַעּמָ  )א''ד ע''דף ס(. ָּהא אֹוִקיְמָנא ִמֵליּ

ַחד ֲחַקל, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ְּוַצלו, ָּיְתבו ּבְ א. ּ ָאַמר . ְוַאְסַחר לֹון, ָּנַחת ַחד ֲעָנָנא ְדֶאּשָׁ
ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא ְרעוָתא ִדיֵליה ָהָכא, ִרּבִ א ּבְ ָּהא ֲחֵמיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ָּיְתבו ַוֲהוו . ֵניִתיב. ְּ ּ

ְּמֵרי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאַא מוָעה טֹוָבה )משלי כה(, ָּפַתח ְוָאַמר. ּ ּ ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה וׁשְ ּ
א, ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ֹלֹמה ַמְלּכָ ִמלֹוי ִדׁשְ ְלָנא ּבְ ּכַ ָּהא ִאְסּתַ ְּוֻכְלהו , ּ ָחְכָמה )א בחכמתא''ס(ּ  ּבְ

  .ַאָמָרן

א ֲחֵזי ג ֹלֹמה ְלָעְלָמאִּסְפִרין ְדָחְכְמָתא' ּתָ ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ַאִפיק ׁשְ ְּוֻכְלהו ּבְ יר . ּּ ׁשִ
יִרים ָחְכָמה בוָנה, ַהּשִׁ ֵלי ַדַעת, ֹּקֶהֶלת ּתְ ּוִמׁשְ יר . ְסָפִרים' ֲעַבד ג, ִּאֵלין' ָלֳקֵבל ג. ּ ׁשִ

ֶנֶגד ָחְכָמה ָהֵכי הוא יִרים ּכְ בוָנה. ַּהּשִׁ . ֵלי ְלָקֵבל ַדַעתִמׁשְ. ָּהֵכי הוא, ֹּקֶהֶלת ְלָקֵבל ּתְ
ָמאי ִאְתֲחֵזי ָווֵני ִאיּנון. ּבְ ְתֵרי ּגְ ֶּאָלא ָכל ִאיּנון ְקַרֵאי ּבִ ּ ָווֵני , ּ ֵרי ּגְ א ְוֵסיָפא ּתְ ֵריׁשָ

ֵלי ְקַרֵאי. ִאְתַחְזָייא ּכְ ָדא, ְוַכד ִמְסּתַ ִליל ּבְ ָדא, ָדא ּכְ ִליל ּבְ ִקיל , ְוָדא ּכְ ך ׁשָ ִגין ּכָ ְּבְ

ָּלֳקְבֵליה ְדַדַע   .תּ

יה יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ ּ יה. ּ ְלָנא ּבֵ ּכַ ִליל , ְּוַכד ִאְסּתַ ּּכָֹלא ּכָ
ַחד יה, ַחד ּבְ ין ִמֵסיֵפיה ְלֵריׁשֵ ּּבֵ יה ְלֵסיֵפיה, ּ ין ֵמֵריׁשֵ ּּבֵ מוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק ַמִים . ּ ּׁשְ

מוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחקַמִים . ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה ָּקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה וׁשְ ְוָדא , ּ
ְּוָדא ַנְייָחא ְדרוָחא ָמה ְדַהאי ַנְייָחא ְדרוָחא, ּ ּּכְ ּ ך ַהאי ַנְייָחא ְדרוָחא, ּ ּּכַ ּ ְ.  

ר ָנׁש, ַּעד ַדֲהוֹו ַיְתֵבי ִסיַאת ִמּמַ, ָאַמר, ָאָתא ַחד ּבַ ְמעֹון ַאּתְ י ׁשִ ִּאְנּתו ְדִרּבִ . ְרָעָהאּ
ְמעו ָקָלא ְּוַחְבַרָייא ׁשָ ַבק ְלִאיּנון חֹוֵבי ְדָדָרא, ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ י . ְּ ָאַמר ִרּבִ

ְמעֹון מוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ָּהא ִאְתַקָיים ָהָכא ְקָרא, ׁשִ ּוׁשְ ָּהִכי הוא ַנְייָחא , ּ
ְּדרוָחא מֹו ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵי, ּ ִריך הוא . ָפהּכְ א ּבְ ָּאַמר ְלהו ְנקום ְוֵנִזיל ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ין ִנּסִ   .ַאְרִחיׁש ָלן ּבְ

  ]ב''ד ע''דף ס -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1984דף [ -ּ

ְּדָכל ַמאן ְדָזֵכי ְלִמְלֵעי . ָּדא אֹוַרְייָתא, ַמִים ָקִרים ַעל ֶנֶפׁש ֲעֵיָפה, ָּפַתח ְוָאַמר ּ
אֹוַרְייָתא ה, ּבְ א ִמּנָ ּוְמַרִוי ַנְפׁשָ מוָעה טֹוָבה ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק,ּ ִתיב וׁשְ ּ ַמה ּכְ ִריך . ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָמה ָטָבאן ְלאֹוָטָבא ֵליה ּבְ ּהוא ַאְכִריז ָעֵליה ּכַ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּ
מוָעה טֹוָבה, ִדְכִתיב ּוׁשְ ִרי, ַמאן ֲאַתר ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ּ א ּבְ ֵּמֲאַתר ְדקוְדׁשָ ּך הוא ֲהָוה ּ ְ

ַקְדִמיָתא יה ּבְ ַקְדִמיָתא, ָּרִחיק ִמּנֵ יה ּבְ ְדָבבו ִעּמֵ ר ָנׁש ּבִ ֵּמֲאַתר ְדֲהָוה ּבַ ּ יב, ּ  )איוב כ(, ִּדְכּתִ
ָלם )ב''ד ע''דף ס(ֵּמַההוא ֲאַתר , ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו ַּמְקִדיִמין ֵליה ׁשְ ֲּהָדא הוא , ּ

יך '  ֵמָרחֹוק ְיָי)ירמיה לא(ב ּוְכִתי. ֵמֶאֶרץ ֶמְרָחק, ִדְכִתיב ְִנְרָאה ִלי ְוַאֲהַבת עֹוָלם ַאֲהְבּתִ

יך ָחֶסד ְכּתִ ן ְמׁשַ ר ִלְפֵני ְיָי)ז''ויקרא ט( )כאן חסר(. ְַעל ּכֵ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ ְּוִכֶפר '  ְוָיָצא ֶאל ַהּמִ
י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמר. ָעָליו ִּרּבִ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ' ם ְיָי ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהי)תהלים נ(, ּ ִּדּבֵ ּ

ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְזָרח ׁשֶ אָנא. ִמּמִ יָרָתא, ּתָ ין ִרּבֹוא ָמאֵרי ׁשִ , ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוַחְמׁשִ
ִריך הוא א ּבְ ִרין ְלקוְדׁשָ ְּמַזּמְ ְּ ד ָנִהיר ְיָמָמא, ּ ִעין וְתַמְנָיא . ּכַ ְּוֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוַאְרּבְ

ִטיֲהָרא ִים.ּבְ ין ָהַעְרּבַ ֲעָתא ְדִאְקֵרי ּבֵ ַהִהיא ׁשַ ִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא ּבְ   .ּ ְוֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוִתׁשְ

י יֹוֵסי ָאַמר ד ָנִהיר ְיָמָמא, ִרּבִ ל ִאיּנון ָמאֵרי ִדיָבָבא, ּכַ ּּכָ ָחן, ּ ּבְ ִמֵלי ּתוׁשְ ָחן ּבְ ּבְ , ְּמׁשַ
ָּלֳקְבֵליה ְדַהאי ּבֶֹקר ַער ַהאי ּבֶֹקר)דכד, א כד אתער''ס(. ּ ִמין, ּ ְדַכד ִאּתְ ְלהו ִמְתַבּסְ ּּכֻ ּ ,

ִכיך ּתְ ָחן, ְְוִדיָנא ִאׁשְ ּבְ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר )איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָאְמִרין ּתוׁשְ  ּבְ
ֵני ֱאֹלִהים ל ּבְ ַּוָיִריעו ּכָ ּתַ)הימנותא(, ְּוַההוא ִזְמָנא. ּ אן ִמׁשְ ָעְלָמאּ ֶחְדָווָתא וִבְרּכָ ִחין ּבְ , ּכְ

ַער ְלַאְבָרָהם ְלַאֲחָייא ֵליה ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ע ּבֵ ֲעׁשַ ּתַ ְלֵטיה , ְּוִאׁשְ ְּוַאׁשְ
ָעְלָמא ּוְמָנא ָלן ְדַהאי ּבֶֹקר ְדַאְבָרָהם הוא. ּבְ ּ ּ ם ַאְבָרָהם )בראשית יט(ִּדְכִתיב . ּ ּכֵ ּ ַוַיׁשְ
ּבֶֹקר   .ּבַ

ַההוא ִזְמָנ ִיםּּבְ ִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא ָמאֵרי , ּא ְדֵבין ָהַעְרּבָ ל ִאיּנון ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוִתׁשְ ּּכָ
ִּדיָלָלה ִאְקרון ֲעָתא, ּ ַהִהיא ׁשַ ִרין ּבְ ָעְלָמא, ּוְמַזּמְ ְרָיא ּבְ ּוְקָטטוָתא ׁשַ ֲעָתא , ּ ְוַהִהיא ׁשַ

ִריך הוא ְלִיְצָח א ּבְ ַער קוְדׁשָ ָערוָתא ְדִאּתְ ִּאּתְ ּ ּ ֵמי , קְּ ְּוָקם ְוָדִאין ְלַחָייַבָיא ְדַעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ּ ּ ּ
יַעָייא, אֹוַרְייָתא יהֹון ְדַרׁשִ א ַנְגִדין ְוָנְפִקין ְוָחִלין ַעל ֵריׁשֵ ְבָעה ַנֲהֵרי ֶאּשָׁ ְּוׁשִ ּ ְלהֹוֵבי , ּ ְוׁשַ

א ּּגוְמִרין ְדנוָרא ִמְתָעִרין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ּ ב ַאְבָרָהם , ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְּלַאְתֵריהּוְכֵדין ּתָ , ּכְ
ב ִלְמקֹומֹו)בראשית יח( ם ַצְווִחין ְוַאְמִרין , ְּויֹוָמא ִאְתְפֵני.  ְוַאְבָרָהם ׁשָ יִהּנָ ירמיה (ְּוַחָייֵבי ּגֵ

טו ִצְלֵלי ָעֶרב)ו י ִיּנָ י ָפָנה ַהיֹום ּכִ ּ אֹוי ָלנו ּכִ ּּ ֲעָתא. ּ ר ָנׁש ְלִאְזַד, ְוַהִהיא ׁשַ ֵעי ּבַ , ֲהָראּּבָ
ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה   .ּּבִ

ִזְמָנא ְדָמֵטי ֵליְלָיא ִאיּנון ֶאֶלף ְוה ּּבְ ִעין וְתַמְנָיא' ּ ָרא , ְּמָאה ְוַאְרּבְ ִּאְקרון ִמּבָ
א יָרָתא, ְלָפרֹוְכּתָ א ִמְתָעִרין. ְוָאְמִרין ׁשִ ֵדין ִדיִנין ִדְלַתּתָ ּּכְ ָעְלָמא, ּ אִטין ּבְ , ְוָאְזִלין ְוׁשָ
יָרָתאְּוִאֵלין ַאְמ א. ִרין ׁשִ ָמָרה וַפְלּגָ ַּעד ְדִיְתְפִליג ֵליְלָיא ִמׁשְ ַתר ְדִיְתְפִליג ֵליְלָיא . ּּ ּּבָ ּ

ֲחָדא ְלהו ַאֲחִריֵני ּכַ ִּמְזַדְמֵני ּכֻ ִהלֹות, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוַאְמֵרי ּתְ ּ וְתִהלֹות ְיָי)ישעיה ס(ּכְ ּ '
רו ד ַרֲע. ְּיַבּשֵׂ י ְיהוָדה ָאַמר ּכַ ַצְפָראִּרּבִ ַכח ּבְ ּתְ ִהלֹות ְיָי, ָוא ִאׁשְ ִרין' ּּתְ   .ְמַבּשְׂ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1985דף [ -ּ

י יֹוֵסי ָאַמר ַפְלגות ֵליְלָיא ְוָאִזיל ֵליה, ִרּבִ ַער ּבְ ַתר ְדרוָחא ְדָצפֹון ִאּתְ ּּבָ ּ ּ ּ ִהלֹות , ּ ּּתְ
ֵרי ַער ַהאי ּבֶֹקר, ַּעד ְדֵייֵתי ַצְפָרא, ְמַבּשְׂ אן , ְוִאּתְ ֵדין ֶחְדָווָתא וִבְרּכָ ָעְלָמאּּכְ ַכח ּבְ ּתְ   .ִאׁשְ

אָנא א, ּתָ י ַאּבָ ְלהו ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ּּכֻ ָלָתא, ּ הֹון ַסְרִכין ּתְ ֲעָתא . ְּוֵעיָלא ִמּנְ ַהִהיא ׁשַ ּבְ
ַער ַהאי ּבֶֹקר ָחן, ְּדִאּתְ ּבְ ּוִמְתָעִרין ּתוׁשְ ין ִרּבֹוא, ּ ל ִאיּנון ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוַחְמׁשִ , ּּכָ

א, ּו ַחד ְמָמָנאִאְתָמָנא ָעַלְייה ֵמיה ָלֳקְבֵליה ִדְלַתּתָ ְּוֵהיָמן ׁשְ ּוְתחֹות ְיֵדיה ַסְרִכין ְמָמָנן , ּ ּ
יָרָתא ִים. ָּעַלְייהו ְלַאְתְקָנא ׁשִ ַער ִזְמָנא ְדֵבין ָהַעְרּבַ ֲעָתא ְדִאּתְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ל , ּ ְוַזְמִרין ּכָ

ִעין ֶאֶלף ִרּבֹו ִּאְתָמָנא ָעַלְייהו ַחד ְמָמָנא , ּא ָמאֵרי ִדיָלָלהִּאיּנון ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ְוִתׁשְ
ֵמיה ִּוידותון ׁשְ ּ א, ּ ָּלֳקְבֵליה ִדְלַתּתָ ּוְתחֹות ְיֵדיה ַסְרִכין ְמָמָנן ָעַלְייהו, ּ ּ ְּלַאְתְקָנא ַההוא , ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִזְמָרא   . ְזִמיר ָעִריִצים)ישעיה כה(ּכְ

ֲעָתא ְדָמֵטי ֵליְל ַהִהיא ׁשַ א, ָיאּּבְ ָרא ְלָפרֹוְכּתָ ל ִאיּנון ְדִמּבָ ִּמְתָעִרין ּכָ ִכיך , ּ ֵדין ׁשָ ְּכְ

ַכח, ּּכָֹלא ּתְ א ִמְתָעִרין, ּוִפְטָרא ָלא ִאׁשְ ּתָ ֲחָדא, ְּוִדיִנין ִדְלּתַ ְלהו ִאְתָמָנן ּכַ ּּכֻ ִּאֵלין ַעל , ּ
ַּעד ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ִּאֵלין ַתר ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא. ּ ּּבָ ְלהו, ּ י ּכֻ ׁשֵ ּנְ ּוִמְתּכַ ִּאְתָמָנא ָעַלְייהו , ּּ

ְרָיין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַחד ְמָמָנא ְוָכִניׁש ְלָכל ַמּשִׁ ֲחנֹות ְוגֹו)במדבר י(ּכְ ף ְלָכל ַהּמַ ',  ְמַאּסֵ
ֵמיה א, ְּוָאָסף ׁשְ ָּלֳקְבֵליה ִדְלַתּתָ ל ִאיּנון ַסְרִכין ְמָמָנן, ּ ּוְתחֹות ְיֵדיה ּכָ ּ ִהלֹותּוְמַב, ּ ֵרי ּתְ   .ּּשְׂ

  ]א''ה ע''דף ס -' גזוהר חלק [

יָון ְדָאֵתי ַצְפָרא, ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא יה, ר''ָּקם ַההוא ַנַע, ּּכֵ ֵדי ִאּמֵ ָאה , ּיֹוֵנק ִמּשְׁ ְלַדּכְ
א, ְּלהו ׁשָ ּמְ ַער ּבֶֹקר. ְוָעאל ְלׁשַ ד ִאּתְ ֲעָתא ְדַרֲעָוא, ּכַ ֵדין ִהיא ׁשַ ֵעי ַמ, ּּכְ ּתָ ְטרֹוִניָתא ְּדִאׁשְ

א ַמְלּכָ יה ַחד , ּבְ יך ִמּנֵ א ָמׁשִ ּוַמְלּכָ אן וָפִריס ַעל ַמְטרֹוִניָתא )א''ה ע''דף ס(ְּ ּחוָטא ְדִבְרּכָ ּ ּ ,
ְּוַעל ִאיּנון ְדִמְזַדְווֵגי ֵלה ּ ּ ה. ּ ַּמאן ִאיּנון ְדִמְזַדְווֵגי ִעּמֵ ּ ּ אֹוַרְייָתא . ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ

ֵליְלָיא   .ּד ִאְתְפַלגּכַ, ּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָאֵתי ִעם ַמְטרֹוִניָתא, ִרּבִ ַּזּכָ ּ ֲעָתא ְדָאַתת , ּ ׁשַ ּּבְ
א ָלא ַאְנֵפי ַמְלּכָ יה, ְּלַקּבְ ֵעי ּבֵ ּתָ ה. ְּלִאׁשְ ַכח ִעּמָ ּתְ א ְיִמיָנא. ְּוִאׁשְ יט ַמְלּכָ ֲעָתא ְדאֹוׁשִ ׁשַ , ּּבְ
ָלא ְלַמְטרֹוִניָת ָנה )תהלים קלט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. אְלַקּבְ ּכְ ַחר ֶאׁשְ ְנֵפי ׁשָ א ּכַ  ֶאּשָׂ

ַאֲחִרית ָים ֲעָתא ַאֲחִרית ְדַההוא ַים הוא. ַמאי ַאֲחִרית ָים. ּבְ ַּהִהיא ׁשַ ּ ְּדַכד ִאְתְפַלג. ּ ּ ,
ירוָתא ֲהָוה א ַאֲחִרית הוא ִדיָלה, ְוִדיָנא ֲהָוה, ּׁשֵ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ְל, ּ ְּדִמְסּתַ ְוָעאַלת . ִּקין ִדיָנָהאּ

א ַגְדפֹוי ְדַמְלּכָ ּּבְ ִּהיא ְוָכל ִאיּנון ְדִמְזַדְווִגין ֵלה, ּ ּ ּ ּ ַאֲחִרית ָים, ּ ָנה ּבְ ּכְ   .ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶאׁשְ

ֲעָתא ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא, ְוָתאָנא ׁשַ אֹוַרְייָתא ּבְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאיּנון ְדִמׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ף . ּ ּתַ ּתְ ִאׁשְ
ׁשְ אּבִ א, ְוַכד ָאֵתי ַצְפָרא. ִכיְנּתָ ַרת ִעם ַמְלּכָ ה ִעם , ּוַמְטרֹוִניָתא ִאְתַחּבְ ַכח ִעּמָ ּתְ ּהוא ִאׁשְ ּ

א ְדפֹוי. ַמְלּכָ ְלהו ּגַ א ְפֵריס ַעל ּכֻ ּוַמְלּכָ ּּ ' ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)תהלים מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ
י ְוגֹו יֹרה ִעּמִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ'.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1986דף [ -ּ

אָנא ֲעָתא, ּתָ ַהִהיא ׁשַ ַמְטרֹוִניָתא, ּבְ ִנין ּבְ ֲהָדה, ֲּאָבָהן ִמְזַדּמְ ֵעי ּבַ ּתָ ְּוַקְדִמין ְלִאׁשְ ּ ,
ה ָרא ִעּמָ ּוְלִאְתַחּבְ הו. ּ ה ּבְ ִריך הוא ַמִליל ִעּמָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְּוהוא ָקאֵרי ָלה ְלָפְרָסא ָלה . ְ ּ ּ

ְדפֹוי ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ '  ִמְזמֹור ְלָאָסף ֵאל ֱאֹלִהים ְיָי)הלים נת(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּגַ ִּדּבֶ
ָּדא ְנִהירו ְדָחְכְמָתא: ֵאל. 'ְוגֹו ּ בוָרה: ֱאֹלִהים. ְוִאְקֵרי ֶחֶסד, ּ ָּדא ּגְ ִו. ּ ִלימו : ד''ְיֹדִ ָּדא ׁשְ

ְּדַכָלא ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ְוגֹו, ְוַעל ָדא. ַרֲחֵמי, ּ   .'ִּדּבֶ

י ֶאְלָעָז ְמעֹון ֲאבֹויִרּבִ י ׁשִ ּר ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדַרּבִ ָכל , ָּאַמר ֵליה, ּ ֵניָנן ֱאֹלִהים ּבְ ָהא ּתָ
ֲּאַתר ִדיָנא הוא גֹון , ִּאית ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֱאֹלִהים. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו. ּ  )בראשית טו (ּכְ

ָכל ֲאַתרְוָהא ַאְתָוון ַר, ֲאַמאי ִאְקֵרי ֱאֹלִהים. ה''י ִיהֹוְ''ֲאֹדָנ   .ֲּחֵמי ִאיּנון ּבְ

ָרא, ָּאַמר ֵליה ּקְ ִתיב ּבַ יב, ָּהִכי הוא ּכְ בֹוָת ֶאל )דברים ד(, ִּדְכּתִ ּ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ְוֲהׁשֵ
י ְיָי ָּאַמר ֵליה ִמָלה ָדא . ּהוא ָהֱאֹלִהים'  ְיָי)מלכים א יח(ּוְכִתיב , ּהוא ָהֱאֹלִהים' ְָלָבֶבך ּכִ ּּ

ַּתר ְדִאית ִדיָנאְּדַבֲא, ְיַדְעָנא ֲאַתר ְדִאית ַרֲחֵמי, ּוְלִזְמָנא. ִאית ַרֲחֵמי, ּ , ִּאית ִדיָנא, ּּבַ
א ַחֵזי ְדָהִכי הוא ָּאַמר ֵליה ּתָ ּ ָכל ֲאַתר ַרֲחֵמי''ְידֹוָ, ּ ֲעָתא ִדְמַהְפֵכי ַחָייַבָיא ַרֲחֵמי . ד ּבְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ

ִתיב ִיהֹוְ, ְלִדיָנא ֵדין ּכְ   .ּיה ֱאֹלִהיםְוָקֵריָנן ֵל, ה''ּכְ

א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ֲּאָבל ּתָ ין ִאיּנון' ג, ּ ַּדְרּגִ ְלחֹודֹוי, ּ א ּבִ א ְוַדְרּגָ ב , ְּוָכל ַדְרּגָ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדֹכָלא ַחד ַחד, ּ ֵרי ּבְ י ָדא ִמן ָדא, ּוִמְתַקּשְׁ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשֵ ּ א ֲחֵזי. ּ ְלהו ְנִטיָען, ּתָ ּּכֻ ְוָכל , ּ
ִּאיּנון ּבוִצי ְרָכאןּ ַתְקָיין וִמְתּבָ ְלהו ְנִהיִרין וִמְתַלֲהָטן וִמׁשְ ִּנין ְדִמְתַלֲהִטין ּכֻ ּ ּ ּ ֵּמַההוא ַנֲהָרא , ּּ

יה, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ִליל ּבֵ ְּדֹכָלא ּכָ יה)תרי נוסחי(, ּּ ּ וְכָלָלא ְדֹכָלא ּבֵ ּ ּּ.  

א''ְוַהאי ַנֲהָרא ִאְתְקֵרי ֵא א, ם ְלִגְנּתָ ְנּתָ ֲהָדה,ְּוֵעיָלא ִמּגִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ִגין ְדֵעֶדן ִמׁשְ ּ ּבְ ְוָלא , ּ
ה)ב''א ע''ס(ָּפִריׁש  ך. ּ ִמּנָ ְוְבִגין ּכַ ַתְקָיין ְלָכל ִעיָבר, ּ ל ַמּבוִעין ָנְפִקין ְוַנְגִדין ְוִאׁשְ ּּכָ ּ .

ה ְפִתיָחן ּוַפְתִחין ּבָ ּ ִחין, ּ ּכְ ּתַ ה ִמׁשְ ְּוַעל ָדא ַרֲחֵמי ִמּנָ   .ּהְּוַרֲחִמין ְפִתיִחין ּבָ, ּ

ּוְבִגין ְדָקֵריָנן ָלה ֵאם ּ בוָרה, ּ א ּגְ ּנוְקּבָ ה ָנִפיק, ּ ְלחֹוָדָהא. ְּוִדיָנא ִמּנָ ָהא , ִאְקֵרי ַרֲחֵמי ּבִ
ְטָרָהא ִדיִנין ִמְתָעִרין ַרֲחֵמי. ִּמּסִ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ִדיָנא, ּ ַרֲחֵמי. ְּוָנקוד ּבְ , ַאְתָוון ּבְ

ְט ַגְווָנא ָדא ְיֶה, ָרָהאְּוִאְתְנִגיד ִדיָנא ִמּסִ ה''ּּכְ א ַחד, ֹוִ   .ַּהאי ַדְרּגָ

ְנָייָנא א ּתִ ְטָרא ְדַהאי ַקְדָמָאה, ַּדְרּגָ בוָרה, ִּמּסִ א ָאֳחָרא ִאְקֵרי ּגְ ַער ַדְרּגָ ָּנִפיק ְוִאּתְ ּ ,
ׁש, ְוַהאי ִאְקֵרי ֱאֹלִהים ִאֵלין ַאְתָוון ַמּמָ ירוָתא . ּּבְ ּ ִמְזֵעיר ַאְנִפין )חד(ְּוׁשִ ּוֵביה , ּהואּ ּ

ּוְבִגין ְדִאְתֲאִחיד . ִאְתֲאִחיד ַהאי)האי(ּ ִתיב ְיָי,  ּבְ י ְיָי, ָהֱאֹלִהים' ּכְ ִאֵלין , ּהוא ָהֱאֹלִהים' ּכִ ּּבְ
ְנָייָנא, ְּוהוא ַחד, ַאְתָוון א ּתִ ְּוָדא הוא ַדְרּגָ ּ.  

ִליָתָאה א ּתְ ְתָרָאה. ֶצֶדק, ַּדְרּגָ ְתָרא ּבַ י ִדיָנא ְד, ּכִ ַּהאי ּבֵ אּ י ָהִכי ''ְוָתאָנא ֲאֹדָנ. ַמְלּכָ
ִתיב ָמא ִאְתְקֵרי, ְוָהִכי ִאְקֵרי, ּכְ ַהאי ׁשְ ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲאַתר ָדא . ּוּכְ ָמא ּבַ ְּוַהאי ׁשְ

ִלים ּתְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ג. ִאׁשְ ין' ּ ֵמהֹון ְדִדיָנא, ַּדְרּגִ ׁשְ ְּדִאְקרון ּבִ ּ ַחד . ּ ר ַחד ּבְ ְּוֹכָלא ִמְתַקּשָׁ
ָּלא ִפרוָדאּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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א, ָּאַמר ֵליה יה ְדַאּבָ ִּאי ִניָחא ַקּמֵ ַהאי, ּ ַמְעָנא ּבְ יב )א''י ע''ח(, ָהא ׁשְ  )שמות ג( ,ִּדְכּתִ
ר ֶאְהֶיה יה, ֶאְהֶיה ֲאׁשֶ ִרי. ְּוָלא ַקְייָמא ּבֵ ּוָה ַחְבַרָייאָהא אֹוְקמ, ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר ּבְ ּ ,

ר ּכָֹלא ַחד ִמָלה ִאְתְקׁשַ א ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ   . )ב''ה ע''דף ס(. ּ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ָהִכי הוא ָלָלא ְדֹכָלא, ֶאְהֶיה. ּּ ָּדא ּכְ ּ ן. ּ ִביִלין ְסִתיִמין ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ְּדַכד ׁשְ ּ ,
ַחד ֲאַתר ֵדין ִאְקֵרי ֶאְהֶיה. ּוְכִליָלן ּבְ ָלָלא ּכֹ, ּכְ ְלָייא, ָּלאּכְ   .ָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ

ירוָתא יה ׁשֵ ַתר ְדָנַפק ִמּנֵ ּּבָ ּ ָכא ּכָֹלא, ּ ר ְלַאְמׁשָ ְּוַההוא ָנָהר ִאְתַעּבָ ר , ּ ֵדין ִאְקֵרי ֲאׁשֶ ּכְ
לֹוַמר. ֶאְהֶיה ן ֶאְהֶיה, ּכְ ָכא וְלאֹוָלָדא ּכָֹלא, ַעל ּכֵ ין ְלַאְמׁשָ ֶּאְהֶיה ַזּמִ לֹוַמר: ֶאְהֶיה. ּ , ּכְ

ַלל ּכָֹלאַהׁשְ א ֲאָנא הוא ּכְ ּּתָ ָלָלא ְדָכל ְפָרָטא, ּ ּּכְ ר ֶאְהֶיה. ּ א: ֲאׁשֶ ַרת ִאיּמָ , ְּדִאְתַעּבְ
ְלהו ְּוַזִמיַנת ְלַאָפָקא ְפָרִטין ּכֻ ּ ּ ָמא ִעָלָאה, ּ ְלָייא ּשְׁ ּוְלִאְתּגַ ּ.  

ה ְלִמְנַדע ְפָרָטא ְדִמָלה ַמאן הוא ָעא ֹמׁשֶ ְּלָבַתר ּבָ ּ ּּ א ''ס(ְוָאַמר ֶאְהֶיה ַּעד ְדָפִריׁש , ּ

ָּדא הוא ְפָרָטא, )יהוה ּ ר ֶאְהֶיה, ּ ִתיב ֲאׁשֶ ִסְפָרא )ה''ויחי קל(. ְוָהָכא ָלא ּכְ ְחָנא ּבְ ּכַ  ְוַאׁשְ
א ֹלֹמה ַמְלּכָ ר, ִּדׁשְ ַכח: ֲאׁשֶ ּתְ ַחְברוָתא ִעָלָאה ִאׁשְ ִקיטוָרא ְדִעדוָנא ַקְסִטיָרא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָמה . ּ ּכְ

נֹות)ת לבראשי(, ְדַאּתְ ָאֵמר רוִני ּבָ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ   .ֶאְהֶיה ְזִמיָנא ְלאֹוָלָדא, ּ ּבְ

א א ְלַדְרּגָ א ֲחֵזי ֵהיך ָנִחית ִמַדְרּגָ ּּתָ א , ְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּלאֹוָדָעא ָרָזא ִדׁשְ לאחזאה קודשא (ּ

ה)בריך הוא ַקְדִמיָתא ֶאְהֶיה.  ְלֹמׁשֶ ָלָלא ְדֹכָלא, ּבְ ּּכְ ַללָּסִתים ְדָלא ִאְתּגַ, ּ ָמה , ְלָייא ּכְ ּכְ
 ֹלא ָיַדע ֱאנֹוׁש )איוב כח( ּוְכִתיב', ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון ְוגֹו )משלי ח(, ְוִסיָמן. ַּדֲאֵמיָנא

ה ְוגֹו א , ּ ַההוא ַנֲהָרא)ראשיתא דכלא ו, רזא דשירותא עילאה(ְּלָבַתר ַאִפיק . 'ֶּעְרּכָ ִאיּמָ
ַרת, ִּעָלָאה ר ֶאְהֶיה. ֹוָלָדאּוְזִמיָנא ְלא, ִאְתַעּבְ ָנא , ְזִמיָנא ְלאֹוָלָדא, ְוָאַמר ֲאׁשֶ ּוְלַתּקְ
אֵרי ְלאֹוָלָדא. ּּכָֹלא ר, ְלָבַתר ׁשָ ִתיב ֲאׁשֶ לֹוַמר: ֶּאָלא ֶאְהֶיה, ְוָלא ּכְ א ָיִפיק , ּכְ ּתָ ַהׁשְ

ַקן ּכָֹלא   .ְּוִיְתּתָ

ַתר ְדָנִפיק ּכָֹלא ּּבָ ַאְתֵר, ּ ל ַחד ְוַחד ּבְ ן ּכָ ּקַ ַבק ּכָֹלא, ּיהְוִאְתּתָ ָּדא . ה''ְוָאַמר ְיהֹוָ, ּׁשָ
ה. ְּוָדא ִקיוָמא, ְּפָרָטא ֲעָתא ָיַדע ֹמׁשֶ א, ּוְבַהִהיא ׁשַ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ָסִתים ְוַגְלָיא , ּ

ֵני ָעְלָמא ָאר ּבְ ק ַמה ְדָלא ִאְתָדָבקו ׁשְ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה, ּ ַּזּכָ י ֶאְלָעָזר ְו. ּ יק ָאָתא ִרּבִ ָנׁשִ
  .ְידֹוי

ִרי, ָּאַמר ֵליה אן וְלָהְלָאה, ֶאְלָעָזר ּבְ א, ִּמּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ב ׁשְ ִּאְזְדַהר ְדָלא ְלִמְכּתַ ּ ֶּאָלא , ּ
ְדָקא ֵיאֹות ְדָקא ֵיאֹות. ּכְ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ב ׁשְ ְּדָכל ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלִמְכּתַ ּ ָרא , ּ ָרא ִקׁשְ ּוְלַקּשְׁ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ִקׁשְ ַחדּ א, ָּרא ְדַחד ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְלַיֲחָדא ׁשְ ִתיב. ּּבְ י )במדבר טו(, ָּעֵליה ּכְ  ּכִ
ֵרת ְוגֹו' ְּדַבר ְיָי ּכָ ֵרת ּתִ ָזה ְוֶאת ִמְצָותֹו ֵהַפר ִהּכָ א. 'ּבָ ֲּאִפילו ְדָגַרע ַחד ַדְרּגָ ּ ּ אֹו ַחד , ּ
ָרא ְייהו, ִקׁשְ   .ֵּמָאת ַחד ִמּנַ
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א ֲחֵזי ַקְד' י, ּתָ ָלָלא ְדֹכָלא, ִמיָתאּבְ ּּכְ ל ִסְטִרין, ּ ִחין, ָסִתים ִמּכָ ִביִלין ָלא ִמְתַפּתְ , ׁשְ
א ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ּד ִדְלֵעיָלא''ּקֹוָצא ְדיֹו. ּ ְּדַאִפיק ַההוא ' י, ְלָבַתר. ְרִמיָזא ְלַאִין, ּ ּּ

ַּנֲהָרא ְדָנִגיד ְוָנִפיק ִמֵניה יה ה, ּ ָרא ִמּנֵ ּוְלִאְתַעּבְ ִתיב , 'ּ ַהאי ּכְ ְוָנָהר יֹוֵצא  )בראשית ב(ּבְ
א ִמֵניה.  יֹוֵצא ְוָלא ָיָצא)א''ג ע''שמות פ( .ֵמֵעֶדן ְעָיא ְלִאְתָפְרׁשָ ך ָלא ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ך . ְ ְוְבִגין ּכָ ּ

ִתיב ַרְעָיִתי   .ּכְ

ִתיב יָמא ָנָהר ּכְ ַמע ַחד, ְוִאי ּתֵ ָּהִכי הוא וַדאי. 'ְוָהא ָהָכא ג, ַמׁשְ ָלָתא'י, ּ , ּ ַאִפיק ּתְ
ַלל ּכָֹלא ּוִבְתָלָתא ִאְתּכְ יה ַההוא ָנָהר' י. ּ ַּאִפיק ְלַקּמֵ ּ א, ּ ִנין ְדַיְנָקא ְלהו ִאיּמָ ּוְתֵרין ּבְ ּ ּ ,

ְייהו ַרת ִמּנַ ַגְווָנא ָדא ה: 'ה. ְּוַאִפיק לֹון ְלָבַתר, ְּוִאְתַעּבְ א ', ּּכְ חֹות ַאּבָ ִנין ּתְ ְּוִאיּנון ּבְ
  .ְוִאיָמא

ַת ן ְדַכר, ּר ְדאֹוִליַדתּבָ ַּאִפיַקת ּבֶ ה, ּ ְוֵייה ְלַקּמָ ְּוׁשַ ב ו, ּ ְוַהאי ָיִרית ', ּוָבֵעי ְלִמְכּתַ
א ְוִאיָמא א ְדַאּבָ ֵרין חוָלִקין, ַּאֲחַסְנּתָ ָרָתא, ְּוָיִרית ּתְ ָזן ּבְ יה ִאּתְ ּוִמּנֵ ֵעי , ְּוַעל ָדא. ּ ּבָ

ב ְלָבַתר ָמה ְדֵה''ו, ְלִמְכּתַ ֲחָדא ּכְ ֲחָדא''א ַקְדָמָאה י''ּה ּכַ א לֹון, ה ּכַ ֵעי ְלַאְפְרׁשָ , ְוָלא ּבָ
ֲחָדא''ּאוף ָהָכא ו א לֹון, ה ּכַ ֵעי ְלַאְפְרׁשָ ְוַלֲאַתר ָאֳחָרא . ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי. ְוָלא ּבָ

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ַּסְלִקין ָהֵני ִמֵלי ַּזּכָ ּ ּ ְּדַיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין ְד, ּ אּּ א ַקִדיׁשָ , ַּמְלּכָ
ְּוִיְתֲחזון ְלאֹוָדָאה ֵליה בו )תהלים קמ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ִרים ֶאת ָפֶניך ְָיׁשָ ּ.  

י ְיהוָדה אָנא ָאַמר ִרּבִ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ'  ֵאל ֱאֹלִהים ְיָי)תהלים נ(, ּּתָ ִלימו ְדֹכָלא. ִּדּבֶ ּׁשְ ּ ּ ,
י ִלימו ַדֲאָבָהן ַקִדיׁשֵ ּׁשְ ּ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ. ּ ִּדּבֶ ִלימו , ּ ׁשְ ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ

ֶחְדָווָתא ה. ּבְ ַכח ִעּמָ ּתְ ּוֵמָאן ֲאַתר הוא ִאׁשְ ּ יֹון ִמְכַלל יֹוִפי ֱאֹלִהים , ָהָדר ְוָאַמר. ּ ִּמּצִ
  .הֹוִפיַע

  ]א''ו ע''דף ס -' גזוהר חלק [

א ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא ִדְלַתּתָ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ד ּבָ אָנא ּכַ ּּתָ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא , ְּ ּּכָֹלא ּכְ ּּ
ֵלים. ֲּעַבד ֵליה ַּוֲאַתר ַחד ְדִאְקֵרי ִציֹון. ֶּאְמָצִעיָתא ְדָכל ַאְרָעא, ֲּעַבד ְירוׁשְ . ָעָלה, ּ

ְרָכא ּוְבַהאי ֲאַתר ְד. ּוֵמַהאי ֲאַתר ִמְתּבָ ָנָאהּ אֵרי ָעְלָמא ְלִאְתּבָ ֵני, ִּציֹון ׁשָ יה ִאְתּבְ ּוִמּנֵ ּ .
ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו' ֵאל ֱאֹלִהים ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְזָרח ׁשֶ ר ַוִיְקָרא ָאֶרץ ִמּמִ ִּדּבֶ ּוֵמָאן . ּ

יֹון ִמְכַלל יֹוִפי . ֲאַתר לֹוַמר. ֱאֹלִהים הֹוִפיַע )א''ו ע''דף ס(ִּמּצִ ִלימו ִּמִציֹו, ּכְ ּן ְדהוא ׁשְ ּ ּ
ְּדיֹוִפי ְדָעְלָמא א ֲחֵזי. ֱאֹלִהים הֹוִפיַע, ּ ַלם, ּתָ ְרָכא ְירוׁשָ יֹון, ָּלא ִאְתּבָ ֶּאָלא ִמּצִ ְּוִציֹון . ּ

ר, ֵּמֵעיָלא ַחד ִאְתְקׁשַ   .ְּוֹכָלא ַחד ּבְ

אָנא י ְיהוָדה, ּתָ ר ִלְפ)ז''ויקרא ט(, ָּאַמר ִרּבִ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ . ְּוִכֶפר ָעָליו' ֵני ְיָי ְוָיָצא ֶאל ַהּמִ
ַח ְסָתם ְזּבֵ א)כביכול(. ֶאל ַהּמִ ָמה ְדִאְתָעִביד ְלַתּתָ ר ַחד , ִּאְתָעִביד ְלֵעיָלא, ּ ּכְ ְּוֹכָלא ִאְתְקׁשַ

ַחד א, ְוָתאָנא. ּבְ ֲהָנא ְלַתּתָ ָמה ִדְבַהאי יֹוָמא ְמַכֵפר ּכַ ּּכְ ֲהָנא . ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּ ְוַכד ּכַ
ּא ְמַסֵדר פוְלָחֵניהִּדְלַתּתָ ּ ֲהָנא ִדְלֵעיָלא ָהִכי ָנֵמי, ּּ ּּכַ ַכח ְלֵעיָלא)כביכול(, ּ ּתְ ֵעד , ּ ָלא ִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1989דף [ -ּ

א ַכח ְלַתּתָ ּתְ א ִעָלָאה. ְּדִאׁשְ ה ְדַמְלּכָ אֵרי ְלַסְלָקא ְקדוּשָׁ א ׁשָ ּתָ ּוִמּתַ ּּ ּ ְלהו , ּ ְכִחין ּכֻ ּתַ ּוִמׁשְ ּּ
ִר א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ָּעְלִמין ַחד ַקּמֵ ּ ּיך הואּ ְ.  

י ְיהוָדה ִריך הוא ָפִקיד ָעַלְייהו , ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ָרֵאל ֲאַמאי קוְדׁשָ ִּאְלָמֵלא ֲהוֹו ַיְדִעי ִיׂשְ ּ ּּ ְ

ָרֵאל ין, ְּדִיׂשְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ יר ִמּכָ ִביק , ְּלאֹוָכָחא ְלהו ַיּתִ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ִּיְנְדעון ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ִּדיֵדיה ֵבי, ּ ָאהְוָלא ּגָ הֹון ַחד ִמּמֵ אָנא.  ִמּנְ ָמה ְרִתיִכין, ּתָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָמה , ְּ ּכַ
ַּחָייִלין ִאית ֵליה פוְלָחֵניה, ּ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ָמה ׁשוְלָטִנין ְמָמָנן ִמׁשְ ּּכַ ּ ָרֵאל , ּ ין ְלהו ְלִיׂשְ ד ַזּמִ ּּכַ

ַהאי ָעְלָמא ין ּכְ, ּבְ ִכְתִרין ַקִדיׁשִ ר לֹון ּבְ ַּגְווָנא ִדְלֵעיָלאַּאְכּתַ ַאְרָעא , ּ ֵרי לֹון ּבְ ַאׁשְ
א פוְלָחֵניה, ַּקִדיׁשָ ָכחו ּבְ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ הו ּבְ יר ְלֻכְלהו ִעָלֵאי ּבְ ָּקׁשִ ּּ ּ.  

יה ּופוְלָחָנא ָלא ִאְתָעִביד ָקֵמיה ְלֵעיָלא, ְּוֶחְדָוון ָלא ָעאִלין ַקּמֵ ּ ּ ָרֵאל ַעְבִד, ּ ַּעד ְדִיׂשְ ין ּ
א א. ְלַתּתָ פוְלָחֵניה ְדָמאֵריהֹון ְלַתּתָ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ּ . ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּ

א)כביכול( ַטֵלי פוְלָחָנא ְלַתּתָ ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּבְ ּּ ַטֵלי ְלֵעיָלא. ּ ּּבְ ַכח , ּ ּתְ ּופוְלָחָנא ָלא ִאׁשְ ּ
אָּלא ְלֵעיָלא ְוָלא אָרן .  ְלַתּתָ ד ׁשָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְטלו פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ּבַ ְּוַעל ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ

ַאְרָעא ן ְלָבַתר, ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָרֵאל ִאי ַאּתון ַיְדִעין, ְּ ָמה אוְכלוִסין, ִּיׂשְ ּּכַ ָמה ַחָייִלין, ּ , ּּכַ
ִגיַנְייכוִמְת ִבין ּבְ ָעְלָמא, ַּעּכְ ַדאי ְלֵמיָקם ּבְ ְנְדעון ְדֵלית ַאּתון ּכְ ּּתִ ּ ּ ֲעָתא ֲחָדא, ּ ֲּאִפילו ׁשַ ּ .

ִתיב ל ָדא ַמה ּכְ ים )ויקרא כו(, ְּוִעם ּכָ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ֹלא ְמַאְסּתִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ  ְוַאף ּגַ
ים ְוגֹו ַח ְוָי)בגין כך(', ְוֹלא ְגַעְלּתִ ְזּבֵ ַח ְסָתם, ָצא ֶאל ַהּמִ ְזּבֵ ר ִלְפֵני ְיָי, ֶאל ַהּמִ . ְסָתם' ֲאׁשֶ
ה ֶאת עֹוָלתֹו ְוֶאת עֹוַלת ָהָעם ְוגֹו, ְּוִכֶפר ָעָליו ְלָבַתר ְּוִכֵפר ָעָליו ַמאי ָקא . 'ְוָיָצא ְוָעׂשָ

י יֹוֵסי. ַמְייֵרי ַקְדִמיָתא, ָאַמר ִרּבִ ָעְלָמא ּבְ ָעָרא ֶחֶסד ּבְ   .ְלִאּתְ

אָנא ָרֵאל, ּתָ ֵני ִיׂשְ ִתיב ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמֻטְמאֹות ּבְ ּּכְ ֶּאָלא . ַּמאי ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש. ּ
י ֶאְלָעָזר ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ַּחָייַבָיא ַעְבִדין ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא, ָהא ּתָ ּ ּּ ּ ּוִמְתָעִרין ִדיִנין, ּ ְוַגְרִמין , ּ

א ֲאָבא ַמְקְדׁשָ ָלָאה. ְּלִאְסּתַ אֵרי ְלִאְתּגַ יָפא ׁשָ ּקִ ָעְלָמא. ְּוִחְוָיא ּתַ ּוְכֵדין ִדיִנין ִמְתָעִרין ּבְ ּ ,
ָאה ּכָֹלא, ּוְבַהאי יֹוָמא ֲהָנא ְלַדּכְ ֵעי ּכַ ּוְלִאְתַעְטָרא , ּּבָ א )א ולאתערא''ס(ּ ְתָרא ַקִדיׁשָ ּ ּכִ

ִּדיֵליה א, ּ א ְדַמְלּכָ ְּדִהיא ֵריׁשָ ִגין ְדֵייֵתי ַמְלּכָ. ּ ַמְטרֹוִניָתאּּבְ ָרָאה ּבְ א , א ְלַאׁשְ ְוַכד ֵריׁשָ
א ָנִטיל אן , ּּכָֹלא ָנִטיל, ְּדַמְלּכָ ַמְטרֹוִניָתא וְלַאְתֲעָרא ֵחידו וִבְרּכָ ְּוֵייֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ּ ּ ּ ּ

ָעְלָמא וכד , א בגין דייתי מלכא לאזדווגא במטרוניתא ולאתערא חדו וברכאן בעלמא''ס(. ּבְ

  )יל כלא נטילרישא דמלכא נט

ָלָמא  ַכח ְדָכל ׁשְ ּתְ א)א שלימו''נ(ִּאׁשְ ּ ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ְלָייא, ּ ַכֲהָנא ּתַ ְתָרא . ּבְ ַער ּכִ ְּדִאי ִאּתְ
ִּדיֵליה ַכח, ּ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ׁשְ ַער ְוֹכָלא ּבִ ּּכָֹלא ִאּתְ ּ ִתיב ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש. ּ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ .

ַקְדִמיָתא ְוִכֶפר ַעל ַה ָעְלָמא. ּקֶֹדׁשּּבְ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ָעְלָמא, ְלַאְסּגָ ָאה ֵחידו ּבְ ּוְלַאְסּגָ ְוַכד . ּ
ַמְטרֹוִניָתא א וּבְ ַמְלּכָ ַכח ּבְ ּתְ ֵּחידו ְדִזווָגא ִאׁשְ ּ ּ ּ ין, ּ ׁשִ ּמָ ל ׁשַ ֵני ֵהיָכָלא, ּכָ ְלהו , ְוָכל ּבְ ּּכֻ ּ

ֵחידו  ָכחו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ אְּוָכל חֹוִבין ְד. )וכד חידו דעלמא(ּ ָפר ְלהו, ָּחבו ָקֵמי ַמְלּכָ ִּאְתּכַ ֲהָדא . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1990דף [ -ּ

ְטָהרו' ִּמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי, ּהוא ִדְכִתיב ִתיב ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה . ּּתִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ּקֶֹדׁש ַעד ֵצאתֹו ֹבאֹו ְלַכֵפר ּבַ ֹאֶהל מֹוֵעד ּבְ ֲעָתא ְדָעאל ְלַזְווָגא ְלהו. ּּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ֲעָתא ּוְב, ּ ׁשַ

א וַמְטרֹוִניָתא ְּדִמְזַדְווִגין ַמְלּכָ ּ ּ יתֹו, ּ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ֲעָתא ְוִכֶפר ּבַ ַּהִהיא ׁשַ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף ס -' גזוהר חלק [

אָנא ֹאֶהל מֹוֵעד)ויקרא טז(, ּתָ י ִיְצָחק ָפַתח,  ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ּבְ  )ויקרא כו(, ִּרּבִ
ִריִתי י ֶאת ּבְ ִריִתי ִיְצָחק ְוגֹוְוָזַכְרּתִ ְּוַהאי ְקָרא אוְקמוָה',  ַיֲעֹקב ְוַאף ֶאת ּבְ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ָגלוָתא, ּ הֹון ּבְ ִריך הוא ִעּמְ א ּבְ ְבָיכֹול קוְדׁשָ ּּכִ ּ א , ְּ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ
ְייהו ְלָעְלִמין א ֲחֵזי. ָּלא ִאְתָעֵדי ִמּנַ ִזְמ, ּתָ ָגלוָתא ְדָבֶבלּבְ ָכחו ּבְ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ָּנא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ ,

ְרָיא יַנְייהו ׁשַ א ּבֵ ִכיְנּתָ לוָתא, ּׁשְ הֹון ִמן ּגָ ּוִבְזכות ִאיּנון ַצִדיַקָייא . ְּוָתאָבת ִעּמְ ּ ּ ּ ו ''דף ס(ּ

ַאְרָעא )ב''ע ָארו ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ַאְרָעא, ּ אַרת ּבְ ְייהו ְלָעְל, ׁשָ ְּוָלא ַאְעֵדי ִמּנַ י . ִמיןּ ָאַמר ִרּבִ
א, ְּיהוָדה ַמְלּכָ ְּדִאְתַהְדַרת ַמְטרֹוִניָתא ּבְ א, ּ ִהלוָלא ְדַמְלּכָ ְּוִאְתַהָדר ּכָֹלא ּבְ ּ ּּ ך , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

דֹוָלה ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ דֹוָלה ַוַדאי, ִּאְקרון ַאְנׁשֵ ֶנֶסת ַהּגְ   .ּּכְ

אָנא ָגלוָתא, ּתָ ָרֵאל ּבְ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ִאיןִא, ּ ִריך הוא ַאְקִדים , ּי ִאיּנון ַזּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

לוָתא, ְּלַרֲחָמא ָעַלְייהו ּוְלַאָפָקא לֹון ִמּגָ ִאין. ּּ ָגלוָתא, ְּוִאי ִאיּנון ָלא ַזּכָ ב לֹון ּבְ ַעד , ְּמַעּכֵ
ַזר ַּההוא ִזְמָנא ְדִאְתּגְ ח ּקוְדׁשָ, ְּוִאיּנון ָלא ִאְתַחְזָיין, ְוַכד ָמָטא ִזְמָנא. ּ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ ּא ּבְ ְ

ֵמיה ָגלוָתא, ִּליָקָרא ִדׁשְ י ְלהו ּבְ ְּוָלא ַאְנׁשֵ ִריִתי ַיֲעקֹוב , ּ י ֶאת ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָזַכְרּתִ
ִּאֵלין ֲאָבָהן ְדֹכָלא. 'ְוגֹו א, ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ.  

י ִחָייא ָאַמר ָלָלא , ֶּאָלא. ָכאַמאי ַטֲעָמא ַיֲעֹקב ַקְדָמָאה ָה, ִּרּבִ ִגין ְדַיֲעֹקב ּכְ ּּבְ
א, ַּדֲאָבָהן ְּוהוא ִאיָלָנא ַקִדיׁשָ ך. ּ ִגין ּכָ יה ֲאִחיָדא' ו, ְּבְ א ּבֵ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ְוָהִכי ָקֵריָנן , ּ

ו י ִיְצָחק. 'ַיֲעקֹוב ּבְ ַאְתוֹוי י''ָאַמר ָוא, ִרּבִ ְּדָיִרית ְירוָתא ְדי, ג ְמִכיָלן''ו ּבְ ּ ּּבוִעין ג ַמ''ּ
א ְּדַמּבוָעא ְסִתיָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ִליל ו''ָוא, ִרּבִ ְּדָיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא' ו, ֶּאָלא. 'ו' א' ו ֲאַמאי ּכָ ָמה , ּ ּכְ
ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה)יחזקאל א(ְדַאּתְ ָאֵמר  א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ָסִתים ' א. ּ

ַגִויה ּּבְ ְלָייאּ יב,  ְוָלא ִאְתּגַ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ י )בראשית כב(, ּ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ',  ְנֻאם ְיָי)א''ל ע''ק( ּבִ
ִתיב ך ּכְ ִגין ּכָ ְתָרָאה, ְוָלא ִאְקֵרי, ְּבְ ָלָלא ְדַקְדָמָאה, ּבַ ְתָרָאה. ּּכְ א ''נ(ָהא אֹוִקיְמָנא , ּבַ

ִּאיהו ִסיוָמא ְדגוָפאְּד, ּ ָדא ְיסֹוד)בתראה' קדמאה ו' בתראה כללא דו ּ ּ ּוְכָלָלא ִדיֵליה, ּּ ּ ְוַעל . ּ
ָדא ִליָלן ַאְתָוון ָדא ּבְ ָּדא ּכְ א ְוִסיוָמא, ו''ָוא, ּ ֵּריׁשָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ   .ּּכְ

ֵרין ַאְתָוון ִאיּנון, ְוָתאָנא ְווָנא ָוא, ּּתְ ַהאי ּגַ ב . ּן אוף ָהִכי''ּנו, ּו ַדֲאֵמיָנא''ּכְ ְוַאף ַעל ּגַ
ּאוְקמוָה ִמָלהְּד ּ א''ּנו, ּ פוָפה' נ: ּן ָהִכי ִמְתָפְרׁשָ ּוְסִמיָכא ָלה ו. ָּדא ַמְטרֹוִניָתא, ּּכְ ְּדִאיהו ', ּ ּ

יה, ְיסֹוד ְרָכא ִמּנֵ ִגין ְלִאְתּבָ ְּפׁשוָטה' ן. ּּבְ טוָתא ְדִתְפֶאֶרת, ּ ִּאְתַפּשְׁ ּ ִליָלן . ּ ְּוַעל ָדא ּכְ
ָדא, ַאְתָוון ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ יָמא. ּ ַּאְנפֹוי ִמּנו' ֲּאַמאי ַאְהָדר ו, ְוִאי ּתֵ פוָפה''ּ ְּוַאְהָדר , ּן ּכְ

י ן ְּפׁשוָטה' ַּאְנפֹוי ְלַגּבֵ א. ּ ִגין ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ א, ּ ַּאְהָדר ַאְנפֹוי ָלֳקְבֵליה ְדַמְלּכָ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1991דף [ -ּ

ַגָויה ָאת ָאֳחָרא''ֵמ, ְוָתאָנא ִליל ּבְ ּם ָלא ּכָ ְּפתוָחה' א מּ ֶאָל)בגין(, ּ ' מ. ְּסתוָמה' ם, ּ
ְּפתוָחה ה: ּ ר ִעּמָ ד ְדַכר ִאְתַחּבָ ְּדהוא ּכַ ּ ּ ְּדָהא ְסִתיִמין ֲאְרָחָהא ְוַאף ַעל . יֹוְבָלא: ְּסתוָמה' ם. ּ

ִטין ְלִזְמִנין ב ְדִמְתַפׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּגַ ן ָנעול )שיר השירים ד(ְוִאית ְדַמְתֵני ְבַהאי ּכְ ּ ּגַ
ל ָנעול ַמְעָין ָחתוםֲאחֹוִת ּי ַכָלה ּגַ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ֵמיה, ָאַמר ִרּבִ ִגין ׁשְ ָרֵאל ּבְ ר ְלהו ְלִיׂשְ א ַאְדּכַ א ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ִתיב)כדין(, ְוָאַהְדַרת ַמְטרֹוִניָתא ְלַאְתָרָהא ֹבאֹו ,  ּכְ ֹאֶהל מֹוֵעד ּבְ ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ּבְ

ֲהָנא. ּקֶֹדׁשְּלַכֵפר ּבַ ך ּכַ א, ְּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדָעאל ְלַיֲחָדא ׁשְ ׁשַ ּּבְ א, ּ קוְדׁשָ ּוְלַכְפָרא ּבְ ּּ ,
ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו. ְּלַזְווָגא ְלַמְלּכָ ִתיב ְוָכל ָאָדם ֹלא ִיְהֶיה ּבְ   .'ּכְ

אָנא י ְיהוָדה ָאַמר, ּתָ ָלָמא, ִּרּבִ ַער ׁשְ ֲהָנא ִאּתְ ָעְלָמאּכַ א,  ּבְ ְוַתְנָיא ָעאל . ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ
א ַחד ַדְרּגָ ַּאְסֵחי ּגוֵפיה, ּבְ א. ּ א ָאֳחָרא ַאְסֵחי ּגוֵפיה, ָּנִפיק ֵמַהאי ַדְרּגָ ְּלַדְרּגָ ָאִחיד . ּ

ַהאי וְבַהאי ָלָמא ּבְ ֲחָדא, ִּקֵדׁש ְידֹוי, ּׁשְ ְרָכאן ּכַ ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹו. ּוִמְתּבָ ּוְבֹכָלא ּבָ , ָבָדאּ
ּוָבֵעי ְלַאֲחָזָאה ְלבוׁשֹוי ָוון, ּ ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ְדִיְתּכַ ׁש ּכְ ְּדִיְתַלּבָ ּ ּ ָמה , ּ ַּעד ִדיַסֵדר ּכָֹלא ּכְ ּ ּ

ְְדִאְצְטִריך ֵאי, ּ ְרכון ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּוִיְתּבָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ אָנא ִרּבִ ְגִליפֹוי'' יֹו)'ד(ָּפַתח , ּתָ ִסְטִרי, ד ּבִ יֹו, ןַאְתָוון ּבְ ָרן ּבְ ד ''יֹו. ד''ִאְתַקּשְׁ
יֹו'' יֹו)ו''לוי(. ד''ָאִזיל ְליֹו י בה, ו''ד ָאִזיל ְלָוי''יֹו. ד''ד ָסִליק ּבְ ׁשֵ ּנְ א. 'ִמְתּכַ ּוְמַכִוון ַדְעּתָ ּ ּ ,
ר ה ָוא' ִאְתַחּבָ   .ו''ּבְ

ְרעֹוי ' ה ְכִסיִסין)א בתרעוי''ס(ִּעָלָאה ָאִחיד ּתַ ִגלוֵפי ּתַ ּ ּבְ ְנִהירו ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ַאֲחָדא , ּ ּּבִ
ְבִעין ַאְכַסְדִרין ְסִתיִמין ין ִזְמִנין', ָסִליק ה. ְמָאה ְוׁשִ ְרִעין ַקְייִמין ' ָלן, ְּוִאְתַעָטר ַחְמׁשִ ּתַ

ִעְטרֹוי, ְּדַקְייִמין ָלף ּבְ ד ִאְתּגְ א, ּכַ ַּנֲהִרין ַאְנִפין ְדַמְלּכָ ט ְלע''ָוא, ּ ִליִפין''ּו ִאְתְפׁשָ   .ב ּגְ

ע)'לו' ה, ד''א מתעטר ביו''נ(', ְלו' ר הְּמַעֵט ְתִרין' ֶאֶלף ְוה'  ּבְ ַחד , ְמָאה ּכִ ְּדִמְתַעְטָרן ּבְ ּ
ְתָרא ֲעָטָרה)שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּכִ ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו,  ּבַ ּׁשֶ ין' ו. ּ ְתֵרין ֵריׁשִ , ּבִ

א ִליָפא ֵריׁשָ א ְדּגוְלְגָלָתא ּגְ ֵּריׁשָ א, ּד ְלֵעיָלאקֹוָצא ַח, ּ ', ָנִחית ְלו' ְוי, ְוקֹוָצא ַחד ְלַתּתָ
ַוְייהו)ו''ו נחית לוא''א וא''ס( ּגַ ִליָפא ְדִגלוִפין ּבְ ּ ּגְ ּ ּ א, ּּ ְבִעין ַאְנִפין ְדִעְטִרין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּׁשִ ּ ּ .

ִביִעין וַפְרִחין יה ָטאִסין ּגְ ּּבֵ ְלִפין ַחד , ָּדא ָסִליק, ּ ַחדְּוָדא ָנִחית ִמְתּגַ   .ּבְ

ר י ה' ִאְתְקּשַׁ ו' ה', ּבְ ה' ו', ּבְ ָדא)'בה' ו', בו' ו', בו' ה', בה' א ו''ס(. 'ּבְ , ּ ָדא ָאִחיד ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּתֹו ַוָיֹפזו ְזרֹוֵעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב)בראשית מט(, ּּכְ ֵאיָתן ַקׁשְ ב ּבְ ׁשֶ ּ ַוּתֵ ּ ּ .

ך ֵאיָתן מֹוׁשָ)במדבר כד(, ּוְכִתיב ַלע ִקּנֶ ּסֶ ים ּבַ ֶָבך ְוׂשִ ר . ָ ֵדין ִאְתְקּשַׁ ּ ּכָֹלא )א''ז ע''דף ס(ּכְ
ַחד ָדא, ַחד ּבְ ָחן, ָדא ּבְ ְלהו, ַנֲהִרין ַמְפּתְ ְּוַנֲהִרין ַאְנִפין ּכֻ ּ ְלהו ַנְפִלין ַעל , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ
ַּאְנַפְייהו ּוִמְזַדְעְזָען, ּ ָמא ְיָקָרא ַמְל, ּ ִריך ׁשְ ּכוֵתיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמיןְְוַאְמֵרי ּבְ ּ ּ.  

יה ְדַכֲהָנא ר ִעּמֵ ָּקָלא ִמְתַקּשָׁ ְייהו, ּ ְּוהוא ָאִתיב ְלַגּבַ ְטָהרו. ּ ְטָהרו ָלא ַאְמִרין . ְּוָאַמר ּתִ ּּתִ
א ֲהֵני ְוַעּמָ ַאר ּכַ א, ׁשְ ֲהָנא ַרּבָ ר ּכַ יה ַההוא ָקָלא, ּבַ ר ּבֵ ד ִאְתְקּשַׁ ּּכַ ּ.  
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אָנא יב ִמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם', אֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָיִּמּכֹל ַחטֹ, ּתָ יָון ִדְכּתִ ּּכֵ . 'ֲאַמאי ִלְפֵני ְיָי, ּ
י ִיְצָחק ׁש'  ִלְפֵני ְיָי)ב''ע ע''שמות ק(, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ   .ַמּמָ

א ְדַיְרָחא ִסְפִרין ְפִתיִחין, ְּדַתְנָיא ֵּמֵריׁשָ ְּוַדְייֵני ַדָייִנין, ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּ י ִדיִנין ּבְ ּתֵ ּ ּבָ
ִדיָנא, ִאְתַמְסָרן ַפְתָחא ּבְ ָעה ְלַיְרָחא, ְלִאּתְ ׁשְ ַּעד ַההוא יֹוָמא ְדִאְקֵרי ּתִ ַההוא יֹוָמא. ּ , ּּבְ

ְלהו ְלָמאֵרי ְדִדיָנא ַּסְלִקין ִדיִנין ּכֻ ּ ּּ ֵני ּכוְרְסָייא ִעָלָאה ְדַרֲחֵמי, ּ ּוְמַתּקְ ּ א, ּּ א ַקִדיׁשָ . ְּלַמְלּכָ
ַההוא יֹו אּּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ָעאן ִיׂשְ ֶחְדָווָתא ְלַקְדמות ָמאֵריהֹון, ָמא ּבָ ְּלֶמְחֵדי ּבְ ין ְליֹוָמא , ּ ְּדַזּמִ

א ְדַרֲחֵמי, ָאֳחָרא כוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְּלֵמיַתב ָעַלְייהו ּבְ ּ ּ ָרנוָתא, ּ כוְרְסָייא ְדַווּתְ ּּבְ ּ ּ.  

יִחין ָקֵמיה ְּוָכל ִאיּנון ִסְפִרין ִדְפּתִ ּ ל ִאיּנון חֹוִביןּוְכִת, ּ ּיִבין ָקֵמיה ּכָ י לֹון, ּ , ּהוא ְמַזּכֵ
ְלהו י לֹון ְמּכֻ ּוַמְדּכֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִמּכֹל ַחטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ְיָי, ּּ ְטָהרו' ּ ׁש' ִלְפֵני ְיָי. ּּתִ , ַמּמָ

ִּאיּנון ְדַאְמֵרי ְקָרא יר, ַעד ָהָכא ַאְמִרין, ּ ְטָהרוְּוֵלית ְרׁשו ְלָאֳח. ְוָלא ַיּתִ ָּרא ְדִליָמא ּתִ ּ ,
א ֲהָנא ַרּבָ ְּדָפַלח פוְלָחָנא, ֶּאָלא ּכַ פוֵמיה, ּּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ר ׁשְ ְּוָקׁשַ ּ ר , ּ ְוַכד ֲהָוה ִאְתְקׁשַ
פוֵמיה ֵרך ּבְ ּוִמְתּבָ ּ יה, ְּ ַּההוא ָקָלא ָנִחית וָבַטׁש ּבֵ ּ פוֵמיה ְדַכֲהָנא, ּ ְּוִאְתְנִהיר ִמָלה ּבְ ּ ּ ְואֹוֵמר , ּ

ָּפַלח פוְלָחָנא. ְּטָהרוּתִ ּ ָארו, ּ ּתָ ל ִאיּנון ִעָלִאין ְדִאׁשְ ְרִכין ּכָ ּוִמְתּבָ ּ ּ ּּ.  

ּוְלָבַתר ַאְסֵחי ּגוֵפיה ּ א, ְּוִקֵדׁש ְידֹוי, ּ פוְלָחָנא ָאֳחָרא ַקִדיׁשָ ְּלַאֲעָלא ּבְ ָוון . ּ ַּעד ְדִיְתּכַ ּ
א ִמּכָֹלא, ְּלֵמיַעל ַלֲאַתר ָאֳחָרא ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ּׁשוִרין ָסֲחִרין ֵליה' ג. ּ ֲהֵני ָאחֹוי, ּ , ּכַ

ְלהו, ְוֵליָוֵאי א ּכֻ ָאר ַעּמָ ל ׁשְ ּוִמּכָ ְצלֹוָתא ְוִקְטָרא )ברכאן קמיה(. ּּ ּ ַזְקִפין ְיִדין ָעֵליה ּבִ
ַרְגֵליה ְּדַדֲהָבא ַזְקָפא ּבְ ִקיוַמְייהו, ְּפִסיָען' ָנִטיל ג. ּ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּבְ ּ ּּ ְתֵריה ְוָלא ַנְטִלי, ּ ּן ּבַ

 .)הוה אקטיר קטורת(

יה)רשימא בלבא( ,ְּפִסיָען ָאֳחָרן' ָנִטיל ג ּ ַאְסַחר ְלדוְכּתֵ ים , ְּפִסיָען' ָנִטיל ג. ּ ַאְסּתִ
ר ְלֵעיָלא, ַעְייִנין ִרין, ָּעאל ַלֲאַתר ְדָעאל. ְּוִאְתְקׁשַ ְדֵפי ִדְכרוַבָייא ְמַזּמְ ַמע קֹול ּגַ ּׁשָ ּ ּ ּ ,

ְדִפ ן ּגַ אן ְלֵעיָלאְּוָאִקיׁשָ ּין ְפִריׂשָ ְדַפְייהו וִבְלִחיׁשו , ֲהָוה ַאְקִטיר ְקטֹוֶרת. ּ ָכא קֹול ּגַ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ ּ ּ ּ
ָקן   .ִּאְתַדּבְ

 ] בשנה179יום [סדר הלימוד ליום ב ניסן 

ֲהָנא ָזֵכי ַכח, ִאי ּכַ ּתְ ֵחידו ִאׁשְ ְּדָהא ְלֵעיָלא ּבְ ֲעָתא ָנִפיק ַרֲעָו, ּּ ַהִהיא ׁשַ א ּאוף ָהָכא ּבְ
ָמא ֵמֵריִחין ְדטוֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ִדְלֵעיָלא, ִּדְנהֹוָרא ּסְ ִּמְתּבַ ּ ּ ּ ָכל ַההוא , ּ ְּוַאְזָלא ּבְ

ְתֵרי נוְקֵבי ְדחוָטֵמיה, ֲאַתר ָּאִעיל ֵריָחא ּבִ ּ ּ א, ּ ָבא ִלּבָ ְלִחיׁשו. ְוִאְתָייׁשְ ֵדין ּכָֹלא הוא ּבִ ּּכְ ּ ּ ,
ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ֶחְדָווָתא. ןּוִפְטָרא ָלא ִאׁשְ ְרעוָתא ּבְ ְצלֹוָתא ּבִ ֲהָנא פוֵמיה ּבִ ָּפַתח ּכַ ּ ּ ּ ְּוַצֵלי , ּ

  .ְּצלֹוֵתיה

ַתר ְדִסֵיים ּּבָ ְדַפְייהו, ּ ִמְלַקְדִמין ּגַ רוְבָייא ּכְ ַּזְקִפין ּכְ ּ ּּ ִרין, ּ ֲהָנא . ּוְמַזּמְ ֵדין ָיַדע ּכַ ּכְ
ִּדְרעוָתא ֲהוֹו ְּוִעיָדן ֶחְדָווָתא ְלֹכָלא, ּ ל ְצלֹוֵתיהְוַע, ּ א ַיְדִעין ְדִאְתַקּבֵ ּּמָ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
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ינו)ישעיה א( ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ב ַלֲאחֹוֵריה. ּ ְּוהוא ּתָ ְּוַצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ ּ .
ָאה חוָלֵקיה ְדַכֲהָנא ַּזּכָ ּ ַכח ַה, ּ ּתְ ְּדָהא ַעל ְידֹוי ֵחידו ַעל ֵחידו ִאׁשְ ּ ּהוא יֹוָמא ְלֵעיָלא ּ ּ

א ִתיב, ְוַתּתָ ֲעָתא ּכְ ָכה לֹו)תהלים קמד(, ַעל ַהִהיא ׁשַ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְיָי, ּ ַאׁשְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ' ַאׁשְ
ַעּנו ֶאת )ז''ויקרא ט(. ֱאֹלָהיו ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ּתְ ִביִעי ּבֶ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ת עֹוָלם ּבַ ּ ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחּקַ

י ִחָייא ָפַתח. 'ְוגֹוַנְפׁשֹוֵתיֶכם  ִּרּבִ י )ישעיה כו(, ּ ִקְרּבִ ַלְיָלה ַאף רוִחי ּבְ י ִאִויִתיך ּבַ ּ ַנְפׁשִ ָּ

ֲחֶרָך ְוגֹו ַלְיָלה. 'ֲּאׁשַ י ִאִויִתיך ּבַ ַּנְפׁשִ ָ ֵעי ֵליה. ּ ַלְיָלה ִמּבָ י ּבַ ַּנְפׁשִ י ִאִויִתיך, ּ ַָמאי ַנְפׁשִ ַאף . ּ
ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ּרוִחי ּבְ ֵעי ֵליהְיׁשַ, ּ ֲּחֶרך ִמּבָ אָנא. ָ ִריך הוא רוָחא , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

א ְדֹכָלא ְּוַנְפׁשָ ּתְ, ּ י ְורוִחי ַאּנְ ָרֵאל ַאְמֵרי ַנְפׁשִ ך. ְּוִיׂשְ ָקא ּבָ ך ִאִויִתיך ְלַאְדּבְ ִגין ּכַ ְּבְ ָ ְּ ,
ָחא ְרעוָתך ּכְ ֲחֶרך ְלַאׁשְ ְַוֲאׁשַ ָּ.  

  ]ב'' עז''דף ס -' גזוהר חלק [

י יֹוֵסי ָאַמר ַעְרֵסיה, ִרּבִ ר ָנׁש ָנִאים ּבְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ יה. ּ ַסְלָקא ְוַאְסִהיַדת , ָּנְפָקא ַנְפׁשֵ
ר ָנׁש ּבַ יה ּבְ ָכל יֹוָמא, ּּבֵ ל ַמה ַדֲעַבד ּבְ א. ַּעל ּכָ י ִאִויִתיך , ּּגוָפא ָאַמר ְלַנְפׁשָ ַָנְפׁשִ ּ

ַלְיָלה ֲחֶרָךַּאף רוִח )ב''ז ע''דף ס(, ּּבַ י ֲאׁשַ ִקְרּבִ   .ּי ּבְ

י ִאִויִתיך ָָדָבר ַאֵחר ַנְפׁשִ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּאְמָרה ּכְ י , ְּ ַנְפׁשִ
ַלְיָלה ִּאִויִתיך ּבַ ָ יֵני ֲעַמְמָיא, ּ ָגלוָתא ּבֵ עֹוד ַדֲאָנא ּבְ ּּבְ ָתא , ּ יׁשָ ל ּבִ י ִמּכָ א ''נ(ּוְמִניָעא ַנְפׁשִ

ֵני ֲעַמְמָיא)נפשי מכל פיסתאורוינא  ּ ְדקוְטָרא ּבְ י ִאִויִתיך, ּ ַָנְפׁשִ ִגין ְלָאָתָבא ְלַאְתִרי, ּ . ּבְ
ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ לֹוַמר, ּ ִדין ְלָבַני, ּכְ ְעּבְ ב ְדִאיּנון ְמׁשַ ַּאף ַעל ּגַ ְעּבוָדא, ּ ָכל ׁשִ , ּּבְ

אי א ָלא ִאְתָעֵדי ִמּנַ ּרוָחא ַקִדיׁשָ ַחר ָלך, ּ ִגין ְלִמׁשְ ד ִפּקוֶדיך, ְּבְ ָוְלֶמְעּבַ ּ ּּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ִריך הוא, ִרּבִ א ּבְ ָרֵאל ָקֵמי קוְדׁשָ ָּאְמרו ִיׂשְ ּ י, ְּ י ּבִ עֹוד ְדַנְפׁשִ ִָאִויִתיך , ּּבְ ּ
ַלְיָלה ַלְיָלה. ּּבַ ֲעָתא, ַּמאי ַטֲעָמא ּבַ ַהאי ׁשַ ִגין ְדַהאי ֶנֶפׁש ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּיך ְלַחְמָדא ִאְצְטִר, ּ ְ

ֲחֶרָך. ְָלך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ א, ּ י רוָחא ַקִדיׁשָ ַער ּבִ ד ִאּתְ ּּכַ ִאְתָערוָתא , ּ ֲחֶרָך ּבְ ֲּאׁשַ ּ
ד ְרעוָתך ְְלֶמְעּבַ ּ.  

ַאְרָעא ָפט ָנִחית ּבְ ִזְמָנא ְדִמׁשְ ָפֶטיך ָלָאֶרץ ּבְ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּּכִ ּּ ָמא ָעְלָמא, ָ ֵדין , ְלַבׂשְ ּכְ
ל ִדיָנא ְדֶצֶדק. ֶּצֶדק ָלְמדו יֹוְשֵבי ֵתֵבל לֹוַמר ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ּּכְ יה, ּ ֵצי ָעְלָמא ִמּנֵ ּתְ . ְּוָלא ִיׁשְ

ָפֶטיך ָלָאֶרץ, ֵּאיָמַתי ֶצֶדק ָלְמדו יֹוְשֵבי ֵתֵבל ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ ָּכַ י ִחְזִקָיה ָאַמר. ּ י , ַּרּבִ ַנְפׁשִ
ַלְיָלה ִּאִויִתיך ּבַ ָ ֶנֶס, ּ ָרֵאלָּדא ּכְ ֲחֶרָך. ת ִיׂשְ י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ.  

ַההוא ִזְמָנא, ָאַמר ַרְעָיא ְמֵהיָמָנארעיא מהימנא  ִּאֵלין ָמאֵרי ַמְתִניִתין ָמאֵרי , ּּבְ
ָלה, ָּחְכְמָתא ִעָלָאה ֲעָתא ְדִחיַקת לֹון, ָמאֵרי ָרֵזי ּתֹוָרה, ָמאֵרי ַקּבָ ּ ְוַהאי ִאיהו ְדָאַמר .ּׁשַ ּ

ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ַאָיל ּתַ א, ּּכְ ִכיְנּתָ י ׁשְ ְּדִאיּנון ֲאִפיֵקי ַמִים ְדאֹוַרְייָתא ְלַגּבֵ ּ ְוֵלית . ּ
ִעיָתא, ּתֹוָרה ֶּאָלא ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ִּדיהֹון ִאֵלין ֲאִפיֵקי ַמִים. ּ ַעְניוָתא, ּ יגֹוָנא ּבְ ֲעָרא ּבִ ּצַ , ּּבְ
יִרין ְדיֹוֵלָדהְּוִאֵל ּין ִאיּנון ֲחָבִלים ּצִ א, ּ ִכיְנּתָ ה, ְּדִאיִהי ׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ  ְוָתֵגל )משלי כג(, ּ

ך ּוְבִאיּנון ֲחָבִלים. ָיֹוַלְדּתֶ ֲעָרא ִדְלהֹון, ּ ּצַ ֵהא ּבְ   .ּּתְ
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הֹון ְווַחת ּבְ ּוְבִאיּנון ֲחָבִלים ְדּצַ ּ ְבִעין ַסְנֶהְדִרין ִדְל, ּ ָעַרת ׁשִ ַער קֹול , ֵּעיָלאִּאּתְ ַּעד ְדִיּתְ
ִּדיָלה ַעד ְיהֹוָ ּוִמַיד , ה''ּ ְּדִאיּנון ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות'  קֹול ְיָי)תהלים כט(ּ ּ ,

תולֹות ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה)תהלים מה( ׁש, ּ ּבְ יֹוֵלָדה ַמּמָ ְלהֹון ִיהֹון לֹון ִחיל ּכַ ּּכֻ ַדֲחִקין, ּ , ּבְ
ֲעָתאְּדַדֲחָקא ל ר ָהָרע, ֹון ׁשַ יִכין ְדִיּצֶ ה ְנׁשִ ַכּמָ ה ַדֲחִקין, ּּבְ ַכּמָ יך לֹון ּבְ ְּדִחְוָיא ְדָנׁשִ ּ ְּ.  

יָחא ַחת ְלאֹוָלָדא ְמׁשִ ַההוא ִזְמָנא ִאְתַפּתְ ּּבְ ִדיִקים, ּ ִגין ֲחָבִלים ְודֹוֲחִקים ְדּצַ ּּבְ ּוָמאֵרי , ּ
ּוָמאֵרי ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ִּמדֹות , ָמאֵרי ֶחֶסד, ָמאֵרי ִיְרָאה ְוַאֲהָבה,  ּבֹוֶשת ַוֲעָנָוהָמאֵרי, ּ

י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִהים י ֱאֶמת, ַאְנׁשֵ ע, ַאְנׁשֵ ֲעָתא, ׂשֹוְנֵאי ָבּצַ ְּוַהאי הוא . ְּדַדֲחָקא לֹון ׁשַ
ְּדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּ א, ּ ן ָדִוד ּבָ ּבֶ ּדֹור ׁשֶ י ַחִיל ְיסֹוְבבו ֵמִע, ּ יר ָלִעיר ְוָלא ַּאְנׁשֵ

ֲאסו, ְּיחֹוָננו ְסַרח, ְּוִיְרֵאי ֵחְטא ִיּמָ ִהי ָהֱאֶמת ֶנְעֶדֶרת, ְוָחְכַמת סֹוְפִרים ּתִ ּוּתְ ן , ּ ּתֵ ֶפן ּתִ ְוַהּגֶ
יֹוֶקר, ִּפְרָיה   .ְּוַהַיִין ּבְ

ּוֵמִאיּנון ָקִלין ְדָיִהיַבת ּ ְבִעין, ּ ְּדִאיּנון ׁשִ יִבין ְדַיַע, ּ ְבִעין ּתֵ ָרה' ְָנך ְיָיָּלֳקֵבל ׁשִ יֹום ּצָ , ּבְ
ַחת ַרְחָמה ִּאְתַפּתְ יִתין', ְּדִאיִהי ב, ּ ֵרין ּבֵ ִליָלא ִמּתְ יִחין' ְלאֹוָלָדא ב, ּכְ ה , ְמׁשִ ְּוָאִעיַלת ֵריׁשָ

ָהא ְרּכָ ין ּבִ א ִדיָלה, ּבֵ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ ִעיָתא, ּ ַּעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ֵרין ׁשֹוָקָהא. ּ ח ְוהֹוד, ּתְ ֵרי, ֶנּצַ ן ּתְ
יִחין. ְנִביִאים ֵרין ְמׁשִ ן אֹוִליַדת ּתְ ּמָ ַהִהיא ִזְמָנא ַוֶיֱחׂשֹוף ְיָערֹות. ִמּתַ ר ָנָחׁש , ּּבְ ִיְתַעּבָ

  )כ רעיא מהימנא''ע(ֵמָעְלָמא 

ְמעֹון י ׁשִ א ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמיה ְדִרּבִ י ַאּבָ ִּרּבִ ַפְלּגו ֵליְלָיא, ּ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ְלִמְלֵעי , ָּקם ִרּבִ
אֹו יה. ַרְייָתאּבְ א ִעּמֵ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָּקמו ִרּבִ ְמעֹון ְוָאַמר. ּ י ׁשִ  )תהלים מב(, ָּפַתח ִרּבִ

י ַתֲערֹוג ֵאֶליך ֱאֹלִהים ן ַנְפׁשִ ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ּכֵ ַאָיל ּתַ ָּכְ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה . ּ ּ
ל ַע, ַּחְבַרָייא ָרֵאל ִמּכָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ יןַּזּכָ ִריך הוא ָיַהב לֹון אֹוַרְייָתא , ּמִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א א, ַּקִדיׁשָ ין ֵמֲאַתר ַקִדיׁשָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ְּואֹוִרית לֹון ִנׁשְ ד ִפּקודֹוי, ּ ִגין ְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ,
אֹוַרְייָתא ָעא ּבְ ֲעׁשְ ּתַ אֹוַרְייָתא, ּוְלִאׁשְ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ . ִּמּכָֹלאָּלא ָדִחיל , ּ

יב י ְבָעְנִיי)תהלים קיט(, ִּדְכּתִ ֲעׁשוָעי ָאז ָאַבְדּתִ ּ לוֵלי ּתֹוָרְתך ׁשַ ָּ.  

  ]א''ח ע''דף ס -' גזוהר חלק [

ֲעׁשוָעי ַּמאן ִאיּנון ׁשַ ֲעׁשוִעים ִאְקֵרי. אֹוַרְייָתא. ּ ְּדאֹוַרְייָתא ׁשַ יב, ּ  )משלי ח(, ִּדְכּתִ
ֲעׁשוִעים יֹום יֹום ְּוָדא הוא ְדָתֵניָנן. ָּוֶאְהֶיה ׁשַ ָעא ִעם , ּ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָאֵתי ְלִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִגְנָתא ְדֵעֶדן ַּצִדיַקָייא ּבְ ָעא. ּּ ְעׁשְ ּתַ הו. ַמאי ְלִאׁשְ ִגין ְלֶמְחֵדי ּבְ ּּבְ ִאין ִאיּנון , ְּדָתֵניָנן. ּ ַּזּכָ
ַּצִדיַקָיא הו, ּ ִּדְכִתיב ּבְ ג ַע)ישעיה נח(, ּ ְתַעּנַ ְקיו ', ל ְיָי ָאז ּתִ ָגא ֵמַההוא ׁשַ ִגין ְלִאְתַעּנְ ּּבְ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדַנֲחָלא ך)ישעיה נח(ּכְ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ְבָיכֹול. ָ ְוִהׁשְ ִריך , ּכִ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ

הו ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּהוא ִמׁשְ ְקיו ְדַנֲחָלא, ּ ֵּמַההוא ׁשַ ּ הו ַצִדיַקָי, ּ ֵגי ּבְ ְּדִמְתַעּנְ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָאֵתי . יאּ
ָעא ִעם ַצִדיַקָייא ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ ָעא ִעם , ְּוָכל ַמאן ְדִאׁשְ ְעׁשְ ּתַ דף (ָזֵכי ְלִאׁשְ

ַּצִדיַקָייא )א''ח ע''ס ְקיו ְדַנֲחָלא, ּ ֵּמַההוא ׁשַ ּ ּ.  
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אָנא ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים, ּתָ ַאָיל ּתַ ֶנֶסת ִי, ּּכְ ָרֵאלָּדא ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ׂשְ תהלים (, ּכְ

ה)כב ּ ֱאָילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים. ּ ְקיו ְדַמּבוֵעי , ּתַ ָיא ִמּשַׁ ּקְ ּתַ ַּוַדאי ְלִאׁשְ ּ ּ
ֲערֹוג. ַּעל ְיֵדי ְדַצִדיק, ְּדַנֲחָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ּתַ ן , םּ ַלֲערוֹגת ַהּבֹוׂשֶ)שיר השירים ו(, ּכְ ּכֵ

י ַתֲערֹוג ֵאֶליך ֱאֹלִהים ָייא ִמָנך. ַָנְפׁשִ ּקְ ּתַ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְְלִאׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

ַּמּבוֵעי ַנֲחָלא ַמאן ִאיּנון ַּמּבוָעא ַחד ְלֵעיָלא. ּ יב, ּ  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן )בראשית ב(, ִּדְכּתִ
ן ְוגֹו קֹות ֶאת ַהּגָ ן . 'ְלַהׁשְ ּמָ א, ָנִגיד ְוָנִפיקּוִמּתַ ְנּתָ ֵקי ּגִ ַּנְגִדין , ְּוָכל ִאיּנון ַנֲחִלין, ּוַמׁשְ

ְתֵרי ַמּבוִעין ין ּבִ ׁשִ ּנְ ְּוָנְפִקין וִמְתּכַ ְּדִאְקרון ֶנַצח ְוהֹוד, ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ֲאִפיֵקי ַמִים, ּ ַההוא , ּ ּּבְ
ַּדְרָגא ְדַצִדיק ְקָי, ּ ּתַ ְּדִמֵניה ָנִגיד ְוָנִפיק וִמׁשְ ּ אּ ְנּתָ ֲחָדא . א ּגִ ך ַאָיל וְצִבי ּכַ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְ

ְכֵחי ּתַ   .ּ ֶצֶדק ְוַצִדיק)א איל וצבי אקרון עטרת ויסוד''נ(, ִמׁשְ

אָנא ִתיב , ּתָ ִתיב ָחֵסר, ַּאָילֹות, ְּיחֹוֵלל ַאָילֹות'  קֹול ְיָי)תהלים כט(ּכְ ָּדא , ַּאֶיַלת ּכְ
ֶדה  ַפְלגות ֵליְלָיא, ְּדַתְנָיא, )דבר אחר אילות השדה(. )א דא אילת דשחר''נ(ַאְילֹות ַהּשָׂ , ּּבְ

ָעא ִעם ַצִדיַקָייא ְעׁשְ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִריך הוא ָעאל ְלִגְנּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַהאי קֹול , ְּ
א, ָנִפיק יָרא ַקִדיׁשָ א ְדַסֲחָרֵני ּכוְרְסָייא ַיּקִ ל ִאיּנון ַאַיְלּתָ ְּוָכִאיב ּכָ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ

ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)שיר השירים ג( ים ּגִ ּשִׁ ָּדָבר ַאֵחר ְיחֹוֵלל ַאָילֹות. ּ ׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
ִריַח)איוב כו( ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר.  חֹוְלָלה ָידֹו ָנָחׁש ּבָ ַיְעַרת  )שמואל א יב(. ַּוֶיחׂשֹוף ְיָערֹות ּכְ ּבְ

י)שיר השירים ה( ּוְכִתיב, ַּהְדָבׁש י ַיְעִרי ִעם ִדְבׁשִ א ְדָיְנָקא , ּ ָאַכְלּתִ ִאּמָ ְּוַיְנָקא ְלהו ּכְ ּ
  .ִלְבִנין

א י ַאּבָ ֲחֶרָך)ישעיה כו(, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַלְיָלה ַאף רוִחי ּבְ י ִאִויִתיך ּבַ ּ ַנְפׁשִ ּ ּּ ָ ,
ֵעי ֵליה ַלְיָלה ִמּבָ י ּבַ ַּנְפׁשִ ֲחֶרָך. ּ ֵעי ֵליהְי, ֲּאׁשַ ֲחֶרך ִמּבָ ּׁשַ ָּאַמר ֵליה ָהא אוְקמוָה. ָ ּ בראשית (, ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )ג''כ ר ִאיׁש)איוב יב( ּכְ ׂשַ ל ּבְ ל ָחי ְורוַח ּכָ ָידֹו ֶנֶפׁש ּכָ ר ּבְ   .ּ ֲאׁשֶ

מֹוָדע  ּתְ א ְורוָחא ִאׁשְ א ֲחֵזי ַנְפׁשָ ֲחָדא ְלָעְלִמין)א אשתתפי''ס( )א אשתעי''ס(ּּתָ ָנ.  ּכַ א ּתָ
ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלִמְפַלח ְלקוְדׁשָ ֵליָמָתא ְדָבֵעי ּבַ ּפוְלָחָנא ׁשְ ּ ּ ְּ ּ יָנן , ּ ָמה ְדַתּנִ  )דברים ו(ּּכְ

ׁש. 'ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ִריך הוא ְרִחימוָתא ְדֶנֶפׁש ַמּמָ א ּבְ ְּדַיְרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,
ְּוָדא הוא ְרִחימוָתא ׁשְ יה ְורוֵחיה, ֵליָמָתאּ ְּרִחימוָתא ְדַנְפׁשֵ ּ ּ ּ קו ִאֵלין . ּ ָמה ְדִאְתְדּבָ ּּכְ ּ ּ ּ

גוָפא ִריך )א כדין''ס(. ְּוגוָפא ָרִחים לֹון, ּּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלַרֲחָמא ֵליה ְלקוְדׁשָ ך ִיְתָדָבק ּבַ ְ ּכַ ְּ ּ ּּ
יה ְורוֵחיה, ּהוא ְּרִחימוָתא ְדַנְפׁשֵ ּ ּ ּ יה, ּ ָקא ּבֵ י ִאִויִתיך ֲה. ְּלַאְדּבְ ָָדא הוא ִדְכִתיב ַנְפׁשִ ּ ּ

ַלְיָלה  ׁש)כלומר(ּּבַ י ַמּמָ   . ַנְפׁשִ

ֲחֶרָך י ֲאׁשַ ִקְרּבִ ַּאף רוִחי ּבְ ְרִחימוָתא ַסִגיָאה, ּ ך ּבִ ָקא ּבָ ִּאְתַדּבְ ַלְיָלה, ְּ ר ָנׁש . ּּבַ ְּדָבֵעי ּבַ
ִריך הוא א ּבְ ֵּמְרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָכל ֵליְלָי, ְּ פוְלָחֵניה, אְלֵמיָקם ּבְ ְדָלא ּבְ ּתַ ְּלִאׁשְ ַעד , ּ

ך ָעֵליה חוָטא ְדֶחֶסד, ְּדִיְתַער ַצְפָרא ְּוִיְתְמׁשַ ּ ּ ר ָנׁש , ְּדַתְנָיא. ְ ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּדְרִחימוָתא ָדא ָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ֵאי ְקׁשֹוט ִדְמַרֲחִמין ֵליה, ּ ְּוָהֵני ַזּכָ ּ 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1996דף [ -ּ

ִריך הוא ָהִכי א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ִגיֵניהֹון, ּ ין , ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ּבְ ִזיִרין ָקׁשִ ל ּגְ ְלִטין ַעל ּכָ ְוׁשַ
א ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ   )בגין דיתקיים עלמא בגיניהון( )א היא''נ(. ּ

אָנא יה ְלֵעיָלא, ּתָ רוֵחיה ְוַנְפׁשֵ ָאה ְדִאְתַדָבק ּבְ ַּההוא ַזּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ַמְל, ּ אּבְ א ַקִדיׁשָ ְרִחימוָתא , ּכָ ּּבִ
ְדָקא ֵיאֹות א. ּכְ ַאְרָעא ִדְלַתּתָ ִליט ּבְ ּׁשַ ְּוָכל ַמה ְדָגַזר ַעל ָעְלָמא ִאְתַקָיים, ּ , ְמָנא ָלן. ּ

ֵּמֵאִלָיהו יב. ּ ִנים ָהֵאֶלה ַטל '  ַחי ְיָי)מלכים א יז(, ִּדְכּתִ י ְלָפָניו ִאם ִיְהֶיה ַהּשָׁ ר ָעַמְדּתִ ֲּאׁשֶ
י ִאם ְלִפי ְדָבִריּוָמָטר   .ּ ּכִ

  ]ב''ח ע''דף ס -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי א, ּתָ ין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ֲעָתא ְדַאְתָיין ִנׁשְ ׁשַ ּּבְ ֵאי ָעְלָמא , ּ ְּוִאיּנון ַזּכָ
א וַמְטרֹוִניָתא ְלּכָ ְלֵפי ְלהו ִמּמַ ְּמׁשַ ּ ֲעָתא ְדָנִח, ְּזִעיִרין ִאיּנון, ּ ִּדְבַההוא ׁשַ ּ ַּקְייָמא ָקֵמי , יתּ

א ה, ַמְלּכָ ָלא ּבָ ּכְ א ְלִאְסּתַ ּוְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ א , ּּכְ ב קוְדׁשָ ֲעָתא ְדָנׁשַ ׁשַ ּּבְ ּ
ַמָיא ָכל ֵחיָלא ְוֵחיָלא ִדׁשְ ִריך הוא רוָחא ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְלהו ַחָייִלין ִאְתָעִבידו, ְ ּּכֻ ּּ ְוַקְייֵמי , ּ

ִקיוַמְייהו ּּבְ ּ ל ְצָבָאם)תהלים לג(ָּדא הוא ִדְכִתיב ֲה, ּ ּ וְברוַח ִפיו ּכָ ּ בו ַעד . ּ ְייהו ִאְתַעּכְ ּוִמּנַ ּ ּ
ִריך הוא  א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א )ב''ח ע''דף ס(ְּ   .ָּאִחית ְלהו ְלַתּתָ

ֵרי ָעְלָמא, ְוָתאָנא ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַּקְייֵמי ַקּמֵ ּ ּ ּבו ַעד ְוִאְתַעּכָ, ְּ
ַאְרָעא א, ְּדָמָטא ִזְמָנא ְלַאֲחָתא לֹון ּבְ ִליטו ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוִאֵלין ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַחי , ּּ

י ְלָפָניו' ְיָי ר ָעַמְדּתִ ִתיב, ֲאׁשֶ ר ֲאִני עֹוֵמד ָלא ּכְ י, ֲאׁשֶ ר ָעַמְדּתִ ְלָבַתר ַאְהָדר . ֶּאָלא ֲאׁשֶ
ְּוִאיּנון ָאֳחָרִנין ָלא ַסְלִקין ַעד ִדימותון, ּיהְּוָסִליק ְלִאָדֵר, ְּלַאְתֵריה ּ ּ ִגין ְדָלא ַקְיימו . ּּ ּּבְ ּ

ִאיּנון ָאֳחָרִנין ִליָחא. ּקֹוֶדם ָלֵכן ּכְ ך ֵאִלָיהו ִאְתָעִביד ׁשְ ּוְבִגין ּכַ ּּ ְּוִאֵלין , ַּמְלָאָכא ְלֵעיָלא, ְ
א ָקן ַיִתיר ְלַמְלּכָ ְּדִמְתַדּבְ ּ.  

ִסְפָר ְחָנא ּבְ ּכַ ין ִדְלֵעיָלאַאׁשְ ּא ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְדָכל רוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ִליחוָתא, ּ , ָּעְבִדין ׁשְ
ְּוֻכְלהו ַאְתָיין ֵמֲאַתר ַחד ַחד. ּ ין ִדְכִליָלן ּבְ ֵרי ַדְרּגִ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ִמּתְ ְּדִנׁשְ ּ ּ ך , ּּ ְוְבִגין ּכַ ּ

יהֹון ַיִתיר, ַּסְלִקין ַיִתיר ן. ּואְוָהִכי ה, ְוַדְרּגֵ ּמָ ְּוָכל ִאיּנון ַדֲהוֹו ְטִמיִרין ּתַ ַּנְחּתו וְסִליקו , ּ ּ ּ
ַחֵייהֹון יה ִמיָתה, ּּבְ ַכח ּבֵ ּתְ גֹון ֲחנֹוך ְדָלא ִאׁשְ ּּכְ ּ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמָלה ָדא. ְ ֲחנֹוך ְוֵאִלָיהו, ּ ּּבַ ּ ְ.  

ין  ִרין ַוֲחֵמׁש ֶאֶלף ַדְרּגִ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא ְלִנ)לצדיקייא(ְּוָתאָנא ְמָאה ְוֶעׂשְ ּׁשְ ּ ְּסִליקו , ּ
ְרעוָתא ֵרי ָעְלָמא, ּּבִ ָעְלָמא ֵדין, ַעד ָלא ִאְתּבְ ָנא ְלהו ּבְ ִריך הוא ְמַזּמְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָכל , ְּ ּבְ

ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ְּוַסְלִקין ְוָטאִסין ָעְלָמא, ָּדָרא ְוָדָרא ֵרי ּבִ ּוִמְתַקּשְׁ ּ א , ּ ין קוְדׁשָ ִריך הוא ְּוַזּמִ ּּבְ ְ

הו א ָעְלָמא ּבְ ְּלַחְדּתָ ִתיב, ּ ים ְוָהָאֶרץ )ישעיה סו(, ָּעַלְייהו ּכְ ַמִים ַהֲחָדׁשִ ר ַהּשָׁ י ַכֲאׁשֶ  ּכִ
ה ְוגֹו ַעּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם)ז''ויקרא ט(. 'ַהֲחָדׁשָ ָרֵאל , ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ָקָאַמר, ּ ּתְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ

ְכִחין ָקֵמי ַמְלּכָ ּתַ ִאיןִמׁשְ א ַזּכָ ִריך הוא, א ַקִדיׁשָ א ּבְ י קוְדׁשָ ִּויֵהא ְרעוָתא ִדְלהֹון ְלַגּבֵ ּ ּ ְּ ,
יה ּוְלִאְתַדְבָקא ּבֵ ּ ֵפר ְלהו חֹוַבְייהו, ּ ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ יָעָאה, ְּוַעל ָדא. ּּ ְתׁשִ ֵתי ּבִ , ַּמאן ְדָאַכל ְוׁשָ

ָייא ּתְ ֵמיְכָלא וִמׁשְ יה ּבְ ָגא ַנְפׁשֵ ּוְמַעּנְ ּ ְתֵרין חוָלִקיןִא, ּ א ּבִ יָרָאה ִעּנוָיא ְדַנְפׁשָ ֲעׂשִ ַכח ּבַ ּתְ ּׁשְ ּ ּ ,
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יָרָאה יָעָאה ַוֲעׂשִ ׁשִ י ּתְ ִאלו ִאְתַעּנֵ ַכח ּכְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּּגוָפא , ְּלַאְכְלָלא ּכָֹלא: ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם. ּ
א ַהאי יֹוָמא, ְוַנְפׁשָ ָעא ּבְ ּנְ ְפָרא ַעל חֹוֵביהֹון, ּוְלִאְתּכַ   .ְּלִאְתּכַ

י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם אָנא ּכִ ּּתָ ּ יֹום ַהֶזה. ּ ֵעי ֵליה. ּּבַ ַּהיֹום ַהֶזה ִמּבָ ּ יֹום ַהֶזה . ּ ֶּאָלא ּבַ ּ
א, ַּדְייָקא יָקא ַקִדיׁשָ ְּדֵביה ִאְתְגֵלי ַעּתִ ּ ְּלַכָפָרא ַעל חֹוֵביהֹון ְדֹכָלא, ּ ּ ּ.  

ַעּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ָּדָבר ַאֵחר ּתְ י. ּ א ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ ה )קהלת ט(, ּ ַאּבָ  ִעיר ְקַטּנָ
ה ְמָעט ְוגֹו ים ּבָ ה', ַּוֲאָנׁשִ ָּהא אוְקמוָה, ִעיר ְקַטּנָ ה. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲאָבל ִעיר ְקַטּנָ , ּכְ

ית חֹומֹות ַוֵחיל ְוגֹו)ישעיה כו( ּ ִעיר ָעז ָלנו ְיׁשוָעה ָיׁשִ יב . 'ּ  ְוֹלא ָאֹבא )הושע יא(ּוְכּתִ
ִע ה. ירּבְ ְתָרָאה ִמּכָֹלא, ְזֵעיָרא ִהיא, ִעיר ְקַטּנָ ְּדִהיא ּבַ ָאה ִמֹכָלא, ּ ּתָ , ּׁשורֹוי ַרְבְרִבין, ּּתַ

יִפין ּקִ ין, ּתַ ה ְמָעט. ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִאְקֵרי, ַּקִדיׁשִ ים ּבָ אן ְלַסְלָקא , ַּוֲאָנׁשִ ְּזִעיִרין ִאיּנון ְדַזּכָ ּ ּ
ְּלַגָווה ה, ּ ֵרי ּבָ ּוְלִמׁשְ ְמקֹום '  ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי)תהלים כד(ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, ּ ּוִמי ָיקום ּבִ ּ

ה ְמָעט. 'ָקְדׁשֹו ְוגֹו ים ּבָ ְּוַעל ָדא ֲאָנׁשִ ּ.  

דֹול ְוָבא ֵאֶליָה ֶמֶלך ּגָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ה. ְּ ְּלִאְזַדְווָגא ּבָ ה, ּ ֵרי ּבָ ּוְלִמׁשְ ְוָסַבב , ּ
ָמה ְד, ּאֹוָתה ּ ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלה ְנֻאם ְיָי)זכריה ב(ַאּתְ ָאֵמר ּכְ ּוָבָנה . 'חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ְוגֹו' ּ

דֹוִלים ְּדָבָנה ׁשורֹוי, ָעֶליָה ְמצֹוִדים ּגְ ִפיִרין , ּ יִפין ֶיֱאָיאן ְוׁשַ ּקִ א מכל אבנין ''ס(ַּרְבְרִבין ּתַ

ין)יקירין ַגָווהְוָכל ְי, ִעיר ַהּקֶֹדׁש ִאְקֵרי. ּ ַקִדיׁשִ א ַעִייל ּבְ ָּקָרא ְדַמְלּכָ ּ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ ִהיא , ּ
א ל ִעְטֵרי ְדַמְלּכָ ִליָלא ִמּכָ ְלחֹוָדָהא ּכְ ה ִמְתַעְטִרין, ּּבִ א ּבָ ְּוָכל ִעְטֵרי ַמְלּכָ ך. ּ ִגין ּכָ , ְּבְ

ִתיב ה ְמָעט ּכְ ים ּבָ   .ַּוֲאָנׁשִ

ן ְוָחָכם ּוָמָצא ָבה ִאיׁש ִמְסּכֵ ּ ְנִקי ַכַפִים וַבר ֵלָבב)תהלים טו(, ִתיבֲּהָדא הוא ִדְכ, ּ ּ .
ן ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ִמְסּכֵ נֹות ְלַפְרֹעה)שמות א(ּכְ יִפין, ּ ַוִיֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ּקִ ִעְטִרין ּתַ , ִּמְתַעָטר ּבְ

ִעְטֵרי אֹוַרְייָתא א, ּבְ ִעְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ה ּבְ, ְוָחָכם. ּ ְּדָזֵכי ּבָ . ַהאי ָחְכָמהּ
פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ְוָחָכם ים ַיִתיר ִמּכָֹלא ְלַעְייָנא ּבְ ְּדהוא ַחּכִ ּ ּ ּ ּּ ה, ּ י ּבָ ִגין ְלִמְזּכֵ ּוְלַאֲעָלא , ּּבְ

ה ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבָ ָחְכָמתֹו, ּ ּוִמַלט הוא ֶאת ָהִעיר ּבְ ּוִמַלט. ּּ מֹו : ּ  )שמואל א כ(ּכְ

א ְוֶאְרֶאה ְלָטה ּנָ ה)בראשית יט( , ֶאת ֶאָחיִאּמָ ּמָ ְלָטה ָנא ׁשָ ּאוף ָהָכא וִמַלט הוא ֶאת .  ִאּמָ ּ ּּ
ָחְכָמתֹו   .ָהִעיר ּבְ

  ]א''ט ע''דף ס -' גזוהר חלק [

ן ַההוא ְסּכֵ ד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְוָאָדם ָלא ָזַכר, ְּוָאָדם ֹלא ָזַכר ֶאת ָהִאיׁש ַהּמִ ְּלֶמְעּבַ ּ ,
אֹוַר ְדָלא ּבְ ּתַ ֹכָלא, ְייָתאְּלִאׁשְ ר ּבְ ָנא ְדִאְתַחּבָ ַבר ִמְסּכְ ַההוא ּגְ ּּכְ ּ ִגין ) א''ט ע''דף ס(, ּ ּבְ

ה י ּבָ בוָרה)קהלת ט( .ְּלִמְזּכֵ י ָאִני טֹוָבה ָחְכָמה ִמּגְ ַההוא ָעְלָמא. ּ ְוָאַמְרּתִ ְּדָהא ּבְ ָלא , ּ
ֵאי ְקׁשֹוט, ָּיֲהִבין ְרׁשו ְלֵמיַעל ר ָהֵני ַזּכָ אֹוַרְייָתא יֹוָמא ְוֵליֵליָּהֵני ְדִמׁשְ, ּבַ ה ּבְ ְדֵלי ּבָ ּּתַ ּ ,

ַהאי ָעְלָמא ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ ּוִמְתַעְטֵרי ּבְ ּ הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּלֵמיַעל ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1998דף [ -ּ

ָמִעים זוָיה וְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ ן ּבְ ְסּכֵ ְּוָחְכַמת ַהּמִ יה. ּ ִלין ּבֵ ּכְ א ָלא ִמְסּתַ ֵני ָנׁשָ ְּדָהא ּבְ א ְוָל, ּ
יה ָרא ּבֵ ָעאן ְלִאְתַחּבְ ּוְלָאִצית ְלִמלֹוי, ּּבָ ל ַמאן ְדָאִצית ְלִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא, ְּדָתָנא. ּ ּּכָ ּּ ,

ַהאי ָעְלָמא ָאה הוא ּבְ יַני, ַּזּכָ יל ּתֹוָרה ִמּסִ ּוְכִאלו ַקּבִ ֵעי . ּּ ר ָנׁש ָנֵמי ּבָ ל ּבַ ַּוֲאִפילו ִמּכָ ּ
ַמע ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא ְּלִמׁשְ ּוַמאן ְדַאְרִכין אוְדֵניה ָלֳקְבֵליה. ּ ּ ּ ּ א , ּ ָיִהיב ְיָקָרא ְלַמְלּכָ

א ִתיב. ְוָיִהיב ְיָקָרא ְלאֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשָ ּ ַהיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַלְיָי)דברים כז(, ָּעֵליה ּכְ ּ '
  .ֱָאֹלֶהיך

אָנא יה ְדִרּבִ, ּתָ ּיֹוָמא ַחד ֲהוֹו ַאְזֵלי ַחְבַרָייא ִעּמֵ ּ ְמעֹוןּ ְמעֹון, י ׁשִ י ׁשִ ֲחֵמיָנא , ָאַמר ַרּבִ
ְלהו ִעָלֵאי ין ּכֻ ִּאֵלין ַעּמִ ּ ְלהו, ּּ ֵאי ִמּכֻ ּתָ ָרֵאל ּתַ ְּוִיׂשְ ַדר . ַמאי ַטֲעָמא, ּ א ַאׁשְ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ

ה ַאְתָרָהא , ַּמְטרֹוִניָתא ִמיּנֵ הו ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. )כלומר שפחה(ְּוָאִעיל ַאּמָ  )י למשל( ,ּכְ
ֹלׁש ָרְגָזה ֶאֶרץ ְוגֹו ַחת ׁשָ י ִיְמלֹוך ְוגֹו. 'ּתַ ַחת ֶעֶבד ּכִ ה. 'ְּתַ ִביְרּתָ י ִתיַרׁש ּגְ ְפָחה ּכִ ַמאן . ְּוׁשִ

ְפָחה ְתָרא נוְכָרָאה. ׁשִ ִמְצַרִים, ִּהיא ּכִ ִריך הוא ּבוְכָרא ִדְלהֹון ּבְ א ּבְ ְּדָקַטל קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִּדְכִתיב . ְּ
כֹור)שמות יא( ר ַאַחר ָהֵרָחִים ַעד ּבְ ְפָחה ֲאׁשֶ ַקְדִמיָתא.  ַהּשִׁ , ַאַחר ָהֵרָחִים ֲהַות ָיְתָבא ּבְ

א ּתָ ה, ְוַהׁשְ ִביְרּתָ יַרׁש ּגְ ְפָחה ּתִ   .ַּהאי ׁשִ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָכה ַרּבִ ָלא ַמְטרֹוִניָתא, ּבָ א ּבְ א, ַמְלּכָ א ְדִאְתַדָבק . ָלא ִאְקֵרי ַמְלּכָ ַּמְלּכָ ּ
ְפָחה ּבְ ׁשִ הו ְדַמְטרֹוִניָתאּבְ ֲּאּמָ ָּאן הוא ְיָקָרא ִדיֵליה, ּ ּ ָרא . ּ ּוְזִמיָנא ָקָלא ְלַבּשְׂ
ך ָיֹבא )זכריה ט(ְוֵליָמא , ְלַמְטרֹוִניָתא ה ַמְלּכֵ ַל ם ִהּנֵ ת ְירוׁשָ ת ִציֹון ָהִריִעי ּבַ יִלי ְמֹאד ּבַ ְ ּגִ ּ ּ

ע הוא ָּלך ַצִדיק ְונֹוׁשָ ּ לֹוַמר. ְ ַּצִדיק הוא נֹוׁשָ, ּכְ ֲאַתר , עּ א ּבַ ּתָ ִגין ְדֲהָוה ָרִכיב ַעד ַהׁשְ ּּבְ
ְּדָלאו ִדיֵליה ּ ֲאַתר נוְכָרָאה, ּ   .ְּוָיִניק ֵליה, ּּבַ

ִתיב ָעִני ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור ַקְדִמיָתא)דלא(ָעִני , ְּוַעל ָדא ּכְ , ְורֹוֵכב ַעל ֲחמֹור,  ֲהָוה ּבְ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ִא, ּּכְ ּתָ ְתִרין ּתַ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהִּאיּנון ּכִ ִריך , ּין ְדַעּמִ א ּבְ ְְדָקִטיל קוְדׁשָ ּ ּ

ִמְצַרִים ּהוא ּבוְכָרא ִדְלהֹון ּבְ ּ ֵהָמה)שמות יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ כֹור ּבְ ל ּבְ ְוָהא ,  ְוּכָ
ע הוא. ּאֹוִקיְמָנא ִמֵלי ְבָיכֹול ַצִדיק ְונֹוׁשָ יר ִמּכָֹלא, ּּכִ ּהוא ַוַדאי ַיּתִ ּ א .ּ ּתָ ִגין ְדַעד ַהׁשְ ּ ּבְ

ָלא ֶצֶדק אֵרי ַצִדיק ּבְ ֲחָדא. ּׁשָ א ְדִיְזַדְווגון ּכַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ע הוא, ּ ְּדָהא ָלא ָיִתיב , ַּצִדיק ְונֹוׁשָ
ִסְטָרא ָאֳחָרא אָנא. ּבְ ם ַעל ֵלב ְוגֹו)ישעיה נז(, ּתָ ִדיק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ַהאי ְקָרא ',  ַהּצַ

ָיא ִד, ַקׁשְ ֵעי ֵליה, יק ָאָבדַהּצַ ׁש. ַּמהו ָאָבד, ֶּנֱאַבד ִמּבָ ָאַבד . ּוַמאי ָאָבד, ֶּאָלא ָאָבד ַמּמָ
ֲאַתר ָאֳחָרא, ְלַמְטרֹוִניָתא ְפָחה, ְּוִאְתַדָבק ּבַ   .ְּדִאְקֵרי ׁשִ

ְמעֹון י ׁשִ י ִיְצָחק ְלִרּבִ  ) ימשלי(ִּדְכִתיב , ָּהא ְדָתֵניָנן, ִּאי ִניָחא ָקֵמי ְדֹמר, ָאַמר ִרּבִ
ְבָעה ַקְייִמין ַקְייָמא ָעְלָמא, ַּמאן ְדָאַמר, ְּוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ְּדַעל ׁשִ ּוַמאן ְדָאַמר. ּ ַעל , ּ
ָבן ִמֵלי, ַּחד ַקְייָמא ָעְלָמא ֵּהיך ִמְתַייּשְׁ ּּכָֹלא ִמָלה ַחד הוא, ָּאַמר ֵליה. ְ ּ ִּאיּנון ' ְּדָהא ז, ּ

ּוְבהו ִאית ַחד ַקְייָמא ּ ַהאי ִאְתַקְייָמא, ְּוַקְייֵמי ָעֵליה, ּי ַצִדיקְּדִאְקֵר, ּ ְוַכד . ְּוָעְלָמא ּבְ
ִּאְתַקְייָמא ָעְלָמא ָעֵליה ְבָעה, ּ ְלהו ׁשִ ִאלו ִאְתַקָיים ַעל ּכֻ ּּכְ ּּ ִתיב. ּּ ְּוַצִדיק ְיסֹוד , ְּוַעל ָדא ּכְ

ה ֲאַתר. עֹוָלם ַכּמָ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי ּבְ
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ְפָח, ְוָתאָנא אַהאי ׁשִ ּתָ א ִדְלּתַ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְלָטָאה ּבְ ּה ְזִמיָנא ְלׁשַ ּ ָמה ַדֲהַות , ּ ּּכְ
ַקְדִמיָתא ְלָטא ּבְ ה)ישעיה א(ִּדְכִתיב , ַמְטרֹוִניָתא ׁשַ י , ּ ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ְפָחה ּכִ א ׁשִ ּתָ ְוַהׁשְ

ֹכָלא ה ּבְ ִביְרּתָ ִּתיַרׁש ּגְ ִריך הוא. ּ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ א ְלַמְטרֹוִניָתא ְלַאְתָרָהא ְלָאָתָב, ְּ
ַקְדֵמיָתא אן הוא ֶחְדָווָתא, ּכְ ּוְכֵדין ִמּמַ א, ּ ְוֶחְדָווָתא , ֲּהִוי ֵאיָמא ֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ

א. ְּדַמְטרֹוִניָתא ְפָחה, ֶּחְדָווָתא ְדַמְלּכָ ִגין ְדֵיתוב ָלה ְוִיְתְפַרׁש ִמּשִׁ ּּבְ ּ ּ ְדָקא ֲאֵמיָנא, ּ . ּכַ
א, ַמְטרֹוִניָתאְּוֶחְדָווָתא ְד ַמְלּכָ ִגין ְדֵתיתוב ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ּּבְ ּ ּ יִלי ְמֹאד , ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּגִ
ת ִציֹון ְוגֹו   .'ּּבַ

  ]ב''ט ע''דף ס -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ת עֹוָלם, ּתָ ִתיב ְוָהְיָתה זֹאת ָלֶכם ְלֻחּקַ ֵעי ֵליה. ּּכְ . ַמאי ֹזאת, ְּוָהְיָתה ָלֶכם ִמּבָ
ת עֹוָלם, ַאָמָרןָּהא ְד ת עֹוָלם ִאְתְקֵרי. ְלֻחּקַ ָכל ֲאַתר ַוֲאַתר ֻחּקַ א, ּבְ ֵזַרה ְדַמְלּכָ ְּדַעִייל , ּּגְ ּ

ֲאַתר ָדא ל ִנמוסֹוי ּבַ ּּכָ ים לֹון, ּ ָמאן ְדָסִתים ּכָֹלא, ְוַאְסּתִ ּּכְ ַאְסקוָפא ֲחָדא, ּ ת  )פ''ק(. ּּבְ ֻחּקַ
ַהאי ֹזאת. עֹוָלם ַוַדאי ִניִזין ִדיֵליה )ב''ט ע''דף ס( ּבְ ל ּגְ ים ְוָחַקק ּכָ ָּרׁשִ ְוָכל ְטִמיִרין , ּ

ִּדיֵליה ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש)ז''ויקרא ט(. ּ ִביִעי ּבֶ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ָעׂשֹור ַדְייָקא.  ּבַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּּבֶ . ּּכְ
ַעּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ַּוַדאי ָהִכי הוא, ּּתְ ַמר ַנְפׁשֹוֵתיֶכם , ּ א . ַּוַדאיְוָהא ִאּתְ ַנְפׁשָ ְּדָהא ּבְ

ְלָיא ִמְלָתא ך, ּּתַ ְוְבִגין ּכַ יָעָאה, ּ ׁשִ ִתָיה ִמּתְ ֲּאִכיָלה וׁשְ ב . ַּיִתיר ִמיֹוָמא ָאֳחָרא, ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ַגְווָנא ָאֳחָרא ַמר ּבְ ְּדַהאי ִמָלה ִאּתְ ִפיר, ּ ְּוֹכָלא ׁשַ ְוָכל ַחד , ְּוַהאי ְוַהאי ִמָלה ֲחָדא, ּ

ַאְתֵריה   .ּ ְוָהִכי הוא,ּּבְ

ַהאי יֹוָמא, ְוָתאָנא ל ֵחידו, ּבְ ָרנוָתא ְדָעְלִמין, ְּוָכל ְנִהירו, ּּכָ ְּוָכל ַווּתְ ְלָיין , ּ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ
א ִעָלָאה ִאיּמָ ה, ּּבְ ְּדָכל ַמּבוִעין ַנְגִדין ְוָנְפִקין ִמּנָ ּ ּ ל ִאיּנון ּבוִציִנין. ּ ּוְכֵדין ְנִהיִרין ּכָ ּ ּ ,

ֶחְדָווָתאְוַנֲהִרין ִבְנִה ַסם ּכָֹלא, ּירו ּבְ ַּעד ְדִמְתּבְ ְנִהירו. ּ ָכחו ּבִ ּתְ ל ִאיּנון ִדיִנין ִאׁשְ ּוְכֵדין ּכָ ּ ּ ּ ּ ,
ַעּנו ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם, ְוִדיָנא ָלא ִאְתָעִביד ְּוַעל ָדא ּתְ ּ.  

א י ַאּבָ ִּמן ּגוָפא ְדַמְתִניָתא, ָּהא אֹוִקים ָלה ֹמר, ָאַמר ִרּבִ לו ִיׂשְ, ּ , ָרֵאל ֵמַאְרָצםָּלא ּגָ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ְפרו ּבְ ּכָ ַּעד ׁשֶ ּ יב. ְּ ָדִוד ְוֹלא ַנֲחָלה )שמואל ב כ(, ִּדְכּתִ ּ ֵאין ָלנו ֵחֶלק ּבְ

י ֶבן ִיׁשַ ַמר, ּבְ ַהאי. ְוָהא ִאּתְ ְחָנא ּבְ ּכַ יב, ְקָרא ַאֲחִריָנא ַאׁשְ ָ ְרֵאה ֵביְתך )מלכים א יב(, ִּדְכּתִ

ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ָּדִוד ית ָדִוד ִאְקֵרי, ּ יב, ּּבֵ ָמה ִדְכּתִ ית ַיֲעֹקב )ישעיה ב(, ּּכְ  ּבֵ
אֹור ְיָי ית ַיֲעֹקב. 'ְּלכו ְוֵנְלָכה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבֵ י ֲאָפֵאר)ישעיה ס(ּכְ ְפַאְרּתִ ְּלכו . ּ וֵבית ּתִ

אֹור ְיָי יב', ְוֵנְלָכה ּבְ ן ְוָנָהר )בראשית ב(, ִּדְכּתִ קֹות ֶאת ַהּגָ ְוָנַטע ַהאי , יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ
יה ִעם ַצִדיַקָייא ָעא ּבֵ ְעׁשְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ּּגַ ּ ְרָיין, ּ ְּדֵביה ׁשַ ּ.  

אָנא פוִרים הוא ְוגֹו, ּתָ ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ִתיב ַאך ּבֶ ּּכְ ּ ּ ּ יֶתם ֶאת ' ְ ְוִעּנִ
ִביִעי ְוגֹוּוְכִתיב . ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ת עֹוָלם ּבַ יב. 'ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחּקַ ַּאך ִדְכּתִ ַמאי ָקא , ְ
ֵעי ָהָכא יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם . ְּלִמעוָטא ָקא ַאְתָיא, ָּאַמר ֵליה. ּבָ ְּדֵכיָון ְדָאַמר ְוִעּנִ ּ
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ָעה ַלֹחֶדׁש ִתׁשְ ָעׂשֹור, ּבְ ֵעי ֵליהְַאך ָעׂשֹור . ְָאַמר ְלָבַתר ַאך ּבֶ ְלָיא , ִּמּבָ ְּדֶבָעׂשֹור ּתַ
  .ִּמְלָתא

יֶכם)שמות יב(, ָּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ּתֵ אֹור ִמּבָ יתו ּשְׂ ּבִ ׁשְ יֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ּ ַאך ּבַ ְְוָתֵניָנן ַאך , ְ

ֲאִכיַלת ָחֵמץ, ִּחֵלק ר, ֶּחְציֹו ָאסור ּבַ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש. ְּוֶחְציֹו מוּתָ ְאוף ָהָכא ַאך ּבֶ ֵאיָמא , ּ
ָלאָכה  ּמְ ְּדֶחְציֹו ָאסור ּבַ ר, )א באכילה''נ(ּ יֶתם ֶאת . ְּוֶחְציֹו מוּתָ ְוִעּנִ ָּאַמר ֵליה אוף ָהָכא ּבִ ּ

ְלָיא ַכח ֶאָלא ִמַפְלּגות יֹוָמא וְלָהְלָאה, ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּתַ ּתְ ְּדָהא ִעּנוי ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּּ ִפיר הוא , ּ ְּוׁשַ ּ
יֶתם ֶאת ְוִעּנִ ַּאך ִחֵלק ּבִ   . ַנְפׁשֹוֵתיֶכםְ

י ֶאְלָעָזר ִתיב, ָאַמר ִרּבִ יֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְוגֹו)ויקרא טז(, ּכְ י ּבַ ֲּאַכֵפר ַעֵליֶכם . 'ּ ּכִ
ֵעי ֵליה ֶּאָלא ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם. ִּמּבָ ַהאי יֹוָמא , ְלַאְכְלָלא יֹוְבָלא, ּ ָקָאה ּבְ ְּדָנִגיד ַמּבוֵעי ְלַאׁשְ ּ
ָקָאה ּכָֹלא, ָּוָאה ּכָֹלאְלַאְר, ְלָכל ִעיָבר ּוְלַאׁשְ לֹוַמר, ְוָדא ֲעֵליֶכם. ּ ָאה , ּכְ ִגיֵניכֹון ְלַדּכְ ּבְ

ַהאי יֹוָמא יב ִלְפֵני ְיָי, ְלכֹון ּבְ ְטָהרו' ִּדְכּתִ לֹוט ָעַלְייכו ִדיָנא. ּּתִ ְּוָלא ִיׁשְ ּ.  

י ְיהוָדה ָרֵאל, ִּרּבִ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א ּבְ, ָּאַמר ַזּכָ ְּדקוְדׁשָ הוּ ִּריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּ ּוָבֵעי , ְ
ָאה ְלהו הו חֹוָבה, ְּלַדּכְ ח ּבְ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ֵני ֵהיָכֵליה, ּ ִגין ִדיהֹון ּבְ ּּבְ ֵהיָכֵליה, ּ ִּוידורון ּבְ ּ ּ .

ִתיב ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי ּכְ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ְוגֹו)יחזקאל לו(, ּ   .' ְוָזַרְקּתִ

י ְיהוָדה ים ְקָראִתיך ְיָי)תהלים קל(, ּ ָפַתחִּרּבִ ֲעַמּקִ ֲעלֹות ִמּמַ יר ַהּמַ ֵניָנן. 'ָ ׁשִ ֲעָתא , ּתָ ׁשַ ּבְ
ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ר ָנׁש, ְּ ָעא ְלִמְבֵרי ּבַ אֹוַרְייָתא, ּבָ ָאְמָרה , ְַאְמִליך ּבְ

יה ר ָנׁש, ַּקּמֵ ְבֵעי ְלִמְבֵרי ַהאי ּבַ ין הוא , ּתִ ךַּזּמִ ך, ְְלֶמֱחֵטי ַקּמָ ָזא ַקּמָ ין הוא ְלַאְרּגָ ְַזּמִ ִאי . ּ
עֹוָבדֹוי ֲעִביד ֵליה ּכְ ך, ּּתַ ר ָנׁש, ְָהא ָעְלָמא ָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם ַקּמָ ן ַההוא ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ָאַמר . ּּכָ

ָנא ִאְתָקִריָנא, ֵּליה ּ ֵאל ַרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים)שמות לד(, ְוִכי ְלַמּגָ ְ ּ ּ.  

ִריך הוא ָעְלָמאְוַע א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּד ָלא ּבָ ׁשוָבה, ְּ ָרא ּתְ ָּאַמר ָלה ִלְתׁשוָבה, ּּבָ ֲאָנא , ּ
ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ֵעיָנא ְלִמְבֵרי ּבַ ְַעל ְמָנת ְדַכד ְיתובון ָלך ֵמחֹוֵביהֹון, ּבָ ּ ּ ְּדֶתֱהִוי ְזִמיָנא , ּ

ק חֹוֵביהֹון ּבַ ּוְלַכְפָרא ָעַלְייהו, ְלִמׁשְ ֵני ּוְב. ּּ י ּבְ ׁשוָבה ְזִמיָנא ְלַגּבֵ ֲעָתא ּתְ ֲעָתא ְוׁשַ ָּכל ׁשַ
א ְייִבין ֵמחֹוַבְייהו, ָנׁשָ א ּתַ ֵני ָנׁשָ ִריך הוא, ְּוַכד ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ַבת ְלַגּבֵ ׁשוָבה ּתָ ַּהאי ּתְ ּ ְּ ,

ְּוִכֵפר ַעל ּכָֹלא ְפָיין, ּ ְלהו, ְוִדיִנין ִאְתּכַ ָמן ּכֻ ּסְ ּוִמְתּבַ ִּאְתָדֵכי ֵמחֹוֵביהּוַבר ָנׁש , ּּ ּ.  

  ]א''ע' דף ע -' גזוהר חלק [

ְדָקא ֲחֵזי ׁשוָבה ּכַ ַהאי ּתְ ֲעָתא ְדָעאל ּבְ ׁשַ ר ָנׁש ֵמחֹוֵביה ּבְ ֵּאיָמַתי ִאְתָדֵכי ּבַ ּ ּ י ִיְצָחק . ּ ִרּבִ
א ִעָלָאה, ָאַמר ְּדָתב ָקֵמי ַמְלּכָ א )א''ע' דף ע(ְּוַצֵלי , ּ ְּצלֹוָתא ֵמעוְמָקא ְדִלּבָ ּא הוא ֲהָד, ּ

ים ְקָראִתיך ְיָי ֲעַמּקִ   .'ִָדְכִתיב ִמּמַ

א ָאַמר י ַאּבָ ים ְקָראִתיך ְיָי, ִרּבִ ֲעַמּקִ ִניז הוא ְלֵעיָלא', ִָמּמַ ֲּאַתר ּגָ ְּוהוא ַעִמיָקא , ּ
ּוֵמַהאי ָנְפִקין ַנֲחִלין וַמּבוִעין ְלָכל ִעיָבר, ּ ְדֵביָרא)ב''ג ע''שמות ס( ּ ְּוַההוא ֲעִמיָקא , ּ
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ׁשוָבהַּדֲעִמ ָאה ֵמחֹובֹוי. ּיְקָתא ִאְקֵרי ּתְ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלָאָתָבא וְלִאְתַדּכְ ּ ַהאי עוְמָקא , ּ ּּבְ
ִריך הוא א ּבְ ִּאְצְטִריך ְלִמְקֵרי ְלקוְדׁשָ ְּ ים ְקָראִתיך ְיָי, ְּ ֲעַמּקִ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ִמּמַ ּ'.  

אָנא ר ָנׁש ָחב ָקֵמי ָמאֵר, ּתָ ֲעָתא ְדֲהָוה ּבַ ׁשַ ָחא, ּיהּּבְ ֵניה ַעל ַמְדּבְ ְוַכֲהָנא , ְּוָקִריב ָקְרּבָ
ְּמַכֵפר ָעֵליה עוֵתיה ָעֵליה, ּ ּוָבֵעי ּבָ ּ ּ ָמן, ִמְתָעִרין ַרֲחֵמי, ּ ּסְ ּוְתׁשוָבה ָאִריק , ְוִדיִנין ִמְתּבַ ּ

ְרָכאן ַמּבוִעין ְדַנְגִדין ְוָנְפִקין, ּבִ ּּבְ ּ ְלהו ּבוִציִנין ּכַ, ּ ְרִכין ּכֻ ּוִמְתּבָ ּ ּוַבר ָנׁש ִאְתָדֵכי , ֲחָדאּּ ּ
  .ֵּמחֹוֵביה

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְתִרין, ְּ ר ּכִ ין ְלֵעיָלא, ַּאִפיק ֶעׂשֶ ִּעְטִרין ַקִדיׁשִ ְּדִאְתַעָטר , ּ ּ
הו הו, ּּבְ ׁש ּבְ ּוִמְתַלּבָ ְּוהוא ִאיּנון, ּ ְּוִאיּנון הוא, ּ גוְמָרא, ּ ְלהֹוָבא ַדֲאִחיָדא ּבְ ׁשַ ּּכְ ן ְו, ּ ּמָ ֵלית ּתַ

ִּפרוָדא א, ָּלֳקֵביל ְדָנא. ּ ין ְלַתּתָ ְתִרין ְדָלא ַקִדיׁשִ ר ּכִ ִּאית ֶעׂשֶ זוֲהָמא , ּ ְּוִאיּנון ֲאִחיָדן ּבְ ּ
א ְּדטוְפָרא ְדַחד ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאְקרון ָחְכמֹות. ְּדִאְקֵרי ָחְכָמה, ּ ּ.  

ָרה ִזיֵני ָחְכמֹות ִאֵלין , ְוָתאָנא ָאבו . ַּנְחּתו ְלָעְלָמאֲּעׂשְ ְּוֻכְלהו ִאְסּתְ ּ  )א אשתאבו''ס(ּ
ִמְצַרִים ָעְלָמא, ּבְ ט ּבְ ר ֵמַחד ְדִאְתְפׁשַ ּּבַ י ִאיּנון, ּ ְּוֻכְלהו ִזיֵני ַחְרׁשֵ ּ ְייהו ַיְדֵעי ִמְצַרִים , ּ ּוִמּנַ ּ
ין ֵני ָעְלָמא, ַחְרׁשִ ל ּבְ נו. ַעל ּכָ ד ּכְ ָעאן ְלֶמְעּבַ ְייהו ְלעֹוָבֵדיהֹוןְּוַכד ִמְצָרֵאי ּבָ ַחְרׁשַ , ְּפָייא ּבְ

ַאְרָעא, ְּוַדְבִחין ְדָבִחין, ֲּהוֹו ַנְפֵקי ְלַחְקָלא ְלטוֵרי ָרַמֵאי ין ּבְ ְּוַסֲחִרין ַההוא , ְּוַעְבִדין ּגוּמִ
ין ָּדָמא סֹוֲחָרֵניה ְדָהֵני ּגוּמִ ּ ּ ין, ּ ַהְנהו ּגוּמִ ֵפי ּבְ ּנְ ָאר ָדָמא ִמְתּכַ ּוׁשְ ּ ּ ָר, ּ ִוין ָעַלְייהוּוִבׂשְ . ּא ׁשָ

ֵניהֹון ין, ּוַקְרִבין ָקְרּבְ יׁשִ ֲחָדא, ְּלִאיּנון ִזיִנין ּבִ ין וִמְתָקְרִבין ּכַ ׁשִ ּנְ ין ִמְתּכַ יׁשִ ְּוִאיּנון ִזיִנין ּבִ ּ ,
ַההוא טוָרא ֲהַדְייהו ּבְ ּוִמְתַפְייִסין ּבַ ּ ּ ּּ ּ.  

ְעּבוֵדיהֹון ׁשִ ָרֵאל ַדֲהוֹו ּבְ ִּיׂשְ ְייהו, ין ְלהֹוןָהוֹו ִמְתָקְרִב, ּ ְּואֹוְלפו ִמּנַ ַּוֲהוו ָטָעאן , ּ
ְתַרְייהו ה , ּּבַ ה ֹלא ַתֲעׂשו וְכַמֲעׂשֵ ם ּבָ ְבּתֶ ר ְיׁשַ ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֵ יב ּכְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ּ ּ ּ

ַנַען ְוגֹו ִעיִרים ְוגֹו', ֶאֶרץ ּכְ חו עֹוד ֶאת ִזְבֵחיֶהם ַלּשְׂ ּוְכִתיב ְוֹלא ִיְזּבְ אָנא.'ּ ֲעָתא ,  ּתָ ׁשַ ּבְ
י ַחְקָלא ּבֵ ֵני ַההוא ָדָמא, ַּדֲהוֹו ְמָקְרִבין ְלהֹון ַעל ּגַ ַּוֲהוו ְמַזּמְ ּ ַנְייהו, ּ ּוְמָקְרֵבי ָקְרּבְ ֲהוֹו , ּ

ין יׁשִ ל ִאיּנון ִזיִנין ּבִ ֵפי ּכָ ּנְ ִעיִרים, ִּמְתּכַ ַגְווָנא ִדׂשְ ֲעָרא, ְוָחָמאן ְלהֹון ּכְ ְלהו ַמְלָיין ׂשַ ּּכֻ ּ, 
ְעָיין ּומֹוָדֵעי ְלהו ַמה ְדִאיּנון ּבַ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יה, ּתָ ִתיב ּבֵ הו)בראשית כז(, ִּיְצָחק ַמה ּכְ ׁש ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמּשֵׁ ּ ַוִיּגַ ּ ,
ַמָיא ְדָנִגיד ַעל ַאְרָעא, )א הכא לא אתער''ס(ָּדא ָלא ִאְתָעֵדי , ָאַמר ֶּאָלא ִמַטָלא ִדׁשְ ּ ּּ ּ ּ .

י יֹוֵסיָאַמר ִר י ָהָאֶרץ, ּבִ ַמּנֵ ָרֵכיה, ּוִמׁשְ ֹכָלא ּבְ ּּבְ ְעָרא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ׂשַ ִגין ְדָחָמא ֵליה ּבְ ּּבְ ּ ,
ר ָדא י ָהָאֶרץ ִאְצְטִריך, ָּאַמר ְלֶמְעּבַ ַמּנֵ ְוִמׁשְ ְּוָלא זוֲהָמא ְדַאְרָעא, ּ ְּדַהאי זוֲהָמא הוא , ּ ּ ּ

ַמָיא ו, ְּדַאְרָעא ְּוַכד ַטָלא ִדׁשְ ּּ ר ַהאי זוֲהָמאּ ָראן ִאְתַעּבָ ִּמְגָדא ְדַאְרָעא ִמְתַחּבְ ּ ּ.  

י ִחָייא ין ַהאי הוא, ָּאַמר ִרּבִ ִאין ְדָלא ַקִדיׁשִ ּתָ ְתִרין ּתַ ְתַרְייָתא ְדִאיּנון ּכִ ּּבַ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ִתים)דברים יח(, ִדְכִתיב יָרָאה ְדֹכָלא,  ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהּמֵ ְּוָדא הוא ֲעׁשִ ּ ּ י ְּדַת. ּ ְנָיא ָאַמר ִרּבִ

י ְיהוָדה יַעָייא ִאֵלין ִאיּנון ַמִזיִקין ְדָעְלָמא, ִּיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ָתא ְדַרׁשִ ַּנְפׁשָ ּ ּּ ּ ּ.  
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י יֹוֵסי ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ ִדין ַמִזיִקין ּבְ ִּאי ָהִכי ַטב ְלהו ְלַחָייַבָיא ְדִאְתַעּבְ ּ ּּ ָּאן הוא , ּ
ם א ְדֵגיִהּנָ ַההוא ָעְלָמאָּאן הוא . ּעֹוְנׁשָ א ִדְזִמיָנא ְלהו ּבְ יׁשָ ּּבִ ּ י ִחָייא. ּ ָהִכי , ָּאַמר ִרּבִ

ֵניָנן ֲעָתא ְדָנְפִקין ֵמָעְלָמא, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּתָ ׁשַ יַעָייא ּבְ ָתא ְדַרׁשִ ַּנְפׁשָ ְרִדיֵני , ּּ ָמה ּגַ ּּכַ
ָלא ְלהו ֵני ְלַקּבְ ִּנמוִסין ִמְזַדּמְ ּ ּוְלַאְעָלָאה ְלהו , ּ יִהָנםּ ָכל , ְלּגֵ ְתַלת ִדיִנין ּבְ ְּוָעאִלין ְלהו ּבִ ּ

ם, יֹוָמא ֵגיִהּנָ הו. ּבַ ְּלָבַתר ִמְזַדְווֵגי ּבְ ּ ָעְלָמא, ּ אִטין ּבְ יַעָייא, ְוַאְזִלין ְוׁשָ ּוַמְטָען ְלהו ְלַרׁשִ ּ ּ ,
ְייהו ּמַ ׁשוָבה ִמּקַ ים ּתְ ְּלִאיּנון ְדָקא ַאְסּתִ ּ ּ ְייִבין ְלהו ְל. ּ יִהָנםְּלָבַתר ּתַ א ''נ(ְוִאְתָסאִבין , ּגֵ

ן)ואתדנון ּמָ ָכל יֹוָמא,  ּתַ   .ְְוַכך ּבְ

  ]ב''ע' דף ע -' גזוהר חלק [

הו ְּלָבַתר ְדַאְזִלין ּבְ ָעְלָמא, ּ הו ּבְ אִטין ּבְ ְּמַהְדִרין ְלִקְבַרְייהו, ְּוׁשָ א , ּ ן ּתֹוַלְעּתָ ְוַחּמָ
ָלן ָעַל ָרא וִמְתַאּבְ ׂשְ ֵרי ּבִ ְּדגוָפא ְמַנּקְ ּ ין ֲהוֹו ַאְזֵלי ְלֵבי ִקְבֵרי, ְּייהוּ י , ְּוִאיּנון ַחְרׁשִ ְוַחְרׁשֵ

ְייהו ַחְרׁשַ יה ַחד ְצִפיָרא, ְּוַעְבִדין ַחד ַצְלָמא ְדַבר ָנׁש, ּּבְ ְלָבַתר ָעאִלין . ְּוַדְבִחין ַקּמֵ
ַההוא ִקְבָרא, ְצִפיָרא )ב''ע' דף ע(ְּלַההוא  ִרין , ּּבְ ּבְ ּ ֵליה )א מדברין''ס(ְּוַההוא ַצְלָמא ְמּתַ

ע ִסְטִרין ע ִזיְווָיין ְדִקְבָרא, ְלַאְרּבַ ּוַמֲעִלין ֵליה ְלַאְרּבַ ּ ְייהו. ּ ַחְרׁשַ י ּבְ ֵדין ְמָחְרׁשֵ ֵפי , ּּכְ ּנְ ּוִמְתּכַ
ּנוֵפי ִּאיּנון ּכִ ין, ּ יׁשִ ָתא, ְּוִאיּנון ִזיִנין ּבִ ֵעי, ּוַמְייִתין ַהִהיא ַנְפׁשָ ּתָ ִקְבָרא וִמׁשְ  ְּוָעאל ּבְ

ֲהַדְייהו   .ּּבַ

י ִיְצָחק ָעְלָמא ֵדין, ָאַמר ִרּבִ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ְלהו , ּ ְּדָהא ּכֻ ּּ
ין א. ַּקִדיׁשִ ּּגוָפא ִדְלהֹון ַקִדיׁשָ ּ א. ּ א ִדְלהֹון ַקִדיׁשָ ַּנְפׁשָ א. ּ ּרוָחא ִדְלהֹון ַקִדיׁשָ ּ ְמָתא . ּ ִנׁשְ

יםִּדְלהֹון ֹקֶד ין ִאיּנון. ׁש ֳקָדׁשִ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ י ְיהוָדה. ּ ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ּ ,
ִתיב  ְמָתא , ּ ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה)בראשית א(ּכְ  ְּדָאָדם ַקְדָמָאה )עלאה(ָּדא ִהיא ִנׁשְ

א ֲחֵזי. )עלאה( ין ִאיּנון, ּתָ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ַחדְּוִאְתְד, ּ ָמה, ּרוַח, ֶנֶפׁש, ָּבקו ּכְ ְּוִעָלָאה . ְנׁשָ
ְייהו ָמה, ִּמּנַ   .ְנׁשָ

י יֹוֵסי א ִאית ֶנֶפׁש, ְּדָאַמר ִרּבִ ֵני ָנׁשָ ֻכְלהו ּבְ ּּבְ ֶפׁש, ּ ר ָנׁש . ְּוִאית ֶנֶפׁש ִעָלָאה ִמּנֶ ָזָכה ּבַ
ַהאי ֶנֶפׁש ְּדִאְקֵרי רוַח, ְּמִריִקין ָעֵליה ִעְטָרא ַחד, ּבְ  ַעד )ישעיה לב(, ּ הוא ִדְכִתיבֲהָדא. ּ

רֹום ֵּיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ִמּמָ ִאְתָערוָתא ָאֳחָרא ִעָלָאה. ּ ר ָנׁש ּבְ ַער ּבַ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ָלא , ּ ּכְ ְלִאְסּתַ
א א ַקִדיׁשָ ִנמוֵסי ַמְלּכָ ּּבְ ַההוא רוָחא. ּ יה ּבְ ר ָנׁש ּבֵ ָּזָכה ּבַ ּ א , ּ ִכְתָרא ַקִדיׁשָ ְּמַעְטִרין ֵליה ּבְ ּ ּ

ְּדָכִליל ּכָֹלא, ִּעָלָאה ָמה, ּ ַמת ֱאלֹוַה. ְּדִאְקֵרי ְנׁשָ ְּדִאְתְקֵרי ִנׁשְ ּ.  

ָרָזא ְדָרִזין א, ְּוָתאָנא ּבְ ֹלֹמה ַמְלּכָ גֹו ָרִזין ְדִסְפָרא ִדׁשְ ּּבְ יב, ַהאי ְקָרא. ּ  )קהלת ד(, ִּדְכּתִ
ָבר ֵמתו ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ י, ְּוׁשַ יָון ִדְכּתִ ִתיםּּכֵ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ ָבר , ב ְוׁשַ ּכְ ֲאַמאי ׁשְ

ַהאי ָעְלָמא. ֵּמתו ָבר ֵמתו ּבְ ּכְ ֶּאָלא ׁשְ פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון, ּ ּּבְ   )ב''ד ע''בראשית רכ(. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2003דף [ -ּ

 ] בשנה180יום [סדר הלימוד ליום ג ניסן 

ִתיב ן ּכְ ִריך הוא ְלַצִד, ְוַתּמָ א ּבְ ָלת ָמדֹוִרין ֲעַבד קוְדׁשָ ּּתְ ּ א דזכו אינון ''ס(ַחד , ּיַקָייאְּ

אן ְדִאיּנון ַצִדיַקָייא)צדיקייא דלא אישתציאו מהאי עלמא וכד אצטריך ּ ְלַנְפׁשָ ּ ּ ְּדָלא , ּ
ָלקו ֵמַהאי ָעְלָמא ַהאי ָעְלָמא, ִּאְסּתְ ִכיִחין ּבְ ְּוִאיּנון ַחִיין , ְְוַכד ִאְצְטִריך ָעְלָמא ַרֲחִמין. ּוׁשְ ּ

ַצֲעָרא ִּאיּנון ְמָצלו ְצלֹוָתא ָעַלְייהו, ַיְתִבין ּבְ ּ ְּוַאְזִלין ומֹוְדִעין ִמָלה ְלִאיּנון ְדִמיִכין , ּ ּ ּּ
ן ֵעֶדן ְדַאְרָעא, ּוִמְתָעִרין, ְּדֶחְברֹון ן רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ְּוַעאִלין ְלּגַ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ן , ּ ׁשָ ִמְתַלּבְ

ִעְטִרין ִדְנהֹוָרא הו, ּּבְ ְּוִאְתַייֲעטו ּבְ ֵזָרהְוַג, ּ ִריך הוא ָעִביד ְרעוָתא , ְזִרין ּגְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

  .ְוָחס ַעל ָעְלָמא, ִּדְלהֹון

ן ְדַצִדיַקָייא ְּוִאיּנון ַנְפׁשָ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ָנא ַעל ַחַיָיא, ִמׁשְ ְוַהאי ִאְקֵרי , ְּלַאּגָ
ְלָקא , ֶנֶפׁש ַהאי ָעְלָמא, ָמא ֵמַהאי ָעְל)א אשתצי''ס(ְוָדא ָלא ִאְסּתָ ִכיָחא ּבְ ָלא , ּוׁשְ ּכְ ְלִאְסּתַ

ָנא ַעל ָדָרא ּוְלִמְנַדע וְלַאּגָ ּ ּ ְּוַהאי הוא ְדָאְמרו ַחְבַרָייא. ּ ּ ּ ַצֲעָרא ְדָעְלָמא, ּ ְּדֵמֵתי ַיְדֵעי ּבְ ּ .
ַאְרָעא א ְדַחָייִבין ִדי ּבְ ְּועֹוְנׁשָ ַהאי הוא, ּּ ֶפׁש ַה, ּּבְ יב ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ יָהִּדְכּתִ   .ִהיא ֵמַעּמֶ

ַאְרָעא ן ֵעֶדן ִדי ּבְ ְנָייָנא הוא ּגַ ּוָמדֹוָרא ּתִ ּ ִריך הוא ָמדֹוִרין . ּ א ּבְ יה ָעֵבד קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ְּ

יִרין ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ִּעָלִאין ַיּקִ ּוְכַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּּכְ ּ ְווִנין. ּ ְתֵרין ּגַ , ְוֵהיָכִלין ּבִ
ְּדֵלית ְלהֹון חו ָנאּ ּבָ ָכל יֹוָמא, ׁשְ ִבין ְוֵריִחין ְדַסְלִקין ּבְ ְּוִאיָלִנין ַוֲעׂשָ אֵרי . ּ ּוְבַהאי ֲאַתר ׁשָ

ַּההוא ְדִאְקֵרי רוַח ְדִאיּנון ַצִדיַקָייא ּ ּ ּ ּ ּ אֵרי, ּ יה ׁשָ ּוָמדֹוָרא ְדַההוא רוָחא ּבֵ ּ ּ ּ ְּוָכל רוַח ְורוַח . ּ ּ
יָרא ְלבוׁש ַיּקִ א ּבִ ׁשָ ַגְוו, ִּמְתַלּבְ ּוְכַגְווָנא ְדַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה, ָּנא ְדַהאי ָעְלָמאּכְ ּ ּ ּ.  

ִליָתָאה א ְדִאיְתְקֵרי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ָמדֹוָרא ּתְ ַּההוא ָמדֹוָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ן . ּּ ְּדַתּמָ
א א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ִּמְתַעְדָנא ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ָמה, ּּ ָגא ְּוַהאי ִאְתְדַבק ְל. ְּדִאְקֵרי ְנׁשָ ִאְתַעּנְ

ִעדוָנא ִעָלָאה ּּבְ ּ ִתיב. ּ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ָּעֵליה ּכְ ְתַעּנַ יך ְוגֹו'  ָאז ּתִ ְבּתִ   .'ְָוִהְרּכַ

ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ָעְלָמא ַרֲחֵמי, ְוָתאָנא ׁשַ ְּבְ ִאין, ּ ְּוִאיּנון ַצִדיַקָייא ַזּכָ ּ ַּההוא ֶנֶפׁש . ּ
ָעְלָמא ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ָעְלָמא. ָנא ַעל ָעְלָמאְלַאּגָ, ְּדִאׁשְ אט ּבְ ּומֹוַדע , ֶנֶפׁש ָסִליק ְוָאִזיל ְוׁשָ

ְּורוַח ָסִליק ְוִאְתַעָטר. ְּלרוַח ָמה, ּ ִריך הוא. ּומֹוַדע ַלְנׁשָ א ּבְ ָמה ְלקוְדׁשָ ּוְנׁשָ ּ ְּ ּוְכֵדין ָחס . ּ
ִריך הוא ַעל ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ א. ְּ א ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ֵדין ַנְחּתָ ָמה אֹוַדע ְלרוַחְנ, ּּכְ ְּורוַח , ּׁשָ

א   .אֹוַדע ְלַנְפׁשָ

ָתא ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ְלהו, ְוֵריׁש ַיְרָחא, ּוְבָכל ׁשַ ּּכֻ ַחד, ּ ָרן וִמְתַעְטָרן ּכְ ִּמְתַחּבְ ַּעד ְדִאְזְדָווגו , ּ ּ ּ ּ
א ִעָלָאה ָדא ְלַמְלּכָ ְייִבין ְלַאְתַרְייהו. ְּלֵמיֵתי ְלַסּגְ ּוְלָבַתר ּתַ  )ישעיה סו(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא. ּ

ר ְוגֹו ׂשָ תֹו ָיֹבא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ְּוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ'.  

  ]א''א ע''דף ע -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2004דף [ -ּ

ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ָעְלָמא ַרֲחֵמי ְוְבׁשַ ּ ְייהו ְדַצִדיַקָייא, ּ ְּוַחַיָיא ַאְזֵלי ומֹוָדֵעי ְלהו ְלַנְפׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ִּאיּנון ְדִאְתָחזֹו ְלאֹוָדָעא ְלהו, ָּבָכאן ַעל ִקְבַרְייהוּו ּ ְוָיין ְרעוָתא ִדְלהֹון . ַמאי ַטְעָמא. ּ ְּדׁשַ ּ ּ

א ַנְפׁשָ א ּבְ ָקא ַנְפׁשָ ְייהו ְדַצִדיַקָייא )א''א ע''דף ע(, ְּלִאְתַדּבְ ָעִרין ַנְפׁשַ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ּ ּ ֵפי , ּ ּנְ ּוִמְתּכַ
אִטין ִל ּומֹוִדיֵעי ְלהו ַצֲעָרא ְדָעְלָמא, ְדִמיֵכי ֶחְברֹוןְוַאְזִלין ְוׁשָ ּ ַההוא . ּ ְּוֻכְלהו ָעאִלין ּבְ ּ ּ

ן ֵעֶדן ּומֹוִדיֵעי ְלרוַח, ִּפְתָחא ְדּגַ ן ֵעֶדן. ּ ּגַ ְּוִאיּנון רוִחין ְדִמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ ַּמְלֲאֵכי ִעָלִאין ַאְזֵלי , ּ
יַנְייהו ָמה. ּּבֵ ְּוֻכְלהו מֹוִדיִעין ַלְנׁשָ ִריך הוא.ּ א ּבְ ָמה אֹוָדַעת ְלקוְדׁשָ ּ וְנׁשָ ּ ְּ ָעאן , ּ ְּוֻכְלהו ּבָ ּ

ִגיֵניהֹון, ַּרֲחֵמי ַעל ַחִיין ִריך הוא ַעל ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ְּוָחס קוְדׁשָ ֹלֹמה. ְּ , ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשְ
ָבר ֵמתו ְוגֹו ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ   .'ְּוׁשַ

י ִחָייא ַו, ָּאַמר ִרּבִ ּוְהָנא ִאי ִאית ַמאן ְדָיַדע ְלאֹוָדָעא ְלהו ְלֵמַתָייאּּתַ ּ ר ֲאָנן, ּ ָאַמר . ּבַ
א י ַאּבָ ֲעָתא ְדֵלית ַמאן ְדָיַדע . ּאֹוַרְייָתא מֹוְדָעא ְלהו. ַּצֲעָרא מֹוְדָעא ְלהו, ִרּבִ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

ַהאי ְ ַאְפֵקי אֹוַרְייָתא ָסמוך ְלִקְבִרי)א''א ע''בראשית רכ(, ּבְ ַעל אֹוַרְייָתא , ִּאיּנון ִמְתָעֵריְו, ּ
ְלָייא ְלַההוא ֲאַתר ֵדין דוָמה אֹוַדע ְלהֹון, ַּעל ַמה ִאְתּגַ ּּכְ ּ.  

י יֹוֵסי ַצֲעָרא, ָאַמר ִרּבִ ְּוִאיּנון ַיְדֵעי ְדָהא ָעְלָמא ּבְ ְוָלא ַיְדֵעי , ְּוַחַיָיא ָלא ִאְתָחזון, ּ
ְלהו . ְּלאֹוָדָעא ְלהו ֲעָתא ּכֻ יה ׁשַ ּּבֵ ְלָייא ְלַההוא ּּ ַּצְווִחין ַעל אֹוַרְייָתא ְדִאְתְקָלָנא ְוִאְתּגַ ּ

ִלים. ֲאַתר א ׁשְ ִלּבָ ְייִבין וָבָכאן ּבְ א ּתַ ֵני ָנׁשָ ִריך הוא, ִּאי ּבְ א ּבְ ְּוַתְייִבין ָקֵמי קוְדׁשָ ְלהו , ְּ ּּכֻ ּ
י ׁשֵ ּנְ ּומֹוִדיִעין ְלִאיּנון ְדִמיֵכי ֶחְבר, ּוָבָעאן ַרֲחֵמי, ִמְתּכַ ּ ן , ֹוןּ ּגַ ְּוָעאִלין ומֹוְדִעין ְלרוַח דּבְ ּ

ָמה ְדַאָמָרן, ֵעֶדן   .ּּכְ

י ַעל ַצֲעָרא ְדָעְלָמא ֵעי וְלִמְבּכֵ ִלים ְלִמּבָ א ׁשְ ִלּבָ ְייִבין ּבְ ְּוִאי ִאיּנון ָלא ּתַ ּ , ַווי ְלהֹון. ּ
ַרם ְלאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ֵפי ְלֵריָקא ַאְמֵרי ַמאן ּגָ ּנְ ְּדֻכְלהו ִמְתּכַ ּ ָלא ּּ ְלָייא ַעל ְיַדְייהו ּבְ ּא ְדִאְתּגַ ּ

ׁשוָבה א . ּּתְ ְּוֻכְלהו ָאָתאן ְלִאְתַחְדּתָ ָלא )א לאדכרא''ס(ּ ן ּבְ ּמָ ך ָלא ַיֲהכון ּתַ ִגיֵני ּכַ ּ חֹוַבְייהו ּבְ ְּ

ְייהו עוָתא ַקּמַ ֵעי ּבָ ֲעִניָתא ְלִמּבָ ׁשוָבה וְבָלא ּתַ ּּתְ ּ ּ א ָאַמר. ּ י ַאּבָ ָלא )תא כלא אתל''ס(, ִרּבִ  ּבְ
ֲעִניָתא ַלת ּתַ י יֹוֵסי ָאַמר. ּתְ ֲּאִפילו ַחד, ִרּבִ ּוְבַההוא יֹוָמא, ּ ּוִבְלַבד ְדָעְלָמא ָיִתיב , ּ ּ

ַצֲעָרא ְטֵפי ֵעי ַרֲחִמין ַעל ָעְלָמא, ּבְ ְלהו ִמְזַדְווֵגי ְלִמּבָ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ ּ ּ.  

אָנא י ְיהוָדה, ּתָ י ֵייָסא )א''צ, א''ד ע''מק(יֹוָמא ַחד ֲהוֹו ַאְזֵלי , ָּאַמר ִרּבִ י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ּ ִרּבִ
אֹוְרָחא גוׁש ָחָלב, ּבְ ָּעְרעו ּבְ ְָיְתבו ָסִמיך ְלֵבי ִקְבֵרי, ַוֲהָוה ָחִריב, ּ יֵדיה , ּ י ֵייָסא ֲהָוה ּבִ ְּוִרּבִ

ַּעד ְדָיְתבו ִאְתְרִגיׁש ַחד ִקְב, ּ ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ְדִאְקַרע)א קיטרא''ס(ַּחד חוְטָרא  , ָּרא ָקַמְייהוּ
ִכיַח, ְוָצַווח ַווי ַווי ַצֲעָרא ׁשְ ְלָייא, ְּדָהא ָעְלָמא ּבְ ּאֹו ַחָיָיא , ָּהא אֹוַרְייָתא ָהָכא ְדִאְתּגַ

ָּאתו ְלַחְייָכא ֲעָלן אֹוָרְייַתְייהו, ּ ִכּסוָפא ֲעָלן ּבְ ָפא ּבְ ּוְלַכּסְ ּ י . ּ י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ִּאְזַדֲעָזעו ִרּבִ ּ ּ
  .ֵייָסא

י ִחְזִקָיה ַמאן ַאּתְָאַמ י ֵסֶפר ּתֹוָרה, ָּאַמר ֵליה ֵמיָתא ֲאָנא. ּר ִרּבִ ַעְרָנא ְלַגּבֵ . ְוָהא ִאּתְ
ַצֲעָרא ְּוָאתו ַחָיָיא ָהָכא, ְּדִזְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָיִתיב ָעְלָמא ּבְ ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּ ָעָרא ָלן ּבְ , ְלִאּתְ

י ְד ַּוֲאָנא ְוַחְבָראי ַאְקִדיְמָנא ְלַגּבֵ רוֵחיהֹון , ִמיֵכי ֶחְברֹוןּ ַגן ֵעֶדן ּבְ רו ּבְ ְּוַכד ִאְתַחּבָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2005דף [ -ּ

ְּדַצִדיַקָייא ּ ַכח ָקַמְייהו, ּ ּתְ ן ִאיּנון ַחַיָיא, ִּאׁשְ ְּדַההוא ֵסֶפר ּתֹוָרה ְדַאְייתו ְלַקּמָ ּ ּ ּ ֲּהָוה ָפסול , ּ ּ
א ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ּוְמׁשַ ַכח ָוא, ּ ּתְ ַה''ַּעל ְדִאׁשְ יר ּבְ ּ ִדְוׁשַֹסַעת )ויקרא יא(ּהוא ְקָרא ו ַיּתִ

י ְפָרסֹות ּתֵ ַסע ׁשְ יהֹון, ׁשֶ א ְדָלא ְיתובון ְלַגּבֵ ָמא ְדַמְלּכָ ׁשְ רו ּבִ ּקְ ְּוָאְמרו ְדהֹוִאיל ְוׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָדחו , ּ
א י ְמִתיְבּתָ ֲעָתא ִמּבֵ ַהִהיא ׁשַ   .ִּלי וְלַחְבָראי ּבְ

יַנְייהו ַּעד ְדַחד ָסָבא ְדֲהָוה ּבֵ ּ ּ ְוַאְייֵתי ַסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבאָאַזל, ּ ַער , ּ ּוְכֵדין ִאּתְ
ְמעֹון)קהלת רבה פסוק שלח לחמך( י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ָנא,  ִרּבִ ְּוָאַזל וָבָעא , ְּדֲהָוה ָקִביר ִעּמָ

ן ֵעֶדן ָעַלְייהו ּגַ ארו ָלן, ְוִאְתֵסי ָעְלָמא, ּּבְ ֵדין ׁשָ ּוִמן ַההוא יֹוָמא ִד, ּּכְ ּ י ּ ְּסִליקו ֵליה ְלִרּבִ ּ
י ִקְבָרא ָדא י ֲאבוָה, ֶּאְלָעָזר ִמּבֵ ְייהו , ְּוִאְתְייִהיב ְלַגּבֵ ַער ְלֵמיָקם ַקּמַ ֵּלית ַמאן ְדִאּתְ ּ

ֵפיָנא ִמן ַההוא יֹוָמא ְדָדחו ִלי ְוַלֲחֵבַרי, ִּדְדִמיֵכי ֶחְברֹון ְּדִמְסּתַ ּ ּ ן. ּּ א ֲאִתיּתון ְלַגּבָ ּתָ , ְּוַהׁשְ
יכֹוןְוֵסֶפר  ּבֵ ַכח, ּתֹוָרה ּגַ ּתְ ַצֲעָרא ִאׁשְ ְּוַעל ָדא ִאְזַדֲעַזַעָנא. ֲּאֵמיָנא ְדָהא ָעְלָמא ּבְ ּ ,

ֵאי ְקׁשֹוט ְדִמיֵכי ֶחְברֹון ַּדֲאֵמיָנא ַמאן ַיְקִדים ְלאֹוָדָעא ְלִאיּנון ַזּכָ ּ ּ י ֵייָסא , ּ ִמיט ִרּבִ ּתְ ִאׁשְ
ַההוא ִקיְטָרא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ּּבְ י ִחְזִקָיהָאַמר ִר. ּ ַצֲעָרא, ּּבִ לֹום ֵלית ָעְלָמא ּבְ ַוֲאָנן , ַחס ְוׁשָ

  .ָלא ֲאֵתיָנן ְלַהאי

  ]ב''א ע''דף ע -' גזוהר חלק [

י ֵייָסא ְוַאְזלו י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ָּקמו ִרּבִ ָכחו , ַאְמֵרי. ּּ ּתְ ִאין ָלא ִאׁשְ ֲעָתא ְדַזּכָ ׁשַ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ִגיֵניהֹון ְדֵמַתָייאָּעְלָמא ָלא ִמְתַקְי, ּבְ ּיָמא ֶאָלא ּבְ ּ י ֵייָסא. ּ ֲעָתא , ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ּבְ

ְְדִאְצְטִריך ָעְלָמא ְלִמְטָרא יהֹון ְדֵמַתָייא, ּ ֲּאַמאי ַאְזֵליָנן ְלַגּבֵ ִתיב , ּ ) ב''א ע''דף ע(ְוָהא ּכְ

ִתים ְוָאִסיר)דברים יח( אן ָלא ֲח.  ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהּמֵ ְדָפא ְדִצָפָרא ָּאַמר ֵליה ַעד ּכָ ֵּמיָתא ּגַ ּּ
ִתים. ְּדֵעֶדן ִתים ַדְייָקא, ְודֹוֵרׁש ֶאל ַהּמֵ ְּדִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא. ֶּאל ַהּמֵ ּ ין , ּ ְּדִאיּנון ֵמַעּמִ ּ

ִדיר ֵמִתים, עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָכחו ּתָ ּתְ ְּדִאׁשְ ֵאי ְקׁשֹוט. ּ ָרֵאל ְדִאיּנון ַזּכָ ֲּאָבל ִיׂשְ ֹלֹמה , ּ ׁשְ
ָבר ֵמתו)קהלת ד(ְּקָרא ָעַלְייהו  ּכְ ִתים ׁשֶ ַח ֲאִני ֶאת ַהּמֵ ּבֵ א, ּ ְוׁשַ ּתָ ִזְמָנא ָאֳחָרא ְוָלא ַהׁשְ . ּבְ

ָבר ֵמתו ּכְ א ִאיּנון ַחִיין, ּׁשֶ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ.  

ד ָאָתאן ִלְמֵתיהֹון, ְועֹוד ין ּכַ ָאר ַעּמִ ין, ִּדׁשְ ַחְרׁשִ ָעָרא ָעַלְייהו ִז, ַאְתָיין ּבְ יִנין ְּלִאּתְ
ין יׁשִ ָרֵאל ָאָתאן ִלְמֵתיהֹון. ּבִ ִריך הוא, ְוַכד ִיׂשְ א ּבְ י קוְדׁשָ ׁשוָבה ְלַקּמֵ ה ּתְ ַכּמָ ַּאְתָיין ּבְ ּ ְּ .

א ְתִבירו ְדִלּבָ ּּבִ ַתֲעִניָתא ָלֳקְבֵליה, ּ י , ּּבְ ין ִיְבעון ַרֲחֵמי ְלַקּמֵ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִגין ְדִנׁשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ
ִריך א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ הוא ָעַלְייהוּ ִגיֵניהֹון, ּ ִריך הוא ָחִייס ַעל ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ.  

ֵניָנן ב ְדִאְתְפָטר ֵמַהאי ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא ּתָ ַּצִדיָקא ַאף ַעל ּגַ ּ ָלק ְוָלא , ּ ָּלא ִאְסּתַ
ְלהו ָעְלִמין ִּאְתֲאִביד ְמּכֻ יר, ּ ַכח ַיּתִ ּתְ ֻכְלהו ָעְלִמין ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ַכח . ּ ֵמַחייֹויּּ ּתְ ִּדְבַחייֹוי ִאׁשְ ּ
ְלחֹודֹוי ַהאי ָעְלָמא ּבִ ְתַלת ָעְלִמין, ּבְ ַכח ּבִ ּתְ ְייהו, ּוְלָבַתר ִאׁשְ ין ְלַגּבַ יב, ְּוַזּמִ שיר (, ִּדְכּתִ

ָ ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך)השירים א ְקֵרי ֲעָלמֹות, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון. ֶּאָלא עֹוָלמֹות, ַאל ּתִ   .ַּזּכָ

אָנא ְצרֹור ַהַחִיים)שמואל א כה(ִתיב ּכְ, ּתָ ּ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאדֹוִני ְצרוָרה ּבִ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש , ּ
ֵעי ֵליה, ֲאדֹוִני ַמת ֲאדֹוִני ִמּבָ ָמה ְדַאָמָרן. ִּנׁשְ ֶּאָלא ּכְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא , ּ ְּדַזּכָ ּ ּ ּ ּ
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ָדא ר ָדא ּבְ ְּדֹכָלא ִאְתְקׁשַ רוַח, ּּ ָמה, ֶּנֶפׁש ּבְ ׁשָ ּנְ ִריך הוא, ְּורוַח ּבִ א ּבְ קוְדׁשָ ָמה ּבְ ּוְנׁשָ ּ ְּ .
ְצרֹור ַהַחִיים ַכח ְדֶנֶפׁש ְצרוָרה ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ַּהאי ְדָאְמרו ַחְבַרָייא, ָאַמר ִרּבִ ּ א , ּ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ לוָתא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאִפילו ִמּבֵ ּּגָ ּּ
א ָאֳחָרא ָאִסי ּתָ ִניׁשְ ן ְלֵבי ְרחֹוב. רְלֵבי ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ י ְיהוָדה. ֲאַמאי ְלֵבי ְרחֹוב, ְוּכָ , ָּאַמר ִרּבִ

ָמה ְדַאָמָרן עון ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא, ּּכְ ִגין ְדִיְתָערון ָעֵליה ְוִיְתּבְ ּּבְ ּ ּ א. ּ י ַאּבָ א , ָאַמר ִרּבִ ִכיְנּתָ ׁשְ
ְלָייא ָהִכי ָנֵמי ֵמֲאַתר ַלֲאַתר ד ִאְתּגַ ר ְמלֹון )ירמיה ט( ַּעד ְדָאְמָרה, ּכַ ְדּבָ ֵנִני ַבּמִ  ִמי ִיּתְ

א' אֹוְרִחים ְוגֹו ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ַקְדִמיָתא ִמּבֵ , ְלָבַתר ְלֵבי ְרחֹוב, ּאוף ָהָכא ּבְ
ר ְמלֹון אֹוְרִחים ְדּבָ ּמִ י ְיהוָדה. ְלָבַתר ּבַ פו ְוָלא ָקא ַעְבֵרי , ָּאַמר ִרּבִ ֶבל ִמְסּתָ ֵני ּבָ ֲּאִפילו ּּבְ ּ
א ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ן ַהאי, ִמּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ְנָיא ְמעֹון ְלַחְבַרָיא, ּתַ י ׁשִ ָּאַמר ְלהו ַרּבִ ֵני ָעְלָמא ְלַהאי, ּ יֹוַמאי ָלא ִיְצָטְרכון ּבְ ָאַמר . ּּבְ
י יֹוֵסי ַחֵייהֹון, ֵּליה ִרּבִ ין ַעל ָעְלָמא ּבְ ַּצִדיַקָייא ְמִגיּנִ ּ ֲהָדא . ְּבִמיָתְתהֹון יֹוֵתר ֵמַחֵייהֹוןּו, ּ
יָעה ְלַמֲעִני וְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי)ישעיה לז(, ּהוא ִדְכִתיב ּ ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהֹזאת ְלהֹוׁשִ ּ ּ ּ ,

ִתיב ַחייֹוִהי ָלא ּכְ ְּוִאילו ּבְ ּ יב ְלַמֲעִני וְלַמַען . ּ ָנא ָהָכא ִדְכּתִ י ְיהוָדה ַמאי ׁשְ ָּאַמר ִרּבִ ּ ָּדִוד ּ
י ַהאי, ַּעְבִדי ִקיל ַהאי ְלַגּבֵ א , ֶּאָלא. ְּדׁשָ יָכא ַקִדיׁשָ ְרּתִ ָרא ּבִ ִגין ְדָדִוד ָזָכה ְלִאְתַקּשְׁ ּּבְ ּ

ך ּכָֹלא ַחד, ַּדֲאָבָהָתא ּוְבִגין ּכָ ְ ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלַמָיא, ּ ּּבְ ּ ּ ה )ויקרא יח(. ְ ַמֲעׂשֵ  ּכְ
ר ְיׁשַ ה ֹלא ַתֲעׂשוֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאׁשֶ ם ּבָ ְּבּתֶ י ִיְצָחק ָפַתח, ּ ִציֹון )תהלים קב(, ִּרּבִ ּ ְלַסֵפר ּבְ ּ

ם ְיָי ַל ם' ׁשֵ ְירוׁשָ ּוְתִהָלתֹו ּבִ ֵניָנן. ּּ ן ּתָ ּמָ א ָסִתים ְוַגְלָיא, ּתַ ָמא ַקִדיׁשָ ְּואֹוַרְייָתא ְדִהיא . ּׁשְ
א ִעָלָאה ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּא ִדְבאֹוַרְייָתאְוָכל ְקָר. ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ְּוָכל ַפְרׁשְ ּ ,

  .ָסִתים ְוַגְלָיא

י ְיהוָדה ְּדַתְנָיא ָאַמר ִרּבִ ֵּמֲחִציפוָתא ְדַצֶדֶקת ֲחָדא, ּ ּ ָמה ָטָבאן ְלָעְלָמא, ּ ּוַמאן . ַנְפָקן ּכְ
ָמר. ִהיא יב. ּתָ ֶפַתח ֵעיַנִים)בראשית לח(, ִּדְכּתִ ב ּבְ ׁשֶ אָאַמר ִרּבִ.  ַוּתֵ א ָדא , י ַאּבָ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ

ָלא. ְּדאֹוַרְייָתא ָסִתים ְוַגְלָיא, מֹוַכח אֹוַרְייָתא ּכֻ ְלָנא ּבְ ּכַ ְחָנא ֲאַתר , ְּוָהא ִאְסּתַ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ
ְּדִאְקֵרי ֶפַתח ֵעיַנִים ֶּאָלא ּכָֹלא ָסִתים, ּ ְּוָרָזא ְדָרִזין הוא, ּ ּ.  

ֵביָתא ַדֲחמֹוִהי ָאְרחֹוי . ּעֹוָבָדא ָדאַּמאי ָחָמאת ַצֶדֶקת זֹו ְל, ְוַתְנָיא ֶּאָלא ַיְדַעת ּבְ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ א, ְּ ֵני ָנׁשָ ר ַהאי ָעְלָמא ִעם ּבְ ּוְבִגין ְדִהיא ַיְדַעת. ְֵהיך ַמְדּבֵ א , ּ ּקוְדׁשָ

ִריך הוא אֹוִקים ִמָלה ַעל ְיָדָהא ּּבְ ּ ָמה ְדָתֵניָנן. ְ ַבע מוִּאְזַדּמְ, ְּוַאְזָלא ָהא ּכְ ת ׁשֶ ' ַנת ֲהַות ּבַ
א ָלָמא ַמְלּכָ יה ִדׁשְ ית ְלֶמֱהִוי ִאּמֵ ֵראׁשִ ְּיֵמי ּבְ ָמר ְלָדא. ּ ַנת ֲהַות ּתָ ּאוף ָהָכא ִאְזַדּמְ ִּמיֹוָמא , ּ

ֵרי ָעְלָמא   .ְּדִאְתּבְ

  ]א''ב ע''דף ע -' גזוהר חלק [

ֶפַתח ֵעיַנִים ב ּבְ ׁשֶ ָמה ְדַא, ַוּתֵ ַּמאן ֶפַתח ֵעיַנִים ּכְ ב ֶפַתח )בראשית יח(, ּתְ ָאֵמרּ ּ ְוהוא יֹוׁשֵ ּ
ֲעֵרי ֶצֶדק )תהלים קיח( ּוְכִתיב. ַּעל ַהֶפַתח' ּוָפַסח ְיָי )שמות יב(, ּוְכִתיב. ָהֹאֶהל ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ

ְּדָכל ַעְייִנין ְדָעְלָמא : ֵעיַנִים. 'ְוגֹו ְּלַהאי ִפְתָחא ְמַצָפאן )א''ב ע''דף ע(ּ ר ַעל ֶדֶרך. ּ ְֲאׁשֶ ּ 
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ְמָנָתה ְמָנָתה, ּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי ּתִ ּ וְתמוַנת ְיָי)במדבר יב(ּכְ יט' ּ , ְוָהִכי אֹוִקיְמָנא. ַיּבִ
א ָמר אֹוִקיַמת ִמָלה ְלַתּתָ ּוַפְרַחת ַפְרִחין, ּּתָ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ַּוֲאִניַצת ַעְנִפין ּבְ  )הושע יב(. ּ

ים ֶנֱאָמןִּויהוָדה עֹוד ָרד ִעם ֵאל ְוִעם ְק ֶבָה ְלזֹוָנה ְוגֹו. דֹוׁשִ ַּוִיְרֶאָה ְיהוָדה ַוַיְחׁשְ ָמה . 'ּ ּכְ
ה ְמָנָאֶפת)משלי ל(, ְדַאּתְ ָאֵמר ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ָתה ָפֶניָה. ּ י ִכּסְ ָתה , ּּכִ י ִכּסְ ְואֹוִקיְמָנא ּכִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ָּפֶניָה ְלהֹובֹויאֹוִקיַדת ָעְל, ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה, ּכְ ׁשַ ְוָאְמָרה ֹלא , ָמא ּבְ
י ָאְון ָתה ָפֶניָה. ַמאי ַטְעָמא. ָפַעְלּתִ י ִכּסְ ִגין ּכִ ָזָבא , ְּוֵלית ַמאן ְדֵיַדע אֹוְרָחָהא, ּּבְ ּתְ ְלִאׁשְ

ה ְַוֵיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶדֶרך. ִּמּנָ ּ ׁש, ּ ְֶאל ַהֶדֶרך ַמּמָ סוָמָקא, ּ ָרא ִחָווָרא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ר ָהָבה ַוֹיאֶמ. ּ
ָכל ֲאַתר', ְָנא ָאֹבא ֵאַלִיך ְוגֹו   .ָהא אֹוִקיְמָנא ָהָבה ּבְ

י ַכָלתֹו ִהיא י ֹלא ָיַדע ּכִ י ַכָלתֹו ִהיא ְדָעְלָמא. ּּכִ ּּכִ ִמיָנן ֲאִרי ֵשַצְייָתא ְדָעְלָמא , ּ ְּמַתְרּגְ
ִגין ְדָהא ְמַנֲהָרן ַאְנָפָהא. ַמאי ַטֲעָמא ָלא ָיַדע. ִהיא ּּבְ ָל, ּ יהְלַקּבְ ָנא , ּא ִמּנֵ ְּוִאְזַדּמְ

ָמא וְלַרֲחָמא ָעְלָמא  ּסְ י ַכָלתֹו ִהיא)דבר אחר(ְּלִאְתּבַ ׁש, ּ ּכִ ָלה ַמּמָ ָּדא ּכַ יב, ּ שיר (, ִּדְכּתִ

ָלה)השירים ד י ִמְלָבנֹון ּכַ ּ ִאּתִ ּ.  

ֹבא ֵאָלי י ּתָ ן ִלי ּכִ ּתֵ יָטָה. ַוּתֹאֶמר ַמה ּתִ ְכׁשִ ְעָיא ּתַ ָלה ּבַ א ּכַ ּתָ ַוֹיאֶמר ָאֹנִכי . אַּהׁשְ
ִדי ִעִזים ִמן ַהּצֹאן ַלח ּגְ ֲּאׁשַ ָרא ֵמָאַמהו ֲחָדא. ּ א ְדַהָוה ֵליה ּבְ ְּלַמְלּכָ ֵהיָכָלא, ּ , ְוָאִזיל ּבְ

ַמְטרֹוִניָתא ִעָלָאה ָבא ּבְ א ְלִאְתַנּסְ ָעא ַמְלּכָ ֵהיָכֵליה, ּּבָ ּוְלַאְעָלָאה ּבְ ָּאְמָרה ַמאן ָיִהיב ֵליה . ּ
ֵהיָכֵליה א ּּבְ אן , )אמר מלכא. א מאן יהיב ליה לדין בהיכליה דמלכא''נ(ּ ְדַמְלּכָ ָאַמר ִמּכָ

ִריך ִלְבָרא ְדָאַמהו ֵמֵהיָכָלא ִדיִלי ַדר ְוַאּתָ ּוְלָהְלָאה ַאׁשְ ּ ּ ְּ.  

ך ָנֵמי ָהָכא ִדי ִעִזים ִמן ַהּצֹאן, ְּכַ ַלח ּגְ ָּאֹנִכי ֲאׁשַ ִד, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ל ּגְ ֹלא ְתַבּשֵׁ . יּבְ
ֵהָמה ָקא ָאתו ִסְטָרא ִדְבכֹור ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ּ ן. ּ ִתיב ָאֹנִכי ֶאּתֵ ֶּאָלא ָאֹנִכי , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

ַלח ָדר ֵליה, ֲּאׁשַ ִריך ְוַאׁשְ ַּאּתָ ּ ֵהיָכִלי, ְ ח ּבְ ּכַ ּתְ   .ְּדָלא ִיׁשְ

ְלֶחך ן ֵעָרבֹון ַעד ׁשָ ּתֵ ִּאֵלין ִאיּנון ִסיָמִנ. ַָוּתֹאֶמר ִאם ּתִ ְרָכא ִמן , ּין ְדַמְטרֹוִניָתאּ ְּדִאְתּבָ
ִזווָגָהא א ּבְ ַּמְלּכָ ן ָלך. ּ ר ֶאּתֵ ְַויֹאֶמר ַמה ָהֵעָרבֹון ֲאׁשֶ ַָוּתֹאֶמר חֹוָתְמך וְפִתיֶלך וַמְטך, ּ ָ ָּ ּ ּ .

ִּאֵלין ִאיּנון  ָלָתא ִאֵל, ּ ִקְטֵרי ִעָלֵאי)א סטרי''נ(ּ ְרָכא ִמּתְ יָטָהא ְדַכָלה ִאְתּבָ ְכׁשִ ּּתַ ּ ֶנַצח , יןּ
ְתָלָתא ִאֵלין ְוַכָלה , הֹוד ְיסֹוד ַכח ּבִ ּתְ ְּוֹכָלא ִאׁשְ ְרָכא)א מנצח הוד יסוד''ס(ּ .  ֵמָהָכא ִמְתּבָ

ַהר לֹו ן ָלה ַוָיֹבא ֵאֶליָה ַוּתַ ִּמַיד ַוִיּתֶ ּ ּּ.  

ים ֹלׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ ים. ַּוְיִהי ּכְ ֹלׁש ֳחָדׁשִ ַתר ִדיַתְלתון ַיְרַחָי. ַמאן ִמׁשְ ּּבָ ּ ַיְרִחין ' ְוָהא ג, אּּ
ים. אֹוִקיְמָנא ֹלׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ ָעְלָמא , ְוָהָכא ּכְ ָעָרא ִדיִנין ּבְ אִרי ַיְרָחא ְרִביָעָאה ְלִאּתְ ְּדׁשָ ּ

א ֵני ָנׁשָ חֹוֵבי ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא, ּבְ ֵדין. ְוִהיא ַיְנָקא ִמּסִ ָמר , ּכְ ד ִליהוָדה ֵלאֹמר ָזְנָתה ּתָ ַּויוּגַ ּ ּ
ָלֶתך ָּכַ ַכַחתָהא, ּ ּתְ ִסְטָרא ָאֳחָרא ִאׁשְ ָלה ּבְ ִתיב. ּ ּכַ יב. ּהֹוִציאוָה, ַמה ּכְ ָמה ִדְכּתִ  )איכה ב(, ּּכְ

ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ִליך ִמּשָׁ ֵרף. ְִהׁשְ ָגלוָתא, ְוִתּשָׂ ְלהֹוֵבי ִטיֲהָרא ּבְ ׁשַ   .ּּבְ

ִתיב ָגלוָתא, ִּהיא מוֵצאת, ַמה ּכְ ָכא ּבְ ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאֹמר ְלִאיׁש ְו. ְּלִאְתַמּשְׁ ִהיא ׁשָ
ר ֵאֶלה לֹו ֲּאׁשֶ ִתיב. ּ נו ָלא ּכְ ר ֵאֶלה ִמּמֶ ְּלִאיׁש ֲאׁשֶ ר ֵאֶלה לֹו, ּ ֶּאָלא ְלִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ִּדיֵליה . ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2008דף [ -ּ

ִחין ּכְ ּתַ י. ָאֹנִכי ָהָרה, ִּסיָמִנין ִאֵלין ִמׁשְ ּנִ ר ְיהוָדה ַויֹאֶמר ָצְדָקה ִמּמֶ ִּמַיד ַוַיּכֵ ּ , ָּצְדָקה ַוַדאי. ּּ
ִרים ָמא ּגָ ִרים ָלה. ּוׁשְ ָמא ָדא, ַּמאן ּגָ י. ּׁשְ ּנִ יב, ָהָדר ְוָאַמר ִמּמֶ י ַצִדיק )תהלים יא(, ִּדְכּתִ ּ ּכִ

ר ֶיחזו ָפֵנימֹו' ְיָי ָמא ָדא', ָצַדק ה: ָצְדָקה. ְּצָדקֹות ָאֵהב ָיׁשָ י ַנְטַלת ׁשְ ּנִ ְּדִמּמֶ י . ּ ּנִ ִמּמֶ
י ִא. ָיְרָתא ּנִ ַכַחתִמּמֶ ּתְ   .ׁשְ

י יֹוֵסי ֲאַתר ַחד, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּבַ ֲאַתר ָאֳחָרא, ַמאי ַטְעָמא ָחִמיָה ּכְ , ָּאַמר ֵליה. ְּיהוָדה ּבַ
ָדא ּּכָֹלא ִאְתְקַטר ָדא ּבְ ֵלי, ָחִמיָה. ּ ֲאַתר ִעָלָאה ּתָ   .ּּבַ

י ֶאְלָעָזר ָרָזא ִעָלָאה, ָאַמר ִרּבִ א ָדא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ְווִנין,ּ ה ּגַ ַכּמָ לון .  ּבְ ּכְ ד ִיְסּתַ ּּכַ
ִריך הוא, ִּמֵלי א ּבְ ַמע ָרִזין ְדאֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּתְ ה ִיׁשְ ִּמיּנָ ּ ּ ּ ָכל ֲאַתר, ְּ ְוִהיא ַיְדַעת . ְוִדינֹוי ּבְ

ְרָמָאה ְלִמָלה ָדא ְּוַאְקִדיַמת ּגַ ִריך הוא, ּּ א ּבְ ְלָמא אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ְּלַאׁשְ ּ ִגי, ְּ ּן ְדִיְנְפקו ּבְ ּּ
ִליִטין ה ַמְלִכין ׁשַ ִּמיּנָ ְלָטָאה ַעל ָעְלָמא, ּ ּוְזִמיִנין ְלׁשַ ְווָנא ַעְבַדת. ּ ַהאי ּגַ   .ְּורות ּכְ

  ]ב''ב ע''דף ע -' גזוהר חלק [

א י ַאּבָ ָרא, ָאַמר ִרּבִ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְדאֹוַרְייָתא ִאְתַקּשְׁ א ָדא ּבְ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ּ ְּוֹכָלא ָסִתים , ּ
ַכַחת. ְוַגְלָיא ּתְ ְווָנא ִאׁשְ ַהאי ּגַ אֹוַרְייָתא. ְּואֹוַרְייָתא ּכָֹלא ּכְ ְּוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ים , ָ ְּדָלא ָרׁשִ

א ִעָלָאה ָמא ַקִדיׁשָ ה ׁשְ ּּבָ ּ ך )ב''ב ע''דף ע(. ְּדָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ִגיֵני ּכַ , ְּסִתיֵמי ְדאֹוַרְייָתא, ְּבְ
י ֶעְליֹוִנין ָיְרִת ֵני ָעְלָמא, ּין ָלהַּקִדיׁשֵ ָאר ּבְ ׁשְ ְלָיא ּבִ ִתיב. ְוִאְתּגַ ַגְווָנא ָדא ּכְ  )תהלים קב(, ּּכְ
ם ְיָי ִציֹון ׁשֵ ְּלַסֵפר ּבְ ַל ם' ּ ְירוׁשָ ּוְתִהָלתֹו ּבִ א, ּּ ַמְקְדׁשָ ִציֹון ּבְ ְּדָהא ּבְ ָמא , ּּ ָרא ׁשְ ֵרי ְלַאְדּכְ ׁשָ
ְדָקא ֲחֵזי א ּכַ ִכיּנוי. ַּקִדיׁשָ ּוְלַבר ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ָסִתים ְוַגְלָיא. ֹוּ אָנא. ּ ל ַמאן ְדָגַרע , ּתָ ּּכָ
אֹוַרְייָתא. ָאת ַחד ֵמאֹוַרְייָתא א ִעָלָאה , אֹו יֹוִסיף ָאת ַחד ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ַמאן ִדְמׁשַ ּּכְ ּ ּ

א   .ְּדַמְלּכָ

י ִיְצָחק ְפָחה, ָאַמר ִרּבִ ּעֹוָבָדא ְדִמְצַרִים ַפְלִחין ְלׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ , ּעֹוָבָדא ִדְכַנַען. ּּכְ
ַּפְלִחין ְלַההוא ְדִאְקֵרי  ּ ֵבית ַהּבֹור)שמות יב(ּ ר ּבְ ִבי ֲאׁשֶ ִתיב.  ׁשְ  )בראשית ט(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו ְלהו ַמְכִתיִבין . ָּארור ּכְ ך ּכֻ ִגין ּכָ ּּבְ ּ א ''ס( )א מברכין''ס(ְ

ין)ביןמכד ִמִלין ַקִדיׁשִ ּ ּבְ ֹכָלא)א עריין''ס(ְוַעְבִדין עֹוָבִדין , ּ ה ֶאֶרץ . ּ ּבְ ַמֲעׂשֵ ך ּכְ ִגיֵני ּכַ ְּבְ

ה ְוגֹו ם ּבָ ְבּתֶ ר ְיׁשַ י ְיהוָדה ָאַמר. 'ִּמְצַרִים ֲאׁשֶ ְּדַעְבִדין ִדיִנין , ִּרּבִ ּ ין  )א זינין''ס(ּ יׁשִ ּבִ
ְלָטא ַעל א ֶאת ַאְדָמְתך,  ַאְרָעא)א לסאבא''נ( ְלׁשַ ַטּמֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוֹלא ּתְ ּוְכִתיב . ָּכְ

ְטָמא ָהָאֶרץ ה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוגֹו)ויקרא יח(. ַוּתִ ַמֲעׂשֵ י ִחָייא ָפַתח',  ּכְ ִּרּבִ  ֶלֱאחֹוז )איוב לח(, ּ
ַכְנפֹות ָהָאֶרץ ְוגֹו אָנא', ּבְ ָאה ְלַאְר, ּתָ ִריך הוא ְלַדּכְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ל ְמַסֲאבוָתא , ֵּעיהְּ ִּמּכָ

ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּדָסִאיבו ָלה, ְּדַעּמִ ּ ָטִליֵתיה. ּ ַהאי ַמאן ְדָאִחיד ּבְ ּּכְ ְּוַאְנַער ִטּנוָפא , ּ
יה א. ִּמּנֵ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאְתְקָברו ּבְ ּ ּ ֵדי לֹון ְלַבר, ּ ָאה ַאְרָעא , ְּלִמׁשְ ּוְלַדּכְ
ְטָרא ָאֳחָרא ַּקִדיׁשָ ין, )א קדישא אחרא''ס(א ִמּסִ ָאר ַרְבְרֵבי ַעּמִ ָזָנא ִלׁשְ ְבָיכֹול ְדֲהָוה ַמּתְ , ּּכִ

ָלא ְמַסֲאבוָתא ִדְלהֹון ּוְלַקּבְ ּ ָרא לֹון, ּ ָרא לֹון ְלַבר. ּוְלַדּבְ ָאה ָלה וְלַאְעּבְ ין ְלַדּכְ ְּוַזּמִ ּ.  
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י טוֵרי  ְמעֹון ֲהָוה ַמְדּכֵ י ׁשִ ן ִמית, ּ ִדְטֶבְרָיא)וקיא ש''ס(ִּרּבִ ּמָ ֲהָוה ָסִליק , ְּוָכל ְדֲהָוה ּתַ
י ַאְרָעא, ֵּליה אָנא. ּוְמַדּכֵ ִתיב , ּתָ או ֶאת ַאְרִצי ְוגֹו)ירמיה ב(ּכְ ַטּמְ ֹבאו ַוּתְ ּ ַוּתָ י ', ּ ָאַמר ִרּבִ

ַאְר, ְּיהוָדה ֵרי ָמדֹוָרא ּבְ ַחייֹוי ְלִמׁשְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדָזֵכי ּבְ ַּזּכָ ּ ּ אּ ְּדָכל ַמאן . ָּעא ַקִדיׁשָ
ְּדָזֵכי ָלה ַמָיא ִדְלֵעיָלא, ּ ָדא ִמַטָלא ִדׁשְ ָּזֵכי ְלַאְנּגְ ּּ ּ ְּוָכל ַמאן ְדָזֵכי . ְּדָנִחית ַעל ַאְרָעא, ּּ

א ַהאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַחייֹוי ּבְ ָרא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ א , ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרא ְלָבַתר ּבְ ָּזֵכי ְלִאְתַקּשְׁ
  .הִּעָלָא

ַחיֹוי ְּוָכל ַמאן ְדָלא ָזֵכי ּבְ ן, ּ ּמָ ָרא ּתַ ּוַמְייִתין ֵליה ְלִאְתַקּבְ ִתיב, ּ  )ירמיה ב(, ָּעֵליה ּכְ
ם ְלתֹוֵעָבה ְמּתֶ ְרׁשוָתא נוְכָרָאה ָאֳחָרא. ְוַנֲחָלִתי ׂשַ ּרוֵחיה ָנִפיק ּבִ ּ ּ חֹות , ּ ְּוגוֵפיה ָאֵתי ּתְ ּ
א ְּרׁשוָתא ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ְבָי, ּ ְּוָכל ַמאן ְדָזֵכי ְלֵמיַפק . ְוחֹול ֹקֶדׁש, כֹול ָעִביד ֹקֶדׁש חֹולּכִ ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמֵתיה ּבְ ִּנׁשְ ָפרו חֹובֹוי, ּ ִּאְתּכְ א, ּ ִכיְנּתָ ְדפֹוי ִדׁשְ חֹות ּגַ ָרא ּתְ ְּוָזֵכי ְלִאְתַקּשְׁ ּ ,
יב ַחייֹויְּוֹלא עֹוד ֶאָל. ּ ְוִכֶפר ַאְדָמתֹו ַעּמֹו)דברים לב(, ִּדְכּתִ ָכא , ּא ִאי ָזֵכי ּבְ ָזֵכי ְלִאְתַמּשְׁ

ִדיר א ּתָ ָּעֵליה רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, ּ ְּוָכל ַמאן ְדָיִתיב ּבִ ך ָעֵליה רוָחא , ּ ִּאְתְמׁשַ ּ ְ

  .ָּאֳחָרא נוְכָרָאה

אָנא ד ָסִליק ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְלָהָתם, ּתָ ֵני ְמ, ּּכַ ֵריָסר ּבְ יה ּתְ א ִדיֵליהֲּהוֹו ִעּמֵ ִּתיְבּתָ ּ ,
ֶּאָלא ְלָאָתָבא , ָּלאו ַעל ִדיִדי ָקא ֲעִביְדָנא, ִּאי ֲאָנא ָאִזיל ְלָאְרָחא ָדא, ָאַמר לֹון

ִּפְקדֹוָנא ְלָמאֵריה ַחייֹוי. ּ ל ִאיּנון ְדָלא ָזכו ְלַהאי ּבְ ֵניָנן ּכָ ּּתָ ּ ּ ָּאִתיִבין ִפְקדֹוָנא ְדָמאֵריהֹון , ּ ּ
  .ְלָאֳחָרא

ך, י ִיְצָחקָאַמר ִרּבִ ִגיֵני ּכַ ין, ְּבְ יׁשִ ר ֵמִאיּנון ִזיִנין ּבִ ל ַמאן ְדַאְעּבָ ּּכָ ּאֹו ְרׁשוָתא ָאֳחָרא , ּ
ַאְרָעא ָאַבת, ּבְ ַבר, ַאְרָעא ִאְסּתְ ַּווי ֵליה ְלַההוא ּגְ יה, ּ א , ַּווי ְלַנְפׁשֵ ְּדָהא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ

ָלא ֵליה ְלָבַתר ִתיב. ָּלא ְמַקּבְ ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ)תהלים קד(, ָּעֵליה ּכְ ּ ִיּתַ עֹוָלם ַהֶזה, ּ , ּּבָ
א ִעים עֹוד ֵאיָנם, ּוָבעֹוָלם ַהּבָ ִתים, ּוְרׁשָ ְתִחַיית ַהּמֵ י ֶאת ְיָי, ּּבִ ַרִכי ַנְפׁשִ ֵדין ּבָ ַּהְללוָיה' ּכְ ּ .

ֶה)ויקרא יח( ְמרו ָלֶלֶכת ּבָ ׁשְ ֲעׂשו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ּתִ ָפַטי ּתַ ּ ֶאת ִמׁשְ ּ א ָאַמר', ם ְוגֹוּ י ַאּבָ , ִרּבִ
ָרֵאל ָאה חוָלָקא ְדִיׂשְ ַּזּכָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה , ּ ל ַעּמִ הו ִמּכָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ּוְבִגין ְרִחימוָתא ִדיֵליה ָעַלְייהו, ָזָרה ּ ּ ּ ָּיִהיב לֹון ִנימוִסין ִדְקׁשֹוט, ּ הו ִאיָלָנא , ּ ָּנַטע ּבְ
ְּדַחֵי יַנְייהו, יּ א ּבֵ ִכיְנּתָ ֵרי ׁשְ א . ַמאי ַטְעָמא. ַּאׁשְ יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ יִמין ּבִ ָרֵאל ְרׁשִ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ

ֵריהֹון ְבׂשָ מֹוְדָען ְדִאיְנהו ִדיֵליה. ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ֵני ֵהיָכֵליה)אשתמודען(, ּ   .ּ ִמּבְ

ך יֵני ּכַ ְוְבּגִ ְר, ּ יִמין ּבִ ל ִאיּנון ְדָלא ְרׁשִ ּּכָ א ּ ימו ַקִדיׁשָ ּׁשִ ֵריהֹון ָלאו )א''ג ע''דף ע(ּ ְבׂשָ  ּבִ
ִּאיּנון ִדיֵליה ּ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא ַאְתָיין, ּ מֹוְדָען ְדֻכְלהו ִמּסִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ הו, ּּ ָרא ּבְ , ְּוָאִסיר ְלִאְתַחּבְ

ֲהַדְייהו ֵעי ּבַ ּתָ ּוְלִאׁשְ ִריך הוא ְוָאִסיר ְל, ּ א ּבְ ִמלֹוי ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ ּאֹוָדָעא ְלהו ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתאּ ּּ ,
ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָלא ׁשְ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ּכֻ ּּבְ ּ ּ ְּ ָרא , ְּוָכל ָאת ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִמְתַקּשְׁ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ֵריה. ּּבִ ְבׂשָ א ּבִ יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ים ּבִ ְּוָכל ַמאן ְדָלא ִאְתְרׁשִ ּ ָאִסיר ְלאֹוָדָעא , ּ
ּה ִמָלה ְדאֹוַרְייָתאֵלי ְדָלא . ּּ ּתַ ן ְלִאׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ יה )א לאסתכלא''נ(ְּוּכָ   .ּּבֵ
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ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ן ֵנָכר ֹלא ֹיאַכל ּבֹו)שמות יב( ,ַּרּבִ ל ּבֶ ת ַהָפַסח ּכָ ּוְכִתיב ְוָכל , ּ ֹזאת ֻחּקַ
ִכיר ֹלא ֹיאַכל ּבֹו. 'ֶעֶבד ִאיׁש ְוגֹו ב ְוׂשָ ָרא ְלֵמיְכָלאּוַמה . ּוְכִתיב ּתֹוׁשָ ׂשְ ִּפְסָחא ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ,

א ִמָלה ַקִדיׁשָ ַּעל ְדִאְתְרִמיז ּבְ יה, ּּ ּוְלֵמיַהב ְלהו ְלֵמיַכל, ָּאִסיר ְלָכל ָהֵני ְלֵמיַכל ּבֵ ַעד , ּ
ָזרו ְּדִאְתּגְ ים . ּ ִריך הוא)דקדישא(ּאֹוַרְייָתא ְדִהיא ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ א ּבְ ָמא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ׁשְ ּ ְּ ּ ,

הַע ה ְוַכּמָ ּמָ   .ל ַאַחת ּכַ

ְמעֹון ֲאבוִהי י ׁשִ ִאיל ְלִרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ד ּתֹוָרה , ָּאַמר ֵליה, ִּרּבִ ֵניָנן ָאסור ְלַלּמֵ ָּהא ּתָ
ְּלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֲערו ַחְבַרָייא ְדָבֶבל, ּ ִפיר ַאּתְ ְּוׁשַ ּּ יב, ּ ה )תהלים קמז(, ִּדְכּתִ  ֹלא ָעׂשָ

יד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב, ֹויֵכן ְלָכל ּג יָון ְדָאַמר ַמּגִ ֲּאָבל ּכֵ ָרֵאל, ּ ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ ֲּאַמאי ֻחּקָ ּ .
א ֲחֵזי, ָּאַמר ֵליה ָרֵאל, ֶאְלָעָזר ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א ָדא ָנַטע , ַּזּכָ ְּדחוָלָקא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ּּבְ ּ יב, ְּ י ָלֶכם)שלי דמ(, ִּדְכּתִ י ֶלַקח טֹוב ָנַתּתִ ין , ָלֶכם,  ּכִ ְוָלא ְלַעּמִ
  .עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה

יָרא ִניָזא ִעָלָאה ַיּקִ ּוְבִגין ְדִאיִהי ּגְ ּ ׁש, ּ ֵמיה ַמּמָ ָרָזא , ּאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ָסִתים ְוַגְלָיא, ּׁשְ ּבְ
ֵמיה ִּדׁשְ י, ְּוַעל ָדא. ּ ְתֵרין ַדְרּגִ ָרֵאל ּבִ ין ִאיּנון , ָסִתים ְוַגְלָיא, ּן ִאיּנוןִּיׂשְ ַלת ַדְרּגִ ְּדָתֵניָנן ּתְ ּ ּ

ָדא ָרן ָדא ּבְ ִריך הוא, ִּמְתַקּשְׁ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרֵאל, אֹוַרְייָתא, ְּ א ַעל , ְוָכל ַחד. ְוִיׂשְ ַּדְרּגָ
א א. ָסִתים ְוַגְלָיא, ַּדְרּגָ א ַעל ַדְרּגָ ִריך הוא ַדְרּגָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ אֹוַרְייָתא ָהִכי . ם ְוַגְלָיאָסִתי, ְּ

א. ָנֵמי ָסִתים ְוַגְלָיא א ַעל ַדְרּגָ ָרֵאל ָהִכי ָנֵמי ַדְרּגָ ִּיׂשְ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  )תהלים קמז(, ּ
ָרֵאל ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ יד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב ֻחּקָ ַּמּגִ ּ ין ִאיּנון. ּ ֵרי ַדְרּגִ ּּתְ ָרֵאל, ּ  ַחד, ַיֲעֹקב ְוִיׂשְ

ְלָיא   .ְוַחד ָסִתים, ּגַ

ָמא . ַמאי ָקא ַמְייֵרי ׁשְ ים ּבִ ַזר ְוִאְתְרׁשִ ל ָמאן ְדִאְתּגְ א)א ברשומא''נ(ֶּאָלא ּכָ , ּ ַקִדיׁשָ
אֹוַרְייָתא ְלָיין ּבְ ִאיּנון ִמִלין ְדִאְתּגַ ָּיֲהִבין ֵליה ּבְ ּּ ּ לֹוַמר, ּ י ַאְתָוון, ּכְ ֵריׁשֵ , ּמֹוִדיִעין ֵליה ּבְ

י ִפ ֵריׁשֵ ָּיֲהִבין ָעֵליה חוְמָרא ְדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְרִקיןּּבְ ּ ּ יר, ּ א , ְוָלא ַיּתִ ַדְרּגָ ַלק ּבְ ַּעד ְדִיְסּתָ
יד ְדָבָריו ְלַיֲעֹקב , ָאֳחָרא ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַמּגִ ָפָטיו . )ליעקב שפיר(ּ יו וִמׁשְ ֲּאָבל ֻחּקָ ּ

ָרֵאל יר, ְלִיׂשְ א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְמך עֹוד ַיֲעֹקב )בראשית לה(ּוְכִתיב . ּ ֵרא ׁשִ ָ ֹלא ִיּקָ

ָרֵאל. 'ְוגֹו ָפָטיו ְלִיׂשְ יו וִמׁשְ ֻּחּקָ ִּאֵלין ָרֵזי אֹוַרְייָתא ְוִנּמוֵסי אֹוַרְייָתא, ּ , ְוִסְתֵרי אֹוַרְייָתא, ּ
א ִעָלָאה ַיּתִ ַדְרּגָ ְּדָלא ִיְצָטְרכון ְלַגָלָאה ֶאָלא ְלַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּּ ּ ּ ְדָקא ֲחֵזיּ   .יר ּכַ

ָרֵאל ַהאי ה, ּוַמה ְלִיׂשְ ה ְוַכּמָ ּמָ ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל ַאַחת ּכַ ְּוָכל ַמאן ְדָלא , ְלַעּמִ
ַזר ְוָיֲהִבין ֵליה ֲאִפילו ָאת ְזֵעיָרא ְדאֹוַרְייָתא ִּאְתּגְ ּ ִאלו ָחִריב ָעְלָמא, ּּ ּּכְ ָמא , ּ ׁשְ ר ּבִ ּקֵ ּוְמׁשַ

א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ִּריך הואּ ְלָיא, ְ ַהאי ּתַ ְּדֹכָלא ּבְ ר, ּ יב, ְוָדא ִאְתְקׁשַ  ִאם ֹלא )ירמיה לג(, ִּדְכּתִ
י ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ   .ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ָרֵאל)דברים ד(ּכְ ֵני ִיׂשְ ה ִלְפֵני ּבְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ ֵני ִלְפֵני .  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּבְ
ם ָרֵאל ׂשָ ם, ִיׂשְ ין ָלא ׂשָ ָאר ַעּמִ ָרֵאל. ַאָבל ִלׁשְ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ך ַדּבֵ ִגין ּכָ ּּבְ  ְוֶאל )ויקרא כ(. ְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2011דף [ -ּ

ָרֵאל ּתֹאַמר ֵני ִיׂשְ ְלהו. ּבְ ְּוֵכן ּכֻ ְּינוחון ֲאָבָהן ְדָעְלָמא. ּ ּ אי, ּ ּמָ ְּדָהִכי ָאְמרו , ִּאיּנון ִהֵלל ְוׁשַ ּ
ְּלאוְנְקלוס ַזרְוָלא, ּ ּ אֹוְדעו ֵליה ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ַעד ְדִאְתּגְ ּ ּ ּּ.  

ִּמָלה ַקְדָמָאה ְדאֹוַרְייָתא, ְוָתא ֲחֵזי י''ָאֶל, ְּדָיֲהִבין ִלינֹוֵקי, ּ ָּדא ִמָלה ְדָלא , ת''ף ּבֵ ּּ
סוְכְלָתנו ָקא ּבְ ֵני ָעְלָמא ְלַאְדּבְ ַּיְכִלין ּבְ ְרעוָתא, ּ ּוְלַסְלָקא ֵליה ּבִ ּ ל ׁשֶ, ּּ ן ְלַמְלָלא ְוּכָ ּּכֵ

פוֵמיהֹון ַּוֲאִפילו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי. ּּבְ ָקא, ְּוִעָלֵאי ְדִעָלֵאי, ּּ ִגין ְדִאיּנון , ָלא ַיְכִלין ְלַאְדּבְ ּּבְ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ְּסִתיִמין ִדׁשְ ָבן ְדָעְלִמין. ּ ע ְמָאה ַוֲחֵמׁש ִרּבְ קוָצא , ַּוֶאַלף ְוַאְרּבַ ְלהו ַתְלָיין ּבְ ּּכֻ ּ ּ

יִמין, ף''ֶלְּדַא ַאְתוֹוי ְרׁשִ ין ְגִליִפין ּבְ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְבִעין וְתֵרין ׁשְ הו ִעָלֵאי , ְּוׁשִ ְּדַקְיימו ּבְ ּ ּ ּ
ֵאי ַמָיא ְוַאְרָעא, ְוַתּתָ א, ׁשְ ְּוכוְרְסָייא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ְטָרא ֲחָדא ְלִסְטָרא ֲחָדא, ּ ְלָיין ִמּסִ , ּתַ

יטוָתא ְדָאֶלף ִּדְפׁשִ ּ ְלהוִּקיוָמא , ּ ְּדָעְלִמין ּכֻ ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּּ ִאין ּבְ ְּוַסְמִכין ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּּ.  

ִביִלין ְסִתיִמין ר ֲאִמיָרן, ְוַנֲהִרין ֲעִמיִקין, ּוׁשְ ָאה , ְוֶעׂשֶ ּתָ ְלהו ָנְפִקין ֵמַההוא קֹוָצא ּתַ ּּכֻ ּ ּ
ָטא ָאֶל. ִּדְתחֹות ָאֶלף אֵרי ְלִאְתַפׁשְ אן וְלָהְלָאה ׁשָ ִּמּכָ ֵביתּ ן ְלָחְכְמָתא . ף ּבְ ּבָ ְּוֵלית חוׁשְ

ִליף   .ְּדָהָכא ִאְתּגְ

  ]ב''ג ע''דף ע -' גזוהר חלק [

ִגיֵני  ך )ב''ג ע''דף ע(ּבְ ּאֹוַרְייָתא ִקיוָמא ְדֹכָלא, ְּכַ ּ ּוְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ָרא , ּ ְלַקּשְׁ
ְדָקא ֲחֵזי ָדא ּכַ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ָדא ּבְ ִּקׁשְ ּ ַזרּוַמאן. ּ ָרא , ּ ְדִאְתּגְ ַההוא ִקׁשְ ר ּבְ ִּאְתָקׁשַ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ַזר. ּ ּוַמאן ְדָלא ִאְתּגְ יה, ּ ר ּבֵ יה, ְּוָלא ִאְתְקׁשַ ִתיב ּבֵ ְוָכל ָזר ֹלא  )ויקרא כב(, ּּכְ
ְטֵריה.  ְוָכל ָעֵרל ֹלא ֹיאַכל ּבֹו)שמות יב( .ֹיאַכל ֹקֶדׁש ַער רוַח ִמְסֲאָבא ְדִמּסִ ְּדָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ,

ה ְקדוּשָׁ ִריך ַרֲחָמָנא. ְּוָאֵתי ְלִאְתָעְרָבא ּבִ נֹוי, ְּבְ ָרֵאל ּבְ יָמא , ְּדָפִריׁש ְלִיׂשְ ְרׁשִ יִמין ּבִ ְרׁשִ
א ְייהו וִמזוֲהָמא ִדְלהֹון, ַּקִדיׁשָ ִּמּנַ ּ ּ ִתיב. ּ לֹה )ירמיה ב(, ָּעַלְייהו ּכְ יך ׂשֹוֵרק ּכֻ ּ ְוָאֹנִכי ְנַטְעּתִ ְ

יֵנ. ֶזַרע ֱאֶמת ךּוְבּגִ ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(, ְי ּכַ ּתֵ ְלֶזַרע , ּתֹוַרת ֱאֶמת. ְוָלא ְלָאֳחָרא,  ּתִ
ֵקיה ַעל ְידֹוי. ֱאֶמת י ֶאְלָעָזר וְנׁשָ ָּאָתא ִרּבִ ּ.  

י ִחְזִקָיה ָאַמר ִתיב , ִּרּבִ י ֹלא ִיטֹוׁש ְיָי)שמואל א יב(ּכְ מֹו ְוגֹו' ּ ּכִ ֲעבור ׁשְ י ', ֶּאת ַעּמֹו ּבַ ּכִ
דֹול, ֶאת ַעּמֹו' ּטֹוׁש ְיָיֹלא ִי מֹו ַהּגָ ֲעבור ׁשְ ר ָדא . ַּמאי ַטְעָמא ּבַ ִגין ְדֹכָלא ִאְתְקׁשַ ּּבְ ּּ
ָדא ִריך הוא, ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ רו ִיׂשְ ה ִאְתָקּשָׁ ּוְבּמָ ּ ּ ים . ְּ א ְדִאְתְרׁשִ יָמא ַקִדיׁשָ ַההוא ְרׁשִ ּּבְ ּ ּ

ֵריהֹון ְבׂשָ ך. ּבִ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ה. ֶאת ַעּמֹו' ִּיטֹוׁש ְיָיֹלא , ּ ים . ְוָלּמָ דֹול ְדִאְתְרׁשִ מֹו ַהּגָ ֲעבור ׁשְ ּּבַ ּ
הו   .ּּבְ

אָנא ִרית, ּתָ ִרית, אֹוַרְייָתא ִאְקֵרי ּבְ ִריך הוא ִאְקֵרי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יָמא . ְּ ְוַהאי ְרׁשִ
ִרית א ִאְקֵרי ּבְ ָדא. ַּקִדיׁשָ ר ָדא ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאְתְקׁשַ ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא, ּּ ּ ָאַמר . ּ

י ֵייָסא ִפיר, ֵּליה ִרּבִ ָרֵאל ׁשַ ִרית. ּאֹוַרְייָתא ְוִיׂשְ ִריך הוא ְמָנָלן ְדִאְקֵרי ּבְ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ּ ְּ .
יב ָּאַמר ֵליה ִדְכּתִ ִריתֹו)תהלים קו(, ּ ַמר, ְוָהא ִאְתְייַדע, ּ ַוִיְזּכֹור ָלֶהם ּבְ  )רא יחויק(. ְוָהא ִאּתְ

ְמרו ׁשְ א: ֻחּקֹוַתי, ְּוֶאת ֻחּקַֹתי ּתִ ִּאֵלין ִאיּנון ִנמוֵסי ַמְלּכָ ּ ָפַטי. ּ ִּאֵלין ִאיּנון: ִּמׁשְ ְזֵרי  ּ ּגִ
י ְיהוָדה ָאַמר, אֹוַרְייָתא ל ִאיּנון ִנמוִסין ֵמֲאַתר ְדִאְקֵרי ֶצֶדק, ִּרּבִ ּּכָ ּ , ִּאְקרון ֻחּקֹוַתי, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2012דף [ -ּ

א ֵזַרת ַמְלּכָ א.ְּוִאיּנון ּגְ ָפט ִאְקרון ִדיָנא ְדַמְלּכָ ּ וְבָכל ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִמׁשְ ּ ּ ּ א , ּּ ְּדִאיהו ַמְלּכָ ּ
א ִריך הוא, ַּקִדיׁשָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה הוא, ְּ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ ּ א. ּּ א ַקִדיׁשָ ְּדהוא ַמְלּכָ ּ ּ ,

ָדא ֲאַתר ִדְתֵרין חוָלִקין ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ּּבַ ּ ִתיבְּוַעל ָד. ּ ָפט ְמכֹון )תהלים פט(, א ּכְ ּ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ
ְסֶאך ְּוִאיּנון ִדיָנא ְוַרֲחֵמי, ָּכִ ָפט. ּ ך ֹחק וִמׁשְ יֵני ּכַ ּוְבּגִ ּ ִתיב . ְּ יו )תהלים קמז(ְּוַעל ָדא ּכְ  ֻחּקָ

ָרֵאל ָפָטיו ְלִיׂשְ ּוִמׁשְ ין. ּ ָאר ַעּמִ ָרֵאל ְוָלא ִלׁשְ   .ְלִיׂשְ

ִתיב ְתֵריה ַמה ּכְ ה ֵכן ְלָכל ּגֹויֹלא , ּּבַ ַזר ְוָלא ָעִביד , ְוָתֵניָנן. ָעׂשָ ב ְדִאְתּגְ ַּאף ַעל ּגַ
ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ֹכָלא, ּ גֹוי ּבְ ֲּהֵרי הוא ּכְ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ְּוָאִסיר ְלֵמיַלף ֵליה ִפְתּגָ ְּוַעל ָדא . ּ

ֵניָנן  ח ֲאָבִנים)שמות כ(ּתָ ַח ֲאָבִנים ַמּמָ,  ִמְזּבַ ַאְתֵריה . ׁשָּדא ִמְזּבֵ יה ּבְ יו ְדִלּבֵ ְּוָהא ַקׁשְ ּ ּ ּ
ְּוזוֲהָמא ָלא ִאְתְפָסק ִמֵניה, ַּקְייָמא ּּ.  

ך ִגיֵני ּכַ ִזירו, ְּבְ יֵדיה ַההוא ּגְ ָּלא ָסִליק ּבִ ּ ִתיב. ְּוָלא ְמַהְנָיא ֵליה, ּ  )שמות כ(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ַחְלֶלָה ך ֵהַנְפּתָ ָעֶליָה ַוּתְ י ַחְרּבְ ִגיֵני. ָּכִ ךּבְ ה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ְסָתם, ְ ּכַ ל . ֹלא ָעׂשָ ָפִטים ּבַ ּוִמׁשְ ּ
ְּיָדעום ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ן ָרֵזי , ָּלא ַיֲהֵביָנן ְלהו, )א זעירא''נ(ִּמָלה ָאֳחָרא . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ְּוִנמוִסין ְדאֹוַרְייָתא, אֹוַרְייָתא י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ּוְכִתיב. ּ ,  ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹוַעּמֹו'  ּכִ
ְיָי)תהלים קמד( ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .ֱאֹלָהיו' ּ ַאׁשְ

ִנמוֵסי ְטִהיִרין, ַמְתִניִתין ִויין. ּּבְ ִחין ׁשָ ע ַמְפּתְ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ַאְרּבַ ִזְוַייְתהֹון . ְלַאְרּבַ ּבְ
ָכחו ּתְ ע. ִּאׁשְ ע ִלְסַטר ַחדְוַאְר, ַחד ִלְסַטר ַאְרּבַ ְווָנא)א אתפלגן''ס(ִּאְתַגְלָפן . ּבַ ַחד ּגַ .  ּבְ

ְווָנא ַההוא ּגַ ֵכָלא, ּּבְ ָווָנא ְוֶצַבע ְזהֹוִרי, ּתְ ַגְווָנא . ְּוסוָמָקא, ְּוִחָווָרא, ְוַאְרּגְ ָּדא ָעֵייל ּבְ
ְּדַחְבֵריה ים, ּ יה ָרׁשִ ְּוִדיֵדיה ּבֵ ּ.  

ִלי ֲחָדא ִאְסּתְ ין ּכַ ע ֵריׁשִ ָקן, ּקוַאְרּבַ ּוְבַחד ִדיוְקָנא ִמְתַדּבְ ּ ּ ִליק. ּּ א ִאְסּתְ ִמּגֹו , ַחד ֵריׁשָ
ֵחי ַּסְחיו ְדִאְסּתְ יעוָרא ַחד. ּ ׁשִ א ְקִציִבין ּבְ ֵרי ַאַייְלּתָ ּּתְ ַּסְלָקן ֵמַההוא ַסְחיוָתא, ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ָעלו ִמן ָהַרְחָצה)שיר השירים ד( צובֹות ׁשֶ ֵעֶדר ַהּקְ ּ ּכְ ֲעָר. ּ ׂשַ ֵּחיזֹו ְדֶאֶבן ָטָבא , ּא ִדְלהֹוןּבְ
ְווִנין ע ּגַ   .ְּדַאְרּבַ

ְדִפין ְדַכְסָיין ַעל ּגוָפא ע ּגַ ַּאְרּבַ ּ ְדַפְייהו, ּ חֹות ּגַ ִּויִדין ְזִעיִרין ּתְ ִליָפן. ּ ָחֵמׁש ּגְ . ְוָחֵמׁש ּבְ
ּ ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ֵמֵהיָכָלא)א שאפין''ס(ָטאִסין  ֵריָוא ְו, ּ ִפיָרא ּבְ ְּדׁשַ   .ָיֶאה ְלֵמחֵזיּ

א, ַּחד עוֵלים ַרְבָיא ן ַחְרּבָ ּנָ ְּדִמְתַהְפָכא ְלגוְבִרין ְלנוְקִבין, ָּנִפיק ׁשִ ּ יָחא . ּּ ַנְטִלין ִלְמׁשִ
ַמָיא וֵבין ַאְרָעא ין ׁשְ ְּדֵאיָפה ּבֵ ָכל ָעְלָמא)א עולין''ס(ְלִזְמִנין ַנְטִלין . ּּ יִחין , ּ ָלה ּבְ ְוָכל ְמׁשִ

יִחין ה ָמׁשִ יב, ּּבָ   .' ֵאיַפת ֶצֶדק ְוגֹו)ויקרא יט(, ִּדְכּתִ

  ]א''ד ע''דף ע -' גזוהר חלק [

א ַחד, ַּחד ֵחיזֹו ִדְבדֹוְלָחא א ְדַההוא ַרְבָיא , ַּקְייָמא ַעל ַחְרּבָ ֵריׁשָ ּּבְ  ְמָלֲהָטא )א חרבא''נ(ּ
דֹוְלָחא יָסא ו )א''ד ע''דף ע(. ּסוָמָקא ִמּגֹו ּבְ ֵרין ִסְטִרין ֵמַהאי ּגִ יָסאּּתְ ִאְתֲחֵזי , ֵמַהאי ּגִ

א יִמין ֲעִמיִקין, ַּההוא ַחְרּבָ ְרׁשִ יף, ּבִ ּקִ ָבר ּתַ ּעֹוְלָמא ְדַקְייָמא בי, ַחד ּגְ ַחִגיר . ג ָעְלִמין''ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2013דף [ -ּ

א ד נוְקִמין, ַּההוא ַחְרּבָ ין ָאֳחָרִנין. ְּלֶמְעּבַ ּתִ יִרין ׁשִ יה ַחּגִ ַתְלֶחֵפי , ִּעּמֵ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ א ''נ(ּ

ך ַעל ָיֵרך )תהלים מה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב,  ַנְצִחין ְקָרָבא)א משלפי''ס( )מתיילפי ְ ֲחגֹור ַחְרּבְ ָ

ּבֹור הֹוְדך ַוֲהָדֶרך ָּגִ ֵדי ִמְלָחָמה ְוגֹו)שיר השירים ג(ּוְכִתיב . ָ ָלם ֲאחוֵזי ֶחֶרב ְמלוּמְ ּ ּכֻ ּ ה . 'ּ ַכּמָ ּבְ
ְווִנין ִמְתַהְפִכין ַאְנַפְייהו ּּגַ ּ אט , ע לֹוןֵּלית ְדֵיַד, ּ א ְדׁשָ ר ַחד ּתֹוַלְעּתָ ין )א דשארי''ס(ּּבַ  ּבֵ

א ִעין, ּנוֵני ַיּמָ ּקְ ר ָעַלְייהו ִמְתּבַ ל ֲאָבִנין ְדַאְעּבָ ּּכָ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא א, ּּבְ ָּקָלא ְדָנִפיק ֵמִאיּנון ַדֲחִגיֵרי ַחְרּבָ ּ ְמֵניָסר טוִרין ַרְבְרִבין, ּ , ְּמָבַקע ּתִ
ּין אוְדֵניהְּוֵלית ַמאן ְדַיְרּכִ ְלהו ָעְלָמא ְסִתיִמין ַעְייִנין. ּ ּּכֻ א, ּ ֵלית ַמאן , ֲאִטיִמין ִלּבָ

ָרן ּשְׁ ד ַעְבִדין עֹוָבָדן ְדָלא ִמְתּכַ ְנָייָנא ִלְסּתֹור ּכַ ח ְדָהא ּבִ ּגַ ְּדַיׁשְ ּ ּ ָנא, ּ , ָּסאִטין ֵמָאְרָחא ְדַתּקְ
ְלָטא, ְּיִמיָנא ַאְעֵדי ָמאָלא ׁשַ ֵדין ֶעְר, ּוׂשְ ָכחוּכְ ּתְ ַּווי ְלַחָייַבָיא ְדַגְרִמין ָדא . ָּיין ִאׁשְ ּ ּ ּ

ָעְלָמא ְרִכין ְלֵעיָלא, ּבְ ְּדָהא ָלא ִמְתּבָ א, ּ צון ִאיּנון ְלַתּתָ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
י ֶאת ְיָי)תהלים קד( ַרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ַּהְללוָיה' ּ וְרׁשָ  ֶעְרַות )י''חויקרא (. )כ''ע(. ּ

י ִחָייא ָפַתח ך ֹלא ְתַגֵלה ִרּבִ ָּאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ּ ּ ָ ן )שיר השירים ב(. ָ ֲעֵצי ַהַיַער ּכֵ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ ּ
ִנים ְוגֹו ין ַהּבָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. 'ּדֹוִדי ּבֵ ּ ָרֵאל ָקֵמי , ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ֲחִביָבה ּכְ ֲאָבל ּכַ

ִר א ּבְ ּיך הואּקוְדׁשָ ַהאי. ְ ַחת ֵליה ּבְ ּבַ ְּדִהיא ְמׁשַ ָלא. ּ ּכְ ַחת , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ּבַ ֲאַמאי ְמׁשַ
ַתפוַח ֵּליה ּבְ ִמָלה ָאֳחָרא, ּּ ַטְעָמא, ְּוָלא ּבְ ֵריָחא אֹו ּבְ ְגָווִנין אֹו ּבְ   .אֹו ּבִ

 ] בשנה181יום [סדר הלימוד ליום ד ניסן 

פוַח ֲּאָבל הֹוִאיל וְכִתיב ּתַ ַחת ֵליהּבְ, ּּ ּבַ ֹּכָלא ִהיא ְמׁשַ ְגָווִנין, ּ ֵריָחא, ּבִ ַמה . ּוְבַטְעָמא, ּבְ
פוַח הוא ַאסווָתא ְלֹכָלא ּּתַ ּ ּ ּ ִריך הוא ַאסווָתא ְלֹכָלא, ּ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ּ ּ ַכח . ְּ ּתְ פוַח ִאׁשְ ַּמה ּתַ ּ

ְגָווֵני ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּבִ ּתְ, ּּכְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ְגָווִנין ִעָלִאיןְּ פוַח . ַּכח ּבִ ַּמה ּתַ ּ
ָאר ִאיָלֵני ל ׁשְ יה רוָחא ָדִקיק ִמּכָ ִּאית ּבֵ ּ יה , ּ ִתיב ּבֵ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ּ  )הושע יד(ְּ

ְלָבנֹון פוַח ַטְעֵמיה ְמִתיָקא. ְּוֵריַח לֹו ּכַ ַּמה ּתַ ּ יה , ּ ִתיב ּבֵ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ּ ר שי(ְּ

ים)השירים ה ּקִ   . ִחּכֹו ַמְמּתַ

ה ּנָ ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ ח ָלה ִלּכְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ֲאַמאי , ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ְּ
ה ּנָ ׁשֹוׁשַ ַמר, ּכְ י ְיהוָדה ָאַמר. ְוָהא ִאּתְ ָעְלָמא, ִּרּבִ ֵאי ּבְ יאו ַזּכָ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ׁשַ ּּבְ ֶנֶסת , ּ ּכְ

ָרֵאל ַסְלָקא ֵריִחין ָטִבין א, ִּיׂשְ א ַקִדיׁשָ ְלּכָ ְרָכא ִמּמַ ּוִמְתּבָ ּוְבִזְמָנא . ְּוַאְנָפָהא ְנִהיִרין, ּ
ָעְלָמא יאו ַחָייִבין ּבְ ְּדַאְסּגִ ּ ָרֵאל ָלא ַסְלָקא ֵריִחין ָטִבין, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ְבָיכֹול ּכְ ְוַאְטָעַמת , ּּכִ

ְטָרא ָאֳחָרא ְמִריָרא ֵד. ִמּסִ ִתיב , יןּכְ ַמִים ֶאֶרץ ְוגֹו)איכה ב(ּכְ ִליך ִמּשָׁ ְּוַאְנָפָהא ', ְ ִהׁשְ
  .ֲחׁשֹוָכן

י יֹוֵסי ָאַמר ָעְלָמא, ִרּבִ ִאין ּבְ יאו ַזּכָ ֲעָתא ְדַאְסּגִ ׁשַ ּּבְ ִתיב , ּ ֹמאלֹו )שיר השירים ב(ּכְ  ׂשְ
ֵקִני ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ יאו ַח. ּתַ ּוְבִזְמָנא ְדַאְסּגִ ּ ָעְלָמאּ ִתיב , ָּייִבין ּבְ יב )איכה ב(ּכְ  ֵהׁשִ
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י ִחְזִקָיה ָאַמר ֵמָהָכא. ָאחֹור ְיִמינֹו ן ַמְפִריד ַאלוף)משלי טז(, ִּרּבִ ּ ְוִנְרּגָ לֹוַמר ָפִריׁש , ּ ּּכְ
א ִמן ַמְטרֹוִניָתא ך ֹלא ְתַגֵלה, ַמְלּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ָ ָ ּ.  

י ַמְטרֹוִניָתא , ָּאַמר ֵליה,  ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ָקֵמי ֲאבֹויִרּבִ ָעְלָמא ּבְ ִּאי ְפַרְקִליָטא ּבְ
ַכח ּתְ ָעְלָמא, ִאׁשְ ַכח, ְוִאי ַקֵטיגֹוְרָיא ּבְ ּתְ ַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ א , ָּאַמר ֵליה. ֲאַמאי, ּבְ ְלַמְלּכָ

ר ִמַמְטרֹוִניָתא ְּדֲהָוה ֵליה ּבַ ל ִזְמָנא ְד, ּ אּּכָ ָרא ָעִביד ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ַּההוא ּבְ ּ א ָעִביד , ּ ַמְלּכָ
ַמְטרֹוִניָתא א. ָּמדֹוֵריה ּבְ ר ָעִביד ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ְּוָכל ִזְמָנא ְדָלא ֲהָוה ַההוא ּבַ ּ ּ א , ּ ַמְלּכָ

ְטרֹוִניָתא ָּפִריׁש ָמדֹוֵריה ִמּמַ ּ.  

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ּ ְּ א ,ְ ָרֵאל ַעְבִדין ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּכָ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָרֵאל, ְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ִוי ָמדֹוֵריה ּבִ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל ָלא . ְּ ְּוָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ ַּעְבִדין ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִוי ָמ, ְּ ִריך הוא ָלא ׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֶנֶסת ְּ ּכְ ּדֹוֵריה ּבִ
ָרֵאל ִריך הוא. ַמאי ַטְעָמא. ִיׂשְ א ּבְ ָרא ּבוְכָרא ְדקוְדׁשָ ָרֵאל הוא ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ יב, ְּ , ִּדְכּתִ

ָרֵאל)שמות ד( ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ א.  ּבְ יב, ִאּמָ ָרֵאל ִדְכּתִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ִהיא ּכְ  ְוַאל )משלי יא(, ּ
טֹוׁש ּתֹוַרת ִאּמֶ   .ָךּּתִ

  ]ב''ד ע''דף ע -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי א, ּתָ ָרֵאל ָרֲחִקין ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ְבָיכֹול ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַרֲחַקת , ּ ּכִ
הֹון ר. ַמאי ַטְעָמא. ִעּמְ ִגין ְדַמְטרֹוִניָתא ָלא ַאְקִדיַמת ִקיְסָטא ְלַהאי ּבַ ּּבְ , ְּלַאְלָקָאה ֵליה, ּ

רְלֵמ אֹוַרח ֵמיׁשָ א ָלא ַאְלֵקי ִלְבֵריה ְלָעְלִמין. ְיַהך ּבְ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ יָדא . ּ ִביק ּכָֹלא ּבִ ֶּאָלא ׁשָ ּ
ָרה, ְלַאְנָהָגא ֵהיָכָלא, ְּדַמְטרֹוִניָתא ּוְלַאְלָקָאה ּבְ אֹוַרח ְקׁשֹוט, ּ ָרא ֵליה ּבְ ּוְלַדּבְ ָּלֳקְבֵליה , ּ

א  .)ב''ד ע''דף ע(. ְּדַמְלּכָ

יבְוָר ָּזא ְדִמָלה ִדְכּתִ ַרּתו ִאּמֹו )משלי לא(, ּּ ר ִיּסְ א ֲאׁשֶ ּ ִדְבֵרי ְלמֹוֵאל ֶמֶלך ַמּשָׂ אמו (ְּ

ַבע, )ודאי ת ׁשֶ ִתיב, ָּדא ּבַ ַמר ּכְ ח ָאב וֵבן )משלי י(, ְוָהא ִאּתְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ֹלֹמה ּבֵ ֵלי ׁשְ ּ ִמׁשְ
ִסיל ּתוַגת ִאּמֹו ּּתוַגת ִאּמֹו ַוַדאי. ּּכְ ִתיבָח. ּ ח ָאב, ֵמי ַמה ּכְ ּמַ ן ָחָכם ְיׂשַ ר , ּבֵ עֹוד ְדַהאי ּבַ ּּבְ

ר אֹוַרח ֵמיׁשָ יָמא, ָאִזיל ּבְ ח ָאב , ְּוהוא ַחּכִ ּמַ א ְלֵעיָלא, )כלל(ְיׂשַ א ַקִדיׁשָ ָּדא ַמְלּכָ ּ ח . ּ ּמַ ְיׂשַ
ָקָלא. ָאב ְסָתם אֹוְרָחא ּתְ ר ּבְ ַכח ַהאי ּבַ ּתְ ִסיל, ִאׁשְ ִתיב וֵבן ּכְ ּּתוַגת . ּ ּתוַגת ִאּמֹוַּמה ּכְ
ָרֵאל, ִּאּמֹו ַוַדאי ֶנֶסת ִיׂשְ ִתיב. ָּדא ּכְ ְּוָרָזא ְדִמָלה ּכְ ֶכם)ישעיה נ(, ּ ְלָחה ִאּמְ ֲעֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ַכח ֶחְדָווָתא ָקֵמי קוְדׁשָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ֹלֹמה , ְּ יֹוָמא ְדָסִליק ׁשְ ּּכְ
יִריםְוָאַמ, ְלָחְכְמָתא יר ַהּשִׁ ֵדין ְנִהירו ַאְנפֹוי ְדַמְטרֹוִניָתא. ר ׁשִ ּּכְ ֵרי , ּּ א ְלִמׁשְ ְוָאֵתי ַמְלּכָ

ה ָּמדֹוֵריה ִעּמָ ֹלֹמה ְוגֹו)מלכים א ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ ֶרב. ' ַוּתֵ . ַמאי ַוּתֵ
ִפירו ְדַמְטרֹוִניָתא ְּדַסְלָקא ׁשְ ּ ּּ יַאת ּבְ, ּ יןְוִאְתַרּבִ ָאר ַדְרּגִ ל ׁשְ ָהא ַעל ּכָ א , ַּדְרּגָ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ

ה ִוי ָמדֹוֵריה ּבָ ּׁשַ ּ ה. ּ ך ָלּמָ יָמא ָדא ְלָעְלָמא. ְְוָכל ּכַ ָרא ַחּכִ ִגין ְדַאִפיַקת ּבְ ּּבְ   )א למלכא''נ(. ּּ
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ֹלֹמה ְּוַכד ַאִפיַקת ֵליה ִלׁשְ ָרֵאל ַאִפיַקת, ּ ַד, ְּלָכל ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּבְ ִאין ּ ין ִעָלִאין ַזּכָ ְּרּגִ
ֹלֹמה  ׁשְ הו. )א בשלמא''ס(ּכִ ִריך הוא ַחֵדי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יה, ְּ ְּוִאיּנון ּבֵ ְכַלל . ּ ּוְביֹוָמא ְדׁשַ ּ

א יָתא ְלַתּתָ ֹלֹמה ּבֵ א, ׁשְ יָתא ְלַמְלּכָ ֲחָדא. ַאְתִקיַנת ַמְטרֹוִניָתא ּבֵ וו ָמדֹוֵריהֹון ּכַ ְּוׁשַ ּ ,
ּוְנִהירו ַא ִלימוּ ֶחְדָוה ׁשְ ְּנָפָהא ּבְ ַכח ֶחְדָווָתא ְלֹכָלא. ּ ּתְ ֵדין ִאׁשְ א, ּּכְ ך . ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ְְוָכל ּכַ

ה יב. ָלּמָ ִגין ִדְכּתִ ַרּתו ִאּמֹו, ּּבְ ר ִיּסְ א ֲאׁשֶ א, ַּמּשָׂ ַרת ֵליה ִלְרעוָתא ְדַמְלּכָ ְּדַדּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ָמה ַדֲאֵמיָנא ר ּכְ א)טריךא דאצ''ס(, ְּוַכד ַהאי ּבַ ּ ָלא ִאְתְדַבר ִלְרעוֵתיה ְדַמְלּכָ ּ ּ ֵדין ִהיא . ּ ּכְ
ֶּעְרָייָתא ְדֹכָלא ְטרֹוִניָתא, ּ א ָפִריׁש ִמּמַ ֶּעְרָייָתא ְדָכל ִסְטִרין ְדָהא ַמְלּכָ ּ ּוַמְטרֹוִניָתא , ּ

ך ֶעְרָייָתא ִהיא ְדֹכָלא, ִּאְתַרֲחַקת ְמֵהיָכֵליה ּוְבִגין ּכָ ּ ָלא , ּ הואְוִכי ָלא ֶעְרָייָתא. ְּ א ּבְ ַמְלּכָ
א, ַמְטרֹוִניָתא ָלא ַמְלּכָ ִתיב. ּוַמְטרֹוִניָתא ּבְ ך ֹלא , ְּוַעל ָדא ּכְ ֶָעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ָ

ך ִהיא ְָתַגֵלה ִאּמְ ך ִהיא ַוַדאי. ּ ִּאּמְ ך, ָ ְרָיא ִעּמָ ך ֹלא ְתַגֵלה ֶעְרָוָתה, ְְוׁשַ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ּ ְ.  

ְמעֹון ָאִק י ׁשִ , ַווי ִאי ָלא ֵאיָמא, ְוָאַמר ַווי ִאי ֵאיָמא ְוַגֵליָנא ָרָזא, ּיׁש ְידֹוי וָבָכהַרּבִ
ְּדֵייְבדון ַחְבַרָייא ִמָלה ּ ּ ֵאִרית ' ּ ֲאָהה ְיָי)יחזקאל יא(. ּ ה ֵאת ׁשְ ה עֹוׂשֶ ָלה ַאּתָ ֱאֹלִהים ּכָ

ָרֵאל ה. ַּמאי ֲאָהה. ִיׂשְ ה עֹוׂשֶ ָלה ַאּתָ ֶּאָלא ָרָזא ְד. ּוַמאי ּכָ ִזְמָנא ְדה, ִּמָלהּ ָאה ' ּּבְ ּתָ ּתַ
א ָרַכת ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְרָכָתא' ה, ִּאְתּתְ ִגיָנה ַמְנַעת ּבִ ָּאֳחָרא ִעָלָאה ּבְ ִתיב. ּ ֲּאָהה , ּוְכֵדין ּכְ

ה ה עֹוׂשֶ ָלה ַאּתָ ִגין ְדַכד ִאיִהי . ּכָ ְרָכאן)'א האי ה''נ(ּּבְ  ָאֳחָרא ַמְנַעת לֹון' ה,  ִאְתְמָנַעת ִמּבִ
ֵחי. ַמאי ַטֲעָמא. ִּמּכָֹלא ּכְ ּתַ אן ָלא ִמׁשְ ִגין ְדִבְרּכָ א, ּּבְ ְרָיין ְדַכר ְונוְקּבָ ֲאַתר ְדׁשַ ֶּאָלא ּבַ ּ ּ ּ.  

ִתיב ַאג '  ְיָי)ירמיה כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֹאג ִיׁשְ ן קֹולֹו ׁשָ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ָאג וִמּמְ רֹום ִיׁשְ ִּמּמָ
ׁש. ַּעל ָנִוהו ְּוָדא הוא ַוַדאי, ּ ָדא ַמְטרֹוִניָתא.ַּעל ָנִוהו ַמּמָ י . ּוַמאי אֹוֵמר. ּ ֱהֶחַרְבּתִ אֹוי ׁשֶ

יִתי ְוכו יִתי ִזווָגא ְדַמְטרֹוִניָתא. 'ֶּאת ּבֵ ּּבֵ ּ ְּוָדא הוא ַוַדאי. ּ ך ֹלא , ּ ֶָעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות ִאּמְ ָ

ל ִסְטִרין ֶעְרָייָתא הוא. ְּתַגֵלה ְּדָהא ִמּכָ ק )ה נישעי(, ּוְכֵדין. ּ ַמִים ַקְדרות ְוׂשַ ּ ָלְבׁשו ׁשָ ּ
ְדָקא  ְקָיין ּכַ יִדין ְוׁשַ ְרָכאן ְדַמּבוִעין ְדַנֲחִלין ַדֲהוֹו ְנּגִ סוָתם ְדָהא ֲאַתר ַאֲחָסַנת ּבִ ם ּכְ ּהוׂשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

  .ִּאְתְמָנעו, ֲּחזו

ֵניָנן ְטרֹוִניָתא, ּתָ א ִמּמַ ד ִאְתְפַרׁש ַמְלּכָ ּתַ, ּּכַ אן ָלא ִמׁשְ ָחןּוִבְרּכָ ֵדין ִאְקֵרי ו, ּכְ . י''ּכְ
א ִדְיסֹוד י, ְּדַתְנָיא. י''ַמאי ַטְעָמא ו ֵּריׁשָ ִריך , ְּזֵעיָרא הוא' ְּדָהא ְיסֹוד ו', ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ּ

ִתיב ָו. ַּרְבְרָבא ִעָלָאה' ּהוא ו ֲחָדא''ְּוַעל ָדא ּכְ ֵרין ָוִוין ּכַ א ְדַהאי ְיסֹוד י, ו ּתְ . ּהוא' ְּוֵריׁשָ
אְוַכד ִא ְלּכָ א, ְתַרֲחַקת ַמְטרֹוִניָתא ִמּמַ ְלּכָ אן ִאְתְמָנעו ִמּמַ ּוִבְרּכָ ַכח , ּ ּתְ ְּוִזווָגא ָלא ִאׁשְ ּ

א ִדְיסֹוד ֵריׁשָ ּּבְ א ִדְיסֹוד ְדהוא י' ָנִטיל ו, ּ ִּעָלָאה ְלַהאי ֵריׁשָ ּ ּּ יה', ּ ְּוָנִגיד ֵליה ְלַגּבֵ ֵדין , ּ ּכְ
ִאיןְּלִעָלִאין , ּי ְלֹכָלא''ו, י''ּהוא ו   .ְוַתּתָ

ֵניָנן ַלם, ְּוַעל ָדא ּתָ ִּמיֹוָמא ְדִאְתֲחִריב ְירוׁשָ ּ ָעְלָמא, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ְרָכאן ָלא ִאׁשְ ְְוֵלית ָלך , ּּבִ

יה ְלָווִטין ַכח ּבֵ ּתְ ּיֹום ְדָלא ִאׁשְ ָכל יֹום, ּ ְרָכאן ִאְתְמָנעו ּבְ ְּדָהא ּבִ , אֹו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. ּ
  .ּ ַמהו)' או והא''נ(, י''י אֹו הֹו''אֹו

  ]א''ה ע''דף ע -' גזוהר חלק [
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ְתׁשוָבה, ָּאַמר ֵליה ְלָיא ּבִ ד ִמָלה ּתַ ּּכַ ְייִבין, ּ ֵדין ה, ְוָלא ּתַ ְוַאְנִגיד , ִּעָלָאה ָנִטיל לֹון' ּכְ
ה', ְלָואו ְוי ְייִבין )א''ה ע''דף ע(, ְּלַגּבָ ִגין ְדָלא ּתַ ֵדין ִאְקֵרי הֹוי, ּּבְ ד ִאְס. ּכְ ָלק הֹוי ּכַ ּּתַ

א ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַּמְלּכָ הו, ּ ח ּבְ ּגַ א ְוָלא ַאׁשְ ֵני ָנׁשָ ְּוַההוא ִעָלָאה ֶאְהֶיה . ְּוַצְווִחין ּבְ ּ
יה' ְוי', ָסִליק ְלו, ְטִמיָרא יל ְצלֹוֵתיה, ְּלַגּבֵ ִגין ְדָלא ִאְתְקּבִ ּּבְ ֵדין ִאְקֵרי אֹוי, ּ ' ְּדָהא א, ּכְ

יה ְדו ָּסִליק ְלַגּבֵ ַכח)'לי' ו' סליק גביה לה' א דהוא א''ס(. 'ְוי' ּ ּתְ ׁשוָבה ָלא ִאׁשְ ּ וְכֵדין ּתְ ּ .
ָלק ֵמִאֵלין ַאְתָוון ה ְּוַעל ָדא ִאְסּתַ ּ ְלָייא', ּ ְתׁשוָבה ָלא ּתַ ְּדָהא ּבִ ּ.  

יאו חֹוֵבי ָעְלָמא ְטֵפי ד ַאְסּגִ ַּוַדאי ּכַ ַקְדִמיָתא, ּ ְלָיא ּבְ ּוְתׁשוָבה ֲהָוה ּתַ עו, ּ ֵדין ,ְּוָלא ּבָ  ּכְ
ָלק ה יה''יֹו' ָסִליק ְלו' וא', ִּאְסּתַ א. ְוִאְקֵרי אֹוי, ּד ְלַגּבֵ י ַמְקְדׁשָ ּוְתׁשוָבה , ְּוַכד ָחִריב ּבֵ ּ
ָלַקת  ֵדין ָצְווחו ְוָאְמרו, )ולא מעליא(ִאְסּתָ ּּכְ י ָפָנה ַהיֹום)ירמיה ו( ,ּ ּ אֹוי ָלנו ּכִ י . ּ ַמאי ּכִ
ָּדא הוא יֹוָמא . ָּפָנה ַהיֹום ׁשוָבה, ִּעָלָאהּ ְּדִאְקֵרי ּתְ ָלק ְוִאְתֲעָבר, ּ ְּדִאְסּתַ ִכיַח, ּ . ְוָלא ׁשְ

מֹוַדע ּתְ ַּההוא יֹוָמא ְדִאׁשְ ָלא ַחָייִבין, ּ ָטא ְיִמיָנא ְלַקּבְ ְּוָהא ִאְתְפֵני ִמּכָֹלא, ְּלַפׁשְ ְוָלא , ּ
ַכח ּתְ ְּוַעל ָדא ָאְמרו אֹוי, ִאׁשְ טו ִצְלֵל. ְוָלא הֹוי, ּ י ִיּנָ ְּדָהא ִאְתְייִהיב ְרׁשו , י ָעֶרבּּכִ ּ

ין ָאר ַעּמִ ַלט ָעַלְייהו, ְּלַרְבְרֵבי ְמָמָנן ִדׁשְ   .ְּלִמׁשְ

אָנא ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא' ָסִליק ו, ּתָ ֵלי, ְוֵהיָכָלא ִאּתֹוַקד, ּ א ִאְתּגְ ּוַמְטרֹוִניָתא , ְוַעּמָ
ָרַכת ד ָנִחית ו. ּוֵביָתא ִאְתֲחָרַבת, ִאְתּתְ ֵביֵתיה ְוָהא , ּו ְלַאְתֵריה''ְלָבַתר ּכַ ח ּבְ ּגַ ַּאׁשְ
ֵעי ְלַמְטרֹוִניָתא, ִאְתֲחִריב ָעא . ְוָהא ִאּתֹוַקד, ָּחָמא ְלֵהיָכֵליה. ְוָהא ִאְתַרֲחַקת ְוַאְזַלת, ּבָ ּבָ
א ֵלי, ְלַעּמָ אן ְדַנֲחִלין ֲעִמיִקין ַדֲהוֹו ַנְגִדין. ְוָהא ִאְתּגְ ָּחָמא ְלִבְרּכָ ּ ֵדין . ְּוָהא ִאְתְמָנעו, ּ ּכְ
ִתיב יֹום ַההוא ִלְבִכי וְלִמְסֵפד וְלָקְרָחה ְוַלֲחגֹור ' ּ ַוִיְקָרא ְיָי)ישעיה כב(, ּכְ ֱּאֹלִהים ְצָבאֹות ּבַ ּ ּּ ּ
ק ַמִים ַקְדרות. ׂשָ ּוְכֵדין ָלְבׁשו ׁשָ ּ ּ.  

ֵדין ו  ְלִסְטָרא ָּנִגיד ַמּבוֵעי, ִּעָלָאה' ְוה.  ִאְתְנִגיד ַחד ָלֳקֵביל ַחד)'י' א ו''ס(' ה' ּכְ
ָחן, ָאֳחָרא ּכְ ּתַ אן ָלא ִמׁשְ ָכחו. ּוִבְרּכָ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ְּדָהא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ֲחָדא, ּ ְרָיין ּכַ . ְוָלא ׁשַ
ֵדין  ַאג ַעל ָנִוהו)ירמיה כה(ּכְ ֹאג ִיׁשְ ְמעֹון. ּ ׁשָ י ׁשִ ָכה ַרּבִ י ֶאְלָעָזר, ּבָ י , ּוָבָכה ִרּבִ ָאַמר ִרּבִ

ִכָייה , ֶאְלָעָזר ְטָרא ֲחָדאּבְ ִאי ִמּסִ ִלּבָ ִקיָעא ּבְ ְטָרא ָאֳחָרא, ּתְ ִאי ִמּסִ ִלּבָ ְּדָהא . ְוֶחְדָווָתא ּבְ
ַמְעָנא ִמִלין א, ּׁשְ ּתָ ַמְעָנא ַעד ַהׁשְ ָאה חוָלִקי, ְּדָלא ׁשְ ת ָאִביך )י''ויקרא ח(. ַּזּכָ ָ ֶעְרַות ֵאׁשֶ

ת ָאִביך, ֹּלא ְתַגֵלה ְמעֹו. ַָמאן ֵאׁשֶ י ׁשִ ֵניָנן, ןָאַמר ַרּבִ ל ִמלֹוי ְדאֹוַרְייָתא ָסִתים , ָהא ּתָ ּּכָ ּ
א ָסִתים ְוַגְלָיא, ְוַגְלָיא ָמא ַקִדיׁשָ ָמה ִדׁשְ ּּכְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּאֹוַרְייָתא ְדִהיא ׁשְ ָהִכי ָנֵמי , ּ

ְלָייא. ָסִתים ְוַגְלָיא ִאְתּגַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָּהָכא ּכָֹלא ּבְ   .ְּיִדיָעא ָסִתים ּכְ

ת ָאִביך, ּ ְקָרא ָהִכי הואְוַהאי אָנא: ֵָאׁשֶ א, ּתָ ַמְלּכָ ַכַחת ּבְ ּתְ ל ִזְמָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ , ּּכָ
ך, ְְוַיְנָקא ָלך א. ִָאְקֵרי ִאּמֶ ך ְוִאְתָרֲחַקת ִמן ַמְלּכָ ְלָיא ִעּמָ א ְדִאְתּגַ ּתָ ְַהׁשְ ת ָאִביך , ּ ֵָאׁשֶ

א ַקִדיׁשָ. ִאְתְקֵרי ִּאְנּתו ִהיא ְדַמְלּכָ ּ יהּ ִתרוִכין ִמּנֵ ּא ָלא ִאְתְפָטַרת ּבְ ּ ֵתיה ִהיא ַוַדאי, ּ ִּאְנּתְ ּ .
יב ָמה ִדְכּתִ יָה'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ישעיה נ(, ּּכְ ַלְחּתִ ר ׁשִ ֶכם ֲאׁשֶ ִריתות ִאּמְ ֵּאי ֶזה ֵסֶפר ּכְ ֶּאָלא . ּ

א ַּוַדאי ִאְנּתו ִהיא ְדַמְלּכָ ּ ְלָייא, ּ ב ְדִאְתּגַ   .ַּאף ַעל ּגַ
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ֵרי ִזְמֵניְּוַעל ָדא ִזווָגא ַחד, ּ ָפִקיד ָעָלה ּתְ א ּבְ ַמְלּכָ ד ָיְתָבא ּבְ ּּכַ ך, ּ , ְָוִאְתְקֵרי ִאּמְ
ך ֹלא ְתַגֵלה יב ֶעְרַות ִאּמְ ִּדְכּתִ ָ ֲעִביד ְדִיְתַרֲחקון ָדא ִמן ָדא, ּ ָּלא ּתַ ּ ּ ַלח ַעל חֹוָבך, ּ ּתְ , ְְוִתׁשְ

יב ָמה ִדְכּתִ ְל)ישעיה נ(, ּּכְ ֵעֶכם ׁשֻ ֶכםּ וְבִפׁשְ ך, ְוַחד. ָחה ִאּמְ ָגלוָתא ִעּמָ ד ִהיא ּבְ ְּכַ ּ ,
א ְלָייא ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ א, ְּוִאְתּגַ ְּוִאְתְקֵרי ִאְנּתו ְדַמְלּכָ יה ָלא . ּ ב ְדִאְתַרֲחָקת ִמּנֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ
יָנך ִגין ְדַתְעֵדי ִמּבֵ ֲעִביד ּבְ ְּתַ ְנָאך, ּ ך ׂשַ ְלטון ּבָ ְְוִיׁשְ ְ ָמ, ּ ְסּתַ ָגלוָתאְוָלא ּתִ ּר ֲעָלך ּבְ ֲהָדא . ְ

ת ָאִביך ֹלא ְתַגֵלה ּהוא ִדְכִתיב ֶעְרַות ֵאׁשֶ ָ י ֶעְרַות ָאִביך הוא. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִגין ּכִ ּּבְ ַאף . ָ
א ב ְדִאְתַרֲחָקת ִמן ַמְלּכָ ִדיָרא, ַּעל ּגַ ה ּתְ א ּבָ חוָתא ְדַמְלּכָ ּגָ ַּאׁשְ ּ ָרא , ּ ּמְ ּוַבְעָיא ְלִאְסּתַ

י ה, רָלֳקְבָלה ַיּתִ יחוב ְלַגּבָ ְּוָלא ּתֵ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ י ְיָי)דברים כג(, ִּרּבִ יְלך ְוגֹו'  ּכִ ֶקֶרב ַמֲחֶנך ְלַהּצִ ֱָאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך ּבְ ָ ְ י . 'ָּ ּכִ
א: ֱָאֹלֶהיך' ְיָי ִכיְנּתָ ָרֵאל, ָּדא ׁשְ ִיׂשְ הו ּבְ ָכַחת ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ָגלוָתא, ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָנא , ְּוּכָ ָּעַלְיהו ְלַאּגָ

ל ִסְטִרין ִדיָרא ִמּכָ ין, ּתְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל, ּוִמּכָ יצון ְלהו ְלִיׂשְ ְּדָלא ְיׁשֵ ּ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף ע -' גזוהר חלק [

א ְלהו )ב''ה ע''דף ע(ָלא ַיְכִלין , ְּדַתְנָיא ָרֵאל ְלַאְבָאׁשָ ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ּׂשַ ָרֵאל , ּ ַּעד ְדִיׂשְ
ין ֵחיָלא ִד יןַּמֲחִליׁשִ ָאר ַעּמִ י ַרְבְרֵבי ְמָמָנן ִדׁשְ ּמֵ א ִמּקַ ִכיְנּתָ ְנֵאיהֹון . ּׁשְ ֵדין ַיְכִלין ְלהֹון ׂשַ ּכְ

ָרֵאל ְלִטין ָעַלְייהו, ְּדִיׂשְ ין, ְּוׁשַ יׁשִ ֵזיִרין ּבִ ָמה ּגְ ְייִבין . ְּוַגְזִרין ָעַלְייהו ּכַ ְּוַכד ִאיּנון ּתַ
ַרת ֵחיָלא ְוּתוְק, ָלֳקְבָלה ָּפא ְדָכל ִאיּנון ְמָמָנן ַרְבְרִביןִּהיא ְמָתּבָ ּ ְּוַתְבַרת ֵחיָלא ְוּתוְקָפא , ּ ּ

ָרֵאל ְנֵאיהֹון ְדִיׂשְ ְּדׂשַ ְּוִאְתָפְרָעא ְלהו ִמּכָֹלא, ּ ּ ּ.  

ְָוַעל ָדא ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש חֹובֹוי, ּ ָאב ּבְ ר ָנׁש ְדָלא ִיְסּתְ ְּדָבֵעי ּבַ ֵמי , ּ ַּוַיֲעָבר ַעל ִפְתּגָ ּ
ם, ְּמָסֲאִבין ֵליה, ְּדִאי ָעִביד ָהֵכי. ָתאאֹוַרְיי יב ְוִנְטֵמֶתם ּבָ ָמה ִדְכּתִ ֹלא א, ּּכְ , ְוָתאָנא. 'ּבְ

גוָפא ְייִפין ּבְ ִעין ׁשַ ָּמאָתן וְתַמְנָיא ְוַאְרּבְ ֲאָבן, ּ ְּוֻכְלהו ִאְסּתַ ַאב, ּ ד ִאיהו ִאְסּתְ לֹוַמר. ּּכַ , ּכְ
ֲאָבא ֵעי ְלִאְסּתַ ד ּבָ   .ּכַ

ְייֵפי ּגוָפא, ַָמאי ַמֲחֶניך. ְָוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש, ְּוַעל ָדא ִּאֵלין ִאיּנון ׁשַ ּ ְָוֹלא ִיְרֶאה ְבך . ּ

ָמה , ּ ָדָבר ָרָמז)א דהוי''ס(ֶּעְרָייָתא נוְכָרָאה ְלַהאי . ַּמאי ֶעְרַות ָדָבר, ֶּעְרַות ָדָבר ּכְ
ב ֵמַאֲחֶריך ַוַדאי, ְּדִאי ָהִכי. ְּדאֹוִקיְמָנא ְּוׁשָ ת ָאִביך ֹלא ְתַגֵלהְו. ָ ַּעל ָדא ֶעְרַות ֵאׁשֶ ָ ַמאי . ּ

יב ֶעְרַות ָאִביך הוא. ַטְעָמא ִגין ִדְכּתִ ּּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָּ   .ּּכְ

אָנא ָגלוָתא' ַעל ג, ּתָ ָרֵאל ּבְ ִבין ִיׂשְ ִּמִלין ִמְתַעּכְ א . ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ַּעל ְדַעְבִדין ְקָלָנא ּבִ
ָגלוָתא ּוְמַהְדֵרי ַאְנ. ּּבְ אּ ִכיְנּתָ ַּפְייהו ִמן ׁשְ א, ּ ִכיְנּתָ ְרַמְייהו ָקֵמי ׁשְ ְּוַעל ִדְמָסֲאֵבי ּגַ ְּוֻכְלהו . ּ ּ

ַמְתִניָתא ִדיָלן   .ּאֹוִקיְמָנא ּבְ

א י ַאּבָ ֲּהָוה ָאִזיל ְלַקפוְטִקָיא, ִרּבִ ּ י יֹוֵסי, ּ יה ִרּבִ ר , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ַּוֲהָוה ִעּמֵ ָּחמו ַחד ּבַ
ַאְנפֹוי, ה ָאֵתיְּדֲהָו, ָנׁש יָמא ַחד ּבְ ּוְרׁשִ א. ּ י ַאּבָ ְּדָהא , ִנְסֵטי ֵמַהאי אֹוְרָחא, ָאַמר ִרּבִ

ַּאְנפֹוי ְדֵדין ַאְסִהידו ָעֵליה ּ ּ ֶעְרָייָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדָעַבר ּבְ ַאְנפֹוי, ּ ים ּבְ ך ִאְתְרׁשִ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ְ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2018דף [ -ּ

י יֹוֵסי יָמא, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ד ֲהָוה ַינוָקאִאי ַהאי ְרׁשִ ּ ֲהָוה ֵליה ּכַ ַכח , ּ ּתְ ַמאי ֶעְרָייָתא ִאׁשְ
יה ַאְנפֹוי, ָּאַמר ֵליה. ּּבֵ ֶעְרָייָתא ְדאֹוַרְייָתא, ֲּאָנא ֲחֵמיָנא ּבְ ְּדַאְסִהידו ּבְ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ֵאיָמא ִמָלה, ָּקָרא ֵליה ִרּבִ יָמא ְדַאְנָפך, ּ ְַהאי ְרׁשִ ּ ָאַמר . ַּמה הוא, ּ
ְייכו, ֹוןל ָמטֹוָתא ִמּנַ ר ָנׁש, ּּבְ יר ְלַההוא ּבַ ֲעְנׁשו ַיּתִ ָּלא ּתַ ְרמו ֵליה, ּ ְּדָהא חֹובֹוי ָקא ּגָ ּ ּ .

א ַמהו י ַאּבָ ָאְרָחא ֲאִני ַוֲאֹחִתי, ָּאַמר ֵליה. ָּאַמר ִרּבִ ֵריָנא , יֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאִזיל ּבְ ׁשָ
ִפיָזא ַחד אֹוׁשְ ֲאֹחִתי, ְוָרִויָנא ַחְמָרא, ּּבְ ַצְפָרא ַקְמָנא. ְּוָכל ַההוא ֵליְלָיא ֲאִחיְדָנא ּבַ , ּבְ

ְבָרא ַחד ּגַ ִפיָזִאי ָקַטט ּבְ ְּואוׁשְ יַנְייהו, ּ יָסא, ָּעֵייְלָנא ּבֵ ְּוַקְטרו ִלי ָדא ֵמַהאי ּגִ ְוָדא ֵמַהאי , ּ
יָסא יָמא ָדא ֲהָוה ָעֵייל ְלֵבי מֹוָחא, ּגִ ּוְרׁשִ ַזְבָנא ַעל ְי, ּ ּתְ ָּדא ְדַחד ַאְסָייא ְדִאית ְוִאׁשְ ּ
ַגָוון   .ּבְ

ְמָלאי הוא, ָּאַמר ֵליה. ַּמאן הוא ַאְסָייא, ָּאַמר ֵליה י ׂשַ ָּאַמר ֵליה ַמאי ַאסווָתא . ִּרּבִ ּ
א. ָָיַהב ְלך ָּאַמר ֵליה ַאסווָתא ְדַנְפׁשָ ּ ְתׁשוָבה. ּ ּוֵמַההוא יֹוָמא ַאֲהַדְרָנא ּבִ ּ ּוְבָכל יֹוָמא . ּ

ַחד ֵחיזוֲּחֵזיָנא ַאְנָפ ִריך הוא, ִּאי ּבְ א ּבְ ּוָבֵכיָנא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּדהוא ִרּבֹון ָעְלִמין ַעל ַההוא , ְּ ּ ּ
ּוֵמִאיּנון ִדְמִעין ַאְסֵחיָנא ַאְנָפִאי. חֹוָבה ּ ּ א. ּ י ַאּבָ ְִאי ָלאו ְדִאְתְמַנע ִמָנך , ָאַמר ִרּבִ ּ

ׁשוָבה יָמא, ּּתְ ַּאְעַבְרָנא ֵמַאְנָפך ַההוא ְרׁשִ ְ ָ ְוָסר ֲעֹוֶנך )ישעיה ו(, ְֲאָבל ָקֵריָנא ָעָליך. ּ

כוָפר ְּוַחָטאְתך ּתְ ּ יָמא, ִזְמִנין' ָּאַמר ֵליה ג. ִזְמִנין ֵאיָמא' ג, ָּאַמר ֵליה. ּ   .ְוִאְתֲעָבר ְרׁשִ

א י ַאּבָ ָרא ִמָנך, ָאַמר ִרּבִ ָעא ְלַאְעּבְ ְַוַדאי ָמאָרך ָהא ּבָ ְ ַכ, ּ ּתְ ְתׁשוָבה ִאׁשְ ְּדַוַדאי ּבִ ּ . ַחתּ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיא, ָּאַמר ֵליה ָקא ּבְ ַמה , ָּאַמר ֵליה. ָנַדְרָנא ֵמַהאי יֹוָמא ְלִאְתַעּסְ

ָמך ִרים, ָּאַמר ֵליה ֵאל ָעַזר. ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר. ְׁשְ ָמא ּגָ ְֶדֱאָלָהך ִסְייָעך, ַּוַדאי ׁשְ ְּ ַוֲהָוה , ּ
ָסֲעָדך ְדֵריה ִרִבי ַאּבָ, ְּבְ ּא וַבְרֵכיהּׁשַ ּ.  

ְמעֹון, ְלִזְמָנא ָאֳחָרא י ׁשִ י ַרּבִ א ָאִזיל ְלַגּבֵ י ַאּבָ ָמאֵתיה, ֲהָוה ִרּבִ ֵחיה , ָּעאל ּבְ ּכָ ַּאׁשְ
ַער ֹלא ֵיָדע וְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת)תהלים צב(, ְּדֲהָוה ָיִתיב ְוָדִריׁש ַער . ּ ִאיׁש ּבַ ִאיׁש ּבַ

ָמה ִטְפׁשִ', ֹלא ֵיָדע ְוגֹו ֵני ָעְלָמאּּכַ ִלין , ּין ִאיּנון ּבְ ּכְ יִחין ְוָלא ַיְדִעין ְוָלא ִמְסּתַ ּגִ ְּדָלא ַמׁשְ
ִריך הוא א ּבְ ְּלִמְנַדע אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָעְלָמא, ְּ ב ְלהו ְלִמְנַדע. ַעל ַמה ַקְייִמין ּבְ ַּמאן ְמַעּכֵ ּ ,

ִּטְפׁשוָתא ִדְלהֹון ּ אֹו. ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ִגין ְדָלא ִמׁשְ ּּבְ אֹוַרְייָתא , ַרְייָתאּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִאילו ֲהוֹו ִמׁשְ ּ ּּ
ִריך הוא א ּבְ ִּיְנְדעון אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

  ]א''ו ע''דף ע -' גזוהר חלק [

ַכל ְוָלא ָיַדע , ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת ִּנימוֵסי ְדֹזאת ) א''ו ע''דף ע(ְּדָלא ִמְסּתָ ּ
ָעְלָמא ִדינֹוי ְוַחָמאן ְלִדינֹוי ְדַהאי ֹזאתּ ְד)דאף על גב( .ּבְ ֵני , ָּדִאין ָעְלָמא ּבְ ְּדָמָטאן ַעל ּבְ

ִאין א ְדִאיּנון ַזּכָ ָּנׁשָ יֲעָייא ַחָייִבין, ּ ֵמי אֹוַרְייָתא, ְּוָלא ָמָטאן ַעל ַרׁשִ ְּדַעְבִרין ַעל ִפְתּגָ ּ ,
יב ב ְוגֹו)תהלים צב(, ִּדְכּתִ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְפרֹוַח ְרׁשָ ָכל . ' ּבִ ְּדַהאי ָעְלָמא ָיְרִתין ֵליה ּבְ ּ
ַהאי ָעְלָמא, ִסְטרֹוי סֹוֵפיה . ְּוִדיִנין ָלא ָמטון ָעלֹוי ּבְ א אֹוְדֵעיה ּבְ ְּוִאְלָמֵלא ְדָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ
ְמָדם ֲעֵדי ַעד, ָלא ַיְדֵעיָנן, ִּדְקָרא יב ְלִהּשָׁ יָצָאה ְלהֹון ֵמַההוא ָעְלָמא, ִּדְכּתִ ִוי ּוְלֶמֱה, ְּלׁשֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2019דף [ -ּ

חֹות ַרְגֵליהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּעְפָרא ּתְ ּ יב, ּ י ִיְהיו ֵאֶפר )מלאכי ג(, ִּדְכּתִ ִעים ּכִ ּ ְוַעּסֹוֶתם ְרׁשָ
פֹות ַרְגֵליֶכם ַחת ּכַ   .ּּתַ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ָפַני ַיֲעֶנה)איוב טז(, ּ י ּבְ י ַכֲחׁשִ ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ ַוָיָקם ּבִ ָאה , ֶּאָלא. ּבְ ַזּכָ
אֹוַרְייָתאּחו ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ָּלֵקיה ְדּבַ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלִמְנַדע אֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ְּדָכל ַמאן . ְּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ׁש, ּ ֵמיה ַמּמָ ׁשְ ַדל ּבִ ּתָ ִאלו ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ַּמה ׁשְ ּ ּ ְּ

א ֲחֵזי. ַרְייָתא ָהִכי ָנֵמיּאוף אֹו. ָּעִביד ִנימוִסין ֵמי אֹוַרְייָתא, ּתָ ַּהאי ַמאן ְדָעַבר ַעל ִפְתּגָ ּ ,
ַאְנפֹוי יִמין ּבְ ר ָנׁש ְרׁשִ ּבַ יה ּבְ א ְוַעְבָדא ּבֵ ּאֹוַרְייָתא ַסְלָקא ְוַנְחּתָ ּ יה , ּ לון ּבֵ ּכְ ִגין ְדִיְסּתַ ּּבְ ּ ּ

ֵאי ָדן ְלָווִטין ַע, ִּעָלֵאי ְוַתּתָ ְּוֻכְלהו אֹוׁשְ יהּ   .ּל ֵריׁשֵ

ל ִאיּנון ֵעיֵני ְיָי, ְוָתאָנא א', ּּכָ ָעְלָמא ְלִמְנַדע אֹוְרחֹוי ִדְבֵני ָנׁשָ אִטין ּבְ ְּדַאְזִלין ְוׁשָ ּ ּ ,
ְלהֹון ַזְקִפין ַעְייִנין ר ָנׁש, ּּכֻ ַאְנפֹוי ְדַההוא ּבַ ִלין ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ ְּוֻכְלהו ַפְתִחין , ְּוָחָמאן ְלהו, ּּ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא. ויָּעֵליה ַווי ַו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּווי ֵליה ּבְ ַּווי ֵליה ּבְ ָלקו ִמּסֹוֲחָרֵניה . ּ ִּאְסּתְ ּ
ַאְנפֹוי, ִּדְפַלְנָיא ְּדָהא ַסֲהדוָתא ּבְ ּ ְרָיא ֲעלֹוי, ּ ְּורוָחא ִדְמָסֲאָבא ׁשַ ְּוָכל ִאיּנון יֹוִמין . ּ

ַאְנפֹוי ְלַסֲהדוָתא ימו ּבְ ַכח ְרׁשִ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ רִא, ּּ ְטָרא , י אֹוִליד ּבַ ִליף ֵליה רוָחא ִמּסִ ַּאׁשְ ּ
ְּוִאֵלין ִאיּנון ַחָייֵבי ָדָרא. ִּדְמָסֲאָבא ּּ ִקיֵפי ַאְנִפין, ּ ַהאי , ּּתַ ִביק ְלהֹון ּבְ ְּדָמאֵריהֹון ׁשָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא יָצָאה ְלהו ּבְ ְּלׁשֵ ּ.  

ֵניָנן ַדל, ּתָ ּתְ ָאה ְדִאׁשְ ַּהאי ַצִדיָקא ַזּכָ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליְלָיאּ ִריך הוא ,  ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יך ָעֵליה ַחד חוָטא ְדֶחֶסד ָּמׁשִ ּ ּ ַאְנפֹוי, ְ ים ֵליה ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ יָמא ַדֲחֵלי ִעָלֵאי , ּ ּוֵמַההוא ְרׁשִ ּ ּ ּ
ֵאי ֵמי אֹוַרְייָתא. ְוַתּתָ ָּהִכי ָנֵמי ַמאן ְדָעַבר ַעל ִפְתּגָ ָכאן ָעֵליה , ּ ּרוָחא ִדְמָסֲאָבאַּמׁשְ ּ ,

ַאְנפֹוי ים ֵליה ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ ֵאי, ּ יה ַעְרִקין ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּוִמּנֵ ּ ְּוֹכָלא ַמְכְרֵזי ָעֵליה. ּ ָלקו , ּ ִּאְסּתְ
ֲחָרֵניה ִדְפַלְנָיא ִּמּסָ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדָעַבר ַעל ִפְתּגָ ְּוַעל ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה, ּ ּ ּ ַווי , ַּווי ֵליה, ּ

יהְלַנְפ ִליף רוָחא ִדְמָסֲאָבא. ּׁשֵ ַּהאי ַאׁשְ יה, ּ ַכח ִעּמֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ְּואֹוִרית ֵליה ִלְבֵריה, ּ ְוַהאי , ּ
יה חוָלָקא ִריך הוא ֵלית ֵליה ּבֵ א ּבְ ּהוא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִביק ֵליה, ְּ יָצָאה ֵליה ְלָעְלָמא , ְּוׁשָ ְּלׁשֵ

  .ְּדָאֵתי

א י ַאּבָ ִפיר ָק, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ . ָּאַמר ֵליה ָהִכי אֹוִליְפָנא. ְְמָנא ָלך ַהאי, ַאְמַרתּׁשַ
א, ְואֹוִליְפָנא יׁשָ ְּדַהאי ְירוָתא ּבִ נֹוי, ּ ְלהו ּבְ ַּאֲחִסינון ּכֻ ִּאי ָלא ְיתובון, ּּ ְּדָהא ֵלית ִמָלה , ּ ּ

ׁשוָבה ַּקְייָמא ָקֵמי ּתְ ְּדַאסווָתא ָדא ָיֲהבו ִלי ִזְמ, ַוֲאָנא ָהִכי אֹוִליְפָנא. ּ ּ ּ ַּדֲהִויָנא , ָנא ֲחָדאּ
ַאְנָפאי ים ּבְ אֹוְרָחא, ְּרׁשִ ָאה, ְויֹוָמא ַחד ֲהִויָנא ָאִזיל ּבְ ַחד ַזּכָ ְוַעל ְידֹוי , ְוִאַעְרָעָנא ּבְ

יָמא אי ַההוא ְרׁשִ ר ִמּנַ ָמך, ָאַמר ִלי. ִּאְתַעּבָ ְוָקֵרי ָעַלי ֶאְלָעָזר , ָּאַמר ֵליה ֶאְלָעָזר. ְַמה ׁשְ
ִריך ַרֲחָמָנא, ּיהָאַמר ֵל. ָאֳחָרא ְַדֲחֵמיָנא ָלך, ְּבְ ַהאי, ּ ָאה חוָלָקך . ְְוָזֵכיָנא ְלֵמֱחֵמי ָלך ּבְ ְַזּכָ ּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ּ ְ ֲאָנא הוא ְדִאְעַרְעָנא ָלך)אמר ליה(, ּ ּ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף ע -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2020דף [ -ּ

ַטח ָקֵמיה ּתָ ִּאׁשְ ַּאְייֵתיה ְלֵביֵתיה, ּ ִּקין ָקֵמיה קוְרִטיָסא ַאְת, ּ  )טרטיסאי( )א טרכוסא''ס(ּ
ִליָתָאה, ְּדַנֲהָמא ָרא ְדֶעְגָלא ּתְ ּוִבׂשְ ַתר ְדָאְכלו. ּ ּּבָ ְבָרא, ּ ָּאַמר ֵליה ַההוא ּגַ י, ּ ֵאיָמא , ִרּבִ

ָּחָדא ּתֹוָרָתא סוָמָקא ִאית ִלי, ִּלי ַחד ִמָלה ָרא ָדא ַדֲאִכ, ּ א ְדֶעְגָלא ְדִביׂשְ ִּאיּמָ ּ ּ , יְלָנאּ
ַרת ְואֹוִליַדת ָרא, ְויֹוָמא ַחד ַעד ָלא ִאְתַעּבְ ְתָרָאה ְלַמְרָעא ְלַמְדּבְ ַעד , ֲאִזיְלָנא ּבַ

ְבָרא ר ָקַמאי ַחד ּגַ ְרָנא ָלה ַאְעּבָ ְּדָדּבַ ָמה ְדתֹוָרָתא ָדא, ָּאַמר ֵליה, ּ ַּמה ׁשְ ּ ִמן , ֲאֵמיָנא. ּ
א ָלה ּבִ ּיֹוָמא ְדִאְתְייִליַדת ָלא ָקֵריּנָ ָמאּ ֹלֹמה ִאְתְקֵרי, ָּאַמר ֵליה. ׁשְ ַבע ֵאם ׁשְ ת ׁשֶ ִאי , ּבַ

ה ְלַכָפָרה ְזּכֶ אי. ּּתִ עֹוד ְדָאָהַדְרָנא ֵריׁשָ ְּוָחִייְכָנא ֵמַההוא ִמָלה, ָּלא ֲחֵמיָנא ֵליה, ַּוֲאָנא ּבְ ּ .
 )ב''ו ע''דף ע(

אֹוַרְייָתא א ְדָזִכיָנא ּבְ ּתָ ַעְרָנא ַעל ַהִהיא ִמ, ְּוַהׁשְ י , ָּלהִאּתְ ּוִמן יֹוָמא ְדִאְתְפָטר ִרּבִ ּ ּ
ְמָלאי ֵמָהָכא ָווֵתיה, ׂשַ אֹוַרְייָתא ּכְ ר ָנׁש ְדַיְנִהיר ָלן ּבְ ָּלא ֲהָוה ּבַ ַּוֲאָנא ָדִחיְלָנא ְלֵמיַמר . ּ

ִּמָלה ְדאֹוַרְייָתא ְדָלא אֹוִליְפָנא ּ ְלָנא ְדִמָלה ְדָחְכְמָתא ִהיא. ּ ּכַ ּוִמָלה ָדא ְדִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ ְוָלא , ּ
ַּוַדאי ִמָלה ְדָחְכְמָתא ִהיא, ָּאַמר ֵליה. ְיַדְעָנא א, ּּ ּוְרִמיָזא ִעָלָאה ִהיא ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ֲאָבל ּתָ ׁש ּבְ ַבע ִאְתְקֵרי ַמּמָ ת ׁשֶ ה ּכָֹלא . ּּבַ ִתיב ּבָ ך ּכְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ַבע ׁשֶ ֵרפֹות' ז. ָּפרֹות' ז. ּבְ ּבוִסים' ז. ֲהָזאֹות' ז. ׂשְ . ּכֲֹהִנים' ז. ְטהֹוִרים' ז. ְטֵמִאים' ז. ּּכִ
ִתיב ָנא ְדָהא ּכְ ּבְ חוׁשְ ה ְוַאֲהֹרן ּבְ ּוֹמׁשֶ ּ ר ְיָי, ּ ה ְוַאֲהֹרן ְוגֹו' ַוְיַדּבֵ ִפיר ָקָאַמר . 'ֶאל ֹמׁשֶ ְּוׁשַ

ְבָרא ַבע, ַּההוא ּגַ ת ׁשֶ ְּוֹכָלא ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִהיא, ְּדָאַמר ּבַ ּ.  

ַמְעָנא ִמָלה ָדא, ָּאַמר ֵליה ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ּּ ָלם . ְ ִריך הוא ְדָהא ַאְקִדים ִלי ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְ

ַקְדִמיָתא י ְלַהאי, ּבְ יב . ְלִמְזּכֵ רֹוב ָאַמר ְיָי)ישעיה נז(ִּדְכּתִ לֹום ָלָרחֹוק ְוַלּקָ לֹום ׁשָ ֲאָנא . ' ׁשָ
ד ֲהִויָנא ָרחֹוק ִריך , ּכַ א ּבְ ְקוְדׁשָ ָלם ְלֶמֱהִוי ָקרֹובּ ּהוא ַאְקִדים ִלי ׁשְ י . ּ ָּקָרא ָעֵליה ִרּבִ

א לֹום)שמואל א כה(, ַאּבָ ר ְלך ׁשָ לֹום ְוֹכל ֲאׁשֶ לֹום וֵביְתך ׁשָ ה ׁשָ ָ ַאּתָ ָ  ֶעְרַות )י''ויקרא ח(. ּ
ֲּאחֹות ָאִביך ֹלא ְתַגֵלה י ִחָייא ָפַתח. ָ ִּרּבִ ח ֶאת ֲאחֹותֹו ּבַ, ּ ר ִיּקַ ת ָאִביו אֹו ַבת ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

ֵניָנן. 'ִּאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתה ְוגֹו ן ּתָ ּמָ ִנין, ּתַ ֵתיה, ְּמָאה וְתָלִתין ׁשְ ִּאְתְפַרׁש ָאָדם ְמִאּתְ ּ ,
ֵתיה, ִּמְדָקַטל ַקִין ְלֶהֶבל. ְוָלא ֲהָוה אֹוִליד ִאּתְ ָעא ָאָדם ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ָּלא ּבָ ּ י יֹוֵסי . ּ ִרּבִ

ֲע, ָאַמר ל ָעְלָמא ִמיָתהִמׁשַ ַזר ָעֵליה ְוַעל ּכָ ָּתא ְדִאְתּגְ ֲאַמאי ֲאָנא אֹוִליד , ָאַמר, ּ
ֵתיה. ִּלְבַעּתוָתא ִּמַיד ִאְתְפַרׁש ֵמִאּתְ ּ ּ.  

ּוְתֵרין רוִחין נוְקִבין ּ יה, ּ ֲּהוֹו ַאְתָיין ְוִאְזַדְווָגן ִעּמֵ ּ ְּוִאיּנון ְדאֹוִלידו ֲהוֹו . ְּואֹוִלידו, ּ ּ ּ
ַּמִזיִקין ְד ֵני ָאָדם, ָעְלָמאּ ִפְתָחא , ְּוִאֵלין ָסאָטן ִלְבֵני ָאָדם. ְּוִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ ְרָיין ּבְ ְוׁשַ

ְסֵאי, ּוְבִביָרֵאי, ְּדֵביָתא י ּכִ ר ָנׁש. ּוְבָבּתֵ ָמא , ְּוַעל ָדא ּבַ ִפְתָחא ְדֵביֵתיה ׁשְ ַכח ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ
ִכְתִרין ִעָלִאין ַדי ּבְ א ׁשַ ַּקִדיׁשָ ּ יהּכֻ, ּ ְּלהו ַעְרָקאן ְוִאְתַרֲחָקן ִמּנֵ ּ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ָאֳהֶלך)צא ֵני ָאָדם. ַמאי ְוֶנַגע ָלא ִיְקַרב. ָ ְוֶנַגע ָלא ִיְקַרב ּבְ   .ִּאֵלין ִנְגֵעי ּבְ

ִדיוְקָנא ִעָלָאה, ְוָתאָנא ֲעָתא ְדָנַחת ָאָדם ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ א, ּּ ִדיוְקָנא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ֵליה ִעָלֵאי ְּוָחמו, ּ ּ
ֵאי יה, ְוַתּתָ ּבֵ ְלהו ְקִריבו ּגַ ּּכֻ ּ ּ ְּוַאְמְלכוהו ַעל ַהאי ָעְלָמא, ּ ַתר ְדָאָתא ִחְוָיא ַעל ַחָוה. ּ ּּבָ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2021דף [ -ּ

ה זוֲהָמא ְּוָאִטיל ּבָ ן )א''ח ע''בראשית קע(. ְלָבַתר אֹוִליַדת ַקִין, ּ ּמָ  )א נתייחסו''ס( ִמּתַ
ל ָדִרין ַחָייִב ִּנְתַחְייבו ּכָ ּ ִדין ְורוִחין. ּין ְדָעְלָמאּ ּוָמדֹוָרא ְדׁשֵ ּ ָכחו, ּ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ְטרֹוי, ִּמּתַ . ּוִמּסִ

ִדין ל רוִחין ְוׁשֵ ך ּכָ יֵני ּכַ ּוְבּגִ א, ְּ א ִדְלַתּתָ ֵני ָנׁשָ הו ִמּבְ ַּפְלּגוָתא ִאית ּבְ ּ ּ ְלֲאֵכי , ּ ּוַפְלּגוָתא ִמּמַ ּ
ִּעָלֵאי ִדְלֵעיָלא ד ִאְתְייִלי. ּּ ּדו ֵמָאָדם ִאיּנון ָאֳחָרִניןְוֵכן ּכַ ְווָנא, ּ ַהאי ּגַ ָכחו ּכְ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ,
ֵאי ּתָ ַּפְלגו ִמּתַ ּוַפְלּגו ֵמִעָלֵאי, ּ ּ ּ.  

ַתר ְדִאְתְייִלידו ֵמָאָדם ּּבָ  )א אהדרו ליה קצת מאינון רוחין דנפקו מתיאובתיה בחלמא''ס(, ּ
ָנָתן ּאֹוִליד ֵמִאיּנון רוֵחי ּבְ ִפירו ְדִעָלֵאיְּדַדְמָין, ּ ּ ִלׁשְ ּ ֵאי, ּ ִפירו ְדַתּתָ ּוִלׁשְ ּ ִתיב. ּּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ה ְוגֹו)בראשית ו( י טֹובֹות ֵהּנָ נֹות ָהָאָדם ּכִ ּ ַוִיְראו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ְּוָטָען ּכָֹלא ', ּ
ְתַרְייהו ַכח. ּּבַ ּתְ ְּוַחד ְדכוָרא ִאׁשְ ְּדָאָתא ְלָעְלָמא ִמרוֵחיה ְדִס, ּ ּ ּ ְּוָקרון ֵליה ּתוַבל , ְּטָרא ְדַקִיןּ ּ ּ

יה. ַקִין א ָנְפַקת ִעּמֵ ַּוֲחָדא נוְקּבָ ְתָרָאה, ּ ְרָיין ְוָטָעאן ּבַ ה . ה''ְוִאְתְקֵרי ַנֲעָמ, ַּוֲהוו ּבִ ִּמיּנָ
ִדין ָאֳחָרִנין ַּנְפקו רוִחין ְוׁשֵ  )א''ה ע''ר, ב''ג ע''קמ, א''ו ע''י, א''ב ע''בראשית צ(ְּוִאיּנון . ּ

ֲאִויָראּתַ א, ְלָיין ּבַ ִכיִחין ְלַתּתָ ְּואֹוְדִעין ִמִלין ְלִאיּנון ָאֳחָרִנין ִדׁשְ ּ ּ.  

ַּאִפיק ַזְייֵני ִקטוָלא ְלָעְלָמא, ְּוָדא ּתוַבל ַקִין ּ ָהא. ּ ִריְגׁשָ ת ּבְ , ְוָדא ַנֲעָמה ִאְתְרִגיׁשַ
ִסְטָרָהא ַקת ּבְ ַען ִהיא ַקְייָמא. ְּוִאְתַדּבְ אּוָמדֹו, ְּוַעד ּכְ א ַרּבָ י ַיּמָ ין ִריְגׁשֵ ְוַנְפַקת , ָרָהא ּבֵ
א ְבֵני ָנׁשָ ֶחְלָמא, ְּוַחְייַכת ּבִ ְייהו ּבְ ַמת ִמּנַ ר ָנׁש, ְּוִאְתַחּמְ א ְדּבַ יאוְבּתָ ַההוא ּתִ ּּבְ ּ ַקת , ּ ְּוִאְתַדּבְ

יה יר. ּּבֵ א ַנְטַלת ְוָלא ַיּתִ יאוְבּתָ ַרת. ּּתִ א ִאְתַעּבְ יאוְבּתָ ּוֵמַההוא ּתִ ּ ַּאִפיַקת ַזְיִנין ָאֳחָרִנין ְו, ּ
  .ְלָעְלָמא

  ]א''ז ע''דף ע -' גזוהר חלק [

א ֵני ָנׁשָ ִנין ְדאֹוִליַדת ִמּבְ ְּוִאֵלין ּבְ א, ּ ֵני ָנׁשָ ִחין ָלֳקְבֵלי נוְקֵבי ּבְ ּכְ ּתַ ָרן , ִּמׁשְ ּוִמְתַעּבְ
ְייהו ְּוֻכְלהו ַאְזִלין ְלִליִלית ַקְדִמיָת, ְּואֹוִליָדן רוִחין, ִּמּנַ ְוִהיא ַנְפַקת . ְּוִהיא ְמַגֶדֶלת לֹון, אּ

א, ַרְבָייָהא )א''ז ע''דף ע(ּוַבְעָיא , ְלָעְלָמא ֵני ָנׁשָ הו, ְוָחַמת ַרְבֵיי ּבְ ַקת ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ְלָקְטָלא , ּ
ַההוא רוָחא , ְּלהו א ְוִהיא ַאְזַלת ּבְ ֵני ָנׁשָ רוַחְייהו ְדַרְבֵיי ּבְ ֲאָבא ּבְ ּתְ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ , )א רביא''נ(ּ

ן ג ּמָ ָנן ּתַ ין' ְוִאְזַדּמְ ּרוִחין ַקִדיׁשִ ה, ּ ְּוַנְטִלין ַההוא רוָחא , ְּוָטאִסין ַקּמָ ה)א רביא''נ(ּ , ּ ִמּנָ
ִריך הוא א ּבְ ּוַמִניִחין ֵליה ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ּ ְלֵפי , ְּ ן ִמְתּגַ יה)א מתאלפי''ס(ְּוַתּמָ   .ּ ַקּמֵ

ך אֹוַרְייָתא ַאְזֲהַרת ְל ִגיֵני ּכַ אְּבְ ים ַוַדאי, ּהו ִלְבֵני ָנׁשָ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ְּוִהְתַקִדׁשְ ִאי . ּ
א ר ָנׁש ַקִדיׁשָ ַכח ּבַ ּתְ ה, ִּאׁשְ ֵפי ִמיּנָ ִריך הוא ְלִאֵלין ג, ָּלא ִמְסּתָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִּדְכֵדין ַזּמִ ּ ּ ְּ '
ין ְדַאָמָרן ַּמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ְּוַנְטִרין ֵליה ְלַההוא ַרְבָי, ּ א ֵליה, יאּ , ְּוִהיא ָלא ַיְכָלא ְלַאְבָאׁשָ

ָאֳהֶלך)תהלים צא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ה ֵאֶליך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ ָ ֹלא ְתאוּנֶ ָ ַמאי . ּ
ה ֵאֶליך ָרָעה ַָטֲעָמא ֹלא ְתאוּנֶ י ַמְלָאָכיו ְיַצְוה ָלך. ּ ִגין ּכִ ְּבְ ּ י ִבי )תהלים צ(ּוְכִתיב , ּ  ּכִ

ק ַוֲא ַּפְלֵטהוָחׁשַ ּ.  

א ַכח ַקִדיׁשָ ּתְ ר ָנׁש ָלא ִאׁשְ ְּדִאי ּבַ ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ ִליף רוָחא ִמּסִ ְּוַאׁשְ ֵדין ִהיא , ּ ּכְ
ַההוא ַרְבָיא יה ּבְ ַּאְתָיא ְוַחְייַכת ּבֵ ּ ְּוִאי ַקִטיַלת ֵליה. ּ ַההוא רוָחא, ּ ֲאַבת ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְוָלא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2022דף [ -ּ

ְעֵדי ִמֵניה ְלָעְלִמין יָמא ִאיּנון ָאֳחָרִניןְוִאי. ּּתַ ְּדַקִטיַלת לֹון, ּ ּתֵ ה ִאיּנון , ּ ְּוִאְזָדְמנו ַקּמָ ּ ּ ּ
ין ָלָתא ַקִדיׁשִ ה ַההוא רוָחא, ּּתְ ְּוַנְטִלין ִמּנָ ּ ָכחו, ּ ּתְ ִסְטָרא ִדְמָסֲאָבא ִאׁשְ ָּהא ָלא ּבְ ֲאַמאי , ּ

ְלָטא ְלָקְטָלא ְלהו ר ָנׁש ָלא ִאְתַקָד, ֶּאָלא. ּׁשַ ד ּבַ ֲאָבא , ׁשַּהאי ּכַ ָוון ְלִאְסּתַ ֲּאָבל ָלא ִאְתּכַ
ַאב גוָפא, ְוָלא ִאְסּתְ ְלָטָאה ּבְ ך ַיְכָלא ְלׁשַ ִגין ּכַ ּּבְ ּ רוָחא, ְ   .ְּוָלא ּבְ

ַכח ְדָנְפָקת ַנֲעָמה ְלָעְלָמא ּתְ א, ְּוִזְמִנין ִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ר ָנׁש , ְלִאְתַחְמָמא ִמּבְ ַכח ּבַ ּתְ וִאׁשְ
ָרא  ִקׁשְ ה)אא בקשוי''נ(ּבְ ּ ְדִתיאוְבָתא ִעּמָ ּ ָנֵתיה, ּ ַער ִמּשֵׁ ֵתיה, ְּוִאּתְ ִאְנּתְ ִכיב , ְּוָאִחיד ּבְ ְוׁשָ

ַחְלֵמיה, ִעָמה ַההוא ִתיאוְבָתא ְדַהִוה ְלֵיה ּבְ ּוְרעוָתא ִדיֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ר ְדאֹוִליד, ּ ֵדין ַההוא ּבַ ּּכְ ּ ,
ְטָרא ְדַנֲעָמה ָקא ַאְתָיא א , ִּמּסִ ִתיאוְבּתָ ְּדָהא ּבְ ַכח ַהאיּ ּתְ ִּדיָלה ִאׁשְ ד ַנְפָקא ִליִלי, ּ ת ''ּכַ

יה, ַּיְדַעת ִמָלה, ְּוָחָמאת ֵליה נֹוי , ְּוִהיא ִאְתְקָטַרת ּבֵ ִאיּנון ָאֳחָרִנין ּבְ ּוַמְגְדַלת ֵליה ּכְ ּ ּ ּ
יִאין, ה''ְּדַנֲעָמ יה ִזְמִנין ַסּגִ ָכַחת ִעּמֵ ּתְ   .ְּוָלא ַקָטָלא ֵליה, ְּוִאׁשְ

ר ָנ ִּדְבָכל ִסיֲהָרא ְוִסיֲהָרא ִאְתְפִגים, ׁשַּהאי הוא ּבַ יה ְלָעְלִמין, ּ א ִמּנֵ , ְּוָלא ִאְתָיֲאׁשָ
ָעְלָמא א ּבְ ד ִאְתַחְדׁשָ ָכל ִסיֲהָרא ְוִסיֲהָרא ּכַ ְּדָהא ּבְ ְלהו , ת ָנְפָקא''ִליִלי, ּ ּוַפְקָדא ַעל ּכֻ ּ ּּ

ְּדִהיא ַמְגְדַלת הו, ּ ְּוַחְייָכא ּבְ ר, ּ ּוְכֵדין ַההוא ּבַ ַההוא ִזְמָנאּ ּ ָנׁש ָפִגים ּבְ ִאין ִאיּנון , ּ ַּזּכָ
ַּצִדיַקָייא א, ּ ה ְדַמְלּכָ ְקדוּשָׁ י ּבִ ְּדִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ ִתיב , ּ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש )ישעיה סו(ָּעַלְייהו ּכְ

תֹו ְוגֹו ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּּבְ ּ'.  

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ֵלי ׁשְ ִּמִלין ִאֵלין ּגַ ּ א, ּ ְמָדאי ַמְלּכָ ִסְפָרא ְדַאׁשְ יה , ּּבְ ְחָנא ּבֵ ּכַ  )א''ט ע''ע(ְּוַאׁשְ
ע ְמָאה ַוֲחֵמׁש ִזיֵני ְמַסֲאבוָתא א, ֶּאַלף ְוַאְרּבַ ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ֲאֵבי ּבְ ְּדִמְסּתַ ְמָדאי . ּ ְּדַגֵלי ָדא ַאׁשְ ּּ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ   .ִלׁשְ

א ְּדֻכְלהו ֲאִטיִמ, ַּווי ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ְמִעין, ְוָלא ַיְדִעין, ּין וְסִתיִמין ַעְייִניןּּ ְוָלא , ְוָלא ׁשַ
יִחין ּגִ ָעְלָמא, ַמׁשְ ְּוָהא ֵעיָטא ְוַאְסווָתא ָקַמְייהו. ְֵהיך ַקְייִמין ּבְ ִלין, ּ ּכְ ְּדָהא ָלא . ְוָלא ִמְסּתַ

ָזָבא ּתְ א ְלִאׁשְ ֵני ָנׁשָ ֵעיָטא ְדאֹוַרְייָתא, ַיְכִלין ּבְ ֶּאָלא ּבְ יבִּדְכ. ּ י ִיְהֶיה ְבך )דברים כג(, ּתִ ָ ּכִ

ֵרה ָלְיָלה ר ֹלא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ ר ֹלא ִיְהֶיה ָטהֹור ַדְייָקא. ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵרה ָלְיָלה , ֲּאׁשֶ ִמּקְ
א, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ַּדְייָקא ֵעיָטא ְדאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּּבְ אֹוַרְייָתא . ּ ִתיב ּבְ ְּדָהִכי ּכְ
י ֲאִני ְיָי, אַּקִדיׁשָ ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ   .ֱאֹלֵהיֶכם' ְּוִהְתַקִדׁשְ

  ]ב''ז ע''דף ע -' גזוהר חלק [

אָנא ָלקו ַקִין ְוֶהֶבל, ּתָ ַתר ְדִאְסּתָ ּּבָ ֵתיה, ּ ִּאְתַהָדר ָאָדם ְלִאְנּתְ רוָחא , ּ ׁש ּבְ ְּוִאְתָלּבָ
ת, ָאֳחָרא אן ִאְתַייֲחסו ָד. ְואֹוִליד ְלׁשֵ ִּמּכָ ָעְלָמאּ ֵּרי ְדַצִדיַקָייא ּבְ ּ ִריך . ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ְְוַאְסּגֵ ּ

ָעְלָמא יה, ּהוא ֶחֶסד ּבְ א ִעּמֵ ּוְבָכל ַחד ִאְתְייִליַדת נוְקּבָ ּ ַגְווָנא , ּ ָבא ָעְלָמא ּכְ ְלִאְתַייּשְׁ
ִּדְלֵעיָלא יָמָאה ְדַמְתִניִתין. ּ ְסּתִ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבִ ּ יב, ּּ ר )ויקרא כ(, ִּדְכּתִ  ְוִאיׁש ֲאׁשֶ

ת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוגֹו ח ֶאת ֲאחֹותֹו ּבַ ֶּחֶסד הוא וַדאי. ֶּחֶסד הוא', ִיּקַ אִרי , ּ ּוָבַתר ְדׁשָ ּ
חֹות ְלֵעיָלא, ֶחֶסד ין ָנְפִקין ִמּתְ ָרׁשִ ְזִעין ְוׁשָ ן ַעְנִפין, ּּגִ ְּוִאְתָפְרׁשָ ֵדין . ְוָקִריב ִאְתְרַחק, ּ ּכְ

יַּעְנָפא ַא ִאיָלָנא, ְסּגֵ ִזווָגא ַחד ּבְ ָרא ּבְ ְּוָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ַקְדִמיָתא. ּ יָמא , ַהאי ּבְ ְסּתִ ַהאי ּבִ
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יב. ְּדָעְלָמא ִגין ִדְכּתִ ֶנה)תהלים פט(, ּּבְ י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ ֵני .  ָאַמְרּתִ אן וְלָהְלָאה ּבְ ֲּאָבל ִמּכָ
יה ְכחון ּבֵ ּתַ א ְדִיׁשְ ָּנׁשָ ּ םְּוִנְכְרתו ְל, ּ ֵני ַעּמָ  )ב''ז ע''דף ע(. ֵעיֵני ּבְ

אָנא ֶעְרַות ֲאחֹות ָאִביך יָמא, ָּתָ ְסּתִ ְלָייא ּבִ ָמה ְדִאְתּגַ ִתיב. ּּכְ ִרים )הושע יד(, ּכְ י ְיׁשָ  ּכִ
ְּוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ְוגֹו' ַּדְרֵכי ְיָי ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא', ּ ַּזּכָ ּ ּ ְּדַיְדֵעי ָאְרחֹוי ְדקוְד, ּ ּ א ּ ׁשָ

ִריך הוא ּּבְ הו, ְ ְייהו, ְּוַאְזִלין ּבְ ּבַ מֹוְדָען ּגַ ּתְ ָאה חוָלֵקיהֹון. ְּוִאׁשְ   .ַּזּכָ

אָנא ַרת ֵה, ּתָ ה יֹו''ִאְתַעּבְ ְרִחימוָתא ַוֲחִביבוָתא ְדָלא ִמְתְפַרׁש ִמּנָ ּא ִעָלָאה ּבִ ּ ּ ּּ ד ''ּ
ַרת ְוַאִפיַקת ָוא. ְלָעְלִמין הְלָבַתר ָקִאים , ו''ִּאְתַעּבְ א ודאין ''נ(ְוָדא . ְּוַיְנָקא ֵליה, ַּקּמָ

ד ָנְפָקא'' ָוא)בעלמא יה, ו ּכַ ת זוגֹו ַנְפָקא ִעּמֵ ּּבַ יה. ּ ּבֵ ַער ּגַ , ּוָפִריׁש לֹון, ַּאְתָיא ֶחֶסד ִאּתְ
חֹות ְלֵעיָלא ְזִעין ִמּתְ ְּוַנְפקו ּגִ טו ַעְנִפין, ּ ְּוִאְתָפּשָׁ יאו, ּ ָאהא ''ְוִאְתָעִביַדת ֵה, ְּוַאְסּגִ ּתָ . ּתַ

ַעְנָפָהא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא יַאת ּבְ ְּוִאְתַרּבִ ּ ִאיָלָנא ִעָלָאה, ּ ַּעד ְדִאְזַדְווַגת ּבְ ּ ּ רו ָוא, ּ ו ''ְּוִאְתַחּבָ
ִרים לֹון, א''ִעם ֵה ֶּחֶסד הוא ַוַדאי. ֶּחֶסד הוא. ַמאן ּגָ ֲחָדא. ּ ר לֹון ּכַ   .ְּדִחּבֵ

ְלָיא ִח. ּא ִעָלָאה''ד ִעם ֵה''יֹו ֶחֶסדָלא ּתַ ּּבוָרא ִדְלהֹון ּבְ ְלָייא ִחּבוָרא , ּ ַמָזָלא ּתַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
ַּוֲחִביבוָתא ִדְלהֹון, ִּדְלהֹון ן ְלָעְלִמין)ב''א ע''ס(ְּדָלא , ּ ֵה''יֹו. ּ ִמְתָפְרׁשָ ר ּבְ , א''ד ִאְתָקׁשַ

ָוא''ְוֵה ר ּבְ ֵה''ָוא, ו''א ִאְתָקׁשַ ר ּבְ ר ּבְ''ְוֵה, א''ו ִאְתָקׁשַ וָרא . ֹּכָלאא ִאְתָקׁשַ ְּוֹכָלא ַחד ִקּשׁ ּ
ָּלא ִאְתְפָרׁשו ָדא ִמן ָדא ְלָעְלִמין. ְּוַחד ִמָלה, ּהוא ּ ּ ְבָיכֹול. ּ ַּמאן ְדָגִרים ִפרוָדא, ּכִ ִאלו , ּּ ּּכְ ּ

ְּוִאְקֵרי ֶעְרָייָתא ְדֹכָלא, ָחִריב ָעְלָמא ּ.  

 ] בשנה182יום [סדר הלימוד ליום ה ניסן 

ּוְלִזְמָנא ְדָאֵתי א ְלַאְתָרָהאַז, ּ ִכיְנּתָ ִריך הוא ְלָאָתָבא ׁשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ּּמִ ָחא , ְּ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ
יב  ִזווָגא ַחד ִדְכּתִ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּ א . 'ֶאָחד ְוגֹו' ּ ּבַ ּתָ יָמא ַהׁשְ ְוִאי ּתֵ

א ַחָייֵבי ָעְלָמא , ָלא. ָּלאו הוא ֶאָחד ּתָ ְּדָהא ַהׁשְ ְרמוּ ַכח ַחד, ּּגָ ּתְ ְּדָהא . ְּדָלא ִאׁשְ
א ִזווָגא, ַמְטרֹוִניָתא ִאְתָרֲחַקת ִמן ַמְלּכָ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְּוָלא ִמׁשְ א ִעָלָאה ִאְתָרֲחַקת ִמן . ּ ִּאּמָ

א ְוָלא ַיְנָקא ֵליה   .ַּמְלּכָ

ָלא ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ִגין ְדַמְלּכָ ה , ּּבְ ִעְטרֹוי ִעּמָ ָּלא ִמְתַעֵטר ּבְ ָמה , )א דאמא''ס(ּ ּכְ
ַמְטרֹוִניָתא ר ּבְ ד ִאְתַחּבָ ַקְדִמיָתא ּכַ ְּדַעְטָרא ֵליה, ּבְ ּ ה ִעְטִרין, ּ ַכּמָ ִעְטִרין , ּבְ ה ְזִהיִרין ּבְ ַכּמָ ּבְ

ין ִעָלִאין ַּקִדיׁשִ יב. ּ נֹות ִציֹון )שיר השירים ג(, ִּדְכּתִ ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ד ''שמות פ, ב''א ע''ס(ּ

ּמֶ)א''ע ֹלֹמה ְוגֹו ּבַ ַמְטרֹוִניָתא', ְֶלך ׁשְ ְּדִאְזְדַווג ּבְ ּ ְדָקא , ּ א ִעָלָאה ּכְ ֵדין ַעְטָרא ֵליה ִאיּמָ ּּכְ ּ ּ
ַמְטרֹוִניָתא. ֵיאֹות א ּבְ ַכח ַמְלּכָ ּתְ א ְדָלא ִאׁשְ ּתָ ְתָרָאה , ְּוַהׁשְ א ִעָלָאה ַנְטַלת ּכִ ֵדין ִאיּמָ ּּכְ

יה ַמּבוֵע)א עטראה''נ( ּ וָמָנַעת ִמּנֵ ּ וָרא ַחד, ּי ְדַנֲחִליןּ ִקּשׁ ַכח ּבְ ּתְ ְבָיכֹול ָלא . ְּוָלא ִאׁשְ ּכִ
ַכח ַחד ּתְ   .ִאׁשְ
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ּוְבִזְמָנא ְדֵתיתוב ַמְטרֹוִניָתא ַלֲאַתר ֵהיָכָלא ּ ִזווָגא ַחד, ּ ה ּבְ א ִיְזַדִווג ִעּמָ ּוַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ֵדין. ּ , ּכְ
ֲחָדא ר ּכָֹלא ּכַ ָלא ִפרוָדא, ִּיְתַחּבָ ּּבְ ִתיבְּוַעל ָד, ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי, א ּכְ מֹו ' ּּבַ ֶּאָחד וׁשְ

יֹום ַההוא. ֶאָחד ִזְמָנא : ּּבַ ּ ִדְיתוב ַמְטרֹוִניָתא ְלֵהיָכָלא)א''קע(ּבְ ַכח ַחד , ּ ּתְ ֵדין ּכָֹלא ִאׁשְ ּּכְ
ָלא ִפרוָדא ּּבְ פֹוט ְוגֹו)עובדיה א(ּוְכֵדין . ּ ַהר ִציֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ּ ְוָעלו מֹוׁשִ ּ ּ'.  

ְמעֹון, ְּדַתְנָיא י ׁשִ ֵהיָכֵליה ַעד ְדִיְתָדן , ָאַמר ִרּבִ ֶחְדָווָתא ּבְ יעול ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ָּלא ּתֵ ּ ּ ּ
ו ַּמְלכוָתא ְדֵעׂשָ ל ַהאי, ּ יה נוְקִמין ְדַגְרָמא ּכָ ְּוִתיַסב ִמּנֵ ּ א. ּ ַמְלּכָ ְזַדִווג ּבְ ְּלָבַתר ּתִ ִויֵהא , ּ

ִלים ו , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֵּחדו ׁשְ פֹוט ֶאת ַהר ֵעׂשָ ַהר ִציֹון ִלׁשְ יִעים ּבְ ְּוָעלו מֹוׁשִ ּ ּ
ַקְדִמיָתא לוָכה' ּוְלָבַתר ְוָהְיָתה ַלְיָי, ּבְ ֲּהָדא הוא . ָּדא ַמְטרֹוִניָתא, ַּמאן ְמלוָכה. ַּהּמְ

לוָכה' ְוָהְיָתה ַלְיָי, ִדְכִתיב ֲחָדא. ַּהּמְ ּוְלָבַתר ְדִיְזַדְווֻגן ּכַ ּ ּ ִתיב, ּ ְְלֶמֶלך ַעל '  ְוָהָיה ְיָי.ַמה ּכְ

יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי ל ָהָאֶרץ ּבַ מֹו ֶאָחד' ּּכָ ָ ֶעְרַות ֲאִחי ָאִביך ֹלא )י''ויקרא ח(. ֶּאָחד וׁשְ

י ְיהוָדה. ְּתַגֵלה אֵני ִרּבִ א, ּּתָ ָרֵאל ְלַתּתָ ך. ָּדא ִיׂשְ א: ַָוֲאחֹות ִאּמְ ַלם ִדְלַתּתָ ָּדא ְירוׁשָ ּ ּ .
ִּדְבחֹוִבין ִאֵל יֵני ֲעְמַמָייא, יןּ ָרֵאל ּבֵ א, ִּיְגלון ִיׂשְ ַל ם ְלַתּתָ ֵניָנן. ְּוִיְתֲחִריב ְירוׁשָ , ְּוַעל ָדא ּתָ

ָרֵאל ַאִחים ִריך הוא ְדָקָרא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּרִחימוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֱאַמר , ְּ ּנֶ  ְלַמַען ַאַחי )תהלים קכב(ׁשֶ
ָרה ָנא ְוגֹו ואף על '  בת בנה ובת בתה וכו)א מילי תמן''ס(ן ותמן ואוקימנא מילי(. 'ְוֵרָעי ֲאַדּבְ

ואינון ישובא דעלמא , דהא עלמא איצטריך לון. גב דאינון באתגלייא ובאתכסיא וכן בתריה
ְמעֹון.  ְוַהאי ָרָזא ְדִמָלה)רעך ורע אביך) ז''משלי כ(כמה דכתיב  י ׁשִ   ְּדָאַמר ַרּבִ

  ]א''ח ע''דף ע -' גזוהר חלק [

י  ה ֵרַעי, ְּיהוָדהָאַמר ִרּבִ ה ַאַחי, ִאי ַאַחי ָלּמָ אָנא. ְוִאי ֵרַעי ָלּמָ ַּההוא ִמָלה , ֶּאָלא ּתָ ּ
ֲעזֹוב, ִאְקֵרי ֵרַע, ְּדָלא ִאְתָעֵדי ְלָעְלִמין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֵרֲעך ְוֵרַע ָאִביך ַאל ּתַ ָּכְ ְוַהאי . ָ

ְמעֹון י ׁשִ ָּרָזא ְדִמָלה ְדָאַמר ַרּבִ ִגין ְדָלא ִאְתָעֵדי , ַרְעָיא ִאְקֵרי, ִּאיָמא ִעָלָאה, ּּ א ''ס(ּּבְ

ה )ב''ע א ִמּנָ ְּרִחימוָתא ְדַאּבָ ּ ָלה ִאְקֵרי. ְלָעְלִמין )א''ח ע''דף ע( ּ ָאה ּכַ ּתָ ְוִאְקֵרי , ְוִאיָמא ּתַ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא , ֲאחֹות ה)שיר השירים ח(ּּכְ   .ּ ֲאחֹות ָלנו ְקַטּנָ

ְּוַהְיינו ְסָתם ַמְתִניָתא ִד יב ָהָכא, יָלןּ ך, ִּדְכּתִ ֶָעְרַות ֲאחֹוְתך ַבת ָאִביך אֹו ַבת ִאּמֶ ָ יָון , ָ ּכֵ
ְָדָאַמר ַבת ָאִביך ך, ּ ַכַחת, ֶּאָלא. ַָמאי אֹו ַבת ִאּמֶ ּתְ א ִאׁשְ ְטָרא ְדַאּבָ ָחְכָמה , ִּאי ִמּסִ

ְטָרא ְדִאיָמא. ִאְתְקֵרי יָנה ִאְתְקֵרי, ְּוִאי ִמּסִ ל ָפִנים. ּבִ ין ַהאי וֵבין ַהאיְּוַעל ּכָ ֵמִאיָמא , ּ ּבֵ
ַכַחת ּתְ א ִאׁשְ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה. ְלָעְלִמין' ד ָלא ִאְתָעֵדי ִמן ה''ְּדָהא יֹו. ְוַאּבָ ּ מֹוֶלֶדת , ּ

ִית א: ּבַ ְטָרא ְדַאּבָ ְטָרא ְדִאיָמא: ּאֹו מֹוֶלֶדת חוץ. ִּמּסִ   .ִּמּסִ

א ָאַמר י ַאּבָ ָחְכָמה ִי)משלי כד(, ִרּבִ ִית ּבְ ֶנה ּבָ ָחְכָמה, ּבָ ֵני ּבְ ִית ְדִאְתּבְ ַּמאן הוא ּבַ ֲהִוי . ּ
ֵּאיָמא ָדא ָנָהר ְדָנִפיק ְמֵעֶדן ִית, ּ ך מֹוֶלֶדת ּבַ ִגיֵני ּכַ ד ַנְפַקת ִמן ו. ּאֹו מֹוֶלֶדת חוץ. ְּבְ ', ּכַ

יב ָמה ִדְכּתִ ִרי)בראשית ב(, ּּכְ ׂשָ ר ִמּבְ ח ַאַחת )שית בברא(ּוְכִתיב . ּ ֶעֶצם ֵמֲעָצַמי וָבׂשָ  ַוִיּקַ
ְלעֹוָתיו ְּוָדא הוא מֹוֶלֶדת חוץ, ִמּצַ ַכח, ּ ּתְ ֵּמֲאַתר ִדְזֵעיר ַאְנִפין ִאׁשְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2025דף [ -ּ

י ְיהוָדה ְּוַעל ָדא ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרֵאל ָאִחין ִאְקרון ְלקוְדׁשָ ִּיׂשְ ּ ְּ ְּדָלא ַאְעֵדי , ּ ּ
ְּרִחימוָתא ִדְלהֹון ְלָע ך ִאְתְקֵרי. ְלִמיןּ א ָאחֹות ִאּמְ ַלם ִדְלַתּתָ ְָירוׁשָ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ תהלים (, ּּכְ

ָרה ָלה ַיְחָדיו ְוגֹו)קכב חוּבְ ִעיר ׁשֶ נוָיה ּכְ ַל ם ַהּבְ ּ ְירוׁשָ ּ ּ ּ ָרה ָלה ַיְחָדיו. 'ּ חוּבְ ַּמאי ׁשֶ ּ ִגין . ּ ּבְ
ית ִסְטִרין א ִמּשִׁ ה ַמְלּכָ ְּדִאְזְדַווג ּבָ ּ ּ ָכל, ּ אּבְ א ְדַצִדיק,  ִסְטֵרי ַמְלּכָ ַדְרּגָ ּּבְ ְתֵרי , ּ ְוָכל ּכִ

יה ִליָלן ּבֵ א ּכְ ָרה ָלה ַיְחָדיו. ַּמְלּכָ חוּבְ ְּוַהְיינו ׁשֶ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר ְבֵטי ָיה)תהלים קכב(, ִרּבִ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּ ׁשֶ ָבִטים. ּ ִּאֵלין . ַמאן ׁשְ
חוִמין ֵריָסר ּתְ ְּדִמְתָפְר, ּּתְ יףּ א ְוַתּקִ ן ֵמַההוא ִאיָלָנא ַרּבָ א , ּׁשָ ְטָרא ְדַאּבָ ְּדַאֲחִסין לֹון ִמּסִ ּ

א ְבֵטי ָיה. ְוִאיּמָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ׁשִ ַפר ַסֲהדוָתא, ּ א , ִּמׁשְ ָרא ַקִדיׁשָ ְּדַאְסִהיד ּבְ  )ה''רצ(ּ

ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִי)א דאסהיד אבא ואימא בברא קדישא''נ( יב ׁשִ ּ ִדְכּתִ ּ ָרֵאלּ ְּוִאיּנון ַנֲהִרין , ׂשְ
ָכן ִמן ָיה, ֲעִמיִקין ְּדַנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ּ ם ְיָי. )א וכל כך למה''ס(ְּוֹכָלא . ּ א ''ס( .'ְלהֹודֹות ְלׁשֵ

ְסאֹות ְלֵבית ָדִוד)ובגין כך ָפט ּכִ בו ִכְסאֹות ְלִמׁשְ ה ָיׁשְ ּמָ י ׁשָ ּ ּכִ א , ּּ ְּלַאְחְסָנא ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ
ּהוא ו א, ְּבנֹוי ְלָדֵרי ָדִריןּ יָרָתא ְדָאַמר ָדִוד ַעל ָמְלכו ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּוָדא ִהיא ׁשִ ּ ּ ּּ.  

י ִחְזִקָיה ָאַמר ָרָזא ִעָלָאה הוא, ִּרּבִ ּּכָֹלא ּבְ ּ א, ּ ְּלַאֲחָזָאה ְדַמאן ְדָפִגים ְלַתּתָ ָּפִגים , ּ
ָלְתך ֹלא ְתַגֵלה. ְּלֵעיָלא ֶּעְרַות ּכַ תְּדָתֵניָנן , ָּ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמּשַׁ ל ּתַ . עֹוָנָתן ׁשֶ

ִגין ְדַיְדִעין ָרָזא ְדִמָלה ּּבְ ּ א, ּ ִּויַכְוונון ִלּבָ ִלים, ּ ח ְרעוְתהֹון ׁשְ ּכַ ּתְ ּוְבִנין ְדאֹוִלידו . ְּוִיׁשְ ּ ּ
א ִנין ְדַמְלּכָ ִּאְקרון ּבְ א. ּ ְּוִאי ִאֵלין ְפִגימו ִמָלה ְלַתּתָ ּּ ְבָיכֹול, ּ ַכָלה ּכִ ּ ַפְגִמין ִאיּנון ּבְ ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא ָלְתך ֹלא ְתַגֵלה, ּ ִתיב ֶעְרַות ּכַ ֵדין ּכְ ּּכְ ִגין ִאיּנון ְדַיְדִעין אֹוְרִחין . ָּ ָּדא ּבְ ּ ּ
ְלָיא. ְּדאֹוַרְייָתא א ַההוא ְדִאְתּגַ ָאר ַעּמָ ּׁשְ ׁש, ּ ָלְתך ַמּמָ ָּכַ ָלַקת , ּ א ִאְסּתְ ִכיְנּתָ ּוְבחֹוָבא ָדא ׁשְ ּ

  .ּיַנְייהוִמּבֵ

אָנא ִסְטִרין ְיִדיָען, ּתָ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִרין וְתֵרין , ִּאְתַגִליף ׁשְ יִמין ְדֶעׂשְ ַאְתָוון ְרׁשִ ּּבְ א ''ס(ּ

' בד' ה', בה' ג', בי' ה', בג' י', בה' י', בג' ו', בה' ב', בא' י', בי' ב', בב' י', בי' א', בא' י
א'  י)נינואלו השני נוסחאות מצאנו בהעתקות אשר לפ י' א', ּבְ ב' י. 'ּבְ י' ב', ּבְ א' ו. 'ּבְ ' ּבְ

ג' ה ה''יו', ּבְ גימ''יו, א''ד ּבְ יו''ה, ל''ד ּבְ ה''ד גימ''א ּבְ דל''ה, א''ל ּבְ ' ד', בד' י(ת ''א ּבְ

יֹו. )'בי' ו. 'בי' ג. 'בי' ה. 'בג' י. 'בה' י. 'בי ְלֵפי ּבְ ְלהו ִמְתּגַ ּּכֻ   .ד ָסִליק לֹון''יֹו, ד''ּּ

יֹו''ֵה ִליל ּבְ יה ָנְפַקת, ד''א ּכָ ֵדין ְמַעְטִרין ַלֲאָבָהן, ִּמּנֵ ַחת ֵה. ּּכְ ַנְחלֹוי''ִּאְתַפּתְ , א ּבְ
א ְדו ְּוַאְעַטר ְלֵריׁשָ ְרָיין ֲאָבָהן', ּ ן ׁשַ   .ְּדַתּמָ

ית ַאְתָוון' ו ִליל ׁשִ ִליל יֹו, ּכָ ְּוֻכְלהו ּכָ ִגלופֹוי)ד''יו(' י. ד''ּ ִליף ּבְ ִליק ְוָס, ּ ִאְתּגְ
ְתֵריַסר ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ִגלופֹוי, ְּלִאְתַעְטָרא ּבִ ר ֲאִמיָרן ּבְ יה ַנְפקו ֶעׂשֶ ִּמּנֵ ּ ִביִלין , ּ ְּוֻכְלהו ׁשְ ּ

ְּדאֹוְרָחא ִעָלָאה יָרא ְדֹכָלא)א דאורחן דאורייתא''ס(, ּ ּ ַיּקִ ֵדין ֵה. ּ ִליַלת ִמן ''ּכְ א ָאֳחָרא ִאְתּכְ
ְלהו ּּכֻ ְט, ּ ִליָפא ִמּסִ א,  ְטִמיָרא)א מתייחדא''ס(ָרא ְמִתיָחא ּגְ   .ְלאֹוָלָדא ְלַתּתָ

ִליפו  ִעין וְתֵרין ַאְתָוון)א אתפליגו''ס(ִּאְתּגְ ַאְרּבְ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ּ ַמְתִניָתא , ּ ָנא ּבְ ְּוֻכְלהו ָפִריׁשְ ּ ּ
א, ִּדיָדן א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ ְּוֻכְלהו ַסְלָקן ּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2026דף [ -ּ

ֵליִמין ין ׁשְ ָבּתִ ַבע ׁשַ ְבִעין ַאְתָווןִמְת, ׁשֶ ׁשִ ין ּבְ ָלקו. ָּפְרׁשִ ְבִעין וְתֵרין ִאְסּתְ ּׁשִ ָלקו , ּ ְּוִאְסּתְ ּ
אֹות ו יָמן בפ, )ד''א יו''ס(' ּבְ ע ַוָיֹבא ַוֵיט' ְרׁשִ ְקָרא ַוִיּסַ ַלח ַפְרֹעה ּבְ ׁשַ ַּוְיִהי ּבְ ּ ּ ּ ד ַנְטַלת . ּ ּכַ
א ִכיְנּתָ יה' ְוז, ׁשְ ימו ּבֵ יִמין ִאְתְרׁשִ ְּרׁשִ ְב, ּ ָלקו ׁשִ יה)ב''ח ע''דף ע(ָּעה ִאְסּתְ ַאְתָוון , ּ ִמּנֵ ּבְ
יִמין אָנא. ְרׁשִ יִמין ְיִדיָען, ּתָ ְרׁשִ ָלקו ַאְתָוון ּבִ ֵאי ְקׁשֹוט, ְוָאְרִחין ְסִתיִמין, ִּאְסּתְ ר ְלַזּכָ , ּבַ

  .ַסְמֵכי ָעְלָמא

י ֶאְלָעָזר ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִרין, ּתָ ּ וְתֵרין ַאְתָוון ִדְגִליִפין ָהֵני ֶעׂשְ ּ
אֹוַרְייָתא ָהֵני , ּבְ ן ּבְ ְלהו ִמְתָפְרׁשָ ּּכֻ ּ ר ֲאִמיָרן)א מאלין''נ(ּ ל ֲאִמיָרה ַוֲאִמיָרה ֵמִאֵלין .  ֶעׂשֶ ּּכָ

ר ַאְתָוון ְיִדיָען , ֶעׂשֶ ִליִפין ּבְ ְלהו ּגְ א ּכֻ ְתֵרי ַמְלּכָ ְּדִאיּנון ּכִ ּ ך, )א אחרנין''ד(ּּ ִגיֵני ּכַ ָמא ְּבְ  ׁשְ
ַאְתָוון ָאֳחָרִנין ָייא ּבְ ּסְ א ִאְתּכַ ה ַאְתוֹוי, ְוָכל ֲאִמיָרה, ַּקִדיׁשָ ּאֹוִזיף ַלֲאִמיָרה ִעָלָאה ִמּנָ ּ ,

ַהאי ִליל ַהאי ּבְ ִגין ְדִאְתּכְ א. ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ׁשְ ַאְתָוון ָאֳחָרִנין, ּ ִליְפָנא ֵליה ּבְ ִגין , ּּגָ ּבְ
ְסָיין ָד ְּדִאְתּכַ ָדאּ ָדא, א ּבְ ֲחָדא, ְוָדא ּבְ ְלהו ּכַ ָרן ּכֻ ַּעד ְדִמְתַקּשְׁ ּּ.  

ין ָמָהן ַקִדיׁשִ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלִמְנַדע ִצרוֵפי ׁשְ ּ ּ ּ ְתָרא , ּ ָכל ּכִ יִמין ּבְ ִּליְנַדע ִאיּנון ַאְתָוון ִדְרׁשִ ּ
ֹכָלא, ְוִכְתָרא ּוְכֵדין ִליְנַדע ְוִיְתְקָיים ּבְ ּ ִליְפָנא לֹו. ּ יָמן , ןְוָהא ּגָ ָכל ִאיּנון ַאְתָוון ִדְרׁשִ ּּבְ ּ

ְתָרא ְוִכְתָרא ָכל ּכִ ֹלֹמה, ִויִדיָען ּבְ ְפָרא ִעָלָאה ִדׁשְ יָדן. ִּמּסִ ִליִפין , ְוָהִכי ָסִליק ּבִ ְּוַחְבַרָייא ּגְ
ִפיר הוא)א ולחברייא גלינן לון''ס(, לֹון ּ ְוׁשַ ְתָרא ְוִכְתָרא אֹוִזיף ְלַחְבֵרי, ּ ל ּכִ ּה ְּדָהא ּכָ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ַאְתוֹוי ּוְלִזְמִנין ְדָלא ִאְצְטִריך ֶאָלא, ּּכְ ְ ּ יה, ּ יִמין ּבֵ ַאְתוֹוי ִאיּנון ִדְרׁשִ ּּבְ ּ ּ .
י ַחְבַרָייא ְוָהא אֹוִקיְמָנא לֹון ְּוֻכְלהו ְיִדיָען ְלַגּבֵ ּ ּ.  

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ֵעי , ּּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יָקֵריהֹון א, ּבִ ֵמיה ַקִדיׁשָ ֵלי ְלהֹון ָרִזין ִעָלִאין ִדׁשְ ּוְמּגַ ּ ּ ין, ּּ ֵלי ְלִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּדָלא ּגַ ּּ ְוַעל , ּ
ה ין, ָּדא ָיִכיל ֹמׁשֶ יֵני ַקִדיׁשִ ְּלִאְתַעְטָרא ּבֵ ֲהֵדיה, ּ ְּוֻכְלהו ָלא ַיְכֵלי ְלִמְקַרב ּבַ ּ ּנוָרא ּכְ, ּ

א א, ָיִקיְדּתָ ְּוגוְמֵרי ְדֶאּשָׁ ה, ְּדִאי ָלאו ָהִכי. ּ יַנְייהו, ַּמאן ֲהָוה ֵליה ְלֹמׁשֶ ֶּאָלא . ְּלֵמיָקם ּבֵ
ה ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ אֵרי ְלַמְלָלא ִעּמֵ ד ׁשָ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ְּ ָעא ְלִמְנַדע , ּ ּּבָ

א  ֵמיה ַקִדיׁשָ ּׁשְ ְדָקא ֲחֵזי, ָסִתים ְוַגְלָיא, )א שמוי קדישין''ס(ּ ָכל ַחד ְוַחד ּכַ ק , ּבְ ּוְכֵדין ַאְדּבַ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ יר ִמּכָ   .ְוָיַדע ַיּתִ

א ֲחֵזי יָרא, ּתָ ה ּגֹו ֲעָנָנא ַיּקִ ֲעָתא ְדָסִליק ֹמׁשֶ ׁשַ ין, ּּבְ יֵני ַקִדיׁשִ יה ַחד . ָּעאל ּבֵ ָּפַגע ּבֵ ּ
ְלהֹוֵב ׁשַ ַעְייִנין ְמַלֲהָטן, ּי נוָראַמְלָאָכא ּבְ ַגִוויה, ְּוַגְדפֹוי מֹוְקָדן, ּבְ ֲאָפא ֵליה ּבְ ָעא ְלׁשַ ּּבָ ּ ּ .

ְבִריֵאל  ֵמיה)ל''קמוא( )ל''א גזרנא''ס( )ל''א גזריא''ס(ְּוַההוא ַמְלָאָכא ּגַ ה , ּ ׁשְ ר ֹמׁשֶ ֵדין ַאְדּכַ ּכְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ְתֵריַסר ַא. ַּחד ׁשְ ִליף ּבִ ה , ְּוִאְזַדְעָזע ְוִאְתְרַגׁש, ְתָווןְּדֲהָוה ּגָ ַּעד ְדָסִליק ֹמׁשֶ

יַנְייהו ָאה חוָלֵקיה , ְוֵכן ְלָכל ַחד ְוַחד. ּּבֵ ַּזּכָ   . ְוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי)א''שמות נח ע(ּ

ה ה ֹלא ְתַגֵלה, ֶעְרַות ִאּשָׁ ּוִבּתָ ּ אָנא. ּ ִתּקוֵני ַמְטרֹוִניָתא אֹוִקיְמָנא ִאֵלין ֶעְר, ּתָ ּּבְ , ָייןּ
ב ְדִאיּנון  ַּאף ַעל ּגַ יָמא)א עריין אינון''נ(ּ ְלָייא וִבְסּתִ ִאְתּגַ ה, ּ ּבְ ּתָ ָנה וַבת ּבִ ת ּבְ ן ּבַ ְּוַתּמָ ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2027דף [ -ּ

ְְדָהא ָעְלָמא ִאְצְטִריך לֹון וָבא ְדָעְלָמא, ּ ְּוִאיּנון ִיּשׁ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ּוַמאן ְדַגֵלי ַחד . ּּכְ ּ ּ
ְייהו יה, ּוי ֵליהַו, ֶּעְרָייָתא ִמּנַ ִגין ָדא ֶעְרָיין ָאֳחָרִנין, ַּווי ְלַנְפׁשֵ ֵלי ּבְ ְּדָהא ּגַ ּּ.  

ר ַאִמיָרן ְדאֹוַרְייָתא ְתָרָאה ְדֶעׂשֶ ְּוַתְנָיא ִמָלה ּבַ ּ ת ֵרֶעך)שמות כ(, ּ , ָ ֹלא ַתְחמֹוד ֵאׁשֶ
ָלָלא ְדֻכְלהו ִגין ְדַהאי ּכְ ּּבְ ּ ָתא ָאֳחָרא. ּּ ּוַמאן ְדָחִמיד ִאּתְ ִא, ּ ר ַעל אֹוַרְייָתא ּכְ ּלו ַאְעּבָ ּ

ָלא ׁשוָבה. ּּכֻ ַרם ָלא ִאית ִמָלה ְדַקְייָמא ָקֵמי ּתְ ּּבְ ּּ ָדִוד . ּ יה ּכְ יל עֹוְנׁשֵ ן ִאי ַקּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ
א י יֹוֵסי. ַמְלּכָ ֵניָנן, ָאַמר ִרּבִ ל ַמאן ְדָחב ְוִאְתְפַרׁש ֵמַההוא חֹוָבא, ּתָ ּּכָ ׁשוָבה ָקא , ּּ ּּתְ
ׁשוָבה, ְוִאי ָלאו. ּיא ֵליה ְטֵפיְּמַעְלָי יֵדיה ּתְ ָּלא ָסִליק ּבִ ְּוָלא ְמַעְלָייא ֵליה, ּ ָּדִוד , ִאי ָהִכי. ּ

ַבע ְלָבַתר ת ׁשֶ ֵּהיך ָלא ִאְתְפַרׁש ִמּבַ ַבע ִדיֵדיה ֲהַות, ָּאַמר ֵליה. ְ ת ׁשֶ ּּבַ , ְּוִדיֵדיה ָנִטיל, ּ
ְעָלה ְּדָהא ִמית ּבַ ּ.  

ַנ, ְּדַתְנָיא ַבע ְלָדִודִּאְזַדּמְ ת ׁשֶ ֵרי ָעְלָמא, ת ֲהַות ּבַ ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַבא ֵליה, ּ ּוָמה ַעּכְ ּ .
א אול ַמְלּכָ ָרֵתיה ְדׁשָ ְּדָנַטל ּבְ ּ ּ ַרֲחֵמי, ּ ְּוַההוא יֹוָמא ָנַטל ָלה אוִרָיה ּבְ ּ ּ ב ְדָלא , ּ ַּאף ַעל ּגַ

ֲּהַות ִדיֵליה ְּוָנִטיל ִדיֵליה, ְּלָבַתר ָאָתא ָדִוד. ּ א ְו, ּ ֲעָתא ָקֵמי קוְדׁשָ ַּעל ְדָדִוד ָדִחיק ׁשַ ּ ּ
ד ָהִכי ִריך הוא ְלָקְטָלא ְלאוִרָיה וְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּּ ְּדָהא , ְּוַאְעָנׁש ֵליה ְלָדִוד, ַּאְבִאיׁש ָקֵמיה. ְ

ָעא ְלָאָתָבא ֵליה ְלָדִוד ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ א ִעָלָא, ְּ ְּלַקְייָמא ֵליה ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ . הּ
ַאב ַאב, ְוַכד ּתָ   .ְּלִדיֵדיה ּתָ

  ]א''ט ע''דף ע -' גזוהר חלק [

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ יב ֲאִני ְיָי, ָאַמר ִרּבִ ָכר טֹוב : 'ֲאִני ְיָי. 'ַּמאי ִדְכּתִ ן ׂשָ ָעִתיד ִליּתֵ
ִעים ֶלָעִתיד ָלֹבא' ֲאִני ְיָי. ַּלַצִדיִקים ֶלָעִתיד ָלֹבא יב . ָּעִתיד ְלִהָפַרע ִמן ָהְרׁשָ ִּאיּנון ִדְכּתִ ּ

הו  י)ישעיה סו(ּּבְ ִעים ּבִ ִתיב ֲאִני ְיָי. ּ ַהפֹוׁשְ ַאף . ּ ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶיה)דברים לב(ּוְכִתיב ', ּכְ
ִמַדת ָהַרֲחִמים )א''ט ע''דף ע(ַּעל ִפי  ֲאִני ּבְ ִעים הֹוְפִכים אֹוִתי ְלִמַדת ַהִדין, ּׁשֶ . ָּהְרׁשָ
ם ָמֵלא, ְּדַתְנָיא ְמעֹון. ְוִאי ָלאו ֱאֹלִהים', ָּזכו ְיָי. ֱאֹלִהים' ְיָי: ׁשֵ י ׁשִ ַּחָייִבין , ָאַמר ִרּבִ

ַּעְבֵדי ְפִגימוָתא ְלֵעיָלא ּ ַּמאי ְפִגימוָתא. ּ ׁש. ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְפִגימוָתא ַמּמָ ּּכְ ַמר, ּּ   .ְוָהא ִאּתְ

ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב ה ּבְ ִתיב ְוֶאל ִאּשָׁ אָנא ּכְ ּּתָ ּ ּ ְלַגלֹות ֶעְרָוָתהּ י ְיהוָדה, ּ ֵני ִרּבִ , ּּתָ
ַגִויה אֵרי ּבְ ן יֹוָחאי ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָּדָרא ְדִרּבִ ּ ּ ִאין, ּ ְלהו ַזּכָ ּּכֻ ְלהו ַדֲחֵלי ַחָטָאה , ֲחִסיִדין, ּ ּּכֻ ּ ּ ּ

יַנְייהו. ִּניְנהו ְרָיא ּבֵ א ׁשַ ִכיְנּתָ ָדִרין ָאֳחָרִנין, ּׁשְ ן ּבְ ך ִמיִלין ִאיּנון ּבְ. ַּמה ְדֵלית ּכֵ ִּגיֵני ּכַ ּ ְ

ן ָרן, ִּמְתָפְרׁשָ ָדִרין ָאֳחָרִנין ָלאו ָהִכי. ְוָלא ִאְתַטּמְ ּוִמִלין ְדָרֵזי ִעָלָאה ָלא ַיְכִלין , ּבְ ּּ ּ
פו, ְּלַגָלָאה ְּוִאיּנון ְדַיְדֵעי ִמְסּתָ ּ ד ֲהָוה ָאַמר ָרָזא ְדַהאי ְקָרא. ּ ְמעֹון ּכַ י ׁשִ ְּדַרּבִ ַּחְבַרָייא , ּ

ְלהו ֵעיֵניהֹון ַנְבִעין ִדְמִעין ּּכֻ ּ ְלָיין, ּ ֵעיַנְייהו ּגַ ְּוֻכְלהו ִמיִלין ְדָאַמר ֲהוֹו ּבְ ּ יב, ּּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
ר ּבֹו וַמְרֶאה ְוֹלא ְבִחידֹות)במדבר יב( ּ ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ּ ּ.  

י ֵייָסא ָאַמר ִאיל ִרּבִ ָטא , ְּדיֹוָמא ַחד ׁשָ יָעא ְדקוׁשְ ּּבֵ ְּדָנְפָקא ֵמעֹוָפא , )דקוסטאא ''ס(ּ
ְרָיא נוָרא)א דשדי''ס( ְּדׁשַ ע ִסְטִרין, ּ ּבְ ַקע ְלַאְרּבַ ְייהו. ְוִאְתּבָ ֵרין ַסְלִקין ִמּנַ ּּתְ , ְְוַחד ָמִאיך, ּ

ְרִביָעא  א)א נביעי נביעא''ס(ְוַחד ְרִביַע ּבִ א ַרּבָ א. ּ ְדַיּמָ י ַאּבָ י , ָאַמר ִרּבִ יה ְדַרּבִ ַּעְבַדת ַקּמֵ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2028דף [ -ּ

ר ּבֹו, ֹקֶדׁש חֹול, ְמעֹוןׁשִ ִתיב ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֶ ְּדָהא ּכְ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ַעד ָלא , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ
יָעא ַקע ּבֵ ַלק ֵמָעְלָמא)א''ד ע''קע, ב''א ע''שמות ס(, ִיְתּבְ ְסּתָ י . ּ ּתִ ִאָדָרא ְדַרּבִ ְּוַכך ֲהָוה ּבְ ּ ְ

ְמעֹון   .ׁשִ

אָנא י ׁשִ, ּתָ יֹומֹוי ְדַרּבִ ר ָנׁש ְלַחְבֵריהּּבְ ְָפַתח ִפיך ְוָיִאירו ְדָבֶריך, ְּמעֹון ֲהָוה ָאַמר ּבַ ָּ ּ ּ ּ .
ְמעֹון י ׁשִ ִכיב ַרּבִ ַתר ְדׁשָ ֶרך)קהלת ה(ֲהוֹו ַאְמֵרי , ּּבָ ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ְנָיא ָאַמר ַרּבִ ָלן ּבְ, ּתַ ּכְ ֵני ָעְלָמא ִמְסּתַ אֹוַרְייָתאִאי ּבְ יב ּבְ ָּלא ֵייתון , ָּמה ִדְכּתִ
ָזא ָקֵמי ָמאֵריהֹון אָנא. ְלַאְרּגָ ָעְלָמא, ּתָ ָיין ְלַאֲחָתא ּבְ ד ִמְתָעִרין ִדיִנין ַקׁשְ ה , ּּכַ ְוֶאל ִאּשָׁ

ִנַדת טוְמָאָתה ְוגֹו ּּבְ ּ ִתיב ', ּ א ''ב ובאדרא ס''צ ע''ר(, ִליֵרָאיו'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(ָהָכא ּכְ

ַמר)האי דראוב א ִאּתְ ּ וְבִאָדָרא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַלֲאַתר ָדא , ָּהָכא ִאְצְטִריְכָנא ְלַגָלָאה, ּ ּ
ָלק   .ִּאְסּתַ

ַער, ְּדָתֵניָנן יָפא ִדְלֵעיָלא ִאּתְ ּקִ ֲעָתא ְדִחְוָיא ּתַ ׁשַ ּּבְ ּ ִגין חֹוֵבי ָעְלָמא, ּ ר , ּבְ אֵרי ְוִאְתַחּבָ ׁשָ
א ה זו, ִּעם נוְקּבָ ְּוָאִטיל ּבָ ה, ֲהָמאּ ִּאְתְפַרׁש ְדכוָרא ִמיּנָ ּ ּ ָאַבת, ּ ִגין ְדָהא ִאְסּתְ , ּּבְ

ֲהָדה, ְוִאְתְקִריַאת ִמְסֲאָבא ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ִלְדכוָרא ְלִמְקַרב ּבַ ֲהָדה, ּ ַאב הוא ּבַ ְּדַווי ִאי ִאְסּתְ ּ ּ ,
ָאַבת ִזְמָנא ְדִאיִהי ִאְסּתְ   .ּּבְ

ִרין )ב''תשא קצ(, ְוָתאָנא ַּוֲחֵמׁש ִזיֵני ְמַסֲאבוָתא ַנְחּתו ְלָעְלָמא ְמָאה ְוֶעׂשְ ְּדִמְתַאֲחָדן , ּ
יָפא ּקִ ְטָרא ְדִחְוָיא ּתַ ְייהו, ִּמּסִ ִרין ַרְבְרִבין ִמּנַ ְבָעה ְוֶעׂשְ נוְקֵבי, ְּוׁשִ ָקן , ִּמְתַאֲחָדן ּבְ ְּוִאְתַדּבְ

הו ַההוא ִזְמָנא. ּּבְ ֲהָדה ּבְ ַּווי ְלַמאן ְדִיְקַרב ּבַ ּ ְּדַמאן ְד, ּ ֲהָדהּ ַּאְחֵזי ְפִגימוָתא , ִּיְקַרב ּבַ ּ
חֹוָבא ָדא, ְּלֵעיָלא ְּדָהא ּבְ יָפא ְלֵעיָלא, ּ ּקִ ַער ִחְוָיא ּתַ ֲאַתר ְדָלא , ִּאּתְ ֵדי זוֲהָמא ּבַ ְּוַאׁשְ ּ ּ

א, ְִאְצְטִריך נוְקּבָ ר ּבְ ֲעֵריה ִלְדכוָרא, ְּוִאְתַחּבָ י ׂשַ ְּוִאְתַרּבֵ ָאַבת, ּ א ִאְסּתְ נוְקּבָ ְעָרָהא ְו, ּּבְ ׂשַ
א ְּוטוְפָרָהא ַסִגיאו, ַרּבָ ָעְלָמא, ּ ָעָרא ּבְ ְרָיין ְלִאּתְ ּוְכֵדין ִדיִנין ׁשַ ֲאבון ּכָֹלא, ּ ְּוִיְסּתַ ֲהָדא . ּ

י ֶאת ִמְקַדׁש ְיָי)במדבר יט(, ּהוא ִדְכִתיב א' ּ ּכִ ַאב' ִּמְקַדׁש ְיָי, ִטּמֵ חֹוַבְייהו ִדְבֵני , ִאְסּתְ ּּבְ ּ
א   .ָנׁשָ

אָנא יבַמ, ּתָ ה)בראשית ג(, ּאי ִדְכּתִ יְנך וֵבין ָהִאּשָׁ ית ּבֵ ּ ְוֵאיָבה ָאׁשִ ִרים , ָ ָעה ְוֶעׂשְ ַאְרּבָ
א נוְקּבָ ִּזיֵני ְמַסֲאבוָתא ַאִטיל ִחְוָיא ּבְ ּ ה, ּ ר ִעּמָ ד ִאְתַחּבָ ן ְוֵאיָבה, ּּכַ ּבָ חוׁשְ ִרין ְוד, ּּכְ ' ְוֶעׂשְ

אְוֶע, ּ ִמְתָעִרין ְלֵעיָלא)א דינין''ס(ִזיִנין  ע ְלַתּתָ ִרין ְוַאְרּבַ א. ׂשְ ֲעָרא ַרּבָ ְּוטוְפִרין , ְוׂשַ
ֹכָלא, ְּסִגיאו ּוְכֵדין ִדיִנין ִמְתָעִרין ּבְ ּ ָאה. ּ ָתא ְלִאְתַדּכְ ַעת ִאּתְ ד ּבָ ְעָיא ְלַסְפָרא , ְוָתאָנא ּכַ ּּבַ

יֹוָמא ְדִאיִהי ִמְסֲאָבא י ּבְ ֲעָרא ְדַרּבֵ ַּההוא ׂשַ ּ ּוְלַסְפָרא טוְפָרָהא, ּ ְּוָכל ַההוא זוֲהָמא ִדי , ּּ ּ ּ
הֹון   .ּבְ

ָרֵזי ִדְמָסֲאבוָתא ְּדָתאָנא ּבְ ּ ּזוֲהָמא ְדטוְפִרין, ּ ּ ַער זוֲהָמא ָאֳחָרא, ּ ך, ִּיּתְ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ְעָיין , ּ ּבַ
ִניָזא ר לֹון ְלַגְמֵרי, ּגְ ּוַמאן ְדַאְעּבָ ָעְלָמא, ּ ַער ֶחֶסד ּבְ ִאלו ִאּתְ ּּכְ ּי ֵליה ְּדַתְנָיא ָלא ִלְבֵע. ּ

ין יׁשִ ְּלִאיִניׁש ְלֵמיַהב דוְכָרָנא ְלִזיִנין ּבִ ע ְמָאה ְוה)א''ז ע''ע(ְּדָתֵניָנן . ּ ִזיִנין '  ֶאַלף ְוַאְרּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2029דף [ -ּ

ין יׁשִ ַההוא זוֲהָמא, ּבִ ִּמְתַאֲחָדן ּבְ יָפא, ּ ּקִ ַההוא זוֲהָמא , ְּדָאִטיל ִחְוָיא ּתַ ְּוֻכְלהו ִמְתָעִרין ּבְ ּ ּ ּ
ְּדטוְפִרין ּ.  

  ]ב''ט ע''דף ע -' גחלק זוהר [

ַּוֲאִפילו ַמאן ְדָבֵעי ּ א, ּ ין ִלְבֵני ָנׁשָ הו ַחְרׁשִ הו, ַּיְעִביד ּבְ ְלָיין ּבְ ום ִאיּנון ְדּתַ ִּמּשׁ ּ ּ ּוַמאן , ּ
ר  ָעְלָמא, לֹון )ב''ט ע''דף ע(ְּדַאְעּבָ י ֶחֶסד ּבְ ִאלו ַאְסּגֵ ּּכְ ִחין, ּ ּכְ ּתַ ין ָלא ִמׁשְ יׁשִ . ְוִדיִנין ּבִ

יהְּוַיְע ים ּבֵ ר ַההוא זוֲהָמא ְוטוְפָרָהא ְדָרׁשִ ּּבַ ּ ּ ּ ַרְגֵליה, ְּדַתְנָיא. ּ ַּמאן ְדָדִריך ּבְ ְמָסאֵניה , ְּ ּאֹו ּבִ
ך. ָיִכיל ְלִאְתְזָקא, ָּעַלְייהו יוֵרי ְדזוֲהָמא ִדְלֵעיָלא ּכַ יוֵרי ְדׁשִ ַהאי ׁשִ ְוַמה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ָתא , ּ ִאּתְ

ַרת ּבְ ָלא ְוִאְתֲחּבָ ה זוֲהָמא, ִחְוָיאִּדְמַקּבְ ְּוָאִטיל ּבָ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ ַווי ְלָעְלָמא . ַעל ַאַחת ּכַ
ה ֵמַההוא זוֲהָמא ָלא ִמיּנָ ִּדְמַקּבְ ּ ּ ְקַרב, ּ ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא ּתִ ה ּבְ ך ְוֶאל ִאּשָׁ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ּ ּ ְ.  

ְמעֹון י ׁשִ ִריך הוא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֹראׁש ֹחֶדׁשָּהִביאו ָעַלי , ְּ ָפָרה ּבְ ָעַלי . ּּכַ
ר ַההוא ִחְוָיא, ַּוַדאי ִגין ְדִיְתַעּבָ ּּבְ ַסם ַמאן ְדַבְעָיא, ּ יב: ָעַלי. ְּוִיְתּבָ ָמה ִדְכּתִ  )ישעיה ו(, ּּכְ

ַעל לֹו ָרִפים עֹוְמִדים ִמּמַ ֹקַרח. ׂשְ ִתיב ּבְ ',  ַהּנֹוָעִדים ַעל ְיָי)במדבר טז(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ֹּון ִאְתַער ַמאן ְדִאְתַער ְדַאֵתי ִמִסְטַרְייהוִּדְבִגיֵניה ּ ָפָרה. ּ ּאוף ָהָכא ָהִביאו ָעַלי ּכַ ָעַלי , ּ

אֵרי. ַמָמׁש ֲאַתר ְדׁשָ ַכח ִחְוָיא ּבַ ּתְ ַסם ְוִיְתֲעָבר ְוָלא ִאׁשְ ִגין ְדִיְתּבְ ּּבְ ה. ּ ך ָלּמָ ל ּכַ ַעל . ְְוּכָ
י ֶאת ַהָיֵרַח ַעְטּתִ ּמִ ה , ּׁשֶ ְלָטא ּבָ ְַמאן ְדָלא ִאְצְטִריךְּוׁשַ ִנַדת . ּ ה ּבְ ִתיב ְוֶאל ִאּשָׁ ך ּכְ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ּטוְמָאָתה ֹלא ִתְקַרב ּ.  

ָאה ָדָרא ַגִויה, ַּזּכָ אֵרי ּבְ ן יֹוָחאי ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּדַרּבִ ּ ִאין. ּ ין ִעָלִאין ְוַתּתָ ָאה ַעְדֵביה ּבֵ ַּזּכָ ּ .
ִתיב ֵריך ֶאֶר)קהלת י(, ָּעֵליה ּכְ ן חֹוִריןְ ַאׁשְ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ן חֹוִרין. ְץ ׁשֶ א . ַּמהו ּבֶ ְּדָזִקיף ֵריׁשָ

א ִמִלין ְוָלא ָדִחיל, ְּלַגָלָאה ּוְלָפְרׁשָ ן חֹוִרין. ּּ ַהאי ְדִאיהו ּבֶ ּּכְ א ַמאי ְדַבְעָיא ְוָלא , ּ ְּוֵייּמָ
ך. ָּדִחיל ְַמהו ַמְלּכֵ ן יֹוָחאי. ּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָּדא הוא ִרּבִ ָּמאֵריה , ּ ְדאֹוַרְייָתאָּמאֵריה, ּ

ְמעֹון. ְּדָחְכְמָתא י ׁשִ א ְוַחְבַרָייא ָחָמאן ְלִרּבִ י ַאּבָ ְּדַכד ֲהָוה ִרּבִ , ֲּהוֹו ַרֲהֵטי ֲאַבְתֵריה, ּ
ָאג'  ַאֲחֵרי ְיָי)הושע י(, ְוַאְמֵרי ַאְרֵיה ִיׁשְ   .ֵּיְלכו ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ תֹוּ ְוָהָיה ִמֵדי )ישעיה סו(ּכְ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ֹּחֶדׁש ּבְ ּ ,
ָדא ִקיל ָדא ּבְ א ְסִליקו. ֲּאַמאי ׁשָ ַחד ַדְרּגָ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ָדא, ּ ָּדא ִאְזְדַווג ּבְ ּ ְּוֶחְדָווָתא ְדָדא . ּ

ַכח ּתְ ָדא ָלא ִאׁשְ א, ּבְ יָקא ַקִדיׁשָ ֵלי ַעּתִ ד ִאְתּגְ ֶּאָלא ּכַ ּוְכֵדין ֶחְדָווָתא ְד, ּ , ְוָתֵניָנן. ֹּכָלאּ
ִתיב  ת)תהלים צב(ּכְ ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ ׁש,  ִמְזמֹור ׁשִ ת ַמּמָ ּבָ ח . ְליֹום ַהׁשַ ּבָ ָבָחא ְדָקא ְמׁשַ ּׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַכח. ְּ ּתְ ֵדין ֶחָדָווָתא ִאׁשְ ְמָתא ִאּתֹוֶסֶפת, ּכְ ֵלי . ְוִנׁשְ יָקא ִאְתּגְ ְּדָהא ַעּתִ
ְּוִזווָגא ִיְזָד ּ   .ַמןּ

ַחְדּתוֵתי ִסיֲהָרא ּאוף ָהִכי ּבְ יָקא , ּ ֶחְדָווָתא ִדְנִהירו ְדַעּתִ א ּבְ ְמׁשָ ְּדָהא ָנִהיר ָלה ׁשִ ּ ּ ּ
ָנא הוא ְלֵעיָלא. ְּלֵעיָלא ך ַהאי ָקְרּבְ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ּ ַסם ּכָֹלא, ְ ִגין ְדִיְתּבְ ּּבְ ח ֶחְדָווָתא , ּ ּכַ ּתְ ְוִיׁשְ
ָעְלָמא ְּוַעל ָדא ָהִביאו, ּבְ ָפָרהּ ַּדְייָקא ִמָלה, ּ ָעַלי ּכַ ּ.  
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אָנא ִתיב , ּתָ ִמיד)במדבר כח(ּכְ תֹו ַעל עֹוַלת ַהּתָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ א ,  עֹוַלת ׁשַ ְּדָבֵעי ְלַכְווָנא ִלּבָ ּ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַאר יֹוִמין, ּ יר ִמּשְׁ ִמיד ַדְייָקא. ַיּתִ ְּוַעל ָדא ַעל עֹוַלת ַהּתָ ְנָיא. ּ ִתיב , ּתַ ּכְ

ַח ה ּבְ ְתַפֵלל ַעל ְיָי)שמואל א א(ּנָ ּ ַוּתִ ְלָיין, ַּעל ַדְייָקא', ּ א ּתַ ַמָזָלא ַקִדיׁשָ ִגין ִדְבִנין ּבְ ּּבְ ּּ ,
אֹוַרְייָתא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְוֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ּּכְ ְ אֹוַרְייָתא, ּ ְּדָלא ְרִמיָזא . אֹו ָאת ְזֵעיָרא ּבְ

ָחְכְמָתא ִעָלָאה י, ּּבְ ִלין ָרִזין ְדָחְכְמָתא ִעָלָאהְוַתְלָיין ִמּנֵ ֵלי ּתָ ּה ּתִ ּ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ִלים)השירים ה ְלּתַ ּ ְקווּצֹוָתיו ּתַ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

א י ַאּבָ ֵחיה ְלִרּבִ ּכָ י יֹוֵסי ַאׁשְ יב, ְּדֲהָוה ָיִתיב ְוָקאִרי, ִּרּבִ  )תהלים נה(, ַּהאי ְקָרא ִדְכּתִ
ֵלך ַעל ְיָי ְלָיין, ַּעל ַדְייָקא, ָָהְבךְי' ְַהׁשְ ַמָזָלא ּתַ ְּדָהא ְמזֹוֵני ּבְ י ְיהוָדה ֲהָוה ָקאֵרי. ּ , ִּרּבִ

ל ָחִסיד ֵאֶליך ְלֵעת ְמֹצא)תהלים לב( ָ ַעל ֹזאת ִיְתַפֵלל ּכָ ּ ָהא , ְלֵעת ְמֹצא. ַּעל ֹזאת ַוַדאי. ּ
יב, ֲאָבל ְלֵעת ְמֹצא. אֹוִקיְמָנא ָמה ִדְכּתִ ִהָמְצאֹו ְקָראוהו ' ְּרׁשו ְיָיּ ִד)ישעיה נה(, ּּכְ ּּבְ ּ

ְהיֹותֹו ָקרֹוב ָכאן, ָּדָבר ַאֵחר ְלֵעת ְמֹצא. ּבִ ֲעָתא ְדַנֲהִרין ַנְגִדין ְוִאְתַמׁשְ ׁשַ ּּבְ ְפֵקי , ּ ּוִמְסּתַ ּ
ְרָכאן ּכָֹלא, ֲאָבָהן ים. ּוִמְתּבַ ֶטף ַמים ַרּבִ ים, ַרק ְלׁשֵ ֶטף ַמים ַרּבִ ָּדא ַעִמיָקא , ַמאן ׁשֵ

ה ֵליה, ּּבוִעין ְוַנֲהִריןְּדַמ ְּדַמאן ִיְזּכֶ ן, ּ ּמָ ה ְלָקְרָבא וְלַסְלָקא ּתַ ּוַמאן ִיְזּכֶ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ
יה ָאן)תהלים לב(, ּּבֵ יעֹו ְדָהא ָלא ַזּכָ ים ֵאָליו ֹלא ַיּגִ ֶטף ַמִים ַרּבִ   .ְוָלא ַיְכִלין, ּ ַרק ְלׁשֵ

י ִיְצָחק ָאַמר ִתיב , ִרּבִ י ֵמֵאת ְיָי)תהלים כז(ּכְ ַאְלּתִ ׁש ְוגֹו'  ַאַחת ׁשָ ִאין . 'ּאֹוָתה ֲאַבּקֵ ַזּכָ
ִּאיּנון ַצִדיַקָייא ּ ַההוא ָעְלָמא, ּ ִניִזין ִעָלִאין ְטִמיִרין ְלהו ּבְ ה ּגְ ְּדַכּמָ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ִאינון ָעְלִמין הו ּבְ ַע ּבְ ֲעׁשֵ ּתַ ִּמׁשְ ֹנ, ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ַמר', ַעם ְיָיּּכְ י ִחְזִקָיה . ְוָהא ִאּתְ ִּרּבִ
ה לֹו)ישעיה סד(, ָאַמר ֵמָהָכא ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ה. ּ , ַיֲעׂשֶ

ֵעי ֵליה ה ִמּבָ ֲעׂשֶ ה ַוַדאי. ּּתַ ֶּאָלא ַיֲעׂשֶ ֵרה )ישעיה לח(ַּהְיינו , ּ ָ יֹוִסיף ַעל ָיֶמיך ֲחֵמׁש ֶעׂשְ

ָנה ֵלך ַעל ה. ׁשָ ְְוַהְיינו ַהׁשְ ְתַפֵלל ַעל ְיָי. ְָיָהְבך' ּ ּוְכִתיב ַוּתִ ּ   .ְּוֹכָלא ַחד. 'ּ

  ]א''ע' דף פ -' גזוהר חלק [

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא , ּ ּּבְ ִתיב, ְּדָאֵתי) א''ע' דף פ(ּ  ָּעַלְייהו ּכְ

ְמחו ָכל חֹו)תהלים ה( ֶמךּ ְוִיׂשְ נו ְוָתֵסך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצו ְבך אֹוֲהֵבי ׁשְ ֵָסי ָבך ְלעֹוָלם ְיַרּנֵ ָ ְ ְּ ּ .
ִרים ֶאת ָפֶניך)תהלים קמ(ּוְכִתיב  בו ְיׁשָ ֶמך ֵיׁשְ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ָ ְּ ּ ּ  )תהלים ט(ּוְכִתיב . ּ

ך ְיָי י ֹלא ָעַזְבּתָ דֹוְרׁשֶ ֶמך ּכִ ְָוִיְבְטחו ְבך יֹוְדֵעי ׁשְ ָ ָ ּ'.  

רוך ְיָי ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  פרשת קדושיםזוהר 
ר ְיָי)ויקרא יט( ה ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם . ֶאל ֹמׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ר ֶאל ּכָ ַּדּבֵ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי ְהיו ּכִ ים ּתִ י ֶאְלָעָזר ָפַתח. ֵהיֶכםֱאֹל' ְּקדֹוׁשִ סוס )תהלים לב(, ִּרּבִ ְהיו ּכְ ּ ַאל ּתִ ּ
ֶפֶרד ֵאין ָהִבין ְוגֹו א. 'ּכְ ְבֵני ָנׁשָ הו ּבִ ה ִזְמִנין אֹוַרְייָתא ַאְסִהיַדת ּבְ ַכּמָ ָמה ִזְמִנין , ּּבְ ּכַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2031דף [ -ּ

ָעָרא ְלהו, ֲאִריַמת ָקִלין ׁשֵ, ְּלָכל ִסְטִרין ְלִאּתְ ְּוֻכְלהו ְדִמיִכין ּבְ ּ חֹוֵביהֹון ּ א ''ס(יָנָתא ּבְ

ִלין, )בחוריהון ּכְ יִחין, ָלא ִמְסּתַ ּגִ ֵהיך ַאְנִפין ְיקומון ְליֹוָמא ְדִדיָנא ִעָלָאה, ְוָלא ַמׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ד , ְ ּכַ
א ִעָלָאה ֶעְלּבֹוָנא ְדאֹוַרְייָתא ע לֹון ַמְלּכָ ִּיְתּבַ ְּוָלא ָאַהְדרו ַאְנִפין , ִּדְצַווַחת ָלֳקְבֵליהֹון, ּ ּ

ֹכָלא, ָּלֳקְבָלה ְּדֻכְלהו ְפִגיִמין ּבְ ּּ ּ א ִעָלָאה, ּ ְּדָלא ָיְדעו ְמֵהיְמנוָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ַווי , ַווי לֹון, ּ
הֹון   .ְלַנְפׁשֵ

יה ַאְסִהיַדת ְּדָהא אֹוַרְייָתא ּבֵ ה ֲחַסר ֵלב )משלי ט(ְוַאְמַרת , ּ א ''ס( ִּמי ֶפִתי ָיסור ֵהּנָ

ְּדֵלית ֵליה ְמֵהיְמנוָתא.  ֵלבַּמהו ֲחַסר.  ָאְמָרה לֹו)ואמרה ּ ַדל , ּ ּתָ ְּדַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא יה ְמֵהיְמנוָתא, ּבְ ָּלאו ּבֵ ּוָפִגים הוא ִמּכָֹלא , ּ ּ אֹוְמָרה לֹו ,  ָאְמָרה לֹו)א ואמרה''ס(ּ
ֵעי ֵליה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמּבָ ֶּאָלא . ַּמהו ָאְמָרה,  אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי)תהלים מב(ּכְ

ְּלַאְכְלָלא וְלִאּתֹוְסָפא אֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא ּ ְּדִהיא ַקְרָייה ֵליה ֲחַסר ֵלב, ּ ּ ָּפִגים , ּ
ֵהיְמנוָתא   .ִּמּמְ

ֵניָנן אֹוַרְייָתא, ְּדָהִכי ּתָ ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּּכָ יה, ּ ָפא , ָּאִסיר ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ ּתְ ּתַ ְלִאׁשְ
ֲהֵדיה ּּבַ אּוְלֶמְעּבַ, ּ יה ְסחֹוְרּתָ אֹוְרָחא, ּד ּבֵ יה ּבְ ן ְלֵמַהך ִעּמֵ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ יה . ְ ְּדָהא ֵלית ּבֵ ּ

אֹוְרָחא)ועל דא(. ְּמֵהיְמנוָתא ר ָנׁש ְדָאִזיל ּבְ ל ּבַ ֵניָנן ּכָ יה ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּתָ ְּוֵלית ִעּמֵ ּּ ,
יה ַנְפׁשֵ ִּאְתַחָייב ּבְ ן ַמאן ְדִאְזַדָו. ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ אֹוְרָחאּ יה ְמֵהיְמנוָתא, וג ּבְ ִּעם ַמאן ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ,

יה יב ִליָקָרא ְדָמאֵריה ְוִדיֵדיה ְדָלא ָחס ַעל ַנְפׁשֵ ְּדָלא ָחׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

י ְיהוָדה אֹוֵמר יה, ִּרּבִ ַּמאן ְדָלא ָחס ַעל ַנְפׁשֵ ָרא ִלְבֵריה, ּ א ְדַכׁשְ לֹוף ַנְפׁשָ ֵּהיך ִיׁשְ ּ ְ .
י ֶאְלָעָז ַווְהָנא ַעל ָדָרא, רָאַמר ִרּבִ ּּתַ ַמר ִמָלה ְוכו, ּ ְּוָהא ִאּתְ ְהיו . 'ּ ִתיב ַאל ּתִ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ

ֶפֶרד ֵאין ָהִבין סוס ּכְ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּּכְ ַּזּכָ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ְוַיְדִעין אֹוְרחֹוי , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְר, ְּ י ּגַ ּוְמַקְדׁשֵ אּ א ְדַמְלּכָ ְקדוׁשָ ַּמְייהו ּבִ ּ ֹכָלא, ּ ין ּבְ ָכחו ַקִדיׁשִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ,

א ִמְלֵעיָלא ְלֵפי רוָחא ְדקוְדׁשָ ך ְמׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ּ ּ ֵאי ְקׁשֹוט, ְּ ְלהו ַזּכָ ּוְבַנְייהו ּכֻ ּ ֵני , ּּ ְּוִאְקרון ּבְ
ין ִנין ַקִדיׁשִ א ּבְ מהרעיא מהימנא נדפס ,  בנדתהעד למהוי' זכאין אינון אברים וכו(. ַּמְלּכָ

  .)ב''ה ע''בפרשת פנחס מאמר מתחיל אלא פגיעה רכ

יַעָייא ְּדֻכְלהו ֲחִציִפין, ַּווי ְלהֹון ְלַרׁשִ ַנְייהו . ְּועֹוָבַדְייהו ֲחִציִפין, ּּ ך ָיְרִתין ּבְ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ְ

א ֲחִציָפא ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ַנְפׁשָ יב ְוִנְט. ִּמּסִ ָמה ִדְכּתִ םּּכְ ֲאָבא, ֵמֶתם ּבָ , ָאָתא ְלִאְסּתַ
ֶפֶרד. ְּמָסֲאִבין ֵליה סוס ּכְ ְהיו ּכְ ַּאל ּתִ ְּדִאיּנון ָמאֵרי ְזנוָתא , ּ ּ . ּ ַעל ּכָֹלא)א דמסאבותא''ס(ּ

ָאְרָחא ָדא, ֵאין ָהִבין א ּבְ ֵני ָנׁשָ ְדלון ּבְ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ִתיב ָהָכא ֵאין ָהִבין, ְּדִאי ָהֵכי, ּ , ּכְ
ְבָעה ְוֵהָמה רֹוִעים ֹלא ָיְדעו )ישעיה נו( ָהָתם ּוְכִתיב ָלִבים ַעֵזי ֶנֶפׁש ֹלא ָיְדעו ׂשָ ּ ְוַהּכְ ּ ּ
ִנין ִאיּנון ְדִאְקרון ַעֵזי ֶנֶפׁש. ָהִבין לֹוַמר ֵיהֹון ִמְזַדּמְ ּּכְ ּ ּ ּ ום ְדָלא ָיְדעו . ַמאי ַטֲעָמא. ּ ִּמּשׁ ּ ּ
  .ָהִבין

  ]ב''ע' דף פ -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2032דף [ -ּ

ם, רֹוִעים )ב''ע' דף פ(ַמאי , יםְוֵהָמה רֹוִע ֵגיִהּנָ ר ָנׁש ּבַ ֵרי וַמְנִהֵגי ְלּבַ ִּאֵלין ִאיּנון ַמְדּבְ ּ ּ .
ְבָעה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֹּלא ָיְדעו ׂשָ י ָבנֹות ַהב ַהב)משלי ל(ּכְ ּתֵ ך , ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ ִגין ּכָ ְּבְ

ְּדִאיּנון ַהב ַהב ְבָעה, ּ ָלם ְלַדְר. ָּלא ָיְדעו ׂשָ ֵצהוּּכֻ ם ָפנו ִאיׁש ְלִבְצעֹו ִמּקָ ּּכָ ּ ָייֵרי . ּ ְּדָהא ּתַ ּ
ם ִאיּנון ְּדֵגיִהּנָ ִרים ְלהו. ּ ְּוָכל ָדא ַמאן ּגָ ָמה . ּ ַההוא ִזווָגא ּכְ ִגין ְדָלא ִאְתַקָדׁשו ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְְדִאְצְטִריך ִתיב. ּ י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ ְהיו ּכִ ים ּתִ ִריך הואָאַמר . 'ְּקדֹוׁשִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ ,
י ָקא ּבִ ין ָלא ַרְעָיִתי ְלַאְדּבְ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ ָרֵאל, ִמּכָ יב, ֶּאָלא ִיׂשְ ם )דברים ד(, ִּדְכּתִ  ְוַאּתֶ

ְיָי ין, ַּאּתון', ַּהְדֵבִקים ּבַ ָאר ַעּמִ ך )ועל דא כתיב הכא קדוש(. ְוָלא ׁשְ ִגין ּכָ קדושים תהיו ( ,ְּבְ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי ְקד)ויקרא יט(. )דייקא ְהיו ּכִ ים ּתִ י ִיְצָחק ָפַתח. 'ֹּוׁשִ  הֹוי )ישעיה יח(, ִּרּבִ
ָנָפִים ְוגֹו ָנָפִים. 'ֶאֶרץ ִצְלַצל ּכְ ִגין ְדִהיא ֶאֶרץ ִצְלַצל ּכְ ַכח, ְּוִכי ּבְ ּתְ יה ִאׁשְ ִּקְנטוָרא ּבֵ ּ ,

יב הֹוי ֶאֶרץ י ִיְצָחק. ִּדְכּתִ ֲעָת, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ָרא ָעְלָמאּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ָרָתא ּוָבָעא ְלַגָלָאה ֲעִמיְקָתא ִמּגֹו ְמַסּתְ ָדא, ּוְנהֹוָרא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ ִליָלן ָדא ּבְ , ֲּהוֹו ּכְ

ך ְוְבִגין ּכַ ָרָתא, ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ָנַפק ְנהֹוָרא, ּ ְלָייא ֲעִמיָקא, ּוִמּגֹו ְמַסּתְ ְוָדא , ָנַפק ְוִאְתּגַ
יׁש, ְּדִמּגֹו ַטב. ָּנְפָקא ִמן ָדא ִליל ָדא . ָּנִפיק ִדיָנא, ּוִמּגֹו ַרֲחֵמי. ָנִפיק ּבִ ְּוֹכָלא ִאְתּכְ ּ

ָדא ָמאָלא, ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָרע. ּבְ ין, ְּיִמיָנא וׂשְ ָאר ַעּמִ ָרֵאל וׁשְ ִּחָוור ְואוָכם, ִּיׂשְ ְּוֹכָלא , ּ
ְלָיא ַחד ּתַ   .ַחד ּבְ

אָנא ָא י ְיהוָדהּתָ י ִיְצָחק ָאַמר ִרּבִ ְלהו ָלא ִאְתָחֵזי, ַּמר ִרּבִ ל ָעְלָמא ּכֻ ּּכָ ַחד , ּ ֶּאָלא ּבְ
ֲּעִטיָרא ְדקוְטָפא  ָדן)א דקיזטופא''ס(ּ ַרֲחֵמי ִאּתְ ִליל ּבְ ִדיָנא ּכָ ָדן ָעְלָמא ּבְ ד ִאּתְ ִקיְטרֹוי ּכַ ּ ּבְ ּ .

ּילו ִרְגָעא ֲחָדאֲאִפ, ָּלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלַקְייָמא, ְוִאי ָלאו ָמה , ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּ ּכְ
יב ֵבל)ישעיה כו(, ִּדְכּתִ ֵבי ּתֵ ָפֶטיך ָלָאֶרץ ֶצֶדק ָלְמדו יֹוׁשְ ר ִמׁשְ ֲאׁשֶ י ּכַ ּ ּכִ ָ ּ.  

ָעְלָמא ְלָיא ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדִדיָנא ּתַ ְּוָתאָנא ּבְ ִדינֹוי, ּ ָמה ָמאֵרי , ְּוֶצֶדק ִאְתַעְטָרא ּבְ ּכַ
ָיא, ְּדִפין ִמְתָעֵריְּדַג ָעְלָמא, ָּלֳקְבֵלי ָמאֵרי ְדִדיָנא ַקׁשְ ְלָטָאה ּבְ ְדִפין ֵמַהאי . ְּלׁשַ ַּפְרִסין ּגַ ּ

ְטָחא , ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ִסְטָרא ּתַ ָעְלָמא)א לאשגחא''ס(ְּלִאׁשְ ְדִפין ְלִמְפַרס .  ּבְ ֵדין ִמְתָעִרין ּגַ ּּכְ
ֲאָבא , לֹון ּתַ ָיא)פאא ולאשתת''נ(ּוְלִאׁשְ ִדיָנא ַקׁשְ א,  ּבְ ָעְלָמא ְלַאְבָאׁשָ אִטין ּבְ ֵדין . ְוׁשָ ּכְ

ִתיב ָנָפִים, ּכְ   .הֹוי ֶאֶרץ ִצְלַצל ּכְ

י ְיהוָדה ַחִציפוָתא, ָּאַמר ִרּבִ ֵני ָעְלָמא ּבְ ִאי ְקׁשֹוט, ַּחִמיָנא ּבְ ר ִאינון ַזּכָ ך. ּּבַ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ְבָיכֹול ַכח, ּכִ ּתָ ָאה,ּכָֹלא ָהִכי ִאׁשְ ָמה , ָאָתא ְלִאְסָתַאָבא. ְּמַסְייִעין ֵליה,  ָאָתא ְלִאְתַדּכָ ּכְ

ם, ְדאֹוִקיְמָנא   .ְוִנְטֵמֶתם ּבָ

אֹוְרָחא י יֹוֵסי ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ִחָייא, ִרּבִ יה ִרּבִ ָּפַגע ּבֵ ּ ָּאַמר ֵליה ַהאי ְדאוְקמוָה , ּ ּ ּ ּ
ֵעִלי, ַּחְבַרָייא יב ּבְ ית ֵעִלי  ְוָלֵכ)שמואל א ג(, ִּדְכּתִ ֵפר ֲעֹון ּבֵ י ְלֵבית ֵעִלי ִאם ִיְתּכַ ְעּתִ ּבַ ּן ִנׁשְ

ֶזַבח וִמְנָחה ַעד עֹוָלם ֵפר. ּּבְ ֶזַבח וִמְנָחה ֵאינֹו ִמְתּכַ ּּבְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ּ ֵפר הוא ּבְ ֲּאָבל ִמְתּכַ ּ .
ִגין ְדִדְבֵרי ּתֹוָרה. ֲאַמאי ִנין ְדָעְלָמא, ּּבְ ל ָקְרּבְ ַּסְלִקין ַעל ּכָ יב. ּ ָמה ְדאוְקמוָה ִדְכּתִ ּּכְ ּ ּ ּ ,

לוִאים)ויקרא ז( ם ְוַלּמִ ְנָחה ְוַלַחָטאת ְוָלָאׁשָ ּ ֹזאת ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלה ַלּמִ ִקיל אֹוַרְייָתא , ּּ ׁשָ
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ִנין ְדָעְלָמא ל ָקְרּבְ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ָּאַמר ֵליה. ָּלֳקֵביל ּכָ ַדל , ּ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ
אֹוַרְייָתא א ִמְלֵעיָלאַאף , ּבְ ַזר ָעֵליה עֹוְנׁשָ ב ְדִאְתּגְ ַּעל ּגַ ּ ִנין , ּ ל ָקְרּבְ ִּניָחא ֵליה ִמּכָ

א ִאְתְקַרע, ְּוִעָלָוון   )קודשא בריך הוא אתפייס בהדיה, ובגין דלעי בה לשמה(. ְּוַההוא עֹוְנׁשָ

א ֲחֵזי ר ָנׁש ְלָעְלִמין, ְוּתָ ִמִלין ְדאֹוַר, ָּלא ִאְתָדֵכי ּבַ ֶּאָלא ּבְ ּ ך ִמִלין . ְייָתאּ ִגיֵני ּכַ ּּבְ ְ

ִלין טוְמָאה ְּדאֹוַרְייָתא ָלא ְמַקּבְ ִגין ְדִאיִהי , ּ ָאה ְלִאֵלין ִמְסֲאֵבי)משלי ג(ּּבְ ּ ַקְייָמא ְלַדּכְ ּ ,
ַכח ּתְ אֹוַרְייָתא ִאׁשְ יב. ְּוַאְסווָתא ּבְ ּקוי ְלַעְצמֹוֶתיך, ִּדְכּתִ ֶרך ְוׁשִ ִהי ְלׁשָ ִָרְפאות ּתְ ָּ ָתא ְּוַדְכיו. ּ

אֹוַרְייָתא ַכח ּבְ ּתְ יב, ִאׁשְ ַמאי עֹוֶמֶדת . ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד'  ִיְרַאת ְיָי)תהלים יט(, ִּדְכּתִ
ַההוא ַדְכיוָתא. ָלַעד ִדיָרא ּבְ ְּדַקְייָמא ּתְ ּ ּ יה ְלָעְלִמין, ּּ   .ְּוָלא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ

ִתיב' ָּאַמר ֵליה ִיְרַאת ְיָי ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּיהָאַמר ֵל. ְוָלא ּתֹוָרה, ּכְ ְּדָהא אֹוַרְייָתא , ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה ָקא ַאְתָייא ִּמּסִ יב, ֵמָהָכא ָנְפָקא, ּוֵמָהָתם ָנְפָקא, ָּאַמר ֵליה. ּ תהלים (, ִּדְכּתִ

ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי)קיא   .ְטהֹוָרה' ּוְכִתיב ִיְרַאת ְיָי',  ֵראׁשִ
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ה ִאְתְקֵריְואֹוַר י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ְּייָתא ְקדוּשָׁ יב ּכִ ָמא , ְוָדא אֹוַרְייָתא', ִּדְכּתִ ְּדִהיא ׁשְ
א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ה ִאְתָדֵכי )א''א ע''דף פ(, ְּוַעל ָדא. ּ ַדל ּבָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּוְלָבַתר ִאְתַקָדׁש, ּ ּ ,

ְהיו ים ּתִ יב ְקדֹוׁשִ ִּדְכּתִ ים ֱהי, ּ ִתיבְקדֹוׁשִ ְהיו, ּו ָלא ּכְ ֶּאָלא ּתִ ְהיו ַוַדאי. ּ ּּתִ ָּאַמר ֵליה ָהִכי . ּ
ִתיב, ּהוא ְהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש)שמות יט(, ּוִמְקָרא ּכְ ם ּתִ ּוְכִתיב ֵאֶלה , ּ ְוַאּתֶ ּ

  .'ַּהְדָבִרים ְוגֹו

אָנא ה ְדאֹוַרְייָתא, ּתָ ְּקדוּשָׁ ה ִדְסִליַקת, ּ ְּקדוּשָׁ יןּ ל ִקדוׁשִ ּ ַעל ּכָ ה ְדָחְכְמָתא . ּ ּוְקדוּשָׁ ּ ּ
ַּסְלָקא ַעל ּכָֹלא, ִּעָלָאה ְסִתיָמא ָלא ָחְכְמָתא. ּ ְוָלאו ָחְכְמָתא , ָּאַמר ֵליה ָלאו אֹוַרְייָתא ּבְ
ָלא אֹוַרְייָתא א הוא, ּבְ ַחד ַדְרּגָ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ָחְכָמה ִעָלָא, ְּוֹכָלא ַחד, ּ ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ּבְ ה ּ

ַכַחת ּתְ ּוָבה ַקְייָמא, ִאׁשְ ְטִרין, ּ ל ּסִ ָהא ִמּכָ ְרׁשָ ּוָבה ִאְתְנָטעו ׁשָ ּ.  

ר ָנׁש, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי חו ַחד ּבַ ּכָ ְלִקיְנָטא ְדקוְסָטא, ַּאׁשְ ּּבִ  )א בלקיטנא דקיסחא''ס(, ּ
ִמיט ְידֹוי ְלָחד ַעְנָפא ְדִאיָלָנא, ָּרִכיב ַעל סוְסָיא ַּאׁשְ יב , י יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ. ּ ַּהאי הוא ִדְכּתִ ּ

ים ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ָּאָדם ְמַקֵדׁש ַעְצמֹו ִמְלַמָטה. ְּוִהְתַקִדׁשְ ין אֹותֹו ִמְלַמְעָלה, ּּ ְּמַקְדׁשִ ּ .
י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְהיו ּכִ ים ּתִ   .'ְּקדֹוׁשִ

 ] בשנה183יום [סדר הלימוד ליום ו ניסן 

אֵנ אּתָ י ַאּבָ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ִהיא, י ִרּבִ א ָדא ּכְ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ַפְנָקא , ּ ָטא ְדגוׁשְ ְּוחֹוָתָמא ְדקוׁשְ ּ ּ ּ ּ
א ָדא ִאְתַחָדׁשו ָרִזין ִעָלִאין ְדאֹוַרְייָתא. ִהיא ּתָ ַפְרׁשְ ּּבְ ּ ּ ר ֲאִמיָרן, ּּ ֶעׂשֶ ין, ּבְ , ְוִגְזִרין ְועֹוָנׁשִ

ּוִפּקוִדין ִעָלִאין ּ א ָדאְּדַכד, ּ ּתָ ּ ָמָטאן ַחְבַרָייא ְלַפְרׁשְ   .ֲּהוֹו ַחָדאן, ּ
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א י ַאּבָ א ַדֲעָריֹות, ָאַמר ִרּבִ ּתָ ַּמאי ַטְעָמא ַפְרׁשְ ְהיו, ּ ים ּתִ א ִדְקדֹוׁשִ ּתָ ּוַפְרׁשְ ּ ְּסמוִכין , ּ
אָנא. ָּדא ְלָדא ַמר ֵמִאֵלין ֶעְרָיין, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ל ַמאן ְדִאְסּתָ ּּכָ ה ִא, ּ ְקדוּשָׁ . ְּתָעִביד ַוַדאיּּבִ

ה ְדָמאֵריה ְקדוּשָׁ ן ִאי ִאְתַקָדׁש ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ּ ֲערו ַחְבַרָייא. ּ ְּוָהא ַאּתְ ּ.  

ֵּאיָמַתי עֹוָנָתן ְדֹכָלא ר ָנׁש, ּ א ֲחֵזי. ְּלִאְתַקָדׁש ּבַ ְרעוָתא , ּתָ א ּבִ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְתַקְדׁשָ ּ ּ
ְּדָמאֵריה ׁש ֶאָלא ִמַפ, ּ ּמֵ ָּלא ִליׁשַ ְְלגות ֵליְלָיא ְוֵאיָלךּ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ ַהִהיא . ּאֹו ּבְ ְּדָהא ּבְ
ֲעָתא א ְדֵעֶדן, ׁשַ ִגְנּתָ ַכח ּבְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַער, ְּ ה ִעָלָאה ִאּתְ ּוְקדוּשָׁ ּ ּוְכֵדין , ּ

א ֲעָתא ִהיא ְלִאְתַקְדׁשָ א. ּׁשַ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמ, ַהאי ִלׁשְ ּים ְדַיְדִעין אֹוְרחֹוי ּתַ
אֹוַרְייָתא, ְּדאֹוַרְייָתא ֲעָתא ִדְלהֹון ְלֵמיָקם ְלִמְלֵעי ּבְ ַפְלגות ֵליְלָיא ׁשַ ּּבְ ְּלִאְזַדְווָגא , ּ ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ א, ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ָחא ִלׁשְ ּבְ א, ְּלׁשַ א ַקִדיׁשָ   .ְּלַמְלּכָ

ָתא ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ ִּדְרעוָתא ְדֹכ, ּּבְ ּ ַכחּ ּתְ ֲעָתא, ָּלא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ִּזווָגא ִדְלהֹון ּבְ ּ ְּלַאָפָקא . ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא וּכְ א ּבְ ְּרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יב, ְּ ַמר ִדְכּתִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ִנים )דברים יד(, ּ  ּבָ

ם ַלְיָי ין. ֱאֹלֵהיֶכם' ַאּתֶ ְּוִאֵלין ִאְקרון ַקִדיׁשִ ּ יב ְקדֹוׁשִ, ּ י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָיִּדְכּתִ ְהיו ּכִ . 'ּים ּתִ
ִעּתֹו ְוגֹו)תהלים א(ּוְכִתיב  ן ּבְ ר ִפְריֹו ִיּתֵ תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ ֵעץ ׁשָ ּ ְוָהָיה ּכְ ּ ּ'.  

ְהיו ים ּתִ א ָפַתח, ְּקדֹוׁשִ י ַאּבָ ָאֶרץ)שמואל ב ז(, ִּרּבִ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ּ ,
א ֲחֵז ין ְדָעְלָמא, יּתָ ָכל ַעּמִ ִריך הוא, ּּבְ א ּבְ הו קוְדׁשָ ָּלא ִאְתְרֵעי ּבְ ּ ָרֵאל , ְּ ִיׂשְ ר ּבְ ּבַ

ְלחֹוַדְייהו ָעְלָמא, ּּבִ א ְיִחיָדָאה ּבְ ֵמיה, ְוָעִביד לֹון ַעּמָ ׁשְ ְּוַאְעַטר לֹון . ְּוָקָרא לֹון ּגֹוי ֶאָחד ּכִ
ה ִעְטִרין ַכּמָ ה ִפקוִדין, ּבְ ְּוַכּמָ הוְלִא, ּ ְּתַעְטָרא ּבְ א וְתִפיִלין . ּ ִפיִלין ְדֵריׁשָ ְּוַעל ָדא ּתְ ּ ּ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִּדְדרֹוָעא ר ָנׁש ּכְ הו ּבַ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ ֹכָלא. ּ ִלים ּבְ ָחא ַחד ׁשְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ.  

ר ָנׁש הו ּבַ ֲעָתא ְדִאְתַעָטר ּבְ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ּ הו, ּ ְּוִאְתַקָדׁש ּבְ ִליםִאְת, ּ ְוִאְקֵרי , ָעִביד ׁשְ
ִלים, ֶאָחד ד ִאיהו ׁשְ ְּדֶאָחד ָלא ִאְקֵרי ֶאָלא ּכַ ּוַמאן ְדָפִגים. ּּ ְּוַעל ָדא . ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ּ

ִריך הוא ִאְקֵרי ֶאָחד א ּבְ ּקוְדׁשָ ִלימו ְדֹכָלא, ְּ ׁשְ ּּבִ ִלימו ַדֲאָבָהן, ּ ׁשְ ּּבִ ִלימו ִדְכֶנֶסת , ּ ׁשְ ּּבִ ּ
ָרֵאל א ִאְקרון ֶאָחדּבְ. ִיׂשְ ָרֵאל ְלַתּתָ ך ִיׂשְ ִּגין ּכָ ִפיִלין. ְ ר ָנׁש ֲאָנח ּתְ ְּוִאְתֲחֵפי , ְּדַכד ּבַ

ִכּסוָייא ְדִמְצָוה ּּבְ ַגְווָנא ְדְלֵעיָלא, ּ ין ּכְ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ֵדין ִאְתֲעָטר ּבְ ּּכְ ּ ּ   .ְוִאְקֵרי ֶאָחד, ּ

ך יֵני ּכַ ְוְבּגִ ַדל ּבְ, ֵליֵתי ֶאָחד, ּ ּתְ ִריך הוא ְדִאיהו ֶאָחד. ֶאָחדְוִיׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַדל , ְּ ּתְ ִיׁשְ
ֶאָחד ַדל. ּבְ ּתָ א ִמׁשְ ְּדָהא ֵלית ַמְלּכָ ַמאי ְדִאְתֲחֵזי ֵליה, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ  )איוב כג(, ּ

יֶבּנו ְּוהוא ְבֶאָחד וִמי ְיׁשִ ּ ִריך הוא ְוָלא ִאׁשְ, ּ א ּבְ אֵרי קוְדׁשָ ָּלא ׁשָ ֶאָחדְּ ַכח ֶאָלא ּבְ . ּּתְ
ֶאָחד א ִעָלָאה ְלֶמֱהִוי ַחד, ּבְ ְקדוּשָׁ ַקן ּבִ ַמאן ְדִאְתּתְ ֵעי ֵליה ֶאָלא ּבְ ֶּאָחד ִמּבָ ּּ ּ ֵדין הוא . ּ ּּכְ

ֶאָחד ְרָיא ּבְ ֲאַתר ָאֳחָרא, ׁשַ   .ְוָלא ּבַ

  ]ב''א ע''דף פ -' גזוהר חלק [

ר ָנׁש ֶאָחד ֲעָתא. ְוֵאיָמַתי ִאְקֵרי ּבַ ׁשַ אּבְ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ּ ְדִאׁשְ ּ ה , ּ ְקדוּשָׁ ְּוִאְתַקָדׁש ּבִ ּ
א, ּ ִעָלָאה)א בעטרין''ס( ָוון ְלִאְתַקְדׁשָ א ֲחֵזי. ְּוִאְתּכְ ִזְמָנא , ְוּתָ ַכח  )ב''א ע''דף פ(ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2035דף [ -ּ

א ִזווָגא ַחד ְדַכר ְונוְקּבָ ר ָנׁש ּבְ ּּבַ ּ ּ ְד, ּ א ּכְ ִוון ְלִאְתַקְדׁשָ ִלים. ָקא ֵיאֹותְּוִאְתּכַ ֵדין הוא ׁשְ , ּּכְ
ָלא ְפִגימו ְּוִאְקֵרי ֶאָחד ּבְ ּ.  

ך ִגיֵני ּכַ ֲעָתא, ְּבְ ַהִהיא ׁשַ ֵתיה ּבְ ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי ְלִאּתְ ֵעי ּבַ ּּבָ ְרעוָתא ֲחָדא , ּ ָנא ָלה ּבִ ְּלַזּמְ ּ
יה ַחד ְלַהִהיא ִמָלה. ִּעּמֵ ְרַווְייהו ּכְ ְוונון ּתַ ְּוִיְתּכַ ּ ּ ַחדְוַכד ִמׁשְ. ּ ְרַווְייהו ּכְ ֵחי ּתַ ּכְ ֵדין ּכָֹלא , ּּתַ ּּכְ

א וְבגוָפא ַנְפׁשָ ַּחד ּבְ א. ּ ַנְפׁשָ ְרעוָתא ֲחָדא: ּבְ ָדא ּבִ ָקא ָדא ּבְ ְּלַאְדּבְ ּוְבגוָפא. ּ ָמה : ּ ּכְ
ְּדאֹוִליְפָנא ְדַבר ָנׁש ְדָלא ָנִסיב ּ ַמאן ְדִאְתְפִליג, ּ ּהוא ּכְ ּ ָרן ְדַכר ְונו, ּ ְּוַכד ִמְתַחּבְ אּ , ְקּבָ

ֵדין ִאְתָעִבידו ַחד ּגוָפא ּּכְ א. ּ ַכח ְדִאיְנהו ַחד ַנְפׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ר ָנׁש ֶאָחד, ְּוַחד ּגוָפא, ּ . ְוִאְקֵרי ּבַ
ֶאָחד אֵרי ּבְ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ַההוא ֶאָחד, ְּ ה ּבְ ְּוַאְפִקיד רוָחא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ.  

ִנין ְדקוְד ְּוִאֵלין ִאְקרון ּבְ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּׁשָ ַמר, ְ ָמה ְדִאּתְ י . ּּכְ ְהיו ּכִ ים ּתִ ך ְקדֹוׁשִ יֵני ּכַ ּוְבּגִ ְּ

ֲאַתר ָאֳחָרא. 'ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי ָרֵאל ְדָלא אֹוִקים ִמָלה ָדא ּבַ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ יה , ּּ ֶּאָלא ּבֵ ּ
ׁש י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ַמּמָ יב ּכִ ִגין ְלִאְתַד. 'ִּדְכּתִ יהּּבְ ָקא ּבֵ ָאֳחָרא, ּּבְ ים . ְוָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ְקדֹוׁשִ

י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי ְהיו ּכִ יָראו ְוגֹו)ויקרא יט(. ֱאֹלֵהיֶכם' ּּתִ ֵניָנן. 'ּ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ , ָהא ּתָ
ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא א ָדא ּכְ ּתָ ְּדַפְרׁשְ ּ א ְוִאיָמא ְלׁשַ. ּ יׁש ְדִחילו ְדַאּבָ ַּמּקִ ּ תֹוַתיּ י . ּבְ ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ

  .ָנִטיר ְלַהאי, ַּמאן ְדָדִחיל ֵמַהאי, ּּכָֹלא ַחד, יֹוֵסי

ְדִחילו ַמאי ַטְעָמא, ִאיׁש ִאּמֹו ַּאְקִדים ִאּמֹו ְלָאִביו ּבִ ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ּּכְ ּ א . ּ ֲאָבל ִאיּמָ
ָאִביו  ך ּכְ ל ּכַ יָדָהא ּכָ ְְדֵלית ְרׁשו ּבִ ּ מו דא כנסת ישראל ובגין דבה שריא א אבל תא חזי א''ס(ּ

ּ ַאְקִדים ְדִחילו ִדיָלה)אתקרי' יראה ואיהי יראת ה ּ ּ ּ ּ.  

מֹורורעיא מהימנא  ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ יָראו ְוֶאת ׁשַ ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ִּפּקוָדא ָדא. ּ ּ ּ ,
ִקיל ָדא ְלָדא ִקיל ְיָקָרא ְדָאב ְוֵאם. ּׁשָ ת, ּׁשָ ּבָ בֹודְלַא. ִּליָקָרא ְדׁשַ א ַאְקִדים ּכָ ְוַהאי , ּּבָ

ִּאיהו ְדָאַמר ְקָרא ּ ְוִאם ָאב ָאִני ַאֵיה ְכבֹוִדי ְוִאם ֲאדֹוִנים ָאִני ַאִיה מֹוָרִאי)מלאכי א(, ּ ּ .
ר ֲאִמיָרן ן ֶעׂשֶ ּבָ חוׁשְ בֹוִדי ָסִליק ּבְ ית''ול, ּּכְ ּב ֱאֹלִהים ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ.  

בֹוד)משלי ג(ּוְבָכל ֲאַתר  ָנן, ּ ֲחָכִמים ִיְנָחלו ּכָ ְּואוְקמוָה ַרּבָ בֹוד ֶאָלא ּתֹוָרה, ּ . ֵּאין ּכָ
ִגין ְדִאיּנון ֵל ּּבְ ְּיָקָרא ִדיֵליה, ּב ֱאֹלִהים ְדתֹוָרה''ּ , ּ ֲחָכִמים ְדאֹוַרְייָתא)אינון(ְּוִאֵלין . ּ
ָחְכָמה י, ֲחָכִמים ּבְ בֹוד ְוָלא ִטְפׁשֵ ְּדָעַלְייהו ִא, ָּיְרִתין ַהאי ּכָ ַמרּ ּ וְכִסיִלים )משלי ג(, ּתְ

ִסיל. ֵמִרים ָקלֹון אֹוַרְייָתא ִאְקֵרי ּכְ ּוְמָנָלן ְדַמאן ְדָלא ָיַדע ּבְ ּ יב, ּ ּ וְכִסיל )תהלים צב(, ִּדְכּתִ
יב, ֶּאָלא ּתֹוָרה, ְוֵאין ֹזאת. ֹלא ָיִבין ֶאת ֹזאת ם )דברים ד(, ִּדְכּתִ ר ׂשָ  ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ

ה   .ֹמׁשֶ

ָתא.  ְמֵהיָמָנאַרְעָיא ִגין ַדֲחִליׁשָ ִאֵלין ִפקוִדין, ּּבְ א ּבְ ּתָ ָּפַתְחָנא ְלַפְרׁשְ ּ ְלֶמֱהִוי ְמַעט ֶעֶזר , ּּ
ך. ְָלך ף ּבָ ּקַ ך, ְִאְתּתָ אן ָאָתאן ְלַגּבָ יְבּתָ ְרָיין ִדְמּתִ ְְדָהא ַמּשִׁ ּ ַתר ָדא, ּ ִפּקוָדא ּבָ ּּבְ ְּדִאיהו , ּ ּ

ִָפּקוָדא ְלַהֲעִמיד ָעֶליך ֶמֶל ּ ּך ְלֵעיָלאּ ִעָלִאין . ְ ִריך הוא יֹוִקים ָלך ֶמֶלך ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְ ְ ְּ ּ
ִדיוְקֵניה ִאין ּבְ ְּוַתּתָ א. ּ ָנן ִדְמִתיְבּתָ ִגין ְדַרּבָ ּּבְ ָאה, ּ א ִעָלָאה ְוַתּתָ ִכיְנּתָ ָּעַלְייהו ׁשְ א . ּ ְּוקוְדׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2036דף [ -ּ

ִעיָתא ֶאְמּצָ ִריך הוא ֶמֶלך ּבְ ְּבְ ִעָלִאין ְו, ְּ ִדיוְקֵניהָּאִחיד ּבְ ֵהא ּבְ ִאין ָהִכי ַאְנּתְ ּתְ ַּתּתָ ָרא , ּ ּבְ
ִּדיֵליה א, ּ יָקָרא ְדַמְלּכָ ּקום ּבִ ּ.  

ְּיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך ִעַלת ָהִעלֹות, ְוָאַמר, ְּוָסִליק ְידֹוי ְלֵעיָלא, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ּ ְ ּ ,
ְּדַאְנּתְ ִמְתַעֶלה ֵמִעלוי ְלִעלוי ּ ּּ ּ ַּעד ְדֵלית ִעלו, ּ ל ִעלוי. יּּ ֶּאָלא ְדַאְנּתְ ְלֵעיָלא ִמּכָ ּּ ּ ְלֵמיַהב . ּ

ין ִדיָלך, ִלי ֵחיָלא ַדְרּגִ ד ְרעוָתך ּבְ ְְלֶמְעּבַ ְּ א, ּ א ְוִאיּמָ ְּדִאיּנון ַאּבָ ָרא ִדְלהֹון, ּ . ַּוֲאָנא ּבְ
ְרַווְייהו ֶאָחד ּוְבִיחוָדך ּתַ ּ א ְוִאיָמא. ְּ ְקַלת ְדִחילו ְדַאּבָ ְּוַאְנּתְ ׁשַ ּ ְְדִחילו ִדיָלךִל, ּ ּ ַתר ְדַאְנּתְ , ּ ּּבָ

ִעיָתא ַחד ֶאְמּצָ ֵרין, ּבְ פו, ְוָלא ּתְ ָלא ׁשוּתָ ּּבְ פו ִדיָלך, ּ ׁשוּתָ ב ְדִאיּנון ַחד ּבְ ְַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ֲאָבל , ּ
פו ְדִתְנָייָנא ָלא ׁשוּתָ ּתְ ַחד ּבְ ַּאּנְ ּ ך. ּ ַמר ּבָ ְוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ִדי ְוֵאין ֱאֹלִהים ִע)דברים לב(, ּ   .ּמָ

ַקְדִמיָתא, ַהב ִלי ֵחיָלא יָקָרך ּבְ ָעָרא ּבִ ַמָיא. ְְלִאּתְ יָקָרא ְדָאִבי ְוִאִמי ְדִבׁשְ ּוְלָבַתר ּבִ ּ ּ ּ ,
ְּדאוְקמוָה ָעַלְייהו ּ ּ ע ָחֵבר הוא ְלִאיׁש )משלי כח(, ּ ּ ּגֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְואֹוֵמר ֵאין ָפׁשַ ּ

ִחית ְּואוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִני. ַמׁשְ ִריך הוא, ֵאין ָאִביו, ִתיןּ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ , ְוֵאין ִאּמֹו. ּ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ א ָחְכָמה. ֶּאָלא ּכְ ְִויָקָרא ִדיָלך ַאּבָ א ִדיֵליה , ּ ּתָ ר ְסִפירֹות ִמּתַ ְּדָכִליל ֶעׂשֶ ּ ּ

חֹוָתך ִליָקָרך, ְּלֵעיָלא ְְוַתְרַווְייהו ִאיּנון ּכוְרְסָייא ַסְפָסל ּתְ ְ ּ ּ ּ.  

ינוְו ּקִ יה, ָּהִכי ּתַ ד ִדְלֵעיָלא ִמּנֵ דֹול ְמַכּבֵ ְּלֶמֱהִוי ָקָטן ַלּגָ א. ּּ ֲהֹלא ָאב , ִּאיהו ָחְכָמה, ַאּבָ
ֶּאָחד ְלֻכָלנו חֹוָתך, ּ ֵמׁש ּתְ יה, ְְלֶמֱהִוי ְמׁשַ ֶתר ֶעְליֹון ַעל ֵריׁשֵ ֶתר ֲעָלך. ְּוַאְנּתְ ּכֶ , ְְוֵלית ּכֶ

א. ְוֵלית ֱאָלָהא ָאֳחָרא א, ְוִאיּמָ א ְלַאּבָ ׁשָ ּמְ חֹוֵתיה. ְלׁשַ א ּתְ ּסֵ חֹוֵתיה ְלֶמֱהִוי ּכִ ְּדִאיהו ּתְ ּ ּ ּ.  

ַּויֹאֶמר ִאיהו ָכל ַמֲאָמר, ּ ָלִתין וְתֵרין, ּבְ ן, ַּעד ּתְ ֲעִביַדת , ְוִאיִהי. ַוְיִהי ֵכן, ְיִהי ּכֵ
ַּמֲאָמֵריה ִמַיד ָלא ִע. ּ ווֵיה ּבְ ּוְבִגין ְדֲעִביַדת ַמֲאָמֵריה ְוּצִ ּ ּ ּ ּ ַללּ ִביִלין ִדְבהֹון ''בל, ּּכוָבא ּכְ ּב ׁשְ

ית ל ִדְבֵראׁשִ ֵרי ּכָ בֹוד, ִּאְתּבְ בֹוד )תהלים כט(, עֹוָבָדא ִאְתְקִריַאת ּכָ לֹו אֹוֵמר ּכָ ּוְבֵהיָכלֹו ּכֻ ּ. 
בֹוד ְיָי)יחזקאל ג( רוך ּכְ ְ ּבָ קֹומֹו' ּ בֹודֹו ְלַהֲעִריּצֹו. ִמּמְ   .ַּאִיה ְמקֹום ּכְ

בֹו ְּיָקָרא ַדֲאבוִהי, ד ָאִביוְּוַתְרּגום ּכְ ִמיָמה' ּתֹוַרת ְיָי )תהלים יט(ְוָדא . ּ ַמר , ּתְ ָּעָלה ִאּתְ
ָרֵאל ִמְפִניִנים)משלי ג( ִנים. ּ ְיָקָרה ִהיא ְוִיׂשְ ְּדִאְתְקִריאו ּבָ ן וַבת, ּ ְכַלל ּבֵ ְטָרא , ּּבִ ִמּסִ

ְּדִתְפֶאֶרת וַמְלכות ּ ן וַבת. ּ ְּדִאיּנון ּבֵ ּ ווֵייה, ָאִביו ְוִאּמֹוְּיָקָרא ְד, ּ ד ּצִ ְּלֶמְעּבַ ּ ווי ִדיֵליה, ּ ְּוּצִ ּ ּ ,
ה ִּאיּנון ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְּוָהא אוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין. ּּ ה, ּ ֵּיׁש ְמּצוְוה ְועֹוׂשֶ ך ִאיהו . ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ָמע ה ְוִנׁשְ א ְוִאיָמא. ַנֲעׂשֶ בֹוד ְדַאּבָ ְּוַהאי ִאיהו ּכָ ְוה ִל, ּ ִּדיּצַ ד ָהֵכי ְוִאיהו ָעִביד ּ ְּבֵריה ְדֶיְעּבַ ּ ּ
ַלל, ִּמַיד ָלא ִעּכוָבא ּכְ   .ּּבְ

ְּוִעַלת ַעל ּכָֹלא יָקָרך, ּ ְדָלא ּבִ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ְֲאָנא ּבָ א, ּ א ְוִאיּמָ ן ִמדֹות ְדַאּבָ ְּלַתּקֵ . ְִליָקָרך, ּ
ְדָקא ִיאֹות ֶעְזִרי ְלַסְדָרא ּכָֹלא ּכְ ֵהא ּבְ ּּתְ אן ֵעיָלא , ַסֵדר ִליְוַאְנּתְ ּתְ. ּ ּוְלָכל ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּ

א ִאין, ְוַתּתָ ְרָיין ְדַמְלָאִכין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוַמּשִׁ ּ ִנין וְמַסְדִרין ִליָקָרא ִדיָלך, ּ ְְלֶמֱהִוי ְמַתּקְ ּ ּ ּ ,
א א ְוִאיּמָ חֹות ַרְגלֹוי, ְּוִליָקָרא ְדַאּבָ ווֵייה. ְלֶמֱהִוי ַסְפָסל ּתְ ד ּצִ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ ָכל ִפקוִדין ּ ּ ּבְ ּ

ִּדיֵליה ה. ּ ֲעׂשֶ ָכל ִפקוִדין ְדָלא ּתַ יה ּבְ ּוְלִמְדַחל ִמּנֵ ּ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2037דף [ -ּ

יָראו ְּוַהאי ִאיהו ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ מֹורו, ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ְּוָסִמיך ֵליה ְוֶאת ׁשַ ּ ּוִבְקָרא . ְ
ֲעׂשו ֹוַתי ּתַ ְטָרא ְדִפּקוִדי. ַּאֲחִריָנא ְוֶאת ִמּצְ ִּמּסִ בֹודּ ה ְדִאיּנון ּכָ ּן ַדֲעׂשֵ ּ א , ּ ַּאְקִדים ַאּבָ

א ה. ה''ְוָדא י, ְלִאיּמָ ֲעׂשֶ ְטָרא ְדָלא ּתַ א, ִּמּסִ א ְלַאּבָ בֹוד . י''ְוָדא ֵה, ַּאְקִדים ִאיּמָ ְּוַהְיינו ּכְ
ר ָדָבר בֹוד. ֱּאֹלִהים ַהְסּתֵ ַהאי ּכָ ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּלִאֵלין ְדָלא ִמׁשְ ּ ר ָדָבר ִמּנַ, ּ   .ְּייהוַּהְסּתֵ

ַמר י ָהָאֶרץ. ּ וְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון)משלי ג(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ ִּאֵלין ִאיּנון ַעּמֵ ַתר ְדָלא , ּ ּּבָ
בֹוד ְדאֹוַרְייָתא ַהאי ּכָ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּמׁשְ ַמע קֹוֵלנו חוס ְוַרֵחם , ּ ַמִים ׁשְ ּשָׁ ּבַ ְּוֵאיך ָאְמִרין ָאִבינו ׁשֶ ּ ּ ְ

ל ּתְ ִּפָלֵתנוָּעֵלינו ְוַקּבֵ א לֹון. ּ ְדלוָתא , ְּוִאם ָאב ָאִני ַאֵיה ְכבֹוִדי, ָּהא ִאיהו ֵליּמָ ּתַ ַּאִיה ִאׁשְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ּוְבִפּקוִדין ִדיִלי, ִּדְלכֹון ּבְ ּ ווַיי, ּ ד ּצִ ְּלֶמְעּבַ ווָייה ְדָמאֵריה, ּ ּצִ ְּדַמאן ְדָלא ָיַדע ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ֵּאיך ַיְעִביד ֵליה ְ.  

אן ְדׁשָ ר ִמּמַ ָמע, ַמע ֵמֲחָכִמים ְוָעִבידּּבַ ה ְוִנׁשְ יל ַנֲעׂשֶ ְּוַהאי ִאיהו ְדַקּבִ ל ָדא. ּ , ְּוִעם ּכָ
אֵריה יל ִמּמָ ַּמאן ְדָלא ַקּבִ ֶּאָלא ִמְשלוֵחיה, ּ ּ א ַאְפָרׁשוָתא, ּ ּוַמאי ַאְפָרׁשוָתא ִאית . ִּאיּכָ ּ

ין ָדא ְלָדא ִתיב. ּּבֵ יַנ, ְּדָהא ּכְ ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ ַע, יֹמׁשֶ ּוְלָבַתר וְמָסָרה ִליהֹוׁשֻ ּ ֲאָנא . ּ
יְלָנא ּוְלָבַתר מֹוַסְרָנא ְלֻכְלהו, ַקּבִ ל ֵמָאֳחָרא. ּּ ַלת ִסיֲהָרא ְוֹכָכַבָייא , ְּוָהִכי ַמאן ִדְמַקּבֵ ַקּבָ ּּכְ
א ׁשָ ּמְ ּוְבַהאי ִקּבול ִאְתְמֵלי, ִמּשִׁ יה ְנ. ּ ְלָקא ִמּנֵ ל ָיִכיל ְלִאְסּתַ ּוַמאן ִדְמַקּבֵ ּ ָמה , ִּביעוּּ ּכְ

א ְוִסיֲהָרא ְמׁשָ ׁשִ ְלַקת ְנהֹוָרא ִדְלהֹון, ַּדֲחֵזיָנא ּבְ ְּדִאְסּתַ ֵליְלָיא, ּּ א, ּבְ ְמׁשָ , ְּדָלא ָנִהיר ׁשִ
יָמָמא ֵליְלָיא. ֶּאָלא ּבִ   .ְוִסיֲהָרא ּבְ

א ִאיהו ׁשָ ּמְ יָמא ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ִמּשִׁ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ב ְד, ּ ְּדַאף ַעל ּגַ ִניׁשּ ָנִהיר , ִאְתּכְ
ִסיֲהָרא ְוֹכָכַבָיא ַלק , ּּבְ א ְדִאְסּתְ ׁשָ ּמְ ָלקוָתא ְדִסיֲהָרא ְוׁשִ ְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ָּהא ֲחֵזיָנן ִמּסִ ּ ּ ּ

ְמָתא, ְּנהֹוַרְייהו ָלא ִנׁשְ גוָפא ּבְ ָארו ּכְ ּתָ ְּוִאׁשְ יך ְמאֹוֵריֶהם, ּ ְְדִאית ָאדֹון ֲעֵליֶהם ַמֲחׁשִ ֲאָבל . ּ
ָרא ִד ַּההוא ֲאַתר ִדְנִביַע ְדֵלית ְפָסק ִלְנהֹוָרא ִדיֵליה, ְנהֹוָראִּעּקָ ּ ּ ּ ְּוָלא ִאית ָעֵליה ֱאָלָהא , ּּ

יה ְנהֹוֵריה ָּאֳחָרא ְלִמְפַסק ִמּנֵ ּ.  

ְּוִעַלת ָהִעלֹות ן, ּ ּמָ ַתר ְדַאְנּתְ ּתַ ֵּלית ְפָסק ִלְנִביעו ִדְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּּבָ ּ ּ ְיֵהא ַרֲעָוא . ּ
א ִדיִליִּדיָל א ְוִאיּמָ זוז ֵמַאּבָ ּך ְדָלא ּתָ ּ ּ נֹוי, ְ ְרֵמיה ַעל . ְוָלא ִמּבְ ְּוָהִכי ַמאן ְדָאִמית ּגַ ּ

יה, ְּדִהיא ְיָקָרה, אֹוַרְייָתא ִּאְתַקְייַמת ּבֵ יה, ּ ַּמאן ְדָלא , ַּמה ְדָלאו ָהִכי. ְּוָלא ַמְפְסַקת ִמּנֵ
ה ֵדל ּבָ ּתַ ב ְדָעַב, ִּיׁשְ ֶּאָלא ַאף ַעל ּגַ ווי ֲחָכִמיםּ ּד ּצִ ׁש ִדְלהֹון, ּ ּמָ ִּאיהו ׁשַ ן, ּ , ֶעֶבד ְוָלא ּבֵ

ָכל ִדיֵליה, ֲּאָבל ִאי ִאיהו ְמֵהיָמָנא ִליט ֵליה ּבְ ָּמאֵריה ַאׁשְ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ ֲּאָבל ַמאן ְדָלא ִאׁשְ ׁש ֲחָכִמים, ּ ּמֵ ְייהו ִפקוִדין, ְוָלא ְמׁשַ ַמע ִמּנַ ְּלִמׁשְ ּּ ,
ָמעְּלַקֵיים ה ְוִנׁשְ ה.  ַנֲעׂשֶ ֲעׂשֶ ַרח ְוָעַבר ַעל ֹלא ּתַ ֶּאָלא ְדּסָ ִקיל ְלאוִמין ְדָעְלָמא , ּ ִּאיהו ׁשָ ּ ּ

נֹוי ְדָסָמֵא, עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה הו, ל ְוָנָחׁש''ּּבְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ , ּ וְכִסיִלים ֵמִרים ָקלֹון)משלי ג(, ּ
ָלא אֹוַרְייָתא עו ְלַקּבְ ְּדָלא ּבָ יה ּתֹוָרהְּדָכ, ּ ּל ְדֵלית ּבֵ בֹוד, ּ יה ּכָ ֶהם , ֵּלית ּבֵ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ

בֹוד ֲחָכִמים ִיְנָחלו)משלי ג(   .ּ ּכָ
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א ל ָדא ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ְוה, ְּוִעם ּכָ בֹוד ׁשָ ל ּכָ ד ָאב ְוֶעֶבד )מלאכי א(ְּדָהא , ָלא ּכָ ן ְיַכּבֵ  ּבֵ
ד. ֲאדֹוָניו ן ְיַכּבֵ א, ָלא ַאְגָראַּעל ְמָנת ְדָלא ְלַקּבְ, ּבֵ א ְוִאיּמָ ְכבֹוד ַאּבָ ֲּאָבל ְמּצוְוה הוא ּבִ ּ ּ .

ווֵייה ד ּצִ ֵעי ְלֶמְעּבַ ְּוִאי ָלא ּבָ ּ א, ּ א ְוִאיּמָ ׁש ֵליה ַאּבָ ְרֵחיה, ִּיְכּתַ ַּעד ְדַיֲעִבד ַעל ּכָ ְוִאי ֲהִוי . ּ
ָרא ַרְבְרָבא ית ִדין ּכֹוִפין ֵליה, ּבְ ּּבֵ ֵעי ְלֶמְעּבַ. ּ יהְּדִאי ָלא ּבָ ִתיב ּבֵ  )דברים כא(, ּד ַמה ּכְ

קֹוֵלנו ֵננו ֶזה סֹוֵרר ומֹוֶרה ֵאיֶנּנו ׁשֹוֵמַע ּבְ ּּבְ ּ ּ ְסִקיָלה, ּ ׁש . ְּוָדִנין ֵליה ּבִ ּמֵ ֲּאָבל ֶעֶבד ִדְמׁשַ
ל ְפָרס יה, ַּעל ְמָנת ְלַקּבֵ ווֵייה ְדַרּבֵ ִּאי ָלא ָעִביד ּצִ ּ ּ ּ יֵתיה, ּ ר ֵליה ִמּגֹו ּבֵ ָּמאֵריה ַאְעּבָ ּ ּ ,

ד ָהִכי ִלְבֵריה. ְוִיטֹול ָאֳחָרא ַּמה ְדָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ווֵייה אֹו , ּ ֶּאָלא אֹו ַיְעֵביד ּצִ ּ ּ ּ
  .ִּיְקטֹול ֵליה

א יָנא ַקִדיׁשָ ָּאַמר ֵליה ּבוּצִ ּ ווֵייה, ּ ִרים ְדָלא ַיְעֵביד ּצִ ַּמאן ּגָ ּ ּ ּהֹוִאיל וְבֵריה הוא, ּ ּ ָאַמר . ּ
ֲערֹוֶבת ְדַרעַו, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ַּדאי ּתַ ָרֵאל, ּ ַרם ְלִיׂשְ י ֲאבוהֹון , ְּוָרָזא ָדא ּגָ ּבֵ ְּלֶמֱחֵטי ּגַ

ַמָיא ְּדִבׁשְ ּ ַוִיְתָעְרבו ַבּגֹוִים)תהלים קו(, ְּוָרָזא ָדא. ּ ָרֵאל. ּ ַרם ִקטוָלא ְלִיׂשְ י , ְּוָדא ּגָ ְוָחִריב ּבֵ
א ּוְבִגין ָדא. ַּמְקְדׁשָ ִר, ּ ִלים ּגֵ יַחֵאין ְמַקּבְ ׁשִ ָדד ַיְנֶחּנו '  ְיָי)דברים לב(ֶּאָלא , ים ִלימֹות ַהּמָ ּּבָ

  .ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר

ָרֵאל ִאיּנון ֵמִאיָלָנא ְדַחִיי ְּדִיׂשְ ּ ּ ְטָרא ִדְמַטְטרֹו, ֶעֶבד טֹוב ְוֶעֶבד ָרע, ּ , ן ֶעֶבד טֹוב''ִּמּסִ
יה ּיהו ֵמִאיָלָנא ְדַחִייַּמאן ְדִא. ל''ֶעֶבד ָרע ָסָמֵא. ֶּעֶבד ֶנֱאָמן ְלַרּבֵ ּ ן העֹוָלם , ּ ִּאיהו ּבֶ

א ְטָרא ְדֵבן ָי, ַהּבָ ן ִמּסִ יָנ, ּה''ּּבֶ ְּוָיִרית ַמְלכוָתא ְדִאיִהי ה. ה''ּבִ ְּוֵאיך ָיִרית ָלה. 'ּ ִאי . ְ
א ְוִאיָמא ווֵייה ְדַאּבָ ָּעִביד ּצִ ּ ּ ֶלך, ּ ַות ַהּמֶ ִגין ְדִאיהו ַמְלכוָתא ִמּצְ ְּבְ ּ ּ ַמרְּוָעֵליה ִא, ּ אסתר (, ּתְ

ֶלך)ג ַות ַהּמֶ ה עֹוֵבר ֵאת ִמּצְ ְ ַמדוַע ַאּתָ ּ ָוה. ּ ה ְוֹלא , ִאיִהי ִמּצְ א ַעל ֲעׂשֵ ווַייא ְדַמְלּכָ ְּוּצִ ּ ּ
ה ֲעׂשֶ   .ּתַ

ָוה ִמְדאֹוַרְייָתא ְפֶאֶרת, ִּמּצְ ן ִפרוָדא. ְּדִאיִהי ּתִ ּמָ ְּוָהָכא ֵלית ּתַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָותֹו,  ּתֹוַרת ֱאֶמתּתֹוָרתֹו, ֱאֶמת ִּאיהו ּתֹוָרתֹו וִמּצְ ַגְווָנא ְדִביָנה. ּ ָותֹו , ּּכְ ּּתֹוָרתֹו וִמּצְ
ְּדִאית ּתֹוָרה ִדְבִריָאה. ְּדָחְכָמה ּוִביָנה ִדְבִריָאה, ְּוָחְכָמה ִדְבִריָאה, ּ ָכל ִמדֹות, ּ . ְּוָהִכי ּבְ
ַהאי ַהאי אֹוַרְייָתא, ּבְ ן ּבְ ָוהְלֶמֱהִוי , ָיִכיל ּבֵ ָלא ִמּצְ ֵפרוָדא, ּבְ ָלא ּתֹוָרה ּבְ ָוה ּבְ ּוִמּצְ ּ .

ן סֹוֵרר ומֹוֶרה)א''ג ע''דף פ(, ּוֵמָהָכא ילות. ּ ּבֵ ְטָרא ַדֲאּצִ ֲּאָבל ִמּסִ ן, ֵּלית ַאְפְרׁשוָתא, ּ ּמָ , ּתַ
ָכר ְוָלא ִמיָתה ה עֹוֶנׁש ְוָלא ׂשָ א ַעל ָידֹו ְוֵלית ּבָ ן ֵאין ֵחְטא ּבָ ּמָ   .ְּוֵכן ִמּתַ

ּאֹוַרְייָתא ָדא ִאיָלָנא ְדַחִיי, ְּבִגין ָדאּו ּ א, ּ ַכר ָהעֹוָלם ַהּבָ ִּאיָלָנא ְדַחֵיי , ְּוִאיָלָנא ָדא, ׂשְ ּ
א, ִאְתְקֵרי ָכר, ְוִאְתְקֵרי ָהעֹוָלם ַהּבָ יה ׂשָ ן. ְּוָלא ִאְתְקֵרי ּבֵ ִגין ְדִאיהו ּבֵ ּּבְ ן. ּ ּמָ ָלא , ִמּתַ

אֹוַרְייָתא ְלַקּבְ ַדל ּבְ ּתְ ָבה, ָלא ַאְגָראִּאׁשְ ַמֲחׁשָ ִדיּבור ְוָלא ּבְ ה ְוָלא ּבְ ַמֲעׂשֵ   .ָּלא ּבְ

א יָנא ַקִדיׁשָ ָּאָתא ּבוּצִ ָקא ֵליה ְיֵדיה, ּ ְּלַנּשְׁ ן, ָאַמר. ּ ּמָ ן ִמּתַ ַּוַדאי ַאְנּתְ הוא ּבֵ ּ ,
ִדיוְקָנא ִדְבָרא ּבוְכָרא ִדיֵליה ּּבְ ּ ּ ּ ּ א ְוִאיָמא ִעָל, ּ ָרא ְדַאּבָ ְפֶאֶרת ּבְ ּּתִ ילות ִדיֵליה , ָאהּ ֲּאּצִ ּ ּ

ָלא ַהְפָסָקה ָרא ָאֳחָרא, ּבְ ָבה, ְָלא ְקָדָמך ּבְ ַמֲחׁשָ ִדּבור, ָלא ּבְ ה, ְּוָלא ּבְ ַמֲעׂשֶ ָאַמר . ְוָלא ּבְ
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אן, ְּוַחְבַרָייא, ְוַאְנּתְ, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא י ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ִנין ָהָכא, ְוָראׁשֵ י, ִּדְמַזּמְ ָלא , ִאּתִ ּבְ
ַללַהְפָסָק ֲערֹוֶבת, ה ּכְ ְלהו ָדא ְלָדא. ּוְבָלא ּתַ קו ּכֻ ַּנׁשְ ּ ַאְחָוה, ּּ מֹוָדעו ּבְ ּתְ ּוָבכו, ְּוִאׁשְ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ל ָדא, ָּפַתח ַרּבִ יָקֵריה, ִּעם ּכָ ל ֲאחוי ּבִ ָרא ּבוְכָרא ַחָייִבין ּכָ ּּבְ ּ ְּדָהא , ּּ
ִתיב  ד ֶאת ָאִביך)שמות כ(ּכְ ּבֵ ָנןְּואוְק, ָ ּכַ דֹול, ּמוָה ַרּבָ ל . ְֶאת ְלַרּבֹות ָאִחיך ַהּגָ ַּוֲאִפילו ִמּכָ ּ

אֹוַרְייָתא ְִסְטָרא ִאיהו ְמֹפָרׁש ֲעָלך ּבְ ּגַ, ּ ׁשַ ָרא . ם ֶזה ֶהֶבל''ּבְ ְוָלא ֲהָוה ְלָאָדם ַקְדָמָאה ּבְ
יה ָנן, ַּקְדָמָאה ִמּנֵ ְּואוְקמוָה ַרּבָ ם, ּ ּגַ ׁשַ ה, ּבְ ָרא ְד. ֶזה ֹמׁשֶ ִּדּבְ ָכל ֲאַתרּ א ּבְ ַאְנּתְ , ַמְלּכָ

ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדטֹוב ָוָרע ּּבוְכָרא ִמּסִ ּ ּ  ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב )בוכרא(. ַּאְנּתְ הוא טֹוב, ּּ
י טֹוב )בראשית א( י טֹוב הוא)שמות ב( ,ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ֶרא אֹותֹו ּכִ   .ּ ַוּתֵ

ן ָקָרא ָיָתך קו ּמָ ּוִמּתַ ִריך הוא ֶעֶבד ֶנֱאָמןְּ א ּבְ ְּדׁשָ א. ְ ֲהָדא , ְלָבַתר ְסִליַקת ְלֶמֱהִוי ַמְלּכָ
ְ ַוְיִהי ִביׁשורון ֶמֶלך)דברים לג(, ּהוא ִדְכִתיב ּ ִית ְלֵעיָלא. ּ ן ּבַ ְטָרא . ְּלָבַתר ּבֶ ְֶמֶלך ִמּסִ

ְּדַמְלכות ִדְבִריָאה ּ ִית. ּ ן ּבַ ְטָרא ְדִביָנה ִדְבִריָאה, ּבֶ ִּמּסִ ְטָרא ְדִאיָלָנא , ְַען ַאְנּתְ ֶמֶלךּכְ. ּ ִּמּסִ
ילות ְּדַמְלכות ַדֲאּצִ ּ ּ ִית. ּ ן ּבַ ְטָרא ְדֶב, ּבֶ ילות, ּה''ן ָי''ִּמּסִ ְפֶאֶרת ַדֲאּצִ ּּתִ ָאה חוָלָקך, ּ ְַזּכָ ּ .

ִרים ָלך ָדא ּוַמאן ּגָ ָוה, ְּ ּתֹוָרה וַבִמּצְ ָדלוָתך ּבַ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא ְּלַיֲחָדא קוְדׁשָ, ְּ ּא ּבְ ְ

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ א ַעל ַאְתֵריה, ּ ְרָייֵתיה ְלֵעיָלא, ְּלַאֲעָלא ַמְלּכָ ְּוַעל ַמׁשִ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ   .ְוַעל ִיׂשְ

ך  ְוְבִגין ּכַ יה)א ובגינך''ס(ּ ילות ִמּנֵ ָמִתין ַדֲאּצִ ְלהו ִנׁשְ ּ ָיְרִתין ּכֻ ּ ּ ּ ִנין ִדיֵליה, ּ ְּוִאְתְקִריאו ּבְ ּ ּ ,
ם ְי ילות''דֹוִָמׁשֵ ּד ַדֲאּצִ ן ִפרוד ְוִקּצוץ, ּ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ּ א . ּּ ִנין ְלקוְדׁשָ הו ּבְ ַמר ּבְ ִּדְבַקְדֵמיָתא ִאּתְ ּ ּּ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ד ְיהֹוָ, ְ יִתיו, ּה ִדְבִריָאה''ִמּצַ יו ַאף ֲעׂשִ ְרּתִ ָראִתיו ְיּצַ יה ּבְ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ,
ִנים ַלְידֹוָ ילות''ּוְכַען ּבָ ּד ַדֲאּצִ ּ.  

ּוָבך ִאְתַקָיים ִפּקוָדא ּּ ּ ָרֵאל, ְ ָוה ַעל ִיׂשְ ֲּהָדא הוא . ְְלַהֲעִמיד ֲעֵליֶהם ֶמֶלך, ְּדִאיִהי ִמּצְ
ים ָעֶליך ֶמֶלך)דברים יז(, ִדְכִתיב ׂשִ ְ ׂשֹום ּתָ ך . ָ ְְוִאְתַקָיים ּבָ ְ ַוְיִהי ִביׁשורון ֶמֶלך)דברים לג(ּ ּ ּ ,

ַקְדִמיָתא ד ּבְ ְֻכְלהו ִמְתַנֲהִגין ֲאַבְתָרךְו. ּכַ ּ ְמָתא, ּ ְתנוָעה ְדִנׁשְ ְלהו ּבִ ֵאָבִרין ְדִמְתַנֲהִגין ּכֻ ּּכָ ּ ּ ּּ ,
ל ֵאֶבר ָטא ַעל ּכָ ְּדִאְתַפּשְׁ יה. ּ ֵהא ְמעוָטר ּבֵ ִגין ְדֶכֶתר ֶעְליֹון ַאְנּתְ ּתְ ּּבְ ּ ְּדֵביה ִעַלת ָהִעלֹות , ּ ּ ּ ּ

ֶתר ַעל ּכָֹלא ִּאיהו ּכֶ יהָטִמיר ְוָג, ּ ִּניז ִמְלָגיו ִמּנֵ ל ְסִפיָרן. ּ ט ַעל ּכָ יה ִאְתְפׁשָ ּוִמּנֵ ּ ּוְמַסֵדר , ּ ּ
ינֹוִני, ְוָדא ְזֵעיר, ּלֹון ְלֶמֱהִוי ָדא ַרב ְּוַאְנִהיג לֹון ִלְרעוֵתיה, ְוָדא ּבֵ הו, ּ ר , ְּוָנִהיר ּבְ ּוְמַקׁשֵ

  .ּוְמַיֵחד לֹון, לֹון

ָרֵא ֵהא ַמְנִהיג ְלִיׂשְ ָכל ִמדֹות ָטִבין ִדיֵליה, לָהִכי ַאְנּתְ ּתְ ּּבְ ּ ְדֲחֵזי , ּ ל ַחד ּכִ ּוְתַסֵדר ּכָ ּ
ְבכֹוָרתֹו, ֵּליה כֹור ּכִ ִעיֻרתֹו, ַהּבְ ּצְ ִעיר ּכִ יה, ְוַהּצָ פום ַדְרּגֵ ּוֵבינֹוִני ּכְ ּ ּ ר ֶאָחד . ּ ר לֹון ֶקׁשֶ ּוְתַקׁשֵ

ַמָיא י ֲאבוהֹון ְדִבׁשְ ְּלַגּבֵ ּ ָפה ּבְ. ּ ׂשָ ְלהו ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ִריך הוא, ּרוָרהּ א ּבְ ְּלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ .
יה ּוְלַקְדׁשֵ ּ ּוְלַייֲחֵדיה, ּ א ִדיָלך, ּ ַדְרּגָ ְּבְ ָבה ִדיָלך, ּ ַמֲחׁשָ ְּבְ ילות ִדיָלך, ּ ֲאּצִ ְּבַ ּ ך , ּ ְְדִאְתָקָיים ּבָ ּ ּ

י ֲעֵליֶהם)במדבר יא( ְמּתִ ר ָעֶליך ְוׂשַ י ִמן ָהרוַח ֲאׁשֶ ְלּתִ ָ ְוָאּצַ ַע. ּ ִפּקוָדאּקום ִאּתְ , ּר ּבְ
ל ֲעָמֵלק  )א''ה ע''ב שייך לנשא קמ''א ע''פרשת תצא רפ(. ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2040דף [ -ּ

יָראו ְוגֹו)ויקרא יט( ִּפּקוָדא ָדא' ּ ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ד ָאב ְוֵאם, ּ ר , ְלַכּבֵ ְטִריך ּבַ ְְדִאּצְ ּ
ָּנׁש ְלִמְדַחל ֵמָאבֹוי וֵמִאֵמיה ר ָנׁש ְלאֹוִקיר ֵליה ּכְ. ּוְלאֹוִקיר לֹון, ּ ְטִריך ּבַ ָּמה ְדִאּצְ ְּ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ַגִויה. ּ ְטָרא ְדרוָחא ְדָיַהב ּבְ ִּמּסִ ּ ּ יה. ּ ּוְלִמְדַחל ִמּנֵ ְטִריך ֵליה . ּ ָּהִכי ִאּצְ ְ

יה ְּלאֹוִקיר ַלֲאבֹוי וְלִאּמֵ ְטָרא ְדגוָפא ִדיֵליה, ּ ִּמּסִ ּ ּ הֹון, ּ ִפין ְּד, ּוְלִמְדַחל ִמּנְ ּתְ ּתַ ָּהא ִאיּנון ִמׁשְ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ְּוַעְבֵדי ֵליה ּגוָפא, ְּ ּ עֹוָבָדא, ּ ִפין ּבְ ְּוהֹוִאיל ְוִאיּנון ׁשוּתָ ִּליֱהוו , ּ

ְדִחילו ִויָקָרא ִפין ּבִ ּׁשוּתָ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ָרָזא ְדָאָדם' ג, ּּכְ ָכחו ְלֵעיָלא ּבְ ּתְ ִפין ִאׁשְ ּׁשוּתָ ּ ב , ְדָמָאהָאָדם ַק. ּּ ַאף ַעל ּגַ
ְּדגוָפא ִדיֵליה ֲהָוה ֵמַעְפָרא ּ ּ א , ּ ָּלאו ֵמַעְפָרא ְדָהָכא ֲהָוה ֶאָלא ֵמַעְפָרא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּ

ִּדְלֵעיָלא ָכחו. ּ ּתְ א ִאׁשְ א ְוִאיּמָ ֲהַדְייהו, ַּאּבָ ף ּבַ ּתַ ּתְ א ִעָלָאה ִאׁשְ ּוַמְלּכָ יה רוָחא , ּּ ַדר ּבֵ ְּוׁשָ ּ
ְּדַחִיי ֵריְוִא, ּ ּוְכַגְווָנא ָדא. ְתּבְ א, ּ ח ּכָֹלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּכַ ּתְ ִּאׁשְ ר . ּ ְטִריך ֵליה ְלּבַ ְּוַעל ָדא ִאּצְ ְּ

ִריך הוא א ּבְ ָּנׁש ְלִמְדַחל ְלקוְדׁשָ יה, ְּ ּוְלִמְדַחל ַלֲאבוי וְלִאּמֵ ּ ּ ּ.  

ִסְתֵרי ּתֹוָרה לום, ּבְ ָּאָדם ַקְדָמָאה ָלא ֲהָוה ֵליה ֵמַהאי ָעְלָמא ּכְ ִדיק ֲעַבד . ּ ַּחד ּצַ
נוְקֵביה א ּבְ ּמוׁשָ ּׁשִ ּ א ּגוָפא ֲחָדא, ּ ּמוׁשָ ְּוִאְתָעִביד ֵמַההוא ׁשִ ּ ל , ּ ִּדְנִהירו ִדיֵליה ַיִתיר ִמּכָ ּ ּ ּ

ִליָחן ְלֵעיָלא ִּאיּנון ַמְלֲאִכין ׁשְ א ִעָלָאה. ּ ֵרי ַההוא ּגוָפא ַמְלּכָ ְּוַכד ִאְתּבְ ּ ַההוא , ּ ַדר ּבְ ּׁשָ
ִדיק כ ֲהַדְייהו, ְתָווןב ַא''ּצַ ף ּבַ ּתַ ּתְ   .ְוָנַפק ְלָעְלָמא, ְּוִאׁשְ

יָון ְדָנַפק א ְוִסיֲהָרא, ּּכֵ ְמׁשָ ָּחמו ֵליה ׁשִ ימו , ּ ְּדַתפוָחא , ּ ְנהֹוַרְייהו)ב''ג ע''דף פ(ְּוַאְסּתִ ּּ
יך ְנהֹוָרא ִדְלהֹון ְּדַרְגֵליה ַאְחׁשִ ּ ְמׁשָ. ַמאי ַטֲעָמא. ְּ ִגין ְדֵמעֹוָבָדא ְדׁשִ ּּבְ ּא ְוִסיֲהָרא ִעָלָאה ּ

יָון ְדָחָטא. ָנַפק ך, ּּכֵ ְרֵמיה, ְִאְתֲחׁשָ ָכא , ְּוַאְזִעיר ּגַ ִמׁשְ ְטִריך ְלגוָפא ָאֳחָרא ּבְ ְּוִאּצְ ְ

ָרא ם' ּ ַוַיֲעׂש ְיָי)בראשית ג(, ִּדְכִתיב. ּוְבִבׂשְ יׁשֵ ְתנֹות עֹור ַוַיְלּבִ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ָלָאָדם וְלִאׁשְ ּ .
ַההוא ׁשִ נוְקֵביהּּכְ ִדיק ּבְ א ַדֲעַבד ַההוא ּצַ ּּמוׁשָ ּ ּ ּ ְדַמת ְדָנא, ּ ַכח ִמּקַ ּתְ ר ְדָנא, ָּלא ִאׁשְ ּוְלָבּתַ ּ ,

ְּדָהא ַעד ָלא ָנַפק ְלּצֹוֵרף אוָמָנא ּ.  

ְַעד ְדָאָתא ֲחנֹוך ִריך הוא ֵמַאְרָעא, ּ א ּבְ ְּוָנִטיל ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּוַאְבִריר ְפסֹוֶלת ְוַקְסטוָרא , ְּ ּ
ְס ַאְרָעא, ָפאִמּכַ ִדיַקָייא ִדי ּבְ ָכל ִאיּנון ּצַ ְּוֵכן ּבְ ּ ן ַההוא ֲאַתר. ּּ ּקַ ְּוִאְתָעִבידו , ְּלָבַתר ִאְתּתָ

ַאְרָעא א ּבְ ּתָ ְייהו ְוגוָפא ִמּתַ ּמוׁשַ ׁשִ ָמִתין ּבְ ּרוִחין ְוִנׁשְ ּ ּ א. ּ פו ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ׁשוּתָ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ר ָנׁש ָאֵתי ְלָעְלָמא ִפין,ּבַ ְטִריך ְלִמְדַחל ְלִאיּנון ׁשוּתָ ּ ְוִאּצְ ּ ַמר , ּוְלאֹוִקיר לֹון, ְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ

  )כ רעיא מהימנא''ע(

י ִיְצָחק ָאַמר ִתיב ְלֵעיָלא, ִרּבִ ְהיו, ַּמה ּכְ ים ּתִ א . ְּקדֹוׁשִ ר ָנׁש ְלִאְתַקְדׁשָ ָּאֵתי ּבַ
ַחד ֵתיה ּכְ ִאּתְ יר . ּּבְ ָבָחא ַיּתִ אן הוא ׁשְ הִּמּמַ ַהִהיא ְקדוּשָׁ א. ּּבְ א ִמנוְקּבָ ך . ֲּהִוי ֵאיּמָ ִגין ּכַ ְּבְ

יָראו   .ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

י ְיהוָדה ָאַמר יָראו, ִּרּבִ ְווָנא, ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ַהאי ּגַ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(, ּכְ '  ּבְ
ָמִים ַמִים ָלָאֶרץַּאְקִד, ּוַבֲאַתר ָאֳחָרא. ֱאֹלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ְדַתְרַווְייהו . ים ׁשָ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2041דף [ -ּ

ֲחָדא ִאְתָעִבידו א. ּּכַ א ְלַאּבָ ּאוף ָהָכא ַאְקִדים ִאיּמָ א, ּ א ְלִאיּמָ ּוַבֲאַתר ָאֳחָרא ַאְקִדים ַאּבָ ּ ,
יה ָדלו ּבֵ ּתָ ֲחָדא ִאׁשְ ְּלַאֲחָזָאה ְדַתְרַווְייהו ּכַ ּ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף פ -' גזוהר חלק [

מֹורוְו ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ִקיל ָדא ְלָדא, ֶּאת ׁשַ ַמְתְקָלא ַחד, ּׁשָ ָקלו ּבְ ֲחָדא ִאּתְ ְּוֹכָלא ּכַ ּ .
יב י ֹקֶדׁש ִהיא ָלֶכם)שמות לא(, ִּדְכּתִ ת ּכִ ּבָ ם ֶאת ַהׁשַ ַמְרּתֶ  ָזכֹור ֶאת )שמות כ(ּוְכִתיב , ּ וׁשְ

ת ְלַקְדׁשֹו ּבָ א. ּיֹום ַהּשַׁ אְוַח, ֶּאָלא ַחד ְלַאּבָ יָראו . ד ְלִאיּמָ ִתיב ָהָכא ִאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ּּכְ
מֹורו ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ יָראו)ויקרא כו(ּוְכִתיב ָהָתם . ְּוֶאת ׁשַ י ּתִ מֹורו וִמְקָדׁשִ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ּ ֶאת ׁשַ ּ ּ ּ .

י ַּמהו ִמְקָדׁשִ ָמעֹו )א''ב ע''דף פ(. ּ ַמׁשְ י ִאֵלין ִאיּנון . ּכְ ּּתו ִמְקָדׁשִ ּ ַהִהיא ּּ ְרַמְייהו ּבְ י ּגַ ִּדְמַקְדׁשֵ ּ ּ
ֲעָתא ַגְווָנא ָדא. ׁשַ ֵחלו)יחזקאל ט(, ּּכְ י ּתָ ְקָדׁשִ ּ וִמּמִ ּ י. ּּ ְקָדׁשִ ְקֵרי ִמּמִ י, ַּאל ּתִ קוָדׁשָ ֶּאָלא ִמּמְ ּ ּ .

י קוָדׁשָ ַּמה ְלַהָלן ִמּמְ ּ י, ּ קוָדׁשָ אן ִמּמְ ַּאף ּכָ א, ּ א ְוִאיּמָ ְּדִאיּנון ַאּבָ  ִאיׁש ִאּמֹו )ויקרא יט(. ּ
יָראו ְמעֹון ָאַמר. ְּוָאִביו ּתִ י ׁשִ ִתיב , ַרּבִ ְיָי)דברים ד(ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ִאין ִאיּנון . 'ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ ַּזּכָ

ָרֵאל ִריך הוא, ִיׂשְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקן ּבֵ ְּדִמְתַדּבְ ּ ּ ּ  )אינון ולא אומין עובדי כוכבים ומזלות(, ְּ
ּוְבִגין ְדִאיּנון  ּ ִריך הואּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ָקן ּבֵ ִּמְתַדּבְ ּ ּ ָדא, ְּ ֲחָדא ָדא ּבְ ּּכָֹלא ִאְתְדָבקו ּכַ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ר ָנׁש ְמַקֵדׁש ְלַתּתָ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ּּבְ ת , ּ ּבָ ְרַמְייהו ִמּשַׁ י ּגַ גֹון ַחְבַרָייא ִדְמַקְדׁשֵ ּּכְ ּ ּ ּ
ת ּבָ ֲעָתא ְדִזווָגא ִעָלָאה ִא, ְלׁשַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַכחּ ּתְ ַכח, ׁשְ ּתְ ֲעָתא ַרֲעָוא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ּוִבְרָכָתא , ְּדָהא ּבְ

ַנת ַחד. ִּאְזַדּמְ ְלהו ּכְ ָקן ּכֻ ֵדין ִמְתַדּבְ ּּכְ ת, ּּ ּבָ א ְדׁשַ ת, ַּנְפׁשָ ּבָ ׁשַ ְּוגוָפא ְדִאְזְדַמן ּבְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִתיב יָראו, ּכְ ְּדִאיּנון ִזווָגא , ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ּ ּ גוָפאּ ֲעָתא , ַּחד ּבְ ַהִהיא ׁשַ  )לאתקדשא(ּבְ

א ְּדִאְתַקְדׁשָ מֹורו. ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ   .ְּוֶאת ׁשַ

  )סימן ב( השלמה מההשמטות

ת ּבָ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשַ ִביִעית ֶנֱאַמר ִדְכִתיב, ׁשָ ִמָדה ׁשְ ַּההוא ּבְ ּ מֹורו , ּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ֶּאת ׁשַ
יָראו י ּתִ ּוִמְקָדׁשִ רוך ַמאי ִני, ּ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ִביִעית ֱהִוי אֹוֵמר ֶזה ִמַדת טובֹו ׁשֶ ְהו ִמָדה ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ַתי. ּהוא ּבְ תֹוַתי ְוֹלא ָאַמר ׁשַ ּבְ   .ּוַמאי ַטְעָמא ָאַמר ׁשַ

ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ָּמׁשָ ה ָנָאה, ּ ָהָיה לֹו ִאּשָׁ בוַע ַמְזִמיָנה יֹום , ְְלֶמֶלך ׁשֶ בוַע ְוׁשָ ְּוָכל ׁשָ ּ
ִנים ָנִאים ְואֹוַהָבם.  ִלְהיֹות ִעּמֹוֶאָחד ֶלך ֵיׁש לֹו ּבָ , ְּוָאַמר ָלֶהם הֹוִאיל ְוֵכן הוא, ְְוַהּמֶ

ְמָחִתי יֹום ׂשִ ם ּבְ ם ַאּתֶ ְמחו ּגַ ֵדל, ּׂשִ ּתַ ָלֶכם ֲאִני ִמׁשְ ׁשֶ י ֲאִני ּבְ ם ֲהְדרו אֹוִתי, ּּכִ . ְּוַגם ַאּתֶ
מֹור מֹור ַלַכָלהָּזכֹור ַלָז. ּוַמאי ַטְעָמא ָזכֹור ְוׁשָ יָראו. ָּכר ְוׁשָ י ּתִ ּוַמאי ַטְעָמא וִמְקָדׁשִ ּ ּ ,
ְמרו ַעְצְמֶכם ִמן ַהִהְרהור ּׁשִ י ָקדֹוׁש הוא, ּ י ִמְקָדׁשִ ָכל ָצד, ָלָמה. ּּכִ י ֲאִני ְיָי ּבְ עד כאן (. ּכִ

 )מההשמטות

ָאה ּתָ ת ּתַ ּבָ ת ִעָלָאה ְוׁשַ ּבָ ָּדא ׁשַ ֵני ְלַנְפׁשָ, ּ ְּדִאיּנון ְמַזּמְ ַההוא ּגוָפאּ ּא ּבְ ֵּמַההוא ִזווָגא , ּ ּ ּ
ֹמרו. ִּעָלָאה ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ְּוַעל ָדא ְוֶאת ׁשַ ָדא, ּ ֵרי ְוֹכָלא ִאְתְדַבק ָדא ּבְ ּּתְ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון , ּ ַּזּכָ

ָרֵאל   .ְּדִיׂשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2042דף [ -ּ

מֹורו ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ָּדָבר ַאֵחר ְוֶאת ׁשַ ן ְלִז, ּ ְּלַאְזָהָרה ְלִאיּנון ִדְמַחּכָ תּ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ ּווַגְייהו ִמּשַׁ ּ ּ ,
יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָמה ִדְכּתִ תֹוַתי)ישעיה נו(, ּּכְ ּבְ ְמרו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ ִריִסים ֲאׁשֶ ַמאן . ּ ַלּסָ

ָאר יֹוִמין. ָסִריִסים ל ׁשְ ְרַמְייהו ּכָ ִּאֵלין ִאיּנון ַחְבַרָייא ִדְמָסְרָסן ּגַ ּ ּּ ִגין ְלִמְלֵעי , ּ ּבְ
אֹוַרְיי ת. ָתאּבְ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ אן ִמּשַׁ תֹוַתי. ְּוִאיּנון ְמַחּכָ ּבְ ְמרו ֶאת ׁשַ ר ִיׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַמר ֶאת ַהָדָבר)בראשית לז(ּכְ מֹורו. ּ ְוָאִביו ׁשָ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ך ְוֶאת ׁשַ ּוְבִגין ּכָ ְּ .
יָראו ָּדא ּגו, ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ ֹמרו. ָפאּ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ א, ְּוֶאת ׁשַ ְּוֹכָלא ִאְתְדַבק . ָּדא ַנְפׁשָ ּ

ָדא ָרֵאל. ָּדא ּבְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ.  

ָכה ֹלא ַתֲעׂשו ָלֶכם)ויקרא יט( ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים ִואֹלֵהי ַמּסֵ ּ ַאל ּתִ י ִחָייא ָפַתח. ּ ִּרּבִ ּ ,
י )דברים ט( ֶפן ֶאל ְקׁשִ ֶפן. 'ָּהָעם ַהֶזה ְוגֹו ַאל ּתֵ א. ַאל ּתֵ א ְלַמְלּכָ ְּוִכי ַמאן הוא ְדֵייּמָ ַאל , ּ

ֶפן ִתיב . ּתֵ י ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש)איוב לד(ְוָהא ּכְ ֵתר ִאיׁש )ירמיה כג(ּוְכִתיב . ּ ּכִ  ִאם ִיּסָ
ִרים ַוֲאִני ֹלא ֶאְרֶאּנו ְנֻאם ְיָי ִמְסּתָ ח', ּּבַ ּגַ ֹכָלא ַאׁשְ ִריך הוא ְוָכל עֹוָבִדין ְּוָהא ּבְ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ְּ

ל ּכַ ְלהו, ִמְסּתָ ִדיָנא ַעל ּכֻ ְּוָעִייל ּבְ יׁש, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִאם ַטב ְוִאם ּבִ  )קהלת יב(, ּכְ
ל ֶנְעָלם ִאם טֹוב ְוִאם ָרע ָפט ַעל ּכָ ֶפן. ָּהֱאֹלִהים ָיִביא ְבִמׁשְ ה ָאַמר ַאל ּתֵ   .ּוֹמׁשֶ

ֵע, ֶּאָלא ָמה ּבָ ָרא ְמחֹובֹויּכַ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ א, י ּבַ א ַקִדיׁשָ ִגין ְדָלא ֶיחֵטי ָקֵמי ַמְלּכָ ּּבְ ּ .
א ֲחֵזי ר ָנׁש ְדָעִביד ִמְצָוה, ּתָ ִריך הוא, ַּהִהיא ִמְצָוה ַסְלָקא, ּּבַ א ּבְ ְּוַקְייָמא ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ ּ ,

ְּוָאְמָרה ֲאָנא ִמְפַלְנָייא ְדָעַבד ִלי א ּבְ. ּ יהְּוקוְדׁשָ ִּריך הוא ָמֵני ָלה ַקּמֵ ּ ּ ל , ְ ה ּכָ ָחא ּבָ ּגְ ְּלַאׁשְ
ִגיָנה ּיֹוָמא ְלאֹוָטָבא ֵליה ּבְ ֵמי אֹוַרְייָתא. ּ ַּהִהיא ֲעֵביָרה ַסְלָקא ָקֵמיה, ָּעַבר ַעל ִפְתּגָ ּ ,

ְּוָאְמָרה ֲאָנא ִמְפַלְנָייא ַדֲעַבד ִלי ִריך הוא ָמֵני ָלה, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָחא ְּוַקְייָמא , ְּ ּגְ ן ְלַאׁשְ ּמָ ּתַ
ה יָצָאה ֵליה, ּּבָ ָניו וְבנֹוָתיו' ּ ַוַיְרא ְיָי)דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלׁשֵ ַעס ּבָ . ַּוִיְנָאץ ִמּכַ

ַּמהו ַוַיְרא יה. ּ ַּההוא ְדַקְייָמא ַקּמֵ ּ ּּ.  

ְתׁשוָבה ב ּבִ ִתיב, ּּתָ ם ְיָי)שמואל ב יב(. ַמה ּכְ ֶָהֱעִביר ַחָטאְתך'  ּגַ ר . ּ ֹלא ָתמותּ ְּדַאְעּבָ
יה ּמֵ ַּההוא חֹוָבא ִמּקַ יה, ּ ל ּבֵ ּכַ ִגין ְדָלא ִיְסּתָ ּּבְ י . ְּלאֹוָטָבא ֵליה. ּ ֶפן ֶאל ְקׁשִ ְּוַעל ָדא ַאל ּתֵ

עֹו ְוֶאל ַחָטאתֹו ָּהָעם ַהֶזה ְוֶאל ִרׁשְ י יֹוֵסי. ּ ַמע, ָאַמר ִרּבִ יב, ְוֵכן ֵמָהָכא ַמׁשְ ירמיה (, ִּדְכּתִ

  .ְם ֲעֹוֵנך ְלָפַני ִנְכּתָ)ב

י יֹוֵסי ְזֵעיָרא ְמעֹון יֹוָמא ַחד, ִרּבִ י ׁשִ ָּעאל ָקֵמיה ְדִרּבִ ֵחיה ְדֲהָוה ָיִתיב ְוָקֲאִרי, ּ ּכְ ַּאׁשְ ּ ,
ִתיב ִדי ִהיא ָנְתָנה ִלי ִמן ָהֵעץ )בראשית ג(, ּכְ ר ָנַתּתָ ִעּמָ ה ֲאׁשֶ ּ ַויֹאֶמר ָהָאָדם ָהִאּשָׁ ּ
ַמע ְדָאָד. ָואֹוֵכל ִריאוַּמׁשְ ֲחָדא ִאְתּבְ ּם ְוַחָוה ּכַ ּוְבגוָפא ֲחָדא, ּ ִדי. ּ ר ָנַתּתָ ִעּמָ יב ֲאׁשֶ , ִּדְכּתִ

ר ָנַתּתָ ִלי ִתיב ֲאׁשֶ ִתיב , ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה, ְוָלא ּכְ ֶבת )שמואל א א(ְוָהּכְ ּצֶ ה ַהּנִ  ֲאִני ָהִאּשָׁ
ֶזה ָכה ּבָ ֶבת ְלָפֶניך. ִעּמְ ּצֶ ִתיב ַהּנִ ך, ַּמר ֵליהָא. ְָוָלא ּכְ ֶנת ִעּמְ ּתֶ ִתיב ַהּנִ ֲהָוה ֲאֵמיָנא , ִָאי ּכְ

ִדי, ָהֵכי ר ָנַתּתָ ִעּמָ ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ִתיב, ּכְ ֶבת ּכְ ּצֶ   .ֲאָבל ַהּנִ

ִתיב , ָּאַמר ֵליה ֱּאֹלִהים ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבדֹו ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)בראשית ב(ְוָהא ּכְ
ֶנְגדֹו ה לֹו ֵעֶזר ּכְ ֶּאֱעׂשֶ א. ּ ּתָ ה לֹו ַהׁשְ ָּאַמר ֵליה ָהִכי הוא וַדאי. ֶּאֱעׂשֶ ּ ְּדָאָדם ְלַבדֹו ֲהָוה, ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2043דף [ -ּ

ְּדָלא ֲהָוה ֵליה ֶסֶמך ִמּנוְקֵביה ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ ִסְטרֹוי ּכְ ִגין ַדֲהַות ּבְ ּּבְ ה . ּ ּוַמה ְדָאַמר ֶאֱעׂשֶ ּ
ִתיב ֶאְבָרא לֹו ֵעֶזר, ָּהִכי הוא, לֹו ֵעֶזר יב, ְּדָלא ּכְ ִגין ִדְכּתִ ּ ָזָכר וְנֵקָבה )בראשית ה(, ּּבְ
ָרָאם ִתיב. ּבְ ה ּכְ ה. ֲאָבל ֶאֱעׂשֶ ּוַמהו ֶאֱעׂשֶ ִריך הוא ָנִטיל ָלה . ַאָתֵקן. ּ א ּבְ ַמע ְדקוְדׁשָ ַּמׁשְ ּ ּ ְּ

ְטרֹוי ִתּקוָנא, ִמּסִ ְּוָתִקין ָלה ּבְ יה, ּ ְּוַאְייֵתי ָלה ַקּמֵ ׁש ָאָדם ּבְ. ּ ּמַ ּתָ ֵתיהּוְכֵדין ִאׁשְ ַוֲהָוה , ִּאְנּתְ
ְֵליה ֶסֶמך ּ.  

יָרא ְדִקיְטָרא ִעָלָאה, ְוָתֵניָנן ִפירו ְדָאָדם ַקְדּתִ ּׁשְ ּ ּ ּ ִּמִזיֲהָרא ְדַנֲהָרא, ּ ִפירו ְדַחָוה. ּ ּׁשְ ּ ּ ּ ,
ה ָלא ּבָ ּכְ ְרָיין ְלִאְסּתַ ל ּבִ ְּדָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ּכָ ה. ּ ל ּבָ ּכַ ַּוֲאִפילו ָאָדם ָלא ֲהָוה ִאְסּתְ ּ ַּעד ַההוא , ּ

ִּזְמָנא ְדָחאבו ִפירו ִדְלהֹון)א ואזעירת''ס(ְּוַאְעִדיַאת , ּ ּ ׁשְ ּ ה ָאָדם. ּ ל ּבָ ּכַ ֵדין ִאְסּתָ , ּּכְ
ה א ּבָ ׁשָ ּמְ ה ְלׁשַ מֹוַדע ּבָ ּתְ ְּוִאׁשְ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ַוֵיַדע ָאָדם עֹוד ֶאת )בראשית ד(, ּ

ּתֹו ֹכָלא: ַּוֵיַדע. ִאׁשְ ִמיׁש:ַּוֵיַדע. ּּבְ ַתׁשְ ה: ַּוֵיַדע.  ּבְ ל ּבָ ּכַ ה ְוִאְסּתָ מֹוַדע ּבָ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ.  

  ]א''ד ע''דף פ -' גזוהר חלק [

ָתא, ְוָתֵניָנן ִפירו ְדִאְנּתְ ׁשְ ָלא ּבִ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ ּ ִהְרהוָרא , ּּ ִגין ְדָלא ֵייֵתי ּבְ ּּבְ ּ
א יׁשָ ר , ּבִ ְמעֹון ָעִביד. ְּלִמָלה ָאֳחָרא )א''ד ע''דף פ(ְוִיְתַעּקָ י ׁשִ ד ֲהָוה ָאִזיל , ְְוַכך ֲהָוה ַרּבִ ּכַ
ָמָתא ַּוֲהוו ַחְבַרָייא ַאְזִלין ֲאַבְתֵריה, ּבְ ִפיָראן, ּּ ְּוָחָמא ְלִאיְנּתו ׁשְ ָּמִאיך ֵעיֵניה, ּ ַוֲהָוה ָאַמר , ְ

ְפנו ְּלַחְבַרָייא ַאל ּתִ ּ.  

ִפיר ׁשְ ל ּבִ ּכַ ְּוָכל ַמאן ְדִיְסּתָ יָמָמאּ ָתא ּבִ ּו ְדִאְנּתְ ֵליְלָיא, ּ ְוִאי ָסִליק . ָּאֵתי ְלַהְרהוֵרי ּבְ
א ִעָלִויה יׁשָ ַּההוא ִהְרהוָרא ּבִ ּ ָכה ֹלא ַתֲעׂשו ָלֶכם, ּּ ום ִואלֵהי ַמּסֵ ר ִמּשׁ ַּאְעּבָ ִאי , ּּתו. ּ

א יׁשָ יה ַההוא ִהְרהוָרא ּבִ ִזְמָנא ְדָסִליק ּבֵ ֵתיה ּבְ ִאְנּתְ ׁש ּבְ ּמֵ ּׁשִ ּ ּ ּ ִנין ְדאֹוִלידו ֱאֹלֵהי , ּ ִּאיּנון ּבְ ּ ּ
ָכה ִאְקרון ִתיב. ַּמּסֵ ָכה ֹלא )ויקרא יט(, ְּוַעל ָדא ּכְ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים ִואֹלֵהי ַמּסֵ ּ ַאל ּתִ
א ָאַמר. ַּתֲעׂשו ָלֶכם י ַאּבָ ֱאִליֵלי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ִרּבִ ָלא ּבֶ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ , ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ

יןּוְבָנׁשֵ ְייהו, ּי ְדַעּמִ הו, ְּוָלא ְלִאְתַהְנָייא ִמּנַ ְּוָלא ְלִאְתַרְפָאה ּבְ ר ָנׁש , ּ ְּדָאִסיר ֵליה ְלּבַ ּ
ֲאַתר ְדָלא ִאְצְטִריך ָלא ּבַ ּכְ ְְלִאְסּתַ ּ.  

א ָפַתח י ַאּבָ ָנה ֻעְזך ְלַעְבֶדך)תהלים פו(, ִּרּבִ ִני ּתְ ָ ְפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ָּ ּ ִנ, ּ ְוִכי , יְּפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ
ָדִוד ִפיָרא ּכְ ָעְלָמא ׁשַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּלא ֲהָוה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִני, ּ ְּדִאיהו ָאַמר ְפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ּ ּ .

ֵניָנן ִריך הוא, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ א ּבְ ָּדִוד ָאֳחָרא ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ָמה , ּ ְּוהוא ְמָמָנא ַעל ּכַ
ּאוְכלוִסין ִעָלִאין וַמ ּ ְרָייןּ ִריך הוא ְלַרֲחָמא ַעל ָעְלָמא. ּשִׁ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ל , ְּ ּכַ ִאְסּתָ

ַהאי ָדִוד ְּוָנִהיר ֵליה ַאְנִפין, ּּבְ   .ְוָחֵייס ָעְלָמא, ְּוהוא ָנִהיר ְלָעְלִמין, ּ

ִפירו ְדַהאי ָדִוד ּוׁשְ ּ ּ ְלהו, ּּ ָּנִהיר ְלָעְלִמין ּכֻ א ְד, ּ יה ּגוְלַגְלּתָ ֵּריׁשֵ ּ ִאְתְרִקיַמת , ַדֲהָבאּ
יֵטי ִזיִנין ְדַדֲהָבא ְכׁשִ ְבָעה ּתַ ׁשִ ּ אוְקמוָה)ג''יתרו ע, ב''תיקון קכ(ְוָהא . ּּבְ ַּוֲחִביבוָתא . ּ

ִריך הוא ָלֳקְבֵליה א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ יה, ְּ ּבֵ ִגיאות ְרִחימוָתא ִדיֵליה ּגַ ּוִמּסְ ּ ּ ּ ּ א , ּ ָּאַמר ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּ
ִריך הוא ּּבְ ְּהַדר ֵעינֹוי ָלֳקְבֵליהְּדֶי, ְ יה, ּ ל ּבֵ ּכַ ֹכָלא. ְּוִיְסּתְ ִפיָרן ּבְ ִגין ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ

ְגִדי ְוגֹו)שיר השירים ו(, ָאֵמר י ֵעיַנִיך ִמּנֶ ּ ָהֵסּבִ ֲעָתא ְדִאֵלין . 'ְ ְגִדי ִדְבׁשַ י ֵעיַנִיך ִמּנֶ ָּהֵסּבִ ּ ּ ּ ְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2044דף [ -ּ

יה ִלין ּבֵ ּכְ ִריך הואַּעְייִנין ִמְסּתַ א ּבְ קוְדׁשָ ּ ּבְ יה ִקְסִטין ִדְבִלְסְטָרֵאי, ְּ ִלּבֵ ֵדין ִמְתָעִרין ּבְ ּּכְ ּ ,
ְרִחימוָתא ִעָלָאה ּּבִ יה, ּ ְלהֹוִביָתא ִדְרִחימו ִעָלָאה ְלַגּבֵ יאות ׁשַ ּוִבְסּגִ ּ ּ ּ י ֵעיַנִיך , ּּ ְָאַמר ָהֵסּבִ

ְגִדי י, ִּמּנֶ ְלהֹוֵבי ְרִחימוָתאְּד, ְַאְסַחר ֵעיֵניך ִלְסַטר ָאֳחָרא ִמּנִ ׁשַ ִּאיּנון מֹוְקִדין ִלי ּבְ ְוַעל . ּ
ָדִוד יה ּבְ ִתיב ּבֵ ָּדא ּכְ ּוְבִגין . ּ ְוהוא ַאְדמֹוִני ִעם ְיֵפה ֵעיָנִים ְוטֹוב ֹרִאי)שמואל א טז(, ּ

ִפיָרא ַּההוא ָדִוד ִעָלָאה ׁשַ ּ ּ ִריך הוא ְלַאְדּבְ, ּ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְּרִחיְמָנא ְוִתיאוְבּתָ ּ ּ יהְּ . ָּקא ּבֵ
ִני ָּאַמר ָדִוד ְפֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ּ.  

 ] בשנה184יום [סדר הלימוד ליום ז ניסן 

ַגְווָנא ָדא ַרכֹו ְיָי)בראשית כז(, ּּכְ ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ֵריַח ׂשָ ִני ּכְ ַמע . 'ּ ַויֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח ּבְ ַמׁשְ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ יה ִעם ַיֲעֹקב ּגִ ְּדָעאל ִעּמֵ ּ ְּדִאיהו , ּ יןּ ֶדה ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּׂשָ ּ ְְוִכי ֵהיך ָיִכיל . ּּ

יה א ְדֵעֶדן ְלַאֲעָלא ִעּמֵ ְנּתָ ּּגִ א, ּ פוְתָיא וְבַאְרּכָ ָמה ַרב הוא ּבְ א ְדֵעֶדן ּכַ ְנּתָ ְּדָהא ּגִ ּ ּ ּ ָמה . ּ ּכַ
ין ִּזיִנין ְדָבְייִתין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ין, ּּ ין ַעל ַדְרּגִ ַּדְרּגִ ןָמדֹוִרין ַעל ָמדֹו, ּ ּמָ   .ִרין ִאית ּתַ

ִריך הוא)ב''י ע''שמות ר(ֶּאָלא  א ּבְ א ִאית ֵליה ְלקוְדׁשָ א ָאֳחָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְנּתָ ּ ּגִ ּ ּ ְּ ּ ּ ,
א ְרִחימוָתא ִדיֵליה ְנּתָ ְּוַההוא ּגִ ּ ּ יה, ּ ְּוִאְתְדַבק ּבֵ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוָלא ִאְתְנִטיר ֶאָלא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ ּ

ְלחֹודֹוי ְּדהוא, ּבִ יהּ הֹון . ּ ָעֵייל ּבֵ ִדיר ִעּמְ ָחא ּתָ ּכְ ּתַ ִריך הוא ְלִאׁשְ א ּבְ ְּוָדא ַאֲחִסין קוְדׁשָ ְּ

ְּדַצִדיַקָייא ּ ַיֲעֹקב. ּ יה ּבְ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ן ְלִאׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ִריך הוא , ְּוּכָ א ּבְ ין ֵליה קוְדׁשָ ְּוָדא ַזּמִ ּ ְּ

יה ְלַסְייָעא ֵליה ְּלַאְעָלָאה ִעּמֵ ּּ.  

ַגְווָנא ָד . 'ֱָאֹלֵהי ַאְבָרָהם ָאִביך ִואֹלֵהי ִיְצָחק ָהָאֶרץ ְוגֹו'  ֲאִני ְיָי)בראשית כח(, אּּכְ
ָנן ָרֵאל, ּתְ ִנְתַקְפָלה לֹו ֶאֶרץ ִיׂשְ ד ׁשְ ָרֵאל. ְּמַלּמֵ ֵּמאֹות ַפְרָסה ַעל ' ְּדִאיִהי ד, ְוִכי ֶאֶרץ ִיׂשְ

ֵּהיך ִאְתַעָקַרת ֵמַאְתָרה, ֵּמאֹות ַפְרָסה' ד חֹותֹויְוָיְת, ְ ֶּאָלא ֶאֶרץ ָאֳחָרא ִעָלָאה . ָבא ּתְ ּ
ִריך הוא א ּבְ א ִאית ְלקוְדׁשָ ַּקִדיׁשָ ּ ְּ ָרֵאל ִאְקֵרי, ּ א ְדַיֲעֹקב . ְוֶאֶרץ ִיׂשְ חֹות ַדְרּגָ ְּוִהיא ּתְ ּ

ְּדָקִאים ָעָלה ִגין ְרִחימוָתא ִדְלהֹון. ּ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוַאֲחִסין ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּלַדְייָרא , ְּ
הֹון ָרא ְלהֹון, ִעּמְ ָנא ְלהֹון ִמּכָֹלא, ּוְלַדּבְ   .ְּוִאְקֵרי ֶאֶרץ ַחִיים, ּוְלַאּגָ

  ]ב''ד ע''דף פ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי יה, ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּתָ ִריך הוא ָמִאיס ּבֵ א ּבְ ֲאַתר ְדקוְדׁשָ ָלא ּבַ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ ּ ְּ ,
יה ַנְפׁשֵ ּוְרִחיָקא ּבֵ ִריך הוא. ּיהּ א ּבְ ַמה ְדָרִחים קוְדׁשָ ּוַמה ּבְ ּ ּ יה, ְּ ָלא ּבֵ ּכְ ַמה , ָּאִסיר ְלִאְסּתַ ּבְ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ א ֲחֵזי. ְּדָרִחיק ַעל ַאַחת ּכַ ת, ְדּתָ ׁשֶ ּקֶ ָלא ּבַ ּכְ ִגין , ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּבְ
ְּדִאיהו ֵחיזֹו ְדִדיוְקָנא ִעָלָאה ּ ּ ּ ָאת ַקָייָמא ִדיֵליהָאִסיר ֵלי. ּּ ָלא ּבְ ּכְ ּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּ ִגין , ּּ ּבְ

ְּדהוא ָרִמיז ְלַצִדיָקא ְדָעְלָמא ּ ּ ָלא. ּ ּכְ ָען ְדַכֲהֵני, ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֶאְצּבְ , ּּבְ
ֲעָתא ְדַפְרֵסי ְיַדְייהו ׁשַ ּּבְ א ִע, ּ ְרָיא ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ן ׁשַ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ א . ָּלָאהּ ֲאַתר ַקִדיׁשָ ּוַמה ּבַ ּ

ָלא )ב''ד ע''דף פ(ִּעָלָאה ָאִסיר  ּכְ ן, ְלִאְסּתַ ּכֵ ל ׁשֶ ֲאַתר ִמְסֲאָבא ְרִחיָקא ָלא ּכָ ך. ּבַ ִגיֵני ּכַ , ְּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2045דף [ -ּ

ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים י ִיְצָחק ָאַמר. ַּאל ּתִ הו ָאִסיר, ִרּבִ ָלא ּבְ ּכְ ּוַמה ְלִאְסּתַ אֹו , ְּלִמְפַלח ְלהו, ּ
ד ְלהוְל ה, ֶּמְעּבַ ָמה ְוַכּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ך יֵני ּכַ ְוְבּגִ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים, ּ ַקְדֵמיָתא. ַּאל ּתִ ָרֵאל ּכְ . ָּהָכא ָאָתא ְלַאְזָהָרא ְלהו ְלִיׂשְ
ּ ֹלא ִיְהֶיה ְלך ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָני)שמות כ(ָלֳקֵביל  ָכה ֹלא ַתֲעׂשו ָלֶכם. ָ , ִּואֹלֵהי ַמּסֵ

ה ְלך ֶפֶסל ֲאִני ְיָיָל ִאיׁש ִאּמֹו , ֱָאֹלֶהיך' ָלֳקֵביל ָאֹנִכי ְיָי. ֱאֹלֵהיֶכם' ֳָקֵביל ֹלא ַתֲעׂשֶ
יָראו ך. ְּוָאִביו ּתִ ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָָלֳקֵבל ּכַ מֹורו. ָ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ָזכֹור ֶאת יֹום , ְּוֶאת ׁשַ

ת ְלַקְדׁשֹו ּבָ ְבעו ִב. ַּהּשַׁ ּשָׁ ֶקרֹּלא ּתִ ִמי ַלּשָׁ ם ְיָי. ׁשְ א ֶאת ׁשֵ ְוא' ֹלא ִתּשָׂ ֹלא . ֱָאֹלֶהיך ַלּשָׁ
ְגנֹובו ֲעִמיתֹו, ְּוֹלא ְתַכֲחׁשו. ֹלא ִתְגנֹוב, ּּתִ רו ִאיׁש ּבַ ּקְ ָֹלא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד . ְּוֹלא ְתׁשַ

ֶקר ְרַצח, ָם ֵרֶעךֹּלא ַתֲעמֹוד ַעל ַד. ֹלא ִתְנָאף, ּמֹות יוַמת ַהּנֹוֵאף ְוַהּנֹוָאֶפת. ׁשָ . ֹלא ּתִ
ְּוָהא אוְקמוָה ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוַעל ָדא ּכְ א ָדא, ּ ּתָ ַפְרׁשְ   .ּּבְ

י ִחָייא ַקְדִמיָתא, ָאַמר ִרּבִ ת. ֱָאֹלֶהיך' ָאֹנִכי ְיָי, ּבְ ּבָ א. ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ ֹלא . ֹלא ִתּשָׂ
ָנא ְי. ֹלא ִתְגנֹוב. ֹלא ִתְנָאף. ִתְרַצח ִליׁשָ ִאיׁש ִאּמֹו . ֱאֹלֵהיֶכם' ֲאִני ְיָי, ְוָהָכא. ִחיָדאיּבְ

יָראו ֹמרו, ְּוָאִביו ּתִ ׁשְ תֹוַתי ּתִ ּבְ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים. ְּוֶאת ׁשַ יִאין. ַּאל ּתִ ָנא ְדַסּגִ ִליׁשָ ֶּאָלא . ּּבְ
א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ִכיִחין ּבְ ָרֵאל ׁשְ ִּמיֹוָמא ַדֲהוֹו ִיׂשְ ָכחו ָק, ּ ּתְ ִריך הואָּלא ִאׁשְ א ּבְ ֵּמי קוְדׁשָ ְּ ,

א ַחד ִלּבָ ּוִבְרעוָתא ֲחָדא, ּבְ טוָרא ְדִסיַני, ּ ַההוא יֹוָמא ְדַקְיימו ּבְ ָמה ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא . ּ ּ
ָלׁשֹון ְיִחיָדאי ַמר ּבְ יִאין. ִאּתְ ָנא ְדַסּגִ ִליׁשָ ַההוא , ְּלָבַתר ּבְ ך ּבְ ל ּכַ ָכחו ּכָ ּתְ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ ְּ

  .ּעוָתאְר

ן ָלקוְנָיא ָחמוי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָאִזיל ְלֵמֱחֵמי ְלִרּבִ ִּרּבִ יה , ּ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ
י יֹוֵסי י ִחָייא ְוִרּבִ י ֲחַקל, ִּרּבִ ד ָמטו ַחד ּבֵ חֹות ִאיָלָנא ֲחָדא, ּּכַ י ֶאְלָעָזר. ָּיְתבו ּתְ , ָאַמר ִרּבִ

ל ַחד ֵליָמא  ִּמָלה ְדאֹוַרְייָתאּכָ י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר. ּ ֱָאֹלֶהיך '  ְוָאֹנִכי ְיָי)הושע יג(, ָּפַתח ִרּבִ

ָדע ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ֵּמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִואֹלִהים זוָלִתי ֹלא ּתֵ ִתיב ֲאׁשֶ ֶּאָלא , ָָלא ּכְ
אְוִכי ֵמֶאֶרץ ִמ, ֱָאֹלֶהיך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים' ָאֹנִכי ְיָי ְדַמת , ְּצַרִים ֲהָוה ְלהו ַמְלּכָ ְוָלא ִמּקַ

ִתיב , ְּדָנא ר )בראשית לה(ְוָהא ּכְ ָכר ֲאׁשֶ ָניו ָהִסירו ֶאת ֱאֹלֵהי ַהּנֵ ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ּבָ ּ
תֹוְכֶכם ית ֵאל)בראשית לה(ּוְכִתיב . ּבְ   .ְוַאּתְ ַאְמַרת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ּ ְוָנקוָמה ְוַנֲעֶלה ּבֵ

ָעְלָמא, ֶּאָלא ָרֵאל ּבְ ִריך הוא, ִּמן יֹוָמא ַדֲהוֹו ִיׂשְ א ּבְ מֹוָדעו ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ ְּ .
ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ר ּבְ ָיא, ּּבַ ַההוא פוְלָחָנא ַקׁשְ ַּדֲהוו ּבְ ּ ּ ְּוָצְווחו ָלֳקְבֵליה, ּּ ּנו , ּ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ

ימוָסא ִדְלהֹון ְלָעְלִמין ִּמּנִ ִחינו ֲאְבֲהָתָנאְוַתּמָ. ּ ְפָכה, ּן ִאְתּבְ ַדֲהָבא ִמּגֹו ׁשָ א כפתורא ''ס(. ּכִ

ָכל יֹוָמא,  ְועֹוד)דדהבא מגו טפסא ין, ַּדֲהוֹו ָחָמאן ּבְ ָמה ַחְרׁשִ ין, ּכַ יׁשִ ָמה ִזיִנין ּבִ , ּכַ
א ָמאָלא, ְלַאְטָעָאה לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ב ְדָלא ֲהוֹו ְוַאף. ְּוָלא ָסטו ֵמָאְרָחא ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ּ ַעל ּגַ

ִריך הוא א ּבְ יָקָרא ְדקוְדׁשָ ך ּבִ ל ּכַ ַּיְדֵעי ּכָ ּ ְּ ַתר ִנימוֵסי ֲאָבַהְתהֹון, ְ ֶּאָלא ֲהוֹו ַאְזִלין ּבָ ּ.  

ין, ּוְלָבַתר ָמה ִנּסִ בוָראן, ָּחמו ּכַ ה ּגְ ִריך הוא ְלפוְלָחֵניה, ְּוַכּמָ א ּבְ ְּוָנַטל לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
ּוְבִגין ְדֻכְל ּ ֵעיֵניהֹוןּ ין ְוָאִתין ּבְ ָמה ִנּסִ ּהו ָחמו ּכַ ְּוָכל ִאיּנון ָאִתין וְגבוָרן, ּ ּ ' ָאַמר ְוָאֹנִכי ְיָי. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2046דף [ -ּ

ְלָייא ְיָקָרא ִדיֵליה. ֱָאֹלֶהיך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִאְתּגַ ן ֲהָוה ּבְ ְּדַתּמָ ּ א. ּ ֵלי ָעַלְייהו ַעל ַיּמָ , ְּוִאְתּגְ
ְּוָחמו ִזיו ְיָקָרא ִעָלָאה ִד ַאִפיןּּ ּיֵליה ַאִפין ּבְ ּ יְמרון ֱאָלָהא ָאֳחָרא הוא ְדַמִליל . ּ ְּדָלא ּתֵ ּ ּ ּ ּ

ָנא ַאְרָעא ְדִמְצַרִים, ִעּמָ ֶּאָלא ֲאָנא הוא ַדֲחִמיתון ּבְ ּ ּ ּ ֲּאָנא הוא ְדָקַטְלָנא ָסְנֵאיכֹון , ּ ּ
ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ר ְמָחָאן. ּּבְ ל ִאיּנון ֶעׂשֶ ֲּאָנא הוא ְדָעֵבְדָנא ּכָ ּ ַאְרָעא ְדִמְצַרִיםּ יֵני . ּ ּבְ ּוְבּגִ

ך יָמא ְדָאֳחָרא ֲהָוא, ִּואֹלִהים זוָלִתי ֹלא ֵתָדע, ְּכַ ְּדָלא ּתֵ ֶּאָלא ֲאָנא הוא ּכָֹלא, ּ ּּ.  

  ]א''ה ע''דף פ -' גזוהר חלק [

ּּתו ָפַתח ִכי)ויקרא יט(, ּ ּ ֹלא ַתֲעׁשֹוק ֶאת ֵרֲעך ְוֹלא ִתְגזֹול ֹלא ָתִלין ְפעוַלת ׂשָ ּ ּ ך ָ ָר ִאּתְ

ִכיר ֲאַמאי. ַעד ּבֶֹקר ִלין ְפעוַלת ׂשָ ֹּלא ּתָ ּ ַמע. ּ ּתְ ָרא ָאֳחָרא ִאׁשְ יב, ֶּאָלא ִמּקְ דברים (, ִּדְכּתִ

א ֶאת ַנְפׁשֹו)כד י ָעִני הוא ְוֵאָליו הוא נֹוׂשֵ ֶמׁש ּכִ ָכרֹו ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ּ ּבְ ּ .
ֶמׁש ִגינֹוי ֵמָעְלָמא, ֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ ִנש ּבְ ְתּכְ ִּאְזְדַהר ְדָלא ּתִ ְַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמָנך , ּ

א ׁשָ ּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְלִאְתּכַ ֶמׁש ְוגֹו)קהלת יב(, ּּכְ ך ַהּשֶׁ ר ֹלא ֶתְחׁשַ ֵמָהָכא . 'ְ ַעד ֲאׁשֶ
ָנא, ּאֹוִליְפָנא ִמָלה ָאֳחָרא א ְדִמְסּכְ ִלים ְלַנְפׁשָ ַּמאן ְדַאׁשְ ִּפילו ֲא. ּ ְּדָמטו  )א''ה ע''דף פ(ּ ּ

ְלָקא ֵמָעְלָמא יה, ּיֹומֹוי ְלִאְסּתַ ִלים ְלַנְפׁשֵ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ יר, ְּ ְּוָיִהיב ֵליה ַחִיין ַיּתִ ּ.  

ִכיר ֹּלא ָתִלין ְפעוַלת ׂשָ ּ א ֲחֵזי, ּ ָנא, ּתָ ַּמאן ְדָנִטיל ַאְגָרא ְדִמְסּכְ ִאילו ָנִטיל , ּ ּּכְ ּ
יה יֵתיה, ַּנְפׁשֵ י ּבֵ ּוְדַאְנׁשֵ ְייהו. ּ ּהוא ַאְזַער ַנְפׁשַ ִריך הוא ַאְזִעיר יֹומֹוי, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְוַאְזַער , ְּ
יה ל ִאיּנון ֲהָבִלים ְדַנְפֵקי ִמפוֵמיה. ֵּמַההוא ָעְלָמא, ַּנְפׁשֵ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ל ַההוא יֹוָמא, ּּ ְלהו , ּּכָ ּּכֻ ּ

ִר א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ַּסְלִקין ַקּמֵ ּ ּ ּיך הואּ יה, ְ יה, ְּוַקְייִמין ַקּמֵ ְּלָבַתר ַסְלָקא ַנְפׁשֵ ְייהו , ּ ְּוַנְפׁשַ
יֵתיה י ּבֵ ְּדַאְנׁשֵ ִאיּנון ֲהָבִלים ְדפוֵמיה, ְוַקְייִמין, ּ ּּבְ ּ ּ ר , ּוְכֵדין. ּ ַזר ַעל ַההוא ּבַ ֲּאִפילו ִאְתּגְ ּ ּ
ָמה יֹוִמין ה ָטָבאן, ָנׁש ּכַ ָראן, ְוַכּמָ ְלהו ִמְתַעּקְ ּּכֻ יהּ יה, ּ ִמּנֵ ְלֵקי ִמּנֵ ּוִמְסּתַ ּ.  

א ִדיֵליה ָלא ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ְוֹלא עֹוד ֶּאָלא ְדַנְפׁשָ ּ ּּ ּ א, ּ י ַאּבָ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ ַרֲחָמָנא , ּ
ְייהו ְזִביָנן ִמּנַ ּוֵמֶעְלּבֹוַנְייהו, ִּלׁשֵ יר הוא. ּ ְּואֹוְקמוָה ֲאִפילו ָעׁשִ ּ א ֶא, ּּ ת ְּוֵאָליו הוא נֹוׂשֵ

ר ָנׁש ָנֵמי, ַּנְפׁשֹו ַדְייָקא ל ּבַ ֲּאִפילו ִמּכָ ָנא, ּ ן ִמְסּכְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוַהְיינו ְדֲהָוה ַרב ַהְמנוָנא . ְוּכָ ּ ּ
יה, ָעִביד ַלק ֵמַעִביְדּתֵ ד ֲהָוה ַההוא ָאִגיר ִמְסּתְ ּּכַ ֲּהָוה ָיִהיב ֵליה ַאְגֵריה, ּ , ְּוָאַמר ֵליה, ּ

ך ְדַאְפִקיַדת ּבִ ּטֹול ַנְפׁשָ ְטֹול ִפְקדֹוָנך, יָדאיְ ּ.  

יָדך ְַוֲאִפילו ָאַמר ְיֵהא ּבִ ּ ֵעיָנא ְלַסְלָקא ַאְגִרי)לא(ַּדֲאָנא , ּ ֵעי. ּ ּבָ ָאַמר . ָלא ֲהָוה ּבָ
ְִפְקדֹוָנא ְדגוָפך ּ ּ יִדי, ּ א, ָּלא ִאְתֲחֵזי ְלִאְתָפְקָדא ּבִ ן ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ְּדָהא ִפְקדֹוָנא . ּ ּ

ִריך הוא, א ָלא ִאְתְיִהיַבתְּדַנְפׁשָ א ּבְ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ יב. ּ ָיְדך ַאְפִקיד )תהלים לא(, ִּדְכּתִ ָ ּבְ

י ִחָייא, ּרוִחי אֵרי, ָּאַמר ִרּבִ ּוִביָדא ְדָאֳחָרא ׁשָ יֵדיה, ָּאַמר ֵליה. ּ ֲּאִפילו ּבִ ּ ַתר ְדָיִהיב, ּ   .ּּבָ

ִכיר ִתיב ֹלא ָתִלין ְפעוַלת ׂשָ ּּכְ ּ ֶמׁשּוְכִתיב, ּ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה.  ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ ּ ּ ,
א ֲחֵזי ֵלית ָלך יֹוָמא ְויֹוָמא יה יֹוָמא ִעָלָאה ָאֳחָרא, ְֲאָבל ּתָ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ ְּוִאי ִאיהו ָלא . ּ

ַההוא יֹוָמא א ִדיֵליה ּבְ ָּיִהיב ֵליה ַנְפׁשָ ּ ּ ַמאן ְדָפִגים ְלַההוא יֹוָמא ִעָלָאה, ּ ּּכְ ּ ך . ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2047דף [ -ּ

ָכרֹו ן ׂשְ יֹומֹו ִתּתֵ ֶמׁש, ּבְ ַמר ֹלא ָתִלין. ְוֹלא ָתֹבא ָעָליו ַהּשֶׁ יה ָלא , ְּוָהא ְדִאּתְ ִגין ְדַנְפׁשֵ ּּבְ ּ
ָנא, ָסִליק א ְדִמְסּכְ ְּוָסִליק ַההוא ַנְפׁשָ יֵתיה, ּ י ּבֵ ּוְדַאְנׁשֵ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר  ִּרּבִ ַקֵלל ֵחֵרׁש ְוִלְפֵני ִעִור ְוגֹו)ויקרא יט(, ְּקָרא ֲאַבְתֵריהּ ּ ֹלא ּתְ ּ ,'
ָמעֹו ַמׁשְ א ָדא. ַהאי ְקָרא ּכְ ּתָ ֲּאָבל ַפְרׁשְ ה ִמִלין ָאֳחָרִנין, ּ ּּכָֹלא אֹוִליְפָנא ִמיּנָ ְּוֻכְלהו , ּּ ּ

ָדא ְלָיין ָדא ּבְ א ֲחֵזי. ּּתַ ַּמאן ְדָלִייט ְלַחְבֵריה, ּתָ יהְוִאיה, ּ ּו ַקּמֵ ִאלו , ְּוַאְכִסיף ֵליה, ּ ּּכְ ּ
יד ָדֵמיה ּאֹוׁשִ יה, ְוַהאי ְקָרא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ְּדָלאו ַחְבֵריה ִעּמֵ ּ ְּוהוא ָלִייט ֵליה, ּ ַהִהיא , ּ
ִּמָלה ַסְלָקא ּ.  

ְּדֵלית ָלך ִמָלה וִמָלה ְדָנִפיק ִמפוֵמיה ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּדָלא ִאית ֵליה ָקָלא, ְ ָסִליק ַּההוא ָקָלא , ּ
יה ְדַההוא ָקָלא, ְּלֵעיָלא ָרן ִעּמֵ ה ַקְסְטִרין ִמְתַחּבְ ְּוַכּמָ ּ ַער ֲאַתר , ּ ַּעד ְדַסְלָקא ְוִאּתְ ּ

א ר ָנׁש, ִּדְתהֹוָמא ַרּבָ ה ִמְתָעִרין ָעֵליה ְדַההוא ּבַ ָמה ְדאוְקמוָה ְוַכּמָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ַּווי ְלַמאן ְדַאִפיק . ּ ּ
א ִמפוֵמיה יׁשָ ִּמָלה ּבִ ּ ּ ּא אוְקמוָהְוָה, ּ ּ.  

ן ִמְכׁשֹול ָמעֹו, ְּוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ ַמׁשְ ְּואוְקמוָה. ּכְ ַמאן ְדָגִרים ְלָאֳחָרא ְלֶמֱחֵטי, ּ ְוֵכן . ּּבְ
א ַּמאן ְדָמֵחי ִלְבֵריה ַרּבָ ן ְוגֹו. ּ ַמאן ְדָלא ָמָטא ְלהֹוָרָאה ְואֹוֵרי', ְּוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ , ּּבְ

יבִּדְכ )כמה דאת אמר( ל ֲהרוֶגיָה)משלי ז( ,ּתִ ים ֲחָלִלים ִהִפיָלה ַוֲעצוִמים ּכָ י ַרּבִ ּ ּכִ ּ ְוַהאי . ּ
ר ן ִמְכׁשֹול, ַאְעּבָ ום ְוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ ִּמּשׁ יל ֵליה ְלַחְבֵריה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִגין ְדַאְכׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

אֹוַרְי ר ּבְ אֹוַרח ֵמיׁשַ ְּדָתֵניָנן ַמאן ְדָאִזיל ּבְ ְדָקא , יָתאּ אֹוַרְייָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתְ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ
ִדיר ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּיאות ִּאית ֵליה חוָלָקא ָטָבא ּתָ ּ ְּדַהִהיא ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ְדַאִפיק . ּ ּ ּ ּּ

ִּמפוֵמיה ּ ָעְלָמא, ּ ֲאָטא ּבְ ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא, ַאְזָלא ְוׁשָ ין ִמ. ּ ה ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּוַכּמָ ָראן ּ ְתַחּבְ
ַהִהיא ִמָלה ר, ּּבְ אֹוַרח ֵמיׁשָ א, ְּוַסְלָקא ּבְ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ַנֲהָרא , ּ ֵחי ּבְ ְוִאְסּתֲ

ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי יה, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּ ל ּבֵ ַגִויה, ְּוִאְתַקּבַ ַאב ּבְ ּתְ ג , ְּוִאׁשְ א ''ס(ְוִאְתַעּנָ

ְּדַההוא ַנֲהָראּ סֹוֲחָרֵניה )ואתנטע ּוְכֵדין ָנִגיד ְוָנִפיק ְנהֹוָרא ִעָלָאה . ִּאיָלָנא ִעָלָאה, ּ ּ
ל יֹוָמא ר ָנׁש ּכָ ַההוא ּבַ יה ּבְ ְּוִאְתַעָטר ּבֵ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ  .)א''ז ע''יתרו נ(. ּּכְ

 ב''ה ע''דף פ

ּוַמאן ְדָלֵעי אֹוַרְייָתא)א דיליף''נ( ּ ה ּבְ,  ּבְ ַדל ּבָ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ  )ב''ה ע''דף פ(, אֹוַרח ְקׁשֹוטּ

ר ַּההוא ִמָלה ַסְלָקא. ּוְבאֹוַרח ֵמיׁשָ ּ ה, ְוָסֵטי אֹוְרִחין, ּ ר ּבָ ְּוֵלית ַמאן ְדִיְתַחּבָ ְּוֹכָלא ַדְחָיין , ּ ּ ּ
ח ֲאַתר, ָּלה ְלַבר ּכַ ָעְלָמא ְוָלא ִיׁשְ אט ּבְ ִרים ֵליה ַהאי. ְוָאִזיל ְוׁשָ ַּההוא ְדַסאֵטי . ַּמאן ּגָ ּ

רֵל ן ִמְכׁשֹול, ּיה ֵמאֹוַרח ֵמיׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִלְפֵני ִעִור ֹלא ִתּתֵ ִתיב. ּ ך ּכְ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ ,
ֱאֹלֶהיך ֲאִני ְיָי   .'ְָוָיֵראָת ּמֵ

אֹוַרְייָתא יה ְלִמְלֵעי ּבְ ּוַמאן ְדִתיאוְבּתֵ ּ ח ַמאן ְדיֹוִליף ֵליה, ּ ּכַ ְּוָלא ַאׁשְ ְּוהוא , ּ
ְרִחימוָתא ְד ּּבִ ה, אֹוַרְייָתאּ ה, ָּלֵעי ּבָ ם ּבָ ְמּגֵ ּוְמּגַ ִגְמגוָמא ְדָלא ָיַדע, ּ ּּבְ ל ִמָלה וִמָלה . ּ ּּכָ ּּ

ַהִהיא ִמָלה, ַּסְלָקא ִריך הוא ַחֵדי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ יל ָלה, ְּ ְּוָנַטע ָלה ָסֲחָרֵניה ְדַההוא , ְּוַקּבִ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2048דף [ -ּ

ְּוִאְתָעִבידו ֵמִאֵלין ִמִלין ִאיָל, ַנֲחָלא ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוִאְקרון ַעְרֵבי ַנַחל, ִנין ַרְבְרִביןּ
ה ָתִמיד)משלי ה( ּגֶ ׁשְ ַאֲהָבָתה ּתִ   .ּ ּבְ

א ָאַמר ך'  הֹוֵרִני ְיָי)תהלים פו(, ְוָדִוד ַמְלּכָ ֲאִמּתֶ ך ֲאַהֵלך ּבַ ַָדְרּכֶ ְ ָ  )תהלים כז(ּוְכִתיב . ּ
ֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ִאין ִאיּנון ְדַיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ּוְנֵחִני ּבְ ַּזּכָ ּ ְדֵלי , ּ ּתַ ּוִמׁשְ ּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ה ּבְ ְּדִאיּנון ַנְטִעין ִאיָלִנין ְדַחִיין ְלֵעיָלא, ּּבָ ּ ּ ּ ְּדֻכְלהו ַאסווָתא, ּ ּ ך . ּּ ְוְבִגין ּכַ ּ
ִתיב ִפיהו)מלאכי ב(, ּכְ ִאין . ֹּוָרה ְדָלאו ִאיִהי ֱאֶמתְוִכי ִאית ּת. ּ ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ

ַגְווָנא ְדַאָמָרן ְּדאֹוֵרי ַמאן ְדָלא ָיַדע, ּּכְ ְּוָלאו ִאיהו ְקׁשֹוט ְוַההוא ְדאֹוִליף ִמָלה ִמיֵניה, ּ ּ ּ ּּ ,
ּאֹוִליף ִמָלה ְדָלאו ִאיהו ֱאֶמת ּ ִתיב. ּ ך ּכְ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ִפיהו, ּ   .ּּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ּבְ

ל ָד ר ָנׁש, אְּוִעם ּכָ ל ּבַ ֵעי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַלף ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִמּכָ ִּמּבָ אן , ּּ ֲּאִפילו ִמּמַ ּ
אֹוַרְייָתא. ְּדָלא ָיַדע ַער ּבְ ִגין ְדַעל ָדא ִיּתְ ּּבְ אן ְדָיַדע, ּ ּוְלָבַתר , ְּוֵייֵתי ְלֵמיַלף ִמּמַ

ַכח ּתְ ֹאַרח ְק, ִאׁשְ אֹוַרְייָתא ּבְ ה ּבְ ְּדָאִזיל ּבָ א ֲחֵזי. ׁשֹוטּ ָעְלָמא , ּתָ ר ָנׁש ּבְ ַדל ּבַ ּתְ ִיׁשְ
אֹוַרְייָתא וִפּקודֹוי ּּבְ ָמה, ּ ֲּאִפילו ְדָלא ָעִביד ִלׁשְ ּ ּ ָמה, ּ א ִלׁשְ ָמה ּבָ ֹלא ִלׁשְ ְּדִמּתֹוך ׁשֶ ּ ּּ ְ.  

י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ִּרּבִ ָפט ְו)ויקרא יט(, ּ ׁשְ ּמִ ּ ֹלא ַתֲעׂשו ָעְול ּבַ ֹלא . 'גֹוּ
ָפט ׁשְ ּמִ ֲעׂשו ָעְול ּבַ ּּתַ ָמעֹו, ּ ַמׁשְ ַמר. ּכְ יִרין , ֲאָבל ָהא ִאּתְ א ָדא ִמִלין ִעָלִאין ְוַיּקִ ּתָ ְּדַפְרׁשְ ּ ּ ּ

ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ה ּבְ ִּאית ּבָ ַמע. ּ פֹוט , ַּהאי ְקָרא ִמּסֹוֵפיה ָקא ַמׁשְ ׁשְ ֶצֶדק ּתִ יב ּבְ ִּדְכּתִ ּ
א ֲחֵזי. ֲָעִמיֶתך ין ִאיּנון ָהָכא, ּתָ ֵרי ַדְרּגִ ּּתְ ָפט: ּ ין ַהאי ְלַהאי. ְוֶצֶדק, ִּמׁשְ ֶּאָלא ַחד . ַמה ּבֵ
ָדא, ְּוַחד ִדיָנא, ַרֲחֵמי ָסם ּבְ   .ְוָדא ִאְתּבְ

ַער ֶצֶדק ד ִאּתְ ֲחָדא, ּכַ ָּדִאין ִדיָנא ְלֹכָלא ּכַ ּ יה ַרֲחֵמי, ּ ְּדֵלית ּבֵ ָרנוָתא, ּ ד . ְּוָלאו ַווּתְ ּכַ
ַער ִמ ָפטִאּתְ יה ַרֲחֵמי, ּׁשְ ָפט. ִּאית ּבֵ ׁשְ ּמִ ָּיכֹול ְיֵהא ּכָֹלא ּבְ ֶצֶדק , ָאָתא ְקָרא ְוָאַמר. ּ ּבְ

פֹוט ֲעִמיֶתך ׁשְ ָּתִ ִביק ְלָדא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדֶצֶדק ָלאו ָדִאין ְלָדא ְוׁשָ ּּבְ ְלהו , ּ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ
ּקוָלא ֲחָדא ׁשִ ֲחָדא ּבְ ַגְווָנא ָדא ֹלא ִת. ּּכַ דֹולּּכְ א ְפֵני ָדל ְוֹלא ֶתְהַדר ְפֵני ּגָ ּּשָׂ ְלהו , ּ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ

ּקוָלא ֲחָדא ׁשִ ֶצֶדק, ּּבְ ְלחֹודֹוי. ּבְ ֶצֶדק ּבִ ָּיכֹול ְיֵהא ּכָֹלא ִדיָנא ּבְ ָאָתא ְקָרא ְוָאַמר . ּ
פֹוט ׁשְ ֲחָדא, ּּתִ ָרא ְלהו ּכַ ְּדָבֵעי ְלַחּבְ ָלא ָדא, ּ ח ָדא ּבְ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ִלימו ְדִדיָנאְו, ּ ַּהאי ׁשְ ּ.  

ה ך ָלּמָ ל ּכַ ן. ְְוּכָ ּמָ ִכיַח ּתַ ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ְלָמא . ְּ ֵעי ְלַאׁשְ ך ּבָ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ
א. ִּדיָנא ַגְווָנא ְדִאיהו ָעִביד ְלַתּתָ ּּכְ ׁש ָעִביד ְלֵעיָלא, ּ ַגְווָנא ִדיֵליה ַמּמָ ּּכְ ּ א ֲחֵזי. ּ , ְוּתָ
ִוי ּכוְרְסָייא ְדִדיָנאּקוְדׁשָ ִריך הוא ׁשַ ּא ּבְ ּ ּ ּ ֲעָתא ְדַדָייֵני ַיְתִבין, ְ ׁשַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ

ְסאֹו)תהלים ט( ָפט ּכִ ִריך הוא. ּ ּכֹוֵנן ְלִמׁשְ א ּבְ ן ּכוְרְסָיה ְדקוְדׁשָ ּקַ ן ִאְתּתָ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו . ְּ ּ
ִּאֵלין ִאיּנון ֶצֶדק. ּּכוְרְסָיה ָפטּ ּ וִמׁשְ ָפט ְמכֹון )תהלים פט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ֶצֶדק וִמׁשְ ּ
ְסֶאך ּוַמאן ְדָדִאין ִדיָנא. ָּכִ ּ ֵעי ְלֵמיַדן , ּ א)א למיתב''ס(ּבָ כוְרְסֵיה ְדַמְלּכָ ּ ּבְ ּ ְּוִאי ָפִגים ַחד . ּ
ְייהו א, ִּמּנַ ִאלו ָפִגים ְלכוְרֵסיה ְדַמְלּכָ ּּכְ ּ ּ ּּ ּוְכֵדין קוְדׁשָ. ּ יַנְייהו ּ ַלק ִמּבֵ ִריך הוא ִאְסּתְ ּא ּבְ ּּ ְ

ִדיַנְייהו, ְּדַדְייֵני ה ָאקום ֹיאַמר ְיָי)תהלים יב(. ּוַמאי ָאַמר. ְּוָלא ָקִאים ּבְ ְּורוָחא . 'ְוגֹו' ּ ַעּתָ
א ָאַמר ְּדקוְדׁשָ ַמִים ֱאֹלִהים)תהלים נז(, ּ   .ּ רוָמה ַעל ַהּשָׁ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2049דף [ -ּ

  ]א''ו ע''דף פ -' גזוהר חלק [

ְלָבֶבך הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתך )ויקרא יט(מנא רעיא מהי ָנא ֶאת ָאִחיך ּבִ ָ ֹלא ִתׂשְ ָ ָ

ִּפּקוָדא ָדא. 'ְוגֹו ּ ְּלאֹוָכָחא ְלַההוא ְדָחֵטי, ּ ְּלֵמֱחִזי ֵליה ְרִחימו ַסְגַיא, ּ ְּדָרִחים ֵליה, ּ ִגין , ּ ּבְ
ְּדָלא ִיְתֲעָנׁש ִאיהו ִריך הו. ּ א ּבְ קוְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ִתיבְּ ר ֶיֱאַהב ְיָי)משלי ג(, א ּכְ י ֶאת ֲאׁשֶ '  ּכִ

ִריך הוא ָעִביד ְואֹוַכח ְלַמאן ְדָרִחים ֵליה. יֹוִכיַח א ּבְ ה ְדקוְדׁשָ ּוְכּמָ ּ ּ ּ ּ ר ָנׁש , ְּ ָהִכי יֹוִליף ּבַ
ר ָנׁש. ְּויֹוַכח ְלַחְבֵריה, ֵּמַההוא ָאְרָחא ַמאי אֹוַכח ְלּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּח ֵליה אֹוַכ. ְּ

ִסְתָרא ְרִחימו ּבְ ל ֵליה ָיאות, ּּבִ ִּאי ְיַקּבֵ ין ְרִחימֹוי, ְוִאי ָלא. ּ ל ָיאות. ּאֹוַכח ֵליה ּבֵ . ִּאי ְיַקּבֵ
ְלָייא ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא, ְוִאי ָלא ִאְתּגַ ּאֹוַכח ֵליה ּבְ ּ ל ָיאות. ּ ִרי ֵליה, ְוִאי ָלאו. ִּאי ְיַקּבֵ , ּׁשָ

ִביק ְו, ְּוָלא אֹוַכח ֵליה ּ ֵליה ֵייִזיל ְוַיְעִביד ְרעוֵתיה)א''ו ע''דף פ(ׁשָ ּ ּ.  

ִסְתָרא ַקְדִמיָתא אֹוַדע ֵליה ּבְ ִגין ְלאֹוָכָחא ֵליה, ּּבְ ּוְלִאְתֲעָרא ֵליה, ּּבְ יה , ּ ַדע ּבֵ ְּדָלא ִיּנְ ּ
ר ָנׁש יֵניה ְלֵביֵניה. ּבַ ְּוָדא ִאיהו ּבֵ ּ ל ָיאות. ּ ין ְרִחימֹויאֹוַדע ֵל, ְוִאי ָלאו. ִּאי ְמַקּבֵ , ּיה ּבֵ

ָעְלָמא א ֲהָוה ּבְ ִזְמָנא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ַעְרֵסיה, ּּבְ ָּיִהיב ֵליה ַמְרִעין ּבְ א , ּ ְּוָאתו ְרִחימֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ יה, ְּואֹוְדָען ֵליה, ְ יה חֹוָבא ְדֵייתוב ִמּנֵ ִּאי ִאית ּבֵ ּ ּ ִמֵליה, ּ ּוְלָעֵיין ּבְ ל . ּ ִאי ְמַקּבֵ

ְלָייא,ָּיאות ִאְתּגַ ָממֹוֵניה, ּ ְוִאי ָלאו אֹוַכח ֵליה ּבְ ְבנֹוי, ּּבְ ן ָעֵליה, ּבִ ְּדֹכָלא ְמַלֲחׁשָ ְּוִייתון , ּּ
יה ל ָיאות. ְּלַגּבֵ ד ְרעוֵתיה. ִּאי ְמַקּבֵ אֵרי ֵליה ָמאֵריה ְלֶמְעּבַ ְּוִאי ָלאו ׁשָ ּ ּ יה , ּ ְּוָלא ַיְתִקיף ּבֵ

ְט. ְלָעְלִמין ַגְווָנא ָדא ִאּצְ ִסְתָראּּכְ ַקְדִמיָתא ּבְ ִּריך ֵליה ְלאֹוָכָחא ְלַחְבֵריה ּבְ ּ ין . ְ ְלָבַתר ּבֵ
ְלָייא. ְרִחימֹוי ִאְתּגַ יד ְרעוֵתיה. ְלָבַתר ּבְ ּבֹוק ֵליה ְוַיְעּבִ אן וְלָהְלָאה ִיׁשְ ִּמּכָ ּ ּ ּ.  

ִתיב הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ִסְתָרא: הֹוֵכַח. ְּוַעל ָדא ּכְ יה , ּבְ ַדע ּבֵ ְּדָלא ִיּנְ ר ָנׁשּ ין : ּתֹוִכיַח. ּבַ ּבֵ
ְלָייא: ֶָאת ֲעִמיֶתך. ַּחְברֹוי וְרִחימֹוי ִאְתּגַ ַקְדִמיָתא ּתֹוִכיַח. ּבְ ִתיב ּבְ ֶּאָלא , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ

ר ָנׁש ְדִיְכסוף, ּּתו הֹוֵכַח. הֹוֵכַח ִּאי ִאיהו ּבַ ּ א ֵליה ְוָלא יֹוִכיַח ֵליה ֲאִפילו , ּ ָּלא ִייּמָ ּ ּּ
ִסְתָרא יה, ּבְ א ַקּמֵ ֶּאָלא ִייּמָ ִמִלין ָאֳחָרִנין, ּ ֵעי ּבְ ּתָ ָמאן ְדִמׁשְ ּּכְ ּוְבגֹו ִאיּנון ִמִלין. ּ ּ ר , ּ ִיְדּכַ

ך ְוַכך ְַמאן ְדָעַבד ַההוא חֹוָבא הוא ּכַ ְ ּ ּ ַגְרֵמיה, ּ ִגין ְדִאיהו ְיַדע ּבְ ּּבְ ּ ִביק ֵמַההוא , ּ ּתְ ְּוִיׁשְ
ְלָייא. ֹוִכיַחּת, ְוִאם ָלאו. ְּוַעל ָדא הֹוֵכַח. חֹוָבא ִאְתּגַ ָוְלָבַתר ֶאת ֲעִמיֶתך ּבְ אן . ּ ִמּכָ

א ָעָליו ֵחְטא   .ּוְלָהְלָאה ְוֹלא ִתּשָׂ

א ָעָליו ֵחְטא ר ָנׁש אֹוַכח ְלַחְבֵריה, ָּדָבר ַאֵחר ְוֹלא ִתּשָׂ יָון ְדּבַ ְּדָהא ּכֵ ּ ְּוִאְזְדַמן , ּ
ְלָיא ִאְתּגַ יה, ְּלאֹוָכָחא ֵליה ּבְ ָּלא ְיַסֵלק ַקּמֵ ּ ַההוא חֹוָבה ַדֲעֵבידּ ְּדָאִסיר ֵליה ַוַדאי, ּ ֶּאָלא , ּ

א ְסָתם ְלָייא, ֵייּמָ ִאְתּגַ ְּוָלא ְיַסֵלק ֲעלֹוי ַההוא חֹוָבא ּבְ ים ֲעלֹוי חֹוָבא, ּ , ְוָלא ַיְרׁשִ
ִריך הוא ָחס ַעל ְיָקָרא ְדַבר ָנׁש א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַחָייַבָיא, ְּ ֲּאִפילו ּבְ ּ פקודא ( )אכ רעיא מהימנ''ע(. ּ

  )ב''ע ע''ר' י לברכא ליה לקודשא בריך הוא וכו''ח

ֹוָפר הֹוֵלך ְוגֹו, ָּפַתח ְוָאַמר ֹוָפר. 'ְַוְיִהי קֹול ַהּשׁ ָּהָכא ִאְתְפִליגו ִסְפֵרי , ַוְיִהי קֹול ַהּשׁ ּ
י ְיהוָדה', ַּקְדָמֵאי ְוכו א ְוִרּבִ י ַאּבָ ַּעד ְדָאתו ִרּבִ ּ י ֲא, ּ ְּואֹודו ֵליה ְלִרּבִ אמר המגיה (. ָחאּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2050דף [ -ּ

ב ומסיים ''ב שורה כ''ע' מצאתי כתוב כאן זה המאמר ויען שכבר הודפס פרשת ויקרא דף ו
  )לא רציתי להדפיסו פעם שנית, ו''א שורה כ''ע' בדף ח

ַּעד ַדֲהוו ַאְזֵלי, ָּקמו ָנא ֶאת ָאִחיך , ּ ך ֹלא ִתׂשְ ַעּמֶ י ֶאְלָעָזר ֹלא ֵתֵלך ָרִכיל ּבְ ָָאַמר ִרּבִ ָ ְ

ְּוֻכְלהו ַאְתֲערו ָעַלְייהו ַחְבַרָייא, ָהא אֹוִקיְמָנא לֹון. ּּקֹום ְוֹלא ִתטֹורֹלא ִת ּ ּ ּ ֲאָבל ֵניָמא , ּ
ָתא ָדא ָפְרׁשָ ִּמָלה ּבְ ִתיב, ּ ְדך ֹלא , ּכְ ְלַאִים ׂשָ יַע ּכִ ך ֹלא ַתְרּבִ ֶהְמּתְ מֹורו ּבְ ׁשְ ֶָאת ֻחּקֹוַתי ּתִ ָ ּ

ְלַאִים ׁשַ ְלָאִים וֶבֶגד ּכִ ְזַרע ּכִ   .ֲָעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליךּּתִ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ם ֵעַדי ְנֻאם ְיָי)ישעיה מג(, ָּפַתח ִרּבִ י ְלַמַען '  ַאּתֶ ַחְרּתִ ר ּבָ ְּוַעְבִדי ֲאׁשֶ
ְדעו ְוַתֲאִמינו ְוגֹו ּּתֵ ם ֵעַדי. 'ּ ָרֵאל, ַאּתֶ ִּאֵלין ִאיּנון ִיׂשְ ַמָיא , ְוָתֵניָנן. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשְ ּ ּ

ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ)דברים ל(ִּדְכִתיב , ָעאְוַאְר ָרֵאל . ּ ֲהִעידֹוִתי ָבֶכם ַהיֹום ֶאת ַהּשָׁ ֲאָבל ִיׂשְ
ִּאיּנון ָסֲהִדין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ּ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוֹכָלא, ּ ּוׁשְ ר . ָּסֲהִדין ָעַלְייהו, ּ ְּוַעְבִדי ֲאׁשֶ

י ַחְרּתִ ך  )ישעיה מט(ִּדְכִתיב , ָּדא ַיֲעֹקב, ּבָ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ַָויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ּ
יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב)ירמיה ל(, ּוְכִתיב, ֶּאְתָפָאר ה ַאל ּתִ ְּוִאית ְדַאְמֵרי ָדא ָדִוד. ּ ְוַאּתָ ּ ְוָדִוד . ּ

יב, ַּעְבִדי ִאְקֵרי ַחְרּתִ)ישעיה לז(, ִּדְכּתִ ר ּבָ ּ ְלַמֲעִני וְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ֲאׁשֶ ּ ָּדא ָדִוד , יּ ּ
  .ִּעָלָאה

י ֲאִני הוא ְדעו ְוַתֲאִמינו ִלי ְוָתִבינו ּכִ ְּלַמַען ּתֵ ּ ּ י ֲאִני הוא. ּ ַההוא . ַּמאי ּכִ ְּדִאְתָרִעיִתי ּבְ ּ
ּוְבַההוא ַיֲעֹקב, ָּדִוד ׁש, ֲאָנא. ּ א , ְּדָתֵניָנן, ְלָפַני ֹלא נֹוַצר ֵאל. ּהוא ַמּמָ ְּקָרא קוְדׁשָ

ִריך הוא ְלַי ּּבְ ָרֵאל)בראשית לג(, ִּדְכִתיב, ֲעֹקב ֵאלְ א . ּ ַוִיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָקָרא ְלַיֲעֹקב ֵאל ּּבְ . ְלָפַני ֹלא נֹוַצר ֵאל ְוַאֲחַרי ֹלא ִיְהֶיה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ

ך ְוְבִגין ּכָ ַמר. ֲּאִני הוא, ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכָֹלא ּכְ ְּדָהא ָדִוד ָהִכי ִאְקֵרי, ְהֶיהְוַאֲחַרי ֹלא ִי. ּ ְוָלאו , ּ
ְתֵריה ָאֳחָרא   .ִּאית ּבַ

  ]ב''ו ע''דף פ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ל ִמָלה וִמָלה, ְּ ַּאְתִקין ּכָ ל ַחד ְוַחד , ּּ ּכָ
ִסְטרֹוי ּוָמֵני ָעַלְייהו ֵחיִלין ִעָלִאין. ּבְ ּ ַאְרָעאְוֵל. ּ א ְזֵעיָרא ּבְ ּבָ ּית ָלך ֲאִפילו ִעׂשְ ּ ְּדֵלית ֵליה , ָ ּ

ֵּחיָלא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ָכל ַחד ְוַחד. ּ ּ ְוָכל ַמה ְדָכל ַחד ְוַחד )תרי נוסחי(, ְּוָכל ַמה ְדָעְבִדין ּבְ
ְתִקיפו ְדַהִהיא ֵחיָלא ִעָלָאה, ָעִביד ּּכָֹלא הוא ּבִ ּּ ּ ִּדְמָמָנא ָעֵליה ְלֵעיָל, ּ ּ ְּוֻכְלהו ִנמוִסין . אּ ּ ּ

ִזיִרין ִמִדיָנא ִמן  )ב''ו ע''דף פ(ֵּלית ַמאן ְדָנִפיק . ְּוַעל ִדיָנא ַקְייִמין, ַּעל ִדיָנא ַנְטִלין, ּּגְ
ִּקיוֵמיה ְלַבר ּ ּ.  

ְּוֻכְלהו ְמָמָנן ֵרי ָעְלָמא, ּ ל ִמָלה וִמָלה, ִּמן יֹוָמא ְדִאְתּבְ ְלטֹוִנין ַעל ּכָ ִּמְתַפְקָדן ׁשִ ּּ ּ. 
ְּוֻכְלהו ַנְטִלין ַעל ִנימוָסא ָאֳחָרא ִעָלָאה ּּ ל ַחד ְוַחד, ּ יב. ְּדַנְטִלין ּכָ ָמה ִדְכּתִ  )משלי לא(, ּּכְ

ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ יָון ְדַנְטִלין ַההוא ֹחק. ַּוּתָ ּּכֵ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ
ְּדִאְתְייִהיב ְלהוְּוַההוא ֹחק , ִּאְקרון ֻחּקֹות ַמָיא ָקא ָאֵתי, ּ ּוְכֵדין ִאְתְקרון ֻחּקֹות , ִּמן ׁשְ ּ

ַמִים ַמִים ָקא ַאְתָיין. ׁשָ ּוְמָנָלן ְדִמן ׁשָ ָרֵאל הוא)תהלים פא(ִּדְכִתיב . ּ י ֹחק ְלִיׂשְ   .ּ ּכִ
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ִתיב ִגין ְדָכל ַחד ְוַחד ְמָמָנא ַע, ְּוַעל ָדא ּכְ מֹורו ּבְ ׁשְ ֶּאת ֻחּקֹוַתי ּתִ ּל ִמָלה ְיִדיָעא ּ
ָעְלָמא ַההוא ֹחק, ּבְ ך ָאִסיר ְלִמְחַלף ִזיִנין. ּּבְ ִגין ּכַ ִזיָנא ָאֳחָרא, ְּבְ ִגין . ּוְלַאֲעָלא ִזיָנא ּבְ ּבְ

ְּדָאֲעָקר ְלָכל ֵחיָלא ְוֵחיָלא ֵמַאְתַרְייהו י )אכחיש פמליא של מעלה(, ּ ּ ְוַאְכִחיׁש פוְמּבִ ּ
א   .ְּדַמְלּכָ

ְלַאִים ְלַאִיםַּמהו , ּכִ ֵבי ַמְטָרא. ּכִ ָמאן ְדָיִהיב ָאֳחָרא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּכְ  )ירמיה לז(ּכְ
ֶלא ית ַהּכֶ ד ִמיִדי, ֶאל ּבֵ ִגין ְדָלא ְלֶמְעּבַ ְלַאִים. ּּבְ ְּדָמַנע ְלָכל ִאיּנון ֵחיִלין , ְּמִניעוָתא: ּכִ ּ

ְלַאִים. ֵּמֲעִביָדָתא ִדְלהֹון ֵחיָלא ִדְלֵעיָלאְּדָעִב, ִּעְרּבוְבָייא: ּכִ ּיד ִעְרּבוְבָיא ּבְ ּ ְוַאְכִחיׁש , ּ
א י ְדַמְלּכָ ּפוְמּבִ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ַעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליך)ובגין כך(, ּּכְ ְלַאִים ׁשַ ָ וֶבֶגד ּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ יֹום ֲאָכ)בראשית ב(ּכְ י ּבְ ּנו ּכִ ּ וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ְָלך ּ

ּנו מֹות ָתמות ִּמּמֶ ַמר. ּ א, ְוָהא ִאּתְ ֵני ִפּקודֹוי ְדַמְלּכָ ְּדׁשָ ּ ְּדֵביה , ְּוַאְחַלף ֵעץ ַחִיים, ּּ ּ
ִלים ּכָֹלא ּתְ ְלָיא ְמֵהיְמנוָתא, ִּאׁשְ ּוֵביה ּתַ ּ ֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ֵניָנן. ְּוִאְתְדַבק ּבַ ֹכָלא , ְוָהא ּתָ ּּבְ

ר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה עֹוָב ֵעי ּבַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּבָ ָּדא ּכְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ד עֹוָבָדא ּכְ ְוְלֶמְעּבַ ּ ְוִאי . ּ
ִמָלה ָאֳחָרא י ּבְ ּנֵ ּתָ יה ִמָלה ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך, ִּאׁשְ ְרָיא ּבֵ יד ָעֵליה ְלׁשַ ְהוא ַאְנּגִ ּ ּ ּ ּּ.  

א ּבְ, ְוָתא ֲחֵזי ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ַאְחֵזי עֹוָבָדא ְלַתּתָ ׁשַ רּּבְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ֹאַרח ֵמיׁשָ ְּכְ ּ ,
א ִעָלָאה ְרָיא ֲעלֹוי רוַח ַקִדיׁשָ ָּנִגיד ְוָנִפיק ְוׁשַ א . ּ ֲעָתא ְדִאיהו ַאְחֵזי עֹוָבָדא ְלַתּתָ ּוְבׁשַ ּ ּ

אֹוְרָחא ֲעִקיָמא ר, ּבְ ְּדֵלית ִאיהו אֹוַרח ֵמיׁשָ ֵרי ֲעלֹוי רוַח ָאֳחָרא, ּ ֵדין ָנִגיד ְוָנִפיק ְוׁשָ , ּּכְ
יׁש, ְָלא ִאְצְטִריךְּד ר ָנׁש ִלְסַטר ּבִ ְּדָסֵטי ֵליה ְלּבַ יך ָעֵליה ַההוא רוָחא. ּ ַּמאן ָמׁשִ ּ ּ ֲהִוי . ְ

ְסָטר ָאֳחָרא, אֹוֵמר ַּההוא עֹוָבָדא ְדַאְחֵזי ּבִ ּ.  

ִתיב  ים)משלי לא(ּכְ ּתִ ה ֶצֶמר וִפׁשְ ּ ָדְרׁשָ ה. ּ ה, ָּדְרׁשָ ַּמהו ָדְרׁשָ ל ֶצֶמר ְּדַבְעָיא ְוָדִריׁש ַע. ּ
ים ּתִ ֲחָדא, ּוִפׁשְ ר לֹון ּכַ ֵרי, ַּמאן ִדְמַחּבֵ ִציִצית ֲאַמאי ׁשָ יָמא ּבְ ָּהא אוְקמוָה. ְוִאי ּתֵ ֲאָבל . ּ

ִתּקונֹוי א ּבְ ָּהָתם הוא ַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ְלמות עֹוָבָדא ּכַ ַאׁשְ ה , ּ ּתו)א ודא''נ(. ּּבְ ָּדְרׁשָ
ים ּתִ ֲחָדאְלֶמְעּבַ, ֶּצֶמר וִפׁשְ ר לֹון ּכַ ַמאן ִדְמַחּבֵ ּד נוְקָמא ּבְ ְרָיא. ּ ֲעָתא . ֲאָבל ֵאיָמַתי ׁשַ ׁשַ ּבְ

ְלמוָתא ַאׁשְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ֶפיָה, ִּדְכִתיב, ּ ֵחֶפץ ּכַ ַעׂש ּבְ ַההוא , ְוִציִצית. ַוּתַ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדָהָתם ּבְ ּ
ַכח ּתְ ֵלימוָתא ִאׁשְ ָלָלא ִדׁשְ ּּכְ ֵלימוָתא. ְּוָלא ָעִביד ִמִדי, ּ ׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ֲעָתא ְדָלא ִאׁשְ ׁשַ ֲּאָבל ּבְ ּ ,

ֲחָדא ָרא לֹון ּכַ ְִאְתַער ָעֵליה רוָחא ְדָלא ִאְצְטִריך, ַּמאן ְדָאֵתי ְלַחּבְ ּ ּ ּ.  

ִּמָלה ָדא ַמאן אֹוַכח ְטָרא ַחד. ַקִין ְוֶהֶבל אֹוְכָחן. ּ ְטָרא , ְּדָדא ָאֵתי ִמּסִ ְוָדא ָאֵתי ִמּסִ
ֲחָדאּוְבִגין . ָאֳחָרא ָרא לֹון ּכַ ך ָלא ִלְבֵעי ָלן ְלַחּבְ קין והבל . ג מלה דא מאן אוכח''א ל''ס(. ְּכָ

ָנא ְדַקִין)אוכחן ָנא ְדֶהֶבל, ּ ְוָקְרּבְ י ָקְרּבְ ּמֵ   .ִּאְתְרַחק ִמּקַ

ֲעְטֵנז ֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליך ְלַאִים ׁשַ ְָוַעל ָדא וֶבֶגד ּכִ ּ  ֹלא ַיֲעֶלה, ָֹלא ַיֲעֶלה ָעֶליך ְסָתם. ּ
ך ְלָטָאה ּבָ ְָעֶליך רוָחא ָאֳחָרא ְלׁשַ ָּ ָרא . ּ ְּוִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ְדַכׁשְ ּ ְ

ָמה ְדָיאות ּּכְ א, ּ ְרָיא ָעֵליה רוַח ַקִדיׁשָ ּוְבַההוא עֹוָבָדא ׁשַ ּ ּ ּרוַח ִעָלָאה, ּ יה, ּ א ּבֵ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ ,
ין  א ְמַקְדׁשִ ָּאָתא ְלִאְתַקְדׁשָ י ָקדֹוׁש ֲאִני ְיָי, ֵּליהּ ים ּכִ ם ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ּתֶ ִּדְכִתיב ְוִהְתַקִדׁשְ ּ'.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2052דף [ -ּ

  ]א''ז ע''דף פ -' גזוהר חלק [

ִתיב וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ּּכְ ָעְלָמא, ּ ִרים ָאָדם ִמיָתה ּבְ ּוַמה ַעל ָדא ּגָ ַּמאן ְדַאְחֵזי , ּ
ְעֹוָבָדא ָאֳחָרא ְדָלא ִאְצְטִריך הַעל ַא, ּ ָמה ְוַכּמָ ְטָרא ָדא . ׁשֹור ַוֲחמֹור אֹוָכָחן. ַחת ּכַ ִּמּסִ

ְטָרא ָדא ִאְקֵרי ֲחמֹור, ִאְקֵרי ׁשֹור ּוִמּסִ ִתיב , ּ ׁשֹור )דברים כב(ְּוַעל ָדא ּכְ  ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ
ּוַבֲחמֹור ַיְחָדו ֲחָדא. ּ ֲעִביד ִעְרּבוְבָייא ּכַ ָר, ָּלא ּתַ ִגין ְדִאְתַער ְלִאְתַחּבְ א ִסְטָרא ָאֳחָרא ּּבְ

ֲחָדא א ָעְלָמא, ּכַ ּוַמאן ְדָפִריׁש לֹון. ְלַאְבָאׁשָ ָעְלָמא, ּ ָלָמא ּבְ י ׁשְ ַמאן , ּאוף ָהָכא. ַאְסּגֵ
ָמה ְדָאְמרו ְווָנא ּכְ ַההוא ּגַ ְּדָפִריׁש לֹון ּבְ ּ ּ ַכח ׁשוַע , ּ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ָּטווי ְונוז  )א''ז ע''דף פ(ּ ּ

ֲחָדא ר ָנׁש, ּכַ ָלָמא ָעֵליהַהאי ּבַ י ׁשְ ל ָעְלָמא, ּ ַאְסּגֵ   .ְוַעל ּכָ

ים ּתִ ָנא ְדַקִין ֲהָוה ִפׁשְ ָּקְרּבְ ָנא ְדֶהֶבל ֲהָוה ֶצֶמר, ּ ָדא, ְּוָקְרּבְ ָּלאו ָדא ּכְ ָדא, ּ ְּוָלאו ָדא ּכְ ּ .
ָּרָזא ְדִמָלה ְלַאִים ֲהָוה, ּ ְִעְרּבוְבָיא ְדָלא ִאְצְטִריך, ַקִין ּכִ ּ ָּלא ִזיָנא ְדַחָוה ְּד, ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּ ּ

ֵניה ֵמַההוא ִסְטָרא ָקא ַאְתָיא. ְוָאָדם ְּוקוְרּבָ ּ ֶּהֶבל ִמִזיָנא ֲחָדא ְדָאָדם ְוַחָוה. ּ ּוְבֵמָעָהא . ּ
ֵרין ִסְטִרין רו ִאֵלין ּתְ ְּדַחָוה ִאְתַחּבָ ּ ּ ֲחָדא. ּ רו ּכַ ּוְבִגין ְדִאְתַחּבָ ּ א , ּ ְייהו ּתֹוַעְלּתָ ָּלא ַאְתָיא ִמּנַ

  .ּוִאְתֲאִבידו, ָמאְלָעְל

ִּסְטָרא ִדְלהֹון ַקְייָמא, ְּוַעד יֹוָמא ֵדין עֹוָבָדא ְדִחּבוָרא ָדא. ּ ְרֵמיה ּבְ ּוַמאן ְדַאְחֵזי ּגַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ֲחָדא ַער ָעֵליה ִאיּנון ִסְטִרין ּכַ ִּאּתְ אִרי ֲעלֹוי רוָחא ָאֳחָרא, ְוָיִכיל ְלִאְתְזָקא, ּ ְּדָלא , ְּוׁשָ

יןְוִיׂשְ. ְִאְצְטִריך א ְלֶמֱהִוי ַקִדיׁשִ ָעָרא ָעַלְייהו רוָחא ַקִדיׁשָ ָעאן ְלִאּתְ ָּרֵאל ּבָ ּ ּ ָחא , ּ ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ
ָלָמא ׁשְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבִ ּּבְ ּ ּ.  

ִתיב  רֹו )ויקרא ו(ּכְ ׂשָ ד ִיְהיו ַעל ּבְ ּ ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמדֹו ַבד וִמְכְנֵסי ּבַ  )ובאבנט בד יחגור(ּ
דֲאַמא ָאֳחָרא. ְיִחיָדאי, י ִאְקֵרי ּבַ ים ּבְ ּתִ ָרא ְלַהאי ִפׁשְ ֵעי ְלַחּבְ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ְּוַעל ָדא ָלא , ּ

ים ּתִ ִתיב ִמדֹו ִפׁשְ   .ֶּאָלא ַבד ְיִחיָדָאה, ּכְ

ַהאי ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ד. ְּוַכֲהָנא ֲאַמאי ִאיהו ּבָ ֶּאָלא ִאֵלין ָמאֵני ּבַ ֵעי ְלִאְתֲחָזָא, ּ הו ּבָ ּה ּבְ
ח ָהעֹוָלה ד ֲהָוה ַמְפֵני ִקְטָרא , ַעל ִמְזּבַ ָנא ְדעֹוָלה)א קטמא''ס(ּכַ ּ ְדִדׁשְ ְּדָהא עֹוָלה , ּ

א ָקא ַאְתָיא יׁשָ ְטָרא ְדֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִהְרהוָרא ּבִ ִּמּסִ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ הו , ּ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּּבָ
ְלחֹוַדְייהו ִעְרּבוְבָיא, ּּבִ ָמה ְדַאָמָרןְּוָלא ּבְ ל ִאיּנון חֹוִבין , ּ ּכְ ר ָנׁש ּכָ ָפר ֵליה ְלּבַ ִגין ְדִיְתּכַ ּּבְ ּ ּּ

ְּדַאְתָיין ֵמַההוא ִסְטָרא ּ.  

א ַכח, ְּוַכד ָעֵייל ְלַמְקְדׁשָ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ֲּאַתר ִדׁשְ ֵלימוָתא, ּ ְּוָכל ִאיּנון פוְלָחֵני ִדׁשְ ּ ּ ַאף , ּּ
רו ב ְדִאְתַחּבָ ַּעל ּגַ הֵלית ָלן , ּ ִציִצית, ּּבָ ָמה ְדַאָמָרן ּבְ רו , ּּכְ ָכחו ְוִאְתֲחּבְ ּתְ ן ִאׁשְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ ּ

ל ִאיּנון ַזְייִנין ִדְלֵעיָלא ּּכָ ּ א, ּּ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵני ַמְקְדׁשָ ָיין , ּ ּנְ ָמה ַזְייִנין ְמׁשַ יה ּכַ ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ ּ
ָּדא ִמן ָדא ּמָ, ּ ִלילו ּתַ ְּוֻכְלהו ִאְתּכְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּ ּן ּכְ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ א , ַּזּכָ ְּדקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ָיִהיב ְלהו אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט ּּבְ ּ ּ ּאֹוַרְייָתא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְ ָאר , ּ ל ׁשְ ְּוִריַחם ְלהו ִמּכָ
ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה יב, ַעּמִ י ֶאְתֶכ)מלאכי א(, ִּדְכּתִ   .'ם ָאַמר ְיָי ָאַהְבּתִ
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י ִחָייא ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ּ ל ֵעץ ַמֲאָכל ְוגֹו, ּ ם ּכָ ֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ וְנַטְעּתֶ ִּכי ּתָ ּ' .
ל ִפְריֹו ֹקֶדׁש ִהלוִלים ַלְיָי ָנה ָהְרִביִעית ִיְהֶיה ּכָ ּוַבּשָׁ ּּ ֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ. 'ּ ָּהא אוְקמוָה , ִּכי ּתָ ּ

ְּדָהא ִאיָלָנא ָלא ָעִביד ֵפיִרין, א ֲחֵזיֲאָבל ּתָ, ַּחְבַרָייא ַאְרָעא, ּ ְּוַאְרָעא ַאִפיק . ֶּאָלא ּבְ
א ְלָעְלָמא, ְלהֹון ְּוַאְרָעא ָלא ַעְבָדא ֵפיִרין ֶאָלא ִמּגֹו ֵחיָלא ָאֳחָרא . ְּוַאְחֵזי ַההוא ִאיּבָ ּ ּ

ְּדָעָלה א ָלא ַעְבָדא ֵפיִרין. ּ ָמה ְדנוְקּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ֵחיָלא ִדְדכוָראֶּאָלא ִמּגֹו, ּ ּ.  

א ְלמוָתא, ְּוַההוא ִאיּבָ ַאׁשְ ִלים ּבְ ּתְ ִנין, ָּלא ִאׁשְ ַלת ׁשְ ְּוֵחיָלא ָלא ִאְתָפְקָדא . ַעד ּתְ
ִלים ּתְ ָּעֵליה ְלֵעיָלא ַעד ְדִאׁשְ ָקַנת . ּּ ִלים ִאְתָפְקָדא ָעֵליה ֵחיָלא ְוַאְרָעא ִאְתּתְ ּתְ ַתר ְדִאׁשְ ּּבָ ּּ

יה ַל. ּּבֵ יה ְוָלא ְּדָהא ַעד ּתְ ָקַנת ּבֵ ִנין ַאְרָעא ָלא ִאְתּתְ ִליַמת )אשתכחת(ּת ׁשְ ּתְ א ''ס( ִאׁשְ

יה)א אסתכמת''נ( )אתבסמת ֵלימוָתא. ּ ִעּמֵ ֵדין הוא ׁשְ ֲחָדא ּכְ ָקנו ּכַ ִלים ְוִאְתּתְ ּתְ ַתר ְדִאׁשְ ּּבָ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ָרא, ּנוְקּבָ ָלת ִזְמִנין ְדִאְתַעּבְ א ִד, ַּעד ּתְ ִליםִּאיּבָ ּתְ ַתר ג. ְמָעָהא ָלא ִאׁשְ ' ּבָ
א, ִּעידוָאן ַההוא ִאיּבָ ָקַנת ּבְ א ִאְתּתְ ּנוְקּבָ ֲחָדא, ּ מו ּכַ ּכָ ִלימו . ְּוִאְסּתְ א ׁשְ ֵדין ַההוא ִאיּבָ ּּכְ ּ
ְּדֹכָלא ִפירו ְדֹכָלא, ּ ּוׁשְ ּ ּ ַתר ְדָנַפק. ּּ ִנין ָלא ִאית ֵליה ֵחיָלא ְלֵעיָלא' ַעד ג, ּּבָ ּׁשְ ְּדָהא , ּ

ׁשוָלא ִדיֵליהּכְ ִלים ּבִ ּתְ ֵּדין ִאׁשְ ּ ִליָתָאה ְלִאֵמיה, ֵּלִוי ִאְתְרֵעי ִמּכָֹלא. ּ יה, ּּתְ ַנת ּבֵ ּקָ ְּדִאְתּתָ ּ ,
ַמת ס ֲהֵדיה)ואתבסמת(א ''ְוִאְסַתּכְ   .ּ ּבַ

  ]ב''ז ע''דף פ -' גזוהר חלק [

ַתר ג ִנין' ּבָ ַדת ָעֵליה , ׁשְ ִּאְתְפּקָ ָנה . ָּאה ְלֵעיָלאּ ֵחיָלא ִעָל)א אתפקד עלה''ס(ּ ּוַבּשָׁ
ל ִפְריֹו ֹקֶדׁש ִהלוִלים, ָהְרִביִעית ִּיְהֶיה ּכָ ּ ַּמאי ֹקֶדׁש ִהלוִלים. ּ ָחן. ּ ּבְ ָחא ֵליה , ּּתוׁשְ ּבְ ְּלׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ אן ְוֵאיָלך ָרָזא ְדִמָלה. ַעד ָהָכא. ּ ִּמּכָ ּ ָנה , ְ  )ב''ז ע''דף פ(ְּדַבּשָׁ

ִריך הואָהְרִביִעית ִמ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּזְדָווַגת ּכְ ּ ּ ְּ ַכח, ּ ּתְ ְּוִהלוָלא ַחד ִאׁשְ יב . ּ ִּדְכּתִ
ֹּקֶדׁש ִהלוִלים ִזְמָנא , ּ   .ֲחָדא )א בזווגא''ס(ִּהלוָלא ְוֶחְדָוה ּבְ

ָנה ִריך הוא)הרביעית( ַמאי ׁשָ א ּבְ ּ ָדא קוְדׁשָ ּ ָנה ָהְרִביִעית, ְוָתֵניָנן. ְּ ֶנֶסת ָּד, ׁשָ א ּכְ
ָרֵאל ְדִאיִהי ַקְייָמא ְרִביָעָאה ְלכוְרְסָייא ִּיׂשְ ִריך הוא , ְּוֹכָלא ַחד, ּּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ְּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ה ּבִ ִּמְזַדַווג ּבָ ּ ַכח, ּוְכֵדין ִהיא ֹקֶדׁש, ּ ּתְ א ִאׁשְ ְּוִהלוָלא ַקִדיׁשָ ּ וקודשא בריך (, ּ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה , ְּכֵדין ַחָייִלין ִאְתָמָנן ַעל ָעְלָמאּ ו)הוא אזדווג בהדה ל ִמָלה וִמָלה ּכַ ַּעל ּכָ ּּ ּ
ְלהו ְרָכאן ּכֻ אן וְלָהְלָאה ִמְתּבָ ִּמּכָ אִרי ְלֵמיַכל, ּּ ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ְוׁשָ ׁשְ ְלהו ּבִ ְּדָהא ּכֻ ּּ ּ ּ ּ ,

א ֵלימוָתא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ׁשְ ּּבִ ּ ּ.  

ִלים  ּתְ א וֵמֵעיָלאְוַעד ָלא ִאׁשְ ּתָ ֹכָלא ִמּתַ ּּבְ יה, ּּ יה. ָּאִסיר ְלֵמיַכל ִמּנֵ ּוַמאן ְדָאִכיל ִמּנֵ ּ ּ ,
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ִריך הוא וּבִ א ּבְ קוְדׁשָ ַמאן ְדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ָלא , ְּ א ּבְ ְּדָהא ַההוא ִאיּבָ ּ

א ַקְייָמא ְּרׁשוָתא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ אֵרי ָע, ּּ ִליםְּדָלא ׁשָ ּתְ ֵּליה ַעד ְדִיׁשְ ּוְבָלא ְרׁשוָתא. ּ ּ .
ָאה ּתָ ַמת , ּתַ יה)א אתבסמת''ס(ְּדָהא ָלא ִאְסַתּכְ ּ ֵחיָלא ְדַאְרָעא ּבֵ יה. ּ ְּוַההוא ְדָאִכיל ִמּנֵ ּ ּ ,

א ְרֵמיה ְדֵלית ֵליה חוָלָקא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ַּאְחֵזי ּגַ ּ ּ ּ ִריך ָעֵליה, ּ ְּוִאי ּבָ ָרָכה ְלַבָטָלה, ְ . ּ הואּּבְ
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ְרָיא ֲעלֹוי ען ָלא ׁשַ ִריך הוא ַעד ּכָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ יה חוָלָקא, ְּ ְּוֵלית ּבֵ ְזִביָנן . ּ ַרֲחָמָנא ִליׁשֵ
יִחין ִליָקָרא ְדָמאֵריהֹון ּגִ ֵּמִאיּנון ְדָלא ַמׁשְ ּ ּ.  

 ] בשנה185יום [סדר הלימוד ליום ח ניסן 

ָעְלָמא  ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּדיןּ ִתיב , ּ  ְוֹאַרח )משלי ד(ָּעַלְייהו ּכְ
אֹור נֹוַגה ַּצִדיִקים ּכְ ִגין ִדְבַההוא ִזְמָנא. ּ ּּבְ ַקְדִמיָתא, ּ א ּבְ נוְקּבָ ְרָיא ּבְ ַלק ִחְוָיא ְדׁשַ ִּיְסּתָ ּ ,

ַקְדִמיָתא ד ּבְ ַאְתֵריה ּכַ ֵרי ּבְ ְּוֵייֵתי ְדכוָרא ְלִמׁשְ ּ ִליםְּוֹכָלא ְיֵה, ּ ָאה . א ׁשְ ִזְמָנא ְדַזּכָ אָנא ּבְ ּּתָ
ָעְלָמא ְוכו אֵרי ּבְ ָמר ִיְפָרח' ּׁשָ ּתָ אמר המגיה המאמר הזה ימצאהו המעיין (. ַּעד ַצִדיק ּכַ

  )ב''א שורה כ''ו ע''ד ומשלים דף י''ב שורה כ''ד ע''בפרשת ויקרא דף י

י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר ּלו ַעל ַהָדם ֹלא ֹתאְכ)ויקרא יט(, ִּרּבִ ה ֲאַתר אוְקמוָה . ּ ַכּמָ ָּהא ּבְ ּ
ְלָייא. ְּוָכל ָהֵני ְקָרֵאי ֲאַבְתֵריה, ַּחְבַרָייא ִאְתּגַ ֲאָבל ַהאי ְקָרא ִאית . ְוָכל ַחד ְוַחד ּבְ

יה קום ְוגֹו, ְּלִאְתָעָרא ּבֵ יָבה ּתָ ִּדְכִתיב ִמְפֵני ׂשֵ יָבה. 'ּּ יָבה ְדאֹוַרְייָתא ְס, ִּמְפֵני ׂשֵ . ָתםּׂשֵ
קום ִקיוָמא , ּּתָ ר ָנׁש ְלֵמיָקם ּבְ אן ְדָבֵעי ּבַ ִּמּכָ ֵמי ֵסֶפר )מכאן דבעי בר נש למיקם(ּּ  ִמּקָ
ד ֲהָוה ָחֵמי ֵסֶפר ּתֹוָרה,  ָסָבא)א ייסא''ס(ְּוָהִכי ַרב ַהְמנוָנא , ּתֹוָרה יה, ּכַ ּמֵ , ֲּהָוא ָקם ִמּקַ

קום יָבה ּתָ ְּוָאַמר ִמְפֵני ׂשֵ א עביד ליה ''ס( )מש דאורייתא הוא קם מקמיהכד הוה חמי חו(. ּ

ַגְווָנא ָדא)והוי אמר והדרת פני זקן( )הדורא יה , ּ ּכְ ִקיוֵמיה ְלַקּמֵ ר ָנׁש ְלֵמיָקם ּבְ ֵעי ּבַ ּּבָ ּ ּ ּ
ְלִמיד ָחָכם ִקיוָמא , ְדּתַ ִגין ְדִאיהו ָקִאים ּבְ ּּבְ ּ א ִעָלָאה)א בדיוקנא''נ(ּּ ּ ַקִדיׁשָ ְוָרַמז ְלַכֲהָנא . ּ

א ִעָלָאה)א והכא רמיז לעתיקא''ס(ָּלָאה ִע ּ ַקִדיׁשָ ִּדְכִתיב ְוָהַדְרּתָ ְפֵני ָזֵקן, ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ָעְלָמא ְמעֹון. ּבְ י ׁשִ ַעל ֶפה, ָאַמר ַרּבִ ּבְ ְכָתב ְוֶרֶמז ְלתֹוָרה ׁשֶ ּבִ אן ֶרֶמז ְלתֹוָרה ׁשֶ   .ִּמּכָ

ֵניָנן א הוא ְדָאָתא, ְּותו ּתָ ַּהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ קום, ּ יָבה ּתָ ִּמְפֵני ׂשֵ יה , ּ ָמה ְדִאְתֲערו ּבֵ ּּכְ ּ ּ
קום, ַּחְבַרָייא יָבה ּתָ ִּמְפֵני ׂשֵ ִסיבוָתא, ַּאְזַהר ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּ ַלק ּבְ ִּדְיקום , ַּעד ָלא ִיְסּתָ ּ

ָעְלָמא ִקיוָמא ָטָבא ּבְ ּּבְ ִגין ְדֵדין הוא ִהדוָרא ֵליה, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ָבָחא ֵליה ֲאָבל ְלסֹוף יֹומֹוי ֵלית , ּ ּׁשְ
ך ל ּכַ ר ָנׁש ּכָ יׁש, ְְלּבַ ד ִאיהו ִסיב ְוָלא ָיִכיל ְלֶמֱהִוי ּבִ ָבָחא ִדיֵליה. ּּכַ ֶּאָלא ׁשְ ּ ד ִאיהו , ּ ּּכַ

תוְקֵפיה ּּבְ א ָצַווח ְוָאַמר. ְּוִאיהו ַטב, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ר ָנַער )משלי כ(, ּוׁשְ ַמֲעָלָליו ִיְתַנּכֶ ם ּבְ  ּגַ
ַגְווָנא . 'ְוגֹו ִתיבּכְ חורֹוֶתיך)קהלת יב(, ָּדא ּכְ יֵמי ּבְ ָ וְזכֹור ֶאת ּבֹוְרֶאך ּבִ ָּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ

ָנא ָקָמן)הכי הוא(ַּוַדאי , ֶאְלָעָזר ִריך הוא, ּ אֹוְרָחא ָדא ְמֻתּקָ א ּבְ ְּוַהאי אֹוְרָחא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ.  
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י יֹוֵדַע)תהלים א(, ָּפַתח ְוָאַמר ִעים ּתֹאֵבד'  ְיָי ּכִ ְֶדֶרך ַצִדיִקים ְוֶדֶרך ְרׁשָ ְּ י יֹוֵדַע . ּ ַמאי ּכִ
ָאְרָחא ְדַצִדיַקָייא, ֶּאָלא. 'ְיָי ח ּבְ ּגַ ִריך הוא יֹוֵדַע ְוַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָנא , ְּלאֹוָטָבא ְלהו, ְּ ּוְלַאּגָ

ְייהו ְלַנְטָרא ְלהו, ְּלהו ְּוהוא ָאִזיל ַקּמַ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ֵעי ְדִלֱהִוי ַהִהיא , ּ ַּמאן ְדָנִפיק ְלָאְרָחא ּבָ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּאְרָחא ְדקוְדׁשָ ּ ֲהַדְייהו, ְּ ף ֵליה ּבַ ּתַ ּתַ ְּוִיׁשְ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י יֹוֵדַע ְיָי, ּ ְֶדֶרך ' ּכִ ּ
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ִעים ּתֹאֵבד ְַצִדיִקים ְוֶדֶרך ְרׁשָ ְרָמה. ּ א ּבְ, ִּהיא ִמּגַ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ִּריך הוא ָלא ּ  )א''ח ע''דף פ(ְ

מֹוַדע ֵליה ְלַההוא ָאְרָחא ִדְלהֹון ּתְ ִּאׁשְ ּ ֲהַדְייהו, ּ   .ְּוָלא ָאִזיל ּבַ

ִתיב ֶדֶרך ְּכְ ין ַהאי ְלַהאי, ּוְכִתיב ֹאַרח, ּ ְֶדֶרך, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ א : ּ ֵני ָנׁשָ ָאר ַקְרסוֵלי ּבְ ִּדׁשְ
ה ָּאְזלו ּבָ ְּדִאיהו ִאְתְפַתח: ֹאַרח. ּ ּ וארח ) ד''איוב ל(דא ארח כמה דאת אמר ( ִמן ִזְמָנא ְזֵעיָרא ּ

ִתיב)לחברה עם פעלי און אֹור ֹנַגה הֹוֵלך )משלי ד(, ּ ְוַעל ָאְרָחא ָדא ּכְ ְ ְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ּ ּ
ן ְיִהי ָרצֹון. ָּואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום   .ָאֵמן ּכֵ

רוך ְיָי ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן'  ְיָיְִיְמלֹוך. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  פרשת אמורזוהר 
ֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ְלֶנֶפׁש ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)א''ויקרא כ( ה ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ ֶאל ֹמׁשֶ

יו ַעּמָ א ּבְ י יֹוֵסי. ֹּלא ִיַטּמָ ַּמאי ַטְעָמא ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ָאַמר ִרּבִ יב ְלֵעיָלא, ּ ִּדְכּתִ ְוִאיׁש , ּ
י ִיְהֶיה ָבֶהם אֹוב אֹו ִיְדעֹוִני מֹות יוָמתו ה ּכִ ּאֹו ִאּשָׁ ּ ְּוָסִמיך ֵליה ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים, ּ ְ .

ָרֵאל)משמע(ֶּאָלא  יָון ְדַאְזַהר ְלהו ְלִיׂשְ ּ ּכֵ ֹכָלא, ּ א ְלהו ּבְ ְּלַקְדׁשָ ּ ַּאְזַהר ְלהו ְלַכֲהֵני , ּ
א לֹון ִין.ְּוֵכן ַלְלִוִים, ְּלַקְדׁשָ יב ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים.  ְלַכֲהֵני ִמּנַ ִין. ִּדְכּתִ יב. ְלֵלָוֵאי ִמּנַ , ִּדְכּתִ

ר ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם)במדבר יח( ַדּבֵ ין . ּ ְוֶאל ַהְלִוִים ּתְ ִאין ַקִדיׁשִ ְלהו ַזּכָ חון ּכֻ ּכְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ
  .ַּדְכָיין

ֵני ַאֲהֹרן ֵני ַאֲהֹרן,ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ ְּוִכי ָלא ְיַדְעָנא ִדְבֵני ,  ַמאי ַטְעָמא ָהָכא ּבְ
ֵני ַאֲהֹרן. ַּאֲהֹרן ִניְנהו ֵני ֵלִוי, ֶּאָלא ּבְ ֲהֵני ְדָעְלָמא, ְוָלא ּבְ ירוָתא ְדָכל ּכַ ְּדַאֲהֹרן ְדהוא ׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ִריך הוא ִמּכָֹלא א ּבְ ְּדֵביה ִאְתְרֵעי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ד, ְּ ִגין ְלֶמְעּבַ ָעְלָמאּבְ ָלָמא ּבְ ּוְבִגין ְדַאֲהֹרן ,  ׁשְ ּ
ָּאְרחֹוי ַסִליקו ֵליה ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ַדל ְלַאְסּגָ ּתָ ְּדָכל יֹומֹוי ְדַאֲהֹרן ֲהָוה ִמׁשְ ּ ּ .

ך ְוְבִגין ְדאֹוְרחֹוי ּכַ ּ ִריך הוא ְלַהאי, ּ א ּבְ ָּסִליק ֵליה קוְדׁשָ ּ ָפַמְלָי, ְּ ָלָמא ּבְ א ְלֵמיַעל ׁשְ
ִּדְלֵעיָלא ֵני ַאֲהֹרן, ּ ך ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ ְוְבִגין ּכַ ּ.  

ֵני ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם י ְיהוָדה ָפַתח. ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ ִּרּבִ  ָמה ַרב )תהלים לא(, ּ
ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ְוגֹו ָטוְבך ֲאׁשֶ ָּ ַָמה ַרב טוְבך. 'ּ ָמה ִעָלָאה ְוַיּקִ, ּ ַּההוא ְנהֹוָרא , יָראּּכַ

ִּעָלָאה ְדִאְקֵרי טֹוב י טֹוב, ּ יב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ִּדְכּתִ ְּוָדא הוא אֹור ַהָגנוז. ּ ּ ,
ָעְלָמא ִריך הוא ַטב ּבְ א ּבְ ְּדֵביה ָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ְּ ִגין ְדֵביה , ְּוָלא ָמַנע ֵליה ּבְ ּּבְ ּ

ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך. ָּקִאים ָעֵליהְו, ִּמְתַקֵיים ָעְלָמא א , ִּדְתָנן, ֲָאׁשֶ ְּנהֹוָרא ִעָלָאה ָעֵבד קוְדׁשָ ּ
ָרא ָעְלָמא ד ּבָ ִריך הוא ּכַ ּּבְ ְּוָגִניז ֵליה ְלַצִדיַקָיא ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ

ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך   .ֲָאׁשֶ

ך ְָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ֵרי ָעְלָמא, ְלּתָָּפַע. ּ ִזְמָנא ְדִאְתּבְ ַּההוא ְנהֹוָרא ֲהָוה ָקִאים ְוָנִהיר , ּּבְ
א ְדָעְלָמא ְלַסְייֵפי ְדָעְלָמא ֵּמֵריׁשָ ִריך הוא. ּ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ד ִאְסּתָ ּּכַ ְּלִאיּנון ַחָייִבין , ְּ ּ
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ָעְלָמא ִּדְזִמיִנין ְלַקְייָמא ּבְ ִניז ֵליה ְלַההוא ְנהֹוָרא, ּ ּּגָ יב , ּ ִעים )איוב לח(ִּדְכּתִ ַנע ֵמְרׁשָ  ְוִיּמָ
ין ְלַאְנָהָרא ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. אֹוָרם ְּוַזּמִ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך, ּּ ְָוָדא הוא ֲאׁשֶ ּ ּוְכִתיב , ּ

ְכָנֶפיָה)מלאכי ג( ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ּ ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָקִאים ְלֵמיַהך ְלַההוא ָעְלָמא, ּתָ ׁשַ ּּבְ ֵבי ַמְרֵעיה, ְּ ְּוהוא ּבְ ַאְתָיין , ּ
לוִחין' ָּעֵליה ג ן, ּׁשְ ּמָ ַהאי ָעְלָמא, ְוָחֵמי ּתַ ד ִאיהו ּבְ ר ָנׁש ְלֵמֱחֵמי ּכַ ַּמה ְדָלא ָיִכיל ּבַ ּ .

ּיֹוָמא ְדִדיָנא ִעָלָאה הוא, ְּוַההוא יֹוָמא ֵעי ִפְקדֹוָנא ִדיֵליהְּדַמְל, ּּ א ּבָ ּּכָ ּ ר . ּ ָאה ַההוא ּבַ ַּזּכָ
ַגִויה, ָנׁש ָמה ְדִאְתְייִהיב ֵליה ּבְ א ּכְ ְּדִפְקדֹוֵניה ָאִתיב ְלַמְלּכָ ּ ּ ּ ף . ּ ִּאי ַההוא ִפְקדֹוָנא ִאְתְטּנָ ּ

ִטּנוֵפי ּגוָפא ּּבְ א ְלָמאֵרי ִפְקדֹוָנא, ּ   .ַּמה ֵייּמָ
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יה, ַקף ֵעינֹויָז ְות ָקִאים ַקּמֵ ְּוָחֵמי ְלַמְלַאך ַהּמָ יֵדיה, ְ ִליָפא ּבִ ְּוַסְייֵפיה ׁשְ ַּקְסַטר , ּ
ַקְטִרין ר ָנׁש, ּבְ קוְטָמא ְדַההוא ּבַ ּּבְ ּ ֹכָלא. ּ יו ּבְ א ַקׁשְ ְּוֵלית ָלה ְלַנְפׁשָ ּ ְפִריׁשו ִדיָלה ִמן , ּ ּּכִ ּ ּ

אַּעד ְדָח, ּוַבר ָנׁש ָלא ִמית. ּּגוָפא ִכיְנּתָ א, ֵמי ִלׁשְ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ יאוְבּתָ ּוִמּגֹו ְסִגיאות ּתִ ּ ּ ּ ,
א ַנְפַקת  א )ב''ח ע''דף פ(ַנְפׁשָ ִכיְנּתָ ָלא ִלׁשְ   .ְלַקּבְ

ַתר ְדָנְפָקא ה , ּּבָ ק ּבָ א ְדִאְתַדּבָ ַּמאן ִאיִהי ַנְפׁשָ ּ גוָפא )א ותתקבל''ס(ּ ל ּבְ א ''ס( ִּויַקּבְ

ּ ְוָהא אוְקמוָה ְל)בגווה א ִמן ּגוָפא. ָהֵני ִמֵליּ ַתר ְדָנְפָקא ַנְפׁשָ ּּבָ ָלא , ּ ַאר ּגוָפא ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ
ָלא ְקבוָרָתא, ּרוָחא ק ֵליה ּבְ ּבַ ָּאִסיר ְלִמׁשְ יב, ּ  ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל )דברים כא(, ִּדְכּתִ

יֹום ַההוא ֶרנו ּבַ ְקּבְ י ָקֹבר ּתִ ָּהֵעץ ּכִ ִגין ְדֵמיָתא ְדִיׁשְ. ּּ ּּבְ ֵהי כּ עֹות''ּתָ ְּדִאיּנון יֹוָמם , ד ׁשָ ּ
ָלא ְקבוָרָתא, ָוַלְיָלה ְייפֹוי ִדְרִתיָכא, ּּבְ ׁשַ ָּיִהיב ַחִליׁשוָתא ּבְ א , ּ א ְדקוְדׁשָ ב ַעִביְדּתָ ּוְמַעּכֵ ּ

ַזר ָעֵליה ִריך הוא ּגָ א ּבְ ר ְדקוְדׁשָ ִריך הוא ִמְלֶמְעַבד ְדֶאְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ִגין ְלֵמיֵתיה ּבְ, ְּ ִּגְלּגוָלא ּּבְ
ַההוא יֹוָמא ְדִאְתְפָטר, ָאֳחָרא ִּמַיד ּבְ ּ ּ ְּוָכל ִזְמָנא ְדָלא ִאְתְקַבר ּגוָפא. ְּלאֹוָטָבא ֵליה, ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְמָתא ָלאו ָעאַלת ָקֵמי קוְדׁשָ ִּנׁשְ גוָפא ָאֳחָרא, ְּ , ְּוָלא ַיְכָלא ְלֶמֱהִוי ּבְ
ְנָייָנא ִגְלּגוָלא ּתִ ְמָתא ּגוָפא ָאֳחָראְּדָלא ָיֲהִב, ּּבְ ְּוָדא ָדֵמי . ַּעד ְדִיְתְקָבר ַקְדָמָאה, ּין ְלִנׁשְ

ֵתיה ְּלַבר ָנׁש ְדֵמיַתת ִאּתְ ָתא ָאֳחָרא, ָּלא ִאְתֲחֵזי ֵליה, ּ ַּעד ְדָקִביר , ְלֵמיַסב ִאּתְ
ּוְבִגין ָדא ָאְמָרה אֹוַרְייָתא, ְּלַקְדֵמיָתא   .ֹלא ָתִלין ִנְבָלתֹו ַעל ָהֵעץ, ּ

ְמָתא ִמן ּגוָפא, ר ַאֵחרָּדָב א ִנׁשְ ד ִאְתָפְרׁשָ ּּכַ ּוַבְעָיא ְלֵמיָזל ְלַההוא ָעְלָמא, ּ ָלא , ּ
יעול ְלַההוא ָעְלָמא ּּתֵ הֹוָרא, ּ ַּעד ְדָיֲהִבין ָלה ּגוָפא ָאֳחָרא ִמּנְ ּ . ּוְלָבַתר ַיְכָלא ְלֵמיַעל, ּ

ְנַדע ּוֵמֵאִלָיהו ּתִ ּ ֵרין ּגוִפין, ּּ ַּדֲהוֹו ֵליה ּתְ ּ א,ּ א ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ַחד ְדֵביה ִאְתֲחֵזי ְלַתּתָ ְּוַחד ְדֵביה , ּ ּ
ין, ִּאְתֲחֵזי ְלֵעיָלא ין ַמְלֲאִכין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ה ְדגוָפא ָלא ִאְתְקַבר. ּּבֵ ּמָ ְּוָכל ּכַ ַּצֲעָרא הוא , ּ

ְמָתא ְרָייא ֲעלֹוי, ְלִנׁשְ ְּורוַח ִמְסֲאָבא ִאְזְדַמן ְלׁשַ ּוא ּגוָפאּוְלַסָאָבא ְלַהה, ּ ּ.  

ּוְבִגין ְדַההוא רוַח ִמְסֲאָבא ּ ּ ְּלֵמיַבת ַההוא ּגוָפא , ָּלא ִלְבֵעי ֵליה ְלִאיִניׁש, ִּאְזְדַמן, ּ ּ
ֵליְלָיא, ֵליְלָיא ַחד ַכח ּבְ ּתְ ִגין ְדרוַח ִמְסֲאָבא ִאׁשְ ּּבְ ָכל ַאְרָעא, ּ ַטח ּבְ ּתְ ָחא , ְוִאׁשְ ּכְ ְלַאׁשְ

א ָלא ַנְפׁשָ יר, ָּבא ֵליהְלָסֲא, ּּגוָפא ּבְ ַאב ַיּתִ ְלֶנֶפׁש , ְּוַעל ָדא ַאְזַהר ְלַכֲהֵני ְוָאַמר, ְוִאְסּתְ
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יו ַעּמָ א ּבְ ֵרי ָעַלְייהו רוַח ִמְסֲאָבא, ֹּלא ִיַטּמָ ין ָלא ִיׁשְ ִגין ְדִאיּנון ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ֲאבון, ּ . ְּוָלא ִיְסּתַ
י ִיְצָחק ָאַמ,  ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים)א''ויקרא כ( ְלִחיׁשו, ֱאמֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים, רִרּבִ ָמה . ּּבִ ּכְ

ְלִחיׁשו ְּדָכל עֹוָבֵדיהֹון ְדַכֲהֵני ּבִ ּ ְלִחיׁשו, ּ ך ֲאִמיָרה ִדְלהֹון ּבִ ּּכַ ּ , ִזְמָנא ַחד: ֱאמֹור ְוָאַמְרּתָ. ְ
ְייהו, ּוְתֵרין ִזְמִנין ְּלַאְזָהָרא ְלהו ַעל ְקדוׁשַ ּ ֲאבון, ּ ִגין ְדָלא ִיְסּתַ ּּבְ ֲאַתר ְּדַמ. ּ ׁש ּבַ ּמֵ ּאן ִדְמׁשַ

א ֹכָלא, ַּקִדיׁשָ א ּבְ ַכח ַקִדיׁשָ ּתְ ְעָיא ְדִיׁשְ ּּבַ ּ א. ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּלֶנֶפׁש ֹלא ִיַטּמָ ְּדגוָפא , ּּכְ ּ
ָלא רוַח אֵרי ָעֵליה רוַח ִמְסֲאָבא, ִּמְסֲאָבא הוא, ּּבְ ְּוׁשָ א ְדרוֵחי ִמְסֲאֵבי . ּ יאוְבּתָ ְּדָהא ּתִ ּ ּ ּ

י ָרֵאל ִאיהוְלַגּבֵ ּ ּגוֵפיהֹון ְדִיׂשְ ּ ִגין , ּ   ּבְ

א ְייהו רוָחא ַקִדיׁשָ ָרק ִמּנַ ְּדִאּתְ ּ ּ א, ּ ּוְבָמָנא ְדקוְדׁשָ ּ ָרא, ּ ְּוַכֲהֵני ְדִאיּנון . ַאְתָיין ְלִאְתַחּבְ ּ
ין ָתא, ַּקִדיׁשִ ָתא ַעל ְקדוּשָׁ ְּקדוּשָׁ ַלל, ּ ֲאָבא ּכְ ְעָיין ְלִאְסּתַ י, ָלא ּבַ ִגין ִדְכּתִ  )במדבר ו(, בּּבְ

י ֵנֶזר ֱאֹלָהיו ַעל ֹראׁשֹו ַחת ֱאֹלָהיו ָעָליו ֲאִני ְיָי. ּכִ ֶמן ִמׁשְ י ׁשֶ   .'ּוְכִתיב ּכִ

א ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָקִאים ְלַתּתָ ְּוהוא ּכְ ּ יב, ּ ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש )תהלים קלג(, ִּדְכּתִ ּשֶׁ ּ ּכַ
יֹוֵרד ַעל ּ ִפי ִמדֹוָתיוּיֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ְזַקן ַאֲהֹרן ׁשֶ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּ ֶמן ַהטֹוב , ּ ּשֶׁ ֲּאָבל ּכַ

א ִעָלָאה, ַעל ָהֹראׁש ח ְרבות ַקִדיׁשָ ָּדא ְמׁשַ ּ ּ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֲאַתר ְדַנֲהָרא ֲעִמיָקא , ּ ּ
ְּדֹכָלא ין, ָּדָבר ַאֵחר. ּ א ְדָכל ֵריׁשִ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵריׁשָ , ַעל ָהֹראׁש. יִמיןְּסִתיָמא ְדָכל ְסִת, ּ

א ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ַעל ָהֹראׁש ַוַדאי   .ֵּריׁשָ
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ָּדא ִדיְקָנא ַיִקיָרא, ּיֹוֵרד ַעל ַהָזָקן ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ דֹול , ְזַקן ַאֲהֹרן. ּ ָּדא ּכֵֹהן ּגָ
ִּדְלֵעיָלא ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ֶמן. ּ ְּדֵמִאיּנון , ּיֹוֵרד ַעל ִפי ִמדֹוָתיו )א''ט ע''דף פ(, ְּוַההוא ׁשֶ ּ
יָחן ֵאי, ְמׁשִ ָאה, ָנִגיד ְוָנִפיק ְוָנִחית ְלַתּתָ ּתָ ֲהָנא ּתַ ּוְכַגְווָנא ָדא ָנִגיד ְוִאְתַעָטר ּכַ ּ ח , ּ ְמׁשַ ּבִ

א   .ְּרבות ְלַתּתָ

יה ֵסיֵפיה, ַהאי ְקָרא ָּלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ִתיב ֱא. ּ ֵני ּכְ מֹור ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ
א ֵעי ֵליה. ַּאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ְלֶנֶפׁש ֹלא ִיַטּמָ או ִמּבָ ָּלא ִיַטּמְ ּ א, ּ ַּמהו ֹלא ִיַטּמָ , ֶּאָלא. ּ

ְלהו ָקָאַמר ַּעל ַההוא ּכֵֹהן ִעָלָאה ְמּכֻ ּּ דֹול ֵמֶאָחיו. ּ ִתיב ְוַהּכֵֹהן ַהּגָ י ְיהוָדה ְוָהא ּכְ . ָּאַמר ִרּבִ
ַמר)כאן חסר( ָמה ְדִאּתְ ּ ֶאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּכְ ּ ּ י ִיְצָחק, ּ א, ְוָאַמר ִרּבִ ֲהָנא ְדָקִאים ְלַתּתָ , ּּכַ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ יר ִמּכָֹלא, ּ ָחא ַיּתִ ּכְ ּתַ ה ִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ְקדוּשָׁ ּּבִ ְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ִּפקוָדא ָדארעיא מהימנא  ּ אְּלַסְדָר, ּ ֵבי ַמְקְדׁשָ יִנין ּבְ ָכל יֹוָמא ּבוּצִ ֲהָנא ּבְ ּא ּכַ ּ ,
ָרָזא ִדְמנֹוָרה ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ְּוִאיהו ָרָזא ּכְ ּ ח , ּ ְמׁשַ ִגין ִדְנִהירו ִעָלָאה ּבִ ּּבְ ּ ּ

ַקְדִמיָתא ְלָבַתר ִאיהו ַאְדִליק ְוַא, ְּרבו א ְדַכֲהָנא ּבְ ָּנִחית ַעל ֵריׁשָ יִניןּ ל ּבוּצִ . ְּנִהיר ּכָ
ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש ְוגֹו ּשֶׁ יב ּכַ ַחת ֱאֹלָהיו ָעָליו ְוגֹו', ִּדְכּתִ ֶמן ִמׁשְ י ׁשֶ ְּוַעל ָדא . 'ּוְכִתיב ּכִ

ְלחֹודֹוי יִנין, ִּאְתְייִהיב ְרׁשו ְלַכֲהָנא ּבִ ְּלַסְדָרא ּבוּצִ ֵרין , ּ ָכל יֹוָמא ּתְ ּוַלֲאְדָלָקא ְלהֹון ּבְ
ֵרין ִזְמִנין, ִניןִזְמ ָּלֳקֵבל ְנִהירו ְדִיחוָדא ּתְ ּ ָכל יֹוָמא, ּ ָנא ּבְ ֵרין ִזְמִנין, ָקְרּבְ ְּוֹכָלא , ּתְ

ְטִריך   .ְִאּצְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ֹכָלא יִנין ּבְ ְּוַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא ַנֲהִרין ּבוּצִ ּ א ְלֶמְחדו ֵחידו, ּ ֵּעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ָחא ֵחידו , ּ ּכְ ּוְלַאׁשְ ּ ּ
ָכל ִסְטִרין יִניןּבְ. ּבְ ַּאְדְלקוָתא ְדבוּצִ ּ ֵרין ִאֵלין ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא, ּ ְּדָהא ּתְ ָחא ֵחידו , ּּ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ
ָכל ִסְטִרין יִנין וְקֹטֶרת, ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַאְדְלקוָתא ְדבוּצִ ּ ּ ּ ּ ֶמן  )משלי כז(ְוָהא אֹוִקיְמָנא . ּ ׁשֶ

ח ֵלב ּמַ  )כ רעיא מהימנא''ע( ,ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ

רֹוָבה ֵאָליו ְוגֹו)א''קרא כוי( תוָלה ַהּקְ ִתיב ְלֵעיָלא. 'ּ ְוַלֲאחֹותֹו ַהּבְ ֵארֹו , ַּמה ּכְ י ִאם ִלׁשְ ּכִ
רֹוב ֵאָליו ְוגֹו א ָפַתח. 'ַהּקָ י ַאּבָ ְצָרה )ישעיה סג(, ִּרּבִ ָגִדים ִמּבָ א ֵמֱאדֹום ֲחמוץ ּבְ ּ ִמי ֶזה ּבָ

א ֵמֱאדֹום', ְוגֹו ין קוְד, ִמי ֶזה ּבָ י נוְקָמא ַעל ֱאדֹוםַּזּמִ א ְלבוׁשֵ ִריך הוא ְלַלְבׁשָ א ּבְ ּׁשָ ּ ּ ְ ,
יֵתיה ְּדַאֲחִריבו ּבֵ ּ ְּואֹוִקידו ֵהיָכֵליה, ּ יֵני ַעְמַמָיא, ּ ָרֵאל ּבֵ ּוְלֶמְעַבד ְלהֹון . ְּוָגלו ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ

ל טוִרין ִמטוֵרי ָעְלָמא, ִנְקַמת ָעְלִמין ְכחון ּכָ ּתַ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ּ יןַמְלָיי, ּ ּוְלִמְקֵרי , ּן ִמָקטוֵלי ַעּמִ
ַמָיא ָעַלְייהו ְּלָכל עֹוָפא ִדׁשְ ֵריָסר ַיְרֵחי, ּּ ְייהו ּתְ ָרא ִיְתְזנון ִמּנַ ְּוָכל ֵחיַוות ּבָ ְועֹוָפא , ּ

ִנין ַבע ׁשְ ַמָיא ׁשֶ ִּדׁשְ ל ַאְרָעא ִניווָלא ִדיְדהו, ּ ְסּבַ ַּעד ְדָלא ּתִ ּ ּ ּ ישעיה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

י ֶזַבח ַלְיָי )לד ֶאֶרץ ֱאדֹום' ּכִ דֹול ּבְ ָבְצָרה ְוֶטַבח ּגָ ֲאבון, ּבְ ין ִיְסּתַ ַּעד ְדִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ֲהָדא , ּ
י)ישעיה סג(, ּהוא ִדְכִתיב י ֶאְגָאְלּתִ   .ּ ְוָכל ַמְלּבוׁשַ

ְצָרה ָגִדים ִמּבָ ה ָנְפקו אוְכלוִסין ְדָעְלָמא, ֲּחמוץ ּבְ ִגין ְדִמיּנָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ַלםְלַח, ּ , ְּייָלא ַעל ְירוׁשָ
רו ְלאֹוְקָדא ֵהיָכָלא ְּוִאיּנון ׁשָ ּוְבֵני ֱאדֹום ְמַפְגִרין ׁשוִרין, ּ ֲּהָדא הוא , ְּוָרמו ַאְבֵני ְיסֹוָדא, ּ

ה', ִלְבֵני ֱאדֹום ְוגֹו'  ְזכֹור ְיָי)תהלים קלז(ִדְכִתיב  ָּהאֹוְמִרים ָערו ָערו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ ּ ּ.  

ְלבו ֶּזה ָהדור ּבִ א, ׁשֹוּ ׁשָ ין ְלַאְלּבְ י ְדנוְקָמא ְדַזּמִ ִאיּנון ְלבוׁשֵ ּּבְ ּ ּ ּ רֹוב ּכֹחֹו. ּ ַּמהו , צֹוֶעה ּבְ
ר. צֹוֶעה יב. ְמָתּבַ ָמה ִדְכּתִ יך ִיְפלו ְוגֹו)תהלים מה(, ּּכְ ְחּתֶ ים ּתַ ּ ַעּמִ ּ ָרֵאל . 'ָ ָּאְמרו ִיׂשְ

ְעָיה ך, ִליׁשַ ל ּכַ ְַמאן הוא ֵדין ְדַיֲעֵביד ּכָ ּ ּ ְצָדָקה)ישעיה סג(, ח ְוָאַמרָּפַת. ּ ר ּבִ ,  ֲאִני ְמַדּבֵ
יַע ַּההוא ְדִאיהו ַרב ְלהֹוׁשִ ּ יה, ּ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ ָפט)תהלים לג(, ּ ּ אֹוֵהב ְצָדָקה וִמׁשְ ְּוִאיהו . ּ

ׁש יַע, ְצָדָקה ַמּמָ   .ְּוִאיהו ַרב ְלהֹוׁשִ

ה ך ָלּמָ ל ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ. ְְוּכָ ִגין ְדַגְרמו ִלּכְ ּּבְ ָגלוָתאּ ִכיַבת ְלַעְפָרא ּבְ ּוְלִמְנַפל , ָּרֵאל ְלֶמֱהִוי ׁשְ ּ
יב, ְלַאְרָעא ָמה ִדְכּתִ ָרֵאל)עמוס ה(, ּּכְ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

י נוְקָמא ָעַלְייהו ׁש ְלבוׁשֵ ִריך הוא ִיְלּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְסִגיאו, ְּ ּ ְדָקטוְלָייאְּלָסֲאָבא לֹון ּבִ ּ ,
י י ֶאְגָאְלּתִ ִּדְכִתיב ְוָכל ַמְלּבוׁשַ ּ.  

ה ך ָלּמָ ר ֹלא ָהְיָתה ְלִאיׁש, ְְוָכל ּכַ רֹוָבה ֵאָליו ֲאׁשֶ תוָלה ַהּקְ ִּדְכִתיב ְוַלֲאחֹותֹו ַהּבְ ְּדָלאו . ּ
ו ּחוָלֵקיה ְדֵעׂשָ ּ יה , ּ יב ּבֵ ַעְדֵביה ְדַההוא ִדְכּתִ ְּוָלא ֲהַוות ּבְ ּ ּ ּ  ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד )בראשית כה(ּ

ֶדה א, ִאיׁש ׂשָ ָּלה ִיַטּמָ ין ְדנוְקָמא, ּ ִאיּנון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ין ִאיּנון , ּ ֲאָבא ּבֵ ין ְלִאְסּתַ ְּדַזּמִ ּ
ּאוְכלוִסין א, ּ יה ָלה ִיַטּמָ ִּדְכִתיב ּבֵ ּ ּ ִגיָנה, ּ ִכיַבת ְלַעְפָרא, ּּבְ ִגין ְדִאיִהי ׁשְ ֵעי , ּּבְ ְּוהוא ּבָ

ָמא ָלה י ָבא אֹוֵרך )ישעיה ס(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלַאּקָ ְקוִמי אֹוִרי ּכִ ביום ) עמוס ט(א ''ס( .ּ

ם)א''ויקרא כ(. )ההוא אקים את סכת דויד הנפלת ֹראׁשָ י יֹוֵסי ָאַמר.  ֹלא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ , ִרּבִ
ֵה ֶמן ִעָלָאה, ֶּאָלא. א ַמאי ַטֲעָמא''ֹלא ִיְקְרֻחה ּבְ ַּההוא ׁשֶ אְּדִא, ּ ח ְרבות קוְדׁשָ ּיהו ְמׁשַ ּ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2059דף [ -ּ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ְבָעה יֹוִמין ּכְ ִלים ְלָכל ׁשִ ְּדַאׁשְ יב, ּ ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת )ויקרא ח(, ִּדְכּתִ י ׁשִ ּ ּכִ
יה ְוִאְתְקַרח, ֶיְדֶכם ֶמן ִעָלָאה ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ַּההוא ׁשֶ יה, ּּ ים ֵריׁשֵ ִּאי ִאיהו ַאְפּגִ ִגין ְדֵריׁשָ. ּ א ּּבְ

ְּדַכֲהָנא ִעָלָאה ֶמן ִעָלָאה ֲהִוי, ּ ַּההוא ׁשֶ א, ּ ְּוַעל ָדא ָלא ִליְבֵעי ֵליה ְלַכֲהָנא ִדְלַתּתָ ּ ּ ,
ַלל ַגְרֵמיה ְפִגימו ּכְ יה ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ּבֵ ּ ַמר, ּּ ֵה. ְוָהא ִאּתְ ִתיב ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ   .א''ּ

  ]ב''ט ע''דף פ -' גזוהר חלק [

ׁשוב ְיָי) קכותהלים(, ָּפַתח ְוָאַמר חֹוְלִמים' ּ ּבְ יַבת ִציֹון ָהִיינו ּכְ ֶּאת ׁשִ ׁשוב ְיָי. ּ ֶאת ' ּּבְ
יַבת ַמר, ׁשִ ֶבל ִאּתְ ָגלות ּבָ ָּדא ּבְ ִנין. ּ ְבִעין ׁשְ ָגלוָתא ֶאָלא ׁשִ ָכחו ַיִתיר ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ .
ָנה ֶא)ירמיה כט(, ִּדְכִתיב ְבִעים ׁשָ י ְלִפי ְמֹלאת ְלָבֶבל ׁשִ ּוְכִתיב ָהִיינו . ְפקֹוד ֶאְתֶכם ּכִ ּ

חֹוְלִמים חֹוְלִמים, ּכְ ֶּאָלא ָהא ַאְתֲערו ַחְבַרָייא. ַמאי ּכְ ּ ְבִעין , ּ א ׁשִ  )ב''ט ע''דף פ(ְּדִאיּכָ

ֶחְלָמא ִנין ּבְ   .ׁשְ

ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם, ְוָתא ֲחֵזי י ׁשִ ִתיב ּכִ ְבַעת ָיִמים. ּּכְ ַמר. ַמאן ׁשִ , ָהא ִאּתְ
ַּההוא ֲאַתר ִעָלָאה יָתא ָאֳחָרִנין, ּ ָלָלא ְדָכל ׁשִ ְּדהוא ּכְ ּ ְבַעת ָיִמים, ּ ְוִאְקֵרי , ִאְקֵרי ׁשִ

ׁשוָבה ֵניָנן. ּּתְ ָתא, ּתָ ּבְ ׁשַ ַתֲעִניָתא ּבְ ְבִעים , ַּמאן ְדָיִתיב ּבְ ל ׁשִ ַזר ִדינֹו ׁשֶ ּקֹוְרִעין לֹו ּגְ
ָנה ַבע, ׁשָ ָנה ִאיּנון ׁשֶ ְבִעין ׁשָ אְּוׁשִ ָכמו ָעֵליה , ּ ַאְנֵפי ַמְלּכָ ְּדֲאִפילו ִאְסּתְ ּ ּ ,  ְלִביׁש)כלא(ּּ

ַזר ִדיָנא ִאְתְקַרע ַּההוא ּגְ ַההוא יֹוָמא. ַמאי ַטְעָמא. ּ יה ּבְ ִגין ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ּ ְכָלָלא ְדֻכְלהו, ּ ּּבִ ּּ ,
ְבָעה ׁשוָבה, ְּדִאְקֵרי ׁשִ ֻכְלהו ָאִח, ְּוִאְקֵרי ּתְ ך ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ְתׁשוָבה, ידְ ְּוַאְהָדר ּבִ ַזר , ּ ְוִאְתְקַרע ּגְ
ֻכְלהו ִּדיָנא ּבְ ֶחְלָמא. ּּ א ּבְ ִנין ִאיּכָ ְבִעין ׁשְ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ׁשִ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ַבע, ּּכְ ׁשֶ ֲהָנא ִאְתֲעָטר ּבְ ְבַעת ָיִמים, ּּכַ יה, ְּדִאְקֵרי ׁשִ ִּאי ָפִגים ֵריׁשֵ ַּההוא , ּ
ָל ְבָעה ְדִאיהו ּכְ ּׁשִ ָּלא ְדֻכְלהוּ א ְדֻכְלהו, ּּ ל ַההוא ְקדוּשָׁ יה ּכָ ַּאְקַרח ִמּנֵ ּ ּ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּּ ְּדׁשַ ּ .

ם ֹראׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְזְדָהרו ְדָלא ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ ּ ּ ָכחו ְפִגיִמין ִמּכָֹלא, ּ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ ֲהָנא . ּ ך ּכַ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִלימו ַיּתִ ׁשְ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ְלהו, ּיר ִמּכָֹלאּּבָ ן ַההוא ְדִאיהו ִעָלָאה ְמּכֻ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּּ ּ.  

א י ַאּבָ ֵה, ָאַמר ִרּבִ אן ּבְ ָאה''ּכָ ּתָ ֵה, א ּתַ אן ּבְ דֹול ְדִאיהו ִעָלָאה . ּא ִעָלָאה''ּכָ ּּכֵֹהן ּגָ ּ ּ
ְלהו ְּמּכֻ ֵה, ּ ׁשְ. ּא ִעָלָאה''ּבְ ֶמן ַהּמִ ר יוַצק ַעל ֹראׁשֹו ׁשֶ יב ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ ָּחה וִמֵלא ֶאת ָידֹו ְוגֹוּ ּ' .

ְבַעת ָיִמים ְיַמֵלא ֶאת ֶיְדֶכם יב ׁשִ ּוִמֵלא ָידֹו ִדְכּתִ ּּ ה. ּ ֲהָנא ָאֳחָרא ּבְ ָאה' ּכַ ּתָ יב, ּתַ ֹלא , ִּדְכּתִ
ם ֹראׁשָ ְתֵריה, ִיְקְרֻחה ָקְרָחה ּבְ ּוְכִתיב ּבַ ם ֱאֹלֵהיֶהם, ּ ְּוֹלא ְיַחְללו ׁשֵ ם ָהא ְיִדיָעא . ּ ְוַהאי ׁשֵ

ִתיב. ִּאיהו ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָחה , ּ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ר יוַצק ַעל ֹראׁשֹו ׁשֶ דֹול ֵמֶאָחיו ֲאׁשֶ ְּוַהּכֵֹהן ַהּגָ
ָגִדים ָמה ְדַאָמָרן, ִלְלּבֹוׁש ֶאת ַהּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּּכְ א ּכְ ּוְבִגין ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ִתיב וִמן , ּ ּּכְ

ְקָדׁש ֹלא ֵיֵצא   .ַּהּמִ

י ַא א ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ ַהיֹום ַהֶזה ' ָ ְלך ְיָי)דניאל ט(, ּּבָ ָדָקה ְוָלנו ּבֹוֶשת ַהָפִנים ּכְ ַּהּצְ ּ ּ ּ
ַל ם ֵבי ְירוׁשָ ְּלִאיׁש ְיהוָדה וְליֹוׁשְ ּ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ִאְתְרֵעי , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

הו ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָר, ּּבְ ל ַעּמִ ּוִמּגֹו ְרִחימוָתא ִדְלהֹון, הִמּכָ ּ ָּיַהב ְלהו אֹוַרְייָתא , ּ
א, ִּדְקׁשֹוט א ַקִדיׁשָ ְּלִמְנַדע ָאְרָחא ְדַמְלּכָ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ַדל ּבְ ּתְ ִאלו , ְּוָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכְ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2060דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ִּאׁשְ ּ ּ ֵמיה ְדקוְדׁשָ, ְּ ְּדאֹוַרְייָתא ּכָֹלא ׁשְ ּ ּ ִריך הוא ֲהִויּּ ּא ּבְ ְ .
אֹוַרְייָתא ק ּבְ ך ַמאן ְדִאְתַעּסָ ּוְבִגין ּכָ ֵמיה, ְּ ׁשְ יה ּבִ ק ּבֵ ִּאְתֲעּסַ ּוַמאן ְדִאְתְרַחק ֵמאֹוַרְייָתא, ּ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְּרִחיָקא הוא ְמקוְדׁשָ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ָדָקה' ְָלך ְיָי, ּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַהּצְ דוָלה ' ְָלך ְיָי )דברי הימים א כט(, ּכְ ַּהּגְ ּ
יה. ַמאן ְצָדָקה. ְּוַהְגבוָרה ֲּאַתר ְדָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ֲאִחיָדן ּבֵ ֻכְלהו, ּּ ְּוהוא ָאִחיד ּבְ ּוֵביה , ּּ ּ
ָכחו ּתְ יה. ִּאׁשְ ְּוָלנו ּבֹוֶשת ַהָפִנים ֲאַתר ְדָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ִאְתַרֲחָקן ִמּנֵ ּ ּּ ֱאֶמת , ְצָדָקה. ּ

ּ וְנהֹוָרא ְדֹכָלא,ְקׁשֹוט ּ ּוְנהֹוָרא ְדַאְנִפין ֵחידו ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ּ ּסוָפא ְרִחיקו ִדְקׁשֹוט , ּבֹוֶשת. ּּ ּּכִ ּ ּ
ִגין ֶדֱאֶמת ְדִאיהו ְצָדָקה, ַּמאן ְדַאְכִסיף ּּבְ ּ יה, ּ ְּרִחיקו ְדַאְנִפין ְנִהיִרין. ִּאְתְרַחק ִמּנֵ ּ ּ.  

  ]א''ע' דף צ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ֲה, ּתָ ִפירו ְדַאְנִפיןּכַ ׁשְ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבִ ָּנא ִעָלָאה ּבָ ּּ ּ ְנִהירו ְדַאְנִפין, ּ ּּבִ ּ ֵחידו , ּ ּּבְ
יר ִמּכָֹלא יה ֲעִציבו ְורוְגָזא. ַּיּתִ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבֵ ְּוָלא ּבָ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ֶּאָלא ּכָֹלא ּכְ ּ ּּ .

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ִתיב, ּ ְּדָעֵליה ּכְ ֲָאִני ֶחְלְקך ְוַנֲחָלְתך )מדבר יחב(, ּ '  ְיָי)דברים יח( ּוְכִתיב. ָ
ֹכָלא. ּהוא ַנֲחָלתֹו ִלים ּבְ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ׁשְ ְּוַעל ָדא ּבָ ַגְרֵמיה, ּ יה, ּּבְ ְלבוׁשֵ ּּבִ ים , ּ ְּדָלא ַיְפּגִ
ַלל ְרֵמיה ּכְ ַמר, ּּגַ ָמה ְדִאּתְ א ''ו ע''שראל דף רעעד לארעא די', האי איהו בתר נישואין וכו(. ּּכְ

זהו קצת מאמר מרעיא מהימנא מצאתי בהעתק ונדפס באורך בפרשת כי תצא כי שם . 'שיטה ד
ח)א''ויקרא כ( )ביתו מאמר מתחיל וענשו אותו ה ִבְבתוֶליָה ִיּקָ ּ ְוהוא ִאּשָׁ ְמעֹון ָפַתח. ּ י ׁשִ , ִּרּבִ

ם ֲעִלילֹות ְדָבִרים ְוגֹו)דברים כב( ה הוא ׂשָ ּ ְוִהּנֵ ּ וְכִתיב ְוָעְנׁשו אֹותֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוגֹו.'ּ י ', ּ ּכִ
ָרֵאל תוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ ָרֵאל ִהיא, ּהֹוִציא ׁשֵ תוַלת ִיׂשְ תוַלת ָאִביָה, ְּוִכי ּבְ אֹו , ּּבְ

ְעָלה ִהיא תוַלת ּבַ ּּבְ ָרֵאל ָהָכא )א''ע' דף צ(ַּמהו , ּ תוַלת ִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ דברים (, ּ

ַאל ָאִביך ְוַיֵגְדך ְזֵקֶניך ְוֹיאְמרו ָלך)לב ְ ׁשְ ָ ָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ָּ ֲהָנא ְדָקִאים ּכְ ּאוף ָהָכא ּכַ ּ ּ ּ ,
ח ה ִבְבתוֶליָה ִיּקָ ִתיב ְוהוא ִאּשָׁ ּּכְ ָבא ְדַחֵצָרה ִמִזְמָנא , ָּהִכי ָנֵמי ִבְבתוֶליָה, ּ פוק ִמּבָ ְּדָלא ּתִ ּ ּ ּ ּ

ַמר, ְלַבר   .ְוָהא ִאּתְ

המהימנא רעיא  ח ִאּשָׁ יו ִיּקַ תוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ , ָּפַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר, ּּכִ
ִּפּקוָדא ָדא ּ תוְלָתא, ּ א ּבְ ֲהָנא ַרּבָ ה ַוֲחָלָלה , ְּלֵמיַסב ּכַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ ּ

יו ִיּקַ תוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ ח ּכִ ּזֹוָנה ֶאת ֵאֶלה ֹלא ִיּקָ הּ ב ֶאָלא . ח ִאּשָׁ ֵעיָנן ְדָלא ִיּסַ ַּוֲאַמאי ּבָ ּ
ָלא ְפִגימו תוְלָתא ּבְ ּּבְ ָתא ִאיִהי ּכֹוס ִדְבָרָכה, ֶּאָלא. ּּ ָּטֲעמו ְפָגמֹו, ִּאּתְ ְּוַכֲהָנא ְדָקִריב . ּ

ָנא ֳקָדם ְיָי ִלים', ָקְרּבְ ֵעי ְדִלֱהִוי ִאיהו ׁשְ ּּבָ ָלא ְפִגימו, ּ ּּבְ ֵאָברֹו, ּ ִלים ּבְ ָלא ְפִגימוׁשְ ּי ּבְ ּ ,
ַכֲהַנָיא ְּדמוִמין ַפְסִלין ּבְ ּ גוֵפיה. ּ ִלים ּבְ ּׁשְ נוְקֵביה, ּ ִלים ּבְ ּׁשְ יה, ּ ְּלַקְייָמא ּבֵ  )שיר השירים ד(, ּ

ך ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ְּכֻ ְּ ּ ּ.  

ָנא ִמְנָחה ִאיהו ְּדָקְרּבְ ַלח ִמְנָחָתא ִד, ּ ָרֵאל ְלִמׁשְ ִריִכין ִיׂשְ ּוּצְ אּ ְגַבר , ְלהֹון ְלַמְלּכָ  )בגוף(ּבִ
ִלים ִהפוָכא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא. ׁשְ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ י ָפִגים, ּּ ַיד ִאיׁש ִעּתִ ְּדָהא ּבְ ְלִחין ֵליה , ּ ֲּהוֹו ׁשַ
ְלה. ְוגֹוָרל ֶאָחד ַלֲעָזאִזל'  ּגֹוָרל ֶאָחד ַלְיָי)ויקרא טז(ִּדְכִתיב , ּדֹוֹרָנא ֶּדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּכֻ ּו ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2061דף [ -ּ

א ְדָבֵתי ֲעבֹוָדה ָזָרה ֵהם ְפִגיִמין פֹון ְוָהִכי רוּבָ ְטָרא ְדּצָ ְּפִגיִמין ִמּסִ ּּ ּ א ִדְלהֹון, ּ נוְקּבָ ּּבְ ּ ,
ְּפִגימוָתא ְוכו, ִליִלית, ּחוְרָבא ּ ּ'.  

ִסדוָרא ָדא ְיה' ּ ִאיהו ו)א ורעיא מהימנא''ס( ָּמֵלא ְוִאיהו ּבְ ּ ּ ְתָרָאה' ה. ּו''ּ ּּכֹוס ָמֵלא , ּבַ
ת ה ְרּכַ ְטָרא ִדְגבוָרה ְדִאיהו ִדיָנא', ּבִ ְטָרא ִדיִמיָנא וִמּסִ ִּמּסִ ּ ּ ּ ּ ּ א ִאְתְקִריַאת הוי, ּ ִכיְנּתָ , ה''ׁשְ

ה ַי)שמות ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֶדה''ד ְידֹוָ'' ִהּנֵ ּשָׂ ר ּבַ ִמְקְנך ֲאׁשֶ ָקם ַרְעָיא . ָד הֹוָיה ּבְ
יה, ְמֵהיְמָנא ַטח ַקּמֵ ּתְ ָאה חוָלִקי ְדַמְטרֹוִניָתא ְדָמאֵרי ְוָא. ְּוִאׁשְ ַּמר ַזּכָ ּ ִּאיְנהו  )ומטרוניתא(ּ

ֶעְזִרי   )כ רעיא מהימנא''ע( .ּבְ

ָאְרָחא ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ׁשִ י ִחְזִקָיה, ִרּבִ י יֹוֵסי וִרּבִ י ְיהוָדה וִרּבִ יה ִרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ ּ ָּפַתח . ּ
ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִריתֹו)תהלים קיא(, ַרּבִ ֶטֶרף ָנַתן .  ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזּכֹור ְלעֹוָלם ּבְ

ִאין, ִליֵרָאיו ִּאֵלין ִאיּנון ַזּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּאיּנון ַדֲחֵלי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדָכל ַמאן ְדָדִחיל ֵליה, ְּ ּ ּ ,
א י ְדֵביָתא ְדַמְלּכָ ִּאְתְקֵרי ֵמִאיְנׁשֵ ִתיב, ּ ֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת ְיָי ַא)תהלים קיב(, ְּוָעֵליה ּכְ   .'ׁשְ

ָמה ִדְכִתיב. ַּמהו ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ֶּאָלא ּכְ ן ֶטֶרף )משלי לא(, ּ ּתֵ עֹוד ַלְיָלה ַוּתִ ָקם ּבְ  ַוּתָ
ֵליְלָיא, ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ְּלֵביָתה אֹוַרְייָתא ּבְ ר ָנׁש ְדָלֵעי ּבְ ְּדָכל ּבַ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּ , ְּוָקם ּבְ

ׁשַ אּבְ יָתא ְלַמְלּכָ ָרֵאל ִאְתֲעַרת ְלַאְתְקָנא ּבֵ ֲהָדה, ֲּעָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ף ּבַ ּתַ ּתְ ְוַהאי , ַּהאי ִאׁשְ
א י ַמְלּכָ יָתא, ִאְקֵרי ִמּבֵ יקוֵני ּבֵ ל יֹוָמא ֵמִאיּנון ּתִ ְּוָיֲהִבין ֵליה ּכָ ּ ן , ּ ּתֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוּתִ

יָתה. ֶּטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ֵליְלָיא. ַמאן ּבֵ ֲהָדה ּבְ ְתֵפי ּבַ ּתַ ל ִאינון ְדִמׁשְ ּּכָ ִּאְקרון , ּ
יָתה יָתה, ּּבֵ ֵני ּבֵ ך ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו. ּּבְ ְוְבִגין ּכַ ּ.  

ְּדִאיִהי ַנְטָלא ֵמֲאַתר ְרִחיָקא ִעָלָאה, ֶטֶרף ַמָמׁש. ַּמהו ֶטֶרף  )משלי לא(ִּדְכִתיב , ּ
ִביא ַל ְרָחק ּתָ ּסֹוֵפיה ִדְקָרא אֹוַכח, ּוַמאן ָזֵכי ְלַהאי ֶטֶרף. ְּחָמהִמּמֶ  )תהלים קיא(, ִּדְכִתיב, ּ

ִריתֹו ל . ִיְזּכֹור ְלעֹוָלם ּבְ ּכַ אֹוַרְייָתא)א דאשתדל''ס(ַּמאן ְדִאְסּתַ ֲהָדה ,  ּבְ ָפא ּבַ ּתְ ּתַ ְּלִאׁשְ
ֵליְלָיא ֶּאָלא ְדַצִדיק ַחד ִעָלָאה ִאית ֵליה, ְוָלא עֹוד. ּבְ ּ ּּ ִריך הואּ א ּבְ ּ ְלקוְדׁשָ ְּ ְּוהוא , ּ

ֲהֵדיה ף ּבַ ּתַ ּתְ ָרֵאל, ִּאׁשְ א ְדִיׂשְ ּתָ ְרַווְייהו ִלְכִניׁשְ ְּוָיְרִתין ּתַ יב, ּ ּ ַצִדיִקים )ישעיה ס(, ִּדְכּתִ
  .ְּלעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר י ֲאִני ְי)ויקרא כא(, ּ יו ּכִ ַעּמָ א ֲחֵזי. ְּמַקְדׁשֹו' ָיּ ְוֹלא ְיַחֵלל ַזְרעֹו ּבְ ל , ּתָ ּכָ
ַּמאן ְדַאִפיק ֶזַרע ְלַבָטָלה א, ּּ ִכיְנּתָ  )תהלים ה(ִּדְכִתיב , ְוִאְקֵרי ָרע, ָּלא ָזֵכי ְלֶמחֶמי ַאֵפי ׁשְ

ה ֹלא ְיגוְרך ָרע ע ָאּתָ י ֹלא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָּכִ יֵדיה. ּ ַּהאי ַמאן ְדַאִפיק ֵליה ּבִ ּ ִאְנּתו , ּּ ּאֹו ּבְ
ָראָאֳחָרא ׁשְ ָרא. ּ ְדָלא ּכַ ִאְנּתו ְדָלא ִמְתַעּבְ יָמא ְדַאִפיק ֵליה ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ֶּאָלא . ָלא. ָהִכי ָנֵמי, ּּ

ָמה ְדַאָמָרן   .ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ִמקוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ִיְבֵעי ּבַ ּ ָרא, ְּ ְּדַיְזִמין ֵליה ָמאָנא ְדַכׁשְ ּ ְּדָלא ַיְפִגים , ּ
ָראַּמאן ְד, ַּזְרֵעיה ׁשְ ָמאָנא ְדָלא ּכַ ַּאִפיק ַזְרָעא ּבְ ָּפִגים ֵליה ְלַזְרֵעיה, ּ ּ ַּווי ְלַמאן ְדָפִגים , ּ
ך. ַּזְרֵעיה א ּכַ ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ׁשְ ְוַמה ּבִ ה , ּ ְקדוּשָׁ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּבִ א ּכְ ַכֲהָנא ְדָקִאים ְלַתּתָ ּּבְ ּ ּּ
ה, ִּעָלָאה ָמה ְוַכּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ
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י ַעּמָ יו, וּבְ ַעּמָ ִתיב ְלֵעיָלא. ַּמהו ּבְ ְּדָהא ּכְ ה ַוֲחָלָלה זֹוָנה ֶאת ֵאֶלה ֹלא , ּ ַּאְלָמָנה וְגרוׁשָ ּ ּ
ח יו, ִיּקָ ַעּמָ יב ְוֹלא ְיַחֵלל ַזְרעֹו ּבְ ּוְכּתִ ֵעי ֵליה. ּ ֶהם ִמּבָ יו, ּּבָ ַעּמָ ֶּאָלא ִמָלה ָדא . ַּמהו ּבְ ּ ּ

יו ַעּמָ יו, ְקָלָנא ּבְ ַעּמָ ְּפִגימו ּבְ ִתיב, ּ ה, ְּוַעל ָדא ּכְ ח ִאּשָׁ יו ִיּקַ תוָלה ֵמַעּמָ י ִאם ּבְ ֵמַעָמיו , ּּכִ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ַוַדאי ּּכָֹלא ּכְ י ֲאִני ה, ּּ ַּמהו ְמַקְדׁשֹו, ְּמַקְדׁשֹו' ּכִ ֶּאָלא ֲאָנא הוא ַההוא. ּ ּ ּ ,

ָכל יֹוָמא ְּדִאיהו ְמַקֵדׁש ֵליה ּבְ ּ ּ י, ּ ך ָלא ַיְפּגִ ְוְבִגין ּכַ יה ְפִגימו, ּם ַזְרֵעיהּ ַכח ּבֵ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ ּּ .
א ' ּ ְדָהא ֲאִני ְיָי)א ובגין דא''ס( ַכח ַקִדיׁשָ ּתְ א ֵליה ְוִיׁשְ ֵעיָנא ְלַקְדׁשָ ְּמַקְדׁשֹו ַדֲאָנא ּבָ ּ ּ ּ ּ

ֹכָלא א, ּּבְ ׁש ַעל ְיָדא ְדַקִדיׁשָ ּמֵ ּתַ א ִיׁשְ ְּדַקִדיׁשָ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ע' דף צ -' גזוהר חלק [

א ֲח ִריך הוא , ֵזיּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ׁש ַעל ְיֵדי ְדַכֲהָנא )ב''ע' דף צ(ְּ ּמֵ ּתַ א , ִּיׁשְ ַכח ַקִדיׁשָ ּתְ ְּוִיׁשְ
א ׁשָ ּמְ ד ָאֵתי ְלׁשַ א, ּכַ ׁש ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּמֵ ּתַ ִריך הוא ִיׁשְ א ּבְ ּוְבִגין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ,

ׁש ַעל ְיֵדי ְד ּמֵ ּתַ ֲהָנא ִיׁשְ ַדְכיוֵתיה, ַדְכָיאּּכַ ָדׁש ּבְ ְּדִאְתּקַ ּ ּ ּוַמאי ִאיהו, ּ ר ָנׁש . ֵליָוֵאי. ּ  )כהנא(ּבַ
א ָאֳחָרא, ָאֳחָרא ׁש ַעל ְיֵדי ְדַקִדיׁשָ ּמֵ ּתַ ִּיׁשְ א, ּ ְקדוּשָׁ ְכחון ּכָֹלא ּבִ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ א , ּּ ׁשָ ּמְ ְלׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ָר. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיַּזּכָ ֵּאל ּבְ ּ ִתיב, ּ ְּדָעַלְייהו ּכְ ּ ,
ים ִלְהיֹות ִלי)ויקרא כ( ָרֵאל ִמּכָֹלא.  ָוַאְבִדיל ֶאְתֶכם ִמן ָהַעּמִ ן ִיׂשְ ָמה ְפִריׁשָ ּּכַ ה, ּ ְקדוּשָׁ , ּּבִ

ִריך הוא א ּבְ א ְלקוְדׁשָ ּשָׁ ּמְ ְּלׁשַ ְּ ם ִוְהִייֶתם  ְוִה)ויקרא כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּתֶ ְּתַקִדׁשְ
י ֲאִני ְיָי ים ּכִ   .ֱאֹלֵהיֶכם' ְקדֹוׁשִ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ָלה'  ַלְיָי)תהלים ג(, ּ ך ִבְרָכֶתך ּסֶ ַָהְיׁשוָעה ַעל ַעּמְ ָ ָהִכי . ַּהְיׁשוָעה' ַלְיָי. ּ
ֵניָנן ָרֵאל, ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ לו, ַּזּכָ ִּדְבָכל ֲאַתר ְדִאְתּגָ ּ ִכיְנּתָ, ּ ֲהַדְייהוׁשְ ְלָייא ּבַ ד . ּא ִאְתּגַ ּכַ

לוָתא ָרֵאל ִמּגָ ִּיְפקון ִיׂשְ ּ ּפוְרָקָנא ְלַמאן, ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָרֵאל אֹו ְלקוְדׁשָ ְּלִיׂשְ ְּ ֶּאָלא ָהא . ּ
ה ְקָרֵאי ַכּמָ ּאוְקמוָה ּבְ ַּהְיׁשוָעה ַוַדאי' ַלְיָי, ְוָהָכא, ּ ָלה. ֵאיָמַתי, ּ ך ִבְרָכֶתך ּסֶ ַָעל ַעּמְ ָ. 

ָרֵאל ִבְרָכאן ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ח ּבְ ּגַ ִריך הוא ַיׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ לוָתא, ְּ ְּלַאָפָקא לֹון ִמן ּגָ ּ ,
ּוְלאֹוָטָבא ְלהו ֵדין ַלְיָי, ּ ַּהְיׁשוָעה ַוַדאי' ּכְ ֵניָנן. ּ ִריך הוא ֵייתוב , ְּוַעל ָדא ּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָרֵאל הֹון ְדִיׂשְ לוָתאִּעּמְ ב ְיָי)דברים ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ִמן ּגָ בוְתך '  ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ֶאת ׁשְ ָּ
ר ִיְהֶיה ּבֹו מום)ויקרא כא(. ְָוִרֲחֶמך ּ ִאיׁש ִמַזְרֲעך ְלדֹורֹוָתם ֲאׁשֶ ָ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ ִגין , ִרּבִ ּבְ

ְּדִאיהו ָפִגים ּ ּוַמאן ְדִאיהו ָפִגים, ּ ּ ּ אָלא ִאְתֲחֵזי ְלׁשַ, ּ קוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה. ּּמְ ר , ּ ְּדּבַ
ַכח ָפִגים ּתְ ָּנׁש ְדִאׁשְ יה ְמֵהיְמנוָתא, ּ ֵּלית ּבֵ ְּוַההוא ְפִגימו ַאְסִהיד ָעֵליה, ּ ּ ן , ּּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

ֲהָנא ִלים, ּכַ ְכָחא ׁשְ ּתַ ָּמאֵריה ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּדַבְעָיא ְלִאׁשְ ּ   .ּמוָהְּוָהא אוְק, ַּיִתיר ִמֹכָלא, ּ

ִקְסְטָרא ְדֵבי ָחמוי י ֶאְלָעָזר ֲהָוה ָיִתיב ּבְ ִּרּבִ ִּזיְלָגא ִדְבִקְסִטיָרא , ְּוהוא ֲהָוה ָאַמר, ּ
ִכיַח ֵעיָטא ׁשְ ר ָנׁש, ַאְדָהִכי. ּבְ ָּפִגים ְמֵעיֵניה ַחד, ַאְעָבר ַחד ּבַ ַאל ְלַהאי, ָּאַמר ָחמוי. ּ . ִנׁשְ

ָּפִגים הוא, ָאַמר ֲהֵדיה, ָאַמר. אְוָלאו ְמֵהיָמָנ, ּ ַאל ּבַ ִאילו ֵליה. ִּנׁשְ ָּאתו ׁשְ ּ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ָעְלָמא ּטוְפָקא ַמאן הוא ּבְ ִליף, ָאַמר ֲעִתיָרא. ּ ְלהו, ֲּאָבל ְדַיׁשְ ֲהֵדיה ֲאָנא ִמּכֻ ּּבַ א ''ס(. ּּ

י ֶאְלָעָזר)בהדיה אנא מכלהו, ווי על דא, אבל דישליף, עתירא ִמלֹוי ִאׁשְ,  ָאַמר ִרּבִ ַמעּּבְ , ּתְ
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יה ּבֵ ְּדָלאו ְמֵהיְמנוָתא ּגַ ּ ר ְמֵהיָמָנא הוא, ּ א ֲחֵזי. ְּוָלאו ּבַ ִריך הוא ָאַמר ָכל , ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ר ּבֹו מום ֹלא ִיְקָרב א ִדְלֵעיָלא, ִּאיׁש ֲאׁשֶ ְּדָהא ְקדוּשָׁ ּ ּ ֲאַתר ָפִגים, ּ ְרָיא ּבַ   .ָּלא ׁשַ

ָדָבר ַהֶזה ְלתֹוָרה ְוִל)ישעיה ח(, ָּפַתח ְוָאַמר ְּתעוָדה ִאם ֹלא ֹיאְמרו ּכַ ּ ּ ְלתֹוָרה . ּ
עוָדה, ַּמאן הוא ּתֹוָרה. ְּוִלְתעוָדה ּוַמאן הוא ּתְ ּ ב, ֶּאָלא ּתֹוָרה. ּ ְכּתָ ּבִ עוָדה. ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ , ּּתְ

ַעל ֶפה ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ֲאַתר ָפִגים. ּ ְרָיא ּבַ ַעל ֶפה ָלא ׁשַ ּבְ ּּתֹוָרה ׁשֶ ב ְּדָהא ִמּת, ּ ְכּתָ ּבִ ֹוָרה ׁשֶ
ֵני ִלּמוָדי. ִאְתּבְ עוָדה ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ִתיב צֹור ּתְ ּּכְ עוָדה, ּ ַעל ֶפה, ּצֹור ּתְ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ,

ַצר ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ן ִאּתְ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ ּ ָרא ְדַחֵיי , ּ ר ִקׁשְ ּוִבְתעוָדה ִאְתְקׁשַ ּ ּ  )א קשרא דמהימנותא''נ(ּ
ִּדְלֵעיָלא   .ֶּמֱהִוי ּכָֹלא ַחדְל, ּ

ִביִלין ן אֹוְרִחין וׁשְ א ִאְתָפְרׁשָ ן ְלַתּתָ ּמָ ּוִמּתַ ְלהו , ּּ ָעְלִמין ּכֻ ין אֹוְרִחין ּבְ ן ִמְתָפְרׁשִ ּמָ ּוִמּתַ ּּ ּ
ים)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָעה ָראׁשִ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ ּ.  

ָאן ֲאַתר, יָתאֲּחִתיָמה ְדאֹוַרְי, ֲחתֹום ּתֹוָרה ב ּבְ ְכּתָ ּבִ ִלּמוָדי. ְּדִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ִּאֵלין , ּּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְנִביֵאי מֹו ָיִכין ַוָיֶקם ֶאת )מלכים א ז(ּכְ ּ ַוָיֶקם ֶאת ָהַעּמוד ַהְיָמִני ַוִיְקָרא ׁשְ ּּ

מֹו ּבֹוַעז ָמאִלי ַוִיְקָרא ׁשְ ן ִאְתָפְר. ָּהַעּמוד ַהּשְׂ ּמָ ּוִמּתַ ן אֹוְרִחין ִלְנִביֵאי ְמֵהיְמֵניּ ְוַקְייֵמי , ׁשָ
ִקיוָמא ְלגוָפא ִּאֵלין ּבְ ּ ּ ית ְטִהיִרין, ּ ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי )שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלׁשִ

ׁש ִלימו. ׁשֵ ׁשְ ְּוֹכָלא ָלא ַקְייָמא ֶאָלא ּבִ ּ ה ְדֹכָלא, ּּ ְרָיא ְקדוּשָׁ ְּוָלא ׁשַ ּ ׁשְ, ּ ד , ִּלימוֶּאָלא ּבִ ּכַ
ָדא ָראן ָדא ּבְ ִלים, ִּמְתַחּבְ ּּכָֹלא הוא ׁשְ ּּכָֹלא הוא ַחד, ּ ְּוַעל ָדא . ָּלא ִאְתְפִגים ֲאַתר, ּ

ֵלם ָרֵאל ׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִאְקֵרי ּכְ ֵלם )בראשית יד(ּכְ י ֶצֶדק ֶמֶלך ׁשָ ְוַמְלּכִ תהלים ( ּ

ֵלם ֻסּכֹו)עו   . ַוְיִהי ְבׁשָ

  ]א''א ע''דף צ -' גחלק זוהר [

ְרָיא ּכָֹלא ך ָלא ׁשַ ּוְבִגין ּכַ ְ ִלים, ּ ֲאַתר ׁשְ ר ּבֹו מום ֹלא . ֶּאָלא ּבַ ְּוַעל ָדא ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ
ָנא ְדֵביה מוָמא ָלא ִיְתְקִריב. ִיְקָרב ַגְווָנא ָדא ָקְרּבְ ּּכְ ּ ּ י ֹלא ְלָרצֹון . ַמאי ַטְעָמא. ּ יב ּכִ ִּדְכּתִ

ִביָראְו. ִיְהֶיה ָלֶכם ֲאַתר ּתְ אֵרי ֶאָלא ּבַ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ יָמא ָהא קוְדׁשָ ִּאי ּתֵ ּ ָמאָנא , ְּ ּבְ
ִביָרא יב, ּתְ ַפל רוַח)ישעיה נז(, ִּדְכּתִ א וׁשְ ּ ְוֶאת ַדּכָ ּ יר הוא ִמּכָֹלא. ּ ִלים ַיּתִ ַּהאי ֲאַתר ׁשְ ּ ,

ְר)ואת דכא ושפל רוח) ישעיה נז(, דכתיב( ִגין ְדָמִאיך ּגַ ְ ּבְ אוָתא ּ ֵרי ָעֵליה ּגָ ֵּמיה ְלִמׁשְ ּ ּ
ְּדֹכָלא אוָתא ִעָלָאה, ּ ּּגָ ִלים, ּ ִתיב. ְּוָדא הוא ׁשְ ִּעִור  )א''א ע''דף צ(וֶאת , ֲאָבל ָלא ּכְ

רוַע בור ְוָחרום ְוׂשָ ְּוׁשָ ּ ַפל רוַח. ּ א וׁשְ ֶּאָלא ְוֶאת ַדּכָ ּ ּ ְרֵמיה, ּ ַּמאן ְדָמִאיך ּגַ ִריך , ְּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
  .ּיף ֵליהּהוא ָזִק

ך יֵני ּכַ ְוְבּגִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ א ּכְ ֲהָנא ְדָקִאים ְלַתּתָ ּּכַ ּ יר ִמּכָֹלא, ּ ִלים ַיּתִ ֵעי ְלֶמֱהִוי ׁשְ , ּּבָ
ְּוַעל ָדא ַאְזַהר ְלהו ְלַכֲהֵני, ְּוָלא ִיְתֲחֵזי ָפִגים ר ִיְהֶיה , ּ יב ִאיׁש ִמַזְרֲעך ְלדֹורֹוָתם ֲאׁשֶ ִָדְכּתִ ּ ּ

  .ּבֹו מום



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2064דף [ -ּ

ּו ָפַתח ְוָאַמרּת יׁשון ִעִור ִלְזּבֹוַח ֵאין ָרע)מלאכי א(, ּ ּ ְוִכי ַתּגִ ַח ְוחֹוֶלה , ּ יׁשו ִפּסֵ ְּוִכי ַתּגִ
ִריך הוא ָאַמר ֵאין ָרע, ֵאין ָרע א ּבְ ְּוִכי קוְדׁשָ ֶּאָלא סֹוֵפיה ִדְקָרא . ִּאי ָהִכי טֹוב הוא, ְּ ּ ּ

ִאיּנון יֹוִמין ֲה, אֹוַכח ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ֲהֵני ָמאֵרי ְדמוִמיןּ ּוֹו ְמָמָנן ּכַ ָחא, ּ י ַמְדּבְ ּבֵ , ַעל ּגַ
א א ַעל ַמְקְדׁשָ ׁשָ ּמְ ּוְלׁשַ ִריך הוא ָדא, ּ א ּבְ ְּוַאְמֵרי ַמאי ִאְכַפת ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ . אֹו ָאֳחָרא, ּ

ְּוִאיּנון ֲהוֹו ְדַאְמֵרי ֵאין ָרע ִריך הוא ָאִתיב ְלהֹון ַהִהיא. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִמָלה ַדֲהוֹו ַאְמֵריְּ ּ .
ד ְמָקְרֵבי ָמאֵרי ְדמוִמין ַעל פוְלָחִני ֵאין ָרע: ָאַמר ָרֵאל ַאּתון ַאְמֵרי ּכַ ִּיׂשְ ּ ּ ַּמאי ִאְכַפת , ּּ

ִריך הוא א ּבְ ֵּליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ.  

 ] בשנה186יום [סדר הלימוד ליום ט ניסן 

ִתיב ּסֹוֵפיה ִדְקָרא ַמה ּכְ א ָפֶניךַּהְקִריֵבהו ָנא ְלֶפ, ּ ָָחְתך ֲהִיְרְצך אֹו ֲהִיּשָׂ ָ ר ָנׁש . ָ ּבַ
ְייכו א, ִּמּנַ לוֵמי ְלַמְלּכָ ִעיתו ְלׁשַ ִּאי ּבָ יה דֹורֹוָנא, ּ ּוְלָקְרָבא ַקּמֵ ּ ְדִרין ֵליה , ּ ַּאּתון ְמׁשַ ּ

ְפִגיָמא ַההוא דֹורֹוָנא. אֹו ָלא, ּבִ א ָפֶניך ּבְ ֲּהִיְרְצך אֹו ֲהִיּשָׂ ּ ָ ן ְוּכָ, ָ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְדַאּתון ּכָ ּכֵ ּל ׁשֶ ּ
ר ָנׁש ָפִגים ְלָקְרָבא דֹורֹוָנא ְּמָקְרִבין ָקַמאי ּבַ א ִאְתְמַסר, ּ ָּהא דֹורֹוָנא ִדְלכֹון ְלַכְלּבָ ּ ,

ר ָנׁש ְדִאיהו ָפִגים ְּדַוַדאי ּבַ ּ ּ ּ ָּפִגים הוא ִמּכָֹלא, ּ ּ ָּפִגים הוא ְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ְּוַעל ָדא ָכל . ּ
ר ּבֹו מום   . ֹלא ִיְקָרבִּאיׁש ֲאׁשֶ

י יֹוֵסי ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ְלָמא ְלהו ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלַאׁשְ א ּבְ ין קוְדׁשָ ַּזּמִ ּ ָחא , ְּ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ
ֹכָלא ֵליִמין ּבְ ַלל, ּׁשְ הֹון ָמאֵרי ְדמוִמין ּכְ ְּדָלא ְיֵהא ּבְ ּ ּקוָנא ְדָעְלָמא, ּ ִגין ִדיהֹון ּתִ ּּבְ ּ ּ ,

ִאֵלין ָמאֵני וְלבוׁשָ ּּכְ ּ ּקוָנא ְדגוָפאּ ר ָנׁש ְדִאיּנון ּתִ ּא ְדּבַ ּ ּ ּ ּ  )איוב לח(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ

מֹו ְלבוׁש בו ּכְ ּוִיְתַיּצְ א ֲחֵזי)א''א ד''ס( .ּ ֲערון ֵמַעְפָרא,  ּתָ ד ִיּתְ ָמה ְדָעאלו, ּּכַ ּּכְ ָהִכי , ּ
ְּיקומון ָּעאלו ִחְגִרין ְוסוִמין. ִּחְגִרין אֹו סוִמין, ּ ְּיקומון ּבְ, ּ אּ ַּההוא ְלבוׁשָ ְּדָלא ֵייְמרון , ּ ּ

ַער ְּדָאֳחָרא הוא ְדִאּתְ ּ ִריך הוא ֵייֵסי לֹון, ּוְלָבַתר. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ יה, ְּ ֵליִמין ַקּמֵ ְכחון ׁשְ ּתַ ְּוִיׁשְ ּ ,
ֹכָלא ִלים ּבְ ּוְכֵדין ְיֵהא ָעְלָמא ׁשְ ֵדין , ּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּכְ מֹו' ּ ּבַ .  ֶאָחדֶּאָחד וׁשְ

ַחת ִאּמֹו ְוגֹו)ב''ויקרא כ( ְבַעת ָיִמים ּתַ י ִיָוֵלד ְוָהָיה ׁשִ ב אֹו ֵעז ּכִ י יֹוֵסי . 'ּ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ִרּבִ
יַע ְיָי)תהלים לו(, ָּפַתח ה ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ַהְרֵרי ֵאל ִמׁשְ ּ ִצְדָקְתך ּכְ ָ ַהאי . 'ָּ

ּכְ יהְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ א ֲחֵזי, ָּלא ּבֵ א ִעָלָאה: ֶצֶדק, ֲאָבל ּתָ ְתָרא ַקִדיׁשָ ַהְרֵרי ֵאל. ּּכִ : ּכְ
ין ִאיּנון טוִרין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּּכְ ּ ְּדִאְקרון טוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ּּ ּ ּ ּ ּוְבִגין ְדִאיִהי ַסְלָקא . ּ ּ ּ

הו ְלֵעיָלא ָרא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ּשִׁ, ּ ל ִדיָנָהא ּבְ ּקוָלא ֲחָדא ְלֹכָלאּּכָ ַההוא ִדיָנא ַרֲחֵמי, ּ ְּדֵלית ּבְ ּ ּ .
ה הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ִָמׁשְ ָפט ְדִאיהו ַרֲחֵמי. ּ ִּמׁשְ ּ ָנא ָעְלִמין, ּ א ְלַתּקְ א ְלַההוא ַדְרּגָ ָּנִחית ְלַתּתָ ּ ,

ָמא ָעְלָמא, ְּוָחֵייס ַעל ּכָֹלא ַרֲחֵמי ְלַבּסְ   .ְּוָעִביד ִדיָנא ּבְ

ּוְבִגין ְדִא יַע ְיָי, ּיהו ַרֲחֵמיּ קוָלא ֲחָדא. 'ָּאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּשִׁ ְּלֹכָלא ּבְ , ָּאָדם וְבֵהָמה. ּ
ָּהא אוְקמוָה ַּמאן ְדהוא ָאָדם, ּ ֵהָמה, ּ ּבְ ִוי ְלַגְרֵמיה ּכַ ְּוׁשַ ְוִדין , ִּדין ָאָדם: ָּאָדם וְבֵהָמה. ּ

ֵהָמה ֹמַנ)בראשית יז(: ָאָדם. ַּחד הוא, ּבְ ל ָזָכרּ וֶבן ׁשְ ֵהָמה. ת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ ְוָהָיה : ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2065דף [ -ּ

ה ַלְיָי ן ִאּשֶׁ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ַחת ִאּמֹו וִמיֹום ַהּשְׁ ְבַעת ָיִמים ּתַ ִגין ִדיָעַבר ', ּׁשִ ּּבְ
ת ַחד ּבָ ּ אוְקמוָה)ג''הקדמה י(ְוָהא , ָּעַלְייהו ׁשַ ּ.  

  ]ב''א ע''דף צ -' גזוהר חלק [

ּי ִחָייא ָפַתח ִרּבִ ם '  ְיָי)שופטים ה(ּ ה ּגַ ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ַצְעְדך ִמּשְׂ ִעיר ּבְ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָּבְ ָּ
ַמִים ָנָטפו א ֲחֵזי. ּׁשָ ָעְלָמא ֵדין, ּתָ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ א , ּ ְּדקוְדׁשָ ּ

הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּּבְ ּ יהְוִא, ְ ִקין ּבֵ ּיּנון ִמְתַדּבְ ּ ין, ּ ְּוִאְקרון ַקִדיׁשִ ְוֵכן ַעד . ַעם ָקדֹוׁש, ּ
א ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש ְּדָסִליק לֹון ְלַדְרּגָ יב, ּּ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ית '  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ֵראׁשִ

בוָאֹתה ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּּתְ ַמְנָיא , ּּכְ ָרֵאל ִמּתְ ֵמיהְּדָהא ִיׂשְ ׁשְ יה ּבִ ִקין ּבֵ ּיֹוִמין ִמְתַדּבְ ּ ּ ,
ֵמיה ׁשְ יִמין ּבִ ּוְרׁשִ ְּוִאיּנון ִדיֵליה, ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ָרֵאל ּגֹוי )שמואל ב ז(, ּּכְ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ּ

ָאֶרץ יה. ֶאָחד ּבָ ִקין ּבֵ ְּוַעְמִמין ָלא ִמְתַדּבְ ִניּמוֵסיה, ּ ְּוָלא ָאְזִלין ּבְ י, ּ א ּוְרׁשִ ָּמא ַקִדיׁשָ
ְייהו ַּאְעִדיאו ִמּנַ ּ א )ב''א ע''דף צ(ַעד , ּ ִסְטָרא ָאֳחָרא ְדָלאו ַקִדיׁשָ ָקן ּבְ ְּדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל, ְוָתא ֲחֵזי ִריך הוא ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ה , ְּ ין ּבָ ַּזּמִ
ו ָלא אֹוַרְייָתא, ןָאַמר לֹו, ִלְבֵני ֵעׂשָ ָעאן ַאּתון ְלַקּבְ ֲעָתא ִאְתְרִגיַזת ַאְרָעא . ּּבָ ַהִהיא ׁשַ ּבְ

א ה, ַּקִדיׁשָ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּוָבַעאת ְלַאֲעָלא ְלנוְקּבָ ּ יה. ּ , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ָּאְמָרה ַקּמֵ
ַּפְסִטיָרא ְדֶחְדָוה  ִנין ַעד ָלא ִאְתּבְ)א דעלמא''ס(ּ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ יה , ֵרי ָעְלָמא ּתְ ַּקְלִטיָנא ַקּמֵ

ִקיוָמך)א אזדמן קמי''נ( )א קליטנא גו''נ( יָמן ּבְ ְ ָעֵרִלין ְדָלא ְרׁשִ ּ ּּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ּּכוְרְסָייא ּכוְרְסָייא, ְּ ָווַתְייהו, ּ ֵּייְבדון ֶאֶלף אוִמין ּכְ ּ ּ ,
ְּוַקָייָמא ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִיְזְדַמן ַק ּ ְייהוּ ַצְעְדך ' ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְיָי, ּּמַ ִעיר ּבְ ֵצאְתך ִמּשֵׂ ָּבְ ָּ

ה ֵדה ֱאדֹום ֶאֶרץ ָרָעׁשָ ִגין ְדאֹוַרְייָתא ָלא ִאְתְייִהיַבת . ִמּשְׂ ַּוַדאי ּבְ בגין דאיהו קיימא (ּ

א)קדישא יה ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ֶאָלא ְלַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ּּ ּוַמאן ְדָיִליף אֹוַרְייָת. ּ ּא ְלַמאן ְדָלא ּ
ַזר ְתֵרי ַקְייֵמי, ִאְתּגְ ר ּבִ ּקֵ ַקָייָמא ְדאֹוַרְייָתא, ְמׁשַ ר ּבְ ּקֵ ַקָייָמא ְדַצִדיק , ְּמׁשַ ר ּבְ ּקֵ ּוְמׁשַ ּ ּ

ָרֵאל   .ְוָלא ְלָאֳחָרא, ְּדאֹוַרְייָתא ְלַהאי ֲאַתר ִאְתְייִהיַבת. ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ

א ָאַמר י ַאּבָ ְתַלת דו, ִרּבִ ר ּבִ ּקֵ ְּמׁשַ י ִעָלֵאיּ ּתֹוָרה, ְּכּתֵ ר ּבַ ּקֵ ִביִאים, ְמׁשַ ּנְ ר ּבַ ּקֵ , ְמׁשַ
תוִבים ּכְ ר ּבַ ּקֵ ּתֹוָרה. ְּמׁשַ ר ּבַ ּקֵ יב, ְמׁשַ ְנִביִאים . ' ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ְוגֹו)דברים ד(, ִּדְכּתִ ר ּבַ ּקֵ ְמׁשַ

יב ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי)ישעיה נד(, ִּדְכּתִ ּ ְוָכל ּבָ ִּאיּנון ִלּמוֵדי. 'ְ ישעיה (ּוְכִתיב , ְוָלא ָאֳחָרא',  ְיָיּ

ִלּמוָדי)ח תוִבים. ְוָלא ָאֳחָרא, ִּאיּנון, ּ ֲחתֹום ּתֹוָרה ּבְ ּכְ ר ּבַ ּקֵ יב, ְּמׁשַ  )תהלים עח(, ִּדְכּתִ
ָרֵאל ִיׂשְ ם ּבְ ַיֲעֹקב ְותֹוָרה ׂשָ ַּוָיֶקם ֵעדות ּבְ ֶמך)תהלים קמ(ּוְכִתיב , ּ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ ּ .

ָרֵאל. ּאן ַצִדיִקיםַמ ָּדא ַצִדיק וְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ַזר. ּ ְּדַמאן ְדָלא ִאְתּגְ ִקיוָמא , ּ ְּוָלא ָעאל ּבְ ּ
א, ִּדְלהֹון ֵמיה ַקִדיׁשָ ָּלא יֹודון ִלׁשְ ּ ֵלי . ְּדִהיא אֹוַרְייָתא, ּ יָון ְדִאְתּגְ י ִחָייא ּכֵ ָּאַמר ִרּבִ ּ

ִריך הוא ַעל טוָרא ְדִסיַני א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל,ְּ ִכיַבת ַאְרָעא,  ְלֵמיַהב אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ְוָתַבת , ׁשְ
ַנְייָחא ָקָטה)שם עו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ   . ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוׁשָ
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א ֲחֵזי ר ָנׁש ְדִאְתְייִליד ָלא ִאְתָמָנא ָעֵליה ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ּתָ ּּבַ ּ ּ ַזר, ּ יָון . ַּעד ְדִאְתּגְ ּכֵ
ַזר ָערוָתא ְדרוָחא ִדְלֵעיָלא)רוחא(ַּער ָעֵליה ִאּתְ, ְּדִאְתּגְ ּ ִאּתְ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא. ּ ָקא ּבְ , ָזֵכי ְלִאְתַעּסְ

יר ָערוָתא ַיּתִ ַער ָעֵליה ִאּתְ ִּאּתְ ָּזֵכי ְוָעִביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא. ּ ָערוָתא , ּ ַער ָעֵליה ִאּתְ ִּאּתְ ּ
יר ִנ, ָזֵכי ְוִאְתְנִסיב. ַיּתִ א, יןָזֵכי ְואֹוִליד ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּואֹוִליף לֹון אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ֵדין , ּ ָהא ּכְ

ִלים ֹכָלא. ּהוא ָאָדם ׁשְ ִלים ּבְ   .ּׁשְ

ֵהָמה ְדִאְתְיִליַדת ֲעָתא ְדִאְתְיִליַדת, ֲּאָבל ּבְ ַהִהיא ׁשַ סֹוָפה, ּּבְ ַּההוא ֵחיָלא ְדִאית ָלה ּבְ ּ ּ ּ ,
ֲעָתא ְדִאְתְיִליַדת ַהִהיא ׁשַ ִּאית ָלה ּבְ ִתיב. ּ ְוִאְתָמָנא ָעֵליה,ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ב אֹו , ּ ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ

י ִיָוֵלד ַמר, ֵעֶגל אֹו ָטֶלה. ֵּעז ּכִ ִדי ָלא ִאּתְ ִעיר אֹו ּגְ ב אֹו ֵעז, אֹו ׂשָ , ֶּאָלא ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ
ַּההוא ְדִאית ֵליה ְלסֹוָפא ּ ֲעָתא ְדִאְתְייִליד, ּ ׁשַ ִּאית ֵליה ּבְ ּ.  

ְב ַחת ִאּמֹוְוָהָיה ׁשִ יה, ַעת ָיִמים ּתַ יה ַההוא ֵחיָלא ְוִאְתַקָיים ּבֵ ָבא ּבֵ ִגין ְלִאְתַיּשְׁ ּּבְ ּ ה . ּּ ּוְבּמַ
יה ִּיְתַקָיים ּבֵ ת ַחד. ּ ּבָ ֵרי ָעֵליה ׁשַ ד ִיׁשְ ועוד דאתייבש מזוהמא (. ָּלא ִיְתְקָיים, ְוִאי ָלא, ּּכַ

יה ַההוא ֵחיָל)דאמיה ּ וְלָבַתר ְדִיְתְקָיים ּבֵ ּ ּ ה ַלְיָי, אּּ ן ִאּשֶׁ ִתיב ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ִקיוָמא ', ּכְ ּּבְ ּ
ת ַחד ּבָ ר ָעֵליה, ְּדׁשַ ְּדַאְעּבָ ּ.  

ת ַחד, ּוַבר ָנׁש ּבָ ִקיוָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ ָערוָתא ְדַהאי ָעְלָמא, ּ יה ִאּתְ ִּאְתַקָיים ּבֵ ּ ּ ְּוֵחיָלא ִדיֵליה, ּ ּ .
ַזר ַתר ְדִאְתּגְ ָער, ּּבָ ַער ָעֵליה ִאּתְ ּוָתא ְדרוָחא ִעָלָאהִּאּתְ ּ ּ ר ָעֵליה, ּ ָרֵאל ַאְעּבָ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ ּ ,
א, ְּוָחָמאת ֵליה יָמא ַקִדיׁשָ ְרׁשִ ְרָיא ָעֵליה רוָחא ְדַההוא ָעְלָמא , ְּוַאְתֲעַרת ָעֵליה, ּּבִ ְּוׁשַ ּ ּ ּ

א ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ַּקִדיׁשָ ְ ָוֶאֱעבֹור ָעַלִיך ָוֶאְרֵאך ִמְתּב)יחזקאל טז(, ּּכְ ָדָמִיך ְוגֹוְ . 'ְֹוֶסֶסת ּבְ
ָדַמִיך ְתֵרי: ְּבְ   .ּבִ

יָמא ְצָרִים, ְוִאי ּתֵ ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ יַנְייהו ָדם ֶפַסח ְוָדם ִמיָלה, ָּהָתם ּכַ ִכיַח ּבֵ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ,
ָדַמִיך ַחִיי ִתיב ּבְ ֵדין ּכְ ָדַמִיך, ְּכְ ֵרין. ְָהָכא ַמאי ּבְ ַחד . ּ ִדְפִריָעהְוַחד, ַּחד ְדִמיָלה, ֶּאָלא ּתְ

ִּדְגִזירו ָרֵאל, ּ ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ְּוַחד ִדְפִריָעה. ִּדְכֶנֶסת ִיׂשְ ֵרין ָדִמין ְדַבר ָנׁש . ּּבְ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ
ִקיוָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִגיַנְייהו ּבְ ָּקִאים ּבְ ּ ּ ָדַמִיך ַחִיי, ּּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּבְ ּ.  

  ]א''ב ע''דף צ -' גזוהר חלק [

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָּדא , ִליֵרָאיו' סֹוד ְיָי. ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ִרּבִ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָּדא ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם, ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ּכְ ִקׁשוָרא ָחָדא )א''ב ע''דף צ(, ּ   .ּּבְ

ַלת ַאְתָוון, ד''יֹו ֵלימוָת, ּתְ ּא ְדֹכָלאּׁשְ יָתא ְדֹכָלא' י. ּ ֵּראׁשִ ִּעָלָאה ְדֹכָלא' י. ּ ו ''ָוא. ּּ
ֵלימוָתא ְדָכל ִסְטִרין, ֶאְמָצִעיָתא ּׁשְ ר ְלָכל רוִחין. ּ ְלָיא ְמֵהיְמנוָתא, ַּמְעּבַ יה ּתַ ּּבֵ , ת''ָּדֶל. ּ

א ְנּתָ ְּצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּגִ ֵליָמא ְדֹכָלא, ָּאת ָדא ְזֵעיָרא. ּ ּׁשְ ּ.  

ד ָנִפיק. ּ ְסִתיָמא ְדָכל ִסְטִריןָּאת ָדא א ִעם ֵחילֹוי, ּכַ ַמְלּכָ ב . ָנִפיק ּכְ  )א יתיב''נ(ּתָ
ְלחֹודֹוי' י, ְלָבַתר ים ִמָלה, ּבִ יה ַאְסּתִ ּּבֵ יה ָנִפיק, ּ ָּסִגיר וָפַתח, ּּבֵ  .)א נגיד ונפיק ופתח''נ(. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2067דף [ -ּ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא)א דא''נ( א''ֵה ּ ׁשְ ּ א, ּ ְּלֵעיָלא וְלַתּתָ ַמר. ּ ' א. ָהא ְיִדיָעא', ה, ְוָהא ִאּתְ
ִלימו ִדְתַלת ַאְתָוון, ד''ּהוא יֹו ּׁשְ א, ּ ֵריׁשָ ְּדִאיּנון ּבְ  )ד והא אוקמוה''א ביו''ס(ִּדְסִתיִמין , ּ

ְּוָהא אוְקמוָה )הא' א דא''ס(' ו על גבי א''ביה ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה הוא, )והא אוקמוה' בי( ּ ּ ּ ,
ָמא ַק ִלימו ִדׁשְ ּׁשְ אּ ִלימו ְדֵעיָלא , ִּדיׁשָ ּהוא ׁשְ ּ ּ ך. )ותתא(ּ ִגין ּכַ ', א ָנִטיל א''ְלִזְמִנין ֵה, ְּבְ

ִעְטרֹוי ִזְמָנא ְדִהיא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּּבְ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ל ָאת ְוָאת ִדׁשְ ּּכָ ָמא, ּ ִלימו ְדָכל ׁשְ יה ׁשְ ִּאְתֲחֵזי ּבֵ ּ ד ָהא ''יֹו. ּ
ִלימו ְד ַמר ׁשְ ִּאּתְ ָאֶלף' ה. ֹּכָלאּ ב ְדָלאו ִאיהו ּבְ ִלימו ְדֹכָלא ְוַאף ַעל ּגַ ּׁשְ ּ ּ ְלחֹודֹוי' ה, ּּ , ּבִ

ִדיוְקָנא  ַמר ּבְ ָּהא ִאּתְ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. )'דא ה( )א איהו''ס(י '' ה)'הוא וכו' א דא א''ס(ּ ּהוא ׁשְ ּ ּ ּ .
יר)ה''ו. שלימו הוא דכלא, בין בסטרא אחרא, בין בסטרא דא' א ו''ו ה''וא( ִלימו ַיּתִ ּ הוא ׁשְ ּ ,

ְּלַאְעְטָרא ְלֹכָלא ָהא ְדֹכָלא ַחד ּּ יה ַחְבַרָייא, ּ ֲערו ּבֵ ְּוָהא ַאּתְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְבַעת ָיִמים ְוגֹו, ּתָ  )א''ד ה''א יו''ו ה''א וא''נ(א ''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו. 'ְוָהָיה ׁשִ

ִליפו ַאְתָוון ְבַעת', ה' ו. )והיה( ִּאְתּגְ ַחדָהא ׁשִ ִלילו ּבְ ְבַעת יֹוִמין', ה' י. ּ יֹוִמין ִאְתּכְ ' י. ׁשִ
ָלָלא ְדֹכָלא, ַחד ּּכְ ַלת' ה. ּ ִנין, ּתְ ִליָלן, ּוְבָרא ַחד. ִּהיא וְתֵרין ּבְ יה ּכְ ֵרין ֲאָבָהן ּבֵ ָהא , ּּתְ

יָתא  א ַחד. )חמשא(ׁשִ א נוְקּבָ ַרּתָ ְבַעה, ּּבְ ַמע ְדה, )שיתא( ָהא ׁשִ ּתְ ָלָלא ִּעָלָא' ִּאׁשְ ה ּכְ
יָתא ְבָעה''י. ְּדׁשִ יב. ה ָהא ׁשִ ַּהְיינו ִדְכּתִ ְבַעת ָיִמים )מלכים א ח(, ּ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ  ׁשִ

ר יֹום ָעה ָעׂשָ   .ַאְרּבָ

ַחת ִאּמֹו ְבַעת ָיִמים ּתַ ַחת ִאּמֹו. ְוָהָיה ׁשִ ְבַעת ָיִמים, ּתַ ִּאְתַעָטרו ׁשִ יב, ּ דברי (, ִּדְכּתִ

בוָרה ְוגֹו' ָ ְלך ְיָי)הימים א כט דוָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ א. 'ּּ ְבַעת ָיִמים ְלַתּתָ ִליָקָרא , ְּוַעל ָדא ׁשִ
א ִעָלָאה ְּדִאיּמָ א. ּ ַחת ִאּמֹו ְלַתּתָ יב. ּתַ ת )שמואל א ב(, ִּדְכּתִ ְבָעה ְוַרּבַ  ַעד ֲעָקָרה ָיְלָדה ׁשִ
ִנים ֻאְמָלָלה יָתא. ּבָ ָרא ְדָכל ּבֵ ְבָעה, ִּעּקָ ְבַעת יֹוִמין ְדַחג ַהּסוּכֹותִּאֵל, ָיְלָדה ׁשִ ּין ׁשִ ת . ּ ְוַרּבַ
ִנים ֻאְמָלָלה ִנין ְדָחג, ּבָ ִּאֵלין ָקְרּבְ ָכל יֹוָמא ִמן ִמְנָייָנא, ּ ין ּבְ   .ְּדַנְחּתִ

א ֲחֵזי ִאֵלין ַסְלִקין ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְּוּתָ ּ ּ א, ּ א ְלַתּתָ ין ְלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוִאֵלין ַנְחּתִ ּכְ
ם אֹוִריְדך ְנֻאם ְיָי)דיה אעוב( ך ִמּשָׁ ים ִקּנֶ ין ּכָֹכִבים ׂשִ ר ְוִאם ּבֵ ׁשֶ ּנֶ יַה ּכַ ְגּבִ ָ ִאם ּתַ ָ ּ' .

א ְלֵעיָלא ּתָ ָרֵאל ַסְלִקין ִמּתַ ְּוִיׂשְ יב, ּ ֲעַפר ָהָאֶרץ)בראשית כח(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב , ָ ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ
יִתי ֶאת ַזְרֲעך ּכְ)בראשית כו( ַמִיםָ ְוִהְרּבֵ ּוְלָבַתר ַסְלִקין ַעל ּכָֹלא, ֹכְכֵבי ַהּשָׁ ּ ָקן , ּ ּוִמְתַדּבְ ּ

ֲאַתר ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא ּּבַ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ה)דברים ד(, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ . 'ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ
נֹו)ויקרא כב( ה אֹותֹו ְוֶאת ּבְ י יֹוֵסי.  ְוׁשֹור אֹו ׂשֶ ַת, ָאַמר ִרּבִ ְּרּגומֹו ָלה ְוִלְבָרהּכְ ּ ְּדִעָקָרא . ּ

ָרה א ְלִמְנַדע ּבְ ְּדִאיּמָ ּ ְתָרה, ּ ַתר ֲאבוָה, ְּוָאִזיל ּבַ . ַּוֲאָנן ָלא ַיְדֵעיָנן ַמאן הוא, ְּוָלא ָאִזיל ּבָ
יֹום ֶאָחד ֲחטו ּבְ   .ֹּלא ִתׁשְ

י ְיהוָדה ום ַעְגַמת ֶנֶפׁש ִד. ַמאי ַטְעָמא, ָּאַמר ִרּבִ יָמא ִמּשׁ ִּאי ּתֵ ֵּניכוס ְלַהאי , ְבִעיָראּ
ֵביָתא ַחד ֵביָתא ָאֳחָרא, ּבְ א. ּוְלַהאי ּבְ ּתָ ִאית , ָּאַמר ֵליה. ּוְלַהאי ְלָבַתר, אֹו ְלַהאי ַהׁשְ
ֵרי ׁש, ְוָלאו ָהֵכי, ַּמאן ְדׁשָ יֹום ֶאָחד ַמּמָ   .ֶּאָלא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2068דף [ -ּ

ֲעִנית ַלֲחלֹום ֵניָנן ָיָפה ּתַ א ֲחֵזי ּתָ עֹוֶרת, ּתָ ֵאׁש ַלּנְ ַההוא יֹוָמא . ּכְ ָרא ְדַתֲעִניָתא ּבְ ְּוִעּקָ ּ
ׁש יֹוָמא ָאֳחָרא, ַמּמָ א. ַמאי ַטֲעָמא. ְוָלאו ּבְ ִגין ְדֵלית ְלך יֹום ְלַתּתָ ָּבְ יה , ּ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ

ַתֲעִניָתא ְדֶחְלָמא. ּיֹוָמא ָאֳחָרא ִעָלָאה אֵרי ּבְ ְּוַכד ִאיהו ׁשָ ּאֹוִליְפָנא ְדַההוא יֹוָמא ָלא , ּ ּ
ֵזָרה, ְתָעֵדיִא ַטל ַההוא ּגְ ַּעד ְדִאְתּבְ ְּוִאי ָדֵחי ֵליה ְליֹוָמא ָאֳחָרא. ּ ָּהא ׁשוְלָטָנא ְדיֹוָמא , ּ ּ

יֹוָמא ָאֳחָרא ְדַחְבֵריה, ָּאֳחָרא הוא ְּוָלא ָעאל יֹוָמא ּבְ ְווָנא. ּ ַהאי ּגַ ֵּלית ָלך יֹום ְדָלא , ּכְ ְ

ִּאְתָמָנא ָעֵליה יֹוָמא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ּ ָרא. ּ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ יד ְפִגימו , ּוָבֵעי ּבַ ְּדָלא ַיְעּבִ ּּ
ַההוא יֹוָמא ָאר יֹוִמין ָאֳחָרִנין, ּּבְ י ׁשְ   .ְּוָלא ִיְתְפִגים ַקּמֵ
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ַער עֹוָבָדא ִדְלֵעיָלא, ְוָתֵניָנן א ִאּתְ עֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ ר ָנׁש ָעִביד עֹוָב. ּ א ִאי ּבַ ָדא ְלַתּתָ
ְדָקא  ְדָקא ֵיאֹות ְלֵעיָלא, ֵיאֹות )ב''ב ע''דף צ(ּכִ ַער ֵחיָלא ּכִ ר ָנׁש ֶחֶסד , ָּהִכי ִאּתְ ָעִביד ּבַ
ָעְלָמא ַער ֶחֶסד ְלֵעיָלא, ּבְ ַההוא יֹוָמא, ִּאּתְ אִרי ּבְ ִגיֵניה, ְּוׁשָ יה ּבְ ְּוִאְתַעָטר ּבֵ ּ ר . ּ ְּוִאי ִאְתַדּבֵ

ר ָנׁש ְלַרֲחֵמי ְל אּבַ ַער ַרֲחֵמי ַעל ַההוא יֹוָמא, ַתּתָ ִגיֵניה, ִּאּתְ ַרֲחֵמי ּבְ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ּוְכֵדין . ּ
ִגיֵניה ַּההוא יֹוָמא ָקִאים ָעֵליה ְלֶמֱהִוי ֲאפֹוְטרֹוָפא ּבְ ּ ּּ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה, ּ ׁשַ ּּבְ ְּ.  

ַגְווָנא ָדא ִהפוָכא ְדָדא, ּּכְ ּּבְ ּ ַער , ּר ָנׁש עֹוָבָדא ְדַאְכָזִרי ִאי ָעִביד ּבַ)ועל כלא(. ּ ָהִכי ִאּתְ
ַההוא יֹוָמא ּוָפִגים ֵליה, ּּבְ יָצָאה ֵליה ֵמָעְלָמא, ּ ּוְלָבַתר ָקִאים ָעֵליה ְלַאְכָזִרי ְלׁשֵ ּ ַהִהיא . ּ ּבְ

ִּמָדה ְדַבר ָנׁש מֹוֵדד ה מֹוְדִדין ֵליה, ּ ּּבָ ּ.  

ָנן ע ִמּנַ, ּתְ ָרֵאל ַאְכָזִריות ִאְתְמּנַ ְּדִיׂשְ ין, ְּייהוּ ָאר ַעּמִ ל ׁשְ יה עֹוָבָדא , ִמּכָ ְּוָלא ִיְתֲחזון ִמּנֵ ּ
ָעְלָמא ַההוא עֹוָבָדא. ּבְ ה ָמאֵרי ְדַעְייִנין ַקְייִמין ָעֵליה ְדַבר ָנׁש ּבְ ּמָ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ּ ָאה ַמאן , ּ ַזּכָ

א ָרא ְלַתּתָ ְּדַאְחֵזי עֹוָבָדא ְדַכׁשְ ְלָייא ִמְלָתא, ּ עֹוָבָדא ּתַ ְּדָהא ּבְ ֹכָלאּ ָעָרא ִמָלה , ּ ּבְ ְּלִאּתְ
  .ָאֳחָרא

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ִמְצָרִים)בראשית מב(, ִּרּבִ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ ַהאי ְקָרא ָרָזא ,  ַוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ
יה ְּדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ יה, ּ ָלא ּבֵ ּכְ יה, ְּוִאית ָלן ְלִאְסּתַ ְּדָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ּ יה , ּ ְּוָלאו ֵריׁשֵ

  .ֵּסיֵפיה

א ֲחֵזי ַכְפָנא, ֶּאָלא ּתָ ֵעי ְלֵמיָדן ָעְלָמא ּבְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ָלא ָיִהיב , ְּ
ִּמָלה ָדא ְלַיָדא ְדָכרֹוָזא ּ ל ִדיִנין ָאֳחָרִנין ְדָעְלָמא, ּ ְּדָהא ּכָ ּ ִריז ָעלֹוִהי ַעד ָלא , ּ רֹוָזא ּכָ ּכָ

ִריך הוא ַאְכִריז ָעֵליה , ִאְתְייִהיב ְלָכרֹוָזאְּוִדיָנא ָדא ָלא , ֵּייתון ְלָעְלָמא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ּ
י ָקָרא ְיָי)מלכים ב ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָקאִרי ָדן ַעל . ָלָרֵעב'  ּכִ ֲעָתא ִאְתַפּקְ ֵּמַהִהיא ׁשַ

ְפִקידו ְדָרָעב, ָעְלָמא ְמָמָנן ָאֳחָרִנין ּּבִ   .)דתרעין(. ּ

ְבָעאְּוָאִסיר ֵליה ְלַב ּר ָנׁש ְדִאית ֵליה ׂשַ ְבָעא, ּ ַגְרֵמיה ׂשַ ְּדָהא ַאְחֵזי ְפִגימו , ְּלַאֲחָזָאה ּבְ ּּ
א, ְּלֵעיָלא ְּוַאְכִחיׁש ִמָלה ְדַמְלּכָ א ֵמַאְתַרְייהו, ּ ר ְמָמָנן ְדַמְלּכָ ִאלו ַאְעּבָ ְּוִכְבָיכֹול ּכְ ּ ּ ְוַעל . ּ
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ְתָראו, ָּדא ָאַמר ַיֲעֹקב ִלְבנֹוי ה ּתִ א, ָּלּמָ ֲעִבידו ְפִגימו ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ָּלָמה ּתַ ּ ּּ א , ּ ּוְלַאְכָחׁשָ
א ִּמָלה ְדַמְלּכָ ְכִריזו ִדיֵליה, ּ ְּוָכל ִאיּנון ְמָמָנן ּבִ ּ ּ ּ.  

ה ּמָ ִמְצָרִים ְרדו ׁשָ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ י ּכִ ַמְעּתִ ה ׁשָ ְבָעא, ֲּאָבל ִהּנֵ ׂשַ ְרַמְייכו ּבְ ן ַאְחִזיאו ּגַ ְּוַתּמָ ּ ,
ְּכִחיׁשו ָפַמְלָיא ִדְלֵעיָלא ָהָכאְוָלא ּתַ ּ א ֲחֵזי. ּּ בוָאה ֲהַות ֵליה, ְוּתָ ָמה ּתְ ַּיֲעֹקב ּכַ ֵעי , ּ ְוָלא ּבָ

עֹוָבָדא ִדיֵליה ח ְפִגימו ּבְ ּכַ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ִאים ּבְ תֹוך ַהּבָ ּבֹור ֶאָלא ּבְ ִּלׁשְ ּ ּ ּּ ְ ּ.  

  )סימן ג( השלמה מההשמטות

י ְרחוָמאי ָמהו ָּאַמר ַרּבִ א ַאֲהֹרן ֵאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיַבְרֵכם ַוֵיֶרדּ ְוָהא , ּ ִדְכִתיב ַוִיׂשָ
ָבר ָיַרד א ַאֲהֹרן ֵאת ָיָדיו ֶאל . ּכְ ך ַוִיׂשָ ְֶאָלא ַוֵיֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחָטאת ְוַהעֹוָלה ְוַאַחר ּכַ ּ ּ ּ

ה. ָהָעם יאות זֹו ָלּמָ ן ְוִנְתָרָצה ִלְפ, ְּנׂשִ ִהְקִריב ָקְרּבָ ַמִיםְלִפי ׁשֶ ׁשָ ּבַ ְדָאַמר . ֵני ֲאִביֶהם ׂשֶ ּּכְ
ְכַלָלן ֵאלו ְמַקְרָבן ַלֶעְליֹוִנים וְמַייֲחָדן ְלַייֵחד ּבִ ָּצִריך אֹותֹו ׁשֶ ּּ ֲעבור , ּוָמה ֶאל ָהָעם. ְ ּּבַ

ְבָרָכה. ָהָעם יאות ְלַבֵרך ְלהֹון ּבִ ְנׂשִ ְוָמאי ַטְעָמא ּבִ ּ ר , ּ ָאָדם ֶעׂשֶ ֶּאָלא ִמׁשום ְדֵיׁש ּבַ ּ ּ
עֹות ֶרֶמז ְליֶא ַמִים ָוָאֶרץ' ְצּבָ הֹון ּשָׁ ֶנְחְתמו ּבְ  )עד כאן מההשמטות(. ְּסִפירֹות ׁשֶ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבַרֵכם)ויקרא ט( ,ּ ִתיב.  ַוִיּשָׂ , ְוָתֵניָנן ָידֹו ּכְ
ָמאָלא אְלַא. ַוֲאַמאי. ְּדָבֵעי ְלַזְקָפא ְיִמיָנא ַעל ׂשְ ַער , ֲחָזָאה עֹוָבָדא ְלַתּתָ ִגין ְדִיּתְ ּּבְ

  .ּעֹוָבָדא ְלֵעיָלא

ִתיב  ִביִעי ְוגֹו)ה''ויקרא כ(ּכְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ רוָעה ּבַ רוָעה ֲאַמאי', ּ ְוַהֲעַבְרּתָ ׁשֹוָפר ּתְ . ּׁשֹוָפר ּתְ
ָלִאין, ֶּאָלא ׁשֹוָפר ְלׁשְ ר ׁשַ ל ַע, ְּדַמְתּבָ ר ׁשוְלָטנוָתא ִמּכָ ְּדַמְתּבָ ּ ּוַבְעָיא ְלַאֲחָזָאה . ְּבִדיןּ

יט ּׁשֹוָפר ְדִאיהו ָפׁשִ ּ ִפיף, ּ ְּלַאֲחָזָאה ֵחירו ְלֹכָלא, ְוָלא ּכָ ִרים, ּ ֵעי . ְּדָהא יֹוָמא ּגָ ּוְבֹכָלא ּבָ ּ
ִגין ְלַאֲחָזָאה ַמאן הוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי , ְוָלא ֶקֶרן, ְּוַעל ָדא ׁשֹוָפר, ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ּּבְ ּ

  .ׁשֹוָפר

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ א , ּ ַמְלּכָ ָקא ּבְ ְּדִאיּנון ַיְדִעין ְלִאְתַדּבְ ּ ּ
א ּוְלַאְתֲעָרא ֵחיָלא ִדְלֵעיָלא, ַּקִדיׁשָ ּ ה ְדָמאֵריהֹון ָעַלְייהו, ּ ָכא ְקדוּשָׁ ּוְלַאְמׁשָ ּ ּ ך , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

ִתיב  ֶר)דברים לג(ּכְ ָרֵאל ִמי ָכמֹוך ְוגֹו ַאׁשְ ָיך ִיׂשְ ְיָי)דברים ד(. 'ָ ֱאֹלֵהיֶכם ' ּ ְוַאֶתם ַהְדֵבִקים ּבַ
ְלֶכם ַהיֹום ַּחִיים ּכֻ ּּ.  

יֶתם אֹוָתם ְוגֹו)ויקרא כב(הקדמת רעיא מהימנא  ֹוַתי ַוֲעׂשִ ם ִמּצְ ַמְרּתֶ . 'ּ וׁשְ
ִּפקוִדין ְדָמאֵרי ָעְלָמא ּ ֵניָנן, ּ ַמ. ָהא ּתָ יב וׁשְ ִּדְכּתִ יֶתם אֹוָתםּ ֹוַתי ַוֲעׂשִ ם ִמּצְ ִּאי ְנטוֵרי . ְרּתֶ

ֵעיָנן ה, ָקא ּבָ ְווִנין ְדִאיּנון ַחד, ּּתו. ֲעיִביָדא ָלּמָ ְתֵרין ּגַ ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ִאיּנון ּבִ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,
מֹור א, ָּזכֹור ִלְדכוָרא, ָזכֹור ְוׁשָ מֹור ְלנוְקּבָ ָלָלא ֲחָדא. ְּוׁשָ ְּוֻכְלהו ּכְ א ִאי, ּ מֹור ְלנוְקּבָ ּ ׁשָ

ם  ַמְרּתֶ ִתיב וׁשְ ֹוַתי)את כל(ֲּאַמאי ּכְ   . ִמּצְ

  ]א''ג ע''דף צ -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2070דף [ -ּ

ַהאי ְקָרא ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ם, ּ ַמְרּתֶ מֹור: ּוׁשְ יֶתם. ָּדא ׁשָ ְּדֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ָּדא ָזכֹור: ַוֲעׂשִ ּ .
ָיה ְּזִכיָרה ָדא ִאיִהי ֲעׂשִ ְּדָהא ַמאן ְדַא, ּ אּ ר ִמָלה ְלַתּתָ עבידו מתמן לההוא רזא (ַאְתִקין , ְּדּכַ

ּ ְוִאְתָעִביד ַההוא ָרָזא ִדְלֵעיָלא)וכל מאן דעביד מלה לתתא, דלעילא ּ ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא . ּ ּ
ית ֵמָאה וְתֵליָסר ִפקוִדין ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ ּּ א, ּ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ   .ָזא ֲחָדאְּוֹכָלא ָר, ּ

ַחְללו )ב''ויקרא כ( )א ולקחתם''ה ע''שמות כ() א''ג ע''דף צ(רעיא מהימנא  ּ ְוֹלא ּתְ ּ
ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ י ּבְ ּתִ י ְוִנְקַדׁשְ ם ָקְדׁשִ ְֶאת ׁשֵ ִּפּקוָדא ָדא. 'ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּ א ֵליה ּבְ ְּלַקְדׁשָ ּ ,

א ְלֵעיָל ּתָ ֵתיה ִמּתַ ְּלַסְלָקא ְקדוׁשָ ּּ א ְלֵעיָלא, אּ ָמה ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ּ ֵתיה , ּ ַּעד ְדָסִליק ְקדוׁשָ ּ ּ
ָרֵאל, ְּוָרָזא ָדא. ַּלֲאָבָהן וְבִנין ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ י ּבְ ּתִ ְְוִנְקַדׁשְ א, ּ ג. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ין' ֵּעיָלא ּבְ . ַּדְרּגִ

ג א ּבְ ין' ְלַתּתָ   .ַּדְרּגִ

ה ַכּמָ, ְּקדוּשָׁ יָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּה דוְכּתֵ ה ְלֵעיָלא ַעל ּכָֹלא, ּ ָמה ְדִאית ְקדוׁשָ ֲּאָבל ּכְ ּ ּ ּ ,
ִעיָתא ֶאְמּצָ ה ּבְ א, ָּהִכי ִאית ְקדוּשָׁ ה ְלַתּתָ א . ְּקדוּשָׁ ָרָזא ִדְלַתּתָ ְּוֹכָלא ּבְ , )א בתלתא''ס(ּ

ה ִדְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְּקדוּשָׁ ּ ּ ָרָזא ֲחָדא, ּ ִעיָתא וְל. ּבְ ֶאְמּצָ ה ּבְ ְּקדוּשָׁ ין ְדִאיּנון ּ ַלת ַדְרּגִ א ּתְ ַּתּתָ ּ ּ
  .ַחד

ִּאיהו ְסַטר ִעָלָאה, ָקדֹוׁש ין, ּ יָתא ְלָכל ַדְרּגִ ַכח ֵראׁשִ ּתְ ְּדִאׁשְ ב ְדִאיהו ְסָטר . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
יטו. ְוִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְטִמיָרא ט ְפׁשִ ן ִאְתְפׁשָ ּמָ ִּמּתַ ּ ִביָלא ְדִקיָקא ְטִמיָרא, ּ ַחד ׁשְ ְּדָנִהיר ּבְ ּגֹו , ּ

ִעיָתא ִעיָתא. ֶאְמּצָ יָון ְדִאְתְנִהיר ּגֹו ֶאְמּצָ ים ַחד ו, ּּכֵ ֵדין ִאְתְרׁשִ , ְּדָנִהיר ּגֹו ַהאי ֹקֶדׁש', ּכְ
א. ְוִאְקֵרי ָקדֹוׁש יטו ְלַתּתָ ט ְפׁשִ ֵּמַהאי ְנִהירו ִאְתְפׁשַ ּּ ין, ּ ּסֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ יָון ְדִאְתְנִהיר . ּ ּּכֵ

סֹוָפא ֵדין ִא, ּבְ ְנִהירוּכְ ים ּבִ ה', ַחד ה, ְּתֵרׁשִ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּוִאְקֵרי ְקדוּשָׁ

ּוַמה ְדִאְקֵרי ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ֵעי ֵליה, ּ ְּדָהא ֹקֶדׁש ִמּבָ יָתא , ּ א דאיהו ''ס(ָּרָזא ְדֵראׁשִ

ּ ְדֹכָלא)ראשיתא ַכח, ּ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ְּדָהא , ְּלֵעיָלא ָקדֹוׁשְוִאי ָהִכי ֲאַמאי ִאְקֵרי , ּהֹוִאיל וִמּתַ
ן ו ּמָ ַכח' ּתַ ּתְ   .ָלא ִאׁשְ

ֶּאָלא ָרָזא ָהִכי הוא וַדאי ּ א, ּ י ְלַתּתָ ָרֵאל ְמַקְדׁשֵ ַגְווָנא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ְלֵעיָלא, ְּוִיׂשְ ּּכְ ּ ּ ,
הו יב ּבְ ִּדְכּתִ ָרֵאל ָק.  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש)ישעיה ו(, ּ יְּוֵכיָון ְדִיׂשְ ַסְלֵקי , ּא ְמַקְדׁשֵ

א ְלֵעיָלא ְיָקָרא ִעָלָאה ּתָ ִּמּתַ ַלק ו, ּ ַּעד ְדִאְסּתְ ַמִים ִעָלִאין ְלֵעיָלא' ּ ָּרָזא ְדׁשָ ּ יָון ְדִאיּנון . ּ ּּכֵ ּ
ָלקו ְלֵעיָלא ַמִים ִאְסּתְ ּׁשָ הו, ּ ָּנִהיר ַההוא ֹקֶדׁש ּבְ ּוְכֵדין ִאְקֵרי ְלֵעיָלא ָקדֹוׁש, ּ ּוְלָבַתר . ּ

ּר ַההוא ְנִהירו ִעָלָאהָנִהי ּ ַמִים, ּ ַּעל ּכוְרְסָייא ְדִאיהו ׁשָ ּ ְייהו. ּ ְייִבין ְלדוְכּתַ ַמִים ּתַ ְּוִאיּנון ׁשָ ּ ּ ,
ַההוא ְנִהירו יה ּבְ בו ּבֵ ּוִמְתַייּשְׁ ּ ּ ּ ְּלָבַתר ָנִחית ַההוא ְנִהירו. ּוְכֵדין ִאְקֵרי ָקדֹוׁש, ּ ַּעד ְדָנִטיל , ּ

ִדיק ִעָל ּּכָֹלא ַחד ּצַ א, ָאהּּ א ּכָֹלא ְלַתּתָ יָרא ְלַקְדׁשָ א ַיּקִ ַּדְרּגָ ּ יָון ְדִאיהו ָנִטיל ּכָֹלא. ּ ּּכֵ ּ ּ ,
ֵדין ִאְקֵרי ָקדֹוׁש ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדֹכָלא. ּכְ ּ ּ.  

ַהאי ִוי ְרעוֵתיה ּבְ ְּוַמאן ְדׁשַ ּ ּ ִפיר ָקא ָעִביד, ּ ִוי ְרעוֵתיה. ּׁשַ ּוַמאן ְדׁשַ ּ ּ ּ ין , ּ ְתַלת ַדְרּגִ ּּבִ
ְכָלָלא ֲחָדאַּד ָתא ָדא, ֲאָבָהן ּבִ ְּלַיֲחָדא לֹון ּגֹו ְקדוׁשָ ָווָאה ְרעוֵתיה , ּ ִּאי ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2071דף [ -ּ

יר ִפיר ָקא ָעִביד, ַיּתִ א. ּׁשַ ָתא ִדְלֵעיָלא ְלַתּתָ א ִמּגֹו ְקדוּשָׁ ְּוֹכָלא ְלַנְחּתָ ּּ ל ַחד , ּ א ּכָ ְּלַקְדׁשָ
ה ַהאי ְקדוּשָׁ ְרֵמיה ּבְ ּּגַ יה, ָּרא ֵליהּוְלַנְט, ּ ּבֵ ָתא ַעל ּגַ ְּלִמְפַרׂש ְפִריׂשו ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ , ְּוָרָזא ָדא. ּ

ַקְדִמיָתא ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ י ּבְ ּתִ ְְוִנְקַדׁשְ ֶכם' ּוְלָבַתר ֲאִני ְיָי, ּ   .ְּמַקִדׁשְ

ָתא ָדא ְרֵמיה ּגֹו ְקדוׁשָ ר ָנׁש ּגַ ָאן ֲאַתר ְיַקֵדׁש ּבַ ּּבְ ּ ּ הְלַאְכְלָלא ּגַ, ּ ְּרֵמיה ּבָ ר . ּ ד ָמֵטי ּבַ ּכַ
א ְיָי, ָנׁש ָמא ַקִדיׁשָ ָבאֹות' ִּלׁשְ ֶכם' ְּוָרָזא ָדא ֲאִני ְיָי. ּצְ ָרָזא . ְּמַקִדׁשְ ְחָנא ּבְ ּכַ ָּדא ַאׁשְ

ְלחֹודֹוי' ֶּאָלא ְלָבַתר ְיָי, ַּוֲאָנן ָלא ַעְבֵדיָנן ָהֵכי. ְּדִסְפֵרי ַקְדָמֵאי ָבאֹות ּבִ ד . ּצְ ּוְלָבַתר ּכַ
בֹודֹוָמ ר ָנׁש ִלְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ה, ֵטי ּבַ ַההוא ְקדוּשָׁ ְרֵמיה ּבְ ֵדין ִיְכלֹול ּגַ ּּכְ ּ א , ּ ְּלִאְתַקְדׁשָ

א א, ְלַתּתָ בֹוד ִדְלַתּתָ ּּגֹו ַההוא ּכָ ְכבֹוִדי, ּ נשא , א''ז ע''ר, א''ע' שמות נ(. ְּוָרָזא ָדא ְוִנְקָדׁש ּבִ

א ּכָֹלא, ַּרח ְפָרטּ וְלָבַתר ַיְעִביד אֹו)ב''ג ע''קמ ְּלִאְתַקְדׁשָ ָתם . ּ ָמה ַדֲאָנן ַעְבִדין ְלֻעּמָ ּּכְ ּ
ְּדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי בֹוד ְיָי, ּ רוך ּכְ ְְדַאְמֵרי ּבָ ּ קֹומֹו' ּ בֹוד ִעָלָאה, ִמּמְ ָּדא ּכָ ְוְלָבַתר ִיְמלֹוך ְיָי. ּ ּ '

א. 'ְּלעֹוָלם ְוכו בֹוד ִדְלַתּתָ ָּדא ּכָ ּ.  

ּוְבִסְפָרא ְדַרב ִי א ', ָּקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ְוכו, יָסא ָסָבאּ ה ְלִאְתַקְדׁשָ ָּדא ִאיִהי ְקדוּשָׁ ּ ּ
ְכָלָלא ֲחָדא ב ּבִ ְכּתָ ּבִ בֹוד ְיָי. ּתֹוָרה ׁשֶ רוך ּכְ ָתם ּבָ ְוְלָבַתר ְלֻעּמָ ּ ּוְלָבַתר . ִּאֵלין ְנִביִאים', ּ

ְק, ָּרָזא ָדא. ְלעֹוָלם' ְִיְמלֹוך ְיָי ִריִכין ּבִ ָתא ָדאֲאָנן ּצְ ּדוּשָׁ ה , ּ ן ְקדוּשָׁ ּמָ ָחא ּתַ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ
ּוְבָרָכה וַמְלכות ּ ֲחָדא, ּ ָחא ּכָֹלא ּכַ ּכְ ּתַ ה. ְּלִאׁשְ ַמר ָקדֹוׁש, ְּקדוּשָׁ ָמה ְדִאּתְ ָרָכה. ּּכְ רוך , ּבְ ְּבָ ּ

בֹוד ְיָי קֹומֹו' ּכְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ֲאָנ. ְלעֹוָלם' ְִיְמלֹוך ְיָי, ַּמְלכות. ִמּמְ ְלָמאּ ִריִכין ְלַאׁשְ , ן ּצְ
ר ָנׁש ְּוַעל ָדא ְיַכִוון ּבַ ָכל יֹוָמא, ּ ִוי ְרעוֵתיה ּבְ ִּויׁשַ ּ  )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵליֶהם ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי)ג''ויקרא כ( ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּ ַדּבֵ ְקְראו אֹוָתם ' ּ ר ּתִ ֲּאׁשֶ
י ִיְצָחק ָפַתח. ֲעָדיִּמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֵאֶלה ֵהם מֹו  ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום )בראשית א(, ִּרּבִ

ֵניָנן. 'ְוגֹו ַקְדִמיָתא, ּתָ ְייֵפי ָעְלָמא ְלַסְייֵפי ָעְלָמא, ּאֹור ְדֲהָוה ּבְ ד , ֲהָוה ָנִהיר ִמּסַ ּכַ
ָעְל ִריך הוא ְלַחָייִבין ִדְזִמיִנין ְלֵמיָקם ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ִניז ֵליה ְלַצִדיַקָייא , ָמאְּ ּּגָ ּ ּ

יב, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִעים אֹוָרם )איוב לח(, ּ ַנע ֵמְרׁשָ  )תהלים צז( ּוְכִתיב. ְוִיּמָ
ִדיק ּאֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף צ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ֵניָנן, ָלהְַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶשך ָקָרא ָלְי, ּתָ אֹור , ְיִהי אֹור, ָהא ּתָ
ְלחֹודֹוי, ְוָהָכא. ִּדְכַבר ֲהָוה יָמא אֹור ְדִאיהו יֹום ּבִ ִּאי ּתֵ . ְָהַדר ְוָאַמר ְוַלֹחֶשך ָקָרא ָלְיָלה, ּ

ְלחֹודֹוי ל ַחד ּבִ יָמא ּכָ . ָהַדר ְוָאַמר ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד )ב''ג ע''דף צ(, ִאי ּתֵ
ָלא יֹוםְּד ָלא ַלְיָלה, ַלְיָלה ֵלית ּבְ ִזווָגא ַחד, ְוָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ְוֵלית יֹום ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ,

ָרֵאל ִאְקֵרי ֶאָחד ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָלא ָדא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ְּ   .ְּוָדא ּבְ

א ֲחֵזי ָג, ּתָ א ּבְ ּתָ ָרֵאל ַהׁשְ ִגין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְבָיכֹול ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד, ּלוָתאּּבְ ְוֵאיָמַתי . ּכִ
לוָתא. ִאְקֵרי ֶאָחד ָרֵאל ִמן ּגָ ֲעָתא ְדִיְפקון ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ָרֵאל ַאֲהְדַרת ְלַאְתָרָהא, ּּ , ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ
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ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבֵ ּ ּ ּ יֹום ַהה)זכריה יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ ' ּוא ִיְהֶיה ְיָיּ ּבַ
מֹו ֶאָחד ָלא ָדא ָלא ִאְקֵרי ֶאָחד)בגין כך ויהי ערב ויהי בקר יום אחד(. ֶּאָחד וׁשְ   .ּ ְוָדא ּבְ

א ֲחֵזי ְקְראו ְוגֹו' מֹוֲעֵדי ְיָי, ּתָ ר ּתִ ָנא ּכָֹלא ַלֲאַתר ַחד. 'ֲּאׁשֶ ָחא ּכָֹלא , ְּלַזּמְ ּכְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ
ִלימו ׁשְ ָרָזא ְדֶאָחד, ּּבִ ָרֵאל . ּּבְ ָאֶרץ)בזווגא חדא(ּוְלֶמֱהִוי ִיׂשְ א ּגֹוי ֶאָחד ּבָ יַנח .  ְלַתּתָ ּתִ

ָרֵאל ְדִאְקֵרי ֶאָחד ְכֶנֶסת ִיׂשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַגְווָנא , ְּ א ְדִאיּנון ְזִמיִנין ּכְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִּיׂשְ ּ
ִּדְלֵעיָלא ָמה ִיְקרון ֶאָחד, ּ   .ּּבְ

ַל ם , ֶּאָלא ְירוׁשָ אּּבִ ָרֵאל ֶאָחד, ִּדְלַתּתָ יב. ְמָנא ָלן. ִּיְקרון ִיׂשְ  ּגֹוי )שמואל ב ז(, ִּדְכּתִ
ָאֶרץ ָאֶרץ ֵהם ּגֹוי ֶאָחד, ַּוַדאי. ֶאָחד ּבָ ה ִאְקרון ֶאָחד, ּבָ ִּעּמָ ְלחֹוַדְייהו, ּ ְּוָלא ִאיּנון ּבִ ּ .

י ֵליה ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ַסּגֵ ך ִיׂשְ ְּדָהא וִמי ְכַעּמְ ּ ָאֶרץ, ּא ִאְקרון ֶאָחדֲאָבל ָל, ָּ , ֶּאָלא ּבָ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ִזווָגא ְדַהאי ֶאֶרץ ּכְ ּּבְ ּ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ִזווָגא ֲחָדא, ּ ָדא ּבְ יר ָדא ּבְ ּּכָֹלא ָקׁשִ ּ ,

ָרֵאל ָאה חוְלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ַמר. ּ ה ְמָלאָכה ִאּתְ ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ְּוָהא אוְקמוָה, ׁשֵ סי רבי יו(. ּ

א ''ב ע''כבר נדפס בפרשת וארא דף ל(. עד הושיעה ימינך וענני. 'ורבי חייא אזלי בארחא וכו
 אמר ליה את חמי ואנא חמינא מפומיה דרבי שמעון שמענא )וצריך להוסיף אחר מלת קדישא

ּ ֵאֶלה )ג''ויקרא כ(. )אמר ליה מאי האי ואחר מלת דא דאתגזר בי כדקא יאות. מלה ובכינא
מֹוֲעָדם' ְיָימֹוֲעֵדי  ְקְראו אֹוָתם ּבְ ר ּתִ י ִיְצָחק ָפַתח. ִּמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאׁשֶ ָ ְלך )תהלים כז(, ִּרּבִ

ׁשו ָפָני ֶאת ָפֶניך ְיָי ּקְ י ּבַ ָָאַמר ִלּבִ ּ ׁש' ּ ה ֲאַתר. ֲאַבּקֵ ַכּמָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ,
ַמר יְָלך ָאַמר ִל, ֲאָבל ַהאי ְקָרא ָהִכי ִאּתְ ָרֵאל, ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ִגין ּכְ א ָאַמר ָדא ּבְ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ,

א א ַקִדיׁשָ י. ּוַמאי ָאַמר. ָּלֳקֵבל ַמְלּכָ י ִלְבֵני ָעְלָמא, ְָלך ָאַמר ִלּבִ ִגיָנך ָאַמר ִלּבִ ְוַאְזַהר , ְּבְ
י יה. לֹון ִלּבִ ְּדִאיהו ָאִחיד ּבֵ ּ א ִעָלָאה ָאַמר, ּ ִגין ַמְלּכָ ְּדָדא ּבְ ׁשו ָפָניּבַ. ּ ִּאֵלין ִעְטֵרי , ּּקְ

א הו, ַמְלּכָ ְּדִאיהו ָאִחיד ּבְ ּ יה, ּ ְּוִאיּנון ּבֵ ֵמיה. ּ ִּאיּנון ׁשְ ֵמיה, ּ ְּוִאיהו וׁשְ ּ ִּמָלה ֲחָדא הוא, ּ ּ .
ך ָאַמר ָדִוד ֶאת ָפֶניך ְיָי ִגין ּכַ ָּבְ ְּ ׁש' ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֲאַבּקֵ ּ ִדְרׁשו ְיָי)תהלים קה(, ּכְ ֹו ְּוֻעז' ּ

ִמיד ׁשו ָפָניו ּתָ ּקְ   .ּּבַ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ִגין ּכְ יָרָתא ּבְ א ְלֵמיַמר ׁשִ ָּיאות הוא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ֵני , ּ ל ּבְ יר ִמּכָ ַיּתִ
א, ָעְלָמא ָרֵאל ְלַמְלּכָ ּוְלֵמיָמר ִמֵלי ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ה, ּּ ִגין ְדִאיהו ָאִחיד ּבָ ּּבְ ּ ּ.  

ָָדָבר ַאֵחר ְלך ָאַמ ׁשו ָפָניּ ּקְ י ּבַ י ִלְבֵני ָעְלָמא. ּר ִלּבִ ִגיָנך ָאַמר ִלּבִ ׁשו , ְּבְ ּקְ א את ''ס(ּּבַ

ין ְלהֹון ַלֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש)אבקש' פניך יי ּ ָפָני ִאֵלין ִזְמַנָייא ְוַחַגָייא ְדֻכְלהו ַזּמִ ּ ּּ ִגין , ּּ ּבְ
יֹוֵמיה, ְלַעְטָרא לֹון ל ַחד ְוַחד ּבְ ל ַחד ְו, ּּכָ ְזַמֵניהּכָ ְלהו ֵמַההוא ֲעִמיָקא , ַּחד ּבִ ַאבון ּכֻ ְּוִיׁשְ ּ ּּ
יה, ַּדֲעִמיְקָתא ְּדַנֲחִלין וַמּבוִעין ָנְפִקין ִמּנֵ ּ ּ ִתיב ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ּ ך ּכְ ִגין ּכַ ְּזִמיִנין ִאיּנון , ְּבְ

ְּלַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש יה, ּ ְּלִאְתַעְטָרא ּבֵ ֲאָבא ּבֵ, ּ ּתַ ְלהֹון , ּיהּוְלִאׁשְ ִגין ְדִיְתַקְדׁשון ּכֻ ּּבְ ּ ּ
ֲחָדא הו ֶחְדָווָתא, ּכַ ַכח ּבְ ּתְ   .ְּוִיׁשְ

א ָאַמר י ַאּבָ ְזִמיִנין ִמן ַנֲחָלא , ְוַכד ֵמַהאי ְזִמיִנין. ְּזִמיִנין ְדֹקֶדׁש: ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש, ִרּבִ
יד ְוָנִפיק א ִלְסעוָד. ְּדַנּגִ ֵני ָנׁשָ ין ּבְ א ְדַזּמִ ְּלַמְלּכָ ל ִזיֵני ֵמיְכָלא , ֵּתיהּ ַּאְעָטר ָקַמְייהו ִמּכָ ּ
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י ַחְמָרא, ְּדָעְלָמא ְרּבֵ ח ְלהו ּגַ ֵריָחא, ַּאְפּתַ ִפיר ּבְ ָייא, ּׁשַ ּתְ ִפיר ְלִמׁשְ ַמאן , ְּדָהִכי ִאְתֲחֵזי. ּׁשַ
ין ָייא ַזּמִ ּתְ ין ְלֵמיְכָלא וְלִמׁשְ ִּדְמַזּמִ ך ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש. ּ יָון ְדִאיּנ, ְּכַ ּון ְזִמיִנין ִלְסעוָדָתא ּּכֵ ּ

א ִפיר ְדִמְנְטָרא, ְּדַמְלּכָ ְּזִמיִנין ִאיּנון ְלַחְמָרא ַטב ְוׁשַ כי ) שיר השירים א(כמה דאת אמר (. ּּ

ִתיב)טובים דודיך מיין   .ּ ְוַעל ָדא ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ּכְ

מֹוֲעָדם ְקְראו אֹוָתם ּבְ ר ּתִ ִתיב , ֲּאׁשֶ י ֹקֶד)שמות כב(ּכְ ְהיון ִלי ְוַאְנׁשֵ ָרֵאל , ּׁש ּתִ ִיׂשְ
י ֹקֶדׁש א ִאְקרון ַאְנׁשֵ י ֹקֶדׁש . ְּלַתּתָ יָון ִדְזִמיִנין ִאיּנון ִמּקֶֹדׁש ִדְלֵעיָלא ַאּתון ַאְנׁשֵ ּּכֵ ּ ּ ּּ

א ְזִמיָנא ְלהו ֵדין ַאְתִקינו ְסעוָדָתא, ְּלַתּתָ ּּכְ ְּדָהא ְלכו ִאְתֲחֵזי, ְּוַחדו, ּ ִגין ְדַאּתון , ּ ּּבְ ּ
י ֹקֶדׁשִאְתְקר ְלהו , ּון ַאְנׁשֵ ְּוֵיהֹון ּכֻ ָכל ִסְטִרין ְדֹקֶדׁש ְלֵעיָלא )א''ד ע''דף צ(ּ ּ ְזִמיִנין ּבְ ּ
א   .ְוַתּתָ

ְמעֹון ָאַמר. 'ַּמהו מֹוֲעֵדי ְיָי. 'ּ ֵאֶלה מֹוֲעֵדי ְיָי)ג''ויקרא כ(ָּדָבר ַאֵחר  י ׁשִ ' ֵמְיָי, ַרּבִ
א . ִּאיּנון רו ִמַתּתָ ְּדֵביה ִאְתָקּשָׁ ּ א, ְּלֵעיָלאּ ּוֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָרן, ּ יה ִמְתַקּשְׁ ְלהו ּבֵ ּּכֻ ּ ּוִמְתַעְטָרן , ּ ּ

ְלהו)א ומתאחדן''נ( )א ומתעתדן''ס( ּ ּכֻ א, ּ ָרא ְדַמְלּכָ ִקׁשְ ָרא ַחד ּבְ ָרא ִקׁשְ ַמאי . ְּלִאְתַקּשְׁ
א. ַטֲעָמא א וְלִאיּמָ א ָיִרית ְלַאּבָ ָמה ְדַמְלּכָ ּּכְ ַההוא , ּ הו, ֹקֶדׁשְּוָאִחיד ּבְ ְּוִאְתַעָטר ּבְ  )בגין(. ּ

א ַמְלּכָ יה ּבְ ל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבֵ ך ּכָ ּּכַ ּ ּ ַההוא ֲאַתר ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְ ָנא ּבְ ְעָיין ְלִאְזַדּמְ ּּבַ ּּ ,
ֲחָדא  ְלהו ּכַ ִגין ְדִיְתַאֲחדו ּכֻ ּּבְ ּ , ָרֵאי ֹקֶדׁשּוְלָבַתר ִמְק, ִאְקֵרי' ְּוַעל ָדא מֹוֲעֵדי ְיָי. )למלכא(ּּ

א ַמְלּכָ הו ִאְתֲעָטר ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ.  

מֹוֲעָדם ְקְראו אֹוָתם ּבְ ר ּתִ א, ֲּאׁשֶ ְטָרא ְדַמְלּכָ הו ִאי ִמּסִ ָרֵאל ּבְ ֵרין חוָלִקין ִאית ְלִיׂשְ ּּתְ ּ ּ ,
יה ָרֵאל ּבֵ ּחוָלָקא ִעָלָאה ִאית ְלִיׂשְ יב, ּּ ְיָי)דברים ד(, ִּדְכּתִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱאֹלֵהיֶכם ' ּ ְוַאּתֶ

י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(', ְוגֹו ְטָרא ִעָלָאה ְדֹקֶדׁש. ַעּמֹו'  ּכִ ְּוִאי ִמּסִ ּחוָלָקא ִעָלָאה ִאית , ּ ּ
יה ָרֵאל ּבֵ ְהיון ִלי, ְּלִיׂשְ י ֹקֶדׁש ּתִ ִּדְכִתיב ְוַאְנׁשֵ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(ּוְכִתיב , ּ ְוַעל . ' ֹקֶדׁש ִיׂשְ

ָּדא ְלכו ִאְתֲחֵזי ְל ָנא ְלהוּ הו, ַּזּמְ ְייהו ֶחְדָווָתא וְסעוָדָתא וְלֵמחֵדי ּבְ ָנא ַקּמַ ּוְלַתּקְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ן ְלָאֳחָרא  ּוַמאן ִדְמַזּמֵ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ֵליה ֵחידו, )א לארחא''ס(ּ ּּבָ ְּוַאְנִפין ְנִהיִרין ְלַעְטָרא , ּ ּ
ִפיָזא)א לנטרא''נ( ּ אֹוְרֵחיה ְדַההוא אוׁשְ ּ ּ ּ א ְד. ּ יָראְּלַמְלּכָ ִפיָזא ַיּקִ ין אוׁשְ ַּזּמִ ָאַמר ִלְבֵני , ּ

ֵביֵתיה, ֵּהיָכֵליה ל ַחד ְוַחד ּבְ ָאר יֹוִמין ֲהִויתון ּכָ ל ׁשְ ּּכָ ָּדא ָעִביד ֲעִביְדֵתיה, ּ ְוָדא ָאִזיל , ּ
ְסחֹוָרֵתיה ַחְקֵליה, ּּבִ ר ַההוא יֹוָמא ִדיִלי. ְּוָדא ָאִזיל ּבְ ּּבַ  ) מתעתדיא''ס(ְּדֻכְלכֹון ִמְתָעִרין , ּ

ֶחְדָווָתא ִדיִלי יָרא, ּּבְ ִפיָזא ִעָלָאה ְוַיּקִ א ְזִמיִנית אוׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ְדלון , ּ ּתַ ֵעיָנא ְדִתׁשְ ָּלא ּבָ ּ ּ
ֲעִביְדָתא ְסחֹוָרָתא, ּבַ ֵרי, ְוָלא ּבִ ַמְדּבְ ְלכו ִאְזְדָמנו, ְוָלא ּבְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ַגְווָנא ְדַההוא יֹוָמא , ּ ּּכְ ּ

ִפיָזאְוַאְתִקינ, ִּדיִלי ָלא ְלַההוא אוׁשְ ְרַמְייכו ְלַקּבְ ּו ּגַ ּ ּ ּ ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ ֶחְדָווָתא , ּּבְ ּבְ
א ְחּתָ ּבַ תוׁשְ יָרא. ּּבְ ַּאְתִקינו ֵליה ְסעוָדָתא ַיּקִ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ ִגין ִדיֵהא ְזִמיִני ִדיִלי ּבְ ּּבְ ּ.  

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ַני, ְ ְדֵלי ,ּבָ ּתַ ָאר יֹוִמין ַאּתון ִמׁשְ ל ׁשְ ּ ּכָ ּ
ְסחֹוָרָתא ֲעִביְדָתא ּבִ ר ַההוא יֹוָמא ִדיִלי, ּבַ ּּבַ יָרא ְזִמיִנית. ּ ִפיָזא ִעָלָאה ְוַיּקִ א אוׁשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ,
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ילו ֵליה ַּאּתון ַקּבִ ּ ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּ ָּזִמינו ֵליה, ּּבְ ַּאְתִקינו ֵליה ְסעוָדֵתי ִעָלֵא, ּ ּ ּ ָּפתֹוֵרי , יּ
ַגְווָנא ְדַההוא יֹוָמא ִדיִלי, ְּמַסְדָרן ּּכְ ּ מֹוֲעָדם. ּ ְקְראו אֹוָתם ּבְ ך ּתִ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

א ֲחֵזי ָהֵני מֹוֲעַדָיא, ּתָ א ֲחָדאן ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ א , ּ ָבָחא ְלקוְדׁשָ ִחין ׁשְ ּבְ ּוְמׁשַ ּּ
ִריך הוא ּּבְ ְּמַסְדִרין ָפתֹוֵר, ְ ָמאֵני ְיָקר, יּ ְרַמְייהו ּבְ ֵני ּגַ ַמה , ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְמִרין, ְּמַתּקְ

ַכך ָרֵאל ּבְ ְִטיָבן ְדִיׂשְ ִריך הוא ָאַמר. ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִפיָזא ִעָלָאה ִאית לֹון יֹוָמא ָדא, ְּ ּאוׁשְ ּּ ּ .
ַּאְמֵרי ְוָלאו ִדיָלך הוא ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ְּ ָרֵאל ָלאו ֹקֶדׁש ָאַמר . ּ לֹון ְוִכי ִיׂשְ

ִפיָזא ִדיִלי, ְּוִאְקרון ֹקֶדׁש, ִּניְנהו ָנא אוׁשְ ּלֹון ִאְתֲחֵזי ְלַזּמְ ְטָרא ִדיִלי, ּּ ְּדָהא ִאיּנון , ַּחד ִמּסִ ּ
י ְטָרא ְדֹקֶדׁש. ְּדֵבִקים ּבִ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(ִּדְכִתיב , ְּוַחד ִמּסִ ָרֵאל הֹוִאיל ְוִיׂשְ',  ֹקֶדׁש ִיׂשְ

ִפיָזא ִדְלהֹון הוא ַוַדאי, ִּאְקרון ֹקֶדׁש ּאוׁשְ ּ ּ ִפיָזא ִמּקֶֹדׁש הוא, ּּ ִגין ִדְזִמינו ְדַהאי אוׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
יב ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ְלהו ְוָאְמרו. ִּדְכּתִ ָּפְתחו ּכֻ ּ ּּ ָכה לֹו)תהלים קמד(, ּ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .ּ ַאׁשְ

 ]שנה ב187יום [סדר הלימוד ליום י ניסן 

ָלָתא ִאיּנון ְזִמיִנין ִמּקֶֹדׁש צֹות. ְוָלא יֹוֵתר, ּּתְ בועֹות. ַחג ַהּמַ . ְּוַחג ַהּסוּכֹות. ְּוַחג ַהּשָׁ
א י ַאּבָ ין, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ת ָלאו ִמּקֶֹדׁש הוא ַזּמִ ּבָ ְתֵרי ִסְטִרין, ָּאַמר ֵליה ָלאו. ְּוִכי ׁשַ , ּבִ

ְּדהוא ַוַדאי ֹקֶדׁש ִאְקֵרי, ַחד ּ יב,ּ י ֹקֶדׁש ִהיא )שמות לא(, ּ ִדְכּתִ ת ּכִ ּבָ ם ֶאת ַהּשַׁ ַמְרּתֶ ּ וׁשְ
ין הוא, ְוַחד. ָלֶכם ת ָלאו ַזּמִ ּבָ ְּדׁשַ ְּדָהא ְירוָתא ִדיֵליה הוא ַוַדאי, ּ ּ ּ ּ ּ ְּירוָתא ְדֹקֶדׁש הוא . ּ ּ ּ
ּקֶֹדׁש. ְוָלאו ְזִמיִני, ָיִרית ְלהֹון ְזִמיִנין ּבַ ְּוַעל ָדא ּכֻ תּוִמְתַקּשְׁ, ּ ּבָ ׁשַ יה, ָרן ּבְ ּוִמְתַעְטָרן ּבֵ ּ ּ .
ַהאי יה, ּבְ ִביָעָאה ִאְתֲעָטר ּבֵ ּיֹוָמא ׁשְ ין הוא, ּ ת ָלאו ַזּמִ ּבָ ְּוַעל ָדא ׁשַ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף צ -' גזוהר חלק [

יה ִּלְבָרא ְדָעאל ְלֵביָתא ַדֲאבֹוי ְוִאּמֵ ּ ֵתי, ּ ֵעי, ְוָאַכל ְוׁשָ ֲעָתא ְדהוא ּבָ ׁשַ ּּבְ א ְלַמְלּכָ. ּ
ָרא ְיִחיָדאי ְּדֲהָוה ֵליה ּבְ יה, ּ ֲּחִביָבא ְדַנְפׁשֵ ִביָנא ְלַנְטָרא ֵליה, ּ ָּיַהב ֵליה ׁשוׁשְ ּ ּ ,

הו ָרא ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ א. ּ ִביִנין ִדְבִרי, ָאַמר ַמְלּכָ ָנא ְלִאֵלין ׁשוׁשְ ָּיאות הוא ְלַזּמְ ּ ּ ּוְלַאְחָזָאה , ּּ
הו ְּיָקָרא ַוֲחִביבוָתא ִדיִלי ּבְ ּ ִביִניןַז, ּ ין לֹון ְלָהֵני ׁשוׁשְ ָנא. ּּמִ ָרא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַזּמְ ֶּאָלא , ּבְ

ֵביָתא ַדֲאבֹוי י ּבְ ּתֵ ְּלֵמיַעל וְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּ ֵעי, ּ ֲעָתא ְדִאיהו ּבָ ׁשַ ּּבְ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ֵאִלים ְיָי)שמות טו( ּקֶֹדׁש'  ִמי ָכמֹוָכה ּבָ מֹוך ֶנְאָדר ּבַ ִּמי ּכָ ּקֶֹדׁש  )ב''ד ע''דף צ(, ָ ֶּנְאָדר ּבַ

ַקן , ַּוַדאי ַבר ְדִאְתּתְ ֲאבֹוי)א דאתתקף''ס(ּּכְ ּקֶֹדׁש,  ּבַ ין ִמּקֶֹדׁש, ֶּנְאָדר ּבַ   .ְוָלאו ַזּמִ

ה ְמָלאָכה ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ ת ָיִמים ַמאי ֲעִביְדַתְייהו, ׁשֵ ׁשֶ י יֹוֵסי. ּׁשֵ י , ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּכִ ּכְ
ת ָיִמי ׁשֶ ה ְיָיׁשֵ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ם ָעׂשָ ת, ֶאת ַהּשָׁ ׁשֶ ׁשֵ ִתיב ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה. ְוָלא ּכְ ְוָכל , ּ

  .ְּוִאְקרון יֹוֵמי ְמָלאָכה, ּיֹוָמא ְויֹוָמא ָעִביד ֲעִביְדֵתיה

ת ְיֵמי חֹול ׁשֶ י ִיְצָחק ִאי ָהִכי ֲאַמאי ִאְקרון ׁשֵ י יֹו. ֲאַמאי חֹול, ָּאַמר ִרּבִ , ֵסיָאַמר ִרּבִ
א ִאְתְנִהיג ָעְלָמא  ּתָ לוַחְייהו)ח''רמ(ַהׁשְ ּ ַעל ְיָדא ִדׁשְ ּ ך יֹוֵמי חֹול ִאְקרון, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2075דף [ -ּ

י ִחָייא ָאַמר הֹון ֲעִביְדָתא, ִּרּבִ ד ּבְ ֵרי ְלֶמְעּבַ ִגין ְדׁשָ ּוְבִגין ָדא ָלא ִאְקרון ֹקֶדׁש, ּּבְ ּ ּ .
ּוַמאן ְדָלאו ִאְקרון ֹקֶדׁש ּ ַהְבָדָלה. ּוןחֹול ִאְקר, ּ ְּוַעל ָדא ַאְתִקינו ַחְבַרָייא ּבְ ּ ין ֹקֶדׁש , ּּ ּבֵ

ַגְרֵמיה הוא. ַּמאי ַהְבָדָלה ָהָכא. ְלחֹול ֶּאָלא ֹקֶדׁש ִמָלה ּבְ ּ ּ יה ַאְתָיין, ּ אָרא ִמּנֵ ְּוַעל ָדא . ְּוׁשַ
הו. ְּוִאֵלין ְלַנְטָרא, ִּאֵלין ְלעֹוָבָדא ַכח ְנִטירו ּבְ ּתְ ְּוֵאיָמַתי ִאׁשְ ד ְזִמיִנין ִמּקֶֹדׁש. ּ   .ּכַ

י ְיהוָדה ָתא ַעל ּכָֹלא הוא, ָּאַמר ִרּבִ ּבְ ֶּחְדָווָתא וְנִטירוָתא ְדיֹוָמא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּוְבִגין ְדָהא , ּּ ּ
א א ְוִאיּמָ ַאּבָ ֵתיה, ּיֹוָמא ִאְתֲעָטר ּבְ ה ַעל ְקדוּשָׁ ְּוִאתֹוַסף ְקדוּשָׁ ּ ַכח ָהִכי , ּ ּתְ ַּמה ְדָלא ִאׁשְ

ָאר יֹו ׁשְ ְּדָהא הוא ֹקֶדׁש, ֵמיּבִ ּקֶֹדׁש, ּ ֵתיה, ְּוִאְתַעָטר ּבַ ה ַעל ְקדוּשָׁ ְּואֹוִסיף ְקדוׁשָ ּ ִגין . ּ ּבְ
ֵאי ך ַהאי יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּכַ ּ יה, ְ ּּכָֹלא ֲחָדאן ּבֵ ֻכְלהו ָעְלִמין. ּ ְרָכאן ּבְ ָּמֵלי ּבִ ּ .

יה ִאְתָקנו  ְלהו ִמּנֵ ּּכֻ ּ ּ ֵאי, )א אתזנו''נ(ּ ַהאי יֹוָמא ַנְייָחא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ַהאי יֹוָמא ַנְייָחא . ּּבְ ּבְ
ְּדַחָייַבָיא ְדֵגיִהָנם ּּ ּ.  

א ְדָעַבד ִהלוָלא ִלְבֵריה ְיִחיָדִאי ְּלַמְלּכָ ּ ִעְטָרא ִעָלָאה, ּ ַּאְעָטר ֵליה ּבְ ּ א , ּ ָּמֵני ֵליה ַמְלּכָ
ַהאי יֹוָמא ֶחְדָווָתא ְלֹכָלא. ַּעל ּכָֹלא א.ּּבְ ּ ַחד ַסְנִטיָרא ְדִאְתְפַקד ַעל ִדיָנא ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ֲהוֹו , ּּ

יֵדיה ּגוְבִרין ְדַבְעָיין ָקטוָלא ּּבִ ּ ּ ּ ּּגוְבִרין ְדַבְעָיין ְלַאְלָקָאה, ּ ִגין ְיָקָרא ְדַהאי יֹוָמא . ּ ּּבְ
א ְּדֶחְדְווָתא ְדַמְלּכָ ִביק ִדינֹוי, ּ א, ּׁשָ   .ְּוָנַטר ְלֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ

ּך ַההוא יֹוָמאּכַ ַמְטרֹוִניָתא, ְ א ּבְ ִּהלוָלא ְדַמְלּכָ א ָעֵליה, ּ א ְוִאיּמָ ֶּחְדָווָתא ְדַאּבָ ּ ,
ִאין ֶּחְדָווָתא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ א. ּ ֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ ְלהו ַחָדאן, ּּבְ ּּכֻ ּ יה, ּ ְּוָלא ִיְצַטֲערון ּבֵ ַּעל ָדא . ּ

ִתיב  ּבָ)ישעיה נח(ּכְ ֲאַתר . ַמאי ֹעֶנג. ת ֹעֶנג ְוָקָראָת ַלּשַׁ ַכח ֶאָלא ְלֵעיָלא ּבַ ּתְ ֹּעֶנג ָלא ִאׁשְ ּ
אֵרי ְּדֹקֶדׁש ִעָלָאה ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ּכְ ְתַעּנַ ' ְּדַהאי ֹעֶנג ַעל ְיָי. ' ָאז ּתִ

א. ּהוא ְּוַהאי יֹוָמא ְדהוא ִהלוָלא ְדַמְלּכָ ּ ּ ַההוא ִעְט, ּ ִּאְתֲעָטר ּבְ ָּרא ְדֹעֶנג ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ּ
ת ֹעֶנג ּבָ ָאר יֹוִמין. ְוָקָראָת ַלּשַׁ ׁשְ ַכח ָהִכי ּבִ ּתְ   .ַּמה ְדָלא ִאׁשְ

ַהאי יֹוָמא א, ּבְ ֵני ַמְלּכָ ְעָיין ּבְ ַלת ְסעוָדָתאן ּבַ ָנא, ּּתְ ּוְלַסְדָרא ָפתֹוֵרי, ְלַזּמְ ּ ִגין ְיָקָרא . ּ ּבְ
א ָמה ְדאֹוִקיְמָנ, ְּדַמְלּכָ א. אּּכְ יה ַחּגָ ְּוַכד ִאְזְדַמן ּבֵ ֵרי , אֹו ְזָמָנא, ּ ר ָנׁש ּתְ ָּלא ְיַסֵדר ּבַ

ָכל ְסעוָדָתא ָּפתֹוֵרי ּבְ ת, ּ ּבָ ִפיָזא, ַחד ְלׁשַ ְּוַחד ְלאוׁשְ יב, ּ ִגין ִדְכּתִ  ַעל )שמואל ב ט(, ּּבְ
ִמיד הוא אֹוֵכל ֶלך ּתָ ְלַחן ַהּמֶ ּׁשֻ ָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ, ְ ִּספוָקא הוא ּבְ ּ ּ ִפיָזא , אּ ְּלַההוא אוׁשְ ּ ּ

ְּדַאְתָיא ֵליה א. ּ ֵליָמא ְלַמְלּכָ ר ָנׁש ְלַסדוֵרי ָפתֹוָרא ׁשְ ֵעי ּבַ ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ּ יה , ּ ְּוהוא ָיִהיב ִמיּנֵ ּ
ִפיָזא ְּלאוׁשְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ת, ָאַמר ִרּבִ ּבָ ִליָתָאה ְדׁשַ ְּסעוָדָתא ּתְ ִפיָזא, ּ יה אֹוׁשְ ד ִאְעַרע ּבֵ ּּכַ ְּבִקין ֵליה ׁשַ, ּ
ְבִקין ֵליה ְבִקין ֵליה, ּאֹו ָלא ׁשַ א, ִּאי ָלא ׁשַ ִפיָזא ְדַחָייא ִמָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ַכח אוׁשְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּּ ּּ ,

ְבִקין ֵליה א, ִּאי ׁשַ ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ַכח ְפִגימו ּבִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ א ְדִאיְעַרע ּבֵ, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִפיָזאְּלַמְלּכָ ּיה אוׁשְ ּ ְוָנִטיל ֵמיְכָלא , ּ
יה ּמֵ ִפיֵזיה, ִּמּקַ ְּוַסְלָקא ְלאוׁשְ ּּ יה, ּ א ָלא ָאַכל ִעּמֵ ב ְדַמְלּכָ ַכח ַאף ַעל ּגַ ּתְ ִּאׁשְ יְכָלא , ּ ִמּמֵ

א ָקא ָאִכיל א ָיִהיב ֵליה ְלֵמיַכל, ְּדַמְלּכָ ּוַמְלּכָ ִפיֵזיה ְדַמ, ְּוָכל ָדא. ּ ִגין ְדהוא אוׁשְ ּּבְ ּ ּ אּּ . ְלּכָ
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ּוְבֵבי ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ֲעָתא ָדא, ּ ׁשַ ִפיָזא ּבְ י ְלאוׁשְ ָּלא ַחְייׁשֵ ּוְלָבַתר ְמַסְדֵרי ָפתֹוָרא , ּּ ּ ּ
ִפיָזא   .ְּלאֹוׁשְ

ַהאי יֹוָמא ִמלוָלא ָאִסיר ּּבְ ר ָדָבר)ישעיה נח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ צֹוא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ ּ ִמּמְ ָ ,
ָוְתָנן ֶחְפְצך ּכְ יה, ִתיבּ ר ּבֵ ל ְמֵהיְמנוָתא ִאְתְקׁשַ ִגין ְדַהאי יֹוָמא ּכָ ּּבְ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְּוֵהיך ֲעִביְדָנא ְדָלא ְלַסְדָרא , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ א )א לסלקא''ס(ְ ּ ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ
ִפיָזא ְּלאוׁשְ ת, ּ ּבָ ׁשַ יָסר ְדַחל ִלְהיֹות ּבְ ְּדָהא ַאְרּבֵ ַּסְלָקא ְסעוָדָתא ְד, ּ ּ א ְלִפְסָחאּ ַאף , ַמְלּכָ

ִפיֵזיה ב ְדָלאו ִאיהו אוׁשְ ַּעל ּגַ ּ ּ ּּ.  

  ]א''ה ע''דף צ -' גזוהר חלק [

ִפיֵזיה ָּאַמר ֵליה ָהִכי ֲאֵמיָנא ְדִאי הוא אוׁשְ ּ ּ ּ ּ ַיְכָלא ְלַסְלָקא ֵליה)כל ההוא יומא(, ּּ ְוִאי , ּ
ָּלאו ָלא ַסְלָקא ֵליה ת )א''ה ע''דף צ(ּד ְדַחל ''ְוִאי ֵניָמא די. ּ ּבָ ׁשַ ִּאְתַדְחָייא , ִלְהיֹות ּבְ

י ְסעוָדָתא ְדִפְסָחא ּמֵ א ִמּקַ ְּסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ אֵני ֶפַסח. ּ ת ִאְתַדְחָייא , ּׁשָ ּבָ ִּדְסעוָדָתא ְדׁשַ ּ ּ
ְווִנין ה ּגַ ַכּמָ ִגין ַמצֹות וְמרֹוִרים, ַחד. ּבְ ִאיָבא, ּּבְ ַכח ּתָ ּתְ ר ָנׁש ְדִיׁשְ ְּדָבֵעי ּבַ ִגין , דְוַח. ּ ּבְ

ַכח מו ּתְ עֹות וְלַמְעָלה' ֶּפַסח ְוָהא ָנֲהָמא ָלא ִאׁשְ ָלא ָנֲהָמא, ּׁשָ ְּדִסדוָרא ְדָפתֹוָרא ּבְ ּ ּ ָלאו , ּ
ּהוא ִסדוָרא ּ ּ.  

ַחְמָרא יָמא ּבְ אֵרי, ְוִאי ּתֵ ִגין ְדָתִאיב , ַחְמָרא ׁשָ א)א דגביר''א דגריר ס''ס(ּּבְ ֲאָבל .  ִלּבָ
ַדְל ּתָ ִּמיֹוָמי ִאׁשְ תּ ּבָ ִטיְלָנא ְסעוָדָתא ְדׁשַ ָּנא ְדָלא ּבָ ּ ֲּאִפילו ִאיּנון יֹוֵמי, ּ ּ יה, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ .

ַרך ין ִאְתּבְ ַהאי יֹוָמא ֲחַקל ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ְּבְ ּ ּ ִאין, ּּ ְרָכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוִמְתּבָ ְוַהאי יֹוָמא , ּ
ִּקׁשוָרא הוא ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ.  

י ַא אָאַמר ִרּבִ ְמעֹון, ּבָ י ׁשִ ָתא, ָהִכי ֲהָוה ָעִביד ִרּבִ ּבָ ַלק ְסעוָדָתא ְדׁשַ ִזְמָנא ְדִאְסּתְ ּּבְ ּ ּּ ,
ָבה ה ֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ַדל ּבְ ּתְ ְּמַסֵדר ָפתֹוֵריה ְוִאׁשְ ּ א ְדֵייֵתי , ּּ ַּוֲהָוה ָאַמר ָהא ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ

אי ּבָ ך. ְלֵמיַכל ּגַ ִגיֵני ּכַ ת, ְּבְ ּבָ ּתְ, ׁשַ יןִאׁשְ ל ִזְמִנין ְוַחּגִ ֹכָלא ָעִדיף ִמּכָ ְוִאְקֵרי ֹקֶדׁש , ַּכח ּבְ
  .ְוָלא ִמְקָרא ֹקֶדׁש

י ְיהוָדה הו, ָּאַמר ִרּבִ ְלהו מֹוֲעִדים ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ָקֵריָנן ּבְ ּּכֻ ּ ָנה . ּ ֲאָבל ַנְפֵקי ֹראׁש ַהּשָׁ
הו ֶחְדָווָתא ַכח ּבְ ּתְ ְּויֹוָמא ְדִכפוָרא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ ְּדָהא ִאיּנון ִדיָנא ֲהוֹו, ּּ ּ ָלָתא, ּ , ֲּאָבל ִאֵלין ּתְ

ִריך הוא, ְּלֶחְדָווָתא ְלֹכָלא, ְזִמיִנין ִמּקֶֹדׁש א ּבְ קוְדׁשָ הו ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ֲּהָדא הוא , ְּ
ם ִלְפֵני ְיָי)דברים יב(, ִדְכִתיב ַמְחּתֶ ַמְחּתָ)דברים כז(ּוְכִתיב , ֱאֹלֵהיֶכם' ּ וׂשְ '  ִלְפֵני ְיָי ְוׂשָ
ָתא. ֱָאֹלֶהיך ּבְ ַהאי יֹוָמא ְדׁשַ ל ָעְלָמא, ּּבְ ל ַצֲעָרא ְוָכל רוְגָזא ְוָכל דֹוֲחָקא ִמּכָ י ּכָ ִּאְתְנׁשֵ ּ ,

א ִגין ְדִאיהו יֹוָמא ְדִהילוָלא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ָמִתין ִאּתֹוְסָפן, ּ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדִנׁשְ ּּכְ ּ.  

י ִיְצ י ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ ִתיב , ָּחק ְלִרּבִ ת ְלַקְדׁשֹו)שמות כ(ּכְ ּבָ ְוָתֵניָנן , ּ ָזכֹור ֶאת יֹום ַהּשַׁ
ָּזְכֵרהו ַעל ַהַיִין ִגין ְדַיִין ֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא, ָּאַמר ֵליה. ֲּאַמאי ַעל ַהַיִין, ּ ּּבְ ְוֵייָנא , ּ

ֶּחְדָווָתא הוא ְדֹכָלא, ְּדאֹוַרְייָתא ּ אְוַהאי ַיִי. ּ א , ּן ַחֵדי ְלַמְלּכָ ְּוַהאי ַיִין ְמַעְטָרא ְלַמְלּכָ
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ִעְטרֹוי ֹלֹמה )שיר השירים ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ּ
ִעְטָרה לֹו ִאּמֹו ֲעָטָרה ׁשֶ ר ָנׁש עֹוָבָד. ּּבַ ְעָייא ְלַאֲחָזָאה ּבַ ֹכָלא ּבַ ַכח . אְּוָתֵניָנן ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ

ַיִין ה ֶאָלא ּבְ ְּקדוּשָׁ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין)שיר השירים א(ּכְ ּ ּכִ ָ ִּמַיִין ִאיּנון , ּ ּ
יָרה דֶֹדיך ִמַיִין, ָטָבָאן ַּנְזּכִ ָ ַיִין. ּ ת ּבְ ּבָ ה ְדׁשַ ְּוַעל ָדא ִקדוׁשָ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ַמר, ּ . ְוָהא ִאּתְ

ר יֹום ַלֹחֶדׁש ְוגֹו)קרא כגוי( ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ י ִחָייא ָפַתח. 'ּ וַבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ּבְ ִּרּבִ שיר (, ּ

י ֵער קֹול דֹוִדי דֹוֵפק ְוגֹו)השירים ה ָנה ְוִלּבִ ּ ֲאִני ְיׁשֵ ָרֵאל. 'ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ָנה , ָאְמָרה ּכְ ֲאִני ְיׁשֵ
ָגלוָתא ְדִמְצַרִים ּּבְ ַני ּבְ, ּ יוַּדֲהוֹו ּבָ ְעּבוָדא ְדַקׁשְ ּׁשִ ּ י ֵער. ּ יצון , ְוִלּבִ ּתֵ ְּלַנְטָרא ְלהו ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ

ָגלוָתא ּקֹול דֹוִדי דֹוֵפק. ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ִריִתי)שמות ו(ְּדָאַמר , ְּ   . ָוֶאְזּכֹור ֶאת ּבְ

ִחדוָדא ְדַמֲחָטא ִּפְתִחי ִלי ִפְתָחא ּכְ ּ ּ ח ְלך , ּ ְרִעין ִעָלִאיןַָוֲאָנא ַאְפּתַ , ִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי. ּּתַ
ְּדָהא ִפְתָחא ְלַאְעָלא ִלי ך הוא, ּ ּּבָ ך, ְ ַני ֶאָלא ּבָ אי ּבָ ְְדָלא ֵייֲעלון ְלַגּבָ ּ ּ ּתְ הוא ִפְתָחא , ּ ַּאּנְ ּ

ח ִפְתָחך, )בך(ְלַאְעָלא ִלי  ְפּתַ ְִאי ַאְנּתְ ָלא ּתִ חון ִלי. ָהא ֲאָנא ָסִגיר, ּ ּכְ ְּדָלא ִיׁשְ ִגין . ּ ּבְ
ך ִּפְתִחי ִלי ַוַדאי. ִּפְתִחי ִלי, ְּכַ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד. ּ א, ּ ָעא ְלַאֲעָלא ְלַמְלּכָ ד ּבָ ָאַמר , ּכַ
ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח( ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ַער ַלְיָי. ָּאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה, ּ ָּדא הוא ִפְתָחא ', ֶזה ַהּשַׁ ּ ּ

א ַער ַלְיָיֶז. ַּוַדאי ְלַאֲעָלא ְלַמְלּכָ ָחא ֵליה', ה ַהּשַׁ ּכְ יה, ְּלַאׁשְ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
י ְוגֹו ֹראׁשִ ך. 'ִּפְתִחי ִלי ֲאחֹוִתי ַרְעָיִתי ׁשֶ ִגין ְלִאְזַדְווָגא ִעּמָ ְּבְ ּ ָלם , ּ ׁשְ ך ּבִ ְוְלֶמֱהִוי ִעּמָ ּ

  .ְּדָעְלִמין

א ֲחֵזי ִריך הו, ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּא ֲהָוה ָקִטיל ְלבוְכֵרי ְדִמְצָרֵאיְּ ל ִאיּנון ְדָקַטל , ּ ּּכָ ּ
ַפְלגות ֵליְלָיא א, ּּבְ ין ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוָאִחית ַדְרּגִ ִקיוָמא ְדָאת . ּ ָרֵאל ּבְ ֲעָתא ָעאלו ִיׂשְ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ּ ּּ

א ָרֵאל, ַּקִדיׁשָ ְכֶנֶסת ִיׂשְ פו ּבִ ּתָ ּתָ ָזרו ְוִאׁשְ ִּאְתּגְ הְּוִאְתַאֲחדו, ּ ֵדין ַההוא ָדָמא ַאְחִזיאו . ּ ּבָ ּּכְ ּ ּ
ֵּליה ַעל ִפְתָחא ּוְתֵרין ָדֵמי ֲהוֹו. ּ ָזרו, ַּחד ְדִפְסָחא, ּ ְּוַחד ָדָמא ְדִאְתּגְ ּ ים ַעל . ּ ַוֲהָוה ָרׁשִ

יָמא ִדְמֵהיְמנוָתא, ִּפְתָחא ְּרׁשִ יַנְייהו, ּ ַמר, ַּחד ָהָכא ְוַחד ָהָכא ְוַחד ּבֵ  )שמות יב(, ְוָהא ִאּתְ
קֹוף ׁשְ י ַהְמזוזֹות ְוַעל ַהּמַ ּתֵ ְּוָנְתנו ַעל ׁשְ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְמֵהיְמנוָתא, ּ   .ּּבְ

  ]ב''ה ע''דף צ -' גזוהר חלק [

ָעה  ר)א ובחמשה''נ(ּוְבַאְרּבָ ַמר,  ֲעׂשָ אֹור, ָהא ִאּתְ ֵדין ְמַבְטִלין ָחֵמץ וׂשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ,
ָרֵאל ֵמְרׁשוָתא ָאֳח ָלקו ִיׂשְ ְּוִאְסּתַ ּ יה, ָראּ ְּוִאְתֲעָקרו ִמּנֵ ָצה, ּ ּמַ  )ב''ה ע''דף צ(, ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ

א וָרא ַקִדיׁשָ ִּקּשׁ ָזרו. ּ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ה, ּ ָּעאלו ּבָ ַּעד ְדִאְתְפָרעו, ּ יָמא ִדְלהֹון, ּּ ְלָייא ְרׁשִ , ְּוִאְתּגַ
וָרא ּוְכֵדין ָיַהב ְלהֹון ִקּשׁ ֲאַתר ִעָלָאה, ּ וָרא , ּּבַ ִקּשׁ ִּדְמֵהיְמנוָתאּּבְ יב, ּ ֲאַתר ִדְכּתִ שמות (, ּּבַ

ָמִים)טז ָמִים ַדְייָקא,  ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ְּוָהא אוְקמוָה, ִּמן ַהּשָׁ ּ.  

א ֲחֵזי יַסר , ּתָ ַאְרּבֵ ִלימו ִעם )א בחמיסר''נ(ּבְ ׁשְ ַכח ּבִ ּתְ ֲעָתא ְדִזווָגא ְדִסיֲהָרא ִאׁשְ ׁשַ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ
א ְמׁשָ ָעְלָמא, ׁשִ ך ּבְ ל ּכַ ִחין ּכָ ּכְ ּתַ ִאין ָלא ִמׁשְ ּתָ ַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא, ְְוִכְתִרין ּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ִזיִנין , ּ

ִחין ּכְ ּתַ ין ִמׁשְ יׁשִ ָעְלָמא, ּבִ ָטא ּבְ ּוִמְתָעֵרי ְלִאְתַפׁשְ ַכח . ּ ּתְ ֲעָתא ְדִזווָגא ְדִסיֲהָרא ִאׁשְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ
ׁשְ א ּבִ ְמׁשָ ְנִהירו ְדׁשִ ּּבִ ְלהו ַלֲאַתר ַחד, ִּלימוּ י ּכֻ ׁשֵ ּנְ ִּמְתּכַ ֲערו, ּ א ַאּתְ י ַמְלּכָ ְּוִקדוׁשֵ ּ ֵדין . ּ ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2078דף [ -ּ

ִתיב  ּמוִרים הוא ַלְיָי)שמות יב(ּכְ ּ ֵליל ׁשִ ַכח', ּ ּתְ א ִאׁשְ ְּדָהא ִזווָגא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּמוִרים , ּ ְּוהוא ׁשִ ּ
ֹכָלא   .ּּבְ

י ַאָחא ָאַמר ּקוָנא ְד, ִרּבִ ך ּתִ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ַההוא יֹוָמא)א דכלה''נ(ֹּכָלא ְ ַכח , ּ ּבְ ּתְ ּוְבֵליְלָיא ִאׁשְ
וָבא ְדֵביָתא ִּיּשׁ יָתא ִניְנהו, ּ ֵני ּבֵ ַּווי ְלִאיּנון ְדָלאו ִמּבְ ּ ד ָאָתאן ְלִאְזָדְווָגא אֹוַרְייָתא , ּ ּכַ

ֲחָדא)א אריוותא''ס( ְייהו,  ּכַ ּבַ מֹוְדָען ּגַ ּתְ ַּווי ְלִאיּנון ְדָלא ִאׁשְ ּ ין ּבְ. ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ך ִיׂשְ ִּגין ּכַ ְ

יָתא ִנין לֹון ּבֵ ל ַההוא יֹוָמא, ְמַתּקְ ְּוִאיּנון ַחָדאן , ַּעְייֵלי ַמאן ְדַעְייֵלי, ְּוַעל ְיַדְייהו, ּּכָ ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְרַווְייהו ַזּכָ ָרן ּתַ ְּוַזּמְ ּ ּ ּ ּ.  

י יֹו ה ָלן ְלַאְטְרָחא ּכוֵלי ַהאיָאַמר ִרּבִ ִלים הוא, ֵּסי ָלּמָ ַהאי ֵליְלָיא, ְּקָרא ׁשְ , ְּדָהא ּבְ
ַכח ּתְ ַער ְוִאׁשְ א ִאּתְ ִּזווָגא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ הוא ַהַלְיָלה ַהֶזה )שמות יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ּ ּ

ּמוִרים' ַלְיָי ּמוִרים, ּׁשִ ֵרי. ַּמאי ׁשִ ִּזווָגא ְדִס, ּתְ ּ אּ ְמׁשָ ׁשִ ָרֵאל . יֲהָרא ּבְ ֵני ִיׂשְ ְלָכל ּבְ
אן וְלָהְלָאה, ְלדֹוֹרָתם ְּדָהא ִמּכָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ וָרא ִדׁשְ ִקּשׁ רו ּבְ ִּאְתֲאָחדו ְוִאְתַקּשָׁ ּ ּ ּ ְּוָנְפקו , ּ

ר. ֵּמְרׁשוָתא ָאֳחָרא ָעה ֲעׂשַ ַאְרּבָ ך ּבְ ִגיֵני ּכַ ְרַמְייהו, ְּבְ ֵני ּגַ יַנְייהוּוְמַבֲעֵרי, ְּמַתּקְ , ּ ָחֵמץ ִמּבֵ
א ְרׁשוָתא ַקִדיׁשָ ְּוַעְייֵלי ּבִ ּוְכֵדין ִמְתַעְטֵרי ָחָתן ְוַכָלה, ּ ּ ִעְטרֹוי ְדִאיָמא ִעָלָאה, ּ ּּבְ ר , ּ ּוָבֵעי ּבַ

ר חֹוִרין ְרֵמיה ְדִאיהו ּבַ ָּנׁש ְלַאֲחָזָאה ּגַ ּ ּ.  

י יֹוֵסי ֵסי ְדַההוא ֵליְלָיא , ָאַמר ִרּבִ ע ּכַ ָּהֵני ַאְרּבַ א. ֲאַמאיּ י ַאּבָ ָּהא אוְקמוָה , ָאַמר ִרּבִ ּ
אולֹות' ָלֳקֵביל ד, ַּחְבַרָייא ִסְפָרא ְדַרב ֵייָסא ָסָבא. ּּגְ ִפיר הוא ּבְ ֲּאָבל ׁשַ ּ ְּדָקָאַמר הֹוִאיל , ּ

ָכל ִסְטִרין ַהאי ֵליְלָיא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ְּוִזווָגא ַקִדיׁשָ ּ ִר, ּ ע ִקׁשְ ַאְרּבַ ְּוִזווָגא הוא ּבְ ּ ְּדִאיּנון , יןּ ּ
ין' ד י ָדא ִמן ָדא, ַּדְרּגִ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשֵ ּ ַכח, ּ ּתְ ד ִזווָגא ָדא ִאׁשְ ּּכַ ּ ֶחְדָווָתא ִדְלהֹון , ּ ּוֲאָנן ּבְ

ַעְרָנא הו, ִאּתְ ִגין ְדָהא ָזֵכיָנא ּבְ ּּבְ ָדא, ּ ְּדַמאן ְדָאִחיד ּבְ ֹכָלא, ּ ֵני . ָּזֵכי ּבְ ּתַ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ
ָאר ֵליָלָווןֵּליְלָיא ָדא ל ׁשְ ֹכָלא,  ִמּכָ ָמא ּבְ ד ׁשְ ּוָבֵעיָנן ְלֶמְעּבַ ַהאי ֵליְלָיא, ּ , ּוְלֶמְחֵדי ּבְ

א ִגין ְדֶחְדְווָתא הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ ּ.  

אולֹות ָקֵריָנן ְלהו, ְועֹוד ָאַמר ע ּגְ ע ִאֵלין ַאְרּבַ ְּדַאְרּבַ ּ א . ַמאי ַטְעָמא. ּּ ִגין ְדַהאי ַדְרּגָ ּּבְ ּ
ְלָאך ַהּגֹוֵאל)בראשית מח(, ּגֹוֵאל ִאְתְקֵרי, ְתָרָאהּבַ ֶּאָלא ַעל ְיָדא , ְוָלא ִאְקֵרי ּגֹוֵאל. ְ ַהּמַ

ְּדַדְרָגא ָאֳחָרא ִעָלָאה ּ ְדַקְייָמא ָעָלה ְוָנִהיר ָלה)ב''ח ע''ר, ו''שמות קכ(, ּ ּ ְּוָדא ָלא ַאִפיק . ּּ
ֵרין , ָּלה ְנהֹוָרא ִאֵלין ּתְ ֶּאָלא ּבְ ין ְדָעֵליה)באינון דרגיןא ''ס(ּ ּ ַדְרּגִ ּ ַכח. ּ ּתְ ִּאֵלין ' ְּדד, ִאׁשְ

אולֹות ִניְנהו ע ּגְ ַּאְרּבַ ּ.  

א י ַאּבָ ַאל ְלִרּבִ י ְיהוָדה ׁשָ ִתיב , ִּרּבִ אֹור ֹלא )א האי דכתיב''ס(ָהא ּכְ ְבַעת ָיִמים ׂשְ  ׁשִ
יֶכם ָבּתֵ ֵצא ּבְ ְבָעה, ִיּמָ ל ׁשִ ל זֲאַמאי ָל, ְּוֶחְדָווָתא הוא ּכָ ִלים ַהֵלל ּכָ ּתְ מֹו , יֹוִמין' ּא ִאׁשְ ּכְ

ּכֹות ּסֻ ַכח ח, ּבְ ּתְ ל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּיֹוִמין ַהֵליָלא' ְּדִאׁשְ ִלימו ְדֶחְדְווָתא ּכָ ׁשְ ּּבִ ּ.  

ִפיר ָקַאָמְרת ָּאַמר ֵליה ׁשַ ך , ֲּאָבל ְיִדיָעא הוא, ּ ל ּכַ ָרֵאל ּכָ רו ִיׂשְ ְְדָהא ָהָכא ָלא ִאְתָקּשָׁ ּ ּ
ֹכ רו ְלָבַתר, ָּלאּבְ ָמה ְדִאְתְקׁשָ ּּכְ ַהאי ֵליְלָיא. ּ ך ּבְ ִגין ּכַ ַכח , ְּבְ ּתְ ְּדִזווָגא ִאׁשְ ּ בכל אינון (ּ

ַכח)דרגין עלאין ּתְ ּ ְוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ַההוא ֶחְדָווָתא, ּ רו ּבְ ָרֵאל ִאְתָקּשָׁ ְּוִיׂשְ ֲעִביְדָנא , ּ
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ִלימו ִלים, ּׁשְ ּתְ ב ְדֻכְלהו ) באינון דרגין עלאיןאבל(. ְּוַהֵליָלא ִאׁשְ ּ ֲאָבל ְלָבַתר ַאף ַעל ּגַ ּּ
ֵחי ּכְ ּתַ הו, ִמׁשְ רו ּבְ ָרֵאל ָלא ִאְתָקּשָׁ ַען ִיׂשְ ַּעד ּכְ יָמא , ּ ְלָייא ְרׁשִ ְּוָלא ִאְתְפָרעו ְלִאְתּגַ ּ
א ילו אֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשָ ָמה ְדָעאלו ְלָבַתר, ְּוָלא ַקּבִ ְּוָלא ָעאלו ּבְ ּ ּ.  

ִגין יהּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ִלימו ְדֹכָלא ִאׁשְ ּכֹות ׁשְ ּסֻ ך ּבַ ּ ּכַ ּ ּּ יר, ְ ְּוֶחְדָווָתא ְדֹכָלא ַיּתִ ֲאָבל ָהָכא ַעד , ּ
ַען ָלא ָזכו ך, ּּכְ ל ּכַ יה ּכָ ִלימו ּבֵ ַכח ׁשְ ּתְ ְְוָלא ִאׁשְ ּ ל ז, ּ ָכחו ּכָ ּתְ ב ְדִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ָּלאו הוא ', ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ָרֵאל ַעד , ּבְ ְדָקא ֲחֵזיְוִיׂשְ הו ּכַ רו ּבְ ָּלא ִאְתְקּשָׁ ּ.  

  ]א''ו ע''דף צ -' גזוהר חלק [

ַהאי ֵליְלָיא ִלימו ְדֲהֵליָלא ּבְ ְּוַעל ָדא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא וׁשְ ּ ּ ּ ִגין ַההוא חוָלָקא , ּּ ּּבְ ּ
יה רו ּבֵ ְּדִאְתְקׁשָ ּ ַכ. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּתְ ְּדֵכיָון ִדְבַההוא ֵליְלָיא ִזווָגא ִאׁשְ ּ ּ ּ וָרא ְדֹכָלא , חּ ל ִקּשׁ ּּכָ ּ ּ

ִסְטָרא ְדִזווָגא ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ָרֵאל, ּ ִסְטָרא ְדִיׂשְ ֵחי , ְּוָלא ּבְ ּכְ ּתַ ה ִמׁשְ ַכח ּבָ ּתְ ְּדַכד ִזווָגא ִאׁשְ ּ ּ ּ
ֵרין  ין ְדַקְייִמין ָעָלה)א תלת''ס) (א''ו ע''דף צ(ִּאֵלין ּתְ ּ ַדְרּגִ ֵחי. ּ ּכְ ּתַ ל ָהא , ְּוַכד ִאֵלין ִמׁשְ ּכָ

הו ַכח ּבְ ּתְ ּּגוָפא ִאׁשְ ִלימו ְדֹכָלא, ּ ּוְכֵדין ׁשְ ּ ּ ִלים, ְּוֶחְדָווָתא ִמֹכָלא, ּ ּתְ ְּדָהא , ְּוַהֵליָלא ִאׁשְ
ֹכָלא ֵדין ִאְתַעְטָרת ִסיֲהָרא ּבְ ּּכְ ְכֵחי, ֲאָבל ָלא ְלָבַתר. ּ ּתַ ָרֵאל , ְּדָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ִאׁשְ ְוִיׂשְ

הו ַּעד ָלא ָזכו ּבְ ֵליָמאָהא , ּ ִזְמִנין ָאֳחָרִנין, ָּלאו ַהֵליָלא ׁשְ מֹו ּבְ   .ּכְ

י ְיהוָדה ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ִפיר הוא, ּ ּׁשַ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ַמְעָנא ֵליה . ּ ְּוַהאי ִזְמָנא ָאֳחָרא ׁשְ
ְווָנא ַהאי ּגַ יָנא ִמֵלי, ּבְ ֵעיָנא ְלִמְנַדע. ְּוַאְנׁשֵ א ִמָלה ָאֳחָרא ּבָ ּתָ ַּהׁשְ ֶפַסח זָהא ֲח, ּ ', ֵּזיָנא ּבַ

יֹוָמא ָאֳחָרא', ּוְבֻסּכֹות ז ִלימו ְדֶחְדָווָתא ּבְ ּוׁשְ ּ בועֹות. ּ ׁשָ יה ז, ּּבְ ָכחו ּבֵ ּתְ ֲּאַמאי ָלא ִאׁשְ ּ '
יר ִמּכָֹלא, ָיִמים ְּוָהא ָהָכא ִאְתָחזון ַיּתִ ּ.  

ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ)שמואל ב ז(, ָּפַתח ְוָאַמר ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ָנא ָהָכא . ָאֶרץּ ְוִכי ַמאי ׁשְ
ָרֵאל ֶאָחד ְּדִאְקרון ִיׂשְ יר ֵמֲאַתר ָאֳחָרא, ּ ָרֵאל, ֶּאָלא. ַיּתִ ָבָחא ְדִיׂשְ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ַאְתָייא , ּ

א ָרֵאל ֶאָחד הוא, ָקָרא לֹון ֶאָחד, ְלָפְרׁשָ ָבָחא ְדִיׂשְ ָכל ֲאַתר ׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּבְ
ֵאיְּדָכל ְקׁשִ ּירו ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ַכח, ּ ּתְ ָרֵאל ִאׁשְ ַהאי ֲאַתר ְדִאְקֵרי ִיׂשְ ָמה )ועוד(. ּּבְ ר ּבְ ּ ְדִאְתְקׁשַ
ִּדְלֵעיָלא א, ּ ָמה ִדְלַתּתָ ר ּבְ ָרֵאל, ְּוִאְתְקׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ר ּבִ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּכָֹלא ֶאָחד. ְוִאְתְקׁשַ ּ .

מֹוְדָעא  ּתְ ּוַבֲאַתר ָדא ִאׁשְ ֵליָמא, ְּמֵהיְמנוָתאּ וָרא ׁשְ א, ְּוִקּשׁ ְּוִיחוָדא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּ.  

וָרא ִדְמֵהיְמנוָתא הוא, ּיֹוָמא ָדא, ְּוַעל ָדא ִּקּשׁ ּ ּ וָרא ְדֹכָלא, ּ ִּקּשׁ ּ  ֵעץ )משלי ג(ּוְכִתיב . ּ
ה ִאיָלָנא הוא ְדִאְקֵרי ֶאָחד ֲחִזיִקים ּבָ ַּחִיים ִהיא ַלּמַ ּ ּ ִג. ּ ֵרי ְּוַעל ָדא ּבְ ּין ְדִאיּנון ִמְתַקּשְׁ ּ

ֲאַתר ָדא ְּוֵעץ ַחִיים ֶאָחד הוא ַוַדאי ִאְקֵרי. ִאְקֵרי ָהִכי, ּּבַ ּ ר, ּ יה ִאְתְקׁשַ ִגין ְדֹכָלא ּבֵ ּּבְ ּּ ,
ּ ִדיֵליה)א ושמא''ס(ְויֹוָמא  וָרא ְדֹכָלא, ֶּאָחד ַוַדאי, ּ ִּקּשׁ ּ ְּוֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא, ּ ּ.  

ן)ראשית בב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב תֹוך ַהּגָ ְ ְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ׁש, ּ תֹוך ַמּמָ ְמִציעות, ְּבְ , ּּבִ
ָכל ִסְטִרין יה, ְוָאִחיד ּבְ ר ּבֵ ְּוַעל ָדא ֶפַסח ְוֻסּכֹות. ְּוִאְתְקׁשַ ֶאְמָצִעיָתא, ּ ִגין . ְּוהוא ּבְ ּבְ

ְּדִאיהו ֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא ּ ּ ַה, ּ ָבָחא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ְּוָדא הוא ׁשְ יר, אי יֹוָמאּ ָבָחא , ְוָלא ַיּתִ ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2080דף [ -ּ

ִּדְמֵהיְמנוָתא וָרא ְדֹכָלא, ּ ְּוִקּשׁ ּ י ְיהוָדה. ּ ִאיְלָנא, ָּאַמר ִרּבִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ְוָזֵכיָנא ְלָהֵני , ְ
  .ִּמיֵלי

י ִיְצָחק יָרָתא, ָאַמר ִרּבִ א ּבְ, ֶחְדָווָתא ְוׁשִ ָחא ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ְלׁשַ ְּזִמיִנין ִיׂשְ ִּריך הואּ ְ ,
ֵליְלָיא ְדִפְסָחא ָרֵאל ּבְ ֵחי ִיׂשְ ּבְ ָבָחא ִדְמׁשַ ַהאי ׁשְ ּּכְ ה , ּ ְקדוּשָׁ ת ּבִ ָרֵאל ִאְתַקְדׁשָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדּכְ ּ ּ

א ֵליל ִהְתַקֶדׁש ָחג)ישעיה ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַמְלּכָ יר ִיְהֶיה ָלֶכם ּכְ ֵליל . ּ ַהּשִׁ ּכְ
ִּהְתַקֶדׁש ָחג ַדְייָק רוך ְיָי. אּ ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

ה ַלְיָי)במדבר כח(ּוְביֹום  ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ּכוִרים ּבְ בועֹוֵתיֶכם ִמְקָרא ֹקֶדׁש ' ּ ַהּבִ ׁשָ ּּבְ
ְמעֹון ָפַתח. 'ִיְהֶיה ָלֶכם ְוגֹו י ׁשִ נו ֲעֵצי ַהָיַער ִמִלְפֵני)דברי הימים א טז(, ַּרּבִ ּ ָאז ְיַרּנְ ּ י '  ְיָיּ ּכִ

פֹוט ֶאת ָהָאֶרץ אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵליֵלי. ָּבא ִלׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְּדַיְדִעין ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֵמיה , ְּ ׁשְ ַּווי ְלִאיּנון ְדָלא . )כל יומא(ְּוִאְתַאֲחָדן ּבִ ּ

אֹוַר ְדֵלי ּבְ ּתַ א, ְייָתאִּמׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדָהא ֵלית לֹון חוָלָקא ּבִ ּ יה, ּ ָלא , ְּוָלא ִאְתַאֲחָדן ּבֵ
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ַהאי ָעְלָמא. ְּוָלא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּמאן ְדָזֵכי ּבְ ְּדָהִכי . ָּזֵכי ּבְ

ֵניָנן ִנים)שיר השירים ז(, ּתָ ְפֵתי ְיׁשֵ ַההוא ָעְלָמאַאף , ּ דֹוֵבב ׂשִ ב ְדִאיּנון ּבְ ַּעל ּגַ ּ ּ ,
ן אֹוַרְייָתא ּמָ ן ּתַ ְפָווַתְייהו ְמַרְחׁשָ   .ּׂשִ

א ֲחֵזי בוַאת ָהָאֶרץ, ּתָ ָרֵאל ּתְ א ַאְקִריבו ִיׂשְ ּתָ ַּעד ַהׁשְ בוַאת ָהָאֶרץ וַדאי, ּ ּּתְ קו . ּ ְּוִאְתַעּסְ
יה וָרא, ּּבֵ ַההוא ִקּשׁ רו ּבְ ְּוִאְתַקּשָׁ ּ ַכחְוַאף ַעל ּגַ. ּ ּתְ ַכח , ּב ְדִדיָנא ִאׁשְ ּתְ ָלָמא ִאׁשְ ׁשְ ִּדיָנא ּבִ
יה עֹוִרים)א דעלמא אתנהיג ביה''ס(. ּּבֵ ָאר , ּ ְוַאְקִריבו ׂשְ ל ׁשְ ִגין ְדִאיהו ַקְדָמָאה ִמּכָ ּּבְ ּ

בוָאה ְּוָלא ֵמַההוא ְדִמְתָאֵחר, ּוִמן ַקְדָמָאה ִמְתָקְרָבא, ּּתְ ְּדָהא ֲאִחידו ַקְדָמָאה, ּ ָרֵאל ְּדִי, ּ ׂשְ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִּאְתֲאָחדו ּבֵ ּ ּ ִריך הוא. ָּהָכא הוא, ְּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ֲאָנא ָיַהִבית , ְּ

ָרא ַמְדּבְ ַמִים, ְּלכו ָמן ּבְ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ׁשָ יב, ּ  ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם )שמות טז(, ִּדְכּתִ
ָמִים עֹוִריםְּוַאּתון ְמ, ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ אי ׂשְ   .ָקְרִבין ַקּמַ

  ]ב''ו ע''דף צ -' גזוהר חלק [

ְּוָרָזא ְדִמָלה ָנֹאת, ּ י ָעְלָמא. ָחֵסר, ֹזאת ּתֹוַרת ַהּקְ חֹות , ַּאְזֲהרוָתא ְלָנׁשֵ טון ּתְ ְּדָלא ִיׂשְ ּ
ֲעֵליהֹון עֹוִרים ְזִמיָנא ְלָקְרָבא, ְוִאי ָלאו. ּבַ ָלה ֲחָדא. ֶקַמח ׂשְ מֹו, ּוִמּמִ ּתְ ָּדע ִמָלה ִאׁשְ

ָרֵאל. ָאֳחָרא ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ א , ּ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ְקַרת ּבְ ָרֵאל ָלא ׁשַ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּדָהא ּכְ ּ
ָווַהת. ְלָעְלִמין ָרֵאל ּתַ ֶנֶסת ִיׂשְ ה)במדבר ה(, ּּכְ ַחת ִאיׁשָ ה ּתַ ֶטה ִאּשָׁ ׂשְ ר ּתִ ך , ּ ֲאׁשֶ ִגין ּכַ ְּבְ

ָתא  ִּדיָנא ְדַהאי ִאּתְ ּוַמאן הוא ַאְתָרָהא ַההוא . ֵמַאְתָרָהא ָקא ַאְתָייא )ב''ו ע''דף צ(ּ ּ ּ
ה  יב ּבָ ִּדְכּתִ ת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹוק ִמְפִניִנים ִמְכָרה)משלי לא(ּ ּ ֵאׁשֶ ת ַחִיל )משלי יב(. ּ  ֵאׁשֶ

ֲעָלה   .ֲּעֶטֶרת ּבַ

עֹוִרים ָתא, ְּוַההוא ֶקַמח ׂשְ ֶנֶסת , ָחֵסר, ַחת ְקָנֹאת ִאְתְקֵריִמְנ, ְּדַאְייִתית ַהִהיא ִאּתְ ּכְ
ָרֵאל ָהִכי ִאְקֵרי ִתיב, ְּוַעל ָדא. ִיׂשְ ִפְנָחס ּכְ א ֵלאֹלָהיו)במדבר כה(, ּבְ ר ִקּנֵ ַחת ֲאׁשֶ ,  ּתַ

ִרית, ְּדִקְנָאה ָהָכא ִאְתֲאָחד ַהאי ּבְ ר ּבְ ּקֵ ְּדַמאן ִדְמׁשַ ָעַרת ָעֵליה, ּ ְּוַעל ָדא , ִּקְנָאה ִאּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2081דף [ -ּ

ִאין  א ֲחֵזי. ּפֹוְגִעין ּבֹוַקּנָ עֹוִרים, ּתָ ְּדֵכיָון ְדֲהָוה ָמָטא ְלֵריַחִין , ַהאי עֹוֶמר, ֶקַמח ׂשְ ּ ּ
ִּדְגרוסֹות י, ּ רֹון ְמנוֶפה ּבְ יה ִעּשָׂ ְּמִפיִקין ִמּנֵ ּ   .ּג ָנָפה''ּ

ִמימֹות תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ תֹות ִאֵלין, ְוָדא ׁשֶ ּבָ ַבע ׁשַ ְּלָבַתר ְדַסְלִקין ׁשֶ ּ א ָאָתא, ּ  ַמְלּכָ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ה ּבִ א ְלִאְזַדְווָגא ּבָ ַּקִדיׁשָ ּ ּ א . ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת, ּ ּוְכֵדין ִאְתֲעָטר ַמְלּכָ ּ

ִלים ִיחוָדא ׁשְ א, ּּבְ ַכח ֶאָחד ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ א. ְּוִאׁשְ א ַקִדיׁשָ ַער ַמְלּכָ ּוָמָטא ִזְמָנא , ְּוַכד ַאּתְ
ְייהוּכָ. ְּדאֹוַרְייָתא ֵרי ִאּבַ ּל ִאיּנון ִאיָלִנין ִדְמַבּכְ ּ יָרָתא, ּ ֲעָתא . ַּסְלִקין ׁשִ ׁשַ ּוַמאי ַאְמֵרי ּבְ

ָלה'  ְיָי)תהלים קג(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ִּדְמַלְקֵטי ְלהֹון ּכֹל ָמׁשָ ְסאֹו וַמְלכותֹו ּבַ ַמִים ֵהִכין ּכִ ׁשָ ּּבַ ּ .
ַמִים ַחְסֶדך'  ְיָי)תהלים לו( ַהּשָׁ ָּבְ ֶדה ִיְמֲחאו ָכף)ישעיה נה(, ּוְכִתיב. ּ   .ּ ְוָכל ֲעֵצי ַהׂשָ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ירו ַלְיָי)תהלים צח(, ּ ה' ּ ִמְזמֹור ׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ יר . ׁשִ ׁשִ
ה. ָחָדׁש ִאְקֵרי ַהְקִריְבֶכם ִמְנָחה ֲחָדׁשָ ך ּבְ ִגין ּכַ הָהָכא ִמְנ, ָהָתם ִמְנַחת ְקָנאֹות. ְּבְ . ָחה ֲחָדׁשָ

א ְדֹכָלא  ה ְדִחדוׁשָ ֲּחָדׁשָ ּ ּ ּ א.  ָהָכא)א דכלה''ס(ּ וָרא ְדֹכָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ִּקּשׁ ּּ ּ וָרא , ּ ִּקּשׁ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ִעְטרֹוי. ּ ֵליָמא ִאְתֲעָטר ּבְ ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב ׁשְ   .ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת, ּ

י ּכַ ּכוִרים ְלַגּבֵ ְּוַכד ָמטון ּבִ א ִמִלין, ֲהָנאּ ר ָנׁש ְלֵמיַמר וְלָפְרׁשָ ֵעי ּבַ ֲּהָוה ּבָ ַּעל ַההוא , ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ִּאיָלָנא ְדַאְרָעא ִלים ּכְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ חוִמין, ּ ְתֵריַסר ּתְ ְבִעין ַעְנִפין, ּּבִ ׁשִ ּוָבָעא , ּּבְ

ִגיֵנ, ְּלאֹוָבָדא ֵליה ָלָבן ֲאַרָמָאה ְּדִאְתְפִגים ָעְלָמא ּבְ ִזיב ֵליה. ּיהּ ִריך הוא ׁשֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,
ִדינֹוי  ָמה ְדאֹוִקיְמָנא)א בבנוי''ס(ְּוִאְתַעָטר ּבְ ִגין ַההוא ִאיָלָנא. ּ ּכְ ָרא , ּּבְ ְּדָכל ִקׁשְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ְלָייא, ּ יה ּתַ ה ִאְתְקֵרי. ּּבֵ ִגין ְדֶחְדָווָת. ַמאי ַטְעָמא. ְּוַעל ָדא ִמְנָחה ֲחָדׁשָ א ּּבְ
ֵאי הוא ְּדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּוְבָכל ִזְמָנא ַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא. ְּוֶחְדָווָתא ְדִסיֲהָרא, ּ ּ ָרא , ּ ִקׁשְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא הוא ּ ְּוֶחְדָווָתא ִדיָלה, ּ   )דסיהרא(. ּ

ִנין א ַדֲהוֹו ֵליה ּבְ ְּלַמְלּכָ א ֲחָדא, ּ ִנין, ּוְבַרּתָ ַּאְתִקין ְסעוָדָתא ְלֻכְלהו ּבְ ַכַחת ָל, ּּ ּתְ א ִאׁשְ
א ַעל ָפתֹוָרא ַרּתָ ד ָאָתאת. ַּהִהיא ּבְ א, ּכַ ְלָכל ַאַחי ְזִמיַנת ְוָיָהַבת , ָמאִרי, ַאְמַרת ְלַמְלּכָ

יַנְייהו, ְלָכל ַחד ָמאִנין ְיִדיָען ְּוִלי ָלא ָיָהַבת חוָלָקא ּבֵ ָרִתי, ָּאַמר ֵליה. ּ ְַחָיִיך ּבְ ָמָנא , ּ
ח ַעל ַח ּכַ ּתְ ְִדיָלך ִיׁשְ ֵריןּ נון ָלך ֵמחוָלֵקיהֹון. ד ּתְ ָּהא ּכָֹלא ִיּתְ ְּ יָדָהא . ּ ַכח ְלָבַתר ּבִ ּתְ ִאׁשְ

ֵרין ִמּכָֹלא, ּחוָלִקין ָרֵאל. ַעל ַחד ּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ך ּכְ ִּמּכָֹלא ַנְטָלא חוָלִקין, ְּכַ ְּוַעל ָדא , ּ
ָלה לוָלא, ִּאְתְקֵרי ּכַ ַכָלה ְדֻכְלהו ְמַזְמִנין ָלה. ּּכְ ּּכַ ּ ּּ יִטיןּ ך ִהיא , ּ ָמאִנין ְוחוָלִקין ְוַתְכׁשִ ְּכַ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ֹכָלא)א חדוותא''נ(ַּחְדּתוֵתי , ּכְ ּ ִדיָלה ּבְ ּ ְּוֹכָלא ָיֲהִבין ָלה חוָלִקין וָמאִנין, ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִעְטרֹוי, ּתָ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ א ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ . ָּרֵאל הואֶּחְדָווָתא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ, ּ
ִעְטִרין ִעָלִאין, ְוַכד אֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ִּאְתַעְטָרת ּכְ ָרא , ּ ּוְבִגין ְדָכל ִקׁשְ ּ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ַהאי ִאיָלָנא, ּ ר ּבְ יב. ִאְקֵרי יֹום ֶאָחד, ִאְתְקׁשַ  ְוָהָיה יֹום )זכריה יד(, ִּדְכּתִ
ֶּאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי ָרֵאל יֹום ֶאָחד, ּיֹום ֶאָחד ַוַדאי. 'ּ ֶנֶסת ִיׂשְ וָרא ִדְלֵעיָלא, ְּדּכְ ִקּשׁ ּּבְ ּ ּ.  

וָרא ִדְלֵעיָלא ִּקּשׁ ּ א ומֹוֵחי, ּ א ְוגוְלַגְלּתָ ֵּריׁשָ וָרא ָאֳחָרא)א''ויחי רכ(. ּ ֵרין ְדרֹוִעין , ּ ִקּשׁ ּּתְ
א)קשורא אחרא(, ַּדֲאִחיָדן. ְּוגוָפא  )א בתרין''ס(, ּאֹוְקָמא ַרב ַהְמנוָנאְו. ּ ֵמֵחיָלא ְדֵריׁשָ
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יִרין ַדֲאָבָהָתא ְתַלת ְקׁשִ ֵרין ַקָייִמין. )קשורא אחרא( ּּבִ כו )א כוליין דלתתא''נ( ּתְ ּ ְדִאְתְמׁשָ ּ
ח ְרבות ְמׁשַ ין)בקיומא(, ּּבִ ְתֵרין ַדְרּגִ ֵרין ַנֲחִלין, ּ ּבִ א ַזְרָעא, ּתְ א , ְלַאְכָנׁשָ ַדְרּגָ ְּלַאָפָקא ּבְ

ה, ָראָאֳח פום ַאּמָ ּהוא ּגוָפא ְדֶאְמָצִעיָתא, ִּאיָלָנא ָדא. ּּבְ ּ ְּוֹכָלא , ְּדָאִחיד ְלָכל ָהֵני, ּ
יה ָרן ּבֵ הֹון, ִּמְתַקּשְׁ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ַחד, ְּוהוא ּבְ יה ַמְטרֹוִניָתא. ּ ְּוַכד ִאְזַדְווַגת ּבֵ ֵדין הוא , ּ ּּכְ

  .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ֶאָחד

  ]א''ז ע''דף צ -' גק זוהר חל[

א ֲחֵזי ִמיִני ֲעֶצֶרת, ּתָ יֹום ַהּשְׁ ִתיב ּבַ ַההוא ֲאַתר. ַמאן ֲעֶצֶרת. ּּכְ ֶּאָלא ּבְ ְּדֹכָלא , ּ ּ
ֲחָדא ָרן ּכַ ִניׁשו)א כנופיא כנישו''ס(, ַמאי ֲעֶצֶרת, ִאְקֵרי ֲעֶצֶרת, ִמְתַקּשְׁ יָמא ָהָכא . ּ ּכְ ְוִאי ּתֵ
ָכל ִאיּנון יֹוִמין. ָמאַמאי ַטֲע, ְּדִאְקֵרי ֲעֶצֶרת ֶּאָלא ּבְ ּיֹוֵמי ְסעוָדֵתי ְדַעְנֵפי ִאיָלָנא , ּ דף (ּ

ְבִעים ָפִרים ִאיּנון, ְּוַעל ָדא. ֲהוֹו )א''ז ע''צ ּׁשִ ׁש)דגופא(ֶחְדָווָתא , ְלָבַתר. ּ , ּ ְדִאיָלָנא ַמּמָ
ּוְבִגיֵניה הוא יֹוָמא ַחד ֲעֶצֶרת. ְּוֶחְדָווָתא ְדאֹוַרְייָתא ּ ֶחְדָווָתא , ָּווָתא ְדאֹוַרְייָתאֶחְד. ּ

ְּדהוא ּגוָפא, ְּדִאיָלָנא ּ ּ.  

ַהאי יֹוָמא ְּוַעל ָדא ֵלית חוָלָקא ּבְ ָרֵאל, ּ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ֶּאָלא ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ּ ִגין . ּ ּבְ
ך ְהֶיה ָלֶכם, ְּכָ יניה הוא א לבתר חדוותא דאלנא ממש ובג''ס(. ְוָלא ְלָאֳחָרא, ָלֶכם, ֲעֶצֶרת ּתִ

יומא חד ולית חולקא בהאי יומא אלא לקודשא בריך הוא וכנסת ישראל ועל דא כתיב עצרת 
אוף הכי בהאי יומא חדוותא דארייתא חדוותא דאלנא דהוא גופא וכלא אשתכח . תהיה לכם

ַכח)ביה ּתְ א ִאׁשְ ֲעָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּ ְדָהא ּבְ יה, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ּּכָֹלא ִאׁשְ ֵנ. ּ ֲעֶצֶרת ַעל , יָנןְּוַעל ָדא ּתָ ּבַ
ך ֶאָחד ִאְקֵרי, ֵּפירֹות ָהִאיָלן ִגין ּכָ ְְוָהא אוְקמוָה ּבְ ּ ָמה ְדַאָמָרן, ֶּאָחד ַוַדאי, ּ   .ּּכְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ נוָפה ְוגֹו, ַמה ּכְ ִביאו ֶלֶחם ּתְ בֹוֵתיֶכם ּתָ ִּמּמֹוׁשְ ְהֶייָנה ָחֵמץ ', ּ ֹסֶלת ּתִ
ָאֶפיָנה ָנא ָהָכא ָח. ּתֵ יה, )בכנסת ישראל(ֵמץ ַמאי ׁשְ ִגין ְדֹכָלא ֲאִחיָדן ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּּ  )וכן( ּ
ִאיָלָנא ִאיָלָנא ֲאִחיָדן ַעְנִפין, ּבְ ִאיָלָנא ֲאִחיָדן ָעִלין, ְּדָהא ּבְ יִאין , ְקִליִפין, ּבְ ִּדיִנין ַסּגִ

ָכל ִסְטִרין יה, ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ּּכָֹלא ִאׁשְ ּוְבִגין ְדַהאי ִאיָלָנא. ּ ֵבי , ר ַעל ֵיֶצר ָהָרעְּמַכֵפ, ּ ְּדהוא ּבְ ּ
ּמֹוְתֵביה ְדַבר ָנׁש ּ.  

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ָאר ִאיָלִנין ְלַתּתָ ל ׁשְ ָזנו ּכָ א . ֵּמַהאי ִאיָלָנא ִאּתְ ְרׁשָ ּתָ ְּוהוא ִאׁשְ
ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ַעל ַחד ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ִת. ּ  )ירמיה יז(יב ָּעֵליה ּכְ

יו ָרׁשָ ַלח ׁשָ תול ַעל ַמִים ְוַעל יוַבל ְיׁשַ ֵעץ ׁשָ ְּוָהָיה ּכְ ּ  )משלי ג(, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי אֹוַרְייָתא, ּ
ר. 'ֵּעץ ַחִיים ִהיא ְוגֹו ּוַמאי ְותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ ָּהא אוְקמוָה. ּ ר, ּ ָמה , ֲּאָבל ְותֹוְמֶכיָה ְמאוּשָׁ ּכְ

נֹות) לבראשית(ְדַאּתְ ָאֵמר  רוִני ּבָ י ִאּשְׁ ִרי ּכִ ָאׁשְ   .ּ ּבְ

ִּפּקוָדא ָדא. ' ְוֵהִניף ֶאת ָהֹעֶמר ְוגֹו)ויקרא כג(רעיא מהימנא  ּ  ְלָקְרָבא )ב''ל(, ּ
ן ָהֹעֶמר ָנא ָדא, ָקְרּבָ א, ָּקְרּבְ ְדֵבקוָתא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּּ ַּמְטרֹוִניָתא וְבָנָהא , ּ
ֲחָדא ַאְזִלין ַדְכיוָתא ִדְלהֹון, ֶּמר ָדאֹע. ּכַ ָרֵאל ּבְ ְּמָקְרִבין ִיׂשְ ָנא ִאיהו ִמן , ּ ְּוַההוא ָקְרּבְ ּ

עֹוִרים ָתא וַבְעָלה, ְּוָדא ִאְתְקִריבו, ׂשְ ין ִאּתְ ְּלֵמיַעל ְרִחימו ּבֵ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ת ְזנוִנים יַנְייהו, ֵּאׁשֶ ְרָמה ִמּבֵ ִּאְתַרֲחַקת ּגַ ּבָ, ּ ת ַחִיל . ּהְּדָלא ָיִכיַלת ְלֵמיָקם ַעל ּגַ ֵאׁשֶ
א ֲהָנא ַרּבָ י ּכַ ְרָמה ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ָתה ְוִנְזְרָעה )במדבר ה(, ַּוַדאי ְטהֹוָרה ִהיא, ְּקִריַבת ּגַ  ְוִנּקְ

ְעָלה, ָזַרע י ּבַ ְּואֹוִסיַפת ֵחיָלא וְרִחימו ְלַגּבֵ ּ א. ּ ת ְזנוִנים ַעְרַקת ִמן ַמְקְדׁשָ ֵּאׁשֶ ְּדָלא , ּ
יה ְרָמה, ְּלִמְקַרב ְלַגּבֵ ת ַחִיל ִאְבִדיַקת ּגַ ַההוא ִזְמָנא ְדֵאׁשֶ ְּדִאְלָמֵלא ּבְ ּ ּ ִאיִהי ִאְתְקִריַבת , ּ

ה א. ִאְתֲאִביַדת ֵמָעְלָמא, ְּלַגּבָ ְעָיא ְלָקְרָבא ְלַמְקְדׁשָ ְּוַעל ָדא ָלא ּבַ יה, ּ , ְּוַעְרַקת ִמּנֵ
ִאין ָרֵאל ַזּכָ ָארו ִיׂשְ ּתָ ָלא ִעְרּבוְבָיא ָאֳח, ְּוִאׁשְ י ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָראּּבְ ְּלַגּבֵ ּ.  

ָּרָזא ְדִסְתָרא ָדא ין ַאֲחָתן, ּ ְרּתֵ י ָדא. ּתַ ְּוַכד ַאְרַחת ָדא ְלַגּבֵ ְבִדיקו ִדיָלה, ּ ּּבִ ּ ּ ְבָתה , ּ ּצָ
ִּבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵרָכה ת ַחִיל. ּ ִדיקו ְדֵאׁשֶ ְּדָהא ּבְ ּ ת ְזנוִנים, ּ ָּסָמא ְדמֹוָתא ְלֵאׁשֶ ּו ְוָדא ִאיה. ּ

ִריך הוא ִלְבנֹוי, ֵעיָטא א ּבְ ְּדָיַהב קוְדׁשָ ּ ת ַחִיל, ְּ ִגין ֵאׁשֶ ָנא ָדא ּבְ ְּדַתֲערֹוק , ְּלָקְרָבא ָקְרּבְ
ה ת ְזנוִנים ִמּנָ ֵּאׁשֶ ָלא ִעְרּבוְבָיא ָאֳחָרא. ּ ָרֵאל ּבְ ֲארו ִיׂשְ ּתַ ְּוִאׁשְ ָעְלָמא ֵדין, ּ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּ ,

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

אֹוְרָחא י ִחָייא ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ִחָייא, ִּרּבִ ִתיב, ָּאַמר ִרּבִ  )ג''ויקרא כ(, ּכְ
נוָפה ת ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת ֹעֶמר ַהּתְ ּבָ ֳחָרת ַהּשַׁ ם ָלֶכם ִמּמָ ּוְסַפְרּתֶ ָאַמר . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּּ

ָּהא אוְקמוָה ַחְבַר, ֵּליה   .ָּייאּ

ת ְוגֹו)ג''ויקרא כ(רעיא מהימנא  ּבָ ם ָלֶכם ִמָמֳחָרת ַהּשַׁ ִּפּקוָדא . 'ּ וְסַפְרּתֶ , ּ ָדא)א''ל(ּ
ָרֵאל, ְּוָרָזא ָדא, ָהא אֹוִקיְמָנא, ִּלְספֹור ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ד , ִיׂשְ ב ְדִאְתָדכו ְלֶמְעּבַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ

ָסֲאבו, ִּפְסָחא ְּוָנְפקו ִמּמְ ְדָקא ֲחֵזיָלא ֲהוֹו, ּ ֵלִמין ְוַדְכָיין ּכַ מור , ְּוַעל ָדא.  ׁשְ ָּלאו ַהֵלל ּגָ ּ
יֹוֵמי ְדִפְסָחא ְדָקא ָיאות, ּּבְ ִלימו ּכַ ּתְ ַען ָלא ִאׁשְ ְּדַעד ּכְ ּ ּ.  

ָסֲאבו ָתא ְדָנְפָקא ִמּמְ ִאּתְ ּּכְ ן וְלָהְלָאה, ְּוֵכיָון ְדָנְפָקא, ּ ּמָ ּאוף ָהָכא . ְּוָסְפָרה ָלה, ִּמּתַ
ָרִים, ָרֵאלִיׂשְ ּצְ ד ָנְפקו ִמּמִ ָסֲאבו, ּּכַ ָּנְפקו ִמּמְ ְּוָעְבדו ֶפַסח, ּ ָפתֹוָרא ְדָאבוהֹון, ּ ְּלֵמיַכל ּבְ ּ ,

ָבָנא ן וְלָהְלָאה ַיַעְבדון חוׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ָתא ְלַבְעָלה, ּ ֲהֵדיה, ְּלִמְקַרב ִאּתְ ָרא ּבַ ְּוִאיּנון , ְּלִאְתַחּבְ
ין יֹוִמין ְדַדְכיו ַּחְמׁשִ ּ ְלַאֲעָלא ְלָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי,ּ ָלא אֹוַרְייָתא, ּ ּוְלִמְקַרב , ּוְלַקּבְ

ָתא ְלַבְעָלה ּוְבִגין ְדִאֵלין יֹוִמין. ִּאּתְ ּ ּיֹוִמין ְדָעְלָמא ִדְדכוָרא, ּ ּ ָנא ָדא , ּ ּבָ ָּלא ִאְתְמַסר חוׁשְ ּ
ְלחֹוַדְייהו ֶּאָלא ְלַגְבֵרי ּבִ ָנא ָדא. ּ ּבָ ְּוַעל ָדא חוׁשְ ּ ֲעִמיָדה ִאיהו,ּ ָאה, ּ ּבַ ּתָ ּוִמִלין ְדָעְלָמא ּתַ ּּ ,

יָבה יׁשִ ֲעִמיָדה, ּבִ לֹוָתא ְדֲעִמיָדה, ְּוָרָזא ָדא. ְוָלא ּבַ ב, ּּצְ לֹוָתא ְמיוׁשָ ּוּצְ ּ.  

ין ַלל ַאְנֵפי אֹוַרְייָתא, ּט ִאיּנון''מ, ְּוִאֵלין ַחְמׁשִ ין, ּּכְ יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ְּדָהא ּבְ ִּאיהו ָרָזא , ּ
ׁשְּד ין יֹוִמין. אֹוַרְייָתא ַמּמָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַחְמׁשִ ִמָטה ְויֹוְבָלא, ּ ְּדֵביה ׁשְ יָמא. ּ ין, ְוִאי ּתֵ , ַחְמׁשִ
ִמיך ָעֵליה, ַּחד ְטִמיָרא ִאיהו. ּט ִאיּנון''מ ְּוָעְלָמא ִאְסּתְ ין. ְ ּוְבַההוא יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ּ ּ ,

ְלָיא ְטִמיָרא ְסָיא , ִאְתּגַ יה)א ואשתכח''נ(ְוִאְתּכַ ִביֵניה. ּ ּבֵ א ְדָאֵתי ְלֵבי ׁשוׁשְ ַמְלּכָ ּּכְ ּ ּ ,
ן ּמָ ַכח ּתַ ּתְ ין, ְוִאׁשְ ּאוף ָהָכא יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ב לקרבא ''פקודא ל(. ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ָדא, ּ

  )'א' לעיל עמ' קרבן העומר וכו
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ִּפּקוָדא  ַתר ָדא)ג''ל(ּ בועֹות, ּ ּבָ ד ַחג ׁשָ בועֹות ַלְיָיִּד, ְּלֶמְעּבַ יָת ַחג ׁשָ יב ְוָעׂשִ ' ְּכּתִ
בועֹות. ֱָאֹלֶהיך ין יֹוִמין: ּׁשָ ָרֵאל ְלָרָזא ְדַחְמׁשִ ַּעל ְדָעאלו ִיׂשְ ּ בועֹות, ּ ְבָעה ׁשָ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ּ ,

ָנא ְדֹעֶמר ּוְבָקְרּבְ ר ָהָרע, ּ ַטל ֵיּצֶ ת ַחִיל, ִאְתּבְ ן ָלא ִאְתְק. ְּדַעְרַקת ֵמֵאּשֶׁ ּמָ , ִריבְוַכד ּתַ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ִקין ִיׂשְ ִּמְתַדּבְ ּ א, ְּ ּתָ ָטל ֵמֵעיָלא וִמּתַ ְּוִאְתּבְ ּ.  

ֶרת ַגְווָנא ָדא ֲעּצֶ ך ִאְקֵרי ּבְ ּוְבִגין ּכַ ר ָהָרע, ְּ טול ִיּצֶ יה ּבִ ְּדִאית ּבֵ ּ ִתיב . ּ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ
יה ַחָטאת ָאר ְזַמִנין, ּּבֵ ׁשְ ה, ּכִ יב ּבְ ת . )'ליי(ּו ַחָטאת ִּדְכּתִ ָנׁשו ְלֵאׁשֶ ל ְנהֹוִרין ִאְתּכְ ּוְכֵדין ּכָ ּ

ֶרת, ַחִיל ך ֲעּצֶ ְוְבִגין ּכַ ּ.  

 ] בשנה188יום [סדר הלימוד ליום יא ניסן 

בועֹות ָמה ִאיּנון, ּׁשָ ִתיב ּכַ ַמר ְסָתם. ְּוָלא ּכְ ָכל ֲאַתר ְדִאּתְ ֶּאָלא ּבְ ִרים ְדִאיּנון , ּ ָמא ּגָ ּׁשְ ּ
ַבע ְספֹר ָלך.ִמן ׁשֶ בועֹות ּתִ ְבָעה ׁשָ ְ וְכִתיב ׁשִ ּ ּ ְלחֹודֹוי, ּ בועֹות ּבִ ִתיב ׁשָ ֶּאָלא ָהִכי . ֲּאַמאי ּכְ

בועֹות ְסָתם ְטִריך ׁשָ ִּאּצְ א, ְ ָכל ֲאַתר ְדִאֵלין ִמְתָעֵרי, ְּלַאְכְלָלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדָהא ּבְ ּ ִּאֵלין , ּ
הֹון ֹלֹמהַעד ָלא ֲהָוה . ּאוף ָהִכי ִמְתָעֵרי ִעּמְ ְלָיין, ׁשְ ֹלֹמה, ָלא ֲהוֹו ִאְתּגַ יָון ְדָאָתא ׁשְ , ּּכֵ

ְייהו ְפָרט ָּעֵבד ִמּנַ יב. ּ ְבַעת ָיִמים)מלכים א ח(, ִּדְכּתִ ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ָּדא ִאיהו ְפָרט,  ׁשִ ּ ּ.  

ְכַלל ְזָמָנא ָאֳחָרא ּבִ בועֹות ְסָתם, ּבִ ְטִריך ְלַבר ָנׁש ָאֳחָרא ְלֶמ. ּׁשָ הֹון ְְוָלא ִאּצְ ד ִמּנְ ְעּבַ
ֹלֹמה, ְּפָרט ר ׁשְ א. ּבַ ְבַעת ָיִמים ִדְלַתּתָ ִגין ְדִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּ ִלימו, ּ ׁשְ ָּלא ְנִהירו ּבִ ַּעד ְדָאָתא , ּ

ֹלֹמה ְלמוָתא, ׁשְ ַאׁשְ ּוְכֵדין ַקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ ְבַעת יֹוִמין, ּּ ִאיּנון ׁשִ בועֹות . ּּבְ ְּוָהָכא ַחג ׁשָ
ִגין ְד, ְסָתם ִעָלֵאיּּבְ ֵאי ּבְ ּתָ ָללו ּתַ ִּאְתּכְ ֹלֹמה, ּ יֹוָמא ִדׁשְ ְּוָלא ַאְנִהירו ּכְ ּ.  

ִּפּקוָדא  ַתר ָדא)ד''ל(ּ י ַהֶלֶחם, ּ ּבָ ּתֵ י ַהֶלֶחם, ָהא אֹוִקיְמָנא. ְּלָקְרָבא ׁשְ ּתֵ ְרֵתי : ּׁשְ ּתַ
י ִכיְנּתֵ א, ׁשְ ֲחָדא, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ָרן ּכַ יהֹון. ְוִאְתַחּבְ ֵרי, ְלַגּבֵ תּתְ ּבָ ׁשַ ְּמזֹוָנא ְדַחד , ן ָנֲהֵמי ּבְ

ֵרין א, ּתְ ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ ִתיב. ּ ֵני ָהֹעֶמר ָלֶאָחד)שמות טז(, ְּוַעל ָדא ּכְ , ָּלֶאָחד ַוַדאי.  ׁשְ
ֲאַתר ַחד ְּלַההוא ְדִאְקֵרי ֶאָחד. ְלִאְתַייֲחָדא ּבַ ּוַמאן ִאיהו. ּ ְּדִאיהו ָיִרית , ַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב. ּ ּ

אֵּעיָלא ֲחָדא,  ְוַתּתָ ֵרין ָנֲהֵמי ּכַ א. ּתְ ת ִאיהו ָרָזא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּבָ ּוְבִגין ְדׁשַ ּ ּ ּ ְּוֹכָלא ִאיהו , ּ ּ
ת ּבָ ֵרין ָנֲהֵמי)אתקריבו(, ׁשַ   כ''ע.  ּתְ

ַתר ָדא ְלַהְסִדיר ֶלֶחם וְלבֹוָנה ִּפּקוָדא ּבָ ּ ּ ּ יֹום . ְלַהְקִריב ֹעֶמר, ּ יֶתם ּבְ יב ַוֲעׂשִ ִּדְכּתִ
ִמים ְלעֹוָלהֲהִניְפ ֶבׂש ּתָ י ַהֶלֶחם. ֶכם ֶאת ָהֹעֶמר ּכֶ ּתֵ בועֹות ְלַהְקִריב ׁשְ ׁשָ ְּוֵכן ּבְ ָכל , ּ ְוָהִכי ּבְ

ן ְדמוָסִפין, יֹוִמין ָטִבין ְּלַהְקִריב ָקְרּבָ ִריך ְלָקְרָבא . ּ ָכל יֹוָמא ְדמֹוָעַדָייא ּצָ ְֶאָלא ַוַדאי ּבְ ּ ּ ּ
ָנא ִדיֵליה ָּקְרּבְ ִריך ְלָקְר. ּ ָּבא ָעֵליה ּתֹוֶסֶפת ְדִאית ֵליהְּצָ ּ תוָבָתא , ּ גֹון ּתֹוֶסֶפת ּכְ ּּכְ

ָנָתא ְּדאֹוִסיף ָחָתן ְלַכָלה, ּוַמּתְ ָתא. ּ ת ַמְלּכְ ּבָ ָלה, ְוׁשַ ְּדִאיִהי ּכַ תֹות וְבָכל יֹוִמין , ּ ּבָ ׁשַ ּּבְ
ִריָכה ּתֹוֶסֶפת, ָטִבין ִנין, ּצְ ְּדִאיּנון מוָסִפין ְדָקְרּבְ ּ ּ ָנ, ּ הוָנה, ָתאּוַמּתְ נֹות ּכְ ְּדִאיּנון ַמּתְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2085דף [ -ּ

ן ּתֹוָרה בועֹות ְדִאיהו ַמּתַ ּוְבׁשָ ּ ּ ֵרין לוִחין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּדִאְתְייִהיבו ּתְ ּ ּ ְטָרא ְדִאיָלָנא , ּ ִּמּסִ
ְּדַחִיי ְייהו, ּ ִריך ְלָקְרָבא ְלַגּבַ ּּצָ י ַהֶלֶחם ְדִאיּנון ה, ְ ּתֵ ּׁשְ ּ בו''ּ ּה ִדְתֵרין יֹוִמין ְדׁשָ ּ ּעֹות ִאינון ּ

ְייהו''י ִריך ְלָקְרָבא ְלַגּבַ ּו ּצָ ִאיּנון ה, ְ י ַהֶלֶחם ּמְ ּתֵ ּׁשְ ּה ְדָהא ִאיהו ָנֲהָמא ְדאֹוַרְייָתא''ּ ּ ּ ,
יה  ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ְלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי)משלי ט(ּ יא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ, ה''ה, ּ   .ִמן ַהּמֹוּצִ

ְּדִאיהו, ְּוַהאי ִאיהו ַמֲאָכל ָאָדם  .ֹזאת ַהּתֹוָרה ָאָדם )במדבר יט(. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה'' יֹוּ
ן ַלְיָי)ויקרא א( ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ עֹוִרין. ' ָאָדם ּכִ ִעיָרן, עֹוֶמר ׂשְ ְּדִאיּנון ַחיֹות , ַמֲאָכל ּבְ ּ ּ

ִריך ְלָקְרָבא, ַהּקֶֹדׁש הֹון ּצָ ְְדִמּנְ ֵהָמה ִמן ַה)ויקרא א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ : ֵאִלים. ּבְ
ַמְתִניִתין ִחים ּבְ ִטין, ְמַנּגְ ִאֵלין ַפׁשְ ּּבְ ָקר. ּ ַמְתִניִתין: ִמן ַהּבָ ִחים ּבְ יר, ָּפִרים ְמַנּגְ תוְקָפא ַיּתִ ּּבְ ּ .

א: ּוִמן ַהּצֹאן ָאר ַעּמָ לֹוִתין, ׁשְ ָנא ִדְלהֹון ּצְ ַמר, ָּקְרּבְ ן )יחזקאל לד(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ  ְוַאּתֵ
םּצֹאִני    .ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ
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ָלה ּוָמאֵרי ִמדֹות, ְּדָמאֵרי ַקּבָ ַטר ְדִאיָלָנא ְדַחִיי, ּ ִּאיּנון ִמּסְ ּ ּ ְטָרא . ּ א ִמּסִ ָאר ַעּמָ ׁשְ
ְּדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ר, ּ ּוְבִגין ָדא. ָּאסור ְוֶהּתֵ ֵהָמה, ּ ֹעֶמר ֶלֶחם , ַּמֲאָכל ִדְלהֹון, ִמן ַהּבְ

עֹוִרים עֹוִרים)רות ג(, ׂשְ ׁש ׂשְ ת ָעֶליָה. ּ ַוָיָמד ׁשֵ ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ַּוָיׁשֶ ית ִסְדֵרי , ּ ְּדׁשִ
ָנה ֲּאָבל ִאֵלין ְדִאיָלָנא ְדַחִיי. ִמׁשְ ּ ּ ְּדִאיּנון ָאָדם אֹוַרְייָתא ִדְלהֹון, ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְָנֲהָמא ְדקוְדׁשָ ּ ּ

י ַהֶלֶחם)משלי ט(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. ּהוא ּתֵ ּ ְלכו ַלֲחמו ְבַלְחִמי ְוַהְיינו ׁשְ ּ ּ ְלהו . ּ ֲּחדו ּכֻ ּּ
ָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין י ִסיַני, ּתָ שייך כאן פקודא ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ְּוָאְמרו ַמאן ָקִאים ַקּמֵ

  )א''ג ע''לשרוף קדשים הנדפס בדף ל

א ֲחֵזי ד ֲה, ֲאָבל ּתָ ָרֵאל ּכַ ִמְצַרִיםִיׂשְ ְרׁשוָתא ָאֳחָרא, וֹו ּבְ ַּוֲהוו ֲאִחיָדן , ֲּהוֹו ּבִ
ְמָסֲאבוָתא ָתא ָדא, ּּבִ ִאּתְ יֹוֵמי ִדְמָסֲאבוָתא, ּּכְ ד ִהיא ָיְתָבא ּבְ ּּכַ ָזרו. ּ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ ָּעאלו , ּ

א חוָלָקא ַקִדיׁשָ ּּבְ ִרית, ּ יָון . ְּדִאְקֵרי ּבְ ְּדִאְתֲאָחדו )ב''ז ע''דף צ(ּכֵ יהּ ְּפַסק ְמַסֲאבוָתא , ּ ּבֵ ּ
ְייהו ה ְדֵמי ְמַסֲאבוָתא, ִּמּנַ ד ַפְסקו ִמּנָ ָתא ּכַ ָדא ִאּתְ ּּכְ ּ ּ ּ ה. ּּ ַתר ְדִאְתְפָסקו ִמּנָ ּּבָ ּ ִתיב, ּּ . ַמה ּכְ

ְבַעת ָיִמים)ויקרא טו( ּ ְוָסְפָרה ָלה ׁשִ א, ּאוף ָהָכא. ּ חוָלָקא ַקִדיׁשָ יָון ְדָעאלו ּבְ ּּכֵ ּ ּ ָּפְסָקא , ּ
ְייהוְמ ָּסֲאבו ִמּנַ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָאַמר קוְדׁשָ ָנא ְלַדְכיוָתא, ְּ ּבָ אן וְלָהְלָאה חוׁשְ ִּמּכָ ּ ּ.  

ם ָלֶכם ְבַעת ָיִמים, ָּלֶכם ַדְייָקא, ּוְסַפְרּתֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָסְפָרה ָלה ׁשִ ּּכְ . ְּלַעְצָמה: ָּלה, ּ
ה. ְלַעְצְמֶכם: ּאוף ָהָכא ָלֶכם ִג. ְוָלּמָ יןּבְ ַמִיין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ָאה ּבְ ּין ְלִאְתַדּכְ ּוְלָבַתר ְלֵמיֵתי , ּ

א ַמְלּכָ יה ּבְ ָרא ּבֵ ָלא אֹוַרְייֵתיה, ְּלִאְתַחּבְ ּוְלַקּבְ ּ.  

ְבַעת ָיִמים ָּהָתם ְוָסְפָרה ָלה ׁשִ תֹות, ּ ּבָ ַבע ׁשַ תֹות, ָהָכא ׁשֶ ּבָ ַבע ׁשַ י . ֲאַמאי ׁשֶ ִגין ְלִמְזּכֵ ּבְ
ָאה ַמִייןְלִאְתַדּכְ ְּדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק,  ּבְ ּ ַבע , ְּוַההוא ָנָהר. ְּוִאְקֵרי ַמִים ַחִיים. ּ ׁשֶ

יה תֹות ָנְפקו ִמּנֵ ּבָ ּׁשַ תֹות ַוַדאי. ּ ּבָ ַבע ׁשַ ְּוַעל ָדא ׁשֶ יה, ּ י ּבֵ ִגין ְלִמְזּכֵ ָתא, ּּבְ ָמה ְדִאּתְ , ּּכְ
ֵליְלָיא ַּדְכיו ִדיָלה ּבְ ּ ּ ׁשָ, ּ ּמְ ּתַ ַבְעָלהְלִאׁשְ   .ּא ּבְ
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ִתיב וְבֶרֶדת ַהַטל ַעל ַהַמֲחֶנה ָלְיָלה ך ּכְ ּּכַ ּ ִתיב. ְ ֲחֶנה ּכְ ִתיב וְבֶרֶדת ַהַטל , ַעל ַהּמַ ְּוָלא ּכְ ּ
ֲחֶנה. ָלְיָלה ִגין ְדיֹוֵרד ֵמַההוא ְנקוָדה, ֶּאָלא ַעל ַהּמַ ּּבְ ּ ַּעל ִאיּנון יֹוִמין ְדִאְתְקִריאו , ּ ּ ּ
ֶרת ּבְ. ַמֲחֶנה אּוִמְתַחּבֶ א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ְלטוָרא . ְוֵאיָמַתי ָנַחת ַהאי ַטָלא, ַּמְלּכָ ד ְקִריבו ִיׂשְ ּּכַ ּ
ִלימו, ְּדִסיַני ׁשְ ֵדין ָנַחת ַההוא ַטָלא ּבִ ּּכְ י, ּּ ְייהו, ְּוִאָדּכֵ ְּוִאְתָפְסַקת זוֲהָמָתן ִמּנַ ּ רו , ּ ְּוִאְתַחּבָ

ָרֵאל א וְכֶנֶסת ִיׂשְ ַמְלּכָ יה ּבְ ּּבֵ יל, ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּו אֹוַרְייָתאְוַקּבִ ַּוַדאי , ּ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ל ַהּנְ ָאה וְלִאְסַתֲחָאה, ּּכָ רו , ְּלִאְתַדּכְ ְּוֹכָלא ִאְתָקּשָׁ  )א אתקדשו''ס(ּ
א א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ יה ּבְ רו ּבֵ ְּוִאְתַחּבָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ר ָנׁש ְדָלא ָמּנֵ, ּתָ ל ּבַ ָבָנא ָדאּּכָ ּי חוׁשְ ִמימֹות, ּ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ י , ִּאיּנון ׁשֶ ְלִמְזּכֵ
ְּלַדְכיוָתא ָדא ְכָלָלא ְדָטהֹור הוא, ָלא ִאְקֵרי ָטהֹור. ּ ְּוָלאו ּבִ ַדאי ְלֶמֱהֵוי ֵליה . ּ ְּוָלאו הוא ּכְ ּ

אֹוַרְייָתא ּוַמאן ְדָמֵטי ָטהֹור ְלַהאי יֹוָמא, ּחוָלָקא ּבְ ָנא, ּ ּבָ יהְּוחוׁשְ ד , ּ ָלא ִאְתֲאִביד ִמּנֵ ּכַ
אֹוַרְייָתא, ָמֵטי ְלַהאי ֵליְלָיא ה, ִּלְבֵעי ֵליה ְלִמְלֵעי ּבְ ָרא ּבָ ּוְלַנְטָרא ַדְכיו , ּוְלִאְתַחּבְ ּ ּ

ַההוא ֵליְלָיא, ִּעָלָאה ְּדָמֵטי ָעֵליה ּבְ ּ   .ְּוִאְתְדֵכי, ּ
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ַהאי ֵליְלָיא )א''ח ע''דף צ(, ְואֹוִליְפָנא ְּדאֹוַרְייָתא ְדָבֵעי ֵליה ְלִמְלֵעי ּבְ ּ אֹוַרְייָתא , ּ
ַעל ֶפה ִגין ְדִיְתְדכון , ְּדּבְ ּּבְ ּ ֲחָדא)א דיתדבק''ס(ּ ּבוָעא ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא,  ּכַ ִּמּמַ ַהאי , ְלָבַתר. ּ ּבְ

ב, יֹוָמא ְכּתָ ּבִ ר , ֵליֵתי ּתֹוָרה ׁשֶ ה)א בהו''ס(ְוִיְתַחּבֵ ִזווָגא ַחד ְוִי, ּ ּבָ ֲחָדא ּבְ ְכחון ּכַ ּתַ ּׁשְ ּ ּ
ֵדין ַמְכִריֵזי ָעֵליה ְוַאְמֵרי. ְּלֵעיָלא ִריִתי אֹוָתם ָאַמר ְיָי)ישעיה נט(, ּּכְ ּרוִחי '  ַוֲאִני ֹזאת ּבְ

ִפיך ְוגֹו י ּבְ ְמּתִ ר ׂשַ ר ָעֶליך וְדָבַרי ֲאׁשֶ ֲָאׁשֶ ָּ'.  

ַהאי ֵליְלָיאֲחִסיֵדי ַקְדָמֵאי ָלא ֲהוֹו ָנְייֵמ, ְּוַעל ָדא אֹוַרְייָתא, י ּבְ , ְוַאְמֵרי, ַּוֲהוו ָלָעאן ּבְ
א ֵּניֵתי ְלַאֲחָסָנא ְירוָתא ַקִדיׁשָ ְתֵרין ָעְלִמין, ְוִלְבָנן, ָלן, ּ ָרֵאל . ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוַההוא ֵליְלָיא ּכְ

ִּאְתַעְטָרא ָעַלְייהו א, ּ ַמְלּכָ יה ּבְ ְּוַאְתָייא ְלִאְזַדְווָגא ּבֵ ּ ְייהוְוַתְרַו, ּ ּוְייהו ִמְתַעְטֵרי ַעל ֵריׁשַ ּ ּ ,
אן ְלָהִכי ְּדִאיּנון ְדַזּכָ ּ ּ.  

ְמעֹון ָהִכי ָאַמר י ׁשִ יה, ַרּבִ ַהאי ֵליְלָיא ְלַגּבֵ י ַחְבַרָייא ּבְ ְנׁשֵ ֲעָתא ְדִמְתּכַ ׁשַ ּּבְ ֵניֵתי , ּּ
ָלה יֵטי ּכַ ְכׁשִ ָנא ּתַ יָט, ְּלַתּקְ ַתְכׁשִ ַכח ְלָמָחר ּבְ ּתְ ִגין ְדִתׁשְ א , ְּוִתקוָנָהא, ָהאּּבְ י ַמְלּכָ ְלַגּבֵ

ְדָקא ָיאות ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַחְבַרָייא. ּּכַ ַּזּכָ ּ א ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ע ַמְלּכָ ד ִיְתּבַ ין , ּכַ ּקִ ַמאן ּתַ
יָטָהא ְכׁשִ ּקוָנָהא, ְוַאְנִהיר ִעְטָרָהא, ּתַ ִוי ּתִ ְּוׁשַ ָעְלָמא. ּ ָנא, ְָוֵלית ָלך ּבְ  ַּמאן ְדָיַדע ְלַתּקְ

ָלה יֵטי ּכַ ְכׁשִ ֶּאָלא ַחְבַרָייא, ּּתַ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יָטָהא ְלַכָלה, ּתָ ְכׁשִ ַהאי ֵליְלָיא ּתַ ֵני ּבְ ַּחְבַרָייא ְמַתּקְ ִעְטָרָהא, ּ ּוְמַעְטֵרי ָלה ּבְ ּ ּ ,
א י ַמְלּכָ ּוַמאן ַמְתִקין ֵליה ְל. ְלַגּבֵ אּ ַהאי ֵליְלָיא, ַמְלּכָ ַכָלה, ּבְ ה ּבְ ָחא ּבָ ּכְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ,

ַמְטרֹוִניָתא ה ּבְ ְּלִאְזַדְווָגא ּבָ ּ א ֲעִמיָקא ְדָכל ַנֲהִרין. ּ ַּנֲהָרא ַקִדיׁשָ א ִעָלָאה, ּ ֲהָדא . ִּאיּמָ
ֹלֹמ)שיר השירים ג(, ּהוא ִדְכִתיב ֶלך ׁשְ ּמֶ נֹות ִציֹון ּבַ ְ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה ּבְ ּ ְלָבַתר . 'ה ְוגֹוּ
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א ְּדַאְתִקיַנת ֵליה ְלַמְלּכָ ְּוַאְעְטַרת ֵליה, ּ ָאה ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא, ּ ּוְלִאיּנון , ַּאְתַיית ְלַדּכְ ּ
ה ּבָ ֵחי ּגַ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ.  
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ר ְיִחיָדאי א ְדֲהָוה ֵליה ּבַ ְּלַמְלּכָ ַמְטר, ּ ָּאָתא ְלַזְווָגא ֵליה ּבְ ַמאי ַעְבַדת , ֹּוִניָתא ִעָלָאהּ
ל ַההוא ֵליְלָיא יה ּכָ ִּאּמֵ ִניָזָהא, ּ ַּאִפיַקת ִעְטָרא ִעָלָאה, ָעאַלת ְלֵבי ּגְ ּ ְבִעין , ּ ׁשִ ח ''דף צ(ּבְ

ְּוַאְעְטַרת ֵליה, ַאְבֵני ְיָקר ַסֲחָרָנא )ב''ע ת ֵליה. ּ יׁשַ ין ְדִמיַלת ְוַאְלּבִ ַּאִפיַקת ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ,
ַנת ִתּקוֵני ְדַמְלִכיןְוַאְתּקְ ּ ֵליה ּבְ ּ ּ.  

ָלה ֵני ִעְטָרָהא, ָּחָמאת עוֵליְמָתָהא, ְּלָבַתר ָעאַלת ְלֵבי ּכַ ָהא, ְּדָקא ְמַתּקְ ּוְלבוׁשָ ּ ,
יָטָהא ָנא ָלה, ְוַתְכׁשִ י ְטִביָלה, ָאְמָרה לֹון. ְּלַתּקְ יַנת ּבֵ ְוָכל , ֲּאַתר ְדַמִיין ַנְבִעין, ָהא ֲאְתּקִ

ֵּריִחין ובוְסִמ ּין סוֲחָרֵני ִאיּנון ַמִייןּ ָאה ְלַכָלִתי, ּ ָלִתי, ְּלַדּכְ , ַּמְטרֹוִניָתא ִדְבִרי, ֵּליֵתי ּכַ
י ְטִביָלה, ְּועוֵליְמָתָהא ַההוא ּבֵ ַההוא ֲאַתר ְדַאְתִקיַנת ּבְ ְּוִיְתְדכון ּבְ ּ ּ ּ י, ּ ְּדַמִיין ַנְבִעין ְדִעּמִ ּ .

יָטָהא ַתְכׁשִ ינו ָלה ּבְ ּקִ ְּלָבַתר ּתַ ָהאַא, ּ יׁשו ָלה ְלבוׁשָ ְּלּבִ ּ ִעְטָרָהא, ּ ַּאֲעְטרו ָלה ּבְ ּ ד . ּ ְלָמָחר ּכַ
ַמְטרֹוִניָתא ִרי ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ֵּייֵתי ּבְ ַּיְתִקין ֵהיָכָלא ְלֻכְלהו, ּ ֲחָדא, ּ כו ּכַ ח ָמדֹוֵריה ּבְ ּכַ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ.  

א וַמְטרֹוִניָתא א ַקִדיׁשָ ך ַמְלּכָ ּּכַ ּ ְווָנאּכְ, ְּוַחְבַרָייא, ְ ְקַנת . ַהאי ּגַ ְּוִאיָמא ִעָלָאה ִדְמּתַ ּ
א ִעָלָאה. ּּכָֹלא ַכח ְדַמְלּכָ ּתְ ִּאׁשְ ֲחָדא, ְּוַחְבַרָייא, ּוַמְטרֹוִניָתא, ּ ין , ָמדֹוֵריהֹון ּכַ ְּוָלא ִמְתָפְרׁשִ

ָאֳהֶלך ְוגֹו'  ְיָי)תהלים טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְלָעְלִמין ִָמי ָיגור ּבְ ִמים ופֹוֵעל ְהֹוֵלך ', ּ ּּתָ
ַּמאן הוא פֹוֵעל ֶצֶדק. ֶצֶדק יָטָהא, ֶּאָלא. ּ ַתְכׁשִ ְקֵני ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִדְמּתַ ּ ּ ,

ָהא ְלבוׁשָ ִעְטָרָהא, ּּבִ   .ּפֹוֵעל ֶצֶדק ִאְקֵרי, ְוָכל ַחד. ּבְ

י ִחָייא ָעְלָמא, ָּאַמר ִרּבִ ַּמע ִמִלין ִאֵלין ַדייֶּאָלא ְלִמׁשְ, ִאְלָמֵלא ָלא ָזֵכיָנא ּבְ ּ ָאה . ּ ַזּכָ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ּחוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְּוַיְדִעין אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ִּדְרעוָתא , ּ ּ

אֹוַרְייָתא ִתיב , ִּדְלהֹון ּבְ ק ַוֲאַפְלֵטהו)תהלים צא(ָּעַלְייהו ּכְ י ִבי ָחׁשַ ּ ּכִ ּוְכִתיב ֲאַחְל. ּ ֵּצהו ּ
ֵדהו ֶאָחד ַלֹחֶדׁש)ג''ויקרא כ(. ַּוֲאַכּבְ ִביִעי ּבְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ י ִיְצָחק ָפַתח,  ּבַ  )תהלים פא(, ִּרּבִ

נו ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּּתִ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָקִריב , ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ל , ּלֹון ְלַגּבֵ הו, ּאוִמין עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרהִמן ּכָ ּוֵמֲאַתר ְרִחיָקא ָקִריב לֹון , ְּוִאְתְרֵעי ּבְ
יה ל ָהָעם ּכֹה ָאַמר ה)יהושע כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלַגּבֵ ַע ֶאל ּכָ ֱאֹלֵהי ' ּ ַויֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ

בו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ָרֵאל ּבְ ְּדָהא ֵמֲאַתר ְרִחיָקא ִאְתְרֵעי , הְלַאֲחָזָא. ִּיׂשְ
הו יה, ּּבְ ָהר )יהושע כד(, ּוְכִתיב, ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ  ָוֶאּקַ
הו. 'ְוגֹו ָלא ּבְ ּכְ ָרֵאל ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ָדא, ָּהֵני ְקָרֵאי ִאית ְלִאְסּתַ ל ִיׂשְ ן , ְּוִכי ּכָ ּכֵ ְוָכל ׁשֶ

ַע   .ְיהֹוׁשֻ

ֶּאָלא אֹוַרְייָתא ּכוָלה ָסִתים ְוַגְלָיא ּ א ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָמה ִדׁשְ ּּכְ ִגין , ּ ּבְ
א ִהיא ָמא ַקִדיׁשָ ְּדאֹוַרְייָתא ּכוָלה ׁשְ ּ ּ ָרֵאל . ְּוַעל ָדא ִאיִהי ָסִתים ְוַגְלָיא, ּ ט ''דף צ(ִאי ִיׂשְ

ַע ֲהוֹו ַיְדֵעי)א''ע ִתיב ּכֹה ָאַמר ְיָיֲאַמ,  ִויהֹוׁשֻ ֶּאָלא ַוַדאי ְסִתיָמא ְדִמָלה. 'אי ּכְ ּּ י , ּ ִּטיבו ַסּגִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2088דף [ -ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ִריך ּבְ א ּבְ ְֲעַבד קוְדׁשָ ֲאָבָהָתא, ּ הו ּבַ ְּדִאְתְרֵעי ּבְ א , ּ ְּוָעִביד לֹון ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ
ִּעָלָאה ִליָקֵריה יָרא, ּ ְּוַאִפיק לֹון ִמּגֹו ַנֲהָרא ִעָלָאה ַיּקִ אּ ּּבוִציָנא ְדָכל ּבוִציִנין, ּ ַקִדיׁשָ ּ ּ ,

הו ִגין ְדִיְתֲעָטר ּבְ ּּבְ ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ בו ֲאבֹוֵתיֶכם ' ּכֹה ָאַמר ְיָי, ּ ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ּּבְ
ָהר. ֵמעֹוָלם מֹוַדע: ַהּנָ ּתְ ַּההוא ָנָהר ְדִאׁשְ   .ְוִאְתְייַדע, ּ

ֵעי ָהָכא, ֵמעֹוָלם ָהר ֵמעֹוָלם. א ְלַאֲחָזָאה ָחְכְמָתאֶּאָל. ַמאי ָקא ּבָ ֶּאָלא , ֵמֵעֶבר ַהּנָ
בו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ְּוַעל ָדא. ַּההוא ָנָהר עֹוָלם ִאְקֵרי ָהר ָיׁשְ ֵעֶבר ַהּנָ ְּלַאֲחָזָאה ִטיבו , ּּבְ

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּוְקׁשֹוט ְדָעַבד קוְדׁשָ ּ ּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְב. ְּ ָהר ָוֶאּקַ ָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ
ַההוא ָנָהר. ַמאי ָקא ַמְייֵרי יה ּבְ ֶּאָלא ַאְבָרָהם ָלא ִאְתְדַבק ּבֵ ּ ּ יה , ּ מֹו ִיְצָחק ְדִאְתְדַבק ּבֵ ּּכְ ּ ּ

ָפא ּקְ ִסְטֵריה ְלִאְתּתַ   .ּבְ

א ֲחֵזי ב ְדָלאו ִאיהו ִדיָנא, ַהאי ָנָהר, ּתָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְטֵריה, ּ ִּדיִנין ָנְפֵקי ִמּסִ ָקפו ְו, ּ ִּאְתּתָ
יה ף . ּּבֵ ּקַ ְבנֹוי)בדינוי(ְוַכד ִיְצָחק ִאְתּתָ ֵפי ְלִדיָנא,  ּבִ ּנְ ִאין ִמְתּכַ ֵדין ִעָלִאין ְוַתּתָ , ּּכְ

ן ּקַ ְּוכוְרְסָייא ְדִדיָנא ִאְתּתָ א ָיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ְדִדיָנא, ּ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ ּ , ְוָדִאין ָעְלָמא, ּ
ֵדין ְקעו ַבֹח, ּכְ נוּּתִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ָרֵאל. ֶּדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדַיְדִעין ְלַסְלָקא , ַּזּכָ ּ

ּּכוְרְסָייא ְדִדיָנא ָנא ּכוְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ּ ּוְלַתּקְ ּ ה. ּ ֹוָפר. ּוְבּמָ ּשׁ   .ּבַ

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ א ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ י ַאּבָ ִּרּבִ ִאיְלָנא ַעל ָהא ִזְמ, ָּאַמר ֵליה, ּ יִאין ׁשָ ִנין ַסּגִ
יה, ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ַהאי ׁשֹוָפר ְבָנא ּבֵ אן ָלא ִאְתְייּשַׁ ַּוַדאי ַהאי הוא , ָּאַמר ֵליה. ְּוַעד ּכָ ּ

ִריָרא ְדִמָלה ּּבְ יֹוָמא ְדִדיָנא , ּ ְעָיין ּבְ ָרֵאל ּבַ ְּדִיׂשְ ִגין ְדֶקֶרן . ְוָלא ֶקֶרן, ׁשֹוָפר, )א דא''נ(ּ ּּבְ
ָאן ֲאַתר ִאיהוָהא ֵעיָנא, ּ ִאְתְייַדע ּבְ ָקא ִדיָנא ָלא ּבָ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ֵניָנן. ּ ִמִלין , ֲאָבל ָהא ּתָ ּּבְ

ֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה וְלַאְתֲעָרא ִמִלין ְסִתיִמין, ּוְבעֹוָבָדא ּּבָ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף צ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ד ַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאה, ּתָ ּּכַ ִּדְנִהירו, ּ יהּ ּ ְדֹכָלא ּבֵ ָלק ְוָלא ָנִהיר ִלְבִנין, ּּ , ִּאְסּתַ
ַער ֵדין ִדיָנא ִאּתְ ָקנו ְלֵבי ִדיָנא, ּּכְ ְּוֻכְרְסָוון ִאְתּתְ , ֵּאילֹו ְדִיְצָחק ִאְקֵרי, ְוָדא ׁשֹוָפר, ּ

ּּתוְקֵפיה  יה ַדֲאָבָהן, ְּדִיְצָחק )ב''ט ע''דף צ(ּ ְחּתֵ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ַלק ַההוא, ּ ד ִאְסּתְ דֹולּּכַ ,  ׁשֹוָפר ּגָ
ף, ְּדָלא ַיְנָקא ִלְבִנין ּקַ ֵדין ִיְצָחק ִאְתּתָ ָעְלָמא, ּכְ ן ְלִדיָנא ּבְ ּקַ   .ְוִאְתּתָ

ְייִבין ֵמֲחָטֵאיהֹון א ּתַ ֵני ָנׁשָ ַער ַהאי ׁשֹוָפר ְוַכד ּבְ ְעָיין ְלַנְגָדא קֹול ׁשֹוָפר , ְוַכד ִאּתְ ּּבַ
א ּתָ ְּוַההוא ָקָלא ָסִליק ְלֵעיָל, ִמּתַ ַער ׁשֹוָפָרא ָאֳחָרא ִעָלָאה, אּ ֵדין ִאּתְ ַער ַרֲחֵמי, ּּכְ , ְוִאּתְ

ָלק ִדיָנא ְּוִאְסּתַ ׁשֹוָפר. ּ ָעָרא ׁשֹוָפָרא ָאֳחָרא, ּוָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ּבְ ּוְלַאָפָקא , ְלִאּתְ ּ
א ַהאי ׁשֹוָפר ְלַתּתָ ְּלַאֲחָזָאה ְדָכל ִאיּנון ָקִלין, ִּאיּנון ַקֵלי, ּבְ ּ ִדְלֵעיָלאּ ְלהו , ּ ִּדְכִליָלן ּכֻ ּּ
ַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאה ּּבְ ֲערון ְלָנְפָקא, ּ   .ִּיּתְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2089דף [ -ּ

א ּוְבָהֵני ָקִלין ִדְלַתּתָ ָרֵאל ֵחיָלא , ּ , ּ ְלֵעיָלא)לרחמי מתתא ואתער שופר גדול(ָיֲהִבין ִיׂשְ
יֹוָמא ָדא ָנא ׁשֹוָפר ּבְ ֵעיָנן ְלַזּמְ ְּוַעל ָדא ּבָ ּוְלַסְדָרא ָק, ּ ִגין ְלַאְתֲעָרא , ִליןּ יה ּבְ ְּלַכְווָנא ּבֵ ּ

ִליָלן ַקֵלי ְלֵעיָלא, ׁשֹוָפר ָאֳחָרא ְּדֵביה ּכְ ּ   .)ולסדרא קלין בשופר(. ּ

ּוִמְתַעָטר ְלֵעיָלא, ָקָלא ָנִפיק, ִסְדָרא ַקְדָמָאה ּ ין טוֵרי , ָסִליק ְרִקיִעין, ּ ַקע ּבֵ ְּוִאְתּבָ
יה ְדַאְבָר, ָרָמֵאי ּוָמֵטי ְלַגּבֵ ּ יה, ָהםּ ֵריׁשֵ ְרָיא ּבְ ַער הוא, ְּוִאְתַעָטר, ְּוׁשַ ְוַאְתִקן , ְּוִאּתְ

ֵניָנן. ְּלכוְרְסָייא א ּתָ ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ ֲעָתא ְדַההוא ָקָלא ַקְדָמָאה ָסִליק, ּ ׁשַ ּּבְ ַער , ּ ִאּתְ
א, ְּוַאְתִקן ְלכוְרְסָייא, ְּוִאְתַעָטר ַאְבָרָהם ַּפְקִדין ָעֵליה ַאּבָ א)א אבא ואמא''ס(. ּ   . ַאּבָ

ְנָייָנא, ַּאְדָהִכי יָפא , ַּסְלָקא ּתִ ּקִ ְבָרא ּתוְקֵפי ְרִגיִזין)לחברא(ּתַ ְנָייָנא. ּ ְלּתַ , ְוָדא ִסְדָרא ּתִ
תוְקפֹוי ִביָרא ּבְ ַּההוא ָקָלא ּתְ ּוְכֵדין ַסְלָקא. ּ ָערון , ּ ְּוָכל ִדיִנין ְדִאּתְ ּ ּ ָקֵמיה )א דאתערען''ס(ּ

רו ּבָ ּ ַעד ְדָסִליק ְלַאְתֵריה ְדִיְצָחק,ִּאּתְ ּ ַער. ּ יָון ְדִיְצָחק ִאּתְ ן , ּּכֵ ְוָחֵמי ְלַאְבָרָהם ְמַתּקֵ
יה ְּלכוְרְסָייא ְלַקְייָמא ַקּמֵ ְפָיא, ּּ ֵדין ִאְתּכַ ָיא, ּכְ ְּוָתַבר ּתוְקָפא ַקׁשְ ֵעי ַמאן , ּוְבַהאי. ּ ּבָ

א וְרעוָתא, ְּדָתַקע ְּלַכְווָנא ִלּבָ ּ ִגין ְל, ּ ָיאּבְ ְבָרא ֵחיָלא ְוּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּּתַ ֲּהָדא הוא , ּּ
יב ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ּיֹוְדֵעי ְתרוָעה ַוַדאי, ּ ַאׁשְ ּ.  

  ]א''ע' דף ק -' גזוהר חלק [

ִליָתָאה ל ִאיּנון ְרִקיִעין, ְוָסִליק, ָקָלא ָנִפיק, ִסְדָרא ּתְ ּוָבַקע ּכָ ּוָמֵטי , ֵמי ִמְתֲעָרןְוַרֲח, ּ
יה ְדַיֲעֹקב  ַּההוא ָקָלא ְלֵריׁשֵ ּ ַער )א''ע' דף ק(ּ ִגיָסא , ְוַיֲעֹקב ִאּתְ ן ּבְ ּקֵ ְוָחֵמי ְלַאְבָרָהם ִמְתּתַ

ִיְצָחק, ָאֳחָרא יה ּבְ ְרַווְייהו ּבֵ ֵדין ֲאִחיָדן ּתַ ּּכְ ֵמַהאי ִסְטָרא ְוָלא , ְוָדא, ָּדא ֵמַהאי ִסְטָרא, ּ
ָלָתא ִסְדִרין. ְקפֹוי ְלָנְפָקא ְלַברַּיְכִלין ּתו ְלהו ִסְדָרא ַחד, ְוָהֵני ּתְ ּּכֻ ּ.  

א, ְּוָנִטיל ְלַאְבָרָהם ֵמַאְתֵריה, ְוָסִליק, ָקָלא ָנִפיק, ִסְדָרא ָאֳחָרא , ְּוָנִגיד ֵליה ְלַתּתָ
ַגַוו ְרָיין ְוַקְייָמן ֵליה ְלַאְבָרָהם ּבְ ַּלֲאַתר ְדתוְקֵפיהֹון ְדִיְצָחק ׁשַ ּ ּ   .ְּייהוּ

ְנָייָנא ִביָרא, ִסְדָרא ּתִ ַקְדָמָאה, ָנִפיק ָקָלא ּתְ יָפא ּכְ ּקִ ָּלא ְדָחִליׁש ַההוא ָקָלא , ָלא ּתַ ּ
ַקְדִמיָתא, ְּדָתַקע י ִיְצָחק ּבְ ֶּאָלא ְדַההוא ָקָלא ָלאו ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ּ יָפא , ּ ּקִ ן ּתוְקָפא ּתַ ְּדַתּמָ ּ ּ
ְרָיא י ִאיּנון ּבֵ, ׁשַ ֶּאָלא ְלַגּבֵ אּ ּי ִדיָנא ִדְלַתּתָ יר, ּ ְּדִאיּנון ְרפוִיין ַיּתִ ּ ְּוֻכְלהו ָחָמאן , ּ ּ

ְייהו יה, ְּלַאְבָרָהם ְלַגּבַ ְפָיין ַקּמֵ   .ְּוִאְתּכַ

ִליָתָאה, ַּאְדָהִכי יה ְדַיֲעֹקב, ְוָסִליק, ָקָלא ָנִפיק, ִסְדָרא ּתְ ֵריׁשֵ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ּ ְּוָנִגיד ֵליה , ּ
א ְלַההוא ֲא ְרָייןְּלַתּתָ בוָראן ׁשַ ַּתר ְדִאיּנון ּגְ ּ ְבַלְייהו, ּ , ַאְבָרָהם ֵמַהאי ִסְטָרא, ְּוָקִאים ָלּקֳ

ֶאְמָצִעיָתא, ְוַיֲעֹקב ֵמַהאי ִסְטָרא ְלהו. ְּוִאיּנון ּבְ ְפָיין ּכֻ ֵדין ִאְתּכַ ּּכְ ְכִחין , ּ ּתַ א ''ס(ּוִמׁשְ

ַאְתַרְייהו)ומשתככי ְלהו ִסְדָרא ָאֳח. ּ ּבְ ְּוָהֵני ּכֻ ְנָייָנאּ   .ָרא ּתִ
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ְתָרָאה ְּדַבְעָייא ְלַסְלָקא לֹון ְלַאְתַרְייהו, ִסְדָרא ּבַ ָבא , ּּ יַנְייהו )א ולישרא''ס(ּוְלַייׁשְ ּ ּבֵ
ִמְלַקְדִמין ְּלִיְצָחק ּכְ ֲאְתֵריה. ּ ָרא ֵליה ּבַ ֵעי ְלַיּשְׁ ִגין ְדַהאי ּבָ ּּבְ ּ תוְקפ, ּ ְּוָלא ִיפוק ּבְ ּ , ֹוי ְלַברּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2090דף [ -ּ

ְפָיין ְלהו ִאְתּכַ ֵדין ִדיִנין ּכֻ ּּכְ ֲערו, ּּ ָהֵני . ְּוַרֲחִמין ִאּתְ א וְרעוָתא ּבְ ֵעי ְלַכְווָנא ִלּבָ ַּעל ָדא ּבָ ּ ּ ּ
א ָקֵמי ָמאֵריהֹון, ַקֵלי ִתיוְבּתָ ּוְלֶמְהַדר ּבְ ְרעוָתא . ּּ ֵני וְמַסְדֵרי ָקִלין ּבִ ָרֵאל ְמַתּקְ ד ִיׂשְ ֵדין ּכַ ּּכְ ּ ּ
ְדָקא ָיאותְּדִל א ּכְ ׁשֹוָפָרא ָדא, ּּבָ ַּאְהָדר ַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאה, ּּבְ ּ ְּמַעְטָרא , ְּוַכד ַאְהָדר, ּ

ן ּכָֹלא, ֵּליה ְלַיֲעֹקב ּקַ ְּוכוְרְסָייא ָאֳחָרא ְרִמיו. ְּוִאְתּתָ ֹכָלא, ּ ַכח ּבְ ּתְ ּוְכֵדין ֵחידו ִאׁשְ ּ ּ ,
ִריך הוא ְמַרֵחם ַעל ָעְלָמ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָרֵאל. אְּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ְּדַיְדִעין ְלַנְגָדא , ּ ּ

ָכא  ְלהו ָעְלִמין ַעל ְיַדְייהו, ִּמִדיָנא ְלַרֲחֵמי, ְלָמאֵריהֹון )ב''ע' דף ק(ּוְלַאְמׁשָ ָנא ּכֻ ּוְלַתּקְ ּ ּּ.  

ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ְוגֹו)ג''ויקרא כ(רעיא מהימנא  ִביִעי ּבְ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ִּפּקוָד. ' ּבַ , ּ ָדא)ב''מ(א ּ
ָנה ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדהוא יֹוָמא ְדִדיָנא ְלָעְלָמא, ִלְתקֹוַע ׁשֹוָפר ּבְ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּ ְוָהא . ּּכְ

יב ּאוְקמוָה ִדְכּתִ ּ נו, ּ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ ּּתִ ַמר. ּ ְּדַהאי ִאיהו יֹוָמא . ְוָהא ִאּתְ ּ
י ּסֵ יהְּדִסיֲהָרא ִאְתּכַ ִדיָנא, ּ ּבֵ ִגין. ְוָקִאים ָעְלָמא ּבְ ְּדַההוא ְמַקְטְרָגא, ּבְ י ְוַאְנָעל , ּ ָחֵפי ְוַכּסֵ

א ְרָיא, ִּפְתָחא ַעל ַמְלּכָ ע ִדיָנא ַעל ָעְלָמא, ֲּאַתר ְדִדיָנא ׁשַ   .ְּלִמְתּבַ

יָמא ֵּאיך ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלַההוא ְמַקְטְרָגא ְלַחָפָאה וְל, ְוִאי ּתֵ ּ ּ ּּ ע ִדיָנאְ ֶּאָלא . ִּמְתּבַ
ַיָדא ְדַהאי ְמַקְטְרָגא ַּוַדאי ּבְ ל ָעְלָמא, ּ ע ִדיָנא ַעל ּכָ ִריך הוא ְלִמְתּבַ א ּבְ ִוי קוְדׁשָ ּׁשַ ּ ּ ְּ ,

ִוי ֵליה יֹוָמא ְיִדיָעא ְּוׁשַ ל ִדיִנין ְדָעְלָמא, ּ יה ּכָ ע ַקּמֵ ְּלִמְתּבַ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

יהָּעֵבד ֵליה ְו ִוי ֵליה ַקּמֵ ּׁשַ ּ ִריך הוא ַסְלָקא, ּ א ּבְ ְּלֶמֱהִוי ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְרָיא ַעל ּכָֹלא, ְּ . ְּוׁשַ
ִדיָנא)קהלת ג(, ְּוָרָזא ָדא ה ִיְתְקַיים ּבְ ּוְלִמְנַדע ְדִאית ִדין ְוִאית ַדָיין, ּ ְוָהֱאֹלִהים ָעׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִר א ּבְ ִוי קוְדׁשָ ְווָנא ׁשַ ַהאי ּגַ ּּכְ יה ְלַהאיּ ּיך הוא ַקּמֵ ּ א, ְ י ַמְלּכָ ַבע ִדיָנא ַקּמֵ ְּדִאיהו ּתָ ּ ּ ,
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ּוְבַהאי יֹוָמא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו. ַעל ּכָ ּ א, ּ ָאה ִפְתָחא ְדַמְלּכָ ְּלַכּסָ ְוִסיֲהָרא , ּ

ֵני ָעְלָמא, ִּאְתַחְפָייא ְלגֹו ל ּבְ ַזר ִדיָנא ַעל ּכָ ַּעד ְדִיְתּגְ י ְוַא. ּ ֵלי ַקּמֵ ב ְדֹכָלא ִאְתּגְ ּף ַעל ּגַ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ִדיָנא, ְּ ֵעי ֶאָלא ּבְ   .ָּלא ּבָ

א ַגְווָנא ֲחָדא ֵעיָלא ַאְתִקין ְוַתּתָ ּּכָֹלא ּכְ ַהאי יֹוָמא, ּ ּּכוְרְסָיא ְדִדיָנא ּבְ ְוַסְנִטיָרא , ּ
ֵני ָעְלָמא, ָאָתא ל עֹוָבֵדי ּבְ פום ָאְרחֹויּכָ, ְּוָתַבע ִדיָנא ַעל ּכָ ּוְכפום ַמה , ּל ַחד ְוַחד ּכְ ּ
ֵני ָעְלָמא. ַּדֲעַבד ל עֹוָבֵדי ּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ֵעיֵני ְיָי. ְוַסֲהִדין ַאְתָיין ְוָסֲהֵדי ַעל ּכָ ְּדִאיּנון ', ּ ּ

ָכל ָעְלָמא ְטֵטי ּבְ ה ִאיּנון ֵעיֵני ְיָי. ְמׁשַ ָנא', ְּוַכּמָ ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ְטֵטי ְּדָקא , ּ ַּאְזֵלי וְמׁשַ
ָכל ָעְלָמא ֵני ָעְלָמא, ּבְ ל עֹוָבֵדי ּבְ   .ְוָחָמאן ּכָ

עֹוָבֵדיהֹון ִלין ּבְ ּכְ יִחין ְוָלא ִמְסּתַ ּגִ ַּווי ְלִאיּנון ְדָלא ַמׁשְ ְייהו ַקְייִמין ִאֵלין , ּ ְּדָהא ְלַגּבַ ּ ּ
א ל ַמה ְדִאיּנון ַע, ַסֲהֵדי ַמְלּכָ יִחין ְוָחָמאן ּכָ ּגִ ּוַמׁשְ ּ ְּדָהא ִאיּנון ַסְלֵקי , ְוָקֲאְמֵרי, ְּבִדיןּ ּ

א י ַמְלּכָ א. ְוָסֲהֵדי ַקּמֵ י ַמְלּכָ ְּפלֹוִני ָעַבר ִדיָנא, ְּוָתַבע ִדיָנא, ְוַהאי ַסְנִטיָרא ָקִאים ָקּמֵ ּ ,
ך ְְפלֹוִני ֲעַבד ּכַ ִאיל לֹון. ְוָהא ָהָכא ַסֲהֵדי. ּ ִריך הוא ָלא ׁשָ א ּבְ ְּוַעד ְדקוְדׁשָ ּ  לֹון ֵלית, ְּ

ֵדין ִאיּנון ַסֲהֵדי ַסֲהדוָתא. ְּרׁשו ְלַסֲהָדא ּּכְ ּ.  
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ִפְתָקא א ּבְ י ַמְלּכָ יב ַקּמֵ א ִאית ַחד ֵהיָכָלא. ְּוֹכָלא ַאְכּתִ ֵבי ַמְלּכָ ֵּהיָכָלא ָדא ַמְלָיא . ּבְ
א ִחָווָרא ַפְלָקא, ֶּאּשָׁ ָלא ּבְ ְלּגְ א ִמְתּגַ ִביִבין ְוַהאי ָל, ְוַהאי ֶאּשָׁ . ּא ָפִסיק ְלָעְלִמיןְוָלִהיט ׁשְ

א אוָכָמא, ִאית ֵהיָכָלא אֹוֲחָרא, ְלגֹו ַהאי ֵהיָכָלא ְּדָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ַּמְלָיא ֶאּשָׁ ֵרין . ּ ּתְ
א יה ַמְלּכָ ִדיר ַקּמֵ ֲעָתא ְדִדיָנא. ּסֹוְפִרין ַקְייִמין ּתָ ׁשַ א, ּּבְ י ַמְלּכָ ל ַסֲהֵדי ַקּמֵ ִּאיּנון . ָסֲהִדין ּכָ

א ִחָווָרא)א סופרין''נ(ַסֲהִדין  ּ ַנְטִלין ֵמַההוא ַפְלָקא ְדֶאּשָׁ ּ א , ּּ ַההוא ֶאּשָׁ ְּוַכְתֵבי ָעֵליה ּבְ ּ
  .ּאוָכָמא

א ַאְחִמיץ ִדיָנא ּוְכֵדין ַמְלּכָ ך ְיַהְדרון , ַעד ִזְמָנא ְיִדיָעא, ּ ך וֵבין ּכַ ין ּכַ ִּדְלָמא ּבֵ ּ ְּ ְ

ְתׁשוָבה א ָיִתיב, ְוִאי ָלאו. ִעיןִּפְתִקין ִנְקָר, ִּאי ָיַהְדרון. ּּבִ ְּוָכל ִאיּנון ְדֵבי ְזכוָתא , ַמְלּכָ ּ ּ
יה רֹוָזא ָקם ְוָכִריז, ַּקְייֵמי ַקּמֵ ך, ּכָ ְְפלֹוִני ֲעַבד ּכַ ַּמאן יֹוִליף ָעֵליה ְזכות, ּ ִאי ִאית ַמאן , ּ

ְּדיֹוִליף ָעֵליה ְזכות ּ   .ְוִאי ָלאו ָהא ִאְתְמַסר ְלַסְנִטיָרא. ָּיאות, ּ

ִריך הואְּוֹכָל א ּבְ ּא ָיַדע קוְדׁשָ ְטִריך ְלָכל ָדא, ְּ ַּאַמאי ִאּצְ ִגין ְדָלא ְיֵהא . ְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ִּפְטָרא ְדפוָמא ִלְבֵני ָעְלָמא ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט. ּ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ְדֹכָלא ֲעִביד ּבְ יה , ּּ ְּוִניָחא ַקּמֵ

ִזיב ִמן ִדיֵניה ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ּ יָמא ְמָנ. ּ יֵמי, ַהאי. ָלןְוִאי ּתֵ ַּוֲאִפילו ְלַמאן ְדָלא , ִאְתְמַסר ְלַחּכִ ּ ּ
ָלא, ַיְדֵעי ּכְ ְלָיא, ַּמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ִאְתּגַ ַמה ְדִאיהו ּבְ ח ּבְ ּגַ ַּיׁשְ ִסְתָרא, ּ ַמה ְדִאיהו ּבְ ְּוִיַדע ּבְ ּ ,

ַגְווָנא ֲחָדא ְּדָהא ּכָֹלא ּכְ ִריך הו, ּ א ּבְ ל ַמה ְדָפִקיד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ַאְרָעאְּ ּּכָֹלא ִאיהו , א ּבְ ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ.  

ָנה ִּאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ כוְרְסָייא ְדִדיָנא, ּ א ָיִתיב ּבְ ּוַמְלּכָ ּ ַסְנִטיָרא , ּ
א ָּקא ָאֵתי ְוָחֵפי ִפְתָחא ְדַמְלּכָ ּ ִריך . ְּוָתַבע ִדיָנא, ּ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְְוַאף ַעל ּגַ ּ ּהוא ָרִחים ֵליה ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְלִדיָנא י ֲאִני ְיָי)ישעיה סא(, ּּכְ ָפט'  ּכִ ח ְרִחימו ִדְבנֹוי. ּאֹוֵהב ִמׁשְ ָּנּצַ ּ ,
ִּלְרִחימו ְדִדיָנא ֲעָתא ְדַסְנִטיָרא ָקם ְלִמְטַען ִמִלין ָעַלְייהו. ּ ּוְבׁשַ ּ ֹוָפר, ּּ ּשׁ , ָּפִקיד ְלִמְתַקע ּבַ

ָעָר ִגין ְלִאּתְ א ְלֵעיָלאּבְ ּתָ ַההוא ׁשֹוָפר, ּא ַרֲחֵמי ִמּתַ   .ּּבְ

ַּסְלָקא ַההוא ָקָלא א ְורוָחא וַמָיא, ּ ֶאּשָׁ ִליָלא ּבְ ּּכְ ּ ְייהו ָקָלא ֲחָדא, ּ , ְּוִאְתָעִביד ִמּנַ
ַער ָקָלא ָאֳחָרא ְלֵעיָלא א, ְּוִאּתְ ּתָ ַער ֵמֵעיָלא וִמּתַ ד ַההוא ָקָלא ִאּתְ ּּכַ ל ַטֲענ, ּּ ֵדין ּכָ ֹות ּכְ

ֵבי ְּדָקא ָטִעין ַההוא ְמַקְטְרָגא ִמְתַעְרּבְ ּ.  

ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ְלחֹודֹוי, ּּבְ ָחק ּבִ ו, ָנִפיק ִיּצְ יִלין , ְוָקֵרי ְלֵעׂשָ ְבׁשִ ְּלַאְטֲעָמא ֵליה ּתַ
פום אֹוְרחֹוי, ְּדָכל ָעְלָמא ל ַחד ּכְ ֲעָתא , ּּכָ ַהִהיא ׁשַ ְכֶהןָ◌)בראשית כז(ְּדָהא ּבְ  ֵעיָניו  ַוּתִ

ְרָיין, ֵמְראֹות ך ַאֵפי ּבִ יה ַמאן ְדַאְחׁשָ ְּדָנִפיק ִמּנֵ ְ ּ ּ ִכיב ַעל ַעְרֵסיה ְדִדיָנא, ְּוִאְתְפַרׁש, ּ ְּוׁשָ ּ ,
ו ים ְוָהִביָאה ִלי, ְוָקֵרי ְלֵעׂשָ ה ִלי ַמְטַעּמִ ִידה ַוֲעׂשֵ ְּוָאַמר ְוּצוָדה ִלי ּצָ ּ.  

ָנה הְרִח, ְּוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעֹקב ּבְ ּיָמא ְדַנְפׁשָ ְמַסר ָלה ִמיֹוָמא , ּ ָנה ְרִחיָמא ְדִאּתְ ּּבְ ּ ּ ּ
ֵרי ָעְלָמא ּוְפִקיַדת ֵליה. ְּדִאְתּבְ ים ִדיֵליה, ּ ִאיּנון ַמְטַעּמִ ָעָרא ִאיהו ּבְ ְּלִאּתְ ּ ּ ַער . ּ ְוַיֲעֹקב ִאּתְ

א ּתָ לֹוִתין וָבעוִתין, ִמּתַ ּצְ ׁש ּבִ ִּמְתְלּבַ ַּההוא ׁשֹוָפר ְדָקא ָסִליקְוַהּקֹול קֹול ַיֲעֹקב ּבְ, ּ ּ ,
יה ַער ַיֲעֹקב ְלַגּבֵ ֲהֵדיה, ְּוִאּתְ ׁש לֹו ַויֹאַכל, ְּוִאְתְקִריב ּבַ ַּוַיּגֵ ָדא, ּ ִליל ָדא ּבְ יָון . ְּוִאְתּכְ ּכֵ
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ֲהֵדיה ִליל ּבַ ְּדִאְתּכְ ָּדא ַיִין ְדִמְנְטָרא, ּ ַוָיֵבא לֹו ַיִין)ב''ב ע''בראשית קמ(, ּ ַּיִין ְדהוא ֵח, ּ ּידו ּ
א ָּרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדִלּבָ ָגָדיו, ּ ֵדין ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ לֹוִתין ְדַסְלִקין וָבעוִתין, ּּכְ ּּצְ ּ ּּ .

א, ַּנח רוְגָזא, ַּוְיָבַרֵכהו ְּוֹכָלא ִאיהו ַרֲחֵמי, ְּוַחֵדי ִלּבָ ּ.  

ַיֲעֹקב ִליל ּבְ יָון ְדִאיהו ִאְתּכְ ּּכֵ ל ִאיּנון ַחָייִלין , ּ ּּכָ ְּותוְקִפין ְורוְגִזין ַדֲהוֹו ְזִמיִניןּ ּ ּ ,
ְדרו ן, ִּאְתּבָ ּמָ ָכחו ּתַ ּתְ ָרֵאל ָנְפִקין ִמן ִדיָנא. ְּוָלא ִאׁשְ אן, ְּוִיׂשְ ֶחְדָוה וְבִבְרּכָ ְַוְיִהי ַאך ָיּצֹא . ּּבְ

ָחק ָאִביו א ַיֲעֹקב ֵמֵאת ְפֵני ִיּצְ יֹוָמא ָדא, ָּיּצָ ֶחְדָוה, ּּבְ אן ִע, ּבְ ו ָאִחיו , ָּלִאיןּוְבִבְרּכָ ְוֵעׂשָ
ידֹו א ִמּצֵ ים, ָּטִעין טֹוֲעֵני ֵמעֹוָבֵדי ְדָעְלָמא, ּבָ ם הוא ַמְטַעּמִ ַּוַיַעׂש ּגַ ֵניה , ּ ַּחִדיד ִליׁשָ

ַּוָיֵבא ְלָאִביו ַויאֶמר ָיקום ָאִבי, ַאְתִקין ַסֲהֵדי. ְלִמְטָען ַטֲענֹות ּ ִדינֹוי, ּ ַער ּבְ ְויאַכל , ִיּתְ
ָמה עֹוָבִדי ְחָנאּכַ ּכַ ין ְדָכל ָעְלָמא ְדָקא ַאׁשְ יׁשִ ּן ּבִ ּ.  

דֹוָלה ַעד ְמֹאד ָחק ֲחָרָדה ּגְ ָלָלא ְדַיֲעֹקב, ַּוְיֱחַרד ִיּצְ א ִמּכְ ְּדָהא ָלא ָיִכיל ְלִאְתָפְרׁשָ ּּ ,
ֶחְדָוה ְּדִאיהו ּבְ ִיד. ּ ד ּצַ ַּויֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הוא ַהּצָ לֹוִתין וָבעוִתין, ּ ה ּצְ ַכּמָ ּּבְ ל ָואֹו, ּ ַכל ִמּכָ

רוך ִיְהֶיה ם ּבָ ֹבא ָוֲאָבַרֵכהו ּגַ ֶטֶרם ּתָ ְּבְ ּ ו ֶאת ִדְבֵרי . ּ מֹוַע ֵעׂשָ ׁשְ ַעק )יצחק(ּּכִ ּ ָאִביו ַוִיּצְ
ָעָקה ְוגֹו לום. 'ּצְ ידֹו ָלא ֲהָוה ּכְ ְּדָחֵמי ְדָהא ּצֵ ּ ַּעד ְלָבַתר ְדָאַמר ֵליה. ּ י ָהָאֶרץ , ּ ַמּנֵ ה ִמׁשְ ִהּנֵ

ָיא ֵליה ִמּכָֹלאִּאֵלין ּתַ. 'ְוגֹו ין ְוָדא ַקׁשְ ָאר ַעּמִ יִפין ְואוְכלוִסין ִדׁשְ ּּקִ ּ ּ ו ֶאת . ּ טֹום ֵעׂשָ ַּוִיׂשְ
ִדיר, ְּלֵמיָזל ֲאַבְתֵריה, ַיֲעֹקב ּוְלַקְטֵרָגא ֵליה ּתָ ּ.  

פוִרים ָנה ְליֹום ַהּכִ ִאיּנון יֹוִמין ְדֵבין ֹראׁש ַהּשָׁ ְּוַיֲעֹקב ָאִזיל ּבְ ּ ּתְ, ּּ יהָעִריק ְלִאׁשְ . ָּזָבא ִמּנֵ
א ִתיוְבּתָ ב ּבְ ּּתָ ַתֲעִניָתא, ּ ְרֵמיה ּבְ ִוי ּגַ ּׁשַ פוִרים, ּ ָנה ְויֹום ַהּכִ ַּעד ְדָאֵתי ֹראׁש ַהּשָׁ ֵדין , ּּ ּכְ

א ו ּבָ ָרֵאל ְדֵעׂשָ ע ֵמאֹות ִאיׁש, ַּיְדֵעי ִיׂשְ ְלהו ְמַקְטְרֵגי ְזִמיִנין ְלַקְטְרָגא לֹון, ְוִעּמֹו ַאְרּבַ ּּכֻ ּ ,
לֹוִתין וָבעוִתיןִּמַיד ּצְ י ּבִ ר לֹו ְוַאְסּגֵ ּ ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוִייּצֶ ּ ּ ּ ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב )בראשית לב(. ּ

י ָאַמר ֲאַכְפָרה ָפָניו , ַּעד ְדָנִטיל ֵעיָטא ְוָאַמר. 'ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם ִואֹלֵהי ָאִבי ְוגֹו ּּכִ
ח ִמ ְנָחה ַההֹוֶלֶכת ְלָפָני ַוִיּקַ ּמִ א ְבָידֹו ִמְנָחה ְוגֹוּּבַ ִרים ', ן ַהּבָ ים ֶעׂשְ ִּעִזים ָמאַתִים וְתָיׁשִ ּ

  .'ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוגֹו

ַמִלים ְוגֹו ך הוא ִסְטָרא ִדיֵליה', ּּגְ ּּכַ ּ ּ ַמִלים הוא ָנָחׁש. ְ ּּגְ ָמל, ּ ִמין ּגָ י , ּכְ ֲעָתא ְדַפּתֵ ׁשַ ּּבְ
ִמי, ל ְלָאָדם''ָסָמֵא יב ַעל ָנָחׁש ּכְ ָמלַאְרּכִ ֵניָנן. ן ּגָ ֶחְלֵמיה, ּתָ ָמל ּבְ ַּמאן ְדָחֵמי ּגָ ִמיָתה , ּ

ִּנְקְנָסה ָעֵליה ִמְלַמְעָלה ה, ּ ִזיב ִמיּנָ ּתְ   .ְּוֹכָלא ַחד. ְּוִאׁשְ

ו ַאפְֹטרֹופֹוָסא ְדַיֲעֹקב, ּוְכֵדין ַּאְהָדר ֵעׂשָ ּּ יה, ּ יה ְועוְקּצֵ ָעא דוְבׁשֵ ְּוַיֲעֹקב ָלא ּבָ ּ ּ ּ ַיֲעָבר . ּ
ו ְלַדְרּכֹו. ִּני ִלְפֵני ַעְבדֹוָנא ֲאדֹו יֹום ַההוא ֵעׂשָ ב ּבַ ֵדין ַוָיׁשָ ּּכְ ַעת ְנִעיָלה. ֵאיָמַתי. ּ ׁשַ , ּבְ

א א ַקִדיׁשָ ְּדָהא ִאְתְפַרׁש ֵמַעּמָ ִביק ְלחֹוֵביהֹון. ּּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּוִכֵפר ָעַלְייהו, ְּ יָון . ּ ּכֵ
ַההו ְּדַההוא ְמַקְטְרָגא ָאַזל ּבְ ּ ְייהו, ּא דֹורֹוָנאּ ְּוִאְתְפַרׁש ִמּנַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ְּ

ְבנֹוי ִתיב, ְּלֶמְחֵדי ּבִ ִית ְוגֹו, ַמה ּכְ ם . 'ְּוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִיֶבן לֹון ּבָ ן ָקָרא ׁשֵ ַעל ּכֵ
קֹום סוּכֹות ּכֹות, ַּהּמָ ּסֻ יָון ְדַיְתֵבי ּבַ ִזיבו ִמן, ּּכֵ ּתֵ ִריך הוא ,  ְמַקְטְרָגאָּהא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְבנֹוי ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ַּחֵדי ּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ   )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2093דף [ -ּ

א ֲחֵזי יֹוָמא ָדא, ָּלֳקֵבל ָדא, ּתָ ָלָתא ִסְפִרין ְפִתיִחין ּבְ ּּתְ ּוְכָמה ְדַרֲחִמין ִמְתָעִרין, ּ ּ ,
ָי ְייהוְוִדיִנין ַקׁשְ ְפָיין ְוָעאִלין ְלדוְכּתַ ּין ִאְתּכַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ א ּכְ ך הוא ְלַתּתָ ּּכַ ּ ּ ִּדיִנין , ְ

ְפָיין ְוִאְתֲעָברו ֵמָעְלָמא ָיין ִאְתּכַ ּוַמאן ִאיּנון. ַּקׁשְ מוִרים. ּ ִעים ּגְ ִּאֵלין ִאיּנון ְרׁשָ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ְפָיין ְו ָיין ְדִאְתּכַ ִּדיִנין ַקׁשְ ִמים ְוכו. ִּאְתֲעָברו ֵמָעְלָמאּ ִבים ְוֶנחּתָ ְּוַעל ָדא ִנְכּתָ י . 'ּ ָאַמר ִרּבִ

א ִריָרא ְדִמָלה, ַאּבָ ַּוַדאי ָדא הוא ּבְ ּ ּ ּ ָהֵני ִמיֵלי, ּ ִאיְלָנא ְוַרַווְחָנא ּבְ ִריך ַרֲחָמָנא ְדׁשָ ּּבְ ְ.  

י ְיהוָדה רוָעה, ָּאַמר ִרּבִ ִתיב ִזְכרֹון ּתְ רֹון ַעְב, ּּכְ א וְרעוָתא, ֵּדיָנןִזּכָ ְּלַכְווָנא ִלּבָ ּ ּ ,
א רֹון ְלַתּתָ ָרֵאל ַעְבִדין ִזּכָ ָמה, ִּיׂשְ עֹוָבָדא. ּבְ ְווָנא ְלֵעיָלא, ּבְ ַההוא ּגַ ַער ִמָלה ּכְ ִגין ְדִיּתְ ּּבְ ּּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ִתיב , ָאַמר ִרּבִ יה ִסיֲה)תהלים פא(ּכְ ְסָיא ּבֵ נו ְדִאְתּכַ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ּ ּבַ ּ ְְוֵהיך . ָראּ

ְסָיא ד ַקְייָמא ִעיָבא, ֶּאָלא. ִאְתּכַ א ָלא ָנִהיר, ּּכַ ׁשָ ּמְ ְסָיא, ְוׁשִ ֵדין ִסיֲהָרא ִאְתּכַ ְוָלא , ּכְ
א ָלא ָנִהיר, ְּוַעל ָדא. ָנִהיר ְמׁשָ י ִעיָבא ׁשִ ּמֵ ָיא ְוָלא ְנִהיָרא, ִמּקַ ּסְ ן ִסיֲהָרא ְדִאְתּכַ ּכֵ ל ׁשֶ . ּּכָ

ֶסה  ּכֶ נוְּוַעל ָדא ּבַ ֵה, ְּליֹום ַחּגֵ ְסָיא ִסיֲהָרא, א''ּבְ א. ּוְבָמה ָנִהיר. ְּדִאְתּכַ ִתיוְבּתָ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ ,
יב, ּוְבָקל ׁשֹוָפָרא ֵדין ְיָי)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ּכְ אֹור ָפֶניך ' ּ ַאׁשְ ָּבְ ּ

ְּיַהֵלכון ּ.  

א ֲחֵזי ָייא ִס, ּתָ ּסְ ַהאי יֹוָמא ִאְתּכַ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש, יֲהָראּבְ ָרֵאל , ְוָלא ָנִהיר ַעד ּבֶ ְּדִיׂשְ
ֵליָמָתא א ׁשְ ִתיוְבּתָ ְלהו ּבְ ְייִבין ּכֻ ּּתַ ּּ אַבת ְוָנֲהַרת ָלה, ּ ְּוִאיָמא ִעָלָאה ּתָ ְּוַהאי יֹוָמא ְנִהירו . ּ

ֹכָלא, ְּדִאיָמא ַנְטָלא ַכח ֵחידו ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ִתיב. ּ ּפוִרים הואיֹום ַהּכִ, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ פור . ּ ּיֹום ּכִ ּ
ֵעי ֵליה פוִרים, ִּמּבָ ַּמאן יֹום ַהּכִ ַחד. ּ ִגין ִדְתֵרי ְנהֹוִרין ָנָהִרין ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּּבוִציָנא ִעָלָאה. ּ ּ ,

ָאה ּתָ הֹוָרא ִעָלָאה ָנִהיר. ָּנִהיר ְלבוִציָנא ּתַ ּוְבַהאי יֹוָמא ִמּנְ א וְבִגי. ּ ְמׁשָ הֹוָרא ְדׁשִ ְּוָלא ִמּנְ ן ּ
ִתיב נו ּכְ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ך ּבַ ּּכָ ְ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַלח ֵליה ְלַרּבִ א ׁשָ י ַאּבָ א , ָאַמר, ִּרּבִ ַמְלּכָ ָרֵאל ּבְ ֵּאיָמַתי ִזווָגא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ּ ּ
א ַלח ֵליה. ַּקִדיׁשָ ִהי )בראשית כ(, ּׁשָ י ַוּתְ ְ ְוַגם ָאְמָנה ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאך ֹלא ַבת ִאּמִ

הִל א. י ְלִאּשָׁ י ַאּבָ ָכה ְוָאַמר, ָּאִרים ַקֵליה, ִאְתְרִגיׁש ִרּבִ א, ּבָ י ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ י ִרּבִ ִּרּבִ ּ ,
יה, ַווי פוק ִמּנֵ ד ּתִ ַּווי ְלָעְלָמא ּכַ ּ ֲארון , ּ ּתַ הֹון ְוִיׁשְ ַלק ִמּנְ ְסּתָ ד ּתִ ָעְלָמא ּכַ ַּווי ְלָדָרא ִדיהֹון ּבְ ּּ

אָאַמר ֵל. ְַיְתִמין ִמָנך י ַאּבָ י ִחָייא ְלִרּבִ ּיה ִרּבִ ַלח ָלֳקְבָלך, ּ ְַהאי ְדׁשָ   .ַמאי ָקָאַמר. ּ

ַמְטרֹוִניָתא א ּבְ ָּאַמר וַדאי ָלאו ִזווָגא ְדַמְלּכָ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ִזְמָנא ְדַנֲהָרא ֵמַאּבָ ֶּאָלא ּבְ ּּ ,
יה א ַנ, ְּוַכד ִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ י ַאּבָ ָּקֵריָנן ָלה ֹקֶדׁש ְדָהא ִמּבֵ ֲחָדא. ְטָלא ַהאיּ ּוְכֵדין ִמְזַדְווֵגי ּכַ ּ ּ ,

א ֹקֶדׁש ִאְקֵרי ִגין ְדַמְלּכָ יב, ּּבְ ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב(, ִּדְכּתִ ְּדָנִטיל ֵמֲאַתר ְדִאְקֵרי ',  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ּ
ֵדין ֲאחֹוִתי ַבת ָאִבי ִהיא ַאך ֹלא ַבת ִאִמי. ֹקֶדׁש ָמא ָדא, ְּכְ א ׁשְ י ַאּבָ ְּדָהא ִמּבֵ י ְו, ּ ָלא ִמּבֵ
א ה, ִאיּמָ ִהי ִלי ְלִאּשָׁ ֲחָדא, ְּוַעל ָדא ַוּתְ ְּלִאְזַדְווָגא ּכַ ִזְמָנא ָדא, ּ ִזְמָנא ָאֳחָרא, ּּבְ , ְוָלא ּבְ

א י ַאּבָ ִזְמָנא ְדַנְטָלא ִמּבֵ א, ּּבְ י ִאיּמָ ִזְמָנא ְדַנְטָלא ִמּבֵ פוִרים אֹוַכח. ְּוָלא ּבְ ְּויֹום ַהּכִ ּ ,
ָט ִמיׁש ַהּמִ ְּדַתׁשְ ַכח, ּה ָאסורּ ּתְ ִגין ְדִזווָגא ָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ א ַנְטָלא, ּ י ִאיּמָ י , ְּדָהא ִמּבֵ ְוָלא ִמּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2094דף [ -ּ

א י ִחָייא. ַאּבָ ַגִויה, ָּאַמר ִרּבִ אֵרי ּבְ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ ָאה ָדָרא ְדַרּבִ ַּוַדאי ַזּכָ ּ ּ ּ ִאין ִאיּנון , ּ ַּזּכָ
ל יֹוָמא יה ּכָ ְּדַקְייִמין ַקּמֵ ּ.  

  ]א''א ע''דף ק -' גזוהר חלק [

א י ַאּבָ ָנה ִנְבָרא ָאָדם, ָאַמר ִרּבִ ֹראׁש ַהּשָׁ י ָמאֵריה, ּבְ ִדיָנא ַקּמֵ דף (ְוָתב , ְּוָקִאים ּבְ

א )א''א ע''ק ִתיוְבּתָ ּּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ יל ֵליה קוְדׁשָ ְּוַקּבִ ּ ֵהא , ָאָדם, ָּאַמר ֵליה. ְּ ַאְנּתְ ּתְ
ִּסיָמָנא ִלְבָנִיך ְלָדֵרי ָדִרין ִדיָנא,ְ ַהאי יֹוָמא ַקְייִמין ּבְ ל לֹון,  ּבְ ְּוִאי ְיתובון ֲאָנא ֲאַקּבֵ ּ ,
ְּוֵאיקום ִמּכוְרְסָייא ְדִדיָנא ּ ְּוֶאְתַקֵיים ַעל ּכוְרְסָייא ְדַרֲחֵמי, ּ ּ , ְוָדִוד ָאַמר. ַּוֲאַרֵחם ָעַלְייהו, ּ

ַמע ְיָי)תהלים קטז( י ִיׁשְ י ּכִ ֲחנוָני'  ָאַהְבּתִ ִתיב.ֶּאת קֹוִלי ּתַ ך )תהלים קל(, ּ ְוַעל ָדא ּכְ י ִעּמְ ָ ּכִ

ָוֵרא ִליָחה ְלַמַען ּתִ אֹוְרך ִנְרֶאה אֹור)תהלים לו(, ּוְכִתיב. ַּהּסְ ך ְמקֹור ַחִיים ּבְ י ִעּמְ ָ ּכִ ויקרא (. ָּ

פוִרים הוא ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָל)ג''כ ִביִעי ַהֶזה יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּ ַאך ּבֶ ּ ּ ּ י . ֶכםְ ִרּבִ
ִּחָייא ָפַתח סוי ַחָטָאה)תהלים לב(, ּ ע ּכְ ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ יל ַאׁשְ ּכִ ּ ְלָדִוד ַמׂשְ יל. ּּ ּכִ ָהא , ְלָדִוד ַמׂשְ
י ֵניָנן ּבְ ִהִלים)א אתתקן''נ(ִזיֵני ִזְמָרא ' ּתָ ִנצוַח, ּ ִאְתְקֵרי ֵסֶפר ּתְ ִנגון, ּּבְ יל, ּּבְ ּכִ ַמׂשְ , ּבְ
ם ִמְכּתָ ִמְזמ, ּבְ יר, ֹורּבְ ׁשִ ֵרי, ּבְ ַאׁשְ ְתִפָלה, ּבְ הֹוָדָאה, ּּבִ ַהְללוָיה, ּבְ ּּבְ ְּוִעָלָאה ְמֻכְלהו , ּ ּ ּ
ַּהְללוָיה ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  

ִּפּקוָדא רעיא מהימנא  יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּ ָדא)ג''מ(ּ ָאה ּבְ ְּלִאְתַעּנָ ְּלַאְכְנָעא ּגוָפא , ּּ
א ה ִעּנ, ְוַנְפׁשָ ָרָזא ְדֲחִמּשָׁ ין ְדיֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּוִייןּּבְ ה ַדְרּגִ ְּדֲחִמּשָׁ ּ ּ ּ ְּדָהא ְמַקְטְרָגא ָקא ָאֵתי . ּּ

ָרא חֹוֵביהֹון ַמר, ְלַאְדּכְ ָמה ְדִאּתְ י ֲאבוהֹון. ּּכְ ֵליָמָתא ַקּמֵ א ׁשְ ִתיוְבּתָ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּּ ָמה , ּּכָֹלא. ּ ּכְ
י ה דוְכּתֵ ַכּמָ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ   )א''ג ע''ס' ד למפלח כהנא וכו''פקודא מ( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

יל ּכִ יל, ַּאְתֵריה ְיִדיַע, ָהָכא ַמׂשְ ּכִ תו ְלהו, ַּמהו ַמׂשְ ימו ְלִאיּנון ְדׁשָ ַּמָיא ְדֲאְחּכִ ּ ּ ּ ּ ּ ַּההוא , ּ
יל)א דמשתדלן בההוא אתר''ס(ֲאַתר  ּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְדִאְקֵרי ַמׂשְ יל )משלי טז(, ּכְ ּכִ  ַמׂשְ

ּוְבִגין ְדִאְקֵרי ָהֵכי. ר ִיְמָצא טֹובַּעל ָדָב יה ְסִליָחה, ּ ְלָיא ּבֵ ֵּחירו ְדִחיִרין, ּּתַ ֲּהָדא הוא . ּ
סוי ַחָטָאה ע ּכְ ֵרי ְנׂשוי ֶפׁשַ ִּדְכִתיב ַאׁשְ ּּ.  

סוי ַחָטָאה ָּהא אוְקמוָה. ַּמאי ּכְ א, ּ ֵני ָנׁשָ סוי ִמּבְ ְּדהוא ּכַ ּ ַּההוא ַחָטָאה ְדָחב ְלקוְדׁשָ, ּ ּ ּ א ּּ
ִריך הוא ּּבְ ִריך הוא, ְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּואֹוֵדי ַקּמֵ א ֲחֵזי)א כסוי חטאה''ס(ֲאָבל . ְּ ר ָנׁש ,  ּתָ ד ּבַ ּכַ

ּוְתֵרין וְתָלָתא, ְוָחב ִזְמָנא ֲחָדא, ָחֵטי יה, ּ ְּוָלא ַאְהָדר ּבֵ ְלָיא ִאיּנון , ּ ִאְתּגַ ָּהא חֹובֹוי ּבְ
ֵמי לֹון ְלֵעיָלא ּוְמַפְרּסְ אּוְמַפְרּסְ, ּ יה וַמְכְרֵזי. ֵמי לֹון ְלַתּתָ ְּוָכרֹוֵזי ָאְזִלין ַקּמֵ ָלקו , ּ ִּאְסּתְ

ֲחָרֵניה ִדְפַלְנָיא ִּמּסָ אֵריה, ּ ָּנִזיף הוא ִמּמָ ָּנִזיף הוא ְלֵעיָלא, ּ א, ּ ַּווי ֵליה , ָּנִזיף הוא ְלַתּתָ
ְּדָפִגים ִדיוְקָנא ְדָמאֵריה ּ ּ ּ ַּווי ֵליה ְדָלא ָחִייׁש ִליָקָרא, ּּ ּ ְדָמאֵריהּ ֵלי , ּ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ּחֹוֵביה ְלֵעיָלא ַמִים ֲעֹונֹו ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו)איוב כ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ְיַגלו ׁשָ ְוַכד . ּ
אֹוְרָחא ְדָמאֵריה ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ּּבַ פוְלָחֵניה, ּ ַדל ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ְּוִאְזְדַמן ֵליה ַחָטָאה , ּ ּ ּּכָֹלא , ַחדּ

ין ִעָלִויה ְּמַכּסִ ִאין, ּ סוי ַחָטָאה, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ָּדא ִאְקֵרי ּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2095דף [ -ּ

א י ַאּבָ ַען ָלא ָמִטית ְלִעָקָרא ְדִמָלה, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ַּעד ּכְ ִפיר ָקַאָמְרּתְ. ּ ְוַהאי . ְּוׁשַ
ִפיר ְּדָקָאְמרו ַחְבַרָייא ׁשַ ּ ּ ה ַחָט, ֲאָבל ִאי ָהִכי. ּ ְּמכוּסֶ ֵעי ֵליהּ סוי ַחָטָאה, ָּאה ִמּבָ ַּמהו ּכְ ּ ּ.  

יה ֵרי ִמֵלי ְדָחְכְמָתא ִאית ּבֵ ֶּאָלא ּתְ ּ ּ ָמה ְדָתֵניָנן. ְּוַתְרַווְייהו ָהִכי, ּ ְּדעֹוָבִדין ָטִבין , ַּחד ּכְ
ַהאי ָעְלָמא יָרא ִעָלָאה, ְּדַבר ָנׁש ָעִביד ּבְ א ַיּקִ ַההוא ָעְלָמא ְלבוׁשָ ָּעְבִדין ֵליה ּבְ ּ ּ ּ, 

הו א ּבְ ׁשָ ר ָנׁש ַאְתִקין עֹוָבִדין ָטִבין. ְּלִאְתַלּבְ ין, ְוַכד ּבַ יׁשִ , ְּוַגְבִרין ָעֵליה עֹוָבִדין ּבִ
ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ח ּבֵ ּגַ ְּוַאׁשְ ּ יִאין, ְּ ין ַסּגִ יׁשִ ע, ְועֹוָבדֹוי ּבִ ַכח ַחָטָאה , ְּוִאיהו ָרׁשָ ּתְ ְּדִאׁשְ

י ָמאֵריה ַקְדִמיָתאְותֹוֵהא ַעל , ַּקּמֵ ִּאיּנון ָטָבאן ַדֲעַבד ּבְ ָּהא ִאְתַאִביד הוא ִמּכָֹלא, ּ ּ ,
ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵמַהאי ָעְלָמא ִריך הוא ֵמִאיּנון ָטָבאן ַדֲעֵביד ַהאי . ּ א ּבְ ַּמה ָעִביד קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ַקְדִמיָתא   .ַּחָטָאה ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ְּ ב ְדַההוא , ּ ַּאף ַעל ּגַ ע ַחָטָאה ִאְתֲאִבידּ ִּאיּנון ָטָבאן . ָּרׁשָ
א ִעָלָאה. ְּוַזְכָיין ָלא ִאְתֲאִבידו ָאְרחֹוי ְדַמְלּכָ ִּאית ַצִדיק ְדָאִזיל ּבְ ּ ְּוַאְתִקין ְלבוׁשֹוי , ּ

ִלים ְלבוׁשֹוי, ֵמעֹוָבדֹוי ַלק, ְּוַעד ָלא ַאׁשְ ִלים ֵליה. ִּאְסּתָ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּון ֵמִאיּנ, ְּ
ע ַחָטָאה)א דאבד''ס(ּעֹוָבִדין ַדֲעַבד  ִלים ְלבוׁשֹוי, ּ ַהאי ָרׁשָ ַההוא , ְּוַאׁשְ הו ּבְ ָנא ּבְ ּקְ ְּלִאְתּתַ ּ

ׁש)איוב כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָעְלָמא ַּההוא ַחָטָאה ַאְתִקין. ּ ָיִכין ְוַצִדיק ִיְלּבַ ְוַצִדיק , ּ
ין ּקִ ה ְדִאיהו ּתַ ִּאְתָחֵפי ִמּמָ ּ סוי ַחָטָאה, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכְ כסוי הוא מדא דחטאה אתחפי (, ּ

ה)מחטאה ִתיב ְמכוּסֶ ּ ְוַעל ָדא ָלא ּכְ סוי, ּ ֶּאָלא ּכְ ּ.  

 ] בשנה189יום [סדר הלימוד ליום יב ניסן 
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ָאה, ְוַחד ְּדִאְתֲחֵפי ַההוא ַחָטָאה ְדַהאי ַזּכָ ּ ּ ִאיּנון ְד, ּּ ּּבְ ִּאְקרון ְמצולֹות ָיםּ ְּדָהא ַמאן , ּ
ְמצולֹות ָים ְּדָנִפיל ּבִ ִגין ְדַמִיין ָחִפין ָעַלְייהו, ּ ַכח ְלָעְלִמין ּבְ ּתְ ָּלא ִאׁשְ  )מאן מצולות ים(. ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִליך )מיכה ז( ,ּּכְ ל ַחטֹאָתם )ב''א ע''דף ק( ְְוַתׁשְ ְמצולֹות ָים ּכָ ּּבִ ַמאן . ּ
יָרא הוא. םְּמצולֹות ָי ֶּאָלא ָרָזא ַיּקִ ְמעֹון)אוקמוה רבי שמעון אמר(ְוָהא , ּ י ׁשִ , ּ אֹוְקֵמיה ִרּבִ

יָפא, ְוָאַמר ּקִ ְטָרא ּתַ ל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּּכָ ּ ין, ּ יׁשִ ִזיִנין ּבִ ִאין, ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ ּתָ ִכְתִרין ּתַ גֹון , ּבְ ּכְ
יֹוָמא ְדִכפוֵרי ֲּעָזאֵזל ּבְ ָזְפָטא ְדַכְסָפא. ּי ְמצולֹות ָיםָּדא ִאְקֵר, ּּ ּּכְ נוָרא, ּ ֲחִנין ֵליה ּבְ ד ּבַ ּּכַ ּ ,

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ֶסף)משלי כה(, ּ   . ָהגֹו ִסיִגים ִמּכָ

ך ַהאי ֵּמִאיּנון ְמצולֹות ָים הוא, ְּכַ ּ ּוְמצולֹות ָים ִאְקֵרי, ּ א, ּ ְּמצולֹות ֵמַההוא ָים ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
ּזוֲהָמא ְד, ְּמצולֹות ְרָיין ְלַגִויה , ְּוַעל ָדא. ַּכְסָפאּ ָרֵאל ׁשַ ל ִאיּנון ֲחָטִאין ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ּ א ''ס(ּ

יל לֹון, )לגביה ַגִויה, ְּוהוא ַקּבִ ֲאבון ּבְ ּתַ ְּוִיׁשְ ִגין ְדִאיהו ַחָטָאה ִאְקֵרי. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּּבְ ַמאי . ּ
ְרעֹוָנא. ַחָטָאה ְרעֹוָנא ְדֹכָל. ּגִ ְּוַעל ָדא הוא ּגִ ּ ּ א, אּ ְרעֹוָנא ְדגוָפא וְדַנְפׁשָ ְּוָנַטל ּגִ ּ ַהאי . ּ ּבְ

א)דכספא(ּזוֲהָמא , ּיֹוָמא ָנִחית ַהאי ְמצולֹות ָים ְּוָנִטיל זוֲהָמא ְדגוָפא, ּ ְדַנְפׁשָ ּ ַּמאן הוא . ּ
ּזוֲהָמא ְדגוָפא ּ ָּדא ִאיּנון חֹוִבין ְדִאְתָעֵבידו ַעל ְיֵדי ְדֵיֶצר ָהָרע. ּ ּ ּ ּ   .ּזֹוָהם ְמנוָולְּדִאְקֵרי ְמ, ּ
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י יֹוֵסי ָנן , ָאַמר ִרּבִ ִעיִרים ּגֹוָרלֹות)ויקרא טז(ּתְ ֵני ַהּשְׂ ִאי ָהִכי ְיָקָרא ,  ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ׁשְ
ּהוא ַדֲעָזאֵזל ָמאֵריה, ּ ֵדי ַעְדִבין ּבְ ֲּחִמיּתון ַעְבָדא ְדׁשַ ּ ּ ּאֹוְרחֹוי ְדָעְלָמא ְדַעְבָדא ָלא ָנַטל , ּ ּ

ֶּאָלא ַמה ְדָיִה ּיב ֵליה ָמאֵריהּ ִגין ְדָסָמֵא, ֲאָבל. ּ ִדְלטֹוָרא''ּּבְ ין ַהאי יֹוָמא ּבְ ּוְבִגין , ל ַזּמִ
ְּדָלא ְיֵהא ֵליה ִפְטָרא  ּ ַהאי)א בהאי עדבא הוא סלקא ביה''ס(ּ ּ ָיֲהִבין ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ.  

יה ְרֵמיה הוא ְדָסִליק ּבֵ ְּוַהאי ַעְדָבא ִמּגַ ּ ּ י ְיהוָד, ּ ְּדָאַמר ִרּבִ י ִיְצָחקּ ִּמָלה , ה ָאַמר ִרּבִ
ַעְדָבא ְחָנא ּבְ ּכַ ַע. ִּעָלָאה ַאׁשְ יה, ַּעְדָבא ִדיהֹוׁשֻ ִתיב ּבֵ ַעל , ּ ַעל ִפי ַהּגֹוָרל)במדבר כו(, ּּכְ

ִּפי ַהּגֹוָרל ַוַדאי ְּדִאיהו ָאַמר ָדא חוָלָקא ִדיהוָדה, ּ ּ ּ ּ ּ ָּדא ְדִבְנָיִמין ְוכו, ּ ּ ְלהו', ּ ְּוֵכן ּכֻ ּאוף . ּ
ִוי ְידֹוי, ָכאָה יָון ְדַכֲהָנא ׁשַ ּּכֵ יָדא ְדַכֲהָנא, ּ ִּאיּנון ַעְדִבין ְמַדְלֵגי ְוַסְלִקין ּבִ ּּ א וסלקין ''ס(, ּ

ַאְתַרְייהו)אינון מדלגי מן ידוי, עדבין בידא דכהנא אָרן ּבְ יב. ּ ְוׁשָ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ִעיר , ּ ְוַהּשָׂ
ר ָעָלה ָעָליו ַהּגֹוָרל   .ָּליו ַוַדאיָעָלה ָע, ֲאׁשֶ

ְלחֹודֹוי ָכל ִזְמָנא ְדִדְלטוָרא ַזִמין, ְּוָלא ָדא ּבִ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשוָתא, ּ ֵעיָנן , ּ ּבָ
ָמה ְדִיְתֲעָסק ָווָאה ָלֳקְבֵליה ּבְ ְּלׁשַ ָרֵאל, ּ ִביק לֹון ְלִיׂשְ ין . ְוׁשָ ַהאי יֹוָמא ַדְלטֹוָרא ַזּמִ ּּבְ ּ

ֹבא'  ַוֹיאֶמר ְיָי)איוב א(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד. ְלַאְלָלא ַאְרָעא ָטן ֵמַאִין ּתָ ְוָהא . ֶאל ַהּשָׂ
ֵניָנן ָאֶרץ, ּתָ וט ּבָ ָרֵאל. ַּמאי הוא, ִּמּשׁ א ְמַקְטְרָגא ְדִיׂשְ ֶּאָלא ַהאי הוא ִדְלטֹוָרא ַרּבָ ּ ּ ּ ּ.  

ֲערו ַחְבַרָייא ְּוָהא ַאּתְ ֲעָתא ַדֲהוֹו ְזִמיִנ)דודאי(, ּ ַהִהיא ׁשַ אּ ּבְ ר ַיּמָ ָרֵאל ְלֶמְעּבַ , ין ִיׂשְ
ְצָרֵאי ּוְלִאְתָפְרָעא ִמּמִ א, ָאַמר, ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּוֲחֵמיָנא ְדָלא ִאְתָחזון , ֲּאָנא ַאְעַבְרָנא ּבְ ּ
ַגָווה ִּאֵלין ְלֵמיַעל ּבְ ּ ּתְ ָדִאין ִדיָנא, ּ ִּאי ַאּנְ ִמְצָרֵאי, ּ ִּדיַנְייהו ָהָכא ּכְ ְנָיין ִאֵלין , ּ ַּמה ׁשַ

ֲחָדא, ֵּמִאֵלין ְלהו ּכַ ּאֹו ְימותון ּכֻ ּ ְלהו ְלִמְצַרִים, ּּ ּאֹו ְיַהְדרון ּכֻ ְּוָלאו ַאְנּתְ הוא ְדֲאָמְרּתְ. ּּ ּ ,
ּ ַוֲעָבדום ְוִעּנו אֹוָתם ד)בראשית טו( ָנה' ּ ַנָיא ֶאָלא , ֵמאֹות ׁשָ ּבָ ְּוָהא ָלא ְסִליקו ֵמחוׁשְ ּ ּ

יר, ּו''ְרד   .ְוָלא ַיּתִ

א ִריך הואָּאַמר קוְדׁשָ ּ ּבְ יד, ְ ְעָיא ָהָכא, ַמאי ַאְעּבִ ְדלוָתא ּבַ ּתַ ִּאׁשְ ְלַאְייָתָאה ְקָרָבא , ּ
ָמה ְדִיְתֲעָסק, ָּלֳקְבֵליה ָּיִהיְבָנא ֵליה ּבְ הו ְלָבַני, ּ ּבֹוק ּבְ ְּוִיׁשְ ַמאן , ּ ַכח ּבְ ּתְ ְוָהא ִאׁשְ
ִּמַיד ָאַמר ֵליה, ְּדִיְתֲעָסק ך ֶאל ַעְבִד, ּ ְמּתָ ִלּבְ ֲּהׂשַ ָאֶרץָ מֹוהו ּבָ י ֵאין ּכָ ּי ִאיֹוב ּכִ ִּמַיד ָפִלג . ּ ּ

ִמִלין ֵּליה ַדְלטֹוָרא ּבְ ּ ּ ָטן ֶאת ְיָי, ּ ם ָיֵרא ִאיֹוב ֱאֹלִהים' ַוַיַען ַהּשָׂ   .ַּוֹיאַמר ַהִחּנָ

ַחד ַנֲהָרא ָרא ָעאֵניה ּבְ ְּלַרְעָיא ְדָבֵעי ְלַאְעּבְ ָעאֵנ, ּ ר ְזֵאָבא ְלַקְטְרָגא ֵליה ּבְ , ּיהַּאְעּבָ
ים יד, ַרְעָיא ֲהָוה ַחּכִ ר ְלַטְלָייא, ָאַמר ַמאי ַאְעּבִ ִּדְבעֹוד ַדֲאָנא ַאְעּבָ ְּיַקְטֵרג הוא , ּ

ָעאֵני ין ָעאָנא, ָזַקף ֵעינֹוי. ּבְ ָרא, ְוָחָמא ּבֵ י ּבָ ְייׁשֵ א ֵמִאֵלין ּתַ ְייׁשָ ְּדֲהָוה ַרב , ַּחד ּתַ
יף ֵדי ָדא ָלֳקְבֵליה, ָאַמר. ְוַתּקִ ַּאׁשְ ּ ָדא,ּ ּ וְבעֹוד ִדְמַקְטְרֵגי ָדא ּבְ ּ ר ְלָכל ָעאָנא, ּ , ַאְעּבָ

יה ְזבון ִמּנֵ ּתֵ ְּוִיׁשְ ּ.  

ִריך הוא ָאַמר א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ יף ְוָאִלים, ְ א ַחד ַרב ְוַתּקִ ְייׁשָ ֵדי , ַּוַדאי ָהא ּתַ ַּאׁשְ
יה, ְּלָקְבֵליה ַדל ּבֵ ּתְ ּוְבעֹוד ְדהוא ִיׁשְ ּ ּ ַני, ּ ְייהוְו, ַּיַעְברון ּבָ ח ַקֵטיגֹוָרא ְלַגּבַ ּכַ ּתְ ָּלא ִיׁשְ ּ .

ך' ַוֹיאֶמר ְיָי, ִּמַיד ְמּתָ ִלּבְ ָטן ֲהׂשַ ֲחָדא. ֶָאל ַהּשָׂ ִריך הוא ִזִווג ְלהו ּכַ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ,
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יב ִהּנֹו ְבָיֶדך ִָדְכּתִ יה. ּ ַדל ּבֵ ּתָ עֹוד ְדהוא ִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִביק לֹון ְלִיׂשְ ַכח ְוָלא , ׁשָ ּתְ ִאׁשְ
ְייהו ַּקֵטיגֹוָרא ְלַגּבַ ּ.  

ַהאי יֹוָמא ין ְלַאְלָלא ַאְרָעא, ּאוף ָהִכי ּבְ ָמה , ִּדְלטֹוָרא ַזּמִ ְדָרא ְלֳקְבֵליה ּבְ ּוָבֵעיָנא ְלׁשַ ּ ּ
יה, )כגוונא דיליה(ְּדִיְתֲעָסק  ַדל ּבֵ ּתָ ּוְבעֹוד ְדִאיהו ִאׁשְ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ִביק לֹון ְלִיׂשְ ּוַמְתָלא . ׁשָ

אַא ְּמֵרי ְלִזְלזוָלא ְדֵבי ַמְלּכָ א, ַּהב ֵליה ְזֵעיר ַחְמָרא, ּ י ַמְלּכָ ָחך ַקּמֵ ּבְ א . ְִויׁשַ ְוִאי ָלאו ֵייּמָ
א יׁשָ א ִמָלה ּבִ ְּלִזְמִנין ַנְטִלין ָלה ְלַהִהיא ִמָלה. ְּלַמְלּכָ א, ּ ִּעָלֵאי ְדֵבי ַמְלּכָ א ֲעִביד , ּ ּוַמְלּכָ

ִגיֵניה ִּדיָנא ּבְ ּ.  

  ]א''ב ע''דף ק -' ג זוהר חלק[

י  א, ִיְצָחק ָאַמר )א''ב ע''דף ק(ִרּבִ ְטָיא ְדָקִאים ָקֵמי ַמְלּכָ ּוְלָבַתר , ַּהב ֵליה ַחְמָרא, ְּלׁשַ
ל ִאיּנון ַטֲעָוון ְדַעְבַדת, ְּוַאְחֵזי ֵליה, ֵּאיָמא ֵליה ּּכָ ּ ין, ּ יׁשִ ְּוהוא ֵייֵתי , ְּוָכל ִאיּנון ּבִ

ָחך ּבְ א ְד, ְִויׁשַ ָווָתךְּוֵייּמָ ָעְלָמא ּכְ ח ּבְ ּכַ ּתְ ִדיר , ּאוף ָהָכא. ְָלא ִיׁשְ ָּהא ָקִאים ַדְלטֹוָרא ּתָ
א י ַמְלּכָ ָרֵאל ָיֲהִבין ֵליה ַהאי דֹורֹון, ַקּמֵ ִּיׂשְ ּוְבַהאי דֹורֹון ִפְתָקא, ּ ּ ין, ּ יׁשִ ּוְלָכל , ְלָכל ּבִ

ָרֵאל, ַטֲעָוון ּוְלָכל חֹוִבין ְדַעְבדו ִיׂשְ ּ ָרֵאלְּוהוא ָאֵת, ּ ח ְלהו ְלִיׂשְ ּבַ ּי וְמׁשַ ְוִאְתָעִביד , ּ
יגֹוָרא ָעַלְייהו יה, ַּסּנֵ י ְדַעּמֵ א ְדִביׁשֵ ִריך הוא ַאְהָדר ּכָֹלא ְלֵריׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִגין , ְ ּבְ

יב ה חֹוֶתה ַעל ֹראׁשֹו)משלי כה(, ִּדְכּתִ י ֶגָחִלים ַאּתָ   . ּכִ

י יֹוֵסי וַווי לֹון ְלַעּמָ, ָאַמר ִרּבִ ְדֵרי ְלַההוא ִדְלטֹוָרא , ּא ְדֵעׂשָ ִעיר ְמׁשַ ֲעָתא ְדַהאי ׂשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ
ְּמָמָנא ְדָעַלְייהו ָרֵאל, ּ ָחא לֹון ְלִיׂשְ ּבְ ִּדְבִגיֵניה ָאֵתי ְלׁשַ ל , ּ ִריך הוא ַאְהָדר ּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

יה א ְדַעּמֵ ִּאיּנון חֹוִבין ְלֵריׁשָ ּ יב, ּ ִגין ִדְכּתִ ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ) קאתהלים(, ּּבְ ּ דֹוֵבר ׁשְ
י ְיהוָדה. ֵעיָני ִעיר, ָּאַמר ִרּבִ ְבִקין לֹון , ִּאְלָמֵלי ֲהוֹו ַיְדֵעי אומֹות ָהעֹוָלם ֵמַהאי ׂשָ ָלא ׁשַ

ָרֵאל ָעְלָמא, ְלִיׂשְ   .יֹוָמא ַחד ּבְ

א ֲחֵזי ִעיר, ּתָ ַההוא ׂשָ ַדל ִאיהו ּבְ ּתְ ל ַההוא יֹוָמא ִמׁשְ ּּכָ ּ ּ ִריך הוא ,ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּ וְבִגין ּכָ ּ ְּ ְ

ָרֵאל ְּמַכֵפר ְלהו ְלִיׂשְ יה, ְּוָדֵכי לֹון ִמּכָֹלא, ּ ַכח ַקֵטגֹוְרָיא ַקּמֵ ּתְ ּהוא ָאֵתי , ְלָבַתר. ְּוָלא ִאׁשְ
ָרֵאל ח ְלהו ְלִיׂשְ ּבַ ּוְמׁשַ ִאיל ֵליה. ּ ּוְכֵדין ׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ָטן ֵמַאִין ֶאל ַהּשָׂ' ַּויֹאֶמר ְיָי, ּכְ

ֹבא ָרֵאל, ּתָ ְייהו ְדִיׂשְ ְחּתַ ּבַ תוׁשְ ָּאִתיב ּבְ ּ   .ְּוַקֵטיגֹוָרא ִאְתָעִביד ַסֵניגֹוָרא ְוָאִזיל ֵליה, ּ

ִרין ְדָסֲחִרין ּכוְרְסָייא ְבִעין ׂשָ ִריך הוא ָאַמר ְלׁשִ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ֲּחִמיּתון ַהאי , ְּ
ִדירְֵהיַאך ָקִאים ַעל ּבָ, ִּדְלטֹוָרא ַכח )אסתכמו(, ַני ּתָ ּתְ ִעיָרא ֲחָדא ְדִאׁשְ א ''ס( ָּהא ׂשְ

יה)אשתדר ּבֵ ִפְתָקא ְדָכל חֹוַבְייהו ְוָכל ָטֲעָוַתְייהו, ּ ּגַ ּּבְ ּ ּ אי, ּ ְּוָכל ַמה ְדָחטו ְוָחבו ַקּמַ ּ ְּוהוא , ּ
יל לֹון ְלהו. ַקּבִ מו ּכֻ ֵדין ִאְסְתּכָ ּּכְ ְּדָיַהְדרון ִאיּנון חֹוִבין ַע, ּּ ּ יהּ   .ּל ַעּמֵ

א ָאַמר י ַאּבָ יה, ִרּבִ ִקין ּבֵ ל ִאיּנון חֹוִבין ְוַחָטִאין ִמְתַדּבְ ּּכָ ּ ּ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ  )מיכה ז(, ּּכְ
ל ֲחטֹאָתם ְמצולֹות ָים ּכָ ִליך ּבִ ְּוַתׁשְ ּ יה, ּוְלָבַתר. ְ יהֹון ְדַעּמֵ ֵריׁשֵ ְלהו ִמְתַהְדָרן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ֲהָדא , ּ

ֵזָרה)ויקרא טז(, ּהוא ִדְכִתיב ל ֲעֹונֹוָתם ֶאל ֶאֶרץ ּגְ ִעיר ָעָליו ֶאת ּכָ א ַהּשָׂ ַהאי .  ְוָנׂשָ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2098דף [ -ּ

ִעְטִרין ִעָלִאין ֲהָנא ּבְ ּיֹוָמא ִמְתַעָטר ּכַ ֵאי, ּ ין ִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּוהוא ָקִאים ּבֵ ּוְמַכֵפר ָעֵליה ְוַעל , ּ ּּ
יֵתיה ֲהֵני, ּּבֵ א, ְוַעל ּכַ ָרֵאל , ְּוַעל ַמְקְדׁשָ ְלהוְוַעל ִיׂשְ ּּכֻ ּ.  

אָנא ָדָמא ְדָפר, ּתָ ֲעָתא ְדָעאל ּבְ ׁשַ ּּבְ א ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ֵריׁשָ ְּמַכִוין ּבְ ּ ֵעיה, ּ ֶאְצּבְ , ְּוָאֵדי ּבְ
יב ָמה ִדְכּתִ פֶֹרת ְוֵהיך ָעִביד, ּּכְ פֶֹרת ְוִלְפֵני ַהּכַ ְְוִהָזה אֹותֹו ַעל ַהּכַ ּ ִקְפָטא . ּ ִסים ּבְ א ''ס(ּבָ

ָעא)בקטפא ַמְצִליף, ּ ְדֶאְצּבְ ָעא, ְוָאֵדי ּכְ ִטיִפין ְדֶאְצּבְ  )א קטעורא''ס(ְּלִסְטֵרי ַקְפּתוָרא , ּּבְ

ַוון, )א כפורתא''ס( אִרי ְלִמְמֵני ַאַחת, ָּאֵדי ְוִאְתּכְ ְלחֹוָדָהא. ַאַחת ְוַאַחת, ְוׁשָ ַאַחת , ַאַחת ּבִ
ּ ְדָכִליל ּכָֹלא)ב''ח ע''רעיא מהימנא ק, א''ב ע''תיקון פ( ָּבָחא ְדֹכָלאַאַחת ׁשְ, ּ ַּאַחת ְדֹכָלא , ּ ּ

ֲּאַהְדָרן ַלֳקְבָלה א ְדֹכָלא, ּ ַּאַחת ֵריׁשָ ֲחָדא, ְלָבַתר ַאַחת ְוַאַחת. ּ ְרָיין ּכַ ְּדִאיּנון ׁשַ ְרעוָתא , ּ ּּבִ
ַאְחָווָתא ן ְלָעְלִמין, ּבְ   .ְּוָלא ִמְתָפְרׁשָ

ַתר ְדָמָטא ְלַהאי ְוַאַחת א ְדֹכָלא, ּּבָ ְּדִהיא ִאיּמָ ּ ִזווָגא. ּ אֵרי ְלִמְמֵני ּבְ אן ׁשָ ִּמּכָ ּוָמֵני , ּ
ִים, ְוָאַמר ּתַ ֹלׁש. ַּאַחת וׁשְ ע. ַאַחת ְוׁשָ ׁש. ַאַחת ְוָחֵמׁש. ַאַחת ְוַאְרּבַ ַבע. ַאַחת ָוׁשֵ . ַאַחת ָוׁשֶ

ָכא וְלַנְגָדא ְלַהאי ַאַחת ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ א , ּ ין ְיִדי, ּ ִעָלָאה)ימא(ְּדִהיא ִאיּמָ ַדְרּגִ ְלִכְתָרא , ָעןּבְ
ָאה)א לנהרא לאימא''ס( ּתָ ֶנֶסת . ּ ְדִאיָמא ּתַ ָכא ַנֲהִרין ֲעִמיִקין ֵמַאְתַרְייהו ִלּכְ ּוְלַאְמׁשָ ּ

ָרֵאל ֲחָדא, ְּוַעל ָדא. ִיׂשְ ֵרין ְנהֹוִרין ַנֲהִרין ּכַ א , ּיֹוָמא ָדא ּתְ א ִעָלָאה ַנֲהָרא ְלִאיּמָ ִּאיּמָ
ָאה ּתָ ִתיב יֹו. ּתַ פוִריםְּוַעל ָדא ּכְ ּם ַהּכִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ַרְגלֹוי ְדַכֲהָנא יָרא ּבְ י ִיְצָחק ִקְפְטָרא ֲחָדא ְקׁשִ ֲעָתא ְדֲהָוה ָעאל, ָּאַמר ִרּבִ ׁשַ ְּדִאי , ּּבְ
ַּיְפקוהו ִמְלַבר, ָּימות ָהָתם ּ ּ ה ַיְדֵעי. ּ מֹוַדע. ּוְבּמַ ּתְ ַההוא ְזהֹוִריָתא ִאְתְייַדע ְוִאׁשְ ד ָלא , ּּבְ ּכַ

ְוונֹוי מֹוַדע. ְְיָהֵפך ּגַ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ֲחָטָאה, ּבְ ַכח ְלגֹו ּבַ ּתְ ְּדַכֲהָנא ִאׁשְ ְּוִאי ִיפוק . ּ ּ
ָלם ׁשְ מֹוַדע, ּבִ ּתְ ְזהֹוִריָתא ִאְתְייַדע ְוִאׁשְ ְוונֹוי ְלִחָוור, ּבִ ְּדֵיָהֵפך ּגַ ֵדין ֶחְדָווָתא ִהיא . ְּ ּכְ

ֵאי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ַצֲעָראְוִאי ָל. ּּבְ ָכחו ּבְ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ּאו ּכֻ ּ ַּוֲהוו ַיְדֵעי ּכָֹלא, ּ לו , ּ ְּדָלא ִאְתְקּבָ ּ
  .ְצלֹוְתהֹון

  ]ב''ב ע''דף ק -' גזוהר חלק [

י ְיהוָדה יָון ְדֲהָוה ָעאל, ָּאַמר ִרּבִ ָמה ְדָלא , ּּכֵ ָלא ּבְ ּכְ ְּוִטְמֵטם ֵעינֹוי ְדָלא ְלִאְסּתַ ּ
ַמע , ְִאְצְטִריך ֵחיַוֲהָוה ׁשָ ּבְ ֵרי וְמׁשַ רוְבָייא ְמַזּמְ ְדֵפי ּכְ ָּקל ּגַ ּ ֲהָנא. ּ ְּדֹכָלא ֲהָוה , ֲהָוה ָיַדע ּכַ ּ
ֶחְדָוה ָלם, ּבְ ׁשְ ְּוִיפוק ּבִ ְצלֹוֵתיה ֲהָוה ָיַדע. ּ ל ָדא ּבִ ְּוִעם ּכָ ֶחְדָווָתא, ּ ְּדִמִלין ָנְפִקין ּבְ ּ ,

ְרָכן  ָלן וִמְתּבָ ּוִמְתַקּבְ ְדָקא  )ב''ב ע''דף ק(ּ ֵאי, ָּיאותּכְ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּוְכֵדין ֶחְדָווָתא ִהיא ּבְ ּ.  

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ַאל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ַהאי ֲאַתר , ָּאַמר ֵליה, ִרּבִ ַּהאי יֹוָמא ֲאַמאי הוא ּבְ
ֵלי א ָאֳחָרא, ּתָ ַדְרּגָ אֵרי, ְוָלא ּבְ א ׁשָ א ְדַמְלּכָ ַדְרּגָ ְּדֵיאֹות הוא ְלֶמֱהִוי ּבְ ּ . ּיר ִמּכָֹלאַיּתִ, ּ

ְמעֹון י ׁשִ ִרי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ֶאְלָעָזר ּבְ ַאְלּתָ, ּ   .ְּוָיאות ׁשָ

א ֲחֵזי א, ּתָ א ַקִדיׁשָ יָדא ְדַמְטרֹוִניָתא, ַּמְלּכָ ִביק ֵהיָכֵליה וֵביֵתיה ּבִ ּׁשָ ּ ּ ַבק ִלְבנֹוי , ּ ְוׁשָ
ה ָרא לֹון, ִּעּמָ ִגין ְלַדּבְ ַגַווְייהו, ה לֹוןּוְלַאְלָקָא, ּבְ ֵרי ּבְ ּוְלִמׁשְ אן ַמְטרֹוִניָתא . ּ ְּדִאי ַזּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2099דף [ -ּ

א י ַמְלּכָ יָקָרא ְלַגּבֵ ֶחְדָווָתא ּבִ אן. ָעאַלת ּבְ ָגלוָתא, ִּהיא ְוִאיּנון, ְוִאי ָלא ַזּכָ ִּאְתֲהָדרו ּבְ ּ .
יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָמה ִדְכּתִ ֶדד ָאב ַיְבִריַח ֵאם )משלי יט(, ּּכְ  )ישעיה נ( ,ְכִתיבּו. ְּמׁשַ

ֶכם ְלָחה ִאּמְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּוְבִפׁשְ ּ.  

א ּתָ ׁשַ הו, ְּוַעל ָדא ִאית יֹוָמא ַחד ּבְ ָחא ּבְ ּגְ הו, ְּלַאׁשְ ּוְלַעְייָנא ּבְ ְּוַכד ִאְזְדַמן ַהאי . ּ
יָדָהא, יֹוָמא א ִעָלָאה ְדָכל ֵחירו ּבִ ִּאיּמָ ּ ִּאְזְדַמן ָלֳקְבֵליה, ּ הו , ּ ָלא ּבְ ּכְ ָרֵאלְּלִאְסּתַ ִיׂשְ . ּבְ

ַהאי יֹוָמא ָרֵאל ִאְזְדָרזו ּבְ ה פוְלָחִנין, ְּוִיׂשְ ַכּמָ ּּבְ ה ְצלֹוִתין, ּ ַכּמָ ה ִעּנוִיין, ּבְ ַכּמָ ְלהו , ּּבְ ּּכֻ ּ
ְזכוָתא ֵדין ִאְזְדַמן ְלהו ֵחירו. ּּבִ ּּכְ ּ יָדָהא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ֵּמֲאַתר ְדָכל ֵחירו ּבִ ּ א . ּ ֵני ַמְלּכָ ּבְ

ָנָהא יָדָהאְּד, ּבְ ִאין, ִּאְתָפְקָדן ּבִ ְלהו ַזּכָ ּּכֻ ָלא ֲחָטָאן, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ָלא חֹוִבין, ּ ֵדין ִאְזַדְווַגת , ּבְ ּּכְ ּ
א וכד אזדמן האי יומא וישראל אזדמנו בהאי יומא בכמה פולחנין בכמה צלותין בכמה ''ס(

תכלא בהו ענויין כלהו בזכותא כדין אימא עלאה דכל חירו בידהא אזדמנת לקבלא לאס
 דאתפקדן בידהא דמטרוניתא כלהו זכאין בלא )א ברהא''נ(בישראל וחמאת בני מלכא בנהא 

חטאין בלא חובין כדין אזמינת להו חירו מאתר דכל חירו בידהא דמטרוניתא כדין מטרוניתא 
א)עלאה י ַמְלּכָ ְנִהירו,  ְלַגּבֵ ֶחְדָוה, ּּבִ ִלימו, ּבְ ׁשְ ְרעוָתא, ּּבִ א ְּדָהא ַרּבִ. ּּבִ ִנין ְלַמְלּכָ יַאת ּבְ

ְדָקא ָיאות ִּעָלָאה ּכְ ּ.  

ְדָקא ָיאות ָכחו ּכְ ּתְ ְּוַכד ַהאי יֹוָמא ָלא ִאׁשְ לוֵחיהֹון, ַווי לֹון, ּ ַּווי ְדָהא , ַּווי ִלׁשְ
א ָלַקת, ַמְטרֹוִניָתא ִאְתַרֲחַקת ִמן ַמְלּכָ ה ֵחירו , ְּוִאיָמא ִעָלָאה ִאְסּתָ ְּוָלא ָנִפיק ִמּנָ ּ

ָרֵאל. יןְלָעְלִמ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא אֹוִליף לֹון אֹוְרחֹוי, ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִגין , ְּ ּבְ
ָזָבא ִמן ִדיָנא ּתְ יה, ְּלִאׁשְ ִאין ַקּמֵ ְכחון ַזּכָ ּתַ ְּוִיׁשְ י ַביֹום )ויקרא טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ ּכִ

ַּהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים )יחזקאל לו(, ּוְכִתיב. ּ  ְוָזַרְקּתִ
ל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ְוגֹו ם ִמּכָ ִביִעי ְוגֹו)ג''ויקרא כ(. 'ּוְטַהְרּתֶ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ה ָעׂשָ . 'ּ וַבֲחִמּשָׁ

א י ַאּבָ ַאל ְלִרּבִ י יֹוֵסי ׁשָ ר יֹום, ָּאַמר ֵליה, ִרּבִ ה ֲעׂשַ ָאַמר . ֵריַמאי ָקא ַמְיי, ָהֵני ֲחִמׁשָ
יָרא הוא, ֵּליה ַּוַדאי ָרָזא ַיּקִ א ֲחֵזי. ּ א, ּתָ ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ל ַחד ְוַחד, ּּבֵ ָאְרֵחיה , ּכָ ּּבְ

ּוְבָאְרֵחיה ָיְתָבא. ַנְטָלא ַער ְוָעִביד ַמאי ְדָעִביד, ּ ּוְבָאְרֵחיה ִאּתְ ּ ַהאי ָעׂשֹור ִמְכֶנֶסת . ּ
ָרֵאל ִאיּנון יָרָאהְויֹוָמא ֲע. ִּיׂשְ יָרָאה ַקְייָמא, ׂשִ ֲעׂשִ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש )שמות יב(ְּוַעל ָדא . ּּבַ  ּבֶ

ה ְלֵבית ְוגֹו ַּהֶזה ְוִיְקחו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ּהוא ִדיָלה, ְוַהאי יֹוָמא. 'ּ ּ ה יֹוִמין ָאֳחָרִנין. ּ , ַוֲחִמּשָׁ
א הוא ְּדַמְלּכָ ַּההוא יֹוָמא ְדָאֵתי ָעָלה. ּ ּ ָאה. ּ א, ְּדָהא ֲחִמּשָׁ יה ָיִתיב ַמְלּכָ כוְרְסָייא, ּּבֵ . ּּבְ

ָעׂשֹור ְּדַמְטרֹוִניָתא הוא, ּוְבָכל ֲאַתר ּבֶ ה ָעַלְייהו. ּ א הוא , ֲּחִמּשָׁ ְּדַמְלּכָ א ההוא יומא ''ס(ּ

ַּההוא יֹוָמא ְדָאֵתי . )'ובכל אתר וכו, דעלה בגין דדרגא חמשאה ביה יתיב מלכא בכורסייא ּ
ָאה ּבֵ ַתְרָעא, יהָּעָלה ְדָהא ֲחִמׁשָ א ּבְ   .ָיִתיב ַמְלּכָ

ֲעׂשֹור ְדַמְטרֹוִניָתא הוא ּוְבָכל ֲאַתר ּבְ ה ָעַלְייהו, ּ א הוא, ֲּחִמׁשָ ַּההוא יֹוָמא . ְּדַמְלּכָ
ְּדָאֵתי ָעָלה ה יֹוִמין ִמַיְרָחא. ּ ך ֲחִמּשָׁ ִגין ּכָ ִביָעָאה. ְלאֹוַרְייָתא, ְּבְ יָמא ׁשְ ִזְמָנא , ְוִאי ּתֵ ּבְ

יהִּדְתֵרין  ֵחי ּבֵ ּכְ ּתַ הו, ֲּאָבָהן ִמׁשְ א ּבְ ְּדָהא ַמְלּכָ ֹכָלא, ּ ּוְכֵדין ִמְתַעֵטר ּבְ ּ , ְּוַחד ִמָלה. ּ
ָאה ִביָעָאה ַוֲחִמּשָׁ   .ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2100דף [ -ּ

  ]א''ג ע''דף ק -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָאה ִדיֵליה הוא ַוַדאי, ּתָ ֲּחִמּשָׁ ּ ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ א, ּּכְ א ְלִאיּמָ , ּוְכֵדין ָנִהיר ַאּבָ
ָאה ְרִעין ְלַאְנָהָרא ַלֲחִמּשָׁ ין ּתַ ה ַחְמׁשִ ְּוִאְתְנִהירו ִמּנָ ִביָעָאה. ּ יָמא ׁשְ א , ְוִאי ּתֵ ִגין ְדַמְלּכָ ּּבְ

ִלימו ַדֲאָבָהן ׁשְ ּּבִ ִביָעָאה, ּ יב, ַוֲעָטָרה ָיִרית ִמּשְׁ ָמה ִדְכּתִ ּ ְצֶאיָנה וְרֶאיָנה )שיר השירים ג(, ּּכְ
נֹות ִציֹון ִעְטרֹויְּוַעל ָד. ּּבְ א ּבְ ִביָעָאה הוא יֹוָמא ִדְמַעְטָרא ַמְלּכָ ׁשְ ּא ּבִ ּ א , ּ ּוְכֵדין ָיִרית ַמְלּכָ

א א ְוִאיּמָ ֲחָדא, ְלַאּבָ ְּדִמְזַדְווִגין ּכַ ּ ְלָייא. ּ ַחד ּתַ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּבְ ר )ג''ויקרא כ(. ּ ה ָעׂשָ ּ וַבֲחִמּשָׁ
י ְיהוָדה ָפַתח, יֹום ִּרּבִ ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרדּ ַוִי)במדבר כא(, ּ ַמע ַהּכְ ֵניָנן. ְׁשְ ָנן ִעָלִאין' ג, ּתָ , ַּמּתְ

ָרֵאל ִּאְזְדָמנו ְלהו ְלִיׂשְ ּ ָלָתא ָאִחין, ּ ה: ַעל ְיֵדי ּתְ ה, ָמן. ּוִמְרָים, ַאֲהֹרן, ֹמׁשֶ ְזכות ֹמׁשֶ . ּּבִ
בֹוד ְזכות ַאֲהֹרן, ֲעָנֵני ּכָ ֵאר. ּּבִ ְזכות ִמְרָים, ּבְ ְּוֻכְלהו ֲא. ּּבִ ה. ִּחיָדן ְלֵעיָלאּ ְזכות ֹמׁשֶ , ָּמן ּבִ

יב ַמִים) א''ג ע''דף ק( ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם )שמות טז(, ִּדְכּתִ ַמִים ִמן ַהּשָׁ  ִמן ַהּשָׁ

ה, )דייקא(   .ָּדא ֹמׁשֶ

ְזכות ַאֲהֹרן בֹוד ּבִ יב, ֲּעָנֵני ּכָ ַעִין )במדבר יד(, ִּדְכּתִ ר ַעִין ּבְ ה ְיָיִנְרָאה ַא )אהרן( ֲאׁשֶ ' ּתָ
ֹטֶרת)ויקרא טז( ּוְכִתיב', ְוגֹו ה ֲעַנן ַהּקְ ְבָעה, ַּמה ְלַהָלן.  ְוִכּסָ ְבָעה. ׁשִ אן ָנֵמי ׁשִ . ַאף ּכָ

ֲחָדא  ָרן ּכַ ְבָעה ֲעָנִנין ִמְתַקּשְׁ ֹטֶרת ׁשִ ּקְ ְבָעה ֲעָנִנין . )ועוד(ְּדָהא ּבַ א ְלָכל ׁשִ ְוַאֲהֹרן ֵריׁשָ
ית ָא יר ְלׁשִ ּהוא ְוהוא ָקׁשִ ָכל יֹוָמאּ יה ּבְ   .ֳּחָרִנין ּבֵ

ְזכות ִמְרָים ֵאר ּבִ ֵאר ִאְתְקֵרי, ּּבְ ְּדָהא ִהיא ַוַדאי ּבְ א. ּ ְדּתָ ּוְבִסְפָרא ְדַאּגַ  )שמות ב(, ּ
ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק ְלֵדָעה ְוגֹו ַתּצַ ֵאר ַמִים ַחִיים. 'ַוּתֵ ָּדא הוא ּבְ ּ וָרא ַחד, ּ ְּוֹכָלא ִקּשׁ ֵמָתה . ּ

ֵארִאְסּתַ, ִמְרָים יב. ָּלק ּבְ ָעאת .  ְוֹלא ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה)במדבר כ(, ִּדְכּתִ ֲעָתא ּבָ ּוְבַהִהיא ׁשַ
ְלָקא ֵאר ָאֳחָרא ְלִאְסּתַ ָרֵאל, ּּבְ הֹון ְדִיׂשְ ִכיַח ִעּמְ ְּדֲהָוה ׁשְ א ֲעָנִנין ַדֲהוֹו . ּ יּתָ ד ָחָמאת ׁשִ ּּכַ

יִרין ָעָלה הו, ְּקׁשִ ַרת ִהיא ּבְ   .ִּאְתַקּשְׁ

ָלקו ִאיּנון ֲעָנִנין,  ַאֲהֹרןִמית ִּאְסּתְ הֹון, ּ ָלק ֲעָנָנא ְדֵביָרא ִעּמְ ְּוִאְסּתַ ה. ּ , ָאָתא ֹמׁשֶ
ַּאְהָדר ְלהו נֹות )תהלים סח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִבי ָלַקְחּתָ ַמּתָ ִביָת ּשֶׁ רֹום ׁשָ  ָעִליָת ַלּמָ

ָאָדם נֹות ַוַדאי. ּבָ נ, ָּלַקְחּתָ ַמּתָ ֵאר ַוֲעָנִניןִּאיּנון ַמּתָ ַקְדִמיָתא ּבְ   .ֹּות ַדֲהוֹו ּבְ

ֵאר ֵאר ְדִיְצָחק, ּבְ ָּדא ּבְ ִּאֵלין ֲעָנִנים ְדַאֲהֹרן, ֲעָנִנים. ּ י ִיְצָחק. ּ ִּמְפֵני ַמה ָזָכה , ָאַמר ִרּבִ
ֲעָנִנים , ַאֲהֹרן ְלָדא יר ּבַ ִגין ְדִאיהו ָקׁשִ ּּבְ ל יֹו. )א רישא לעננים''נ(ּ יר ּכָ ָמא ְּוהוא ַאְקׁשִ

ֲחָדא ְּויֹוָמא ְלֻכְלהו ּכַ ְלהו ַעל ְידֹוי, ּ ְרָכאן ּכֻ ְּדִמְתּבָ ּּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל ֶחֶסד ְדָעַבד קוְדׁשָ ַּעל ּכָ ּ הֹון ז. ְּ יר ִעּמְ ֲעָנֵני ' ָקׁשִ
ָרֵאל, ַיִקיָרן ְכֶנֶסת ִיׂשְ יר ְלהו ּבִ ְּדָהא ֲעָנָנא ִדיָלה ִאְתְק, ְּוָקׁשִ ּ יָתא ָאֳחָרִניןּ ׁשִ ר ּבְ . ׁשַ

ְבָעה ּוְבֻכְלהו ׁשִ ָרא, ּּ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא , ַמאי ַטֲעָמא. ַּאְזלו ִיׂשְ ִגין ְדֻכְלהו ִקׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ
ְבַעת ָיִמים בו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ ִּניְנהו ְוַעל ָדא ּבַ ּ יב. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ּ ִגין ִדְכּתִ שיר השירים (, ּּבְ

י)ב י וִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ ִצלֹו ִחּמַ ּ ּבְ ְרֵמיה. ּ ר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה ּגַ ּוָבֵעי ּבַ ְּדָיִתיב , ּ
חֹות ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא ּּתְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2101דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִנין ְדָקִאים ַאֲהֹרן, ּתָ ל ִאיּנון ׁשְ ּּכָ ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ָרֵאל ּבְ ֲּהוֹו ִיׂשְ ּ חֹות , ּ ִּאֵלין ּתְ
ַתר ְדִמית ַאֲהֹרן. ֲעָנִנין ָלק ֲעָנָנא ַחד, ּּבָ ְּדהוא ְיִמיָנא ְדֹכָלא, ִּאְסּתַ ּ ּ ָלק. ּ , ְּוַכד ַהאי ִאְסּתַ

יה  ָאר ִעּמֵ ל ׁשְ ָלקו ּכָ ִּאְסּתְ ְגִריעוָתא)א עננין''נ(ּ ְלהו ּבִ ּ ְוִאְתֲחִזיאו ּכֻ ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ּּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ּ ַוִיְראו)במדבר כ( י ָגַוע ַאֲהֹרןּ ל ָהֵעָדה ּכִ ְקֵרי ַוִיְראו.  ּכָ ַּאל ּתִ ֶּאָלא ַוִייְראו, ּ ּ ַמע . ּ ִּמַיד ַוִיׁשְ ּ

ָרֵאל ֶדֶרך ָהֲאָתִרים י ָבא ִיׂשְ ֶגב ּכִ ב ַהּנֶ ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרד יֹוׁשֵ ְַהּכְ ָלקו ִאיּנון . ְּ ַמע ְדִאְסּתָ ּׁשְ ּ ּ
ָייָרא ַרְבְרָבא ְדָכ, ֲעָנִנים ּוִמית ּתַ יהּ רו ּבֵ ּל ִאיּנון ֲעָנִנים ִאְתְקּשָׁ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ֶגב ַוַדאי, ָאַמר ִרּבִ ב ַהּנֶ ַנֲעִני ֶמֶלך ֲעָרד יֹוׁשֵ ַּהּכְ ְּוַכד ָאתו ִאיּנון ְמַאְלִלין . ְ ּ ּ
ה ַדר ֹמׁשֶ ֶגב)במדבר יג(ַּאְמרו , ְּדׁשָ ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ ְייהו,  ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ ְבָרא ִלּבַ ִגין ְלּתַ ָהא ְּד. ּּבְ

ַקְדִמיָתא ר ֵחיֵליהֹון ּבְ ּבַ ֲעָמֵלק ַאּתְ   .ּבַ

א י ַאּבָ ַנֲעִני, ָאַמר ִרּבִ ַמע ַהּכְ ָלקו ִאיּנון . ַמאי ָקא ַמְייֵרי ָהָכא, ַּוִיׁשְ ַתר ְדִאְסּתְ ּּבָ ּ ּ
יה. ֲעָנִנים ִתיב ּבֵ ַנַען ּכְ ֶּאָלא ּכְ ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה)בראשית ט(, ּ ּ ַויֹאֶמר ָארור ּכְ ּ 
ָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָהָכא אֹוִליְפָנא. ְלֶאָחיו ְרֵמיה ִמּצִ ַּמאן ְדַאִפיק ּגַ ּ ּ ִאְתֲחֵזי ְלֶמֱהִוי ֶעֶבד , ּּ

ְּלַעַבֵדי ַעַבִדין ִבי)במדבר כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּנו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ ּ ַוִיָלֶחם ּבְ ּ ּהוא . ּ
ָרֵאל ְלַג   .ְּרֵמיהָּנַטל ַעַבִדין ִמִיׂשְ

ִתיב סוּכֹות, ְּוַעל ָדא ּכְ בו ּבַ ָרֵאל ֵיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ּּכָ א ְוִגְזָעא . ּ ְרׁשָ ל ַמאן ְדִאיהו ִמׁשָ ּּכָ ּ
ָרֵאל א ְדִיׂשְ ַּקִדיׁשָ ּכֹות, ּ ּסֻ בו ּבַ חֹות ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ֵּיׁשְ ּּתְ ּ ְזָעא . ּ ּוַמאן ְדֵליֵתיה ִמּגִ ּ ּ

א ַקִדיׁשָ ָרֵאלְּוׁשֹוְרׁשָ הו, ּא ְדִיׂשְ חֹות ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּלא ְיִתיב ּבְ ְרֵמיה ִמּתְ ְּוִיפוק ּגַ ּ ּ ּּ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ִתיב  ָידֹו ֹמאְזֵני ִמְרָמה)הושע יב(ּכְ ַנַען ּבְ א ֲחֵזי. ָּדא ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם,  ּכְ , ְוּתָ
ַנַען וְבִגין ְד ִתיב ָארור ּכְ ּּכְ ּ ַנַען ָדאּ א ְלַאְבָרָהם, ָּזָכה ּכְ ׁשָ ּמְ ׁש ְלַאְבָרָהם, ְלׁשַ ּמֵ יָון ְדׁשִ , ּּכֵ

חֹות ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא ְּיִתיב ּתְ ּ ָּזָכה ְלֵמיַפק ֵמַההוא ָלְטָייא ְדִאְתַלְטָייא, ּ ּ ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא , ּ
ָרָכה יה ּבְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ יב. ּ רוך ְיָי ַוֹיאֶמר ּבֹ)בראשית כד(, ִּדְכּתִ ְא ּבְ ְּדָכל . ַמאי ָקא ַמְייֵרי. 'ּ

חֹות ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא ַּמאן ְדֵיִתיב ּתְ ּ ַּאֲחִסין ֵחירו ֵליה ְוִלְבנֹוי ְלָעְלִמין, ּּ ַרך , ּ ְְוִאְתּבְ

ְרָכָתא ִעָלָאה ְרֵמיה ְמִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּּבִ ּוַמאן ְדַאִפיק ּגַ ּ ּ ּ ּּ לוָתא ֵליה ְוִל, ּ ַּאֲחִסין ּגָ , ְבנֹויּ
ִבי ּנו ׁשֶ ּבְ ִמּמֶ ָרֵאל ַוִיׁשְ ִיׂשְ יב ַוִיָלֶחם ּבְ ִּדְכּתִ ּּ בו ָחֵסר)ג''ויקרא כ) (ב''ג ע''דף ק(. ּּ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ , ּ ּבַ

יה, ְוָדא ֲעָנָנא ַחד יִרין ּבֵ ְּדֻכְלהו ְקׁשִ ּ יב. ּּ י ֲעַנן ְיָי, ִּדְכּתִ במדבר (, ּוְכִתיב. ֲעֵליֶהם יֹוָמם' ּכִ

ה הֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמםּ וְבַעּמ)יד ְוד ָעָנן ַאּתָ ָּדא הוא ֲעָנָנא ְדַאֲהֹרן. ּ ּ , ְּדִאְקֵרי יֹוָמם, ּ
יב יה ָחֵמׁש ָאֳחָרִנין, ֲעָנָנא ַחד. ַּחְסדֹו' ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי)תהלים מב(, ִּדְכּתִ ְּוִאיּנון , ָּנִטיל ִעּמֵ

ית יב וְבַעּמוד, ַוֲעָנָנא ָאֳחָרא. ׁשִ ִּדְכּתִ ּ ָרֵאל,  ֵאׁש ָלְיָלהּ ָּדא ָנֲהָרא ְלהו ְלִיׂשְ ִּמְנִהירו , ּ
ית ְּדִאיּנון ׁשִ ּ.  

ְבַעת ָיִמים ְוגֹו)ג''ויקרא כ(רעיא מהימנא  בו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ִּפּקוָדא ', ּ ּבַ , ּ ָדא)ה''מ(ּ
ה ּסוּכָ ב ּבַ ָרֵאל ַיְתֵבי , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ֵּליׁשֵ ִגין ְלִאְתֲחָזָאה ְדִיׂשְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאּּבְ ּּבְ ָלא , ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2102דף [ -ּ

ָלל ְּדִחילו ּכְ ְייהו, ּ ְּדָהא ְמַקְטְרָגא ִאְתְפַרׁש ִמּנַ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּּ ְּוָכל ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ָיִתיב , ּ
ה ּסוּכָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּּבַ יב, ּּכְ ּכֹות, ִּדְכּתִ ּסֻ בו ּבַ ָרֵאל ִיׁשְ ִיׂשְ ל ָהֶאְזָרח ּבְ ָרָזא ַּמאן ְד. ּּכָ ִּאיהו ּבְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ָרֵאל, ּ א ְדִיׂשְ ְרׁשָ ּוִמַזְרָעא ְוׁשָ ּכֹות, ּּ ּסֻ בו ּבַ י. ִּיׁשְ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ַמר ּבְ ְּוָרָזא ָדא ִאּתְ ּ ּ.  

ִּפּקוָדא  ַתר ָדא)ו''מ(ּ ָכל יֹוָמא, ּ ּבָ ָנא ּבְ ָנא ָדא, ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ְּלֶמֱהִוי חוָלָקא , ְּוָקְרּבְ
ֹכָלא ֶחְדָווָתא ִדְבנֹוי, ּּבְ ִאיָלָנא. ּּבְ ִגין ְדֻכְלהו ֲאִחיָדן ּבְ ּּבְ א . ּּ ְרׁשָ י ׁשָ ּבֵ א ִדְלּגַ ַּעְנִפין ִדְלַתּתָ ּ

ִגין ִאיָלָנא, ְּדִאיָלָנא ְרָכן ּבְ א. ּּכָֹלא ִאְתּבָ הו ּתֹוַעְלּתָ ב ְדֵלית ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ְרָכאן, ּ . ּּכָֹלא ִאְתּבָ
ָרֵאל ֲאבוהֹון ִדְלֵעיָלאְּוֶחְדָווָתא ְדִיׂשְ ּ ּבַ ּ אן, ּ ַּיֲהֵבי חוָלָקא ְדִבְרּכָ ין, ּ ָאר ַעּמִ , ְּלָכל ִאיּנון ׁשְ
ְּדִאית לֹון ֲאִחידו ָרֵאל, ּ ִיׂשְ הו ּבְ ְּוִאְתַאֲחדו ּבְ ּ.  

ִנין ין, ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא, ְּוָכל ִאֵלין ָקְרּבְ ָאר ַעּמִ ְּלִאיּנון ְמָמָנן ִדׁשְ ְּדָהא ִמּגֹו ְרִחימו , ּ ְּדָקא ּ
ִריך הוא ִלְבנֹוי א ּבְ ָּרִחים קוְדׁשָ ֵעי ְדֹכָלא ֵיהֹון ְרִחיִמין ִדְלהֹון, ְּ ּּבָ  )משלי טז(, ְּוָרָזא ָדא. ּּ

ְרּצֹות ְיָי ִלים ִאּתֹו' ּבִ ם אֹוְיָביו ַיׁשְ ְלהו . ַּדְרֵכי ִאיׁש ּגַ ל ִאיּנון ְמַקְטְרֵגי ִעָלֵאי ּכֻ ֲּאִפילו ּכָ ּ ּּ ּ ּ
ָרֵאלֲּאַהְדָרן ְרִחיִמי ָרֵאל ְוַכד ַחָייִלין ִדְלֵעיָלא ָאַהְדרו ְרִחיִמין ְלִיׂשְ ּן ְלִיׂשְ ּּ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ

א ה, ִּדְלַתּתָ ָמה ְוַכּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ָנא יָמא ְלהֹון ֲהוֹו ְמָקְרֵבי ָקְרּבְ ִריך הוא ָסִליק , ָלאו ָהִכי, ְוִאי ּתֵ א ּבְ ֶּאָלא ּכָֹלא ְלקוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ
ְּוִאיהו ָפִריׁש ְמזֹוָנא ְלֻכְלהו אוְכלוִסין ְדִסְטִרין ָאֳחָרִנין. ּוִמְתָקֵרב ּ ּ ּ ּּ ַההוא , ּ ְּדִיְתֲהנון ּבְ ּ ּ

ּדֹורֹוָנא ִדְבנֹוי ְּוִיְתַהְדרון ְרִחיִמין ִדְלהֹון, ּ א, ּ ְּדִיְנְדעון ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ א , ּ ַעּמָ א ּכְ ְּדָהא ֵלית ַעּמָ
ָרֵאל ְּדִאיּנון חוָלֵקיה, ְּדִיׂשְ ּ ּ ִריך הואּ א ּבְ ּ ְוַעְדֵביה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִריך , ְּ א ּבְ ָלק ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ְְוִאְסּתַ ּ ּ ּ

ְדָקא ָיאות א ּכְ ּהוא ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָכל אוְכלוִסין ִעָלִאין ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי. ּּ ּ ּ ּ וִמי )שמואל ב ז(, ּ
ָאֶרץ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ  )כ רעיא מהימנא''ע( )ב''תיקונין דף קנ(. ְָכַעּמְ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח י ָלך ֶחֶסד ְנעוַרִיך ְוגֹו'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ירמיה ב(, )ואמר( ִּרּבִ ְָזַכְרּתִ ַהאי . 'ְּ
ַמר ָרֵאל ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל, ְקָרא ַעל ּכְ הֹון ְדִיׂשְ ָרא ִעּמְ ַמְדּבְ ֲעָתא ַדֲהַות ַאְזָלא ּבְ ׁשַ ּּבְ י . ּ ָזַכְרּתִ

ָּדא ֲעָנָנא ְדַאֲהֹרן: ְָלך ֶחֶסד ָחֵמׁש ָאֳחָרִנין, ּ רו ֲעָלך, ְּדַנְטָלא ּבְ ְְדִאְתְקׁשָ ּ ְוְנִהירו ָעָלך, ּ ּ ּ .
לולֹוָתִיך ְַאֲהַבת ּכְ ְכָללו ָלך, ּ ּתָ ְְדִאׁשְ ּ ְ ְוֲאְעָטרו ָלך)א וכלהו אשתכללו בך''ס(, ּ ּ ְְוַאְתִקינו ָלך , ּ ּ

יָטָהא ְכׁשִ ַכָלה ְדַתְעֵדי ּתַ ּּכְ ּ הְוָכל . ּ ך ָלּמָ ֶאֶרץ ֹלא ְזרוָעה. ְּכַ ר ּבְ ְדּבָ ּמִ ך ַאֲחַרי ּבַ ִגין ֶלְכּתֵ ּּבְ ְ.  

א ֲחֵזי ָמדֹוָרא ָדא, ּתָ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָיִתיב ּבְ ׁשַ ּּבְ ִּצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ א ַפְרָסא , ּ ִכיְנּתָ ּׁשְ
ְדָפָהא ָעֵליה ִמְלֵעיָלא ּּגַ ּ ה ַצִדיַקָייא ָא, ּ ְּוַאְבָרָהם ַוֲחִמּשָׁ יהּ ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון ִעּמֵ ָאַמר . ֳּחָרִנין ׁשַ

א י ַאּבָ ה ַצִדיַקָייא, ִרּבִ ַּאְבָרָהם ַוֲחִמּשָׁ א, ּ יה, ְוָדִוד ַמְלּכָ ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון ִעּמֵ ֲּהָדא הוא . ּׁשַ
יב ְבַעת ָיִמים, ִּדְכּתִ בו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ ִתיב. ּּבַ ְבַעת ָיִמים ּכְ ְבַעת, ׁשִ ׁשִ ַגְווָנא .  ָיִמיםְוָלא ּבְ ּכְ

ִתיב ה ְיָי)שמות לא(, ָּדא ּכְ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ַמִים ְוגֹו'  ּכִ ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי . 'ֶאת ַהּשָׁ ּוָבֵעי ּבַ ּ
ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ַאְנִפין ְנִהיִרין, ּבְ יה, ּּבְ ְרָיין ִעּמֵ ִפיִזין ִאֵלין ְדׁשַ אוׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ.  

א י ַאּבָ ִת, ְוָאַמר ִרּבִ ְבַעת ָיִמיםּכְ בו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ ּכֹות, ּיב ּבַ ּסֻ בו ּבַ ּוְלָבַתר ֵיׁשְ ַקְדִמיָתא . ּ ּבְ
בו ׁשְ בו, ּּתֵ ּוְלָבַתר ֵיׁשְ ִפיֵזי, ֶּאָלא. ּ ַּקְדָמָאה ְלאוׁשְ ְנָייָנא. ּ ַקְדָמָאה . ִלְבֵני ָעְלָמא, ּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2103דף [ -ּ

ִפיֵזי ְּלאוׁשְ י ָהא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, ּ ּּכִ ד ֲהָוה , ּ ה ֲהָוה ַחֵדיּכַ ָּעֵייל ַלּסוּכָ ְוָקִאים ַעל , ּ
ה ִמְלָגאו ִּפְתָחא ַלּסוּכָ ּ ִפיִזין, ּ ן ְלאוׁשְ ְּוָאַמר ְנַזּמֵ ְוָקִאים ַעל , ּ ָפתֹוָרא)א נסדר''נ(ְּמַסֵדר . ּ

ְוְמָבֵרך, ַרְגלֹוִהי ְבַעת ָיִמים, ּ בו ׁשִ ׁשְ ּכֹות ּתֵ ּסֻ ִפיִזין ִעָל. ְּואֹוֵמר ּבַ יבו אוׁשְ ּּתִ ּ ּ יבו, ִאיןּ . ּּתִ
ִפיֵזי ְמֵהיְמנוָתא יבו אוׁשְ ּּתִ ּ יבו, ּּ ָאה חוָלָקָנא, ְּוַחֵדי,  ְידֹוי)א אסחי''ס(ָאִרים . ּּתִ ְּוָאַמר ַזּכָ ּ ,
ָרֵאל ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ יב, ּ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ִּדְכּתִ   .ַוֲהָוה ָיִתיב', ַעּמֹו ְוגֹו'  ּכִ

  ]א''ד ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ְנָייָנא א וְבַאְרָעא  )א''ד ע''דף ק(ְּדַמאן , ִלְבֵני ָעְלָמא, ּתִ ַעּמָ ְּדִאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ
א ִצָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּקִדיׁשָ ָּיִתיב ּבְ ּ ִפיִזין, ּ ָלא אוׁשְ ְּלַקּבְ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא , ּ ְּלֶמְחֵדי ּבְ ּ

ְּדָאֵתי וָבֵעי ְלֶמְחֵדי ְלִמְסּכְ ּ ין . ַמאי ַטֲעָמא. ֵניּ ִפיִזין ְדַזּמִ ִגין ְדחוָלָקא ְדִאיּנון אוׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ֵני הוא ְּדִמְסּכְ ִצָלא ָדא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּ ְּוַההוא ְדָיִתיב ּבְ ּ ּ ּ ִפיִזין ִאֵלין ִעָלִאין, ּּ ין אוׁשְ ְּוַזּמִ ּ ּ ּ ,

ִפיֵזי ְמֵהיְמנוָתא ּאוׁשְ יהּכֻ, ְּוָלא ָיִהיב לֹון חוָלֵקיהֹון, ּּ ְּלהו ַקְייֵמי ִמּנֵ ּ  ַאל )משלי כג(ְוַאְמֵרי , ּ
ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע ַעִין ְוגֹו ין', ּתִ ַכח ְדַההוא ָפתֹוָרא ְדַתּקִ ּתְ ִּאׁשְ ּ ִּדיֵליה הוא, ּּ ּ ְוָלאו , ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִתיב , ְּ יֶכםֶּפֶרׁש', ּ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵניֶכם ְוגֹו)מלאכי ב(ָּעֵליה ּכְ ,  ַחּגֵ
י ר ָנׁש. ְוָלא ַחּגַ ַּווי ֵליה ְלַההוא ּבַ ִפיֵזי ְמֵהיְמנוָתא ַקְייֵמי , ּ ֲעָתא ְדִאֵלין אוׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּּ ּ
ִּמָפתֹוֵריה ּ.  

א י ַאּבָ ת אֹוְרִחין, ַאְבָרָהם, ְוָאַמר ִרּבִ ָפָרׁשַ ל יֹומֹוי ֲהָוה ָקִאים ּבְ ִפיִזין, ּכָ ָנא אוׁשְ ְּלַזּמְ ּ ,
ָנא  א, ּלֹון ָפתֹוֵריּוְלַתּקְ ּתָ ִנין ֵליה, ַהׁשְ ִּדְמַזּמְ ּוְלֻכְלהו ַצִדיַקָייא, ּ ּ ּ א, ּּ ְוָלא , ּוְלָדִוד ַמְלּכָ

א ֵמַעל ָאֳהֵלי )במדבר טז(, ְוָקֵרי, ַּאְבָרָהם ָקִאים ִמָפתֹוָרא, ָּיֲהִבין לֹון חוָלֵקיהֹון ּ סורו ּנָ ּ
ִעים ָהֵאֶלה ים ָהְרׁשָ ְּוֻכְלהו ַסְל. ָּהֲאָנׁשִ ִעים )משלי יג(, ִיְצָחק ָאַמר. ִּקין ֲאַבְתֵריהּּ ּ וֶבֶטן ְרׁשָ

ְחָסר ה)משלי כג(, ַיֲעֹקב ָאַמר. ּתֶ ך ָאַכְלּתָ ְתִקיֶאּנָ ָ ִפּתְ ל ַצִדיַקָייא ַאְמֵרי. ּ ָאר ּכָ ּוׁשְ ּ ישעיה (, ּ

ִלי ָמקֹום)כח ְלָחנֹות ָמְלאו ִקיא צֹוָאה ּבְ ל ׁשֻ י ּכָ   .ּ ּכִ

א ָאַמר ִלים ִדינֹוי )חסר כאן( ,ָּדִוד ַמְלּכָ יב, ְּוַאׁשְ ֶרת )שמואל א כה( ,ִּדְכּתִ ֲעׂשֶ  ַוְיִהי ּכַ
ַּהָיִמים ַוִיּגֹוף ְיָי ַאל ְלָנָבל. ַמאי ָקא ַמְייֵרי. ֶּאת ָנָבל ַוָיֹמת' ּ ִגין ְדָדִוד ׁשָ ְּוִאְתָעִביד ֵליה , ּּבְ

ִפיָזא ָעא, ּאֹוׁשְ ין ֵליה. ְוָלא ּבָ ּב ֵליה חוָלָקאְוָלא ָיַה, ְּוָדא ַזּמִ ָרה יֹוִמין , ּ ּוְבִאיּנון ֲעׂשָ ּ
א ָדִאין ָעְלָמא ְּדָדִוד ַמְלּכָ יר ִמָנָבל, ּ יׁש ַיּתִ ִלים ֵליה ּבִ ר ָנׁש ְדַאׁשְ ָדן ָעֵליה ַההוא ּבַ ַּאּתְ ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר  יר)בגין כך(ָאַמר ִרּבִ ּ אֹוַרְייָתא ָלא ַאְטַרח ָעֵליה ְדַבר ָנׁש ַיּתִ ָמה ֶּאָלא ּכְ, ּ
יב, ְּדָיִכיל ַנת ָידֹו ְוגֹו)דברים טז(, ִּדְכּתִ ַמּתְ ע . ' ִאיׁש ּכְ ּבַ ְּוָלא ֵליָמא ִאיִניׁש ֱאכול ְוֶאׂשְ

ַקְדִמיָתא ֵני, ְוַאְרִווי ּבְ ן ְלִמְסּכְ ַאר ֶאּתֵ ּתְ ּוַמה ְדִיׁשְ ִפיִזין הוא, ּ א ְדֹכָלא ְדאוׁשְ ֶּאָלא ֵריׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ִפיִז ְּוִאי ַחֵדי ְלאוׁשְ ּ יה, ּין ְוַרִוי לֹוןּ ִריך הוא ַחֵדי ִעּמֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ , ְּוַאְבָרָהם ָקֵרי ָעֵליה, ְּ

ג ַעל ְיָי)ישעיה נח( ְתַעּנַ ִלי יוַצר ָעַלִיך )ישעיה נד(, ְּוִיְצָחק ָקאֵרי ָעֵליה. 'ְוגֹו'  ָאז ּתִ ל ּכְ ְ ּכָ ּ
ְמעֹון. ֹלא ִיְצַלח י ׁשִ א ָא, ַהאי, ָאַמר ִרּבִ א, ַּמר ֵליהָּדִוד ַמְלּכָ ִגין ְדָכל ַזְייִנין ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2104דף [ -ּ

א ּוְקָרִבין ְדַמְלּכָ ידֹוי ְדָדִוד ִאְתְפָקדו, ּ ּּבִ ָאֶרץ )תהלים קיב(, ֲאָבל ִיְצָחק ָקָאַמר, ּּ ּבֹור ּבָ  ּגִ
ר ְוגֹו', ִיְהֶיה ַזְרעֹו ְוגֹו   .'הֹון ָועֹוׁשֶ

ַחר )ישעיה נח(, ַיֲעֹקב ָאַמר ּשַׁ ַקע ּכַ ָאר ַצִדיַקָייא ַאְמֵרי', ָאֹוֶרך ְוגֹו ָאז ִיּבָ ּׁשְ ישעיה (, ּ

יַע ְוגֹו' ָ ְוָנֲחך ְיָי)נח ּבִ ִמיד ְוִהׂשְ א ָאַמר', ּתָ ִלי יוַצר ָעַלִיך ֹלא )ישעיה נד(, ָּדִוד ַמְלּכָ ל ּכְ ְ ּכָ ּ
ל ֵזייֵני ָעְלָמא ִאְתְפַקד, ִיְצָלח ְּדָהא הוא ַעל ּכָ ּ ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש. ּ ַּזּכָ ּ . ְּדָזֵכי ְלָכל ַהאי, ּ

ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ִתיב , ּ  )ישעיה ס(ָּעַלְייהו ּכְ

ָלם ַצִדיִקים ְוגֹו ך ּכֻ ְּוַעּמֵ ּ יֹום ָהִראׁשֹון ְוגֹו)ג''ויקרא כ( .'ְ ם ָלֶכם ּבַ ְמעֹון ', ּ וְלַקְחּתֶ י ׁשִ ִרּבִ
יִתיו)שעיה מגי(, ָּפַתח יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ ְקָרא .  ּכֹל ַהּנִ ּכֹל ַהּנִ

ִמי ֵמיה , ָּדא ָאָדם, ִבׁשְ ׁשְ ָרא ֵליה ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יב, )א בדיוקניה''נ(ְּ  ,ִּדְכּתִ
ַצְלמ)בראשית א( ֵמיה. ֹוּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ׁשְ ְּוָקָרא ֵליה ּבִ ֲעָתא ְדַאִפיק , ּ ׁשַ ּּבְ ּ

ָעְלָמא יב, ְוִאְקֵרי ֱאֹלִהים, ְקׁשֹוט ְוִדיָנא ּבְ ַקֵלל)שמות כב(, ִּדְכּתִ   .ּ ֱאֹלִהים ֹלא ּתְ

ִּפּקוָדא רעיא מהימנא  ִאיּנון ִזיִנין ִדיֵליה )ז''מ(ּ ַההוא יֹוָמא ּבְ ּ ָדא ִליטֹול לוָלב ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ְוַהאי ָרָז ִריך הוא ָנִטיל לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ָמה ְדקוְדׁשָ ּא אֹוִקיְמָנא ְואֹוְקמוָה ַחְבַרָייא ּכְ ּ ּ ְּ ּ

הֹון ָהֵני יֹוִמין ְוַחֵדי ּבְ ִריך הוא ְלחוָלֵקיהֹון . ּּבְ א ּבְ ָרֵאל ַנְטֵלי ֵליה ְלקוְדׁשָ ּאוף ָהִכי ִיׂשְ ּ ּ ּ ְּ ּ
יה ְּוַחָדאן ּבֵ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדלוָלב. ּ ּ ַמר. ּ ּוִמיִנין ְדֵביה ְדִאיהו ָרָזא ִדיוְקָנא ְדָאָדם ְוָהא ִאּתְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .

  )כ רעיא מהימנא''ע(

ֵמיה ׁשְ ְּקָרא ֵליה ּבִ ִפיר, ּ ַצְלמֹו ְוׁשַ יב ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ִּדְכּתִ ּ , ָהא אֹוִקיְמָנא. ּ
ְדמוֵתנו ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ יב ַנֲעׂשֶ ִּדְכּתִ ּ ּ ַמר, ּ ֲעָתא ְדִזווָגא ִאּתְ ׁשַ ּּבְ ּ ִזווָגא . ּ ְּוַכך הוא ּבְ ּ ּ ְ

ְּדַתְרַוְייהו ֶצֶלם וְדמות, ּ ּּבְ א ָנַפק. ּ ְּוָאָדם ִמְדָכר ְונוְקּבָ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ַצְלמֹו ְחָנא, ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּכַ א ַאׁשְ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ֲעָתא ִּדְב, ּּבְ ׁשַ
ְּדִזווָגא  ּ א )ב''ד ע''דף ק(ּ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ַפְרצוָפא , ִאׁשְ ִריך הוא ַחד ִדיוְקָנא ּכְ א ּבְ ַדר קוְדׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ר ָנׁש צוְלָמא, ְּדּבַ יָמא ֲחִקיָקא ּבְ ְּוַקְייָמא ַעל ַההוא ִזווָגא, ְּרׁשִ ּ ּ ְּוִאְלָמֵלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו . ּ
יה ַחד צוְלָמאָחֵמ, ְלֵעיָנא ְלֵמֱחֵזי ר ָנׁש ַעל ֵריׁשֵ ּי ּבַ ר ָנׁש, ּ ַפְרצוָפא ְדּבַ יָמא ּכְ ְּרׁשִ ּ ,

ר ָנׁש ֵרי ּבַ ּוְבַההוא צוְלָמא ִאְתּבְ ּ ְּוַעד ְדַקְייָמא , ּ ַדר )א ועד לא קיימא''ס(ּ ּ ַההוא צוְלָמא ְדׁשָ ּ ּ
יה ֵּליה ָמאֵריה ַעל ֵריׁשֵ ּ ן, ּ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתְ ֵרי ּבַ, ְוִיׁשְ ַּוִיְבָרא , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ר ָנׁשָלא ִאְתּבְ

ַצְלמֹו   .ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ַּההוא ֶצֶלם ִאְזְדַמן ָלֳקְבֵליה ּ ד ָנַפק. ַּעד ְדָנִפיק ְלָעְלָמא, ּ י, ּכַ ַההוא ֶצֶלם ִאְתַרּבֵ , ּּבְ
ַההוא ֶצֶלם ָאִזיל  )ב''מ, ב''ג ע''י, ב''ב ע''שמות קמ(ְַאך  )תהלים לט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ
ֶצֶלם ִיְתַהֶלך ִאיׁש ְּבְ ְּוַהאי ֶצֶלם ִאיהו ִמְלֵעיָלא. ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2105דף [ -ּ

ֲעָתא ְדִאיּנון רוִחין ַנְפָקן ֵמַאְתַרְייהו ׁשַ ּּבְ ּ ּ א , ּ י ַמְלּכָ ן ַקּמֵ ּקַ ל רוָחא ְורוָחא ִאְתּתָ ּּכָ ּ
ִתּקוֵני ְיָקר א ּבְ ַּקִדיׁשָ ַהאי ָעְלָמא, ּ ַפְרצוָפא ְדָקִאים ּבְ ּּבְ ּקוָנא ְיָקר. ּ ּוֵמַההוא ִדיוְקָנא ּתִ ּ ּ ּ ּּ ,

ִליָתָאה ְלרוָחא. ָנִפיק ַהאי ֶצֶלם ַהאי ָעְלָמא, ְּוָדא ּתְ ֲעָתא ְדִזווָגא , ְּוַאְקִדיַמת ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ
ַכח ּתְ ָעְלָמא. ִאׁשְ ְּוֵלית ָלך ִזווָגא ּבְ ּ ַגַווְייהו, ָ ַכח ֶצֶלם ּבְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ּ ָרֵאל ַקִד. ּ יןֲּאָבל ִיׂשְ , יׁשִ

א ַגַווְייהו, ַּהאי ֶצֶלם ַקִדיׁשָ ַכח ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ּוֵמֲאַתר ַקִדיׁשָ ּ ּוְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ּ ֶצֶלם , ּ
ין יׁשִ ַגַווְייהו. ֵּמִאיּנון ִזיִנין ּבִ ַכח ּבְ ּתְ ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא ִאׁשְ ִּמּסִ ּ ָּלא ִליְבֵעי ֵליה , ְּוַעל ָדא. ּ

ָּעְרָבא צוְלָמא ִדיֵליהְלִאְת, ְלִאיִניׁש ּ צוְלָמא ְדעֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ּּבְ ִגין ְדַהאי , ּ ּּבְ
א ָרֵאל וְלעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְוכו. ְוַהאי ִמְסֲאָבא, ַּקִדיׁשָ ין ִיׂשְ א ֲחֵזי ַמה ּבֵ ּּתָ ּ עד (. 'ּּ

ושייך (' שורה א' מוד אך ע''זה המאמר כתוב בפרשת ויחי יעקב דף ר. דמלכא דזמין אושפיזין
ב במקום עלמין ''שורה כ.  ואלו החילופים מצאתי בין הכתוב בהעתק לבין הכתוב שם)כאן

א מי ''שורה ל. שם במקום ידה מצאתי דינא. ה במקום יעדי דיני גריע''שורה כ. מצאתי צולמין
עמוד . ייןה עובדין מצאתי בר''שורה ל. יתן ערב ודא כד נהרא סיהרא וליליא אתתקן בנהורא

ד לחירו ''שורה י. אף עשיתיו. יצרתיו היינו וענף עץ עבות' שורה ו. ביה חילא' שורה ה' ב
ד דאבא בגין כך ''שורה כ. ועל דא קרינא ליה יום הראשון דא בספרא דאגדתא ושפיר הוא

ו לבירא ''שורה כ. ל תרין''ה הדין צ''שורה כ. כלא יאה ולא בסימא לפירין ולא עביד פירין
ל אף ''ג צ''שורה ל. ל דא בלא דא''א דא בדא צ''שורה ל. ל בירא''ט יעקב צ''שורה כ. א''ד

ל דצדיק איבא וכנישו רברבא נפקי ''ה צ''שורה ל. על גב דבהאי נחל דינא לא אשתכח ביה
. שם וכלא שפיר ועל דא אתרוג בשמאלא. ל מנייהו לא איבא ולא טעמא''ו צ''שורה ל. מנייהו

  .)אתי כתוב דכתיבובסוף המאמר מצ

 ] בשנה190יום [סדר הלימוד ליום יג ניסן 

יב  ְהֶיה ָלֶכם)במדבר כט(ִּדְכּתִ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ְּדָהא יֹוָמא ָדא, ּ ּבַ א הוא , ּ ְלּכָ ִּמּמַ
ְלחֹודֹוי ָרֵאל, ּבִ ִיׂשְ הו ּבְ ֶּחְדָווָתא ִדיֵליה ּבְ ּ ִפי. ּ ין אוׁשְ א ְדַזּמִ ְּמַתל ְלַמְלּכָ ּ הו , ִזיןּ ָדלו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ

ֵני ֵהיָכֵליה ל ּבְ א, ּּכָ ִפיִזין, ְלָבַתר ָאַמר ַמְלּכָ אוׁשְ ְלהו ּבְ ַדְלָנא ּכֻ ּתָ ן ֲאָנא ְוַאּתון ִאׁשְ ַּעל ּכֵ ּ ּ ּ ּּ ,
ָכל יֹוָמא ין ּבְ ָאר ַעּמִ ִנין ַעל ׁשְ ּוְקַרְבּתון ָקְרּבְ אן וְלָהְלָאה, ּ א ֲּאָנא ְוַאּתון ֵנֱחֵדי יֹוָמ, ִּמּכָ

ְהֶיה ָלֶכם, ַחד ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּבַ ִנין ָעַלְייכו: ָלֶכם. ּ . ְּלָקְרָבא ָקְרּבְ
ִפיֵזי ְמֵהיְמנוָתא ֲּאָבל אוׁשְ ִדיָרא, ּּ ְכֵחי ּתְ ּתַ א ִמׁשְ ַמְלּכָ א. ּבְ ּוְביֹוָמא ְדֶחְדָווָתא ְדַמְלּכָ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

יה ֵפי ִעּמֵ ּנְ ְכָחן, ִּמְתּכַ ּתַ ִתיב. ּוִמׁשְ ְרּגומֹו, ֲעֶצֶרת, ְּוַעל ָדא ּכְ ִניׁשו: ּּתַ   .ּּכְ

  ]א''ה ע''דף ק -' גזוהר חלק [

א ְלֶחְדָווָתא, ְוַהאי יֹוָמא יה, ַּיֲעֹקב הוא ֵריׁשָ ִפיֵזי ֲחָדָאן ִעּמֵ ְּוָכל ִאיּנון אוׁשְ ּ ְּוַעל ָדא . ּּ
ִתיב ָרֵאל ִמ)דברים לג(, ּכְ ֶריך ִיׂשְ ה )ישעיה מט(, ּוְכִתיב. ָי ָכמֹוךָ ַאׁשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ

ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִּיׂשְ אֹור ְוגֹו)ד''ויקרא כ(. ָ ִתית ַלּמָ ֶמן ַזִית ַזך ּכָ ְ ְוִיְקחו ֵאֶליך ׁשֶ ָ ּ ,'
י ֶאְלָעָזר ָּהא אוְקמוָה, ָאַמר ִרּבִ ִריך הו. ּ א ּבְ ֲּאָבל ֲאַמאי ַאְסִמיך קוְדׁשָ ְּ ה ָדאְ ּא ָפָרׁשָ ּ ,
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ת מֹוֲעִדים ְלהו ּבוִציִנין ִעָלִאין, ֶּאָלא. ְלָפָרׁשַ ּּכֻ ּּ ח ְרבות , ּ ְלהו ּבוִציִנין ְלַאְדְלָקא ְמׁשַ ּּכֻ ּ ּ ּ
ַמר, ִּעָלָאה ָרֵאל. ְוָהא ִאּתְ ְּוַעל ְיַדְייהו ְדִיׂשְ ִאין, ּ ְרָכאן ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוַאְדִליקו , ִּמְתּבָ

ָמ, ּּבוִציִנין ּה ְדאוְקמוָה ִדְכִתיבּכְ ּ ּ ח ֵלב)משלי כז(, ּ ּמַ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ ה ''דף ק(ֶחְדָווָתא , ּ ׁשֶ

ִאין )א''ע ְּדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ.  

א ָפַתח י ַאּבָ ְמחו ַבְיָי)תהלים לב(, ִּרּבִ ְּוִגילו ַצִדיִקים' ּ ׂשִ  )כמה דאת אמר' שמחו ביי(, ּ

ה)תהלים קיח( ,ּוְכִתיב ְמָחה בֹו'  ְיָיּ ֶזה ַהיֹום ָעׂשָ א , ְּואֹוְקמוָה. ָנִגיָלה ְוִנׁשְ קוְדׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ֵעי ְלֵמְחֵדי)א במועדיא''נ(ְ ּוְלַאְנֲהָרא ַאְנִפין, ּ ּבָ ֶחְדָוה, ּ ר ָנׁש ּבְ ַכח ּבַ ּתְ ִגין , ְוִיׁשְ ּבְ

ִריך הוא ֲהִוי א ּבְ ְּדַההוא ֶחְדָוה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ יֹוָמאִּדְכִתיב ָנִגיָלה , ְּ ְמָחה ּבֹו ּבְ א : ּבֹו. ְוִנׂשְ קוְדׁשָ ּּבְ
ִריך הוא ּּבְ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה, ְ ּ.  

ְמחו ַבְיָי ְפָיין', ּׂשִ ד ִדיִנין ִאְתּכַ ֵדין ְוִגילו , ְוַכד ִמְתָעֵרי ַרֲחֵמי, ְּוַרֲחֵמי ִאְתֲערו, ּּכַ ּּכְ
ֲחָדא)כתיב(, ַּצִדיִקים ְרָכאן ּכַ ִּאְקרון ַצִדיִקיםְּד, ּ ַצִדיק ְוֶצֶדק ִמְתּבָ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ְּדָהא , ּּכְ

ְרָכאן  ְלהו,  ְלָעְלִמין)א מברכין''ס(ִּאֵלין ִמְתּבָ ְּוֲחָדאן ְלָעְלִמין ּכֻ ֵרי ֵלב. ּ ל ִיׁשְ , ְּוַהְרִנינו ּכָ
ֵני ְמֵהיְמנוָתא ִּאֵלין ּבְ הו, ּ ָרא ּבְ   .ְּלִאְתַקּשְׁ

ּוְבֹכָלא א, ּ ֵעי עֹוָבָדא ְלַתּתָ א ֲחֵזי. ָּעָרא ְלֵעיָלאְלַאְת, ּבָ ְעָיא , ּתָ ַּמאן ְדָאַמר ְדָלא ּבַ ּ
ֹכָלא הו, ּעֹוָבָדא ּבְ ד ָקָלא ּבְ ּאֹו ִמִלין ְלַאָפָקא לֹון וְלֶמְעּבַ ּ ּ יַפח רוֵחיה, ּ ּּתִ ְוָהא ָהָכא . ּ

ָתא ָדא אֹוַכח ָּפְרׁשְ ַּאְדְלקות ּבוִציַנָיא, ּ ּ ּוְקֹטֶרת ּבוְסִמין, ּ ֶמן ִּדְכִת )כחדא בגין(, ּ יב ׁשֶ
ַמח ֵלב א )ובהאי( .ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ ַכח ַאְדְלקוָתא ְלֵעיָלא ְוֶחְדָווָתא ְלַתּתָ ּתְ ּ וְבעֹוָבָדא ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות)א אדלקותא וחדוותא לעילא ותתא''ס( ֲחָדא ּכְ רוָתא ּכַ ובעובדא דלתתא (. ּ ְוִאְתַקּשְׁ

י ְיהוָדה)אתער עובדא דלעילא אִמ, ּ ָאַמר ִרּבִ ַח ִדְלַתּתָ ַח ָאֳחָרא, ְּזּבֵ ּכֵֹהן . ַאְתַער ִמְזּבֵ
א ּתָ א. ַאְתַער ּכֵֹהן ָאֳחָרא, ִּדְלּתַ ּתָ עֹוָבָדא ִדְלּתַ   .ַּאְתַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ּּבְ

אֹוְרָחא י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ִיְצָחק, ִרּבִ י יֹוֵסי ְלִרּבִ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ה ישעי(ּכְ

ת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיָי)נח ּבָ ד ְוגֹו'  ְוָקָראָת ַלּשַׁ ִפיר', ְמֻכּבָ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ְדָרֶכיך ׁשַ ְּוִכּבַ ָ ֲאָבל . ּ
ר ָדָבר ָמה הוא צֹוא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ ִּמּמְ ּ ת. ָ ּבָ ִריעוָתא הוא ְלׁשַ ּוַמאי ּגְ ּ ּ.  

ִריעוָתא הוא, ָּאַמר ֵליה ַּוַדאי ּגְ ְּדֵלית ָלך ִמָלה, ּ ְ ר ָנׁשּ ּ וִמָלה ְדָנִפיק ִמפוֵמיה ְדּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ,
ְּדֵלית ָלה ָקָלא ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּוַמאי הוא. ְּוִאְתַער ִמָלה ָאֳחָרא, ּ ַּההוא ְדִאְקֵרי חֹול. ּ ּ ,

ּ ֵמִאיּנון יֹוִמין ְדחֹול)לעילא( א. ּ יֹוָמא ַקִדיׁשָ ִריעוָתא הוא ְלֵעיָלא , ְּוַכד ִאְתַער חֹול ּבְ ּּגְ ּ ּ
ֲאֵלי ָעֵליה. ַּוַדאי ָרֵאל ׁשָ ִריך הוא וְכֶנֶסת ִיׂשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ א , ְּ ַּמאן הוא ְדָבֵעי ְלַאְפְרׁשָ ּ

ִּזווָגא ִדיָלן ּ ַּמאן הוא ְדָבֵעי חֹול ָהָכא. ּ א ָלא ִאְתֲחֵזי. ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְרָיא ַעל , ַּעּתִ ְוָלא ׁשַ
  .חֹול

ך ִגין ּכַ ר, ְּבְ ִּהְרהור מוּתָ ִגין ְדִהְרהור ָלא ָעִביד ִמִדי ְוָלא ִאְתָעִביד . ְעָמאַמאי ַט. ּ ּּבְ ּ
יה ָקָלא ֲּאָבל ְלָבַתר ְדַאִפיק ִמָלה ִמפוֵמיה. ְוָלא ָסִליק, ִּמּנֵ ּ ּּ ַּההוא ִמָלה ִאְתָעִביד ָקָלא, ּּ ּ ,

ּוָבַקע ֲאִויִרין וְרִקיִעין ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ צֹוא ֶחְפְצך ְּוַעל ָד. ְּוִאְתַער ִמָלה ָאֳחָרא, ּ ָא ִמּמְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2107דף [ -ּ

ִתיב ר ָדָבר ּכְ א ִמפוֵמיה. ְּוַדּבֵ ּוַמאן ְדַאִפיק ִמָלה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּּ ִּמָלה ְדאֹוַרְייָתא, ּּ יה , ּ ִּאְתָעִביד ִמּנֵ
א ִעָלָאה, ְּוָסִליק ְלֵעיָלא, ָקָלא י ַמְלּכָ ְּוִאְתֲערו ִקדוׁשֵ ּ ּ יה, ּ ֵריׁשֵ ּוִמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּוְכֵדין , ּ

ַכ ּתְ אִאׁשְ   .ּח ֶחְדָווָתא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה ַמְעָנא ִמָלה. ּ ַתֲעִניָתא . ְּוָהא ׁשְ אִרי ּבְ ֲּאָבל ַמאן ְדׁשָ
ָתא ּבְ ׁשַ ת, ּבְ ּבָ ִריעוָתא ְלׁשַ ִריעוָתא. אֹו ָלא, ָּעִביד ּגְ יָמא ְדָלא ָעִביד ּגְ ִּאי ּתֵ ָּהא ְסעוָדֵתי , ּ

ִט ִּדְמֵהיְמנוָתא ּבָ יהּ יה ַסִגי, ּיל ִמּנֵ יה, ְּועֹוְנׁשֵ ִטיל ִמּנֵ ת ּבָ ּבָ ָּהא ֶחְדָווָתא ְדׁשַ ּ.  

ַמְעָנא, ָּאַמר ֵליה ִּמָלה ָדא ׁשְ ְגָחן ָעֵליה ִמְלֵעיָלא, ּ ְּדָדא הוא ְדַאׁשְ ּ ּ ּ ּ ֵני ָעְלָמא, ּ ל ּבְ . ִמּכָ
ִגין ְדַהאי יֹוָמא א, ּּבְ ֶּחְדָווָתא הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּדָכל , ֶחְדָווָתא. ּא ְדָכל ֶחְדָווןֶחְדָווָת. ּ

ַכח ּתְ יה ִאׁשְ ְּמֵהיְמנוָתא ּבֵ ַהאי יֹוָמא. ּ ם ַנְייִחין ּבְ ִעים ְדֵגיִהּנָ ַּוֲאִפילו ְרׁשָ ּ ר ָנׁש ֵלית . ּ ְוַהאי ּבַ
ִאין, ְּוֵלית ֵליה ַנְייָחא, ֵּליה ֶחְדָוה ל ִעָלִאין ְוַתּתָ ְנָיא ָדא ִמּכָ ְּוׁשַ ַאִל. ּ ְלהו ׁשָ ּּכֻ , ּין ָעֵליהּ

ַצֲעָרא ְנָיא ִדְפַלְנָיא הוא ּבְ ַּמאי ׁשַ ּ.  

ַהאי יֹוָמא ֵלי ּבְ א ִאְתּגְ יָקא ַקִדיׁשָ ֲעָתא ְדַעּתִ ּוְבׁשַ ּ ַצֲעָרא, ּ ַכח ַהאי ּבְ ּתְ ְּצלֹוֵתיה , ְוִאׁשְ
יה ַּסְלָקא ְוַקְייָמא ַקּמֵ ּ ְזֵרי ִדיִנין ְדִאְתְגָזרו ָעֵלי, ּ ל ּגִ ֵדין ִאְתְקָרעו ּכָ ּּכְ ּ ּ מו , ּהּ ַּוֲאִפילו ִאְסְתּכָ ּ ּ

א ָעֵליה ְלִביׁש ֵבי ִדיָנא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ְלָייא, ּּכָֹלא ִאְתְקַרע, ּ יָקא ִאְתּגַ ֲעָתא ְדַעּתִ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ל , ּ ּכָ
ַכח ּתְ ֵּחירו ְוָכל ֵחידו ִאׁשְ א, ּ ִהלוָלא ְדַמְלּכָ ְלָייא ּבְ ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ ּּ.  

  ]ב''ה ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ֵניָנן ָנה, ְּוַעל ָדא ּתָ ְבִעים ׁשָ ל ׁשִ ַזר ִדינֹו ׁשֶ ָנה. ּקֹוְרִעין לֹו ּגְ ְבִעין ׁשָ ֶּאָלא ַאף . ַמאן ׁשִ
א ְתֵרי ַמְלּכָ ְבִעין ּכִ ל ִאיּנון ׁשִ מו ָעֵליה ּכָ ב ְדַאְסּכִ ַּעל ּגַ ּ ּ הו, ּ ְּדהוא ִאְתֲחֵזי ּבְ ּ ּּכָֹלא , ּ

יָקא ַקִד. ִאְתְקַרע ִגין ְדַעּתִ ּּבְ א ָנִטיל ּ ר ָנׁש)א בטיל ליה והני''ס(יׁשָ ה ''דף ק(ְוָהֵני , ּ ֵליה ְלּבַ

ְבָתא, ִמֵלי )ב''ע ֵליְלָיא ְדׁשַ ֶחְלָמא ּבְ ד ִמְתָעֵרי ָעֵליה ּבְ ּּכַ ּ.  

א ַדֲעֵביד ִהלוָלא ִלְבֵריה ְּלַמְלּכָ ּ ַהאי יֹוָמא ְדִהלוָלא. ְּוָגַזר ֶחְדָוה ַעל ּכָֹלא, ּ ּּבְ ל , ּּ ּכָ
קוְלָרא, ּוַבר ָנׁש ַחד ֲהָוה ָעִציב, וֹו ֲחָדאןָעְלָמא ֲה ִפיס ּבְ א ְלֶחְדָווָתא. ּּתָ , ָאָתא ַמְלּכָ

ַזר ָמה ְדִאיהו ּגָ א ֲחָדאן ּכְ ל ַעּמָ ָּחָמא ּכָ קוְלָרא , ָזַקף ֵעינֹוי. ּ ִפיס ּבְ ר ָנׁש ּתָ ָּחָמא ַההוא ּבַ ּ
ִהלו, ָאַמר. ָעִציב ֵני ָעְלָמא ֲחָדאן ּבְ ל ּבְ ּוַמה ּכָ קוְלָרא, ָּלא ִדְבִריּּ ִפיס ּבְ ִּמַיד ָפִקיד . ְּוָדא ּתָ ּ

ֲארו ֵליה ִמקוְלֵריה, ְּוַנְפֵקי ֵליה ְּוׁשָ ּ ּ   )א מקטרוי''ס(. ּ

ָתא ּבְ ׁשַ ַתֲעִניָתא ּבְ אִרי ּבְ ך ַהאי ְדׁשָ ּּכַ ל ָעְלָמא ֲחָדאן, ְ ְּוַהאי ִאְתַפס , ְּוִאיהו ָעִציב, ּכָ
קוְלָרא י. ּּבְ ֲעָתא ְדַעּתִ ׁשַ ַהאי יֹוָמאּבְ ְלָייא ּבְ א ִאְתּגַ ר ָנׁש , ָּקא ַקִדיׁשָ ַכח ַהאי ּבַ ּתְ ְוִאׁשְ

קוְלָרא ִפיס ּבְ ִנין ְדַאָמָרן, ּּתָ ְבִעין ׁשְ ל ִאיּנון ׁשִ ימו ָעֵליה ּכָ ב ְדַאְסּכִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּּכָֹלא , ּ
אֵרי ָעֵליה ִדיָנא, ִאְתְקַרע ְּוָלא ׁשָ יה ְר. ּ יֹוָמא ָאֳחָרא ִאית ּבֵ ּׁשו ְלִמְקַרע ֵליהּּבְ ַההוא , ּ ּּבְ

ת, יֹוָמא ּבָ ן ׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ
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יה ֵחיָלא ַכח ּבֵ ּתְ ְּדֵלית ָלך יֹום ְדָלא ִאׁשְ ּ ַההוא , ְּ ַתֲעִניָתא ְדֶחְלָמא ּבְ אִרי ּבְ ּוַמאן ְדׁשָ ּ ּ ּ
ָּלא ָסִליק ַההוא יֹוָמא ַעד ְדָקַרע ִדיֵניה, יֹוָמא ּ ּ ָנה . ּ ְבִעים ׁשָ תֲּאָבל ָלאו ְדׁשִ ּבָ יֹוָמא ְדׁשַ . ּּכְ

ך ִגין ּכָ ׁש, ְּבְ ַההוא יֹוָמא ַמּמָ יֹוָמא ָאֳחָרא, ּּבְ ְּדֵלית ְרׁשו ְליֹוָמא ַעל יֹוָמא ָאֳחָרא, ְוָלא ּבְ ּ .
ל יֹוָמא יֹוֵמיה, ּכָ ַּמה ְדִאיַרע ּבְ יֹוֵמיה. ָעִביד, ּ ְּדָלא ִאיָרע ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא . ָלא ָעִביד, ּ

ּ ְלַסְלָקא ֵליה ִמיֹוָמא ָדא ְליֹוָמא ָאֳחָראִּלְבֵעי ֵליה ְלֱאיָנׁש ּּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ יֹומֹו , ּ ְּדַבר יֹום ּבְ
ֵניָנן   .ְּוָלא ְדַבר יֹום ְליֹוָמא ָאֳחָרא, ּתָ

ֶחְלָמא, ְוָתא ֲחֵזי ע ָעֵליה ַרֲחֵמי, ָּלאו ְלַמָגָנא ִמְתָעֵרי ָעֵליה ּבְ ִגין ְלִמְתּבַ ַּווי ְלַההוא . ּּבְ
ר ָנׁש ְד ֶחְלָמא, ָּלא ִמְתָעֵרי ָעֵליהּּבַ ְּוָלא אֹוְדעו ֵליה ּבְ ך. ְּדָהא ִאְקֵרי ָרע, ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ,

ִתיב )תהלים ה( ָֹלא ְיגוְרך ָרע ּכְ ל ִיָפֶקד ָרע)משלי יט( ּוְכִתיב. ּ ל ִיָפֶקד, ּ ּבַ ִגין ְדִאיהו , ּּבַ ּּבְ ּ
  .ָרע

י יֹוֵסי ִתיב , ָאַמר ִרּבִ צֹו)ישעיה נח(ּכְ ר ָדָבר ִמּמְ ּא ֶחְפְצך ְוַדּבֵ צֹוא , ָ יָון ִדְכִתיב ִמּמְ ּּכֵ
ר ָדָבר, ֶָחְפְצך ַּמהו ְוַדּבֵ ְדָקא ֵיאֹות, ֶּאָלא. ּ ַּעד ְדִיְגַזר ִמָלה ּכְ ִּויַמֵלל ֵליה, ּ ך הוא . ּ ַּוַדאי ּכַ ְ

ִריָרא ְדִמָלה ּּבְ ר ָדָבר, ּ ַמע ִדְכִתיב ְוַדּבֵ ַּמׁשְ ָרֵא. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ַּזּכָ ּל ּבְ ּ
ִתיב, ְּדָאֵתי רו ַוְיִהי ָלֶהם )ישעיה סג(, ָּעַלְייהו ּכְ ּקֵ ִנים ֹלא ְיׁשַ ה ּבָ י ֵהּמָ ּ ַויֹאֶמר ַאך ַעּמִ ְ ּ

יַע ן ִאיׁש ִמְצִרי ְוגֹו)ויקרא כד(. ְלמֹוׁשִ ְרֵאִלית ְוהוא ּבֶ ה ִיׂשְ ן ִאּשָׁ ּ ַוֵיֵצא ּבֶ י , ַּוֵיֵצא. 'ּ ִרּבִ
ָרֵאל, ָדה ָאַמרְּיהו ָלָלא ְדחוָלָקא ְדִיׂשְ ָּנַפק ִמּכְ ּ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ְּדָנַפק ִמּכְ ּ ָלָלא , ּ ָנַפק ִמּכְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ֲחֶנה. ּ ּמַ צו ּבַ ַּוִיּנָ אן אֹוִליְפָנא, ּ ל ַמאן ְדָאֵתי ִמזוֲהָמא ְדַזְרָעא, ִמּכָ ּּכָ ּ ְלסֹוף , ּּ
י ּכָֹלא ְלָייה ֵליה ַקּמֵ ּּגַ יה, ִּרים ֵליהַמאן ּגָ. ּ א ְדִאית ּבֵ יׁשָ ּזוֲהָמא ְדחוָלָקא ּבִ ּ ּ ּ ְּדֵלית ֵליה . ּ ּ

ָרֵאל ְכָלָלא ְדִיׂשְ ּחוָלָקא ּבִ ּ.  

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ר ָדָבר וְכבֹוד ְמָלִכים ֲחקֹור ָדָבר)משלי כה(, ּ בֹוד ֱאֹלִהים ַהְסּתֵ ּ ּכְ ּ בֹוד . ּ ּכְ
ר ָדָבר ְּדֵלית ְרׁשו , ֱּאֹלִהים ַהְסּתֵ ְּלַבר ָנׁש ְלַגָלָאה ִמִלין ְסִתיִמיןּ ְּדָלא ִאְתְמָסרו , ּ ּ

ְלָייא יק יֹוִמין. ְלִאְתּגַ ִּמִלין ְדָחָפא לֹון ַעּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ְבָעה )ישעיה כג(, ּכְ  ֶלֱאכֹול ְלׂשָ
ה ָעִתיק ְבָעה. ְוִלְמַכּסֶ ַּעד ַההוא ֲאַתר ְדִאית ֵליה ְרׁשו ְוָלא ַי, ֶלֱאכֹול ְלׂשָ ּ ּ ל . ִתירּ ְוִעם ּכָ

ה ָעִתיק, ָּדא ה ָעִתיק ַוַדאי, ְוִלְמַכּסֶ   .ִּלְמַכּסֶ

ְבָעה, ָּדָבר ַאֵחר ֹאַרח , ֶלֱאכֹול ְלׂשָ ִביִלין ְלֵמיַהך ּבְ ְִאיּנון ַחְבַרָייא ְדַיְדִעין ָאְרִחין וׁשְ ּ ּ ּּ
ְדָקא ֵיאֹות אֵרי ּבְ. ְּמֵהיְמנוָתא ּכְ ְמעֹון ׁשָ י ׁשִ גֹון ָדָרא ְדִרּבִ ּּכְ ה ָעִתיק. ַּגִויהּ ִּמָדִרין , ְוִלְמַכּסֶ

ַגַווְייהו ְלָייא ִמִלין ּבְ ְבָעה וְלִאְתּגַ ְלהֹון ָלא ִאְתָחזון ֶלֱאכֹול וְלׂשָ ָּאֳחָרִנין ְדָהא ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ֶּאָלא , ּ
ה ָעִתיק ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִלְמַכּסֶ ֶרך)קהלת ה(, ּּכְ ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ּ.  

  ]א''ו ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ יֹומֹוי ְדִרּבִ ר ָנׁש ָאַמר ְלַחְבֵריה, ּּבְ ְָפַתח ִפיך ְוָיִאירו ְדָבֶריך, ֲּהָוה ּבַ ָּ ּ ּ ַתר . ּ ּבָ
ִכיב ן ֶאת ִפיך ְוגֹו, ֲהוֹו ַאְמֵרי, ְּדׁשָ ּתֵ ַָאל ּתִ יֹומֹוי. 'ּ ְבָעה, ּבְ ִכיב. ֶלֱאכֹול ְלׂשָ ַתר ְדׁשָ , ּּבָ
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ה ָעִתיקְוִלְמ ְּדַחְבַרָייא ְמַגְמְגֵמי. ַכּסֶ ִמִלין, ּ ְבָעה, ָּדָבר ַאֵחר. ְּוָלא ַקְייֵמי ּבְ : ֶלֱאכֹול ְלׂשָ
ְלָיין ִאיּנון ִמִלין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּּ ה ָעִתיק. ּ ִאיּנון ִמיִלין ְדִאְתַחְפָיין: ְוִלְמַכּסֶ ּּבְ ּ  )א''ו ע''דף ק(. ּּ

ְרֵא ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ םַּוִיּקֹוב ּבֶ א ָאַמר. ַּמהו ַוִיּקֹוב, ִלית ֶאת ַהּשֵׁ י ַאּבָ , ַּוִיּקֹוב ַוַדאי, ִרּבִ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַדְלּתֹו)מלכים ב יב(, ּּכְ ם ִאּמֹו . ָּנִקיב ַמה ְדֲהָוה ָסִתים, ּ ַוִיּקֹוב חֹור ּבְ ְוׁשֵ

ת ִדְבִרי יה, ְּשלֹוִמית ּבַ ָמא ְדִאּמֵ אן ָסִתים ׁשְ ַּעד ּכָ יָון ִדְכ, ּ יב ַוִיּקֹובּּכֵ ָמא , ּתִ ָנִקיב ׁשְ
ְּדִאֵמיה ּ.  

א י ַאּבָ ָעְלָמא, ָאַמר ִרּבִ א ַקְייָמא ּבְ ִּאי ָלאו ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ יָנא ְלַגָלָאה, ּ , ָּלא ַאְרׁשֵ
ּ ְדָהא ָלא ִאְתְייִהיב ִמָלה ָדא ְלַגָלָאה ֶאָלא ְלַחְבַרָייא)מכאן והלאה( ּ ּ ּּ ֵד, ּ ין ְמַחּצְ ְּדִאיּנון ּבֵ י ּ

יַפח רוֵחיהֹון ְדִאיּנון ְדַאְתָיין ְלַגָלָאה. )דאי לאו(ַחְקָלא  ּּתִ ּ ּ ּ ּ ְּלִאיּנון ְדָלא ַיְדֵעי, ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְרֵאִלי, ּתָ ְרֵאִלית ְוִאיׁש ַהִיׂשְ ן ַהִיׂשְ ֲחֶנה ּבֶ ּמַ צו ּבַ ִתיב ַוִיּנָ ּּכְ ּ ַהאי ְקָרא ָהא , ּּ
ר ִאיְנּתו ָאֳחָרא, אֹוִקיְמָנא ֲּאָבל ָדא ּבַ לֹוִמית ֲהָוה, ּ ַדֲאבֹויּ ְעָלה ִדׁשְ ּּבַ ְּוֵכיָון ְדָאָתא ַההוא . ּ ּ

ַפְלגות ֵליְלָיא, ִּמְצָרָאה ָעָלה ב ְלֵביָתא ְוָיַדע ִמָלה, ּּבְ ה ְוָלא ָאָתא ָעָלה, ּּתָ ִּאְתְפַרׁש ִמּנָ ּ ּ .
ְרֵאִלי, ְואֹוִליד ְלַהאי, ְּוָנַטל ִאיְנּתו ָאֳחָרא ְרֵאִלית, ְּוִאְקֵרי ִאיׁש ַהִיׂשְ ן ַהִיׂשְ ִאי . ְּוָאֳחָרא ּבֶ

ֲחָדא ִּאיּנון ִאיְנצו ָהָכא ּכַ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ֵעי ָהָכא ׁשְ ָמא . ַּמאי ָקא ּבָ ַּוֲאַמאי ִקֵלל ׁשְ
א   .ַּקִדיׁשָ

יה, ֶּאָלא ְרֵאִלי ָאַמר ִמָלה ֵמִאּמֵ ִּאיׁש ַהִיׂשְ ּ ה . ִמּגֹו ְקָטָטה, ּ ן ָהִאּשָׁ ִּמַיד ַוִיּקֹוב ּבֶ ּ
ְרֵאִליתַּהִי ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ׂשְ ַדְלּתֹו, ּּכְ ָּרָזא ְדִמָלה. ַּוִיּקֹוב חֹור ּבְ א' ָנַטל ה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ , ִּדׁשְ

יה, ְוָלִייט ָנא ַעל ִאּמֵ א, ְּוָדא הוא ְנִקיָבא. ְּלַאּגָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ָנִקיב וָפִריׁש ׁשְ ּ ּ .
ַמר ה ְמָנָאֶפת ְוגֹו)משלי ל(, ִּמָלהְּוָרָזא ְד. ְּוִלְמַחְצֵדי ַחְקָלא ִאּתְ ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ָאה ', ּ ַזּכָ

ּחוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּ ּ ְּדַיְדִעין ִמָלה, ּ ָיין ָלה, ּ ּוְמַכּסְ ַמר. ּ ָ ִריְבך ִריב )משלי כה(, ְּוַעל ָדא ִאּתְ

ָגל   .ֶָאת ֵרֶעך ְוסֹוד ַאֵחר ַאל ּתְ

ְתָרָאה' ה א ְדָיְנָק, ּבַ ֲּהַות נוְקּבָ ְתֵרין ִסְטִריןּ א, א ּבִ ך ַנְטָלא ַזְייִנין ְדַמְלּכָ ִגין ּכַ ּּבְ ְ ,
ִּדְכִתיב הֹוֵצא ֶאת ַהְמַקֵלל, ְוַנְקַמת ִנְקָמָהא ִתיב. ּ יָראו, ַּעל ָדא ּכְ , ִּאיׁש ִאּמֹו ְוָאִביו ּתִ

א א ַאְקִדים ְלַאּבָ ְּדִחילו ְדִאיּמָ ּ ָעְלָמא . ּ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ֵּדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיְּוַזּכָ ּ ויקרא (. ּ

א ֶחְטאֹו)ד''כ י ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְוָנׂשָ ר ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ַדּבֵ ָרֵאל ּתְ ֵני ִיׂשְ י ְיהוָדה . ּ ְוֶאל ּבְ ִּרּבִ
ָּהא אוְקמוָה, ָאַמר י ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו ָסִתים. ּ ּוְבִגין ְדָאַמר ֱאֹלָהיו ְסָתם. ֲּאָבל ּכִ א ְְלַכך ְוָנ, ּ ׂשָ
ְּדָהא ָלא ַיְדֵעיָנן ַמאן הוא ֱאֹלָהיו. ֶחְטאֹו ַּמאן ַדֲחָלא ִדיֵליה, ּ ּ ִרים, ּ אֹו , ִאי ֶאָחד ִמן ַהּשָׂ

  .ּאֹו ַחד ִמַדַבֵרי ָעְלָמא, ַּחד ִמן ּכְֹכַבָייא

י יֹוֵסי מור הוא, ָאַמר ִרּבִ ִּאי ַצִדיק ּגָ ּ ְתַער ְּוֵכיָון ְדִא,  ֵחיֵליהֹון)א מלה''ס(ָלא ִיְתַער , ּ
ִּמָלה ָדא יה, ּ יָנן ִמינות ִאְזְדִריַקת ּבֵ ַּחְייׁשִ ּ אפילו צדיק , א אמר רבי יוסי''ס(ְּוָלא ְימות , ּ

ִגין ְדִאיהו ִמָלה ָסִתים, ּ ַעל ָדא)גמור לא ימות ּּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2110דף [ -ּ

י ְיהוָדה ָאַמר ָהא, ִּרּבִ ָּדִאין ֵליה ְלָטב ּבְ ֹּלַהי ְדֲהָוה ָיִכיל ְלִמְטָען ֱא, ְּדִאי ָאַמר ֱאֹלַהי, ּ
א ּתָ ִאי, ַעד ַהּשְׁ ִלּבָ ָנא ֲאַבְתֵריה ּבְ ּכְ ְּדִאְתַמׁשְ א ַאֲהַדְרָנא ָלֳקְבָלא ְמֵהיְמנוָתא , ּ ּתָ ְּוַהׁשְ

ָמא', אֹו ְיָי, ֱאֹלִהים' ֲאָבל ִאי ָאַמר ְיָי. ִּעָלָאה ׁשְ ַּהאי ֵלית ֵליה ְלִמְטָען , ְּוָנִקיב ֵליה ּבִ
ַהאי ִגין ְדָדא הוא, ּבְ ּּבְ ּ ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלאּ ּ א ָדא)ב''ב ע''צ(ְוָכל ָאת ְוָאת , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּ ִדׁשְ ּ ּ ,

ֵליָמא ָמא ׁשְ   )א לשבחא''ס(. ַּסְלָקא ִלׁשְ

ם ַוְיַקֵלל ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ ָּדָבר ַאֵחר ַוִיּקֹוב ּבֶ ּ ּ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ ן , ִרּבִ ַּוִיּקֹוב ּבֶ
ה ָמה ְדאוְקמוָה. איֲאַמ, ָהִאּשָׁ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ְרֵאִלי. ּ לֹוִמית ֲהָוה, ֲּאָבל ָהִאיׁש ַהִיׂשְ ְעָלה ִדׁשְ ּּבַ ּ .

י ְיהוָדה ָאַמר לֹוִמית ֵמִאְנּתו ָאֳחָרא ֲהָוה, ִּרּבִ ֵריה ְדַבְעָלה ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ י ִיְצָחק. ּ ָּנצו , ָאַמר ִרּבִ
ֲחָדא ְּוָאַמר ֵליה ִמָלה ֵמִאיֵמיה, ּכַ אְוִכי , ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָמה , ֲּאבֹוי ֲהָוה ְדִאְתְקָטל ּבִ ּכְ

ְּדאוְקמוָה ִדְכִתיב  ּ ּ ה אֹוֵמר)שמות ב(ּ א,  ַהְלָהְרֵגִני ַאּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדָהא ּבִ ָּקִטיל ֵליה , ּ
ה יט ִמָלה ָלֳקְבֵליה, ֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא אֹוׁשִ ּּ.  

  ]ב''ו ע''דף ק -' גזוהר חלק [

יב ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ם ַוְיַקֵלל ַוָיִביאו אֹותֹו ֶאל , ּ ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ה ַהִיׂשְ ן ָהִאּשָׁ ַּוִיּקֹוב ּבֶ ּ ּ ּּ
ה ה)'א לגביה דמשה בגין דקטיל לאבוהי וכו''ס(. ֲאַמאי. ֹמׁשֶ יה ְדֹמׁשֶ ּבֵ ִגין ְדָמָטא ְלּגַ ּ ּבְ ּ ַעל , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדָקִטיל ַלֲאבוִהי ּבִ ך ַוָיִבי. ּ ִגין ּכַ ּּבְ הְ ה. ּאו אֹותֹו ֶאל ֹמׁשֶ יָון ְדָחָמא ֹמׁשֶ , ּּכֵ
ָמר ׁשְ ּמִ יחוהו ּבַ ִּמַיד ַוַיּנִ ּ ּ ה, ּ יָדא ְדֹמׁשֶ א וְבָרא ָנְפלו ּבִ ְּוַאּבָ ּ י ְיַקֵלל )ד''ויקרא כ(. ּ ּ ִאיׁש ִאיׁש ּכִ
א ֶחְטאֹו י ִיְצָחק ָפַתח. ֱאֹלָהיו ְוָנׂשָ י ְוָאִעיָדה ּבָ)תהלים פא(, ִּרּבִ ַמע ַעּמִ ָרֵאל ִאם  ׁשְ ְך ִיׂשְ

ֲחְוה ְלֵאל ֵנָכר ּתַ ַמע ִלי ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר ְוֹלא ִתׁשְ ׁשְ יָון ִדְכִתיב ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל , ָּתִ ָּכֵ ּ
ֲחְוה ְלֵאל ֵנָכר, ָזר ּתַ ֶָאָלא ֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר )ב''ו ע''דף ק(. ַמאי ְוֹלא ִתׁשְ ְּדָלא ֵייעול , ּ ּ

ר ָנׁש ְלֵיֶצר ָה ַגִויהּבַ יה, ָּרע ּבְ ָרא ּבֵ ְּדָכל ַמאן ְדָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ּ ַגִויה, ּ ְרָיא ּבְ ְּדָהא , ֵּאל ָזר ׁשַ
ֵמי אֹוַרְייָתא ָרא ַעל ִפְתּגָ יה ִמַיד ָאֵתי ְלַאְעּבְ ר ָנׁש ּבֵ ר ּבַ ד ִאְתַחּבָ ּּכַ ּ ָרא ַעל , ּ ָאֵתי ְלַאְעּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ְּמֵהיְמנוָתא ִדׁשְ ּ ד ְלַטֲעָוון ָאֳחָרןְוָאֵתי ְלָבַת, ּ ִתיב, ר ְלִמְסּגַ ֹלא , ְּוַעל ָדא ּכְ
יָון ְדָלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר, ִָיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר ָּכֵ ד ְלַטֲעָוון ָאֳחָרן, ּ יֵתי ְלִמְסּגַ ר , ָלא ּתֵ ּוְלֶמְעּבַ

א ָמא ַקִדיׁשָ ַּעל ְמֵהיְמנוָתא ִדׁשְ ּ ֲחְוה ְל, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּתַ , ֵאל ֵנָכרְוֹלא ִתׁשְ
ר ָנׁש ָדא הוא א ְדּבַ יׁשָ ּוְמֵהיְמנוָתא ּבִ ּ ּ ּ ּ.  

י ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְּוַעל ָדא ּכִ ְּדָיִכיל ְלִמְטָען ְדהוא ָלִייט ְלַההוא ֵאל ָזר, ּ ּ ּ א , ּ יׁשָ ִיְצָרא ּבִ
ְרָיא ָעֵליה ְלִזְמִנין ְּדׁשַ א , ָּדאְוַעל . ַּוֲאָנן ָלא ַיְדִעיָנן ִמלֹוי ִאי ְקׁשֹוט אֹו ָלאו, ּ ְוָנׂשָ

ם ְיָי. ֶחְטאֹו   .ּמֹות יוָמת' ֲאָבל ְונֹוֵקב ׁשֵ

י ְיהוָדה א ֶחְטאֹו, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ֵעי ֵליה, ֲאַמאי ְוָנׂשָ  )א אלא''ס(. ְּוִנְסַלח ֶחְטאֹו ִמּבָ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְסָתם, ָּאַמר ֵליה גֹון ְדָאַמר ֱאֹלַהי ּכְ ּּכְ י. ְּוָלא ָפִריׁש, ּ י , ּ ִחָייא ָאַמרִרּבִ ּכִ

א ֶחְטאֹו, ְּוָלא ֵפיַרׁש, ְּיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְסָתם ם ְיָי. ְּוָהא ַוַדאי ְוָנׂשָ , ּמֹות יוָמת' ֲאָבל ְונֹוֵקב ׁשֵ
ְלָייא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא ְּדָהא ָהָכא ּתַ ּ ּ ָלל, ּ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו ְלִמְטָען ָעֵליה ּכְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2111דף [ -ּ

י יֹוֵסי ֵאי, ּא ַוַדאיָּהִכי הו, ָאַמר ִרּבִ ָמא ָדא ְמֵהיְמנוָתא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ְלהו ַּקְייִמין ָעְלִמין ּכֻ ָאת ַחד ְזֵעיָרא, ּ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְבָבן ָעְלִמין , ּבְ ּתַ

ְּדִכּסוִפין ֵניָנן, ּ יִרין ִאֵלין, ַּאְתָוון ִאֵלין, ְּוַעל ָדא ּתָ ִאֵליןְּקׁשִ ה ֶאֶלף ִרְבָבן ִעָלִאין , ּ ּבְ ְּוַכּמָ
ָכל ָאת ְוָאת, )א עלמין''ס( ְלָיין ּבְ ְמֵהיְמנוָתא , ּתַ רו ּבִ ִליקו ְוִאְתַקּשָׁ ְּוִאְסּתְ ּ  ְוָסִתים )באתגלייא(ּ

הו ִאין, ּּבְ ַּמה ְדָלא ִאְתָדָבקו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ְלָייא, ּ הו ּתַ ְוָעְלָמא ָּעְלָמא ֵדין , ּאֹוַרְייָתא ּבְ
ֵמיה ַחד, ְּדָאֵתי ּהוא וׁשְ ּ ִתיב. ּ ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא )תהלים לט(, ְּוַעל ָדא ּכְ י ֶאׁשְ ּ ָאַמְרּתִ

יב . ִבְלׁשֹוִני ֶרך)קהלת ה(ּוְכּתִ ׂשָ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ָ ּ.  

י ִחְזִקָיה ָפַתח ִּרּבִ י ָסק)שמות יט(, ּ ע ּבֹו ָיד ּכִ ֵהָמה  ֹלא ִתּגַ ֵקל אֹו ָיֹרה ִיָיֶרה ִאם ּבְ ֹּול ִיּסָ
ְמׁשֹוך ַהיֹוֵבל ִּאם ִאיׁש ֹלא ִיְחֶיה ּבִ ּוַמה טוָרא ְדִסיַני. ְ ּ ָאר טוֵרי ָעְלָמא, ּ ׁשְ ְּדִאיהו טוָרא ּכִ ּ ּ ּ ,

א א ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאְתֲחֵזי ָעֵליה ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ י ָסקֹו, ּ ע ּבֹו ָיד ּכִ ִתיב ֹלא ִתּגַ ֵקל אֹו ּכְ ל ִיּסָ
ן, ָּיֹרה ִיָיֶרה ּכֵ ל ׁשֶ א ָלא ּכָ יט . ַּמאן ְדָקִריב ְלַמְלּכָ ר ָנׁש ְלאֹוׁשִ ּוַמה טוָרא ְדִסיַני ְדָיִכיל ּבַ ּ ּ ּ

ְדִחילו יה ַיָדא ֹאַרח ְיָקר ּבִ ּּבֵ ע ּבֹו ַיד ְסָתם, ּ ִתיב ֹלא ִתּגַ ֹאַרח ְיָקר, ּכְ ַּוֲאִפילו ּבְ ַמאן . ּ
יט ְיֵדיה ּבְ ְּדאֹוׁשִ אּ ן, ֹאַרח ְקָלָנא ָלֳקֵביל ַמְלּכָ ּכֵ ל ׁשֶ   .ָלא ּכָ

י ֵייָסא ָפַתח ְוָאַמר קֹום )שמות ג(, ִּרּבִ י ַהּמָ ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך ּכִ ְקַרב ֲהלֹום ׁשַ ָ ַאל ּתִ ָ

ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא ר ַאּתָ ה. ֲּאׁשֶ ְּדִמן יֹוָמא ְדִאְתְיִליד ִזיֲהָר, ּוַמה ֹמׁשֶ א ּ
יה א ִעָלָאה ָלא ַאְעֵדי ִמּנֵ ַּקִדיׁשָ ּ יה ַאל ִתְקַרב ֲהלֹום, ּ ִתיב ּבֵ ה, ָּאַמר ֵליה. ּּכְ אן , ֹמׁשֶ ַעד ּכָ

יָקִרי א ּבִ ׁשָ ּמְ ּתַ ַדאי ְלִאׁשְ ל ְנָעֶליך, ָלא ַאְנּתְ ּכְ ך. ָׁשַ ה ּכַ ְוַמה ֹמׁשֶ ְדִחילו , ּ ְּדֲהָוה ָקִריב ּבִ ּ
יה ָהִכ ִתיב ּבֵ ה ּכְ ְקדוּשָׁ ּּבִ א. יּ י ַמְלּכָ ֹאַרח ְקָלָנא ְלַגּבֵ ה, ַּמאן ְדָקִריב ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

א ָאַמר י ַאּבָ א ֶחְטאֹו, ִרּבִ י ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו ְוָנׂשָ א ֲחֵזי. ִּאיׁש ִאיׁש ּכִ ָרֵאל , ּתָ ד ֲהוֹו ִיׂשְ ּכַ
ִמְצַרִים ִאיּנון ַרְבְרֵבי ָעְלָמא, ּבְ יןִּדְמָמ, ֲּהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ָאר ַעּמִ ְוָכל ַחד ְוַחד ֲהָוה , ָנן ַעל ׁשְ

ְייהו ְלחֹודֹוי ִמּנַ ֵּליה ַדֲחָלא ּבִ ּ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּ ִקׁשְ רו ּבְ יָון ְדִאְתְקׁשָ ּּכֵ ּ ּ א , ּ ְּוָקִריב לֹון קוְדׁשָ
ִריך הוא ְלפוְלָחֵניה ּּבְ ּ ּ י ְמֵהיְמנוָתא ִע, ְ ְייהו וָקִריבו ְלַגּבֵ ִּאְתְפָרׁשו ִמּנַ ּ ּ ּ ּ אּ ָּלָאה ַקִדיׁשָ ּוְבִגין . ּ

ִתיב ך ּכְ י ְיַקֵלל ֱאֹלָהיו, ְּכָ ב ְדפוְלָחָנא נוְכָרָאה הוא, ִּאיׁש ִאיׁש ּכִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ יָון ַדֲאָנא , ּ ּּכֵ
ָרא ָעְלָמא ַמאן ְדָלִייט וְמַבֵזי לֹון ָּפִקיַדת לֹון ְמָמָנא ְלַדּבְ ּ ּ א ֶחְטאֹו ַוַדאי, ּ ְּדָהא , ְּוָנׂשָ

ְרׁש ֵני ָעְלָמאּבִ ִרין ּבְ ּוִתי ַקְייִמין ְוַאְזֵלי וַמְדּבְ ם ְיָי. ּ א , ּמֹות יוָמת' ֲאָבל ְונֹוֵקב ׁשֵ ָלאו ְוָנׂשָ
ָמה ְלִאֵלין ֶּאָלא מֹות יוָמת, ֶּחְטאֹו ּכְ ָעְלָמא ֵדין. ּ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּמֹות ּבְ ּיוָמת ּבְ ְּלִאֵלין . ּ

א ֶחְטאֹו ִגין ִדְמַבֵזי ע, ְוָנׂשָ ּּבְ י ַדֲאָנא ָפִקיִדית, ֹוָבֵדי ְידֹויּ ׁשַ ּמָ ְּמַבֵזי ְלׁשַ ּ ֲאָבל , ְּוָאִסיר הוא, ּ
הו ִּמיָתה ָלא ִאְתַחָייב ּבְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ָאְרָחא ְמעֹון ֲהָוה ָאִזיל ּבְ י ׁשִ י ִחָייא ְוִרּבִ, ַרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ יה ִרּבִ ַּוֲהָוה ִעּמֵ י ּ
י ְיהוָדה ָמטו ְלָחד ִטיְקֵלי ְדַמָיא ּיֹוֵסי ְוִרּבִ ּ ַקְטפֹוי ְלגֹו ַמָיא, ּ י יֹוֵסי ּבְ ּפוְסְקָרא ִרּבִ ּ ָאַמר , ּּ

ִכיַח )א''ז ע''דף ק( ּקוְטָרא ְדקוְסֵטי ְדַמָיא וְלַואי ָלא ׁשְ ּ ּ ּ ְמעֹון. ּּ י ׁשִ . ְָאִסיר ָלך, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2112דף [ -ּ

א ְדָעְלָמא הוא ְמׁשָ ּׁשַ ן , ּ ּכֵ ִריך הוא ְוָכל ׁשֶ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ְמׁשָ ׁשַ ְּוָאִסיר ְלַאְנָהָגא ְקָלָנא ּבְ ּ ְּ

ְּדִאיּנון עֹוַבֵדי ְקׁשֹוט ִכיֵחי, ּ ִנימוֵסי ְדִקְסִטיָרא ִעָלָאה ׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר ה ְוִהּנֵ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ א ַּוַיְר. ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ
ה ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ים, ְסָתם, ֱאֹלִהים ֶאת ּכָ ים ִויּתוׁשִ ים ְוַעְקַרּבִ ֲּאִפילו ְנָחׁשִ ּ ַּוֲאִפילו ִאיּנון , ּ ּ ּ

ֵלי ָעְלָמא ְּדִאְתָחזון ְמַחּבְ י ָעְלָמא, ּ ׁשֵ ּמָ ְלהו ׁשַ ה טֹוב ְמֹאד ּכֻ ִתיב ְוִהּנֵ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ ּּ ֵרי , ּ ַמְדּבְ
א ָלא ַי, ָעְלָמא   .ְדֵעיּוְבֵני ָנׁשָ

ְייהו, ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ר ָקּמַ ָּחמו ַחד ִחְוָיא ַמְדּבָ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ַּוַדאי ָדא ָאִזיל , ָאַמר ִרּבִ ּ
א ָלן ִניָסא ְייהו, ְלַאְרֲחׁשָ ָּרַהט ַההוא ִחְוָיא ַקּמַ ִקיְטָרא ְדאֹוְרָחא , ּ ַחד ֶאְפֶעה ּבְ ְּוָקַטר ּבְ

ַחד וִמיתו)א נצן''ס(ַּסטון  ּ ַחד ּבְ ד ָמטון. ּ ָאְרָחא, ּּכַ ִכיִבין ּבְ ָּחמו לֹון ְלַתְרַווְייהו ׁשְ ָאַמר . ּּ
ְמעֹון י ׁשִ ִריך ַרֲחָמָנא ְדָרִחיׁש ָלן ִניָסא, ַרּבִ ּּבְ ַהאי. ְ ל ּבְ ּכַ ל ַמאן ְדִאְסּתָ ְּדָהא ּכָ ד ִאיהו , ּ ּּכַ

ִקיוֵמיה ּּבְ ּ ר ָנׁש, ּ ּבַ ל ּבְ ּכַ ִזיב ַו, ּאֹו ִאיהו ִיְסּתָ ּתְ ֲהֵדיה, ַּדאיָלא ִיׁשְ ן ִאי ִיְקַרב ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ . ּּכָ
ָאֳהֶלך)תהלים צא(, ָּקָרא ָעֵליה ה ֵאֶליך ָרָעה ְוֶנַגע ֹלא ִיְקַרב ּבְ ָ ֹלא ְתאוּנֶ ָ ּוְבֹכָלא ָעִביד . ּ ּ

ִליחוָתא ִדיֵליה ִריך הוא ׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָכל ַמה ְדִאיהו ָעֵבד, ְּ ְּוֵלית ָלן ְלַאְנָהָגא ְקָלָנא ּבְ ּ. 
ִתיב יו'  טֹוב ְיָי)תהלים קמה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ל ַמֲעׂשָ ָיֹודוך ְיָי, ּוְכִתיב, ַלּכֹל ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ ל ' ּ ּכָ

יך  )א''נדפס ויחי רכ(. ַָמֲעׂשֶ

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ת ָהֲעָמִקים)שיר השירים ב( ,ִּרּבִ ּנַ רֹון ׁשֹוׁשַ ֶלת ַהּשָׁ ה .  ֲאִני ֲחַבּצֶ ּמָ ּכַ
ֶנ ִריך הואֲחִביָבה ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ֶּסת ִיׂשְ ח ֵליה, ְּ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְוִהיא , ְּ

ִדיר ַחת ֵליה ּתָ ּבַ ִדיר. ְּמׁשַ א ּתָ ִרין ַאְתְקַנת ֵליה ְלַמְלּכָ ָבִחין וַמְזּמְ ה ׁשְ ְּוַכּמָ ָאה חוָלֵקיהֹון . ּ ַּזּכָ
ָרֵאל ַעְדָבא ְד, ְּדִיׂשְ ַּדֲאִחיָדן ּבְ אּ ּחוָלָקא ַקִדיׁשָ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ י ֵחֶלק ְיָי)דברים לב(, ּּכְ ַעּמֹו '  ּכִ

  .ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו

רֹון ֶלת ַהּשָׁ ָרֵאל, ֲאִני ֲחַבּצֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ֶלת, ָּדא ּכְ ִפירו ְדנֹוי , ְּדִאְקֵרי ֲחַבּצֶ ׁשְ ְּדַקְייָמא ּבִ ּ ּּ ּ
א ְדֵעֶדן ְלִאְתַנְטָעא ִגְנּתָ ּּבְ א ִעָלָאה)א שרה''נטרת נ(ְּדִהיא , רֹוןַהּשָׁ. ּ ַחת ֵליה ְלַמְלּכָ ּבָ ּ וַמׁשְ ּ ּ .

רֹון ֶלת ַהּשָׁ ְקיו ְדַנֲחָלא ֲעִמיָקא, ָּדָבר ַאֵחר ֲאִני ֲחַבּצֶ ָקָאה ִמּשַׁ ּתְ ְּדַבְעָיא ְלִאׁשְ ּ ַּמּבוָעא , ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ְּדַנֲחִלין רֹון )ישעיה לג(ּכְ ת ָהֲעָמִקים)לאגם מים(. )כערבה( ָהָיה ַהּשָׁ ּנַ ,  ׁשֹוׁשַ

ְּדַקְייָמא  ֲעִמיְקָתא ְדֹכָלא)א''א ע''בראשית רכ(ּ ּ ּבְ ּ.  

ת ָהֲעָמִקים ּנַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאן ִאיּנון ֲעָמִקים. ׁשֹוׁשַ ים )תהלים קל(ּכְ ֲעַמּקִ  ִמּמַ
רֹון. 'ְָקָראִתיך ְיָי ֶלת ַהּשָׁ ְקיו ְד, ֲחַבּצֶ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדׁשַ ּ ּ ְּוָלא ַפְסִקין , ַנֲחִלין ֲעִמיִקין ָנְפִקיןּ

ת ָהֲעָמִקים. ְלָעְלִמין ּנַ ת ְדַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ֲעִמיָקא ְדֹכָלא, ׁשֹוׁשַ ּנַ ּׁשֹוׁשַ ּ ּ ּ ל , ּ ָסִתים ִמּכָ
  .ִסְטִרין

א ֲחֵזי ֶלת ְירֹוָקא, ּתָ ַקְדִמיָתא ֲחַבּצֶ ה, ּבְ ּנָ ַטְרִפין ְירֹוִקין ְלָבַתר ׁשֹוׁשַ ְווִנין ,ּּבְ ְתֵרין ּגַ  ּבִ
ּסוָמק ְוִחָוור ת. ּ ּנַ ית ַטְרִפין: ׁשֹוׁשַ ׁשִ ת. ּּבְ ּנַ ְווָנָהא: ׁשֹוׁשַ ִניַאת ּגַ ְווָנא , ְּדׁשַ ִניַאת ִמּגַ ּתְ ְוִאׁשְ

ת. ְלַגְווָנא ּנַ ֶלת, ׁשֹוׁשַ ַקְדִמיָתא ֲחַבּצֶ א, ּבְ ַמְלּכָ יה ּבְ ִזְמָנא ְדַבְעָיא ְלִאְזַדְווָגא ּבֵ ּּבְ ּ ּ י ִאְקֵר, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2113דף [ -ּ

ֶלת א. ֲחַבּצֶ ַמְלּכָ יה ּבְ ַתר ְדִאְתָדָבַקת ּבֵ ּּבָ ּ יִקין, ּ ִאיּנון ְנׁשִ ה, ּּבְ ּנָ יב . ִאְקֵרי ׁשֹוׁשַ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ
ים)שיר השירים ה( ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ת ָהֲעָמִקים.  ׂשִ ּנַ ְווָנָהא. ׁשֹוׁשַ ִניַאת ּגַ ְנַיית וַמׁשְ ְּדִהיא ׁשַ ּ ,

י )בראשית ג(. ְוִזְמִנין ְלַרֲחֵמי, ִזְמִנין ְלִדיָנא. ין ְלִביׁשְוִזְמִנ, ִזְמִנין ְלָטב ה ּכִ ֶרא ָהִאּשָׁ  ַוּתֵ
א ֲחֵזי. 'ּטֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל ְוִכי ַתֲאָוה הוא ָלֵעיַנִים ְוגֹו א ָלא ַיְדִעין, ּתָ ֵני ָנׁשָ , ְּדָהא ּבְ

ִלין ּכְ יִחין, ְוָלא ִמְסּתַ ּגִ ֲעָתא ְדָבָר, ְוָלא ַמׁשְ ׁשַ ִריך הוא ָלָאָדםּּבְ א ּבְ ּא קוְדׁשָ ְּואֹוִקיר ֵליה , ְּ
ָיִקירו ִעָלָאה ּּבְ יה, ּ ָקא ּבֵ יה ְלִאְתַדּבְ ָעא ִמּנֵ ּּבָ ּ ַכח ְיִחיָדאי, ּ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ א ְיִחיָדאי, ּּבְ , ּוְבִלּבָ

ּוַבֲאַתר ִדְדֵביקוָתא ְיִחיָדָאה ּ ֵני ְוָלא ִיְתַהֵפך ְלָעְלִמין, ּ ּתַ ְְדָלא ִיׁשְ ּ וָרא , ּ ַההוא ִקּשׁ ּּבְ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ְיִחיָדָאה ר, ּ יה ִאְתְקׁשַ ְּדֹכָלא ּבֵ ן. ּּ תֹוך ַהּגָ יב ְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ְֲהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ּוְלָבַתר ָסאטו ֵמאֹוְרָחא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ּ ל , ּ ְבקו ִאיָלָנא ְיִחיָדָאה ִעָלָאה ִמּכָ ְּוׁשָ , ִאיָלִניןּ
ְווָנא ְלַגְווָנא ֵני וִמְתַהֵפך ִמּגַ ּתַ ֲאַתר ְדִמׁשְ ָקא ּבַ ְְוָאתו ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ יׁש ְלָטב, ּוִמָטב ְלִביׁש, ּ , ּוִמּבִ

א ְּוַנְחּתו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יִאין, ּ ּנוִיין ַסּגִ ׁשִ א ּבְ ְּוִאְתְדָבקו ְלַתּתָ ּ ְבקו ִעָלָאה ְדֹכָלא, ּ ְּוׁשָ ּּ ְּדהוא , ּ ּ
י ְלָעְלִמין, ַחד ּנֵ ּתַ יב. ְוָלא ִאׁשְ ַּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ה ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם )קהלת ז(, ּ ר ָעׂשָ  ֲאׁשֶ

ים בֹונֹות ַרּבִ ר ְוֵהָמה ִבְקׁשו ִחּשְׁ ים ַוַדאי. ָּיׁשָ בֹונֹות ַרּבִ ְּוֵהָמה ִבְקׁשו ִחּשְׁ ֵדין ִאְתַהָפך , ּ ְּכְ ּ
ׁש ַההוא ִסְטָרא ַמּמָ ְייהו ּבְ ִּלּבַ . ִזְמִנין ְלִדיָנא, ִזְמִנין ְלַרֲחֵמי, ִזְמִנין ְלִביׁש,  ִזְמִנין ְלָטב,ּ

ה ַוַדאי )ב''ז ע''דף ק( ַההוא ִמָלה ְדִאְתְדָבקו ּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ים. ּּ בֹונֹות ַרּבִ ְּוִאְתְדָבקו , ְּוֵהָמה ִבְקׁשו ִחּשְׁ ּ
הו   .ּּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְבָקת ַחֵי, ָאָדם, ְּ מֹוָתא, ּיׁשַ ַקת ּבְ יב , ַּחֵיי. ְוִאְתַדּבְ ִּדְכּתִ
ן תֹוך ַהּגָ ְְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ֵּעץ ְדִאְתְקֵרי ַחִיים, ּ יה, ּ ְּדַמאן ְדָאִחיד ּבֵ ּ ָלא ָטִעים ַטֲעָמא , ּ

ִאיָלָנא ָאֳחָרא. ְּדמֹוָתא ְלָעְלִמין ַקת ּבְ ְָהא ַוַדאי מֹוָתא הוא ָלֳקְבָלך, ְּוִאְתַדּבְ ּ ּוא ֲהָדא ה. ּ
ּ ומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָמְות ֶאת )קהלת ז( ּוְכִתיב. 'ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמְות ְוגֹו )משלי ה(, ִדְכִתיב
ה ֲאַתר ְדמֹוָתא ִאְתְדַבק. ָהִאּשָׁ ַּוַדאי ּבַ ּ ַבק ֲאַתר ְדַחֵיי, ּ ְּוׁשָ ַזר ָעֵליה ְוַעל , ּ ך ִאְתּגְ ִגין ּכָ ּּבְ ְ

ל ָעְלָמא מֹוָתא   .ּכָ

ל ָעְלָמא ַמאי ָחְטאו, ִּאי הוא ָחָטא ְרָיין ָאתו ְוַאְכלו ֵמִאיָלָנא . ּּכָ יָמא ְדָכל ּבִ ִּאי ּתֵ ּ ּ
ֲעָתא ְדָאָדם ָקִאים ַעל ַרְגלֹוי, ָלאו ָהִכי. ְּוִאְתְרֵמי ִמּכָֹלא, ָּדא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ְרָיין , ּ ָּחמו ֵליה ּבִ ּ

ְלהו ּּכֻ יה, ּ ּמֵ ְּוַדֲחלו ִמּקַ ְתֵרי, ּ א, ּהַּוֲהוו ַנְטִלין ּבַ י ַמְלּכָ ַעְבִדין ַקּמֵ ֲאָנא , ְּוהוא ָאַמר לֹון. ּּכְ
ֲחְוה ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי)תהלים צה(, ְּוַאּתון ּתַ נו' ּ ּבֹואו ִנׁשְ ְתֵריה, ּעֹוׂשֵ ְּוֻכְלהו ָאתו ּבַ ּ ּ ּ .

יָון ְדָחמו ְדָאָדם ָסִגיד ְלַהאי ֲאַתר ּּכֵ ּ יה, ּ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ ְלהו, ּ ּּכֻ כו ֲאַבְתֵריהּ ּ ִאְתְמׁשָ ְוָגִרים , ּ
  .ּוְלָכל ָעְלָמא, ּמֹוָתא ֵליה

ְווִנין ה ּגַ י ָאָדם ְלַכּמָ ּנֵ ּתַ ֵדין ִאׁשְ ִזְמִנין , ִּזְמִנין רוְגָזא. ִזְמִנין ְלִביׁש, ִזְמִנין ְלָטב, ּכְ
ִדיר . אִזְמִנין מֹוָת, ִּזְמִנין ַחֵיי. ְוִזְמִנין ַרֲחֵמי, ִּזְמִנין ִדיָנא. ַנְייָחא ִקיוָמא ּתָ ְּוָלא ָקִאים ּבְ ּ

ְייהו ַחד ִמּנַ ְרָמא ֵליה. ּּבְ ִגין ְדַההוא ֲאַתר ּגַ ּּבְ ּ ְתַהֶפֶכת, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי. ּ ִמן , ַּלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ
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לֹום ְלְקָרָבא, ִמן ַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ִמן ַטב ְלִביׁש, ְּלִסְטָרא ָדא, ִּסְטָרא ָדא , ִמן ׁשָ
יב וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל , ְוִאְקֵרי טֹוב ָוָרע. ּת ִהיא ְלֹכָלאִּאְתַהִפיַכ ִּדְכּתִ ּ ּ

נו   .ִּמּמֶ

א ִעָלָאה ּוַמְלּכָ ְּוָאַמר ֵליה וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע , ּאֹוַכח ֵליה, ַרֲחָמא ַעל עֹוָבֵדי ְידֹוי, ּ ּ ּ
ּנו יה, ֹּלא ּתֹאַכל ִמּמֶ יל ִמּנֵ ְּוהוא ָלא ַקּבִ ֵתיה, ּ ַתר ִאּתְ ך ּבָ ְּוִאְתְמׁשַ ַרך ְלָעְלִמין, ְ . ְְוִאְתּתָ

ָתא ַלֲאַתר ָדא ַסְלָקא ְּדָהא ִאּתְ ּ יר, ּ ִרים מֹוָתא ְלֹכָלא. ְוָלא ַיּתִ ָתא ּגָ   .ְּוִאּתְ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ י)ישעיה סה(, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ּכְ י ִכיֵמי ָהֵעץ ְיֵמי ַעּמִ ַּההוא : ִכיֵמי ָהֵעץ.  ּכִ
מֹוַדעֵע ּתְ ִתיב. ּץ ְדִאׁשְ יה ִזְמָנא ּכְ ְות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי)ישעיה כה(, ּּבֵ ַלע ַהּמָ ֱאֹלִהים ' ּ ּבִ

ל ָפִנים ִּדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ.  

רוך ְיָי ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי' ּ

  פרשת בהרזוהר 
ר ְיָי)ה''ויקרא כ( ַהר ִסיַני ֵלאֹמרֶא'  ַוְיַדּבֵ ה ּבְ ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ . ל ֹמׁשֶ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ

י ָתֹבאו ֶאל ָהָאֶרץ ְוגֹו י ֶאְלָעָזר ָפַתח. 'ֲּאֵליֶהם ּכִ  ֹזאת ּתֹוַרת ָהעֹוָלה ִהיא )ויקרא ו(, ִּרּבִ
ָרֵאל אֹוִקיְמָנא. 'ָהעֹוָלה ְוגֹו ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְּדִהיא ַסְלָק, ַהאי ְקָרא ּבִ א ּ ַמְלּכָ ָרא ּבְ ּא וִמְתַחּבְ

ִלים ִזווָגא ׁשְ א ּבְ ַּקִדיׁשָ ּ ּ.  

ל ַהַלְיָלה ְוגֹו ַח ּכָ ְזּבֵ א ֲחֵזי. 'ִּהיא ָהעֹוָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ יָון ְדָעאל ֵליְלָיא, ּתָ , ּּכֵ
ָעְלָמא, ְוַתְרִעין ְסִתיִמין ִאין ִמְתֲעִרין ּבְ ּתָ אִטין, ִּדיִנין ּתַ . ֲחָמֵרי ַוֲאָתֵני ְוַכְלֵבי, ְוַאְזִלין ְוׁשָ

אָטן ְוָלא ַאְזִלין, ְוַכְלֵבי ְוַאְתֵני, ֲחָמֵרי ָהא אֹוִקיְמָנא ָיא , ָלא ׁשָ הו ַעְבֵדי ֲחָרׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ
א ְלָעם. ִלְבֵני ָנׁשָ גֹון ּבִ ֵני ָעְלָמא ַנְייִמין. ְּואֹוְקמוָה, ּכְ ל ּבְ ֵדין ּכָ ָאה ִדְלַבר , ּכְ ּתָ ַח ּתַ ּוִמְזּבֵ ּ

  .ּתֹוַקדִא

ַפְלגות ֵליְלָיא ַער רוַח ָצפֹון, ּּבְ ָאה, ִּאּתְ ּתָ ח ּתַ ּוֵמַההוא ִמְזּבַ א, ּ ְלהֹוָבא ְדֶאּשָׁ , ָּנִפיק ׁשַ
ְּוַתְרִעין ִאְתְפָתחו נוְקַבְייהו, ּ ָנׁשו ּבְ ִאין ִאְתּכְ ּתָ ְּוִדיִנין ּתַ ּ אט, ּ ְלהֹוָבא ָאִזיל ְוׁשָ , ְּוַההוא ׁשַ
ן ֵעֶדן  ִּאְתְפָתחוְוַתְרִעין ְדּגַ ְלהֹוָבא)א צפרא''נ(ַּעד ְדָמֵטי , ּ ה ִסְטִרין , ּ ַההוא ׁשַ ִּאְתְפַלג ְלַכּמָ

ְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא ְוָקאֵרי)א''ח ע''דף ק(ְוָעאל , ְּדָעְלָמא חֹות ּגַ ּ ּתְ ּ.  

ין ַצִדיַקָייא ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ָרֵאל ְמ, ְּ ֶנֶסת ִיׂשְ ַחת ֵליה ּוּכְ ּבַ ּׁשָ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ יָון ְדָאֵתי ַצְפָרא. ַּעד ְדָאֵתי ַצְפָרא, ּ ָרָזא , ּּכֵ ְעָין ּבְ ּתַ ָכחו ִמׁשְ ּתְ ִּאׁשְ

ַבְעָלה. ֲחָדא ְּוִאית ָלה ַנְייָחא ּבְ ל ַהַלְיָלה , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ַח ּכָ ְזּבֵ ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ
ָככו, ַעד ַהּבֶֹקר. 'ְוגֹו ּתְ ְלהֹוִבין ִאׁשְ ַצְפָרא ִדיִנין ְוׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ַער ַאְבָרָהם , ּ ּוְכֵדין ִאּתְ

ָעְלָמא ְּוַנְייָחא הוא ְדֹכָלא, ּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2115דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָרֵאל ְלַאְרָעא, ּתָ יָון ְדָעאלו ִיׂשְ ּּכֵ ִאין, ּ ּתָ ה ִדיִנין ּתַ ָכחו ּבָ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ֶנֶסת , ּ ּוּכְ
ה ָרֵאל ֲהַות ּבָ ַנְייָחאִּיׂשְ ְנֵפי ִדְכרוִבים,  ּבְ ַּעל ּכַ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ יב, ּּכְ  ֶצֶדק )ישעיה א(, ִּדְכּתִ

ה ֵדין ֲהַות ָלה ַנְייָחא ִמּכָֹלא. ָּיִלין ּבָ ּּכְ ָרֵאל ָלא ַנְייִמין. ּ ָנא , ְּדָהא ִיׂשְ ַּעד ִדְמָקְרֵבי ָקְרּבְ
ִים ִליקו ִדיִנין, ְּדֵבין ָהַעְרּבַ ְּוִאְסּתְ ָחאְועֹו. ּ ּוְכֵדין ֲהָוה ָלה ַנְייָחא , ָלה ֲהָוה ִאּתֹוַקד ַעל ַמְדּבְ ּ

ַבְעָלה, ִּמּכָֹלא ָתא ּבְ ַכח ֶאָלא ִאּתְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ֹבאו ְוגֹו, ּ י ּתָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכִ ְבָתה ' ּ ְוׁשָ
ת ַלְיָי)ויקרא כה(. ַּנְייָחא ַוַדאי, ָהָאֶרץ ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ ת',  ְוׁשָ ּבָ ׁש'  ַלְיָיׁשַ   .ַמּמָ

י ֶאְלָעָזר ּּתו ָפַתח ִרּבִ ִנים ַיֲעבֹוד ְוגֹו)שמות כא(, ּ ׁש ׁשָ י ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ׁשֵ ִגין . ' ּכִ ּבְ
ַזר ָרֵאל ְדִאְתּגְ ר ִיׂשְ ְּדָכל ּבַ א, ּ יָמא ַקִדיׁשָ יה ְרׁשִ ְּדִאית ּבֵ ּ ִמָטה, ּ ׁשְ ִּאית ֵליה ַנְייָחא ּבִ ְּדָהא . ּ

ִּדיֵליה הוא ַה ּ ִמָטהּ ּהוא ׁשְ יה, ּ ת ָהָאֶרץ. ְּלַנְייָחא ּבֵ ּבַ ה, ְוָדא ִאְקֵרי ׁשַ ּוַדאי ֵחירו ִאית ּבָ ּ ּ .
ה ת ַנְייָחא הוא ְדֹכָלא, ַּנְייָחא ּבָ ּבָ ָמה ְדׁשַ ּּכְ ּ ּ ִמָטה ַנְייָחא ְדֹכָלא, ּ ָּהִכי ָנֵמי ׁשְ ּ ַּנְייָחא הוא , ּ

ְּדרוָחא ְוגוָפא ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֵאיַּנְייָחא הוא' ה, ּתָ ך. ּ ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ִגין ּכָ ָאה' ה, ִּעָלָאה' ה, ְּבְ ּתָ ַנְייָחא . ּתַ
ְּדִעָלִאין ִאין, ּ ּתָ ַבע ְפָעִמים, ִּעָלָאה' ה. ַּנְייָחא ְדּתַ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ָאה' ה. ּׁשֶ ּתָ ִנים , ּתַ ַבע ׁשָ ׁשֶ

ְלחֹוַדְייהו ִמָטה. ּּבִ ָּדא ׁשְ   .ְוָדא יֹוְבָלא, ּ

ִל ּכְ ּין ִמֵלי ּכָֹלא ַחדְוַכד ִמְסּתַ ְבָתה ָהָאֶרץ. ּ ך ְוׁשָ ִגין ּכָ ַההוא ַנְייָחא ְדַאְרָעא, ְּבְ ּּבְ ּ ,
ִּאְצְטִריכו ַעְבִדין ַנְייָחא ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ם, ּ י ִחּנָ ִביִעית ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ם. ּוַבּשְׁ ם, ִחּנָ ְּדָלא . ַּמהו ִחּנָ

לום ָּיִהיב ְלָמאֵריה ּכְ ּ.  

ֶּאָלא ָדא ָרָזא ִתיב , א אֹוִליְפָנאָהָכ, ּ ר ֹנאַכל )במדבר יא(ּכְ ּ ָזַכְרנו ֶאת ַהָדָגה ֲאׁשֶ ּ
ם ִמְצַרִים ִחּנָ ָרָכה, ּבְ ָלא ּבְ ִמְצַרִים עֹול ִדְלֵעיָלא. ּבְ ְּדָלא ֲהָוה ֲעָלָנא ּבְ ּ א ֲחֵזי. ּ ֲעָבִדין , ּתָ

ְּפטוִרין ֵמעֹול ַמְלכוָתא ִדְלֵעיָלא ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ְפטוִרין ִמן ַהּמִ, ּ ַמִים. ְצֹותּּ . ַּמאי עֹול ַמְלכות ׁשָ
ַקְדִמיָתא, ֶּאָלא ַהאי ּתֹוָרא ְדָיֲהִבין ָעֵליה עֹול ּבְ ּּכְ יה ַטב ְלָעְלָמא, ּ ִגין ְלַאָפָקא ִמּנֵ ּּבְ ְוִאי . ּ

יל ָעֵליה ַההוא עֹול ָּלא ַקּבִ ָלא . ָלא ָעִביד ִמִדי, ּ ר ָנׁש ְלַקּבְ ָּהִכי ָנֵמי ִאְצְטִריך ֵליה ְלּבַ ְ

ַקְדִמיָתאָע ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ֵּליה עֹול ּבְ יה ּבְ ְוְלָבַתר ְדִיְפַלח ּבֵ ּ ּ ּ יל ָעֵליה . ּ ְּוִאי ָלא ַקּבִ
ַקְדִמיָתא   .ָּלא ֵייכול ְלִמְפַלח, ַהאי ּבְ

 ] בשנה191יום [סדר הלימוד ליום יד ניסן 

ִיְרָאה' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִיְרָאהַּמהו. ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר .  ּבְ ּכְ
ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי)תהלים קיא( ַמִים. ' ֵראׁשִ ַמִים. ְּוָדא ַמְלכות ׁשָ ך עֹול ַמְלכות ׁשָ ּוְבִגין ּכַ ְּ .

ַקְדִמיָתא הוא ְדֹכָלא ְּוַעל ָדא ַהאי ּבְ ּ ּ ִפָלה. ַמאן אֹוַכח. ּ ל ַיד, ּּתְ ַקְדִמיָתא ׁשֶ ִגין . ּבְ ּבְ
הִּדְבַהאי ָע ָאר ְקדוּשָׁ יה. ֵּייל ִלׁשְ ַכח ְלַגּבֵ ּתְ ה , ְּוִאי ַהאי ָלא ִאׁשְ יה ְקדוּשָׁ ְרָיא ּבֵ ָּלא ׁשַ ּ

ך , ְּלֵעיָלא ִגין ּכָ ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו)ויקרא טז(ְּבְ ִתיב'  ּבְ   .ּכְ
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ְרָיא ָאֳחָרא, ְוַהאי עֹול ָלא ׁשַ ִפית ּבְ ַמאן ְדִאיהו ּכָ ּּבְ ּא ֲעָבִדין ְפטוִרין ֵמעֹול ְּוַעל ָד. ּ ּ
ַמִים ְּוִאי ֵמַהאי עֹול ְפטוִרין. ַּמְלכות ׁשָ ָאר ְפטוִרין, ּ ל ׁשְ ִּמּכָ ְרָיא ָעֵליה . ּ ָאר ָלא ׁשַ ְּדָהא ׁשְ ּ

ר ָנׁש ַהאי עֹול, ְּדּבַ יה ּבְ ּבֵ ַכח ּגַ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ם. ּ ִמְצַרִים ִחּנָ ָרֵאל ּבְ ך ֲהוֹו ָאְכֵלי ִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ּ .
ם י ִחּנָ ְּדָהא ַעְבָדא ֲהָוה. ּאוף ָהָכא ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ם הוא, ְּוָכל ַמה ְדָעִביד, ּ ָלא עֹול , ִּחּנָ ּבְ

ַמִים י. ַּמְלכות ׁשָ ם ֲהוֹו עֹוָבדֹוִהי ֵיֵצא ַלָחְפׁשִ ב ְדִחּנָ   .ִּויֵהא ֵליה ַנְייָחא, ְּוַאף ַעל ּגַ

ֵחירו ְּלָבַתר ְדִאיהו ּבְ ּ ַכח ּבֵ, ּ ּתְ ֵּמַההוא ֲאַתר ְדַאִפיק , ָּיֲהִבין ָעֵליה עֹול, ּיה ַנְייָחאְוִאׁשְ ּ ּ
ֵּליה ְלֵחירו ר ָנׁש ְיָסֵרב ְלֵמיַפק ְלֵחירו. ּ ְּוִאי ּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוִאם ָאֹמר ֹיאַמר ָהֶעֶבד , ּ ּכְ

י ֶאת ֲאדֹוִני ְוגֹו ָּהא ַוַדאי ָפִגים ֵליה ְלַהאי ֲאַתר. 'ָאַהְבּתִ ִביק עֹו, ּּ ּל ַמְלכוָתא ְּדׁשָ
ִּדְלֵעיָלא ְּוָנִטיל עֹול ְדָמאֵריה, ּ ִתיב. ּ יׁשֹו ֲאדֹוָניו ֶאל ָהֱאֹלִהים , ְּוַעל ָדא ַמה ּכְ ְוִהּגִ

יׁשֹו ֶאל ַהֶדֶלת ְוגֹו יׁשֹו ֲאדֹוָניו ֶאל ָהֱאֹלִהים. 'ְּוִהּגִ י ַההוא . ֶאל ָהֱאֹלִהים ְסָתם. ְוִהּגִ ְּלַגּבֵ
ֲּאַתר ְדָפִגים ֵליה ְדָהִכ   .י ָנֵמי ֱאֹלִהים ִאְקֵריּ

  ]ב''ח ע''דף ק -' גזוהר חלק [

יה ּוְלָאן ֲאַתר ִיְתְקִריב ְלַגּבֵ ֶּאל ַהֶדֶלת אֹו ֶאל ַהְמזוָזה. ּ ִגין ְדַהאי  )ב''ח ע''דף ק(. ּ ּּבְ
ֲּאַתר ִפְתָחא הוא ִדְלֵעיָלא ּ ּ ּוְמזוָזה ִאְקֵרי, ּ ַמר, ּ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ַאְכָוון ְל. ְוָהא ִאּתְ ּ ָמא ּ ַאְפּגָ

גוֵפיה ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלַהאי ֲאַתר יה ּבְ ֲהֵדיה ּבֵ ַאר ּבַ ּתְ ַּההוא ְפִגימו ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָרַצע ֲאדֹוָניו , ּּ
ְרֵצַע ַוֲעָבדֹו ְלעֹוָלם ּמַ חֹות ַרְגלֹוי ְדָמאֵריה. ֶאת ָאְזנֹו ּבַ ֶּיֱהֵוי ַעְבָדא ּתְ ּ א ְדיֹוְבָלא, ּ ּתָ   .ַּעד ׁשַ

ַהאי ֲאַתר. ָּהא אֹוְקמוָה. איֶאת ָאְזנֹו ֲאַמ ֵלי ּבְ ִמיָעה ּתָ ָיה ְלֵעיָלא, ֲאָבל ׁשְ ֲּעׂשִ ּוְבִגין . ּ
ד ְקִריבו ְלטוָרא ְדִסיַני ָרֵאל ּכַ ְּדִיׂשְ ּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְייהו ְלִאְתָקְרָבא ְלקוְדׁשָ ְרִחימו ְדִלּבַ ְַוֲהוו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִמיָעה, ּהוא ָיה ַלּשְׁ ַּאְקִדימו ֲעׂשִ ּ ַקְדִמיָתאְּדָהא, ּ ִמיָעה ּבְ ָיה,  ׁשְ ּוְלָבַתר ֲעׂשִ ַהאי . ּ ִמיָעה ּבְ ׁשְ
ְלָיא ִמיָטה ּתַ ִמיָעה. ׁשְ ְּוַעל ָדא הוא ָפִגים ְלַהאי ׁשְ ּ ִמיָעה ִדיֵליה, ּ ִּיְתְפִגים ׁשְ ּ ַאר , ּ ּתְ ְוִיׁשְ

יה ְּפִגימו ּבֵ ּ ַאר הוא ַעְבָדא ְלָמאֵריה. ּ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ּהוא ֲאַתר ְדָפִגיםַּעד ְדִיְתָקֵרב ְלַה, ּ ּ ,
יה ְּוִיְתְפִגים הוא ַקּמֵ ּ יה ַההוא ְפִגימו, ּ ַאר ּבֵ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ ך. ּּ ְוְבִגין ּכָ יׁשֹו ֲאֹדָניו ֶאל ָהֱאֹלִהים , ּ ְוִהּגִ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְסָתם ת ַלְיָי, ְּוַעל ָדא. ּּכְ ּבָ ְבָתה ָהָאֶרץ ׁשַ ִנים )ה''ויקרא כ(. 'ְוׁשָ ׁש ׁשָ  ׁשֵ
ְזַר ֶדך ְוגֹוּתִ ת ַלְיָי', ָע ׂשָ ּבָ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעית ׁשַ ָנה ַהּשְׁ , ְּוָהא אֹוְקמוָה. 'ּוַבּשָׁ

יב ה ְוגֹו)שמות כג(, ִּדְכּתִ ּתָ ה וְנַטׁשְ ְמֶטּנָ ׁשְ ִביִעית ּתִ ּ וַבּשְׁ ּ ַּמאי ַטְעָמא ְוָאְכלו ֶאְביֹוֵני . 'ּ
ך ֵני ּבְ. ַָעּמֶ ִגין ְדִמְסּכְ ְלָייןּּבְ ִביק לֹון ְלֵמיַכל, ַהאי ֲאַתר ּתַ ך ׁשָ ְוְבִגין ּכָ ַמאן , ְּוַעל ָדא. ּ

ָנא ָרֵאל, ְּדָרִחים ְלִמְסּכְ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ָלָמא ּבִ ָעְלָמא, ָיִהיב ׁשְ ְרָכָתא ּבְ ְּוָיִהיב ֵחידו , ְואֹוִסיף ּבִ
ְרָכָתא ִלְכֶנ, ְּוֵחיָלא ַלֲאַתר ְדִאְתְקֵרי ְצָדָקה ָרֵאלְלַאְרָקא ּבִ   .ְואֹוִקיְמָנא, ֶסת ִיׂשְ

תֹון ְוגֹורעיא מהימנא  ּבָ ת ׁשַ ּבָ ִביִעית ׁשַ ָנה ַהּשְׁ ָנה . 'ּוַבּשָׁ ּשָׁ ּבֹות ּבַ ִּפּקוָדא ָדא ִלׁשְ ּ ּ
ִביִעי ּשְׁ ּבֹות ּבַ ִביִעית ַוֲאַבְתֵריה ִלׁשְ ִביִעית. ַּהּשְׁ ּשְׁ ָסִפים ּבַ ִמיט ּכְ ַּוֲאָבְתֵריה . ַּוֲאַבְתֵריה ְלַהׁשְ

ִעים ִל ע ְוַאְרּבָ ׁשַ ִנים ּתֵ תֹות ַהּשָׁ ּבָ ַבע ׁשַ ַבע ְפָעִמים ְוָהיו ְלך ְיֵמי ׁשֶ ִנים ׁשֶ ַבע ׁשָ ְָמנֹות ׁשֶ ּ ּ
ָנה ִביִעיֹות. ׁשָ ָּהָכא ָרָזא ְדָכל ׁשְ ִדיק , ּ ְטָרא ְדּצַ ַבע ִמּסִ א ְדִאְתְקִריַאת ׁשֶ ִכיְנּתָ ְטָרא ִדׁשְ ִּמּסִ ּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2117דף [ -ּ

יָנה ִביִעי ַלּבִ ְּדִאיהו ׁשְ ַבע, ּ ת ׁשֶ ְטָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה, ְוִאיִהי ּבַ ִּמּסִ ה , ּ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ תהלים (ּ

יך)קיט יֹום ִהַלְלּתִ ַבע ּבַ ָ ׁשֶ ּ.  

ָמָהן ִאיּנון ַאְבִגיַת ַבע ׁשְ ע , ב ַאְתָוון''ּוְבהֹון מ, ץ''ּׁשֶ ׁשַ ַלל ַאְתָוון ְוֵתיִבין ֵהם ּתֵ ּכְ
ִעין ַנת ַהֲח, ְוַאְרּבְ א ִעָלָאה ׁשְ ָנהִּאיּמָ ים ׁשָ ְּדָבה וְקָראֶתם ְדרֹור, ִמּשִׁ ּ ּ א . ּ ִכיְנּתָ ֵהא ׁשְ ה ּתְ ּּבָ

ָאה ּתָ ָרֵאל, ּתַ ִביָתה ְלִיׂשְ ְּדרֹור ְפדות וׁשְ ּ הֹון , ּּ ַמר ּבְ ֲעַפר )בראשית כח(ְּדִאּתְ ָ ְוָהָיה ַזְרֲעך ּכַ

  .ָהָאֶרץ

ַבע ל ְסִפיָרה ֵמִאֵלין ׁשֶ ְדִפין, ּּכָ ית ּגַ ְּדִאיּנון ׁשִ, ׁשִ א . ית ַאְתָוון ְלָכל ַחדּ ּוְבהֹון קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא  ּּבְ ַבע )ושכינתיה(ְ ָכל ְסִפיָרה ֵמִאֵלין ׁשֶ ִים )ישעיה ו( ,ּּבְ ּתַ ה ָפָניו וִבׁשְ ִים ְיַכּסֶ ּתַ ׁשְ ּ ּבִ ּ

ִים ְיעֹוֵפף ּתַ ה ַרְגָליו וִבׁשְ ּוִביָנה ִאיהו ַאַחת, ְּיַכּסֶ ַבע, ּ ָאה ׁשֶ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֵּעיָלא ּוְל. ּוׁשְ
יָנה ר ְסִפיָרן, ַאַחת ְוַאַחת, ִמּבִ ִים. ָהא ֶעׂשֶ ּתַ   .'ְוז', ְוו', ְוה', ְוד', ג, ׁשְ

אן ַוִיֶלך ָהלֹוך ְוָגֵדל ְּכָ ְ ְטָרא נוְכָרָאה. ּ ִים ָהיו ָהלֹוך ְוָחסֹור, ִּמּסִ ְְוַהּמַ ֲאַתר . ֵאיָמַתי, ּ ּבַ
ז ְרָיא ּבְ ָאה ׁשַ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ֹחֶדׁש )בראשית ח(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. 'ִּדׁשְ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ  ַוּתָ

ִביִעי ָאה, ַהׁשְ ּתָ ִכיְנָתא ּתַ ר יֹום ַלֹחֶדׁש. ָּדא ׁשְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ יָרָאה, ּבְ ִביָעָאה ַוֲעׂשִ   .ִאיִהי ׁשְ

הֹון ֶאְהֶיה יָנה, ִּדְסִליַקת ּבְ ַנת ַהיֹוֵבל, ְּדִאיִהי ּבִ ר ֶאְהְיה, ּׁשְ ֵרין , ִאיִהי ֶאְהְיה ֲאׁשֶ ּתְ
ן מ ּבָ ין, ב''ִּזְמִנין ֶאְהְיה חוׁשְ הֹון ַחְמׁשִ ּוְתַמְנָיא ַאְתָוון ּבְ ַנת . ּ ִּדְבהֹון ִפּקוָדא ַלֲחׁשֹוב ׁשְ ּּ

יֹוֵבל. ַּהיֹוֵבל ּוֵביה ִפּקוָדא ַלֲחזֹור ַלֲאֻחָזתֹו ּבַ ּ ׁשובו ְוגֹו, ּּ ַנת ַהיֹוֵבל ַהֹזאת ּתָ ׁשְ ּּבִ ּ ל ַחד . 'ּ ּכָ
יה  א ִדיֵליהַּיֲחזֹור ּבֵ ְּלַדְרּגָ ן, ּ ּמָ ָמֵתיה ָאִחיָזא ִמּתַ ְּדִנׁשְ ָמה ְדאֹוְקמוָה , ּ ּּכְ ּ ְוָהרוַח )קהלת יב(ּ

ׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ְוגֹו   .'ּּתָ

ִמיָטה ָאה: ׁשְ ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ִנין, ׁשְ ַבע ׁשְ א ִעָלָאה: יֹוֵבל. ְּדִאיִהי ִמּשְׁ יָנה, ִּאיּמָ ִאיִהי , ּבִ
ִנין ין ׁשְ לוָתא. ְלַחְמׁשִ ַמְפָקנוְתהֹון ִמן ּגָ ָרֵאל ּבְ ּוָבה ִאְתַייֲחִסין ִיׂשְ ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ׁשובו ַפְחּתֹו ּתָ ְּוִאיׁש ֶאל ִמׁשְ ּ ה. ּ ַרִים ְדִאיּנון ָמאֵרי ּתֹוָרה ּבָ ַגְווָנא ְדַמְפָקנו ְדִמּצְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ַמר , ּ ִאּתְ
הֹון  ֵני ִי)שמות יג(ּבְ ים ָעלו ּבְ ּ ַוֲחמוׁשִ ָרֵאלּ ים, ׂשְ   .ְּואֹוְקמוָה ֶאָחד ֵמֲחִמׁשִ

  ]א''ט ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ָאה ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ה, ּוׁשְ ַמר ּבָ ֵתי ָעֵרי חֹוָמה ִאּתְ אוַלת ּבָ ִּאיִהי ּגְ ִרים, ּ ִּדְתֵרי . ּוָבֵתי ָעֵרי ַהֲחּצֵ
א ִלּבָ י ִאית ּבְ ּתֵ ַמר , ֵתי ָעֵרי חֹוָמהִּאְתְקִריאו ּבָ, ִּאם ִאיּנון ִמָמאֵרי ּתֹוָרה, ּבָ ַגְווָנא ְדִאּתְ ּּכְ

ַרִים ָמְפָקנו ְדִמּצְ ּּבְ ִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם )שמות יד(, ּ ֹמאָלם)א''ט ע''דף ק (ְוַהּמַ . ּ וִמּשְׂ
ִרים, ַלֲאֵחִרים י ַהֲחּצֵ ּתֵ ְּדָלאו ִאיּנון ָמאֵרי ּתֹוָרה ִאְתְקִריאו ּבָ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ְוָהא ַא, ָאַמר ִרּבִ ַמר ּבֵ ִרים ְדִאּתְ ְחָנא ֲחּצֵ ּכַ ּׁשְ ית )אסתר ה(ּ ר ּבֵ ֲחּצַ ֲעמֹוד ּבַ  ַוּתַ
ֶלך ית ַהּמֶ ֶלך ַהְפִניִמית ֹנַכח ּבֵ ְַהּמֶ ֶלך ְסָתם. ְּ ְוְבָכל ֲאַתר ַהּמֶ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ .

ֲעמֹוד לֹוָתא, ֵאין ֲעִמיָדה, ַוּתַ ֶלך. ֶּאָלא ּצְ ית ַהּמֶ ְקָדׁשֹנ: ְֹנַכח ּבֵ ית ַהּמִ ָרֵאל, ַּכח ּבֵ   ְּדָכל ִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2118דף [ -ּ

לֹוָתא ִדְלהֹון ְלַתָמן ָלָאה ּצְ ִריִכין ְלּצַ ּּצְ ְקָדׁש, ּ ית ַהּמִ ּוְלֶמֱהִוי ֹנַכח ּבֵ ר . ּ ָהָכא ַמאן ֲחּצַ
ית ְיָי. ַּהְפִניִמית רֹות ּבֵ ֵרין ִאיּנון ַחּצְ ַּוַדאי ּתְ ּ'.  

א יָנא ַקִדיׁשָ ָּאַמר ֵליה ּבוּצִ ּ ֵרין , ּ ִריםּתְ א, ֲחּצֵ ִּאיּנון ִחּצֹוִנִיים ְדִלּבָ ֵרין ָאְזַנים , ּּ ְּוִאיּנון ּתְ
א ים ְפִניִמִיים. ְּדִלּבָ ּתִ ּוְתֵרין ּבָ ּ א, ּ י ְדִלּבָ ּתֵ ֵרין ּבָ ֵאי. ּּתְ י ּגוֹוָ ּתֵ ּוְתֵרין ִאיּנון ּבָ ּוְתֵרין ִאיּנון , ּ ּ

ָרֵאי ֵתי ּבָ ּוְבִזְמָנא ִדְיֵהא פוְרָקָנא. ּבָ ּ או, ּּ אּּגְ ֵהא ְלֻכְלהו ְלִאיּנון ְקִריִבין ְלִלּבָ ָּלה ּתְ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
א ִכיְנּתָ ּוְלִאֵלין ְרִחיִקין ְדִאְתְקִריבו, ׁשְ ּ לֹום )ישעיה נז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ לֹום ׁשָ  ׁשָ

רֹוב ָוה, ְּואֹוְקמוָה ָלָרחֹוק ֵמֲעֵביָרה, ָלָרחֹוק ְוַלּקָ ּצְ רֹוב ִמּמִ   .ְוַלּקָ

ַההוא ִז יֹוֵבל, ְמָנאּּבְ רוָעה ּבַ ִּפּקוָדא ִלְתקֹוַע ׁשֹוַפר ּתְ ּ  )ישעיה יח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ָמעו ׁשְ ְראו ְוִכְתקֹוַע ׁשֹוָפר ּתִ ְנׂשא ֵנס ָהִרים ּתִ ּּכִ ַגְווָנא ְדִבְתִקיַעת ׁשֹוָפר ְדיֹוְבָלא. ּ ּּכְ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ַּעְבִדין ָנְפֵקי ְלֵחירות פוְרָקָנ, ּ ְתַרְייָתאָּהִכי ּבְ ְתִקיַעת ׁשֹוָפר, א ּבַ ָרֵאל , ּבִ ל ִיׂשְ ין ּכָ ׁשִ ּנְ ִמְתּכַ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא ְּדִאיּנון ַעְבִדין ְדיֹוְבָלא, ֵמַאְרּבַ ּ ּ הֹון ַעְבִדין ַעל ְמָנת , ְּדָמאֵרי ּתֹוָרה. ּ ִּאית ּבְ

ל ְפָרס א וַמְטרֹוִניָתא, ְּלַקּבֵ ְּוִאְתְקִריאו ַעְבֵדי ַמְלּכָ אֲאָבל. ּ א ַקִדיׁשָ נֹוי ְדַמְלּכָ ּ ּבְ שמות (, ּ

ִרים ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי)יט ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ א,  ָוֶאּשָׂ ְבּתָ ְדֵפי ֵחיָוון ְדֶמְרּכַ ְּדִאיּנון ּגַ ּ ּּ.  

ַתר ָדא ִּפּקוָדא ּבָ ּ ֶבת, ּ ָּלֵתת ַלְלִוִים ָעִרים ָלׁשָ פו ּבַ. ּ ּתָ ּתָ ּוְבִגין ְדִאיּנון ָלא ִאׁשְ ּ ּ , ֶעְגָלאּ
יה ִריך הוא ָחַלק לֹון ְלַגּבֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ה ִמיֵני ִנּגון. ְּ ַכּמָ ִנין ֵליה ּבְ ְּלֶמֱהִוי ְמַנּגְ ְּדֹכֲהִנים . ּ

ֲעבֹוָדָתן יָרם וְלִזְמָרם, ּבַ ּוְלִוִיים ְלׁשִ ָרֵאל ִלְנִויֶהם, ּּ ֲעבֹוָדָתם. ְוִיׂשְ ן , ּכֲֹהִנים ּבַ ּמָ ְּדִאית ּתַ
ָמה ִפקוִדי ּּכַ   .ןּ

ִּפּקוָדא ַחד ָחה, ּ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ִמְקָדׁש', ב. ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ְּלִוִיים ׁשֹוְמִרין ּבַ ָרֵאל ִליָרא ִמן ' ג. ּ ִיׂשְ
ְקָדׁש ְקָדׁש', ד. ַּהּמִ ֵבית ַהּמִ ֲּעבֹוַדת ַהְלִוִיים ּבְ ּ ּכֲֹהִנים ', ו. ְּלַהְקִטיר ְקֹטֶרת ַפֲעַמִים', ה. ּ

ִמ רֹות ּבַ ֲחּצֹוּצְ ִמְקָדׁש', ז. ְּקָדׁשּתֹוְקִעים ּבַ ְּלַקֵדׁש ְזַרע ַאֲהֹרן ּבַ הוָנה ', ח. ּ ְגֵדי ּכְ ִּלְלּבֹוׁש ּבִ
ִמְקָדׁש ת ָיַדִים ְוַרְגַלִים', ט. ּּבַ ִמְקָדׁש, ְרִחיּצַ   .ַּלֲעבֹוד ּבַ

ִמְקָדׁש', י נֹות ּבַ ים ָקְרּבָ ִּלְפדֹות ְפסוֵלי ַהמוְקָדׁשִ, א''י. ִּלְהיֹות ַהּכֲֹהִנים עֹוׂשִ ּ ּ , ב''י. יןּּ
ִמיִני יֹום ַהּשְׁ ן ַהיֹוֶלֶדת ּבַ ִמְקָדׁש, ג''י. ָּקְרּבָ נֹות ּבַ ַלֲעׂשֹות ָהעֹוָלה , ד''י. ִּלְמלֹוַח ָקְרּבָ

ָפָטה ִמׁשְ ּּכְ ָפטֹו, ו''ט. ּ ִמׁשְ ַפט ַלּכֲֹהִנים, ז''ט. ַּלֲעׂשֹות ַהַחָטאת ּכְ ִמׁשְ ים ּכַ . ֲּאִכיַלת ֳקָדׁשִ
ָיֵרי ְמ, ז''י ָווָתן, י''ח. ָנחֹותֲּאִכיַלת ׁשְ ִמּצְ נֹות ְלֵבית , ט''י. ַלֲעׂשֹות ְמָנחֹות ּכְ ְלָהִביא ָקְרּבָ

ְקָדׁש ְקָדׁש', כ. ַּהּמִ   .ְּלָהִביא ֶנֶדר אֹו ְנָדָבה ְלֵבית ַהּמִ

מורֹות וְוָלדֹות, א''כ ים ּתְ נֹות ֳקָדׁשִ ְּלָהִביא ָקְרּבָ ִמיִדין , ב''כ. ּ ֵני ּתְ ְלַהְקִריב ׁשְ
ִהְלָכָת ַח, ג''כ. ןּכְ ְזּבֵ ִמיד ַעל ַהּמִ   .ְלַהְדִליק ֵאׁש ּתָ

ן, ד''כ רוַמת ַהֶדׁשֶ ַּלֲעׂשֹות ּתְ נֹוָרה, ה''כ. ּ ְלַהְקִריב ִמְנָחה , ו''כ. ְלַהְדִליק ֵנרֹות ַהּמְ
ָכל יֹום ת, ז''כ. ּבְ ּבָ ׁשַ ְּלַהְסִדיר ֶלֶחם וְלבֹוָנה, ח''כ. ְּלַהְקִריב מוַסף ּבְ ְלַהְקִריב , ט''כ. ּ

ֹראׁש ֹחֶדׁשָקְר ן מוַסף ּבְ ז', ל. ּּבָ יֹום ָהעֹוֶמר , א''ל. ְּיֵמי ַהֶפַסח' ְלַהְקִריב ּבְ ְלַהְקִריב ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2119דף [ -ּ

ֶבׂש ְלעֹוָלה ן , ג'' ל)היינו ספירת העומר(. ָהעֹוֶמר )קרבן(ְלַהְקִריב , ב''ל. ּכֶ ְלַהְקִריב ָקְרּבָ
בועֹות ׁשָ ּמוָסף ּבְ י ַהֶלֶחם ּבְ, ד''ל. ּ ּתֵ בועֹותְּלַהְקִריב ׁשְ ֹראׁש , ה''ל. ּׁשָ ְּלַהְקִריב מוָסף ּבְ

ָנה פוִרים, ו''ל. ַהּשָׁ יֹום ַהּכִ ְּלַהְקִריב מוָסף ּבְ ז, ז''ל. ּּ , ח''ל. ְיֵמי ֶהָחג' ְּלַהְקִריב מוָסף ּבְ
  ְּלַהְקִריב מוָסף

ֶרת ִמיִני ֲעּצֶ ׁשְ ֵאׁש, ל''ט. ּבִ רֹוף ֶאת ַהנֹוָתר ּבָ ים ', מ. ִלׂשְ רֹוף ֳקָדׁשִ ִנְטָמאוִלׂשְ . ּׁשֶ
פוִרים, א''מ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ַּלֲעבֹוד ּכֵֹהן ּגָ ּ.  

ֶהְקֵדׁש ֶקֶרן ָוחֹוֶמׁש, ב''מ  )א להביא החוטא קרבן חטאת על חטאו''ס(, ג''מ. ַּהּמֹוֵעל ּבַ
ן ַחָטאת לוי ַעל ְסֵפקֹו, ד''מ. ָקְרּבָ ם ּתָ ם ַוַדאי, ה''מ. ָּאׁשָ ן ָאׁשָ ַּעל ַהָידוַע, ָּקְרּבָ , ו''מ. ּ

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ָטעו, ז''מ. ָּקְרּבָ דֹוָלה ׁשֶ ן ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ָּקְרּבָ ְּלַהְקִריב ַהָזב ַאַחר , ח''מ. ּ
ִיָטֵהר ָטֵהר, ט''מ. ׁשֶ ּתִ ן ָזָבה ַאַחר ׁשֶ ן יֹוְלדֹות', נ. ָקְרּבָ ן ְמּצֹוָרִעים, א''נ. ָקְרּבָ , ָקְרּבָ

ָאר ִפקוִדין ן ְוֵאיָלך ׁשְ ּמָ ִּמּתַ ּ ְ.  

  ]ב''ט ע''דף ק -' גהר חלק זו[

אן אֹוָמָאה ָעַלְייכו, ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ י, ּּבְ ְעדו ִמּנִ א , ָּלא ּתַ ִנין ְלקוְדׁשָ ַּעד ְדַאְתִקין ָקְרּבְ ּּ
ִריך הוא ּּבְ ן ַלְיָי. ְ א ִאיִהי ָקְרּבָ ִכיְנּתָ א', ִּדׁשְ ָכל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ְדַמְלּכָ ִלים, ּּבְ ִחּבוָרא ׁשְ , ּּבְ

ְדַכר ְו אּבִ ָכל ֵאָבִרים. ּנוְקּבָ ְּדִאיּנון, ּבְ א: ּ ֵריׁשָ הֹון ּבְ ַעְייִנין, ִמּנְ ט ''דף ק(ּאוְדִנין . ַעְייִנין ּבְ

י אוְדִנין)ב''ע חֹוָטָמא. ּ ְלַגּבֵ ַאְנִפין. חֹוָטָמא ּבְ ַּאְנִפין ּבְ פוָמא. ּ ּפוָמא ּבְ ּ גֹון . ּ  )מלכים ב ד(ּכְ
ם ִפיו ַעל ִפיו ְוֵעיָניו ַעל ַּוָיׂשֶ ּ ּוְבָדא ֲהָוה ְמַחֶיה ַהֶיֶלד.  ֵעיָניוּ ּ א. ּ ִעם , ְּוָהִכי ְיִדין ְדַמְלּכָ

גוָפא, ְּיִדין ְדַמְטרֹוִניָתא ּּגוָפא ּבְ ָכל ֵאָבִרים ִדיֵליה, ּ ּּבְ ִלים. ּ ָנא ׁשְ   .ָקְרּבְ

ָתא ָלא ִאּתְ ר ָנׁש ּבְ ַּפְלגו ּגוָפא ִאיהו, ְּדּבַ ּ ּ ְרָיא ָעֵליה, ּ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ  )א כד''ס(ָהִכי . ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְּ ִכיְנּתָ ָנא ִעם ׁשְ ָקְרּבְ ָרֵאל, ָּלאו ִאיהו ּבְ ָכל ִיׂשְ י , ּבְ ְּדִאיּנון ַאְנׁשֵ ּ

ְּדִאיּנון ֵאָבִרים ִדיָלה, ִּמדֹות ּ ּ ן. ּ ּמָ ְרָיא ּתַ ִּעַלת ָהִעלֹות ָלא ׁשַ א , ּ ּוְכִאלו ָלא ֲהָוה קוְדׁשָ ּ ּּ
ִריך הוא ַחד ּּבְ יה, ְ ִכיְנּתֵ ַתר ְדָלאו ִאיהו ִעם ׁשְ ּּבָ ּ א ְמַרֲחָקא ִמן . ּ ִכיְנּתָ ה ָלָאֶרץ ִדׁשְ ּוְבחוּצָ ּ ּ

ְעָלה ה ָלָאֶרץ, ּּבַ חוּצָ ל ַהָדר ּבְ ַמר ּכָ ִּאּתְ ֵאין לֹו ֱאלֹוַה, ּ ִמי ׁשֶ ּדֹוֶמה ּכְ ן . ּ ּמָ ִגין ְדֵלית ּתַ ּּבְ
ה ָלָאֶרץ חוּצָ ִנין ּבְ ּוְלִזְמָנא ְדקוְד. ָּקְרּבְ ּ יהּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא ִמְתָקֵרב ִעם ׁשְ א ּבְ ּׁשָ ּ ִּאְתַקָיים , ְ

יה ַהאי ְקָרא יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(, ּּבֵ מֹו ֶאָחד' ּ ּבַ ְרָיא . ֶּאָחד וׁשְ ְּוִעַלת ָהִעלֹות ׁשַ ּ
  .ָּעַלְייהו

ִנין ֲאַתר ְדָקְרּבְ לֹוִתין ּבַ ב ְדָתִקינו ֲאָבָהן ּצְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ין ְורוִחין ַהאי. ּ ּ ִאיהו ְלָקְרָבא ַנְפׁשִ ּ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְכִלִיים ְלקוְדׁשָ ָמִתין ְדִאיּנון ׂשִ ְּוִנׁשְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ י ּגוָפא ֲאָבל . ּ ֵאָבִרין ְלַגּבֵ ּּכְ

ְטָרא ְדכוְרְסָיין וַמְלָאִכין ִּמּסִ ּ ְּדִאיּנון ּגוִפין ְוֵאָבִרין, ּ ּ א וִמַמ, ּ ְלּכָ ִּדְלַבר ִמּמַ ֵלית , ְטרֹוִניָתאּ
ָנא ן ָקְרּבְ ּמָ כוְרְסָייא. ּתַ ַמר ּבְ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ ס ָיה )שמות יז(, ּ י ָיד ַעל ּכֵ ַּויאֶמר ּכִ חסר , כס( .ּ

נו)ירמיה יז( )ה''ו חסר משם הוי''א ה''נ( )'מכס א בֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקָדׁשֵ א ּכָ ּסֵ ּ ּכִ ּ .
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ֵפרוָדא   ֶהן )ישעיה לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאיּנון ְלַבר, ִּאיהו ְלגֹו. ִּמן ּגוָפאְּוֵאָבִרין ּבְ
ה ֲעקו חוּצָ ֶּאְרֶאָלם ּצָ ּ ה ַוַדאי, ּ ּחוּצָ ּ.  

ְְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך א, ּ לֹוָתא ְדאֹוְקמוָה ַקְדָמֵאי, ְּלַאְחְזָרא ָלן ְלֵבי ַמְקְדׁשָ ְּלַקֵיים ּצְ ּ ְיִהי , ּ
ָָרּצֹון ִמְלָפֶניך ְגבוֵלנו '  ְיָיּ נו ְוִתָטֵענו ּבִ ְמָחה ְלַאְרּצֵ ֲעֵלנו ְבׂשִ ּתַ ֶּאֹלֵקינו ִואֹלֵקי ֲאבֹוֵתינו ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִסְדָרן ִמיִדין ּכְ נֹות חֹובֹוֵתינו ּתְ ה ְלָפֶניך ֶאת ָקְרּבָ ם ַנֲעׂשֶ ְּוׁשָ ִסדוָרא ִדיֵליה, ָ ל ַחד ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ,
ִהְלָכָתן ּומוָסִפין ּכְ ָרֵאלִּדְכָען ְלַבר . ּ ִנין, ֵּמַאְרָעא ְדִיׂשְ ן ָקְרּבְ ּמָ גוִפין ִדְבִריָאה, ֵלית ּתַ ּּכְ ּ ,

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ילות ִדיֵליה, ְּ ְטָרא ַדֲאּצִ ִּמּסִ ּ ּ ן ִפרוָדא , ּ ּמָ ֵּלית ּתַ ּ
א ִאיִהי ִיחוֵדיה. ְּוַאְפָרׁשוָתא ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ּ ּוִבְרָכֵתיה, ּ ּוְקדוׁשָ, ּ , ְּוָלא ִאְתְקִריַאת גוָפא. ֵּתיהּ

כוְרַסָיין מו ּבְ ד ִאְתַגׁשְ ֶּאָלא ּכַ ּוַמְלָאִכין ִדְבִריָאה, ּ ָפָלה, ּ גוָפא ׁשְ א ּבְ ׁשָ ָמָתא ְדִאְתַלּבְ ִנׁשְ ּּכְ ּ .
ּוְבִגין ָדא א, ּ א ִאיִהי ְלַבר ֵמֵהיָכָלא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ִכיְנּתָ ד ׁשְ ּּכַ ּוְלַבר ִמּכוְרְסָיין ִדיָל, ּ ּ , ּהּ

יה ִאלו ָלא ֲהָוה ַחד ִעּמֵ ְבָיכֹול ּכְ ּּכִ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ א ֶעְליֹון ְדִאיהו ּגוָפא ְלקוְדׁשָ ְטָרא ְדִכּסֵ ִּמּסִ ּ ּ ּ ּ ְּ יה, ּ ְלָיין ִמּנֵ ּוַמְלָאִכין ְדּתַ ּ ּ ,
ְלָיין ִמן ּגוָפא ֵאָבִרין ְדּתַ ּּכְ ְּדִאיּנון ְדכוִרין, ּ ּ ּ ָזרו ִמ. ּ ָמִתין ְדִאְתּגְ ְּוִנׁשְ ֵּניה ְדכוִריןּ ּ א . ּ ּסֵ ּכִ

ְנָייָנא א, ּתִ ִכיְנּתָ ּּגוָפא ִדׁשְ יה, ּ ְלָיין ִמּנֵ ָמִתין ְדּתַ ְּוָכל ִנׁשְ ְלָיין . ּנוְקִבין, ּ ּוַמְלָאִכין ְדּתַ ּ
ֵּמַההוא ּכוְרְסָייא יה. ּנוְקִבין, ּ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ קוְדׁשָ ּוָקִריבו ִדְלהֹון ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ.  

יהָּהִכי ִיחוד  ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ י , ְּ ָמִתין ְלַגּבֵ ִנׁשְ ב ְדִאיּנון ּכְ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ּּכוְרְסָייא וַמְלָאִכין ך ִעַלת ָהִעלֹות, ּ ָּהִכי ִאיּנון ְלַגּבָ ּ ְ גוָפא, ּ ְּדַאְנּתְ הוא ִדְמַייֵחד לֹון, ּּכְ ּ ּ ,

ְוְבִגין ָדא ֱאמוָנה ִדיָלך ּבְ, ּוְמָקֵרב לֹון ּ ּ ּ ְמָתא, הֹוןּ ְּדֶתֱהִוי ַאְנּתְ , ְְוַאְנּתְ ֵלית ֲעָלך ִנׁשְ
ה גוָפא ְלַגּבָ ּּכְ מֹות, ּ ָמה ַלְנׁשָ ְּדַאְנּתְ הוא ְנׁשָ ָמה ֲעָלך, ּ ַאְנּתְ , ְְוָלא ֱאָלָהא ֲעָלך, ְְוֵלית ְנׁשָ
ּוְלָגאו ִמּכָֹלא, ְּלַבר ִמּכָֹלא ּוְלֵעיָלא ִמּכָֹלא, ּוְלָכל ִסְטָרא, ּ ּ א ִמּכָֹלאּוְלַת, ּ ְוֵלית ֱאָלָהא . ּּתָ

א, ָאֳחָרא ר ְסִפיָרן, ּוִמּכֹל ִסְטָרא, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ּוִמְלגֹו ְדֶעׂשֶ הֹון ּכָֹלא, ּ ְּדִמּנְ ּוְבהֹון ּכָֹלא , ּ ּ
ָכל ְסִפיָרה ְלָיא ְוַאְנּתְ ּבְ ה, ּתַ ה ְוָרְחּבָ ָאְרּכָ א, ּּבְ ל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ּוֵבין ּכָ ּ, 

ּוְבעֹוִבי ְדָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה ּ ּ.  

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּוַאְנּתְ הוא ִדְמָקֵרב ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ָכל ְסִפיָרה וְסִפיָרה, ּ ּוְבָכל , ּּבְ
הֹון ְלָיין ִמּנְ ַּעְנִפין ִדְנהֹוִרין ְדּתַ ָגְרִמין, ּ ר, ְועֹור, ְוִגיִדין, ּכְ ְלָיין ִמן ּגו, ּוָבׂשָ ְּדּתַ ְוַאְנּתְ . ָפאּ

ֵּלית ָלך ּגוָפא א, ְוָלא ֵאָבִרים, ְ ְּוֵלית ָלך נוְקּבָ ִני. ָ ָלא ׁשֵ ְְיֵהא ַרֲעָוא ִדיָלך. ֶּאָלא ֶאָחד ּבְ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ִּדְתָקֵרב ַאְנּתְ ׁשְ ּ ילות ִדיָלה, ְּ ין ְדִאיּנון ֲאּצִ ָכל ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ְּדִאיּנון ִנ ָמִתין ְדַבֲעֵלי ִמדֹותּ ּׁשְ ָרֵאל. ּ יֵאי ִיׂשְ ּבֹוִרים. ֲחִסיִדים. ְנבֹוִנים. ֲחָכִמים. ְנׂשִ . ּגִ
י ֱאֶמת ִדיִקים. ְנִביִאים. ַאְנׁשֵ ילות. ְמָלִכים. ּּצַ ְלהו ַדֲאּצִ ּּכֻ ּ ּ ְּדִאית ָאֳחָרִנין ִדְבִריָאה. ּ ּ.  

ן א ִאיִהי ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ָחה, ִּדׁשְ ׁשְ ֶמן ַהּמִ אֹור.ׁשֶ ֶמן ַלּמָ גֹון ,  ִמיִמיָנא ׁשֶ  ֶאת )בראשית א(ּכְ
דֹול אֹור ַהּגָ ָמאָלא. ַהּמָ ְטָרא ִדׂשְ ַחת ֹקֶדׁש ִאיהו ִמּסִ ֶמן ִמׁשְ ּׁשֶ ּתָ ֶאת , ּ ה ְוִקַדׁשְ ַמר ּבָ ְּדִאּתְ ּ ּ

ַּהְלִוִים ִתית. ּ ֶמן ּכָ ִדיק, ׁשֶ ְטָרא ְדּצַ ִּאיִהי ִמּסִ ין ֵמ, ּ ִתיׁשִ ִתיׁש ּכְ ְּדִאיהו ּכָ ֵּאָבִרין ְדִאיּנון ּ ּ
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י ְפִתיָלה, ֵזיִתים ָחא ְלַגּבִ ְכָלא. ְּלַאֲחָתא ִמׁשְ ן ִאיִהי ִיְרָאה. ְּפִתיָלה ּתֵ ּמָ ּוְגבוָרה ִמּתַ ּוְלִוִים , ּ ּ
ְקָדׁש   .ּׁשֹוְמִרין ַהּמִ

ְקָדׁש ן ִפּקוָדא ִליָרא ִמן ַהּמִ ּמָ ּוִמּתַ ּ ִמְק, ּּ ַות ֲעבֹוַדת ַהְלִוִים ּבַ ְּוִאיהו ִמּצְ ּ כּ ד ''ָּדׁש ּבְ
ִרין ֳקָדָמך יָרה וְבִזְמָרה ֲהוֹו ְמַזּמְ ׁשִ ָמרֹות ְלִוִים ִדְבהֹון ְלִוִים ּבְ ְִמׁשְ ּ ּּ א , ּ ִכיְנּתָ ְּלַסְלָקא ׁשְ

הֹון ַלְיָי יָרה ְוִזְמָרה ּבְ יָרה ְוִזְמָרה כ''כ. 'ְּדִאיִהי ׁשִ ָבן ְידֹוָ, ו''ד ִעם ׁשִ חוׁשְ ַּוֲאַבְתֵריה . ד''ּּכְ
ִּפּקוָדא ִריך הואּ א ּבְ ִמיד ְלקוְדׁשָ ַות ְקֹטֶרת ּתָ ּ ִאיִהי ִמּצְ ְּ ָנא, ּ ָקְרּבְ   .ּוְקֹטֶרת ּכְ

  ]א''י ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ח אֹוָתה ִלְנָתֶחיָה יט ֶאת ָהעֹוָלה ְוִנּתַ ל . ְּוִהְפׁשִ ִלין ּכָ ְּוֵאמוִרין וְפָדִרין ְדִאיּנון ִמְתַאּכְ ּ ּ ּ
יה ִאיּנ)א''י ע''דף ק(, ַּהַלְיָלה ָפָרה ְדֵאָבִרין ְדגוָפא ִדיֵליה ְוַנְפׁשֵ ּון ּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא ִיּתֹוְקדון , ּּ ּ
ם ֵגיִהּנָ ְות, ּבְ יָדא ְדַמְלָאך ַהּמָ רון ּבִ ְְוָלא ִיְתַמּסְ ּ ר ָהָרע, ּ ִיּצֶ ר ָנׁש ָחב ּבְ ּוְבִגין ְדּבַ ְּדִאיהו , ּ ּ
פֹוִני ָזָבא ֵליה ֵמ, ּצְ פֹון ְלׁשֵ ּצָ ִחיָטתֹו ּבַ פֹוִניָּהִכי ׁשְ   .ַּההוא ּצְ

ִנין הו ַקל ָוחֹוֶמר ִמְנִביִאים, ּוְבָקְרּבְ ם ְיהֹוָ, ּטֹול ּבְ ב ְדתֹוָרה ִאיִהי ׁשֵ ְּדַאף ַעל ּגַ , ה''ּ
ה  ַמר ּבָ ּוְנבוָאה ְדִאּתְ ּ ּ ִניֶחנו' ּ רוַח ְיָי)ישעיה סג(ּ ל ָדא. ּּתְ ל ָמאֵרי ּתֹוָרה , ִּעם ּכָ ָלאו ּכָ

ִקיִלין ל ְנִבי, ׁשְ ִקיִליןְוָלאו ּכָ א, ְּדִאית ְנִביִאים, ִאים ׁשְ ין ְדַמְלּכָ ְלבוׁשִ ִּדְנבוָאה ִדְלהֹון ּבִ ּ ּ ּ ּ ,
ַעל ֶפה ְּוָהִכי הוא אֹוַרְייָתא ְדּבְ ָמה ָמאֵרי ְסֵפקֹות וֵפרוִקין, ּ ּּכַ א, ּ א ְדַמְלּכָ ְלבוׁשָ ּּבִ ּ.  

יר ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדַסְלִקין ַיּתִ ֵאָבִרים ְדגוָפא ְדַמְל, ּ ּּבְ ּ אּ הֹון ָוֶאְרֶאה, ּכָ ַמר ּבְ , ְּדִאּתְ
ַמְרֶאה, ְוָרִאיִתי ַעְייִנין, ּבַ ְמֲעך ָיֵראִתי'  ְיָי)חבקוק ג(. ּבְ י ׁשִ ַמְעּתִ ִמיָעה, ָׁשָ ׁשְ ְיֶחְזֵקאל . ּבִ

לוֵתיה וְנִביאוֵתיה ְמַעְייִנין ּכְ ִּאְסּתַ ּ ּ ּ ִמיָעה. ּ ׁשְ ֲּחַבּקוק ֵמאוְדִנין ּבִ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ אל ָחָזא ְיֶחְזֵק, ּ
ְרִאָייה ָבה ּבִ ל ִאֵלין ַמְראֹות ְדֶמְרּכָ ּּכָ ֶכל, ּ ֵעין ַהּשֵׂ ִמיָעה, ֲּחַבּקוק. ּבְ ׁשְ ְוִאית ְנִביָאה . ּבִ

פוָמא ִּדְנבוָאֵתיה ּבְ ּ ּ ע ַעל ִפי)ישעיה ו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ַוִיּגַ ְּנבוָאה ָאֳחָרא ֵמֵריָחא . ּ
ֹבא ִבי ָהרוַח)יחזקאל ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדחֹוָטָמא ַיד. ּ ַוּתָ ְּוִאית ִדְנבוָאֵתיה ּבְ ּ ֲהָדא , ּ

ה)הושע יב(, ּהוא ִדְכִתיב ִביִאים ֲאַדּמֶ ֶלך. ּ וְבַיד ַהּנְ ַחִיי ַהּמֶ ְְוַאֲחָרִנין ִלְפִנים ּבְ ְוָאֳחָרִנין , ּ
  .ִלְפַני ִלְפִנים

אֹוַרְייָתא ִטי, ְוָהִכי ּבְ ּוְלֵעיָלא , ּת ְדִסְתֵרי ּתֹוָרה''סֹודֹו, ת''ֹוְּדָרׁש, ת''ְרָאיֹו, ם''ְּפׁשָ ּ
ְלהו ַלְיהֹוָ' ִסְתֵרי ְסָתִרים ַלה ִנין ּכֻ ב ְדָקְרּבָ ִנין ַאף ַעל ּגַ ָקְרּבָ ָּהִכי ּבְ ִּאיהו ָנִטיל ּכָֹלא, ה''ּּ ּ ,

יְרָיין ִדיֵליה ִנין ְלַמׁשִ ּוָפִליג ָקְרּבָ ּ ָלִבים. ּ הֹון ָפִליג ַלּכְ ִנין ְפסוִליןִּאינון ָקְר, ִּמּנְ ּּבָ ְּדָיִהיב , ּ
ֶלב''ְלהֹון ְלָסָמֵא ְרָייֵתיה, ל ּכֶ ּוְלַמּשִׁ א. ּ ּוְבִגין ָדא ֲהָוה ָנִחית ִדיוְקָנא ְדַכְלּבָ ּ ּ ּ הֹון . ּּ ּוִמּנְ

ִדים ְבִעיָרן, ְלׁשֵ הֹון ּכִ ֵרת, ְּדִאית ּבְ ַמְלָאֵכי ַהּשָׁ הֹון ּכְ א, ּוִמּנְ ְבֵני ָנׁשָ הֹון ּכִ ּון ְלִאיּנ. ּוִמּנְ
ִדים ׁשֵ ְּדעֹוָבֵדהֹון ּכַ ִדים, ּ ֵנהֹון ַלׁשֵ   .ָּפִליג ָקְרּבָ

ַמְלָאִכין ִּאֵלין ְדעֹוָבֵדיהֹון ּכְ ִנין ִדְלהֹון ְלַמְלָאִכים, ּ ָּפִליג ָקְרּבָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
י)במדבר כח( ִני ַלְחִמי ְלִאּשַׁ ִנין ִדְלהֹון.  ֶאת ָקְרּבָ ְּדִאיּנון ָקְרּבָ ּ ְבִעיָרןָלאו ּתַ, ּ . ְלָיין ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2122דף [ -ּ

ִנין ִדְבִעיָרן ְּדָקְרּבָ י ָהָאֶרץ, ּ ִּאיּנון ְדַעּמֵ ִנין . ּ א)דמלאכין(ִּאיּנון ָקְרּבְ לֹוִתין , ּ ִדְבֵני ָנׁשָ ּצְ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים. ְועֹוָבִדין ָטִבין ִנין ְדּתַ ִּאֵלין ָמאֵרי ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא, ָּמאֵרי ִמדֹות, ָקְרּבָ ּ ,

ִניִזין ִדְבהֹוןְוִסְתִרין ַגְרֵמיה, ּ ּגְ ִריך הוא ָנִחית הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ִנין ִדְלהֹון, ְּ ָלא ָקְרּבָ , ְּלַקּבְ
ִמיָמה' ְּדִאיִהי ּתֹוַרת ה א, ּתְ א ַקִדיׁשָ ִכיְנּתָ   .ִּמדֹות' ֵמי, ּׁשְ

ָנן ָיֵרי ְמָנ, ְּוַתְלִמיֵדי ְדַרּבָ ֲאִכיַלת ׁשְ ִּאיּנון ִמִלין ִדְלהֹון ּכַ ִרין , חֹותּּ ּבְ ְּוִאית ָאֳחָרִנין ְדִמְתּגַ
ָמן, ָּעַלְייהו ֲאִכיַלת ְמָנחֹות ַעּצְ ְּדאֹוַרְייָתא ִדְלהֹון ּכַ ָיֵרי ְמָנחֹות, ּ ְוִאית ָאֳחָרִנין . ְוָלא ׁשְ

ים ְּדאֹוַרְייָתא ִדְלהֹון ֲאִכיַלת ֳקָדׁשִ א, ּ ה ִמיִנין ְלַמְלּכָ ּמָ ְוָכל ְמָנחֹות . ַמֲאָכִלים ִמּכַ
ִניןְּד ֵביָתא ִדיֵליה, ַּמֲאָכִלין ְדָקְרּבָ ְלהו ּבְ ִריך הוא ְלָקְרָבא ֵליה ּכֻ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּדִאיִהי , ְ

א ִכיְנּתָ ִחיָרה. ׁשְ ֵבית ַהּבְ נֹות ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ִפּקוָדא ְלָקְרָבא ָקְרּבָ י ִאם )ירמיה ט(ְּלַקֵיים , ּּ  ּכִ
ְתַהֵל ֹזאת ִיְתַהֵלל ַהּמִ ּּבְ   .'ל ְוגֹוּ

ָמה דֹורֹוֵני ְלֵחי ֵליה ּכַ סֹוי ְוׁשוְלָטֵני ַמְלכוָתא ׁשַ א ַדֲהוֹו ַעְבדֹוי ַוֲאַפְרּכְ ְּלַמְלּכָ ּ ּ ּ , ָאַמר, ּ
ַלח ִלי דֹורֹוָנא ַּמאן ְדָבֵעי ְלִמׁשְ ַיָדא ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ַלח ֶאָלא ּבְ ָּלא ִיׁשְ ּ ה , ּ ְּלַקֵיים ּבָ תהלים (ּ

ּכֹ)קג ּ וַמְלכותֹו ּבַ ָלהּ ן ַלה. ל ָמׁשָ א ָקְרּבָ ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ִאְתְקִריַאת ׁשְ ם ', עֹוָלה ַלה', ּ ָאׁשָ
ן ִנדֹות ְויֹוְלדֹות וְמּצֹוָרִעים ְוָזִבים ְוָזבֹות', ַלה ַּוֲאִפילו ָקְרּבָ ּ ּ ִריך ְלָקְרָבא ַלְיָי, ּ ְּכָֹלא ּצָ ּ ,'

יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ּוְלָבַתר ִאיִהי ְפִליַגת ְלֹכָל, ּ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה )משלי לא(, ּא ֲהָדא הוא ִדְכִתיבּ ּתֵ ּ ַוּתִ
ַּוֲאִפילו ְמזֹוָנא ְדֵחיָוון, ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה ּ ִעיָרן, ּ עֹוִרים ַמֲאָכל ּבְ ן ׂשְ גֹון ָקְרּבָ ּוַמֲאַכל , ּכְ

א ָפחֹות ְדֵבי ַמְלּכָ ֲּעָבִדים וׁשְ ַּוֲאִפילו ְדַכְלֵבי וְדֲחָמֵרי וְגַמֵלי, ּ ּּ ּ ּ ֹכל ,ּ ה וַמְלכותֹו ּבְ ּ ְלַקֵיים ּבָ ּ ּ ּ
ָלה ּוְמָנָלן ְדַעל ְיָדָהא ָפִליג ּכָֹלא. ָמׁשָ ּ ּ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה, ּ ּתֵ יב ַוּתִ ִּדְכּתִ ּ.  

ן י ִריך הוא ּבֶ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ן י' ו, ה''ְּ ִליל יה, ה''ּבֶ ִלימו ִדיֵליה ה. ו''ּכָ ּוׁשְ ּ ּ ִאיִהי ', ּ
ן ַלְידֹוָ. ד''עֹוָלה ַלְידֹוָ ָלִמים ַלְיָי. ד''ָקְרּבָ ְּקִריבו ִדיֵליה. 'ׁשְ ּ ִלימו ִדיֵליה, ּ ּׁשְ ּ ִלים , ּ ְּדֵביה ַאׁשְ ּ

  .ד''ְלֶמֱהִוי ְידֹוָ, ו''יה

יה ְּוֹכָלא ִאְתַהָדר ּבֵ ּ ּוְבִגין ָדא , ּ י ַלְידֹוָ,  זֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם)שמות כב(ּ ְלּתִ , ֹוּד ְלַבד''ּבִ
ָנא ָקְרּבַ ְּדָלא ָיִהיב ׁשוְלָטנוָתא ְלִסְטָרא ָאֳחָרא ּבְ ּ ְּדָכל ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ָעְלָמא ְדֵפרוָדא , ּ ּ ּ

ֵמיה, ְּוֵלית לֹון ְקִריָבא ְוִיחוָדא, ִּאיּנון ִריך הוא ַאְפִריׁש לֹון ִמּשְׁ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ גֹון , ְּ ּכְ
ך ֵמאֹור ְְדַאְפִריׁש ֹחׁשֶ ין ָהאֹור וֵבין )בראשית א(,  ִדְכִתיבֲּהָדא הוא, ּ ּ ַוַיְבֵדל ֱאֹלִהים ּבֵ ּ ּ

ך ִריך הוא ַמה ְדַאְפִריׁש. ְַהֹחׁשֶ א ּבְ ּוַמאן ְדָקִריב ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַמאן ְדָקִריב ְמָסֲאבו ְדִנָדה , ְּ ּּכְ ּ ּ ּ
ִנַדת טוְמָאָתה ֹלא )ויקרא יח(ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא , ְּלַבְעָלה ה ּבְ ּ ְוֶאל ִאּשָׁ ּ ְקַרב ְלַגלֹות ּ ּּתִ
  .ֶּעְרָוָתה

  ]ב''י ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ִקיִלין ְלֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵּקירוב, ְּוַהאי ֹלא ְתַגֶלה ֶעְרָוָתן ְּדָכל ִסְטִרין , ְּדָכל ֶעְרָיין ׁשְ
ַמר, ָאֳחָרִנין ַאְרּצֹוָתם)בראשית י(, ָּעַלְייהו ִאּתְ ּ ֵמֵאֶלה ִנְפְרדו ִאִיי ַהּגֹוִים ּבְ ּ ּ וְכִתיב .ּ

גֹוֵיֶהם ַאְרּצֹוָתם ּבְ ַלל ְיָי. ִלְלׁשֹונֹוָתם ּבְ ם ּבָ י ׁשָ ם ' ּוְכִתיב ּכִ ם ֱהִפיּצָ ל ָהָאֶרץ וִמּשָׁ ַפת ּכָ ּׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2123דף [ -ּ

ָנא ְלִסְטִרין ָאֳחָרִנין. ד''ְידֹוָ ְּוָכל ַמאן ְדָקִריב ׁשום ָקְרּבָ ִריך הוא ַאְפִריׁש ֵליה , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵמיה ֵמיהְוֵלית, ִּמּשְׁ ׁשְ ּ ֵליה חוָלָקא ּבִ ּ ָאר . ּ ל ׁשְ ָרֵאל ִמּכָ ַחר לֹון ְלִיׂשְ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַחר ה)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּאוִמין ָ וְבך ּבָ ְייהו ְלחוָלֵקיה. 'ּ ּוָפִליג לֹון ִמּנַ ּ ּ ֲהָדא , ּ
י )דברים לב(, ּהוא ִדְכִתיב   .ַעּמֹו'  ֵחֶלק ְיָי)ב''י ע''דף ק (ּכִ

ֵמיה ּוְבִגין ָדא ָיִהיב לֹון אֹוַרְייָתא ִמּשְׁ ּ ִמי ְלֹעָלם ְוֶזה ִזְכִרי ְלֹדר דֹר)שמות ג(. ּ , ּ ֶזה ּשְׁ
ְּוָהא אוְקמוָה י ִמי''ּ ָוה. ח''רמ, ה ִעם ִזְכִרי''ו. ה''שס, ה ִעם ׁשְ ָוה וִמּצְ ָכל ִמּצְ יר , ּּבְ ָקׁשִ

ֵמיה ׁשְ ָרֵאל ּבִ ל ֵאֶבר ְוֵאֶבר ִדְלהֹוןְלֶמֱהִו, ּלֹון ְלִיׂשְ יה, ּי ּכָ ּחוַלק ַעְדֵביה ְוַאֲחָסְנּתֵ ּ ּוְבִגין . ּ
  .'ָּדא זֹוֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ְוגֹו

ָפא ַלְיָי ּתְ ָרֵאל ְלׁשַ ִריִכין ִיׂשְ ֲהִליָכה ִדְלהֹון', ּצְ ָהִקיץ ִדְלהֹון, ּּבַ יב. ּּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,
ִהְתַהֶלְכך ּתַ)משלי ו( ָ ּבְ יֶחךּ מֹור ָעֶליך ַוֲהִקיּצֹוָת ִהיא ְתׂשִ ׁשְ ך ּתִ ְכּבְ ׁשָ ְָנֶחה אֹוָתך ּבְ ָ ָ ָקם . ְ

יה ַטח ַקּמֵ ּתְ ְלִמיָדא ְוִאׁשְ ַּההוא ּתַ ָאה ִאיהו חוָלֵקיה, ּ ְּוָאַמר ַזּכָ ּ ַמע ִמִלין , ּ ְּדַמאן ְדָזֵכי ְלִמׁשְ ּ ּ
ם ְיָי, ִּאֵלין ְלהו ׁשֵ ּּכֻ ָכל ִסְטָרא' ּ ָכל ִסְטרֹויְוָלא ָנִפיק , ּבְ יה ְלַבר ּבְ  )כ רעיא מהימנא''ע(. ִּמּנֵ

 )'א פקודא להקריב וכו''ט ע''כ(

י ְיהוָדה ָפַתח', ּ ְוִכי ֹתאְמרו ַמה ֹנאַכל ְוגֹו)ויקרא כה( ִּרּבִ ְיָי)תהלים לז(, ּ ַטח ּבַ ה '  ּבְ ַוֲעׂשֵ
ָכן ֶאֶרץ וְרֵעה ֱאמוָנה ּטֹוב ׁשְ ר ָנׁש ְיֵהא ָזִהיר ּבְ. ּ יה , ָּמאֵריהְלעֹוָלם ּבַ ק ִלּבֵ ִּויַדּבֵ

ְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה ּּבִ ָמאֵריה, ּ ִלים ּבְ ִגין ִדיֱהִוי ׁשְ ּּבְ יה. ּ ִלים ּבֵ ְּדַכד ֶיֱהִוי ׁשְ ָלא ַיְכִלין , ּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ א ֵליה ּכָ   .ְּלַאְבָאׁשָ

א ֲחֵזי ְיָי, ּתָ ַטח ּבַ ה טֹוב' ּבְ ה טֹוב, ַוֲעׂשֵ ִניָנןֶּאָלא ָהִכי . ַמאי ַוֲעׂשֵ עֹוְבָדא , ּתַ ּבְ
א ְּוָהא אוְקמוָה. ִּיְתַער עֹוְבָדא ִדְלֵעיָלא, ִּדְלַתּתָ יֶתם אֹוָתם, ּ ְבָיכֹול, ַוֲעׂשִ ַּאּתון , ּכִ

ַעְבדון ְלהֹון א, ּּתַ ִגין ִדְבַההוא ַאְתֲערוָתא ִדְלכֹון ְדַאּתון ַעְבִדין ְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ִּאְתַער ְלֵעיָלא , ּ
ה ִתיבְּוַעל ָדא ַוֲעׂשֵ י )ישעיה ג(ִּדְכִתיב , ֶאָלא ַצִדיק, ְוֵאין טֹוב,  טֹוב ּכְ ּ ִאְמרו ַצִדיק ּכִ ּ

יָון ְדַאּתון ַעְבִדין ַהאי. טֹוב ּּכֵ ּ ָכן ֶאֶרץ וְרֵעה ֱאמוָנה, וַדאי ַהאי טֹוב ִיְתַער, ּ ֵדין ׁשְ ּּכְ ּ ,
  .ְּוֹכָלא ַחד

ָכן ֶאֶרץ ָעְל. ֶּאֶרץ ִעָלָאה, ׁשְ ְְדָהא ֵלית ָלך ּבְ ֲהָדה, ָמאּ ֵרי ּבַ ְּדָיכֹול ְלִמׁשְ ַּעד ְדִיְתַער , ּ
ה יָון ְדִיְתַער ֵליה, ַּהאי טֹוב ְלַגּבָ ּּכֵ ְבָיכֹול הוא ֲעִביד ֵליה, ּ ּּכִ ָכן ֶאֶרץ, ּ ֵרי , ּוְכֵדין ׁשְ ׁשְ

ַגָווה ַהָדה, ֵּאיכול ֵאיָבה, ּּבְ ע ּבַ ְעׁשַ ּתַ ּוְרֵעה ֱאמוָנה. ִּאׁשְ ָּמה ְדַאּתְ ָּדא ֶאֶרץ ְוֹכָלא ַחד ּכְ, ּ
ֵלילֹות)תהלים צב(ָאֵמר  ּ ְוֱאמוָנְתך ּבַ ָ ּוְרֵעה ֱאמוָנה. ּ ָכל ְרעוָתך, ּ ר ָלה ּבְ ְֲהִוי ָדּבַ ּ ּ ּ.  

ַער ָלֳקְבָלה ּתְ ה, ְּוִאי ָלא ּתִ ֲהָדה, ַּהאי טֹוב ִאְתְרַחק ִמּנָ ְקַרב ּבַ ְקַרב ְלגֹו , ְּוָלא ּתִ ָלא ּתִ
א ַּאּתון נוָרא ָיִקיְדּתָ ֲהָדהְוִאי ּתִ, ּ ְדִחילו, ְּקַרב ּבַ ָמאן ְדָדִחיל ִמן מֹוָתא, ּּבִ ֵדין . ּּכְ ְּדָהא ּכְ

ּנוָרא ָדִליק ְלהֹובֹוי, ּ ְּוֵכיָון ְדִאְתַער ָלֳקְבָלה ַהאי טֹוב. ְואֹוִקיד ָעְלָמא ְבׁשַ ֵדין, ּ אֵרי , ּכְ ׁשָ
ַגָווה ּּבְ ה ַאְנּתְ, ּ ְדַחל ִמּנָ ֵדין, ְּוָלא ּתִ ה  ְוִתְגַז)איוב כב(, ּכְ ָר ֹאֶמר ְוָיָקם ָלך ְוַעל ְדָרֶכיך ָנּגַ ְּ
  .אֹור



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2124דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָכל יֹוָמא, ּתָ ֵרי ְלַהאי ִלְרעוְתהֹון ּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא ַמְדּבְ ּּבְ ֵני . ּ ַּמאן ִאיּנון ּבְ
ִּאיּנון ְדִמְתָעֵרי ַהאי טֹוב ָלֳקְבֵליה. ְּמֵהיְמנוָתא ּ ְּוָלא ָחס ַעל ִדיֵליה, ּ א ְּוַיְדֵעי ְדָהא ק, ּ ּוְדׁשָ

ִריך הוא ָיִהיב ֵליה ַיִתיר ּּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְ ַמאי . ּ ֵיׁש ְמַפֵזר ְונֹוָסף עֹוד)משלי יא(, ּכְ
ְרָכאן ָלֳקְבֵליה. ַטֲעָמא ִגין ְדַהאי ִאְתַער ּבִ ּּבְ א, ּ ּתָ ן ַהאי ַהׁשְ א ִאי ֶאּתֵ ַמאי , ְוָלא ֵייּמָ

יד ְלָמָחר ִריך. ַאְעּבִ א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ִלי ַדיּ ְרָכָאן ַעד ּבְ ּ הוא ָיִהיב ֵליה ּבִ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ִביִעית ְוגֹו, ּ ָנה ַהּשְׁ ּשָׁ ִתיב', ְּוִכי ּתֹאְמרו ַמה ּנֹאַכל ּבַ ְּוִצִויִתי ֶאת . ַמה ּכְ
ֹלׁש ַהּשָׁ בוָאה ִלׁשְ ת ֶאת ַהּתְ ית ְוָעׂשָ ּשִׁ ָנה ַהּשִׁ ּשָׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ ת. ִניםּּבִ ֵעי , ְוָעׂשָ ָתה ִמּבָ ְוָעׂשְ

ת, ֵּליה ֶּאָלא ְלַאָפָקא ה. ַמאי ְוָעׂשָ ִמָטה ְוַנְייָחא', ּ ְּדִאית ָלה ׁשְ ּ א, ּ . ְוָלא ָעִביד ֲעִביְדּתָ
ִתיב  י ְיָי)שמות טז(ּכְ י ֶלֶחם יֹוָמִים ְוגֹו' ְוגֹו' ּ ְראו ּכִ ּשִׁ יֹום ַהּשִׁ ַגְווָנא ָד', ּנֹוֵתן ָלֶכם ּבַ א ּּכְ

ית ְוגֹו ּשִׁ ָנה ַהּשִׁ ּשָׁ ְרָכִתי ָלֶכם ּבַ   .'ְּוִצִויִתי ֶאת ּבִ

ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ ַההוא טוָרא, ִּרּבִ ָּפְגעו ּבְ ּ ּ ְבֵרי ַדֲהוֹו , ּ ֵרי ּגַ חו ּתְ ּכָ ַּאׁשְ ּ
ר ָנׁש ְדֲהָוה ָאֵתי, ָאְזֵלי ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ּבַ ּ ְייכו, ְוָאַמר לֹון, ּ ָמטו ִמּנַ ּּבְ ָּהבו ִלי ְמזֹוָנא , ּ

א ְדַנֲהָמא ִּפּתָ ָרא, ּ ַמְדּבְ ֵרין יֹוִמין ְדַתִעיָנא ּבְ ִמיט ַחד . ְוָלא ֲאַכְלָנא ִמִדי, ְּדַהֵני ּתְ ּתְ ִאׁשְ
ְבֵרי ֵרי ּגַ ְּוַאִפיק ְמזֹוֵניה ְדִאיהו ַאְייֵתי ְלאֹוְרָחא, ֵּמִאיּנון ּתְ ּ ּ ֵקי ְוָאִכ, ְּוָיִהיב ֵליה, ּ יל ְוַאׁשְ

ָּאַמר ֵליה ַחְבֵריה. ֵּליה ֲעִביד ִמן ְמזֹוָנא, ּ ְּדָהא ֲאָנא ִדיִדי ֲאַכְלָנא, ַמה ּתַ ּוֶמה , ָּאַמר ֵליה. ּ
ְֲעֵלי ִדיָדך ָנא, ֲאָנא ָאִזיל, ּ יה ַההוא ִמְסּכְ ּבֵ ָּיִתיב ּגַ יה, ּ ּבֵ ל ַמה ְדֲהָוה ּגַ ַּעד ְדָאַכל ּכָ ּ ּ ,

ְּוַההוא ָנֲהָמא ְדִאׁשְ ַארּ   .ְּוָאַזל ֵליה, ָּיַהב ֵליה ְלאֹוְרָחא, ּתְ

  ]א''א ע''דף קי -' גזוהר חלק [

י ִחָייא ִריך הוא ְדִמָלה ָדא ִיְתֲעִביד ַעל ְיָדן, ָּאַמר ִרּבִ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ ּּ י . ְ ָאַמר ִרּבִ
ר ָנׁש ַזר ַעל ַההוא ּבַ ּיֹוֵסי ִדיְלָמא ִדיָנא ִאְתּגְ ּ ּוָבָעא קוְדׁשָ, ּ יה ּ ָנא ַקּמֵ ִריך הוא ְלַזּמְ ּא ּבְ ּ ְ

ָזָבא ֵליה, ַהאי ִגין ְלׁשֵ אֹוְרָחא, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ּּבְ ְבָרא ּבְ ָּאַמר ֵליה ַחְבֵריה, ָּלָאה ַההוא ּגַ ּ ,
ן ָנֲהָמא ְלָאֳחָרא )א''א ע''דף קי(ְוָלא  ּתֵ ֲּאֵמיָנא ָלך ְדָלא ּתִ י יֹוֵסי. ְ י ִחָייא ְלִרּבִ , ָּאַמר ִרּבִ

ן ִניַהב ֵליה ְלֵמיַכל ּבָ יה ְזכוָתא. ָּהא ְמזֹוָנא ּגַ ְבֵעי ְלֵמיַפק ִמּנֵ י יֹוֵסי ּתִ ָּאַמר ִרּבִ ּ ֵנִזיל , ּ
ַקְפטוֵרי ְדָדא ִטְפָסא ְדמֹוָתא ִאְתֲאִחיד, ְוֶנחֵמי ְּדָהא ַוַדאי ּבְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ְּ

ָנא ְזכוֵתיה ְּלַזּמְ ְז, ּ ִגין ְלׁשֵ   .ֵּביהּבְ

ר ָנׁש, ַּאְדָהִכי חֹות ַחד ִאיָלָנא, ָּיִתיב ַההוא ּבַ יה, ְוָנִאים ּתְ ְּוַחְבֵריה ִאְתְרִחיק ִמּנֵ ּ ,
ֶדֶרך ָאֳחָרא ְְוָיִתיב ּבְ י ִחָייא. ּ י יֹוֵסי ְלִרּבִ א ֵניִתיב ְוֶנחֵמי, ָּאַמר ִרּבִ ּתָ א , ַהׁשְ ְּדַוַדאי קוְדׁשָ ּ ּ

ֵעי ְלִמְרָחׁש  ִריך הוא ּבָ ּּבְ ָּקמו ְואֹוִריכו, ֵּליה ִניָסאְ ְלהֹוֵבי . ּ ׁשַ ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ִטיְפָסא ּבְ ּ
יה ּבֵ י ִחָייא. ָּקִאים ּגַ ר ָנׁש, ָּאַמר ִרּבִ א ָיימות, ַּווי ַעל ַההוא ּבַ ּתָ ְּדַהׁשְ י יֹוֵסי. ּ , ָאַמר ִרּבִ

ר ָנׁש ָאה ַההוא ּבַ ִריך הוא ַיְרִחיׁש ֵליה, ַּזּכָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ַּאְדָהִכי ָנַחת ֵמִאיָלָנא ַחד .  ִניָסאְּ
ּוָבָעא ְלִמְקְטֵליה, ִחְוָיא ָּקם ַההוא ִטְפָסא ָעֵליה ְוַקְטֵליה. ּ ּ יה ִטְפָסא. ּ ֵריׁשֵ ִּקְסֵטר ּבְ ְוָאַזל , ּ
  .ֵּליה
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י יֹוֵסי ָעא ְלִמְרָחׁש ֵליה ִניָס, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוָלא ֲאֵמיָנא ְלך ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְוָלא , אָ
יה יפוק ְזכוֵתיה ִמּנֵ ּּתִ ּ ּ ּ ר ָנׁש. ּ ַער ַההוא ּבַ ַּאְדָהִכי ִאּתְ י . ְּוָקם ְוָאִזיל ֵליה, ּ יה ִרּבִ ֲּאִחידו ּבֵ ּ

י יֹוֵסי ְּוָיֲהבו ֵליה ְלֵמיַכל, ִּחָייא ְוִרּבִ ַתר ְדָאַכל. ּ ַּאְחִויאו ֵליה ִניָסא ְדָרִחיׁש ֵליה , ּּבָ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

י יֹוֵסי ְוָאַמר ְיָי)תהלים לז(, ָּפַתח ִרּבִ ַטח ּבַ ָכן ֶאֶרץ וְרֵעה ֱאמוָנה'  ּבְ ה טֹוב ׁשְ ַּוֲעׂשֵ ּ ,
ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש ְדָעִביד טֹוב ִמִדיֵדיה ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ָרֵאל, ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ַער טֹוב ּבִ ה. ְּדָהא ִאּתְ . ּוְבּמָ

ְצָדָקה ַער ְצָדָקה. ּבִ ָרֵאלה, ְּדַכד ִאּתְ ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ַער ְלַגּבֵ ֵדין ִאּתְ ִתיב . ּוא טֹוב ּכְ ְּוַעל ָדא ּכְ
ְות)משלי י( יל ִמּמָ ּצִ ִגין ִדְצָדָקה ִאיָלָנא ְדַחֵיי הוא. ַמאי ַטְעָמא. ּ וְצָדָקה ּתַ ּּבְ ּ ַער ַעל , ּּ ְוִאּתְ

ַּההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא יה, ּ ְּוָנִטיל ִאיּנון ַדֲאִחיָדן ּבֵ ּ ִרים . ִזיב לֹון ִמן מֹוָתאְוׁשֵ, ּ ַמאן ּגָ
ַער ְלַהאי ְּלַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדִאּתְ ּ ֲּהִוי ֵאיָמא ַהִהיא ְצָדָקה ְדִאיהו ֲעִביד, ּּ ְבָיכֹול הוא , ּ ּּכִ

ֲּעִביד ֵליה ְלֵעיָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת)תהלים קי(ּכְ ַמר.  עֹוׂשֵ   .ְוָהא ִאּתְ
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ד ְצָדָקה ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ָכל ֵעת ָיִכיל ּבַ יֹוָמא ַמאן ָיִכיל, ְוִכי ּבְ י ּבְ ְעּתֵ . ִאי ָהִכי ְתֵריָסר ׁשַ
ָכל ֵעת, ֶּאָלא ָהִכי אֹוִליְפָנא ָכל ֵעת. ַּמאן ְדָעִביד ְצָדָקה ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַמאי ּבְ ּכְ

ָכל ֵעת ֶא)ז''ויקרא ט( ּואוְקמוָה, ל ַהּקֹוֶדׁש ְוַאל ָיֹבא ּבְ ָרֵאל . ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ְוָלא ֵתיָמא ּבִ
ְלחֹודֹוי ַצִדיק, ּבִ א ּבְ ְּדִאיִהי ֵעת ַרֲעָוא ַקִדיׁשָ י ְצָדָקה . ּ א ַאְסּגֵ ָכל ֵעת ִדְלַתּתָ ֶּאָלא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ּ

ֻכְלהו ֲּעַלְייהו וִאְתַער ְצָדָקה ּבְ ֵאי, ּּ ִעָלֵאי ְוַתּתָ ך . ּּבְ ִגין ּכָ ר ָנׁש ְּבְ יה וְרעוֵתיה ּבַ ִוי ִלּבֵ ְּיׁשַ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּוִיְדּבַ ּ ְּ.  

ְמעֹון ָסחו ֵליה עֹוָבָדא י ׁשִ יָון ְדָמטו ַקֵמי ְדַרּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ ְלחֹודֹוי, ָאַמר. ּ ל , ּוָמה ָדא ּבִ ֲּאִפילו ּכָ ּ
ִזיב ּבְ)באילנא(ַּמאן ְדֲאִחיד ְלִאיָלָנא  ּתֵ ַּהאי ַעְלָמא וֲאִפילו ִמן מֹוָתא ְדָעְלָמא ְדַחֵיי ִאׁשְ ּ ּ ,

א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ ן ְמַאֲחָרא. ִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ֻכְלהו ִאְתָער ְצָדָקה ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ְּוַהאי ֲאָתר ִאיהו ִדְמזֹוָנא ְלֹכָלא , ּ ּ
ַּמאי ֲעִביְדַתְייהו ְדָהא. ְלַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵני ַעְלָמא ָלא ַיְכֵלי ְלִאְתָעָרא ְצָדָקה ּ ל ּבְ  ּכָ

ְזכוַתְייהו ִנזֹוִנין, ֲּעַלְייהו ֵני ַעְלָמא ּבִ ְצָדָקה ֲאִחיָדן ְוָכל ּבְ ְּדָהא ִאינון ּבִ ּ ּ ׁש, ּ הו ַמּמָ . ּּבְ
ׁש הו ַמּמָ ּוִאינון ָלא ַיְכִלין ְלִאְתָזָנא ּבְ אֹוַר, ּ ַתָדל ּבְ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִאׁשָ ּּבְ ַדל , ְייָתאּ ּתַ ִּאׁשְ

יה ֵני ַעְלָמא ִנזֹוִנין ִמּנֵ ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדָכל ּבְ ּּבְ ּ.  
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ָלָמא ח ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִמְתָעֵרי ְמזֹוָנא ְלַעְלָמא וׁשְ ּכַ ּתְ ִּאׁשְ ֵני ַעְלָמא . ּ ִאי ְלָכל ּבְ
ׁש.  ָלא ִמְתָעֵרילֹון ֲאַמאי, ִמְתָעֵרי ְמזֹוָנא ְלִמיד ָחָכם הוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ַמּמָ ֶּאָלא ּתַ ּ .

א ָזן ֶאָלא ִמן ָהעֹוָלם ַהּבָ ַהאי ַעְלָמא . ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ָלא ִמּתְ ח ּבְ ּכַ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ְוָהעֹוָלם ַהּבָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ֶּאָלא ְלָבַתר ְדָעאל ְלַההוא ַעְלָמא ּ יה ְוִאְתֵנָט, ּ ָזן ּבֵ ֵדין ִאּתְ ְרׁשֹוי ָעֵליהּּכְ ּעו ׁשָ א . ּ ּתָ ַהׁשְ
א ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ּוָמאן ִאיהו. ַּאְכֵלי ֵמִאיּבָ ָנא ְוִאיהו , ּ י ִמְסּכְ ח ְלַגּבֵ ּכַ ּתַ ַּההוא ֲאָתר ְדִאׁשְ ּ ּ

ן)'בראשית ג(ִאְקֵרי  תֹוך ַהּגַ ר ּבְ ְ ְפִרי ָהֵעץ ֲאׁשֶ ַהאי ַעְלָמא. ּ ְּוַעל ָדא ַאְכֵלי ֵמַההוא ְפִרי ּבְ ּ ּ.  

ְזרֹוַע, ַּעל ָדא ָתֵניָנןְו ְזרֹוַע. ֵהם ִנזֹוִנין ּבִ בוָרה, ַמאי ּבִ ְּוִאינון ְזִמיִנין ְלעֹוָלם . ָּדא ּגְ
א א. ַהּבָ ִּדְמזֹוָנא ְדעֹוָלם ַהּבָ ָהאי ַעְלָמא, ּ ֶּאָלא ִצְמצוָמא ְזִעיָרא ְדֵחיָלא , ָלאו ִאיִהי ּבְ ּ ּ

ִּדיֵליה ְמִתיקו ְדאֹוַר, ּ ח ּבִ ּכַ ּתַ ְּדִאׁשְ ָאה ְוָדא . ְייָתאּ ּתָ א ְדִאיָלָנא ּתַ ְּוָדא ַטֲעֵמי ַעל ַההוא ִאיּבָ ּ
ֵּחידו ְדַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים וְמזֹוָנא ִעיָלָאה ִדיְלהֹון ּ ּ יָון ְדַיֲעְברון ֵמַהאי ַעְלָמא. ּ ּּכֵ ָמה ְנָחִלין , ּ ּכַ

א ָסֲחָרן ְלדוְכַתְייהו ִּעָלִאין ְדעֹוָלם ַהּבָ ּ ּ ַתְרׁשון ּבֵ, ּ ּיה ְוִיְסָתְלקון ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאְּוִיׁשְ ּ ּ ָמה . ּ ּכְ
ה לֹו)ד''ישעיה ס(ְדַאּתְ ָאֵמר  ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִהים זוָלֶתך ָיֲעׂשֶ ּ.  

ה א. ָדא יֹוְבָלא, ַמאי ָיֲעׂשֶ ֵרי ָהעֹוָלם ַהּבָ ַּההוא ְדִאּקְ ה לֹו וַדאי. ּ ְעָיין , ִּלְמַחּכֵ ְּדָלא ּבַ
ּוַמאי ְמזֹוָנא ִדיְלהֹון. ּ ִלְמזֹוָנא ִדיְלהֹון)א דאתקן''ס(ַּעד ְדָאַתאן , ְלָמא ָדאְמזֹוָנא ְלַע ּ ,

א ֹכָלא. ָהעֹוָלם ַהּבָ ָאן ּבְ ִתיב ַעִין ֹלא ָרֲאָתה ֱאֹלִהים ְוגֹו. ְּוַעל ָדא ַזּכָ ְּדָעַלְייהו ּכְ עד כאן (: 'ּ
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ֲעבֹודו ְוגֹו',  ִלְבֵניֶכם ְוגֹו ְוִהְתַנֲחְלֶתם אֹוָתם)ויקרא כה(רעיא מהימנא  ֶהם ּתַ . 'ְּלעֹוָלם ּבָ
ַנֲעִני ֶעֶבד ּכְ ִּפּקוָדא ָדא ַלֲעבֹוד ּבְ ּ יב, ּ ְטָרא ְדָחם , ִּדְכּתִ ֲעבֹודו ְוִאיּנון ִמּסִ ֶהם ּתַ ְּלעֹוָלם ּבָ ּ ּ

ַמר ָעֵליה  ְּדַגֵלי ֶעְרָיין ְדִאּתְ ּ ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְה)בראשית ט(ּּ ֲאַמאי . ֶיה ְלֶאָחיוּ ָארור ּכְ
ֶּאָלא ֶעֶבד ְלַההוא ֶעֶבד עֹוָלם. ֶעֶבד ֲעָבִדים ל יֹוֵבל, ּ ְּדִאיהו עֹוָלמֹו ׁשֶ יָמא ְדָהא . ּ ְּוִאי ּתֵ

ם ְוֶיֶפת ֲהָוה ָּאחוָה ְדׁשֵ ּ ָווַתְייהו, ּ ְּוָהִכי ִמַזְרָעא ְדָחם ֲהָוה ֱאִליֶעֶזר . ֲּאַמאי ָלא ֲהָוה ָהִכי ּכְ ּ
ָווֵתיה, םֶּעֶבד ְדַאְבָרָה ִדיק, ֲּאַמאי ָלא ֲהָוה ּכְ ְּדָנַפק ּצַ ִריך הוא אֹוֵדי , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִבְרָכֵתיה ִריך ֵליה ָלָבן, ּּבְ ד ּבָ ּּכַ ְ.  

ָרָזא ְדִגְלּגוָלא ֶּאָלא ַוַדאי ָהָכא ּבְ ּ ּ ך, ּ ְּגֹוֵלל אֹור ִמְפֵני ֹחׁשֶ ַּעְבָדא ְדַאְבָרָהם ְדָנַפק , ּ ּ ּ
ך ַרּבֹו ְדִאיהו ַאְבָרָהם, ְּרָעא ְדָחםְוָדא ַז, ְֵמֹחׁשֶ ַּדיֹו ְלֶעֶבד ִלְהיֹות ּכְ ּ ַרח עֹוֵבד , ּ ְּדָנַפק ִמּתֶ

ך ִמְפֵני אֹור. ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּוֹחׁשֶ ָמֵעאל ְדָנַפק ֵמַאְבָרָהם, ְ ָּדא ִיׁשְ ָחק, ּ ו ִמִיּצְ   .ְּוֵעׂשָ

ֲערֹוֶבת ִטִפין ִר, ְּוָרָזא ּתַ ֲאַתר ְדָלאו ִדיֵליה ּגָ ּּבַ ּ ַּמאן ְדָעִריב ִטָפה ִדיֵליה. ּים ָדאּ ּ ּּ ,
ָמֵעאל ת ִיׁשְ ְפָחה ַמֲחַלת ּבַ ׁשִ ַבת ֵאל ֵנָכר, ּבְ ך, אֹו ּבְ ְְדִאיּנון ָרע ֹחׁשֶ ּ ְּוִטָפה ִדיֵליה טֹוב , ּ ּ ּ

י טֹוב)בראשית א(, אֹור ָעַבר ַעל ֵמיְמָרא , ְמָעֵרב טֹוב ִעם ָרע. ּ ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
ּנו)בראשית ב(ְּדָאַמר , ֵּריהְּדָמא ּ וֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב ָוָרע ֹלא ֹתאַכל ִמּמֶ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַההוא ְדִעֶרב , ְּ ּּבְ יב ֵליה, )רב(ּ ָלא , ַּאְרּכִ ִגְלּגוָלא ְלַקּבְ ְּוַאְייֵתי ֵליה ּבְ ּ
יה א. ּעֹוְנׁשֵ ִתיוְבּתָ ָּחַזר ּבְ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתָ ר, ְפִריׁש טֹוב ֵמָרעְוַא, ִּאׁשְ ְּדִאיּנון ָאסור ְוֶהּתֵ ּ ּ ,

ר וָפסול, ּטוְמָאה ְוָטֳהָרה ׁשֵ ּּכָ ָדא ִאְתְפַרׁש ָרע ִמטֹוב. ּ ר, ּּבְ יה ַוִייּצֶ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ יָרה , ּ ְיּצִ
יָרה ְלִביׁש, ְלָטב אֹוַרְייָתא ַאְפִריׁש לֹון. ִויּצִ ִריך הוא ָיִרית ֵליה ִנ, ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְמָתא ְּ ׁשְ
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יה ְרַווְייהו, ִּמּנֵ ְלָטא ַעל ּתַ ַחד ְדִאיהו אֹור, ְּלֶמֱהִוי ׁשַ ּּבְ ך. ָּעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ְוְבַחד ְדִאיהו ֹחׁשֶ ּ ּ ּ ,
ַמת ַחִיים. ָּעְלָמא ֵדין ַאָפיו ִנׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיַפח ּבְ ּּ ּ ּ.  

ּוְכפום ַזְכָוון ְוחֹוִבין ָמה ְדאוְקמוָה. ּ ּּכְ ּ ָוה ַאַחת ְמִטיִבין לֹוָהעֹו, ּ ה ִמּצְ ינֹוִני. ׂשֶ ַזְכָוון , ּבֵ
ִקיִלין ָּפְלגו ַזְכָוון ְלֵעיָלא , ְוחֹובֹוי ׁשְ ּ א)א ופלגו לתתא''ס(ּ ּ וַפְלּגו חֹובֹוי ְלַתּתָ ְּוָרָזא ָדא , ּ

ְלכות ְוֵתָע)אסתר ה( י ַהּמַ ֵתך ַעד ֲחּצִ ׁשָ ּקָ ֵאָלֵתך ְוִיָנֶתן ָלך וַמה ּבַ ּ ַמה ּשְׁ ְּ ְ מור. ׂשְּ ִדיק ּגָ ּּצַ ּ ,
ל ַזְכוֹוי ְלֵעיָלא א, ּּכָ מור. ְוחֹובֹוי ְלַתּתָ ע ּגָ א, ּחֹובֹוי ְלֵעיָלא, ָּרׁשָ   .ְוַזְכוֹוי ְלַתּתָ

  ]ב''א ע''דף קי -' גזוהר חלק [

ְלָייא ִאְתּגַ ר ָנׁש ְדָחב ּבְ ּוּבַ ין ִאיהו, ּ ְתֵרין ַדְרּגִ ּּבִ ִאְתּגַ, ּ א ּבְ ִתיוְבּתָ ִּאי ָחַזר ּבְ ין , ְלָייאּ ּבֵ
ִדיַקָייא ּּצַ ִריך הוא)ב''א ע''דף קי(, ּ א ּבְ ִגין ְדַיְדִעין ִדינֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּבְ ּ ּ ּ ְרַמְייהו , ְּ ְּוַנְטִרין ּגַ
ָייא. ִּמְלֵמֱחֵטי ּסְ יַעָייא, ּוְבִאְתּכַ ין ַרׁשִ הו , ּּבֵ ְּלַקֵיים ּבְ ְכֶליָנה)איוב יא(ּ ִעים ּתִ   . ְוֵעיֵני ְרׁשָ

ּוְבִגין ָדא ו ְיָי)בראשית ב(ַעל , ּ חֹוָבא ְדָאָדם ָעַבר,ּ ו , ְּואֹוְקמוָה, ֱאֹלִהים'  ַוְיּצַ ֵאין ּצַ
ר ָעֵליה, ֶּאָלא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַרח, ַּאְעּבָ ִטַפת ּתֶ יב ֵליה ּבְ ַּאְרּכִ ִריך , ּ א ּבְ ְְדֵביה ָרַתח ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּּ

ו ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה, ּהוא ִתי. ְּדָעַבר ַעל ּצַ ָּהָדר ּבְ אּ ְּוָתַבר ּצוְלִמין ְדֲעבֹוָדה ָזָרה, ּוְבּתָ ְוָכל , ּ
ְּמזֹוֵני ִדיֵליה ָמה ְדָחב. ּ ין ּבְ ּקִ ּהוא ּתַ א ְדָבָנה, ְוָתַבר חֹוָבא, ּ יׁשָ ּוִבְנָייָנא ּבִ ְּוַאְמִליך ֵליה , ּ ְ

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ   .ַעל ָעְלָמא. ּ

ַמאי ִגין ְדַקִדיׁש . ּבְ ּּבְ יםּ ַרּבִ ַרך ּבָ ֵמיה ִיְתּבְ ְׁשְ ְרֵמיה, ּ נוָרא ְלִאּתֹוְקָדא ּגַ ְּוָעאל ּבְ ְּלַקֵיים . ּ
יה  ֵאׁש)דברים ז(ּּבֵ ְרפון ּבָ ׂשְ ּ ְפִסיֵלי ֱאֹלֵהיֶהם ּתִ ַרח ַאְהָדר . ּ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ִדְלָאבֹוי ּתֶ ּ ּ

א ִתיוְבּתָ ּּבְ יה, ּ ְּוָאִעיל ֵליה וְלִאּמֵ ּ ּוְלָכל ָמאֵרי ְד, ּ ַגן ֵעֶדןּ ַּההוא ָדָרא ּבְ ן . ּ ְוָהִכי ִאְתָלּבָ
ַכְסָפא נוָרא ּכְ ּּבְ א''ְּדִאיִהי מֹוִני, ּ עֹוֶפֶרת, ָּטא ְדַמְלּכָ ֵקר ָלה ּבְ נוָרא, ְּוׁשִ ָּאִעיל ֵליה ּבְ ּ ,

ָמֵעאל, ְוָנַפק ָהעֹוֶפֶרת ְלַבר ּוְבִגין ָדא ָנַפק. ִיׁשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּ ֵחק ּבְ ַא. ְמּצַ ּתְ ר ָאָדם ְוִאׁשְ
ן ם, ְּמלוּבָ ינוי ַהּשֵׁ ְּוַהאי ִאיהו ׁשִ ל ָאָדם. ּ ְלּגַ ם, ְּדַכד ִאְתּגַ ּנוי ַהׁשֵ ד ֵליה ׁשִ ֵעי ְלֶמְעּבַ ּּבָ ּ ,

ּנוי ָמקֹום ה, ּׁשִ ּנוי ַמֲעׂשֶ   .ְּוׁשִ

ָחק יה, ְלָבַתר ָאָתא ִיּצְ ַקף ּבֵ ְנָייָנא, ְּוִאְתּתְ יה ַעל ָהָאָדם, ֵמחֹוָבא ּתִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ְדָדא ,ּ
ִפיכות ָדִמים ּׁשְ יָנא, ּ ַסּכִ ָחק ּבְ ַרם ִנְסיֹוָנא ְדִיּצְ יה. ְּוָדא ּגָ ַרר ּבֵ ַמאן ְדָבִריר אֹוֶכל , ְּוִאְתּבָ ּּכְ

ו ׁשֹוֵפך ָדִמים, ְּוָנִפיק ְפסֹוֶלת ְלַבר, ִּמּגֹו ְפסֹוֶלת ֵּעׂשָ ְ.  

ָלָבן, ְלָבַתר ָאָתא ַיֲעֹקב יב ֵליה ּבְ יהְוִאְתָעִביד, ְּוַאְרּכִ . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֶעֶבד ְלַגּבֵ
ָרֵחל)בראשית כט( ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ֲאחֹוָתא. ָ ֶאֱעָבְדך ׁשֶ ה ְדַאְחָלף ָלה ּבַ ּוְבַהִהיא ִסּבָ ּ ֲעַבד , ּ

ִנים ָאֳחָרִנין ַבע ׁשָ ֲאַתר נוְכָרָאה. ׁשֶ ֵרין ִטִפין ְדָזַרק ָאָדם ּבַ ְּלַאָפָקא ּתְ ּ ּ לוי ֲעָריֹות, ּ , ְּוָדא ּגִ
  .ָנָחׁש, ְּוַאִפיק לֹון ִמן ָלָבן ָהֲאַרִמי. ַּהאי ִאיהו ֵלאֹמרְו
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ּוִבְתַלת ִאֵלין ם, ּ ּנוי ַהׁשֵ ּנוי ָמקֹום, ֲּהָוה ְלָאָדם ׁשִ ה, ְּוׁשִ ּנוי ַמֲעׂשֶ ם. ְּוׁשִ ּנוי ַהׁשֵ : ּׁשִ
ַאְבָרָהם ּנוי ָמקֹום. ּבְ ָחק: ְּוׁשִ ִיּצְ ה. ּבְ ּנוי ַמֲעׂשֶ ַיֲעֹקב: ְּוׁשִ יהְוִאי. ּבְ ַמר ּבֵ ּ ְלַהאי ְדִאּתְ איוב (, ּ

ּ ָאז ָרָאה ַוְיַסְפָרה)כח ן ַלֲאֵחִרים, ּּ ּכֵ ל ׁשֶ א ּכָ ִתיוְבּתָ ל ּבְ ִּקּבֵ ּ.  

ּוְבִגין ָדא ִרים, ּ ָאר ֲעָבִדים. ּאוף ָהִכי, ְוֶעֶבד ָרע. ֶעֶבד טֹוב ַאְתָרא ּגָ ְלעֹוָלם , ֲאָבל ׁשְ
ֲעבֹודו ֶהם ּתַ א. ּּבָ ָכה לֹו)תהלים קמד(ְּוָאְמרו , ָּקמו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכ, ּ ַאׁשְ ּכָ ה ''ׁשֶ

ה ִגיַמְטִרָיא ֹמׁשֶ ְיָי, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ְוָאַמר. ּבְ ֵרי ָהָעם ׁשֶ  )כ רעיא מהימא''ע(. ֱאֹלָהיו' ַאׁשְ

 )'ז לא תהיה אחרי רבים וכו''משפטים קי(

ָרֵאל ֲעָבִד)ויקרא כה( י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ָכל ִמיֵני ֲעבֹוָדה . 'ים ְוגֹו ּכִ ִּפּקוָדא ַלֲעבֹוד ּבְ ּ
ִמְקָדׁש ְקָדׁש, ּּבַ ָכל ִאיּנון פוְלָחִנין ְדִאְקֵרי ֲעבֹוָדה, ּוְלַבר ִמּמִ ּּבְ ּ ְצלֹוָתא, ּּ ְדָלא , ּבִ ּתַ ְּלִאׁשְ

ַתר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְדֹכָלא ִאְקֵרי ֲעבֹוָדה ּּבָ ּ ּ ַת, ּ ַדל ּבָ ּתְ ֶעֶבד ְדִאׁשְ ּּכְ ָכל ַמה , ּר ָמאֵריהּ ּבְ
ְְדִאְצְטִריך ּ.  

ָרֵאל ָקֵרי לֹון ֲעָבִדים ִגין ְדִיׂשְ ָרֵאל ֲעָבִדים ֲעָבַדי ֵהם, ּּבְ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ יב ּכִ ַמאי . ִּדְכּתִ
ר הֹוֵצאִתי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ַּטֲעָמא ִאיּנון ֲעָבִדים יב ֲאׁשֶ ִגין ִדְכּתִ ִת. ּּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ יב ּ
ר ֲאִמיָרן ְלָבַתר ֶעׂשֶ ר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים'  ָאֹנִכי ְיָי)שמות כ(ִּדְכִתיב , ּבְ ֱָאֹלֶהיך ֲאׁשֶ ָ ,

ֶעֶבד ְדָפַלח ְלָמאֵריה ְדָפִריק ֵליה ִמן מֹוָתא ְּלִמְפַלח ֵליה ּכְ ּ ּ ּ ין , ּ יׁשִ ל ּבִ ְּדָפִריק ֵליה ִמּכָ ּ
  .ְּדָעְלָמא

ְתֵרין ִזיִנין  ִריך הוא)הן אליןא שמ''נ(ּבִ א ּבְ ָרֵאל ְלקוְדׁשָ ּ ִאְקרון ִיׂשְ ּ ְּ ִּדְכִתיב , ֲעָבִדים, ּ
ִנים. ֲעָבַדי ֵהם ם ַלְיָי)דברים יד(ִּדְכִתיב , ְּוִאְקרון ּבָ ִנים ַאּתֶ ִזְמָנא ְדָיַדע . ֱאֹלֵהיֶכם'  ּבָ ּּבְ

ָלל אֹוַרח ּכְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ר ָנׁש ְלקוְדׁשָ ֵּליה ּבַ ּ ְּ ֵדין ִא, ּ ְּקֵרי ֶעֶבד ְדָעִביד ִפּקוָדא ּכְ ּּ
ְּדָמאֵריה ְגִניזֹוי וְבָרִזין ְדֵביֵתיה, ּ א ּבְ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו ְלַחְפׂשָ ּ ּ ּ ר ָנׁש . ּּ ִזְמָנא ְדָיַדע ֵליה ּבַ ּּבְ ּ

ֹאַרח ְפָרט ן ְרִחיָמא ִדיֵליה, ּּבְ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ ּּכְ ְגִניזֹוי, ּ ֵבן ְדָחִפיׂש ּבִ ָכל ָרִזין , ּּכְ ְּדֵביֵתיהּבְ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ָרא ּבוְכָרא ְלקוְדׁשָ ן ּבְ ב ְדִאְקֵרי ּבֵ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ  )שמות ד(ּכְ
ָרֵאל ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ָלָלא ְדֶעֶבד, ּבְ ְרֵמיה ִמּכְ ָּלא ִיפוק ּגַ ּ ּ ָכל פוְלָחִנין , ּ ְּלִמְפַלח ַלֲאבוי ּבְ ּּ

ְּדִאיּנון ְיָקָרא ַדֲאבֹו ּ ן. יּ ר ָנׁש ְלֶמֱהִוי ְלַגֵבי ֲאבֹוי ּבֵ א , ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלָכל ּבַ ְּלַחְפׂשָ
ְגִניזֹוי וְלִמְנַדע ָרִזין ְדֵביֵתיה ּּבִ ּ ּ ְדָלא ֲאַבְתַרְייהו, ּ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ י ֲאבֹוי ֶעֶבד. ּ   .ּוְלֶמֱהֵוי ְלַגּבֵ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ֵרין ַדְרִגין ִאיּנון ְלֵעיָלא, ּ ּּתְ ּ הו, ּ ר ָנׁש ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְּדִאְצְטִריך ּבַ ּ ְּוִאיּנון , ְּ
ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִאְקֵרי ֲאדֹון , ְוַהאי ֶעֶבד. ָּרָזא ְדֵבן, ְוַחד. ָּרָזא ְדֶעֶבד, ַחד. ְּוִאיּנון ַחד, ּ

ל ָהָאֶרץ ן. ּכָ ָרֵאל, ּבֵ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּבְ ָּדא ִדְמֵהיְמנוָתאְּוֹכָלא ָרָזא ֲח. ּּכְ ּ .
ִאֵלין ַדְרִגין ר ָנׁש ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ְּוִאְצְטִריך ּבַ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְ ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף קי -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2129דף [ -ּ

ָכל ִזיֵני פוְלָחָנא, ֶעֶבד ְּלִמְפַלח ּבְ ְצלֹוָתא ְדִאְקֵרי ֲעבֹוָדה, ּ ַהאי ֶעֶבד ְדִאיהו, ּּבִ ּּכְ  ָרָזא ּ
ִדיר, ִּעָלָאה ִכיך ְלָעְלִמין ּתָ ְְדָלא ׁשָ ִדיר. ּ ָנא ּתָ ָחא וְמַנּגְ ּבְ פוְלָחִנין . ְּוָקא ְמׁשַ ַמר ּבְ ְּוָהא ִאּתְ

ְלהו ִאיהו ָעִביד וָפַלח, ָאֳחָרִנין ְּדָכל פוְלָחִנין וִמִלין ְדָעְלִמין ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוְבִגין ָדא ִאְקֵרי ָאדֹון. ּ ּ ,
ִגין ְדִאיהו ּּבְ ל ָהָאֶרץ,  ֶעֶבד ְלִמְפַלחּ ָרָזא . ִאְקֵרי ֲאדֹון ּכָ ר ָנׁש ְדִאְתַעָטר ּבְ ּּבַ ב ''דף קי(ּ

ְּלֵמיֱהִוי ֶעֶבד ְלִמְפַלח פוְלָחֵניה ְדָמאֵריה, ָּדא )א''ע ּ ּ א , ּ ַדְרּגָ ִּאיהו ָסִליק ְוִאְתַעָטר ְלֶמֱהִוי ּבְ ּ
ְּדָהא ִאיהו ּבַ, ְּוִאְקֵרי אוף ָהִכי ֲאדֹון, ָּדא ָכל ִאיּנון פוְלָחִניןּ ִּריך ּבְ ּּ ְּוִקֵיים , ְלַהאי ָעְלָמא, ְ
  .)א אדוני הארץ''ס(. ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֲאדֹון. ֵּליה

ן ָאה חוָלֵקיה ְדַהאי ּבֵ ַּזּכָ ּ ִגְנֵזי ְדֲאבֹוי, ּ ְדָלא ְלִמְנַדע ּבְ ּתַ ְּדָזֵכי ְלִאׁשְ ּ ּ ּוְבָכל ָרִזין ְדֵביֵתיה, ּ ּ ּ ,
ְבָרא ְיִחיָדאי  ָנזֹויּכִ ָכל ּגְ ְלֵטיה ֲאבֹוי ּבְ ְּדַאׁשְ ִליט ַעל ּכָֹלא ַמאן , ְּוָדא ִאיהו ְיָקָרא, ּ ְּדׁשַ ּ ּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּלִמְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִניִזין ִדיֵליה. ּ ּוְבִאיּנון ּגְ ּ ּ ן , ּ ִאְקֵרי ּבֵ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ל ֵחיֵלי, ּ ַמָיאּכָ יֵדיה,  ׁשְ ֵּלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך , ּ ָכל ׁשַ ְּבְ ּ
י ֲאבֹוי ְלהו. ְלֵמיַעל ְלַגּבֵ ָעְלִמין ּכֻ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבִגין ָדא. ּּ ַדל ְלִמְנַדע ֵליה , ּ ּתָ ד ִאׁשְ ּּכַ ּ ּ

ֹאַרח ְפָרט ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ּּבְ ן, ּּבְ ֵדין ִאְקֵרי ּבֵ   .ּכְ

ִריך הואּבְ א ּבְ ר ָנׁש ָפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּפוְלָחָנא ְדּבַ ּ ּ ּ ְּ ּ ִּאית פוְלָחָנא, ּ ר ָנׁש , ּ ְְדִאְצְטִריך ּבַ ּ
ַתְרַווְייהו ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ ִריך הוא, ְּלֶמֱהִוי ֶעֶבד וֵבן, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְּלִאְתַעְטָרא ּבֵ ּ ּ ּוָמה . ְּ

ָּדא פוְלָחָנא ִדְצלֹו. ִּאיהו ּ ה ֶעֶבד וֵבן, ָתאּּ ְּדִאְצְטִריך ְלֶמֱהִוי ּבָ ּ ין ִעָלִאין , ְּ ַדְרּגִ ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ
ָרָזא ְדֶעֶבד. ִּאֵלין ְּלִמְפַלח וְלַאְתְקָנא ְצלֹוָתא ּבְ ְּלִמְפַלח פוְלָחָנא ְדִתּקוָנא ְדָעְלִמין, ּ ּ ּ ּ ּ .

ָרִזין ְדָחְכְמָתא ָקא ְרעוֵתיה ּבְ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ְדָקא ֲחֵזיְלִאְת, ּ ְגִניִזין ִעָלִאין ּכַ ָמאֵריה ּבִ ָקא ּבְ ַּדּבְ ּ ּ.  

ַלל ָלא ִפרוָדא ּכְ ֲאבֹוי ּבְ ִדיר ּבַ ן ִאְתְדַבק ּתָ ּּבֵ יֵדיה, ּּ ֵּלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ָעִביד , ֶעֶבד. ּ
ּפוְלָחָנא ְדָמאֵריה ּ ּ ּקוֵני ָעְלָמא, ּ ְכ. ְּוַאְתִקין ּתִ ְרַווְייהו ּבִ ַּמאן ַדֲהִוי ּתַ ִחּבוָרא , ָלָלא ֲחָדאּ ּּבְ

ְכָלָלא ֲחָדא, ֲחָדא ר ָנׁש ְדַאְתִקין ָרָזא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא ּבִ ָּדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ָלל, ּ ָלא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ּ ,
ֲחָדא ר ּכָֹלא ּכַ ּוְמַחּבֵ ר ָנׁש. ּ ָּדא ִאיהו ּבַ ָכל ִאֵלין , ּ ִריך הוא ַאְכִריז ֲעלֹוי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְרָיין ְדָכל ָעְלִמיןַּחָייִלי ּן וַמׁשִ ּוְבָכל ִאיּנון ְרִקיִעין, ּ ְפַלְנָיא ְמֵהיָמָנא ְדֵבי , ּ ִּאְזְדָהרו ּבִ ּ ּ
א יֵדיה, ַמְלּכָ ְנֵזי ְדָמאֵריה ּבִ ְּדָכל ּגִ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ָאה ִאיהו ּבְ ָעְלָמא , ַּזּכָ ָאה ִאיהו ּבְ ְּוַזּכָ
  .ְּדָאֵתי

ֵּמַההוא יֹוָמא וְלַהְלָאה ר ָנׁשִא, ּ מֹוַדע ּבַ ּתְ ְלהו, ׁשְ ָעְלִמין ּכֻ ים ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ ֲעָתא . ּ ׁשַ ּבְ
יה ּבֵ ְלהו ִאְזְדָהָרן ְלֶמֱהִוי ּגַ ְרָיין ּכֻ ל ֵחיִלין וַמׁשִ ְּדִאְצְטִריך ּכָ ּ ּ ּ ּּ ֵעי , ְ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ְלחֹודֹוי ֶּאָלא ִאיהו ּבִ ַער. ּ יה ְדָיִחידֵּיאֹות הוא ְל, ְוָקָלא ִאּתְ ּבֵ ָּיִחיד ְלֶמֱהִוי ּגַ ּ ָקא , ּ ּוְלִאְתַעּסְ
ָיִחיד   .ָיִחיד ּבְ

ין ִאֵלין ְּוָרָזא ִדְתֵרין ַדְרּגִ ּ ַחד ְקָרא, ּ ְחָנא ּבְ ּכַ יב, ַאׁשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי )ישעיה מט(, ִּדְכּתִ ּ
ך ֶאְתָפָאר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ָּאּתָ ַּויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ. ָ ן. ָהא ֶעֶבד, הּ ָרֵאל ָהא ּבֵ ְּדַכד . ִיׂשְ

ָלָלא ֲחָדא ך ֶאְתָפָאר, ִּאיּנון ּכְ ר ּבְ ִתיב ֲאׁשֶ ֵדין ּכְ ּּכְ ָ.  
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רוך ְיָי ְּבָ ב פקודא ''ד ע''שמות קל(. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ִיְמלֹוך ְיָי' ּ

 )ללמוד תורה

  פרשת בחקותיזוהר 
ֵלכו ְוגֹו ִאם)ו''ויקרא כ( ֻחּקֹוַתי ּתֵ י ִחָייא ָפַתח. 'ּ ּבְ ִּרּבִ י ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ )מיכה ו(, ּ ּ ַעּמִ

עֹור ְוגֹו ן ּבְ ְלָעם ּבֶ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב וֶמה ָעָנה אֹותֹו ּבִ ּּבָ י ְזָכר ָנא. 'ְ ָאה חוָלָקא , ַעּמִ ַּזּכָ
א ָדא ְּדַעּמָ י ְזָכ. ְּדָמאֵריהֹון אֹוַכח לֹון ָהִכי, ּ ב ְדַאּתון ָסָטאן ֵמאֹוְרָחי, ר ָנאַעּמִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,
י ַאּתון עֹוָבַדְייכו, ַּעּמִ ד ְלכו ּכְ ֵעיָנא ְלֶמְעּבַ ְּדָלא ּבָ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ָאַמר א, ִרּבִ ָאה חוָלָקא ְדַעּמָ ַּזּכָ ְּדָמאַרְייהו ָאַמר לֹון, ּ י ֶמה )מיכה ו(, ּ  ַעּמִ
יִתי ְלך וָמה ֶהְלֵאיִתיך ֲעֵנה ָָעׂשִ יָּ ָלק ֶמֶלך מֹוָאב.  ּבִ ְַמה ָיַעץ ּבָ ה ִמִלין ְועֹוָבִדין . ּ ַכּמָ ּּבְ

יָצָאה ְלכו ֵמָעְלָמא ַער ָלֳקְבַלְייכו, ָּאַמר ְלׁשֵ ין ִאּתְ ה ַחְרׁשִ   .ְּוַכּמָ

י יֹוֵסי ָרֵאל, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ַּווי ַדֲאָנן ַצְווִחין . ְזכֹור ָנא, ְּ
ִלְבֵני '  ְזכֹור ְיָי)תהלים קלז( .ֶּמה ָהָיה ָלנו' ְזכֹור ְיָי )איכה ה(, ְּוָגֵעיָנן וָבֵכיָנן, ָכל יֹוָמאּבְ

ָחא ֲעָלָנא, ֱאדֹום ּגְ ֵעי ְלַאׁשְ ָבעו ְזכֹור ָנא, ְוָלא ּבָ ּהוא ָאַמר ָלן ּבְ ֵּאין ָנא ֶאָלא ְלׁשֹון , ּ
עוָתא יה, ּּבָ ְחָנא ּבֵ ּגַ ַגְווָנא ָדא ֲאָנן ַצְווִחין, ַּוֲאָנן ָלא ַאׁשְ ְזכֹור , ֶּמה ָהָיה ָלנו' ְזכֹור ְיָי, ּּכְ

ֶדם )תהלים עד(, ִלְבֵני ֱאדֹום' ְיָי ך'  ָזְכֵרִני ְיָי)תהלים קו( ,ְָזכֹור ֲעָדְתך ָקִניָת ּקֶ ְרצֹון ַעּמֶ , ָּבִ
ָחא ֲעָלן ּגְ ֵעי ְלַאׁשְ   .ְוָלא ּבָ

  ]ב''ב ע''דף קי -' גזוהר חלק [

י ְי ִדיר, ּהוָדה ָאַמרִרּבִ ח ֲעָלן ּתָ ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ִאי ָלאו , ְוָדִכיר ָלן, ְּ
ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ח ּבְ ּגַ ְּדִאיהו ַאׁשְ ּ ָגלוָתא, ְוָדִכיר לֹון, ּ ָּלא ְיקומון ַחד יֹוָמא ּבְ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ֶאֶר)ויקרא כו(, ִדְכִתיב ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ א  )ב''ב ע''דף קי(. 'ץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו ְוַאף ּגַ ּקוְדׁשָ
עֹוָבָדָנא ִריך הוא ָלא ָעִביד ָלן ּכְ ּּבְ ְ.  

א ֲחֵזי ים ֲהָוה, ּתָ ָלק ַחּכִ עֹוָבֵדי ְידֹוי, ּבָ ין ּבְ ְלָעם, ְוַרב ַחְרׁשִ יר ִמן ּבִ ְוָהִכי אֹוִליְפָנא . ַיּתִ
פוְל ַהאי ָעְלָמא ּבְ ר ָנׁש ּבְ ל ַמה ְדָבֵעי ּבַ ּּכָ ִריך הואּ א ּבְ ָּחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ָעָרא , ְּ ֵעי ְלִאּתְ ּבָ

א עֹוָבָדא ְלַתּתָ א. ּבְ ּתָ ִּדְבעֹוָבָדא ִדְלּתַ ַער עֹוָבָדא ְלֵעיָלא, ּ ֵעי , ִּאּתְ ְּועֹוָבָדא ָדא ּבָ
ה ְקדוּשָׁ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּבִ ּוַבֲאַתר ְדֵלית עֹוָבָדא. ּ ּוְבִמָלה ְדפוָמא, ִּאית ִמָלה, ּ ּ ְלָיא ּתַ, ּּ
ָעָרא ְלֵעיָלא, עֹוָבָדא ה ִעָלָאה. ְּלִאּתְ ָעָרא ְקדוּשָׁ ָמה ְדָבֵעיָנן ְלִאּתְ ּּכְ ּ עֹוָבָדא וְבִמָלה, ּ ּּבְ ּ .

ְטָרא ִדְמָסֲאבוָתא ָּהִכי ָנֵמי ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ ָעָרא ִסְטָרא ִדְלהֹון, ּ ְעָיין ְלִאּתְ עֹוָבָדא , ּּבַ ּבְ
ּוְבִמָלה ְדפוָמא ּ ּּ.  

ין ְדָעְלָמאְו ל ַחְרׁשִ א ֲהָוה ַרב ִמּכָ ב ְדִבְלָעם ַחְרׁשָ ַּאף ַעל ּגַ יה ֲהָוה , ּ א ִעָלָאה ִמּנֵ ַּחְרׁשָ ּ
ָלק יִמין. ּבָ ל ַחּכִ ָלק ַרב ִמּכָ ֶקֶסם ֲהָוה ּבָ ַנַחׁש . ּבְ ֵרין . )והא אוקמוה(ּוִבְלָעם ּבְ ֶקֶסם ְוַנַחׁש ּתְ
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ין ִאיּנון ַּדְרּגִ עֹו, ּ ְלָיא ּבְ לוָתא. ָבָדאֶקֶסם ּתַ ּכְ ִאְסּתַ עֹוָבָדא ֶאָלא ּבְ ְלָיא ּבְ ַּנַחׁש ָלא ּתַ ּ ,
ּוְבִמָלה ְדפוָמא ּ ּוְכֵדין ִמְתָעִרין ָעַלְייהו רוָחא ִמְסֲאָבא. ּּ ּ הו, ּ א ּבְ ׁשָ ְוָעִביד ַמה , ְּלִאְתַלּבְ

  .ְּדָעִביד

ין ָלאו ָהֵכי ָרֵאל ַקִדיׁשִ ין, ְּוִיׂשְ ְלהו ַקִדיׁשִ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ָעָרא ָעַלְייהו ְו, ּ ָּכל עֹוָבַדְייהו ְלִאּתְ ּ
א ּרוָחא ַקִדיׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ רֹום)ישעיה לב(, ּכְ ּ ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ִמּמָ ְּוַעל ָדא . ּ

ִתיב ָרֵאל)במדבר כג(, ּכְ ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ י ֹלא ַנַחׁש ּבְ ִסְטָרא ,  ּכִ ְּדָהא ִאיּנון ּבְ ּ
ִּדְקדוּשָׁ ה ָאתו. ּה ִעָלָאה ֲאִחיָדןּ ְקדוּשָׁ ְּועֹוָבַדְייהו ּבִ ּ ן , ּ ׁשָ ה ִמְתָעֵרי ָעַלְייהו וִמְתַלּבְ ּוְקדוּשָׁ ּ ּ ּ

ה   .ּּבָ

א ֲחֵזי יִמין, ְוּתָ ל ַחּכִ ָלק ַרב ִמּכָ ֶקֶסם ֲהָוה ּבָ ַנַחׁש, ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא . ּוִבְלָעם ּבְ ׁשַ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ
יה ָרא ִעּמֵ ָלק ְלִאְתַחּבְ יב , ּּבָ ּתִ ּ ַוֵיְלכו ִזְקֵני מֹוָאב ְוִזְקֵני ִמְדָין וְקָסִמים )במדבר כב(ַמה ּכְ ּ ּ

ָיָדם א ֲחֵזי)ובלעם עובדוי בנחש(. ּבְ ין ,  ּתָ ל ַחְרׁשִ ְלָעם ַרב ִמּכָ ִמָלה ְדפוָמא ֲהָוה ּבִ ּּבְ ּ ּ
לוָתא ְדַההוא ַנַחׁש, ְּדָעְלָמא ּכְ ּוְבִאְסּתַ ּ ּ ָלק . ֲעָתאֲּהָוה ָיַדע ְלַכְווָנא ׁשַ, ּ ָעא ּבָ ְּוַעל ָדא ּבָ

ְלָמא ִמָלה    . ֶקֶסם ְוַנַחׁש)א כלא''ס(ְּלַאׁשְ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ ַני, ָרׁשָ ָָהא ְקָדמוך ּבָ ַגַווְייהו. ּ ְּדָכל , ּעֹוָבָדא ִאית ּבְ
ין ְדָעְלָמא ָלא ַיְכ ין ְוַחְרׁשִ יׁשִ ין ְוִזיִנין ּבִ יׁשִ ִּסְטִרין ּבִ ֲהַדְייהוּ ְּדֻכְלהו ַעְרִקין , ִּלין ְלָקְרָבא ּבַ ּּ

יה ּמֵ ּוַמאי ִאיהו. ִּמּקַ א, ֹאֶהל מֹוֵעד. ּ ּוָמאֵני קוְדׁשָ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ּמוׁשֵ ְּוׁשִ ּוְקֹטֶרת ּבוְסִמין, ּ ּ ,
ל ִרְתָחא ְורוְגָזא ְדָעְלָמא ְּדָקא ְמַבֵטל ּכָ ּ ּ א, ּ ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָכל יֹוָמאְּוִעָלָוון ְוָקְרּבְ, ּ , ִנין ּבְ

חֹות חֹות, ּוְתֵרי ִמְזּבְ ד עֹוָבָדא ִמְזּבְ ְלָחן ְוֶלֶחם ַהָפִנים, ְלֶמְעּבַ ּנֹו, ְּוׁשֻ יֹור ְוֶאת ּכַ , ְּוֶאת ַהּכִ
ין ְלעֹוָבָדא ּמוׁשִ ה ׁשִ ְּלִמָלה ְדפוָמא, ְּוַכּמָ ּ ָּהָאֹרן וְתֵרי לוַחָייא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ְּוַאֲהֹרן ְלַכְפָרא , ּּ

ָכל יֹוָמא ְצלֹוָתא ּבְ א ּבִ ַהאי. ַעל ַעּמָ ע ּבְ ח ַההוא ָרׁשָ ּגַ יָון ְדַאׁשְ ּּכֵ י ֹלא ַנַחׁש , ּ ָאַמר ּכִ
ָרֵאל ִיׂשְ ַיֲעֹקב ְוֹלא ֶקֶסם ּבְ ְֱאֹלָהיו ִעּמֹו וְתרוַעת ֶמֶלך ּבֹו' ְיָי. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ּ ּ.  

י ְזָכר ָנא ְייכו, ְּוַעל ָדא ַעּמִ ָבעו ִמּנַ ּּבְ ָלק ֲהו, ּ רו ּבָ ֹּו ְדִכיִרין ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתַחּבָ ּ ּ ּ
יָצָאה ְלכו ּוִבְלָעם ְלׁשֵ כו, ְּוָלא ָיִכילו, ּ ַּדֲאָנא ֲאִחיְדָנא ּבְ ְבֵריה, ּ א ְדָאִחיד ּבִ ַאּבָ ּּכְ ְוָלא , ּ

יָדא ְדָאֳחָרא ִביק ֵליה ּבִ ּׁשָ ְלָגל. ּ ִטים ְוַעד ַהּגִ ַּמאי ָדא ָלֳקֵביל ָדא, ִּמן ַהּשִׁ ֶּאָלא ָאַמר . ּ
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְייכו, ְּ ָבעו ִמּנַ ּּבְ י, ּ ל ִזְמָנא ַדֲהִויּתון ֲאִחיָדן ּבִ ֲּהוֹו ְדִכיִרין ּכָ ּ ּ ,

ְלָטָאה ָעַלְייכו ַחְרׁשֹוי ְוִקְסמֹוי ְלׁשַ ע ּבְ ְּוָלא ָיִכיל ַההוא ָרׁשָ ַבְקּתון ְיַדְייכו . ּּ יָון ִדׁשְ ּּכֵ ּ ּ
ִטים, יְלַאֲחָדא ּבִ ׁשִ ַּוֲהִויתון ּבְ ִתיב, ּ ֲחוו ֵלאֹלֵהיֶהן)במדבר כה(. ַמה ּכְ ּתַ ּ ַויֹאַכל ָהָעם ַוִיׁשְ ּ .

ל ְלּגָ ּגִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבַ חו)הושע יב(ּכְ ָוִרים ִזּבֵ ל ׁשְ ְלּגָ ּגִ ְנֵאיכֹון, ּ ּבַ כו ׂשַ ִליטו ּבְ ּוְכֵדין ׁשְ ּ ּ.  

ל ִאיּנון ְצָדקֹות' ת ְיָיְּלַמַען ַדַעת ִצְדקֹו. ְּוָכל ָדא ֲאַמאי ְּדָעֵבְדָנא ְלכו, ּּכָ ִזְמָנא , ּ ּבְ
י ְּדַאּתון ֲאִחיָדן ּבִ כו, ּ ְלָטָאה ּבְ ִביְקָנא ִמָלה ְדָעְלָמא ְלׁשַ ְּוָלא ׁשָ ּּ א, ּ ְּורוְגָזא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ,

ין יׁשִ כו, ְּוִזיִנין ּבִ   .ָּלא ַיְכִלין ְלָקְרָבא ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2132דף [ -ּ

ר ְיָיַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִל ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ יבֹוִתי ֶאְתֶכם ָדָבר ּכַ ּינו ֹפה ַהַלְיָלה ַוֲהׁשִ א . ֵאָלי' ּּ ּתָ
א, ֲחֵזי ְמׁשָ ֲעָתא ְדָעאל ׁשִ ׁשַ ימו, ּּבְ ְלהו ַאְסּתִ ְּוַתְרִעין ּכֻ ּ ך, ּ ָמה , ְְוָעאל ֵליְלָיא ְוִאְתֲחׁשָ ּכַ

ֵליהֹון ְלׁשְ ָראן ְמּשַׁ ָטאן ּבְ, ֲחִביֵלי ׁשָ ה ַרְבְרֵבי ְמָמָנן ָעַלְייהו , ָעְלָמאְוָאְזִלין ְוׁשָ ְּוַכּמָ
ֵרי ְלהו ִּדְמַדּבְ ִכיַח . ּ ע ֲהָוה ׁשְ ָמאָלא ְוַההוא ָרׁשָ ְטָרא ִדׂשְ ְּוִאית ְמָמָנא ַרְבְרָבא ַעל ּכָֹלא ִמּסִ ּ ּ

ַחְרׁשֹוי י ַההוא ְמָמָנא ִעָלָאה ִמּכָֹלא ּבְ ְּלַגּבֵ ּ ֵל. ּ ַחְרׁשֹוי ּבְ ִזְמָנא , יְלָיאְּוהוא ֲהָוה ָאַמר ּבְ ּבְ
ָכל ִסיָעָתא ִדיֵליה ְלָטא ּבְ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּ יה, ּ ּבֵ ָחא ּגַ ּכְ ּתַ ְּוהוא ֲהָוה ָאֵתי ְלִאׁשְ ְּואֹוַדע ֵליה ַמה , ּ

ֵעי ְּדִאיהו ּבָ ּ.  

  ]א''ג ע''דף קי -' גזוהר חלק [

ַגְווָנא  ִכיַח , ַרִמיּ ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲא)בראשית לא( ָּדא) א''ג ע''דף קי(ּכְ ַּההוא ִדׁשְ ּ
יה ּבֵ ְ ַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך)בראשית כ(. ּּגַ ַגְווָנא ָדא, ּ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ָכל ֲאַתר ִאְקרון ֵליה . ּ ּּבְ ּ

ין ִאיּנון ַחְרׁשִ יָמָמא, ּּבְ יר ִמּבִ ֵליְלָיא ַיּתִ ִכיַח ּבְ ְוָכל ָהֵני . ְּוָהא אֹוְקמוָה. ְּוַעל ָדא ֲהָוה ׁשְ
יִמין ֲהוֹו ַלֲאִביֶמֶלךַחְרׁשִ יב, ְין ְוַחּכִ ים )בראשית כו(, ִּדְכּתִ ּתִ ֵקף ֲאִביֶמֶלך ֶמֶלך ְפִלׁשְ ּ ַוַיׁשְ ְ ְ ּ

ַעד ַהַחלֹון ַעד ַהַחלֹון. ּּבְ ִתיב ָהָכא ּבְ ְקָפה )שופטים ה(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ַעד ַהַחלֹון ִנׁשְ ּ ּבְ
ב ֵאם ִסיְסָרא ַיּבֵ ָּלָבן ָהא אוְקמו. ַוּתְ ֵדין, ָהּ ְלָעם ּכְ   .ּבִ

ִתיב ֱאֹלִהים ֻכְלהו ּכְ ְּוַעל ָדא ּבְ ְלָעם, ּּ , ַּוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ָלָבן, ַּוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ
ְַוָיֹבא ֱאֹלִהים ֶאל ֲאִביֶמֶלך ְייהו, ּ ּהוא ָאָתא ְלַגּבַ יה, ּ ְּוָלאו ִאיּנון ְלַגּבֵ ְּדָהא ֵלית ְלהו , ּ ּ

ין י. ֲאַתר ַזּמִ ִתיב ֱאֹלִהים, ָמאְוִאי ּתֵ ֹכָלא, ֶּאָלא. ָהא ּכְ ף ּבְ ּתַ ּתְ ָמא ָדא ִאׁשְ ּׁשְ ַּוֲאִפילו , ּ ּ
ּוִבְכָלָלא ֶדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ִאֵלין ְמָמָנן, ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ֲעבֹוָדה ָזָרה ָנֵמי ֱאֹלִהים ִאְקֵרי ּ ּ ,

ּוִבְכָלָלא ָדא ֲהוֹו ך ִאְקֵרי ָהֵכי, ּ ְוְבִגין ּכַ ַחְרׁשֹוי ְוָקֵרי ֵליהְּוַההוא ָר. ּ ע ֲהָוה ָאַמר ּבְ , ּׁשָ
יה ִתיב . ְּוָאֵתי ְלַגּבֵ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ר )במדבר כב(ּ ֲאׁשֶ יבֹוִתי ֶאְתֶכם ָדָבר ּכַ ּ ִלינו ֹפה ַהַלְיָלה ַוֲהׁשִ ּּ

ר ְיָי ְרֵמיה. ֵאָלי' ְיַדּבֵ ח ּגַ ּבַ ע ָקא ְמׁשַ ַּההוא ָרׁשָ יה, ּ ִתיב ּבֵ ְּדָהא ָלא ּכְ   .ּ ַוָיֹבא ֱאֹלִהיםֶּאָלא, ּ

ר ְיָי ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ִליָחא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא, ֵאָלי' ָּדָבר ַאֵחר ּכַ ַּעל ְיֵדי ְדַההוא ׁשְ ּ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ
יה ַכח ְלַגּבֵ ּתְ יָמָמא ִאׁשְ ַנַחׁש )א כד הוה לגביה בלק אלא''ס(. ָּהא ּבִ ּ ֶאָלא ַוַדאי ּבְ ּ

יה לוָתא ֲהָוה ּבֵ ּכְ ִּאְסּתַ ֲעָתאּוְבַה, ּ ל ְלַכְווָנא ׁשַ ּכֵ ּהוא ִזְמָנא ֲהָוה ִמְסּתַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּ
ים ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ֵעיֵני ְיָי. ְְוֹלא ָהַלך ּכְ י טֹוב ּבְ ְלָעם ּכִ ְְלָבֵרך ֶאת ' ַּוַיְרא ּבִ

ָרֵאל ֲעָתא. ִיׂשְ ל ְלַכְווָנא ׁשַ ּכַ ֶּאָלא ְדַההוא יֹוָמא ִאְסּתָ ּ ּ ָאר יֹוֵמיְוָל, ּ ׁשְ ח ּכִ ּכַ ּתְ ּוְכֵדין , א ִאׁשְ
ָעְלָמא ח ּבְ ּכַ ּתְ א ָלא ִאׁשְ ָּחָמא ְדָהא רוְגָזא ַרּבָ ֵעיֵני ְיָי, ּ י טֹוב ּבְ ֵדין ָיַדע ּכִ ְְלָבֵרך ֶאת ' ּכְ

ָרֵאל ים ְדָעְלָמא. ִיׂשְ ל ְנָחׁשִ ְרֵמיה ִמּכָ ִביק ּגַ ַההוא ִזְמָנא ׁשָ ּּבְ ּ הו, ּ ל ּבְ ּכַ  ֲהָדא ,ְּוָלא ִאְסּתְ
ים ַפַעם ִלְקַראת ְנָחׁשִ ַפַעם ּבְ ְהוא ִדְכִתיב ְוֹלא ָהַלך ּכְ ּ.  

א ֲחֵזי ַכח, ּתָ ּתְ ָחא ִאׁשְ ֲעָתא ְדִרּתְ ַהִהיא ׁשַ ַער, ּּבְ ָמאָלא ִאּתְ ֵדין ׂשְ ַּוֲהָוה ָיַדע ַההוא , ּכְ
ע ֲאַתר ָמאָלא, ָרׁשָ ִסְטָרא ׂשְ ַההוא. ְלֵמיַלט, ְלַאֲחָדא ּבְ ל ּבְ ּכַ ַכח,  ִזְמָנאְּוִאְסּתָ ּתְ . ְוָלא ִאׁשְ

ִתיב ֵדין ַמה ּכְ ך. 'ּ ַמה ֶאּקֹוב ֹלא ַקּבֹה ֵאל וָמה ֶאְזעֹום ֹלא ָזַעם ְיָי)במדבר כג(, ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2133דף [ -ּ

ָלק ְוגֹו)מיכה ו( י ְזָכר ָנא ַמה ָיַעץ ּבָ עֹור . 'ּ ַעּמִ ן ּבְ ְלָעם ּבֶ  )בגין כך(ּוֶמה ָעָנה אֹותֹו ּבִ
ִאין ִאיּנו ָרֵאלַּזּכָ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ן ִיׂשְ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ דמאריהון אוכח לון (. ּ

ֵלכו)ו''ויקרא כ( )הכי ֻחּקֹוַתי ּתֵ ֻחּקֹוַתי. ּ ִאם ּבְ ְלָיין , ִאם ּבְ ָּדא ֲאַתר ִדְגִזיִרין ְדאֹוַרְייָתא ּתַ ּ ּ
ַההוא ֲאַתר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבְ מֹורו ֶא)ויקרא יח(ּכְ ׁשְ ּחֹוק הוא ְדִאְקֵרי ָהִכי. ּת ֻחּקֹוַתי ּתִ ּ ,

ִליָלן ה ִאְתּכְ ּוְגִזיִרין ְדאֹוַרְייָתא ּבָ ּ ְמרו)ויקרא כה(. ּ ׁשְ ָפַטי ּתִ ּ ְוֶאת ִמׁשְ ָפַטי. ּ ָּדא הוא , ִּמׁשְ ּ
יה, ֲּאַתר ָאֳחָרא ִעָלָאה ה ֲאִחיַדת ּבֵ ְּדַהִהיא ֻחּקָ ָדא ְד, ּ ָרן ָדא ּבְ ּוִמְתַחּבְ ּ ֵאיּ ְוָכל . ִּעיָלֵאי ְוַתּתָ

ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְזֵרי אֹוַרְייָתא, ּ י אֹוַרְייָתא, ְוָכל ּגִ ְּוָכל ִקדוׁשֵ ָהֵני ֲאִחיָדן, ּ ִגין ְדַהאי . ּבְ ּּבְ
ב ְכּתָ ּבִ ַעל ֶפה, ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ   .ְּוַהאי ּתֹוָרה ׁשֶ

ֻחּקֹוַתי ִזיִרין ְוִד, ְּוַעל ָדא ִאם ּבְ ל ִאיּנון ּגְ ין וִפּקוִדיןּּכָ ּיִנין ְועֹוָנׁשִ ַההוא ֲאַתר , ּ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ
ַעל ֶפה ּבְ ְּדִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ה, ּ מֹורו. ֻחּקָ ׁשְ ָפַטי ּתִ ְּוֶאת ִמׁשְ ַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי ּתֹוָרה , ּ ּּבְ ּ

ב ְכּתָ ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ׁשֶ ָפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב)תהלים פא(ּּכְ ָדאְוָדא ָאִח. ּ ִמׁשְ ָדא ְוָדא ּבְ , יד ּבְ
ֵמי אֹוַרְייָתא. ְּוֹכָלא ַחד ר ַעל ִפְתּגָ א וַמאן ְדַאְעּבַ ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ּ ּ ּ ִאלו , ּ ּּכְ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ָּפִגים ׁשְ ִריך הוא ֲהִוי, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָפט ׁשְ ִגין ְדֹחק וִמׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ ִאם , ְּוַעל ָדא. ּ
ֻחּקֹו ֵלכוּבְ ַעל ֶפה: ַּתי ּתֵ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ ְמרו. ּ ׁשְ ָפַטי ּתִ ְּוֶאת ִמׁשְ ב: ּ ְכּתָ ּבִ ְוָדא . ָּדא ּתֹוָרה ׁשֶ

א ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ִדׁשְ ּהוא ּכְ ּ ּ.  

יֶתם אֹוָתם יֶתם אֹוָתם. ַוֲעׂשִ ְמרו, ַמאי ַוֲעׂשִ ֵלכו ְוִתׁשְ יָון ְדָאַמר ּתֵ ּּכֵ ּ יֶתם, ּ . ֲאַמאי ַוֲעׂשִ
אֹוְרחֹוי,ֶּאָלא ּ ַמאן ְדָעִביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְוָאִזיל ּבְ ִאלו ֲעִביד ֵליה ְלֵעיָלא, ּּ ְבָיכֹול ּכְ ּּכִ ּּ ּ .

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ָאִני, ְּ ִאלו ַעׂשָ ּּכְ יֶתם אֹוָתם. ְּואֹוְקמוָה, ּ יֶתם . ְּוַעל ָדא ַוֲעׂשִ ַוֲעׂשִ
ִתיב ַוַדאי ם ּכְ ָדאְּוהֹוִאיל וִמ, ַּאּתֶ ָרא ָדא ּבְ ְּתָעֵרי ָעַלְייכו ְלִאְתַחּבְ ָמא , ּ ָחא ׁשְ ּכְ ּתַ ְלִאׁשְ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ ם ַוַדאי, ַּקִדיׁשָ יֶתם ַאּתֶ   .ַּוֲעׂשִ

  ]ב''ג ע''דף קי -' גזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ ַגְווָנא ָדא ָאַמר ִרּבִ ם)שמואל ב ח(, ּּכְ ּ ַוַיַעׂש ָדִוד ׁשֵ ְּוִכי ָדִוד ֲעַבד ֵליה, ּ ֶּאָלא . ּ
ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ִגין ְדָאִזיל ּבְ ּּבְ ְּוָעִביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ , ְּוַאְנִהיג ַמְלכוָתא ּכְ

ְבָיכֹול ם ְלֵעיָלא, ּכִ ה ׁשֵ ָעְלָמא ְדָזָכה . ָּעׂשָ א ּבְ ָדִוד )ב''ג ע''דף קי(ְּוָלא ֲהָוה ַמְלּכָ , ְלַהאי ּכְ
ַפְל ִריך הוא, ּגות ֵליְלָיאְּדֲהָוה ָקם ּבְ א ּבְ ח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבַ ַּוֲהָוה ְמׁשַ ּ ְּ ָמא , ּ ַּעד ְדָסִליק ׁשְ

כוְרְסָייה א ּבְ ַּקִדיׁשָ ּ ֲעָתא ְדָסִליק ְנהֹוָרא ִדיָמָמא, ּ ׁשַ ּּבְ ָמה . ּ ׁש ּכְ ם ַמּמָ ְבָיכֹול הוא ָעַבד ׁשֵ ּּכִ
ה ַה)ויקרא כד(, ְדַאּתְ ָאֵמר ן ָהִאּשָׁ ם ַוְיַקֵללּ ַוִיּקֹוב ּבֶ ְרֵאִלית ֶאת ַהּשֵׁ ִּיׂשְ ך ַוַיַעׂש . ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ּ

ם ִתיב. ָּדִוד ׁשֵ יֶתם אֹוָתם ּכְ ד לֹון, ְּוַעל ָדא ַוֲעׂשִ ְדלון ְלֶמְעּבַ ּתַ ׁשְ ְּוִאי ַאּתון ּתִ ּ ְקָנא , ּ ְלִאְתּתַ
ְדָקא ָיאות א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ְרָכאן ִדְלֵעיָלא ִיׁשְ, ּ ל ִאיּנון ּבִ ּּכָ ּ ִתּקוֵניהֹון ּ ְייכו ּבְ ּבַ חון ּגַ ּכְ ּּתַ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות ם ְוגֹו)ויקרא כו(. ּכְ ִעּתָ ֵמיֶכם ּבְ י ִגׁשְ ל ַחד ְוַחד. ' ְוָנַתּתִ ן ֵחיָלא ִדיֵליה , ּכָ ִּיּתֵ ּ
ַגְווָנא ָדא ּכְ. ַּמאן ִאיּנון. ָּעַלְייכו א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּקוָנא ַדֲעַבְדּתון ְדַההוא ׁשְ ַּההוא ּתִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ , ִתיבּ

ְמרו ֶדֶרך ְיָי)בראשית יח( ְ ְוׁשָ ּ ָפט' ּ ַּלֲעׂשֹות ְצָדָקה וִמׁשְ ְמרו ֶדֶרך ְיָי. ּ יב ְוׁשָ יָון ִדְכּתִ ְְוִכי ּכֵ ּ ּ ּ ,'
ָפט ֲּאַמאי ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה וִמׁשְ ֶּאָלא ַמאן ְדָנִטיר אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּ ְבָיכֹול הוא , ּ ּּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2134דף [ -ּ

ָפ ה ְצָדָקה וִמׁשְ ּעֹוׂשֶ ָפט. טּ ּוַמאי ְצָדָקה וִמׁשְ ּ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְמעֹון . ְּ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ּבָ
א, ְוָאַמר יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ַווי לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ יִחין ּבִ ּגִ ְּדָלא ַיְדִעין ְוָלא ַמׁשְ ַמאן ָעִביד , ּ

ָכל יֹוָמא א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ֵניֲּהִוי ֵאיָמא ַמאן ְדָיִהיב ְצ, ּׁשְ   .ָדָקה ְלִמְסּכְ

א ֲחֵזי ָּהא אוְקמוָה ָהִכי הוא, ּתָ ּ ִדיָנא, ּ יה ּבְ ָנא ָאִחיד ּבֵ ְּדִמְסּכְ ִדיָנא , ּ ְּוָכל ֵמיְכַלְייהו ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲּאַתר ְדִאְקֵרי ֶצֶדק, ּהוא ִפָלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף)תהלים כב(ּכְ ִפָלה. ּ ּתְ , ּּתְ

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ ָּדא ּתְ ָנא.  ְואֹוִקיְמָנא,ּ ּוַמאן ְדָיִהיב ֵליה ְצָדָקה ְלִמְסּכְ ּ ּהוא ָעִביד ְלֵעיָלא , ּ ּ
ְדָקא ָיאות ִלים ּכְ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ִגין ִדְצָדָקה ָדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ּּבְ ּ ּ . ּוְצָדָקה ָיִהיב ְלֶצֶדק, ּ

ָדא, ְוַכד ָיִהיב ְלֶצֶדק ר ָדא ּבְ ֵדין ִאְתַחּבָ ָמ, ּּכְ ִליםּוׁשְ ַכח ׁשְ ּתְ א ִאׁשְ   .ּא ַקִדיׁשָ

ָערוָתא  ַּמאן ָעִביד ָדא ִאּתְ א)א דעביד אתערותא דא''ד(ּ ּתָ ִאלו ָעִביד , ּ ִדְלּתַ ַּוַדאי ּכְ ּּ
ִלימו ׁשְ א ּבִ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ א. ּ ּתָ ַגְווָנא ְדִאיהו ָעִביד ְלּתַ ּּכְ ַער ְלֵעיָלא, ּ ְּוַעל ָדא . ָּהִכי ִאּתְ

ִתיב ָכל ֵעת)תהלים קו(, ּכְ ה ְצָדָקה ּבְ ָפט עֹוׂשֵ ֵרי ׁשֹוְמֵרי ִמׁשְ ה ְצָדָקה. ּ ַאׁשְ ָּדא , עֹוׂשֵ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְבָיכֹול הוא ָעִביד ֵליה, ְּ ּּכִ ּ.  

א ֲחֵזי ַמר ַמאן הוא ַאְתֵריה, ּתָ ָנא ָהא ִאּתְ ִּמְסּכְ ָנא ָלא ִאית . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדִמְסּכְ ּּבְ
ֵּליה ִמִדיֵליה  לוםּ ֶּאָלא ַמה ְדָיֲהִבין ֵליה ְוִסיֲהָרא ָלא ִאית ָלה ְנהֹוָרא ִמִדיָלה, ּּכְ ּ ּ ּ ֶּאָלא , ּ

א ְמׁשָ ַּמה ְדָיִהיב ָלה ׁשִ ּ.  

א ֲחֵזי ת, ּתָ ּמֵ ִרים ֵליה. ַמאי ַטְעָמא, ֲּאַמאי ָעִני ָחׁשוב ּכַ ִגין ְדַההוא ֲאַתר ּגָ ּּבְ ּ ְּדָהא , ּ
ִכיַח ֲאַתר ְדמֹוָתא הוא ׁשְ ּּבַ ך ִאְקֵרי ֵמת, ּ ְוְבִגין ּכָ ַּההוא ְדָחִייס ָעֵליה. ּ ּ ּהוא ָיִהיב ֵליה , ּ ּ

ְרָיא ֲעלֹוי, ְצָדָקה ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ׁשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ ְות)משלי י(, ּכְ יל ִמּמָ ּצִ . ּ וְצָדָקה ּתַ
א ר ָנׁש ְלַתּתָ ּוְכַגְווָנא ְדָעִביד ּבַ ׁש, ּ ָאה חוָלֵקיה ְדָזֵכי . ָּהִכי ָנֵמי ָעִביד ְלֵעיָלא ַמּמָ ַּזּכָ ּ ּ

א ְלֵעיָלא ָמא ַקִדיׁשָ ד ׁשְ ְּלֶמְעּבַ ך ְצָדָקה ָסִליק ַעל ּכָֹלא, ּ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

ָמה, ְוָהֵני ִמֵלי ַער ְצָדָקה ְלֶצֶדק. ְּצָדָקה ִלׁשְ ֲחָדא, ְּדָהא ִאּתְ ָרא לֹון ּכַ ּוְלֶמֱהִוי , ְלַחּבְ
ְדָקא ָיא א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ּּכָֹלא ׁשְ ן, ְּדָהא ֶצֶדק. ּותּ ּקַ ִלים, ָלא ִאְתּתָ ּתְ ֶּאָלא , ְוָלא ִאׁשְ

ְצָדָקה יב. ּבִ ּכֹוָנִני)ישעיה נד(, ִּדְכּתִ ְצָדָקה ּתִ ַמר,  ּבִ ָרֵאל ִאּתְ ך , ְוִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְוְבִגין ּכָ ּ
יֶתם אֹוָתם ְוגֹו ם ְוֵא)ו''ויקרא כ(. 'ַוֲעׂשִ ַכְבּתֶ ָאֶרץ וׁשְ לֹום ּבָ י ׁשָ י . 'ין ַמֲחִריד ְוגֹוּ ְוָנַתּתִ ִרּבִ

ֱחָטאו ְוגֹו)תהלים ד(, ּיֹוֵסי ָפַתח ּ ִרְגזו ְוַאל ּתֶ חָטאו. 'ּ ִּרְגזו ְוַאל ּתֶ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ּ ּ ,
ָזא ֵיֶצר טֹוב ַעל ֵיֶצר ָהָרע ר ָנׁש ְלַאְרּגָ ִפיר, ְּדָבֵעי ּבַ ֲעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיא. ְּוׁשַ ׁשַ , ֲּאָבל ּבְ

ָעְלָמא, ִּכיב ַעל ַעְרֵסיהּוַבר ָנׁש ׁשָ ְרִדיֵני ִנמוִסין ִמְתָעִרין ּבְ ָמה ּגַ ּּכַ אִטין, ּ , ְוָאְזִלין ְוׁשָ
ִריך הוא א ּבְ ֵמיה קוְדׁשָ ָזא ִמּקָ ָעאן ְלִאְתַרּגְ א ּבָ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ יה, ְּ ּוְלַדֲחָלא ִמּנֵ ִגין ְדָלא , ּ ּּבְ

ַוְייהו ּגַ יה ּבְ ח ַנְפׁשֵ ּכַ ּתְ ִּיׁשְ ּ ְייהוְוִיׁשְ, ּ ִזיב ִמּנַ ר ָנׁש. ּּתֵ ְייהו ִמָלה , ְּוִיְבֵעי ֵליה ְלּבַ ְּדָלא ָיִפיק ִמּנַ ּ ּּ
פוֵמיה ּּבְ יה. ּ ַער ְלהו ְלַגּבֵ ִגין ְדָלא ִיּתְ ּּבְ ּ ֲהֵדיה, ּ חון ּבַ ּכְ ּתַ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִאְמרו . ּ ּ

ְבֶכם ְוֹדּמו ֶסָלה ּכַ ְייהו ִמָלה ִמפוֵמיהְּדָלא ָי. ִּבְלַבְבֶכם ַעל ִמׁשְ ִּפיק ִמּנַ ּ ּּ ּּ.  

  ]א''ד ע''דף קי -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2135דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ִאין ַקּמֵ ָרֵאל ַזּכָ ָכחו ִיׂשְ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ִתיב, ְּ , ַמה ּכְ
ָאֶרץ לֹום ּבָ י ׁשָ ִריך הוא ְל. ַּהאי ְלֵעיָלא. ְוָנַתּתִ א ּבְ ְּדָאֵתי קוְדׁשָ ּ ָרֵאלְּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ָרא ּבִ . ִאְתַחּבְ

ם ְוֵאין ַמֲחִריד ַכְבּתֶ ֵדין וׁשְ י ַחָיה ָרָעה ִמן ָהָאֶרץ. ַמאי ַטְעָמא. ּּכְ ּתִ ּבַ ִגין ְוִהׁשְ ד ''דף קי(. ּּבְ

א )א''ע א ְלַתּתָ יׁשָ ָּדא ַחָיה ְדִזיָנא ּבִ ת ַמֲחַלת. ּוַמאי ִאיִהי. ּּ ֶרת ּבַ ְוָכל ִסיָעָתא , ִהיא, ִאּגֶ
ֵליְלָיא. ּיָלהִּד יָמָמא. ַהאי ּבְ ְטָרָהא ָדא, ּבִ א ְדָאתו ִמּסִ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ויקרא (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ

ַאְרְצֶכם)ו''כ   . ְוֶחֶרב ֹלא ַתֲעבֹור ּבְ

א ָאַמר י ַאּבָ לֹום, ִרּבִ ל ׁשָ ָּהא אוְקמוָה ְדֲאִפילו ֶחֶרב ׁשֶ ּ ּ גֹון ַפְרֹעה ְנֹכה, ּּ ֲאָבל ְוֶחֶרב . ּּכְ
ָּדא ִסיָעָתא ִדיָלה, א ַתֲעבֹורֹל ּ י ַחָיה ָרָעה. ּ ּתִ ּבַ ַאְרָעא, ְּוִהׁשְ לֹוט ּבְ ׁשְ ַּוֲאִפילו , ְּדָלא ּתִ ּ

ָעְלָמא ֹלא ַתֲעבֹור ָעַלְייכו ין, ַּהֲעָבָרה ּבְ ָאר ַעּמִ ַּוֲאִפילו ֶחֶרב ִדׁשְ ּ ר ָנׁש , ּ ַּוֲאִפילו ּבַ ּ
  .ָּלא ַיֲעבֹור ָעַלְייכו, ִמְזָייָנא

אְוָדא  ָיהו ַמְלּכָ ָּדִריׁש ֹיאׁשִ ָרֵאל, ּּ חֹוַבְייהו ְדִיׂשְ ְּואֹוְקמוָה ְדהוא ַאְתַפס ּבְ ּ ּ ּ יב. ּּ ָמה ִדְכּתִ , ּּכְ
יַח ְיָי)איכה ד( ּ רוַח ַאֵפינו ְמׁשִ ִחיתֹוָתם ְוגֹו' ּּ ׁשְ ד ּבִ ָלא. 'ִנְלּכַ ּכְ ְּדָהא , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ

א הוא  א ְדַעּמָ ֵניָנן ִאי ֵריׁשָ ּּתָ ִגיֵניה, ַטבּ ְזָבן ּבְ ּתֶ א ִמׁשְ ל ַעּמָ א ָלא . ּּכָ א ְדַעּמָ ְּוִאי ֵריׁשָ
ר ׁשָ חֹוֵביה, ִאְתּכֵ ְפָסן ּבְ א ִאּתָ ל ַעּמָ ָרא ֲהָוה. ּּכָ א ְדַכׁשְ ָיהו ֵריׁשָ ְּוָהא ֹיאׁשִ ּ ְועֹוָבדֹוי , ּ
ָרן ּשְׁ ָרֵאל. ִמְתּכַ חֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ֲּאַמאי ִאְתַפס ּבְ ּ.  

ֶּאָלא ַעל ְדָל ִיְרִמָיהוּ יה ּבְ ּא ַהְיִמין ּבֵ ּ ָרֵאל, ּ ִפית ְלהו ְלִיׂשְ ִאין , ְּוָלא ּכָ יב ְדֻכְלהו ַזּכָ ְּדָחׁשִ ּ ּּ
ָווֵתיה ַּוֲהָוה ָאַמר ֵליה ִיְרִמָיה. ּּכְ יה, ּ ְּוָלא ַהְיִמין ּבֵ חֹוֵביהֹון. ּ ך ִאְתַפס ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְ ְועֹוד . ּ

ְְדִסיֲהָרא ֲהָוה ָמִאיך ְנהֹוָרא ָמאּוַב, ּ תֹוְכֶכם ְוגֹו)ו''ויקרא כ(. ְעָיא ְלַאְסּתְ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ . ' ְוָנַתּתִ
ִני ּכָ י ִמׁשְ א, ְוָנַתּתִ ִכיְנּתָ ִני. ָּדא ׁשְ ּכָ ּכֹוָנא ִדיִלי: ִמׁשְ חֹוַבְייהו . ַּמׁשְ ָנא ּבְ ּכְ ְּדִהיא ִאְתַמׁשְ ּ

ָרֵאל ִני. ְּדִיׂשְ ּכָ י ִמׁשְ ּכֹוִני ַוַדאי, ְוָנַתּתִ ר ָנׁש ְדֲהָוה ְרִחיָמא ְלָאֳחָראְמ. ַּמׁשְ ָאַמר , ַּתל ְלּבַ
ך ּבָ ְרִחימוָתא ִעָלָאה ְדִאית ִלי ּגַ ְֵליה וַדאי ּבִ ּ ּ ּ ך, ּּ ֵעיָנא ְלַדְייָרא ִעּמָ ְּבָ ָּאַמר ֵהיך ֶאְנַדע . ּ ְ

אי ּבַ ְּדֵתידור ּגַ ּסוָפא ְדֵביֵתיה, ּ ל ּכִ ָּנַטל ּכָ ּ יה, ּ ךָאַמר ָהא ַמׁשְ, ְּוַאְייֵתי ְלַגּבֵ , ְּכֹוָנא ְלַגּבָ
ְְדָלא ִאְתְפַרׁש ִמָנך ְלָעְלִמין ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָרֵאל, ְ ִיׂשְ הו ּבְ ָעא ְלַדְייָרא ּבְ ּּבָ ּסוָפא ִדיֵליה, ָמה ֲעַבד, ּ ָּנַטל ּכִ ּ ּ ,
ָרֵאל ָרֵאל, ָאַמר לֹון. ְּוָנִחית ְלהו ְלִיׂשְ ְיי, ִיׂשְ ּבַ ּכֹוָנא ִדיִלי ּגַ ִגין ְדָלא ִאְתְפַרׁש , ּכוָּהא ַמׁשְ ּּבְ ּ

ְייכו ְלָעְלִמין ִריך הוא ִאְתְרִחיק ִמיָנן. ִּמּנַ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ יָדן, ְּ ִביק ּבִ ּכֹוָנא ׁשָ , ַמׁשְ
ּסוָפא ִדיֵליה ַּוֲאָנן ַנְטִרין ַההוא ּכִ ּ ּ ִג, ּ ן ּבְ ּבָ ּכֹוֵניה ֵייֵתי ְלַדְייָרא ּגַ ַּמאן ְדִיְבֵעי ַמׁשְ ּ ך ּ ְין ּכָ

תֹוְכֶכם ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ יַדְייכו, ְוָנַתּתִ ן ּבִ ּכֹוָנא ֶאּתֵ כֹון, ַּמׁשְ ִגין ְדֵאדור ִעּמְ ּּבְ ּ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ָגלוָתא א ּבְ ּתָ ָרֵאל ַהׁשְ ְּדִיׂשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּכֹוָנא ְדקוְדׁשָ ַּמׁשְ ּ ְייהו, ְּ ּבַ ּהוא ּגַ ְבקו ֵליה , ּ ְּוָלא ׁשָ ּ

  .ְלָעְלִמין

י ֶאְתֶכםְו ר ָנׁש ְדָרִחים ְלַחְבֵריה, ֹלא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ְּלּבַ יה, ּ ּוָבָעא ְלַדְייָרא ִעּמֵ , ַמה ֲעַבד, ּּ
ָּנַטל ַעְרָסא ִדיֵליה ְוַאְייִתי ְלֵביֵתיה ּ ֵביָתיך. ּ ְָאַמר ָדא ַעְרָסא ִדיִלי ּבְ ּ ִגין ְדָלא ַאְרִחיק , ּ ּּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2136דף [ -ּ

ְוָמאָנך, ְַעְרָסך, ְִמיָנך ך קו. ּ ּּכַ ִריך הוא ָאַמרְ א ּבְ ְּדׁשָ תֹוְכֶכם ְוֹלא ִתְגַעל , ְ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ ְוָנַתּתִ
י ֶאְתֶכם ֵביַתְייכו, ַנְפׁשִ ָּהא ַעְרָסא ִדיִלי ּבְ כֹון, ּ יָון ְדַעְרָסא ִדיִלי ִעּמְ ּּכֵ ְנְדעון ְדָלא , ּ ּּתִ ּ ּ

ְייכו ִּאְתְפַרׁש ִמּנַ י ֶאְת, ּ ך ְוֹלא ִתְגַעל ַנְפׁשִ ְוְבִגין ּכָ תֹוְכֶכם )ויקרא כו(. ֶכםּ י ּבְ ּ ְוִהְתַהַלְכּתִ
ְייכו, ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ּבַ ָנא ִדיִלי ּגַ ּכְ יָון ְדַמׁשְ ּּכֵ ּ כֹון, ּ ְנְדעון ַדֲאָנא ָאִזיל ִעּמְ ַוַדאי ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  י ְיָי)דברים כג(ּכְ ֶקֶרב ַמֲחֶניך ְל'  ּכִ ֱָאֹלֶהיך ִמְתַהֵלך ּבְ ְ יְלך ְוָלֵתת אֹוְיֶביך ָּ ַָהּצִ ָ

ְָלָפֶניך ְוָהָיה ַמֲחֶניך ָקדֹוׁש ָ.  

 ] בשנה193יום [סדר הלימוד ליום טז ניסן 

י ְיהוָדה י ִיְצָחק ְוִרּבִ א ִדְטֶבְרָיא, ִּרּבִ ְכַפר ָקִריב ְלַיּמָ ִכיֵחי ֵליְלָיא ַחד ּבִ ָּקמו , ֲּהוֹו ׁשְ
י ִיְצָחק  ַפְלגות ֵליְלָיא ָאַמר ִרּבִ ב ַדֲאָנן ּּבְ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְדַאף ַעל ּגַ י ְיהוָדה ֵניָמא ּבְ ְּלִרּבִ ּ ּ ּּ

ֲאַתר ָדא א ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּּבַ ֵעיָנא ְלִאְתָפְרׁשָ ָּלא ּבָ ּ ּ.  

י ְיהוָדה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ֲחֶנה )שמות לג(, ּ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ ה ִיּקַ ּ וֹמׁשֶ ּ
ח ֶאת ָהֹאֶהלּוֹמׁשֶ. 'ְוגֹו ה. ֲאַמאי, ה ִיּקַ יה , ֶּאָלא ָאַמר ֹמׁשֶ ֵרי ּבֵ ּקְ ָרֵאל ָקא ְמׁשַ ּהֹוִאיל ְוִיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ְּוַאְחִליפו ְיָקָרא ִדיֵליה, ְּ ּ יָדא ִדְמֵהיָמָנא, ּ ּכֹוָנא ִדיֵליה ְיֵהא ּבִ ָּהא ַמׁשְ ּ ּ ,
ַאר ּתְ ַמאן ִיׁשְ   .ַּעד ְדֶנֱחֵמי ּבְ

  ]ב''ד ע''דף קי -' גק זוהר חל[

ַע ִריך הוא, ָּאַמר ֵליה ִלְיהֹוׁשֻ א ּבְ ין קוְדׁשָ ֵהא ְמֵהיְמָנא ּבֵ ַּאְנּתְ ּתְ ָרֵאל, ְּ , ּוֵבין ִיׂשְ
ֵהיְמנוָתא יָדך ּבְ ּכֹוָנא ּבִ ַאר ַמׁשְ ּתְ ְּוִיׁשְ ַאר )ב''ד ע''דף קי(ְוֶנחֵמי , ְ ּתְ ַמאן ִיׁשְ ִתיב. ּבְ , ַמה ּכְ

ֲחֶנה ב ֶאל ַהּמַ ן נון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהלְוׁשָ ַע ּבִ ַרתֹו ְיהֹוׁשֻ ְ וְמׁשָ ּ ַמאי ַטֲעָמא . ּ
א ְמׁשָ י ׁשִ ִסיֲהָרא ְלַגּבֵ ִגין ְדִאיהו ּכְ ַע ּבְ ִּלְיהֹוׁשֻ ּכֹוָנא, ּ , ְּוַעל ָדא. ְּוִאיהו ִאְתֲחֵזי ְלַנְטָרא ַמׁשְ

  .ְֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל

א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ הּ ִּריך הוא ְלֹמׁשֶ ה, ְ ּכֹוָנא ִדיִלי , ָלא ִאְתֲחֵזי ָהִכי, ֹמׁשֶ ְּדָהא ַמׁשְ ּ
יַדְייהו אי, ָּיַהִבית ּבִ ב ְדִאיּנון ָחאבו ְלַגּבָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְייהו, ּ ּכֹוָנא ְיֵהא ְלַגּבַ ְּדָלא , ַּמׁשְ
יה ִּיְתָפְרׁשון ִמּנֵ ּ ְבֵעי ְדִאְתְפַר)א דלא אתפרש מנייהו''ס(. ּ ּ ּתִ ָרֵאלּ ְייהו ְדִיׂשְ ּׁש ִמּנַ ְּוָלא ֵאיתוב , ּ

ְייהו ְלָעְלִמין ְייהו, ְּלַגּבַ ּכֹוָנא ִדיִלי ְלַגּבַ ֶּאָלא ָאִתיב ַמׁשְ ּ ָכל , ּ ּבֹוק ְלהֹון ּבְ ּוְבִגיֵניה ָלא ֶאׁשְ ּ
  .ֲאַתר

ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ָחבו ְלַגּבֵ ב ְדִיׂשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ּכֹוָנ, ְּ ּא ִדיֵליה ָלא ַהאי ַמׁשְ ּ
ְבקו יַנְייהו, ּׁשָ ִריך הוא ָלא ָנִטיל ֵליה ִמּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ָכל ֲאַתר ְדַגֵלי , ְּוַעל ָדא. ְּ ּּבְ ּ

ָרֵאל הֹון, ִיׂשְ ִכיָנה ִעּמְ ִתיב. ׁשְ תֹוְכֶכם, ְּוַעל ָדא ּכְ ִני ּבְ ּכָ י ִמׁשְ ְּוָהא אוְקמוָה. ְוָנַתּתִ ּ.  

י ִיְצָחק ְוָאַמ ה ֶזה )שיר השירים ב(ר ָּפַתח ִרּבִ ּ דֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאָיִלים ִהּנֵ ּ ּ
ָרֵאל. 'ְוגֹו ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְייהו, ַּזּכָ ּבַ ּכֹוָנא ָדא ְלֶמֱהִוי ּגַ ְּדָזכו ְדַמׁשְ ּ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ְּדַאף . ִּמן ַמְלּכָ
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ָגלוָתא ב ְדִאיּנון ּבְ ַּעל ּגַ ּ ִריך הו, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ י וְזַמֵניְּ ּתֵ ּבַ ָכל ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ , ּא ָאֵתי ּבְ
ָחא ָעַלְייהו ּגְ ְייהו, ְּלַאׁשְ ּבַ ּכֹוָנא ְדִאית ֵליה ּגַ ַההוא ַמׁשְ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּסוָפא , ּ ְּדִאיהו ּכִ ּ ּ

ִּדיֵליה ּ.  

א ְדַסְרָחא ַמְטרֹוִניָתא ַּאְפָקה ֵמֵהיָכֵליה, ְּלַמְלּכָ ּסוָפא ַנְט. ָמה ַעְבַדת. ּ ָרה ִדיֵליה ּכִ ַּלת ּבְ ּ ּ ּ
א ְּרִחיָמא ִדיֵליה, ְּדַמְלּכָ א ָעָלה. ּ א ְדַמְלּכָ ּוְבִגין ְדַדְעּתָ ּ ּ יָדָהא, ּ ְבֵקיה ּבִ ֲעָתא ְדָסִליק . ּׁשַ ׁשַ ּּבְ

א ְּרעוָתא ְדַמְלּכָ ֵרה, ַעל ַמְטרֹוִניָתא, ּ ין, ֲהָוה ָסִליק ַאְגִרין, ְּוַעל ּבְ ִליק ְוָס, ְּוָנִחית ַדְרּגִ
ין נוְקֵבי ּכֹוָתָלא ָעַלְייהו, ּכֹוָתִלין ָחא ּבֵ ּגָ ָלא וְלַאׁשְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ יָון ְדָחֵמי לֹון, ּ ֵכי , ּּכֵ אֵרי ּבָ ׁשָ

ּוְלָבַתר ָאִזיל ֵליה, ֵּמֲאחֹוֵרי קוְסֵטי ּכֹוָתָלא ּ.  

ָרֵאל ך ִיׂשְ א, ְּכַ ב ְדִאיּנון ַנְפקו ֵמֵהיָכֵליה ְדַמְלּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ְבקו, ּ ּכֹוָנא ָלא ׁשָ ַּההוא ַמׁשְ ּ ,
א ָעַלְייהו ּוְבִגין ִדְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ הֹון, ּ ְבֵקיה ִעּמְ א . ּׁשַ ֲעָתא ְדָסִליק ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ

א ָרֵאל, ַּקִדיׁשָ ין, )מקפץ על הגבעות(ָסִליק ַאְגִרין . ַעל ַמְטרֹוִניָתא ְוַעל ִיׂשְ , ָּנִחית ַדְרּגִ
ין קוְסֵטי ּכֹוָתָלא ָעַלְייהו, ֹוָתִליןְוָסִליק ּכ ָחא ּבֵ ּגָ ָלא וְלַאׁשְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ יָון ְדָחֵמי לֹון. ּ , ּּכֵ

אֵרי וָבֵכי ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב דֹוֶמה דֹוִדי ִלְצִבי אֹו ְלעֹוֶפר ָהַאָיִלים ְלַדְלָגא ִמּכֹוָתָלא , ּׁשָ ּ ּ ּ ּ
  .ּוֵמִאיְגָרא ְלכֹוָתָלא, ְלִאיְגָרא

ה ֶז ְתֵלנוִהּנֵ יַח ִמן ַהַחלֹונֹות, ּה עֹוֵמד ַאַחר ּכָ ּגִ י ִמְדָרׁשֹות ַמׁשְ ֵנִסיֹות וְבָבּתֵ י ּכְ ָבּתֵ ּּבְ ּ ּ ,
ים. )דודאי בי כנישתא בעייא חלונות( ָחא ָעַלְייהו, ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרּכִ ּגָ ָלא וְלַאׁשְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ .

ך ְוְבִגין ּכַ ַההו, ּ עו ְלֶמְחֵדי ּבְ ָרֵאל ּבָ ִּיׂשְ ּ ְּדִאיְנהו ַיְדֵעי ָדא, א יֹוָמאּ ּ  ֶזה )תהלים קיח(. ְוַאְמֵרי, ּ
ה ְיָי ְמָחה ּבֹו' ַּהיֹום ָעׂשָ ְמָאסו ְוּגֹו)ויקרא כו(. ָנִגיָלה ְוִנׂשְ ֻחּקַֹתי ּתִ י יֹוֵסי ָפַתח. 'ּ ְוִאם ּבְ , ִּרּבִ

תֹוַכְחּתֹו' ּ מוַסר ְיָי)משלי ג( קֹוץ ּבְ ְמָאס ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ י . ּבְ ָרֵאל ַקּמֵ ָמה ֲחִביִבין ִיׂשְ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵעי ְלאֹוָכָחא ְלהו, ְּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ֹאַרח , ְּ ָרא ְלהו ּבְ ּוְלַדּבְ ּ

ר א ְדָרִחים ִלְבֵריה, ֵמיׁשָ ַאּבָ ּּכְ יה, ּ ּוִמּגֹו ְרִחימו ִדיֵליה ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ִדיר, ּ יֵדיה ּתָ ְרִביָטא ּבִ , ּׁשַ
רְלַדּבְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ָמאָלא, ָּרא ֵליה ּבְ  )משלי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָלא ִיְסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ

ר ֶיֱאַהב ְיָי י ֶאת ֲאׁשֶ ן ִיְרֶצה' ּכִ ִריך . ּיֹוִכיַח וְכָאב ֶאת ּבֵ א ּבְ ְוַמאן ְדָלא ָרִחים ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
יה ּתֹוָכָח, ְּוָסאֵני ֵליה, ּהוא ְרִביָטא, הָּסִליק ִמּנֵ יה ׁשַ   .ָּסִליק ִמּנֵ

ִתיב י ֶאְתֶכם ָאַמר ְיָי)מלאכי א(. ּכְ ִּמּגֹו ְרִחימוָתא ִדיֵליה', ְוגֹו'  ָאַהְבּתִ ּ ְרִביָטא , ּ ׁשַ
ִדיר יֵדיה ּתָ ָרא ֵליה, ּּבִ ֵנאִתי. ְּלַדּבְ ו ׂשָ ְרִביָטא, ְוֶאת ֵעׂשָ יה ׁשַ ך ְסִליִקית ִמּנֵ ִגין ּכָ ּּבְ ְ ,
יה אְּסִליַקת ִמּנֵ י חוָלָקא,  ּתֹוַכְחּתָ ן ֵליה ּבִ ִגין ְדָלא ֶאּתֵ ּּבְ ּ אי הוא, ּ ְּרִחיָקא ְדַנְפׁשָ ֲאָבל . ּ

י ֶאְתֶכם ַוַדאי, ַּאּתון ך. ָּאַהְבּתִ ְוְבִגין ּכָ תֹוַכְחּתֹו' ּמוַסר ְיָי, ּ קֹוץ ּבְ ְמָאס ְוַאל ּתָ ִני ַאל ּתִ . ּבְ
קֹוץ יה. ַמאי ְוַאל ּתָ קוצון ּבֵ ָּלא ּתְ ּ ַמ, ּ ּאן ְדָעַרק ִמּגֹו ּגוִביןּכְ גֹוִבין , ּ ְּדִאיּנון ִמיִלין ּכְ ּ ּ
ַגְרֵמיה יה ּבְ ְּלַגּבֵ ּ.  

  ]א''ו ע''דף קט -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2138דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִדינֹוי, ּתָ ַער ֶצֶדק ּבְ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ָמה ִסְטֵרי ְטִהיִרין. ּּבְ ִמְתָעִרין ִמיִמיָנא , ּכַ
ָמאָלא ְרִביִטין ָנ, ּוִמּשְׂ ָמה ׁשַ א, ְפִקיןּכַ ְרִביֵטי ֶאּשָׁ הֹון ׁשַ ְרִביֵטי ּגוְמִרין, ִמּנְ ְרִביֵטי , ּׁשַ ׁשַ
ְלהֹוָבא ָעְלָמא, ׁשַ ְלהו ָנְפִקין וִמְתָעִרין ּבְ ּּכֻ ּ א, ּ חֹוַתְייהו ְמָמָנן ָאֳחָרִנין. ְוָלָקאן ִלְבֵני ָנׁשָ , ּּתְ

ִעין ָחֵסר ַחד, ָמאֵרי ַטְפִסין אִטין ְוַנ. ְּמָמָנן ְדַאְרּבְ יןׁשָ ְוַנְטִלין , ָּלָקאן ְוַסְלִקין, ְחּתִ
א )א''ו ע''דף קט(ַעְייִלין , ְּרׁשוָתא א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ ְּונֹוָרא ְדָדִליק , ְמַצְבִעין ַטְפֵסי, ּ

הו ר ּבְ ין, ִּאְתַחּבָ אִטין ְוַנְחּתִ א, ַּנְפֵקי ּגוְמִרין ְוׁשָ ָכחו ָלֳקְבֵליהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ּתְ ְּוִאׁשְ ְּוַהְיינו . ּ
יב ן ְלָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ִּדְכּתִ ָרה ֶאְתֶכם ֶאּתֵ י ְלַיּסְ ּּתֹוֶסֶפת ַעל ִדיָנא ִדְלהֹון, ְּוָיַסְפּתִ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲעבור ָהָאָדם)בראשית ח(, ּכְ ּ ֹלא אֹוִסיף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת ָהֲאָדָמה ּבַ ַמאי . ּ
ן ּתֹוֶסֶפת ְלָמ. ֹלא אֹוִסיף יָצָאה ָעְלָמאֹלא ֶאּתֵ ַגְווָנא , ּאֵרי ִדיָנא ְלׁשֵ ֶּאָלא ּתֹוֶסֶפת ּכְ

ל י. ְּדָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ן ּתֹוֶסֶפת ַוַדאי, ְּוַעל ָדא ְוָיַסְפּתִ   .ֶּאּתֵ

ַבע ַעל ַחטֹאֵתיֶכם. ּתֹוֶסֶפת ֲאַמאי ָרה ֶאְתֶכם ׁשֶ ִגין ְלַיּסְ ַבע. ּּבְ ִריך , ׁשֶ א ּבְ ְְוָהא קוְדׁשָ ּ
ל ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדאּהוא ִאי  ֵבי ַההוא ִדיָליה ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ּּגָ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּּ

מֹור ָיה ְיָי)תהלים קל(, ִדְכִתיב ׁשְ ַבע ַעל , ִמי ַיֲעמֹוד' ּ ִאם ֲעֹונֹות ּתִ ְוַאּתְ ַאָמְרּתְ ׁשֶ
  .ַּחטֹאֵתיֶכם

ַבע ְלמוד לֹוַמר ׁשֶ ֶּאָלא ַמה ּתַ ַבע. ּ ִמיָטה. ּוַמאי ִאיִהי. ּ ָלֳקְבַלְייכוֶּאָלא ָהא ׁשֶ ָּדא ׁשְ ּ ,
ַבע ַבע, ְּדִאיִהי ׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדִאְקֵרי ׁשֶ ה )דברים טו(, ּכְ ֲעׂשֶ ִנים ּתַ ַבע ׁשָ ץ ׁשֶ  ִמּקֵ

ִמיָטה ַבע ַעל ַחטֹאֵתיֶכם. ּׁשְ ְּוַעל ָדא ׁשֶ ַבע, ּ ַבע, ְוִאְקֵרי ׁשֶ ת ׁשֶ ין ַהאי . ְוִאְקֵרי ּבַ ַמה ּבֵ
ְלחֹוָדָהא. ַהאיְל ַבע ּבִ ִמָטה, ֶּאָלא ׁשֶ ד ׁשְ ד ִדיִנין, ְּלֶמְעּבַ ּוְלֶמְעּבַ ְּלַאָפָקא ֵחירו ְדֹכָלא , ּ ּ ּ ּ

ה ַבע ִאְקֵרי. ּבָ ת ׁשֶ ֲחָדא, ּבַ ַאְחָרא ּכַ ר ּבְ ַמְלכוָתא, ְלַאְנָהָרא, ְּדִאְתַחּבָ ַלט ּבְ , ְּלִמׁשְ
ַאְרָעא וְבֹכָלא ְּלאֹוָדָעא ַמְלכוָתא ּבְ ּ ַבע ִאְקֵריּבַ, ּ ִתיב. ת ׁשֶ ם )בראשית כו(, ּכְ ן ׁשֵ  ַעל ּכֵ

ַבע ַעד ַהיֹום ַהֶזה ֵאר ׁשֶ ָּהִעיר ּבְ ַבע. ּ ֵאר ׁשֶ ֵאָרה ְדִיְצָחק הוא, ּבְ ּּבְ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה הוא, ּ ּ ּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ַבע ַעל ַחטֹאֵתיֶכם)ו''ויקרא כ(, ִרּבִ י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ׁשֶ ְרּתִ י ְו. ּ ְוִיּסַ ְרּתִ ִיּסַ
ָמה ְדאוְקמוָה, ַּעל ְיָדא ִדְמָמָנן ָאֳחָרִנין, ֶאְתֶכם ּּכְ ּ ַער ָלֳקְבַלְייכו, ַאף ָאִני. ּ . ָּהא ֲאָנא ִאּתְ

ַבע ָעָרא ָעַלְייכו, ָהא ׁשֶ   .ְּלִאּתְ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּרִחימוָתא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ א ְדֲהָוה ֵל, ּ ר ְּלַמְלּכָ ּיה ּבַ
א, ְיִחיָדאי י ַמְלּכָ א, ַוֲהָוה ָחֵטי ַקּמֵ י ַמְלּכָ א, יֹוָמא ַחד ָסַרח ַקּמֵ ל ָהֵני יֹוִמין , ָאַמר ַמְלּכָ ּכָ

ְלּתְ, ְַאְלֵקיָנא ָלך יד ָלך. ְוָלא ַקּבִ אן ְוֵאיָלך ָחֵמי ַמאי ַאְעּבִ ְִמּכָ ִריך ָלך ִמן , ְ ְִאי ַאּתָ ְ

ְלכ, ַאְרָעא ְְוַאִפיק ָלך ִמּמַ י ַחְקָלא, ּוָתאּ ִּדיְלָמא ְיקומון ֲעָלך דוּבֵ ּ ּ ּ אֹו , אֹו ְזֵאֵבי ַחְקָלא, ְּ
ְְוַיַעְברון ָלך ֵמָעְלָמא, ִלְסִטין יד. ּ ֶּאָלא ֲאָנא ְוַאְנּתְ ֵניפוק ֵמַאְרָעא. ַמה ַאְעּבִ ּ.  

ך ַאף ָאִני ך . )חדאאף אנא ואנת נהך בגלותא וניפוק כ(ֲּאָנא ְוַאְנּתְ ִניפוק ֵמַאְרָעא , ְּכַ ְּכַ

ִריך הוא א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ יד ְלכו, ְּ ָרֵאל ַמה ַאְעּבִ יתו , ָּהא ַאְלֵקיָנא ְלכו, ִּיׂשְ ְּוָלא ַאְרּכִ
ּאוְדַנְייכו ִריִסין, ּ ְוָלא , ְלַאְלָקָאה ְלכֹון, ָמאֵרי ַטְפִסין, ָּהא ַאְייֵתיָנא ָעַלְייכו ָמאֵרי ּתְ
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ַמְעּתון ִּאי ַאִפיק ְלכו ֵמַאְר. ּׁשְ ין, ָעא ְלחֹוְדכֹוןּ ה דוּבִ ּמָ ָּדִחיְלָנא ָעַלְייכו ִמּכַ ּ ּ ה , ּ ּמָ ִמּכַ
ִּדיקומון ָעַלְייכו, ְזֵאִבין ּ ּ ְּוַיַעְברון ְלכו ֵמָעְלָמא, ּ יד ְלכון. ּ ֶּאָלא ֲאָנא , ֲּאָבל ַמה ַאְעּבִ

ְּוַאּתון ֵנפוק ֵמַאְרָעא ָגלוָתא, ּ ּוְנַהך ּבְ ְּ.  

ְר ָגלוָתאֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִיּסַ י ֶאְתֶכם ְלֵמַהך ּבְ ּּתִ ּבֹוק ְלכֹון. ְ יְמרון ְדֶאׁשְ ְּוִאי ּתֵ ַאף , ּ
כֹון ַבע ַעל ַחטֹאֵתיֶכם. ָאִני ִעּמְ כֹון, ּׁשֶ ָרך ִעּמְ ַבע ְדִיְתּתָ ְָדא ׁשֶ ּ . ַּעל ַחטֹאֵתיֶכם. ַוֲאַמאי, ּ

ֶכם)ישעיה נ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלָחה ִאּמְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ִריך הואָאַמ. ּ א ּבְ ּר קוְדׁשָ ַּאּתון , ְּ
ַרְמּתון ַּדֲאָנא ְוַאּתון ָלא ֵנידור , ּּגְ ּ ָעְלָמא )א בארעא''ס(ּ . )מעלמא) א מארעא''ס(א נטרוד ''נ( ּבְ

כֹון . ֵּהיָכָלא ִדיִלי ְוִדְלכֹון ִאְתָחַרב, ָּהא ִאְתַחֵרב ּכָֹלא, ָהא ַמְטרֹוִניָתא ַנְפַקת ֵמֵהיָכָלה ִעּמְ
א ָלא ִאְתֲחֵזי ֵהיָכָלאְּדָהא ְל ד ִאיהו ָעֵייל ִעם ַמְטרֹוִניָתא, ַמְלּכָ ֶּאָלא ּכַ א . ּ ְּוֶחְדָוה ְדַמְלּכָ

ַכח ּתְ   .ָלא ִאׁשְ

ֵהיָכָלא ְדַמְטרֹוִניָתא ֲעָתא ְדָעאל ּבְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ֵהיָכָלא, ּ ה ּבְ ָרָהא ִעּמָ ַכח ּבְ ּתְ ַּחָדאן , ְּוִאׁשְ
ֲחָדא ְלהו ּכַ ּּכֻ א. ּ ּתָ ָרא וַמְטרֹוִניָתאַהׁשְ ָכחו ּבְ ּתְ ּ ְדָלא ִאׁשְ ּ ֶּאָלא . ָּהא ֵהיָכָלא ֲחֵריָבא ִמּכָֹלא, ּ

יד כֹון. ֲאָנא ַמה ַאְעּבִ ָגלוָתא. ַאף ֲאָנא ִעּמְ ָרֵאל ִאיְנהו ּבְ ב ְדִיׂשְ א ַאף ַעל ּגַ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ ,
הֹון ַכח ִעּמְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ִביק לֹון, ְּ ְּדַכד ִיְפקון, ְוָלא ׁשָ לוָתא, ּ ָרֵאל ִמן ּגָ , ִּיׂשְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ הֹון, ְּ יב. ְּיתוב ִעּמְ ב ְיָי)דברים ל(, ִּדְכּתִ ב ְיָי, ֱָאֹלֶהיך'  ְוׁשָ ֱָאֹלֶהיך ' ְוׁשָ

ַמר. ַּוַדאי   .ְוָהא ִאּתְ

ָאְרָחא י יֹוֵסי ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוִרּבִ ַהִהיא, ִּרּבִ ַחְקָלאַּאְעָרעו ּבְ א ּבְ י .  ְמַעְרּתָ ָאַמר ִרּבִ
י יֹוֵסי יב, ִּחָייא ְלִרּבִ ִרית ְוגֹו)דברים כח(, ַּהאי ִדְכּתִ ּ ֵאֶלה ִדְבֵרי ַהּבְ ִרית', ּ ַמאי . ִּמְלַבד ַהּבְ

ִרית בוָרה . ִּדְבֵרי ַהּבְ ִּדְבֵרי ּגְ ֵעי ֵליה)א האלה''ס(ּ ָּאַמר ֵליה ָהא אוְקמוָה. ּ ִמּבָ ּ ַּהָללו ִמִפ, ּ ּ י ּ
בוָרה ה, ַּהּגְ ל ֹמׁשֶ ְּוַהָללו ִמִפי ַעְצמֹו ׁשֶ ּ ַמר, ּ   .ְוָהא ִאּתְ

  ]ב''ו ע''דף קט -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ִרית ֲהוֹו, ּתָ ִּאֵלין ְוִאֵלין ִדְבֵרי ַהּבְ ּ בוָרה  )ב''ו ע''דף קט(, ּ ב ְדִמִפי ַהּגְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּּ
ִרית ֲהוֹו. ֲּהוֹו ִמִלין ְלָייןְּדָהא ַט, ִמֵלי ּבְ יה ּתַ ּב וִביׁש ּבֵ ַּטב ְדָאֵתי ִמַצִדיק. ּ יׁש ְדָאֵתי ִמן . ּ ּּבִ

ִרית ִאיּנון. ְּוַהְיינו ֶצֶדק, ֵּמֲאַתר ְדִדיָנא, ִּדיָנא. ִּדיָנא ְּוַצִדיק ְוֶצֶדק ּבְ ִרית ִאְקרון, ּ ְוַעל . ּּבְ
ִּמִלין ִאֵלין, ָּדא ִרית ִאיּנון, ּ ִרית ּכַ. ִּמֵלי ּבְ יר ּבְ מֹור. ֲחָדאְוָקׁשִ ך ָזכֹור ְוׁשָ יֵני ּכַ ְוְבּגִ יר , ּ ָקׁשִ

ֲחָדא יֹום. ּכַ ַלְיָלה, ָזכֹור ּבְ מֹור ּבַ ֲחָדא. ּׁשָ ִרית ּכַ ִרית ַוַדאי, ָהא ּבְ ך ּבְ ּוְבִגין ּכַ ִּדְבֵרי , ְּ
ִרית ִניְנהו ֲאַתר ָדא ִאיהו. ַּהּבְ ִרית ּבַ ּוְבָכל ֲאַתר ּבְ ּ ּ.  

י ִחָייא מֹור, ִּכי הואַּוַדאי ָה, ָּאַמר ִרּבִ ת ְדִאיהו ָזכֹור ְוׁשָ ּבָ ך ׁשַ ּוְבִגין ּכָ ּ ִרית, ְּ . ִאְקֵרי ּבְ
יב ִרית )שמות לא(, ִּדְכּתִ ת ְלֹדֹרָתם ּבְ ּבָ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהּשַׁ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ ּ ְוׁשָ
ְּוֹכָלא ִמָלה ַחד. עֹוָלם ָכל ֲאַת, ַּוֲאַתר ָדא, ּ ִרית ּבְ   .רִאְקֵרי ּבְ
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א ֲחֵזי ָאֶרץ, ּתָ לֹום ּבָ י ׁשָ ִתיב ְוָנַתּתִ ָלָמא ְדַאְרָעא, ּהוא ְיסֹוד, ּכְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ָלָמא , ּ ׁשְ
ָלָמא ְדָעְלָמא, ְּדֵביָתא ַבע. ּׁשְ י ֶאְתֶכם ַאף ָאִני ׁשֶ ְרּתִ ָּהא ַוַדאי . ָּדא ֶצֶדק. 'ַמאי ז. ְוִיּסַ
ִרית ִרית ִנ, ּבְ ך ִדְבֵרי ַהּבְ ּוְבִגין ּכָ   .ּיְנהוְּ

ִתיב י יֹוֵסי ּכְ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו)ו''ויקרא כ(. ָאַמר ִרּבִ ְהיֹוָתם ּבְ ם ֹזאת ּבִ ְוַאף . ' ְוַאף ּגַ
ם ֹזאת ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְוַאף, ּגַ ם. ַאף ָאִני, ּכְ ָרֵאל, ּגַ ֶנֶסת ִיׂשְ , ְּדִאְקֵרי ֹזאת, ְלַרּבֹות ּכְ

ְבַקת לֹון ְלָעְלִמין ְה. ְּדָלא ׁשַ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהםּבִ ֲחָדא, יֹוָתם ּבְ ְהיֹוָתם ּכָֹלא ּכַ ים . ּּבִ ֹלא ְמַאְסּתִ
הו ר ּבְ ִגין ְדָלא ִאְתֲחּבָ ים ּבְ ְּוֹלא ְגַעְלּתִ ם. ּ ִריִתי ִאּתָ ְּדִאי ָלא ֶאְפרֹוק ְלהו, ְלָהֵפר ּבְ ָהא , ּ

ִריִתי ָפִליג ם, ּּבְ ִריִתי ִאּתָ ך ְלָהֵפר ּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

י א, ּ ִחָייאָאַמר ִרּבִ ַמְעָנא ִמָלה ַחְדּתָ ים ְוֹלא , ֲּאָנא ׁשְ י ֶאְלָעָזר ֹלא ְמַאְסּתִ ְּדָאַמר ִרּבִ
ים ְלַכלָֹתם ֵעי ֵליה, ְּגַעְלּתִ ים ְלַכלֹוָתם ִמּבָ יִתים ְוָלא ֲהַרְגּתִ ָּלא ִהּכִ ים . ּ ֶּאָלא ָלא ְמַאְסּתִ

ים ַּמאן ְדָסאֵני ְלָאֳחָרא ָמִאיס הוא , ְוָלא ְגַעְלּתִ יה, ָּלֳקְבֵליהּ ִגיעוָלא ַקּמֵ ְּוַגֲעָלא הוא ּבְ ּ ּ .
ים, ֲאָבל ָהָכא ים ְוָלא ְגַעְלּתִ יַנְייהו. ַמאי ַטְעָמא. ָלא ְמַאְסּתִ אי ּבֵ ִגין ַדֲחִביבוָתא ְדַנְפׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ .

אי ּבָ ְלהו ֲחִביִבין ּגַ ּוְבִגיָנה ּכֻ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְלַכלָֹתם, ּּ ִתיב. ּ , ו'' ָחֵסר ָוי,ְּלַכלָֹתם ּכְ
ים ים ְוָלא ְגַעְלּתִ ִגיָנה ָלא ְמַאְסּתִ אי, ּּבְ ִגין ְדִאיִהי ְרִחיָמָתא ְדַנְפׁשָ ּּבְ ְּרִחימוָתא ִדיִלי , ּ ּ

ָהא ּבָ   .ּגַ

ָתא ר ָנׁש ְדָרִחים ִאּתְ ׁשוָקא ְדבוְרָסֵקי, ְּלּבַ ַּוֲהַוות ַדְייָרא ּבְ ּ ּ ן, ּ ּמָ , ִאי ָלא ֲהַוות ִהיא ּתַ
ה ן.  ְלָעְלִמיןָּלא ָעֵייל ּבָ ּמָ יָון ְדִהיא ּתַ ׁשוָקא ְדרֹוְכֵלי, ּּכֵ ֵעינֹוי ּכְ ָּדֵמי ּבְ ּ ְּדָכל ֵריִחין , ּ

ן ּמָ ָכחו ּתַ ּתְ ְּדָעְלִמין ָטִבין ִאׁשְ ּ.  

ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם, ּאוף ָהָכא ְהיֹוָתם ּבְ ם זֹאת ּבִ ְּדִאיהו ׁשוָקא ְדבוְרָסֵקי, ְּוַאף ּגַ ּ ּ ּ ֹלא , ּ
ים ְוֹלא  יםְמַאְסּתִ ָלָתם. ְּלַכלָֹתם. ַוֲאַמאי. ְגַעְלּתִ ִגין ּכַ ַּדֲאָנא ְרִחיְמָנא ָלה, ּּבְ ְּדִאיִהי , ּ

אי ן, ְּרִחיָמָתא ְדַנְפׁשָ ּמָ ְרָיא ּתַ ָכל ֵריִחין ָטָבאן ְדָעְלָמא, ְּדׁשַ ָלה , ְּוָדִמי ָעַלי ּכְ ִגין ַהִהיא ּכָ ּּבְ
ִּדְבַגַווְייהו י יֹוֵסי. ּ ִּאלו ָלא, ָאַמר ִרּבִ ַמע ִמָלה ָדא ַדיי,  ָאֵתיָנא ָהָכאּ ֶּאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ.  

ד ָאב ְוֶעֶבד ֲאֹדָניו)מלאכי א(, ָּפַתח ְוָאַמר ן ְיַכּבֵ ד ָאב.  ּבֵ ן ְיַכּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּבֵ ּכְ
ך)שמות כ( ד ֶאת ָאִביך ְוֶאת ִאּמֶ ּבֵ ָ ּכַ ָייא וְבֹכָלא, ְּואֹוְקמוָה, ָ ּתְ ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּּבְ ּ ַחייֹוי ַהא. ּ ּי ּבְ

יה ְּדִאְתַחָייב ּבֵ ַתר ְדִמית. ּּ יה הוא, ּּבָ יָמא ָהא ָפטור ִמּנֵ ִּאי ּתֵ ּ ּ ב . ָלאו ָהֵכי, ּ ְּדַאף ַעל ּגַ
יר, ְּדִמית יָקֵריה ַיּתִ ִּאְתַחָייב ּבִ ד ֶאת ָאִביך, ּ ּבֵ יב ּכַ ִָדְכּתִ ֹאַרח . ּ ָרא ָאִזיל ּבְ ְּדִאי ַההוא ּבְ ּ
ָקָלא ַּוַדאי ְמַבֶז, ּתְ ּה ַלֲאבוי הואּ ַּוַדאי ָעִביד ֵליה ְקָלָנא, ּ ּ.  

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָרא ָאִזיל ּבְ ַּוַדאי ָדא אֹוִקיר ַלֲאבוי, ְוָתִקין עֹוָבדֹוי, ְּוִאי ַההוא ּבְ ּ אֹוִקיר , ּ
א ֵני ָנׁשָ י ּבְ ּבֵ ַהאי ָעְלָמא ּגַ ַההוא ָעְלָמא, ֵּליה ּבְ ּאֹוִקיר ֵליה ּבְ ִריך , ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּבֵ ְּגַ . ּהואּ
ִריך הוא ָחִייס ָעֵליה א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ כוְרְסָייא ִדיָקֵריה, ְּ ְּואֹוִתיב ֵליה ּבְ ּ ּ ד ָאב. ּ ן ְיַכּבֵ   .ַּוַדאי ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2141דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר גֹון ִרּבִ ַהאי ָעְלָמא, ּכְ ְּדִאיהו אֹוִקיר ֵליה ַלֲאבוי ּבְ ּ ּ א , ּ ּתָ ּוְבַההוא ָעְלָמא ַהׁשְ ּ
ְמ י ׁשִ ָבָחא ְדַרּבִ י ׁשְ ְתֵרין ָעְלִמיןַּאְסּגֵ ַהאי ָעְלָמא, עֹון ּבִ יר ְמַחייֹוי, ּבְ ּוְבַההוא ָעְלָמא ַיּתִ ּ ּ .

ין ְּדָזָכה ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ין, ּ ּוְלִגְזִעין ַקִדיׁשִ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ּ ַּזּכָ ּ ין, ּ אן ִלְבִנין ַקִדיׁשִ ְּדַזּכָ ּ ,
ין ַרך ְיָי)יה סאישע(, ָּעַלְייהו ִאְתְקֵרי. ְּלִגְזִעין ַקִדיׁשִ י ֵהם ֶזַרע ּבֵ ירום ּכִ ל ֹרֵאיֶהם ַיּכִ ְ ּכָ ּ '

  .ָאֵמן

רוך ְיָי ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ְיָי. ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2142דף [ -ּ

   ספר במדבר-הזוהר הקדוש 

  פרשת במדברזוהר 
  ]א''ז ע''דף קי -' גזוהר חלק [

ר)במדבר א) (א''ז ע''דף קי( ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו ַוְיַדּבֵ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ י ',  ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ִרּבִ
א ָפַתח ַצְלמֹו ְוגֹו)בראשית א(, ַּאּבָ ַמר', ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ א . ַהאי ְקָרא ִאּתְ ּתָ

ִדיוְקָנא, ֲחֵזי ִריך הוא ְלָאָדם ָעֵבד ֵליה ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ֵאיְ ּ ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ,
ִליל ִמּכָֹלא ְייֵפי ָעְלָמא ַעד ַסְייֵפי ָעְלָמא, ַּוֲהָוה ְנהֹוֵריה ָנִהיר, ַּוֲהָוה ּכָ ַּוֲהוו ַדֲחִלין . ִמּסַ ּ

יה ּכָֹלא ַּקּמֵ ּ.  

ב ְדָהא אוְקמוָה ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַהאי ְקָרא, ּ יה ּבְ ָלא ּבֵ ּכְ ת ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶא, ִּאית ְלִאְסּתַ
ָרא אֹותֹו ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ַצְלמֹו ּבְ ַצְלמֹו, ָהָאָדם ּבְ יָון ְדָאַמר ּבְ ָרא , ּּכֵ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ּבָ ַמאי ּבְ

א. אֹותֹו ין ִדְכִליָלן ְדַכר ְונוְקּבָ ֵרין ַדְרּגִ ֶּאָלא ַוַדאי ּתְ ּ ּ ּ ּ א, ַחד ִלְדַכר, ּ   .ְּוַחד ְלנוְקּבָ

ך דו ַפְרצוִפין ֲהוֹו ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ּּ ָרא , ְּוֵסיָפא ִדְקָרא אֹוַכח, ּ וַדאיְ יב ָזָכר וְנֵקָבה ּבָ ִּדְכּתִ ּ
ל ִסְטִרין . אֹוָתם ִסְטרֹוי)א מתרין סטרין''נ(ְוָכִליל ֲהָוה ִמּכָ א ֲאִחיַדת ּבְ ב ְדנוְקּבָ ּ ְוַאף ַעל ּגַ ּ .

ֵרין ִסְטִרין ִליָלא ִמּתְ ֹכָלא, ָהא ִהיא ָנֵמי ּכְ ִלים ּבְ   .ְּלֶמֱהִוי ׁשְ

ָחְכְמָתאַוֲה ל ּבְ ּכַ א, ָוה ִמְסּתָ ַרח. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ יָון ְדּסָ ִּאְתַמֲעטו ַפְרצוִפין, ּּכֵ ָתא , ּּ ְוָחְכּמְ
יה ָלַקת ִמּנֵ ִמֵלי ְדגוֵפיה, ִּאְסּתָ ַכל ֶאָלא ּבְ ְּוָלא ֲהָוה ִמְסּתָ ּ ּ ִנין ֵמִעָלֵאי . ּ ְּלָבַתר אֹוִליד ּבְ

ֵאי בו ָדא ְו, ְוַתּתָ ְּוָלא ִאְתָיׁשָ ָעְלָמאּ ר, ָדא ּבְ ִלים , ַּעד ְדאֹוִליד ּבַ ּתְ יה ִאׁשְ ּוִמּנֵ  )א אשתיל''ס(ּ
ת, ָעְלָמא ְּוָהא אוְקמוָה, ְּדִאְקֵרי ׁשֵ ּ.  

ל ָדא ִלים, ְּוִעם ּכָ ּתְ ָאה ָלא ִאׁשְ ּתָ ִלים, ָעְלָמא ּתַ ִקיוֵמיה, ְוָלא ֲהָוה ׁשְ ַכח ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ ,
ִלים. ַּקָיים ָעְלָמאְוִאְת, ַּעד ְדָאָתא ַאְבָרָהם ּתְ יה , ֲאָבל ָלא ִאׁשְ ַכח ּבֵ ּתְ ַּעד ְדַאְבָרָהם ִאׁשְ ּ

יִמיָנא יה ּבִ ָעְלָמא ְוָאִחיד ּבֵ יִמיֵניה, ּּבְ ַמאן ְדָאִחיד ּבִ ּּכְ ְוָאִחיד , ָאָתא ִיְצָחק. ְּלַמאן ְדָנִפיל, ּ
ָמאָלא ׂשְ יֵדיה ְדָעְלָמא ּבִ ּּבִ יר, ּ יָון . ְּוִאְתָקָיים ַיּתִ ֶאְמָצִעיָתא , ְּדָאָתא ַיֲעֹקבּכֵ ָאִחיד ּבְ

גוָפא ְתֵרין ִסְטִרין, ּּבְ ִליל ּבִ   .ִּאְתַקָיים ָעְלָמא ְוָלא ֲהָוה ִמְתמֹוֵטט, ְוִאְתּכְ

יל  ּתִ ל ָדא ָלא ַאׁשְ ְרׁשֹוי)א אשתלים''ס(ְּוִעם ּכָ ׁשָ ָבִטין,  ּבְ ֵריָסר ׁשְ , ַּעד ְדאֹוִליד ּתְ
אן ְבִעין ַנְפׁשָ יל ְוַאׁשְ, ְוׁשִ ִלים.  ָעְלָמא)א ואשתלים''ס(ּתִ ּתְ ל ָדא ָלא ִאׁשְ ַעד , ְּוִעם ּכָ

טוָרא ְדִסיַני ָרֵאל אֹוַרְייָתא ּבְ ילו ִיׂשְ ְּדַקּבִ ּ ּ ָנא, ּ ּכְ ַקם ַמׁשְ ֵדין ִאְתָקָיימו ָעְלִמין . ְוִאּתְ ּּכְ ּ
ִלימו ּתְ ִאין, ְּוִאׁשְ ָסמו ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוִאְתּבְ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף קי -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2143דף [ -ּ

ָנא ִאּתֹוָקמו ּכְ יָון ְדאֹוַרְייָתא וַמׁשְ ּּכֵ ּ ִריך הוא ְלִמְפַקד , ּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ  )ב''ז ע''דף קי(ְּ

ָמה ַחָייִלין ִאיּנון ְדאֹוַרְייָתא, ֵּחילֹוי ְדאֹוַרְייָתא ּּכַ ּ ָנא, ּ ּכְ ָמה ַחָייִלין ִאיּנון ְדַמׁשְ ּּכַ ּ א ֲחֵזי. ּ , ּתָ
ל ִמָלה ְדָב ּּכָ יהּ דוְכּתֵ ָבא ּבְ ֵּעי ְלִאְתַייּשְׁ פוָמא, ּ ר ּבְ ָבא ַעד ְדִאְדּכַ ָּלא ִמְתַייּשְׁ ְוִאְתְמֵני , ּ

ִריך הוא ְלִמְפַקד ַחָייִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּאוף ָהָכא. ָּעָלה א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּּ ְּוַחָייִלין , ְ
ָנא ּכְ י , ְּדַמׁשְ ַחד ְוָלא ִמְתָפְרׁשֵ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּכְ ּ ָּדא ִמן ָדאּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכָֹלא ּכְ ְּדָהא , ּּ

י ָדא ִמן ָדא ָנא ָלא ִמְתָפְרׁשֵ ּכְ ּאֹוַרְייָתא וַמׁשְ ּ ֲחָדא, ּּ   .ְוָאְזִלין ּכַ

ך ְוְבִגין ּכַ ְייהו, ּ ּבַ מֹוְדָעא ּגַ ּתְ ָנא ְלִאׁשְ ּבָ חוׁשְ ַּחָייֵליהֹון ָעאִלין ּבְ ּ ר ִאיּנון ַאֲחָרִנין ְדֵלית , ּ ּּבַ ּ
ָנא ּבָ ִתיב. ּלֹון חוׁשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ֹאֶהל מֹוֵעד, ּ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ֹאֶהל . ַוְיַדּבֵ ִאי ּבְ

ר ִסיַני, מֹוֵעד ִמְדּבַ ָנא. ֲאַמאי ּבְ ּכְ ֶאָחד , ְוַהאי ְוַהאי. ֶּאָלא ַחד ְלאֹוַרְייָתא ְוַחד ְלַמׁשְ ּבְ
ָנה ַה ּשָׁ ִני ּבַ ִניתַלֹחֶדׁש ַהּשֵׁ ּ ֹחֶדׁש ִזיו ֶרֶמז ְלַההוא )מלכים א ו(ְוַהאי ִאְקֵרי , ְּוֹכָלא ַחד, ּשֵׁ

א ְדָנִהיר ְלִסיֲהָרא ּתָ ִלימו, ַּיְרָחא ְוׁשַ ׁשְ ָכחו ּבִ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ֵדין ָעְלִמין ּכֻ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ְלֵצאָתם . ּּ
ָרֵא, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ד ַנְפקו ִיׂשְ מֹוְדָעא ְדָהא ּכַ ּתְ ְּלִאׁשְ ְצַרִיםּ ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֲהָוה, ל ִמּמִ   .ּבַ

י ִיְצָחק ָפַתח ית ְוגֹו)תהלים קטו(, ִּרּבִ ְ ְיָי ְזָכָרנו ְיָבֵרך ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ְ ְְיָי ְזָכָרנו ְיָבֵרך. 'ּ ּ ,
ִּאֵלין ּגוְבִרין ָרא. ּ ַמְדּבְ ָנא ּבְ ּבָ חוׁשְ ַּדֲהוֹו ָעאִלין ּבְ ִריך הוא ְמָבֵרך, ּ א ּבְ ְְוקוְדׁשָ ְּ ְואֹוִסיף ,  לֹוןּ

ָכל ִזְמָנא   .ָּעַלְייהו ּבְ

א ֲחֵזי ָבָחא ְדַחְבֵריה, ּתָ ַּהאי ַמאן ְדָאַמר ׁשְ ּ ּאֹו ְדָממֹוֵניה, ִּדְבנֹוי, ּ ֵעי ְלָבְרָכא ֵליה, ּ , ּּבָ
ְרָכאן ּוְלאֹוָדָאה ָעֵליה ּבִ ה. ְמָנָלן. ּ יב. ִמּמֹׁשֶ ֹכְכֵבי)דברים א(, ִּדְכּתִ ֶכם ַהיֹום ּכְ ַמִים ּ ְוִהּנְ  ַהּשָׁ

ִתיב, ָלרֹוב ֶכם ֶאֶלף ְפָעִמים ְוגֹו, ְלָבַתר ַמה ּכְ ֵרין . 'ְּיָי ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם יֹוֵסף ֲעֵליֶכם ּכָ ּתְ
ְרָכאן ֲהוֹו ר ָלֶכם. ָהא ַחד. 'ַחד ְיָי ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם ְוגֹו, ּבִ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ְּלָבַתר ִויָבֵרך ֶאְתֶכם ּכַ ְ .

ְרָכאן, ְּלאֹוָדָאה ָעַלְייהו ְרָכאן ַעל ּבִ   .ּבִ

ָבָחא ְדַחְבֵריה ְּוִאי ִאיהו ָמֵני ׁשְ ּ ְרָכאן, ּ ַקְדִמיָתא . ְּוָלא אֹוֵדי ָעֵליה ּבִ ּהוא ִנְתַפס ּבְ ּ
ִּמְלֵעיָלא ְּוִאי ִאיהו ְמָבֵרך ֵליה. ּ ֵרך ִמְלֵעיָלא, ְּ ּהוא ִמְתּבָ ּ ְ ֵעי ְלָבְרָכא ָלה . ּ ּוִבְרְכָתא ּבָ ּ

ֵעיָנא ָטָבא אְו, ּבְ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ א. ָלא ּבְ ִריך הוא ְרִחימוָתא ְדִלּבָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּוְבֹכָלא ּבָ ּ ּ ּ ְּ ּוַמה . ּ
ַּמאן ִדְמָבֵרך ְלַחְבֵריה ֵעיָנא ָטָבא, ְּ ִריך הוא ִדְיָבֵרך ֵליה ּבְ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ְּ א ָטָבא, ְּ ִלּבָ . ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ַּמאן ִדְמָבֵרך ְלקוְדׁשָ ּ ְּ הַע, ְּ ה ְוַכּמָ ּמָ א , ְּדָבֵעי ֵעיָנא ָטָבא, ל ַאַחת ּכַ ְוִלּבָ
א, ָטָבא ּוְרִחימוָתא ְדִלּבָ ּ ך . ּ ִגין ּכָ ָכל ְלָבְבך ְוגֹו)דברים ו(ְּבְ ָ ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי ֱאֹלֶהיך ּבְ ָ'.  

א ֲחֵזי ְרָיא, ּתָ ְרָכָתא ִדְלֵעיָלא ׁשַ ָּהא אוְקמוָה ֵלית ּבִ ּ ּ ַּעל ִמָלה ְדִאְתְמ, ּ יָמא. ֵניּ , ְוִאי ּתֵ
ָרֵאל ֵאיך ִאְתְמנון ִּיׂשְ ְייהו. ְ ֶּאָלא ּכוְפָרא ַנְטֵלי ִמּנַ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָנא ָלא ֲהִוי ַעד , ּ ּבָ ְּוחוׁשְ

ל ַההוא ּכוְפָרא ִניׁש ּכָ ְּדִיְתּכְ ּ ָנא, ּ ּבְ ָרֵאל, ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ּוְבַקְדֵמיָתא ְמָבְרָכן ְלהו ְלִיׂשְ ּ ,
ָּאן ַההוא ּכוְפָראּוְלָבַתר ְמָנ ָרֵאל, ּ ּוְלָבַתר ְמַהְדִרין וְמָבְרִכין לֹון ְלִיׂשְ ּ ָרֵאל . ּ ָכחו ְדִיׂשְ ּתְ ִּאׁשְ ּ

ַקְדִמיָתא וְבסֹוָפא ְרִכין ּבְ הו מֹוָתָנא, ִּמְתּבָ   .ְּוָלא ָסִליק ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2144דף [ -ּ

ִמְנָייָנא ְרָיא ּבְ. מֹוָתָנא ֲאַמאי ָסִליק ּבְ ִגין ְדִבְרְכָתא ָלא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ יָון , ִמְנָייָנאּ ּכֵ
ְרָכָתא ַלק ּבִ אֵרי ֲעלֹוי, ְּדִאְסּתָ ִמְנָייָנא . ְוָיִכיל ְלַאְתְזָקא, ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשָ ִגין ָדא ּבְ ּּבְ

ַּנְטִלין ּכוְפָרא וִפְדיֹוָנא ְייהו, ּ ְּלַסְלָקא ָעֵליה ִמּנַ ּ ית )א מעליה מותנא''ס(. ּ ְ ְיָבֵרך ֶאת ּבֵ

ָרֵאל ִמְנָייָנא, יןִּאֵלין ָנׁשִ, ִיׂשְ ְּדָלא ַסְלִקין ּבְ ית ַאֲהֹרן. ּ ְּדִאיּנון ְמָבְרִכין , ְְיָבֵרך ֶאת ּבֵ ּ
א א ָטָבא, ְלַעּמָ ֵעיָנא ָטָבא וְבִלּבָ א, ּּבְ ּוִבְרִחימוָתא ְדִלּבָ ּ ית ַאֲהֹרן. ּ ין , ֶאת ּבֵ ָהִכי ָנֵמי ָנׁשִ

ִבְרָכָתא, )דלהון( ְרָכן ּבְ   .)א דלהון''ס( ְּדִאְתּבָ

ִּאֵלין ִאיּנון ֵליָוֵאי.  ִיְרֵאי ְיָיְְיָבֵרך ְרִכין, ּ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ א , ּ ִגין ְדַדֲחִלין ֵליה ְלקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּּ
ִריך הוא ּּבְ דֹוִלים. ְ ַטִנים ִעם ַהּגְ ִמְנָייָנא, ַהּקְ ב ְדָלא ָעאִלין ּבְ   .ַּאף ַעל ּגַ

  ]א''ח ע''דף קי -' גזוהר חלק [

ַכח ִמְנ ּתְ א ֲחֵזי ָלא ִאׁשְ יהּתָ ְרָכן ּבֵ ָרֵאל ְדִאְתּבָ ִיׂשְ הו ּבְ ָּייָנא ּבְ ּ ַהאי ִמְנָייָנא, ּ ְּדַהאי . ּכְ
ְרָכא ֲהָוה ֵלימוָתא ְדָעְלִמין ֲהָוה, ִמְנָייָנא ְלִאְתּבָ ְלָמא ׁשְ ּוְלַאׁשְ ּ אן ָנְפִקין , ּ ּוַבֲאָתר ְדִבְרּכָ ּ

ִני, ִּאְתְמנון ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהּשֵׁ יב ּבְ ְּדִאיהו ִז, ִּדְכּתִ ָאן ְדָעְלָמאּ ּיָוא ְדִבְרּכָ יה ָנִפיק ִזיָוא , ּ ְּדִמּנֵ ּ
יה, ו''ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֹחֶדׁש ִזי. ְלָעְלָמא ְּדִזיָוא ְדֹכָלא ָנִפיק ִמּנֵ ּ ִתיב, ּּ תהלים (, ְּוַעל ָדא ּכְ

יֹון)קלד ּ ְיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה וְכִתיב , ָ ּ ם ִצָו )תהלים קלג(ּ י ׁשָ  )א''ח ע''דף קי( ה ְיָיּּכִ

ָרָכה ְוגֹו   .'ֶאת ַהּבְ

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִכיַח ַקּמֵ י ְיהוָדה ֲהָוה ׁשְ ִּרּבִ ּ ְרָכן, ּ ָרֵאל ֵמָאן ֲאָתר ִאְתּבָ . ָּאַמר ֵליה ִיׂשְ
א, ַווי ְלָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה ֵני ָנׁשָ ִלין ּבְ ּכְ יִחין ְוָלא ִמְסּתַ ּגִ יָקָרא ְדַמ, ְּדָלא ַמׁשְ א ּּבִ ְלּכָ

א ֲחֵזי. ִּעָלָאה ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ִאין ַקּמֵ ָרֵאל ַזּכָ ָכחו ִיׂשְ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַּוֲהוו , ְּ
א)א עמיה''ס(ָעְלִמין  ַחד ִאיָלָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ִכיִחין ּבְ ּ ׁשְ יה, ּ ִּדְמזֹוָנא ְדֹכָלא ּבֵ ּ ֲהָוה , ּּ

ְר ֵרך ֵמֲאָתר ְדָכל ּבִ ִּמְתּבָ יהְ ין ּבֵ ִניׁשִ ְרׁשֹוי. ָּכאן ּכְ ילו ׁשָ ּתִ ּוֵביה ִאְתְנַטע ְוַאׁשְ ּ ּ.  

א ָרֵאל ְלַתּתָ ְרָכן , ְוִיׂשְ יה)ואשתילו שרשוי(ֲהוֹו ִמְתּבָ ְרָכאן ָנְפִקין ּבֵ ּ ֵמֲאָתר ְדָכל ִאיּנון ּבִ ּ ּ ,
ֵבי ְלֵמיַפק יֹון, ְּוָלא ִמְתַעּכְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ָ ַטל )תהלים קלג(ּוְכִתיב , ּ  ּכְ

ָרָכה ַחִיים ַעד ָהעֹוָלם ם ִצָוה ְיָי ֶאת ַהּבְ י ׁשָ יֹוֵרד ַעל ַהְרֵרי ִציֹון ּכִ ֶּחְרמֹון ׁשֶ ּ ְּוָדא ִאיהו . ּּ
ְּנִהירו ְדָעְלָמא יב. ּ ָלל יֹוִפי ֱאֹלִהים הֹוִפיַע)תהלים נ(, ִּדְכּתִ יֹון ִמּכְ ָמה . ָנִהיר: הֹוִפיַע. ּ ִמּצִ ּכְ
ְּיָנֵהר ְלֻכְלהו , ְוַכד ְיָנֵהר. )א ודא נהירו''ס( ּהֹוִפיַע ֵמַהר ָפאָרן )דברים לג(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ

  .ָעְלִמין

ַער ַחְברוָתא , ְּוַכד ַהאי ְנִהירו ִאּתְ ּּכָֹלא הוא ּבְ ּ ּּכָֹלא הוא , )א כלא הוא בחביבותא''ס(ּ ּ
ְרִחימוָתא ִלימו, ּּבִ ׁשְ ּּכָֹלא הוא ּבִ ּ ֵדין , ּ ָלָמא ְדֹכָלאּכְ ּהוא ׁשְ ּ א, ּ ָלָמא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּׁשְ ֲהָדא , ּ

ַאְרְמנֹוָתִיך)תהלים קכב(, ּהוא ִדְכִתיב ְלָוה ּבְ ֵחיֵלך ׁשַ לֹום ּבְ ְ ְיִהי ׁשָ  ִאיׁש ַעל )במדבר ב(. ְ
ָרֵאל ְוגֹו ֵני ִיׂשְ ִּדְגלֹו ְבאֹותֹות ְלֵבית ֲאבֹוָתם ַיֲחנו ּבְ י ֶאְלָעָזר ָפַתח. 'ּ ְמחו )ישעיה סו(, ִּרּבִ ּ ׂשִ

ל ֹאֲהֶביָה ְוגֹו ה ּכָ ַל ם ְוִגילו ּבָ ֶּאת ְירוׁשָ ּ ִריך . 'ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָמה ֲחִביָבא אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ְּכַ ּ
ָמעו, ּהוא ּתְ ָכל ֲאָתר ְדִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ִריך הוא ְוָכל ַחָייִלין ִדיֵליה , ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּּ ְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ְלהו  ּּכֻ ַּצְייִתין ְלִמלוֵליהּ יה. ּ ִריך הוא ָאֵתי ְלַדְייָרא ִעּמֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ
ִמי ְוגֹו)שמות כ( יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ָכל ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ְנאֹוי ַנְפִלין , ְוֹלא עֹוד. ' ּבְ ֶּאָלא ְדׂשַ ּ

יה   .ְּוָהא אֹוְקמוָה, ַּקּמֵ

א ֲחֵזי ִּפּקוֵדי אֹוַר, ּתָ ְּייָתא ִעָלִאין ִאיּנון ְלֵעיָלאּ ר ָנׁש ְוָעִביד ִפּקוָדא ֲחָדא. ּּ ָּאֵתי ּבַ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ַּההוא ִפּקוָדא ַקְייָמא ַקּמֵ ּ ּ ְּ ּ יה, ּ ּוִמְתַעְטָרא ַקּמֵ ּ ְּוָאַמר ְפַלְנָייא ֲעַבד , ּ

ּוִמן ְפַלְנָייא ֲאָנא, ִלי ַער ֵליה ְל, ּ ִגין ְדִאיהו ִאּתְ ּּבְ ּ ַער ֵליה . ֵּעיָלאּ ַגְווָנא ְדִאיהו ִאּתְ ּּכְ ּ ּ
א ַער ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ א, ָּהִכי ָנֵמי ִאּתְ ָלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּוָעִביד ׁשְ ישעיה (, ּּכְ

ה ִלי)כז לֹום ַיֲעׂשֶ לֹום ִלי ׁשָ ה ׁשָ ָמעוִזי ַיֲעׂשֶ ּ אֹו ַיֲחֵזק ּבְ לֹום ִלי. ּ ה ׁשָ לעיל (. ָּלאְלֵעי, ַיֲעׂשֶ

ה ִלי)ב''ד ע''י לֹום ַיֲעׂשֶ א, ּ ׁשָ ר ָנׁש. ְלַתּתָ ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ְּדָעִביד ִפּקוֵדי , ּ ּּ
  .אֹוַרְייָתא

ַלם ְוגֹו ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ּׂשִ ַכח', ּ ּתְ ִגין ְדֶחְדָוה ָלא ִאׁשְ ָרֵאל ַקְייֵמי , ּּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ
ַאְרָעא ַקִד אּּבְ ַבְעָלה. יׁשָ ָתא ּבְ ַרת ִאּתְ ן ִאְתַחּבְ ְּדַתּמָ ּוְכֵדין הוא ֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ֶחְדָווָתא , ּ

א ְּדֵעיָלא ְוַתּתָ א. ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָכחו ּבְ ּתְ ָרֵאל ָלא ִאׁשְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ר ָנׁש , ּ ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ
ּוְלַאְחָזָאה ֵחידו, ְלֵמחֵדי יב. ּ ַלם ְוִגילו ָבה ְוגֹו, ִּדְכּתִ ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ּׂשִ ּ ּ ְּוִגילו ָבה ַדְייָקא', ּ ּ ּ.  

ר ָנׁש א ָחָמא ַחד ּבַ י ַאּבָ ֵבי ְטרֹוְנָייא ְדָבֶבל, ִרּבִ ְּדֲהָוה ַחֵדי ּבְ ּ יה, ּ ַטׁש ּבֵ ְמחו , ּּבָ ָּאַמר ׂשִ
ִתיב  ַלם ּכְ ֶחְד, )אמר רבי אבא(ֶּאת ְירוׁשָ ַל ם ּבְ ִזְמָנא ִדְירוׁשָ ּּבְ ר ָנׁש ְלֶמְחֵדי, ָוהּ ֵעי ּבַ י . ּּבָ ִרּבִ

ַלם, ֶּאְלָעָזר ְלַטְעֵמיה ְמחו ֶאת ְירוׁשָ ְּדָאַמר ׂשִ ּ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי )תהלים ק(, ּ
ְמָחה ׂשִ   .ּבְ

תוב ֶאָחד אֹוֵמר ְמָחה, ּּכָ ׂשִ  ְיָי ּ ִעְבדו ֶאת)תהלים ב(, ְּוָכתוב ֶאָחד אֹוֵמר, ִּעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ
ְרָעָדה ִיְרָאה ְוִגילו ּבִ ין ַהאי ְלַהאי. ּּבְ ַאְרָעא , ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ָראן ּבְ ָרֵאל ׁשָ ִזְמָנא ְדִיׂשְ אן ּבְ ּּכָ

א ַאְרָעא ַאֲחָרא. ַּקִדיׁשָ ָראן ּבְ ָרֵאל ׁשָ ִזְמָנא ְדִיׂשְ אן ּבְ ִיְרָאה)א''ד(. ּּכָ ָּדא , ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי ּבְ
ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ִז, ּכְ יֵני ֲעַמְמָיאּבְ ָגלוָתא ּבֵ ְּמָנא ְדִאיִהי ּבְ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף קי -' גזוהר חלק [

י ְיהוָדה ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ְמָחה ֵתֵצאו)ישעיה נה(ְוָהא ּכְ ׂשִ י ּבְ ָרֵאל, ּ ּכִ ֶנֶסת ִיׂשְ , ְוָדא ִהיא ּכְ
יָון ְדָאַמר ֵתֵצאו ּּכֵ לוָתא הוא, ּ ִּמן ּגָ ְמָחה, ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ֵּליהָאַמר . ְוִאְקֵרי ׂשִ ְּדָכל , ּ

ִכיַבת ְלַעְפָרא ָגלוָתא וׁשְ ִּזְמָנא ְדִאיִהי ּבְ ּ ְמָחה, ּ ִריך הוא , ָלא ִאְקֵרי ׂשִ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ְּ

ה ּ קוִמי )ישעיה ס(. 'ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר ְוגֹו )ישעיה נב(ְוֵייָמא , ְּויֹוִקים ָלה ֵמַעְפָרא, ֵּייֵתי ְלַגּבָ
ֲחָדא. 'גֹואֹוִרי ְו רון ּכַ ֵדין ֶחְדָווָתא ִאְקֵרי)ויוקים לה מעפרא(, ְּוִיְתַחּבְ ֶּחְדָווָתא ְדֹכָלא.  ּכְ ּ ,

ְמָחה ֵתֵצאו ַוַדאי ׂשִ ּוְכֵדין ּבְ ּ ָמה ַחָייִלין ִיְפקון ָלֳקְבָלא ְדַמְטרֹוִניָתא. ּ ֵדין ּכַ ּּכְ ּ ּ ְלֶחְדָווָתא , ּ
א ְּדִהלוָלא ְדַמְלּכָ ּ ָמה ְדַאּתְ, ּּ ָבעֹות ִיְפְצחו ְוגֹו)ישעיה נה( ָאֵמר ּכְ ּוְכִתיב ', ּ ֶהָהִרים ְוַהּגְ

ְפֶכם ְוגֹו)ישעיה נב( י ֹהֵלך ִלְפֵניֶכם ְיָי וְמַאּסִ ּ ּכִ ּ ִאיׁש ַעל ִדְגלֹו )במדבר ב) (ב''ח ע''דף קי(. 'ְ
ָרֵאל. ְבאֹותֹות ְרָיין ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ע ַמּשִׁ ִּאֵלין ַאְרּבַ ֵר, ּ ְּדִאיּנון ּתְ ָבִטיןּ חוִמין, יָסר ׁשְ ֵריָסר ּתְ , ּּתְ
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ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ְּסחֹור ְסחֹור ָלה ּּכָֹלא ּכְ ִתיב , ּּ ְבֵטי ָיה )תהלים קכב(ּכְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּ ׁשֶ ּ
ָבִטים. 'ְוגֹו ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ָבִטין''ִּאֵלין י, ּׁשֶ א''י, ב ׁשְ חוִמין ִדְלַתּתָ ּב ּתְ ּ.  

ְבֵטי ָיה ִגין ְדָיָהא, ּׁשִ ּ אוְקמוָה ּבְ ּ ָרֵאל ַוַדאי''ּ ּה ֵעדות ְלִיׂשְ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ , ָּהראוֵבִני, ּ
ְמעֹוִני ָכל ַחד ְוַחד''ָי, ַהּשִׁ ֲּאָבל ַוַדאי ָהִכי הוא. ּה ּבְ א, ּ ְּדָהא ִאיָלָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ הו , ּּ ּּבְ

חֹוָתמֹוי ם ּבְ יב. ַאְחּתָ ְּואֹוְקמוָה ִדְכּתִ ּ וְדמות ְפֵניֶהם ְפֵני ָאָדם וְפֵני ַאְרֵיה ֶאל )יחזקאל א(, ּ ּ ּּ ּ
ֻכְלהו. 'ַּהָיִמין ְוגֹו ִליל ּבְ ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ִאְתּכְ ּ ּ ּּ ן , ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ְּוַאִפין ֲהוֹו ְלד, ּ ּוִמְתָפְרׁשָ ּ

ִדיוְקֵניהֹון ּּבְ ָאָדם, ּ יה ּבְ ִליָלן ּבֵ   .ְּוֻכְלהֹון ּכְ

ָמאָלאּגַ, ִמיָכֵאל ִמיִמיָנא ּאוִריֵאל ְלַקְדַמְייהו, ְבִריֵאל ִמּשְׂ , ְּרָפֵאל ַלֲאחֹוַרְייהו, ּ
א ָעַלְייהו ִכיְנּתָ אן. ּׁשְ ֵרין ִמּכָ אן, ּתְ ֶאְמָצִעיָתא, ּוְתֵרין ִמּכָ ַאְרָעא . ְוִהיא ּבְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ

א אן, ִּדְלַתּתָ ֵרי ִמּכָ אן, ּתְ יַנְייהו''ְוָי, ּוְתֵרי ִמּכָ ּה ּבֵ ּ.  

ֵרין ְדָגִלים יָון ְדַנְטִלין ּתְ ּּכֵ ִתיב, ּ , ּוְלָבַתר. 'ְּוָנַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִים ְוגֹו. ַמה ּכְ
ֵרין ַאֲחָרִנין ד ְרָיין ִאיּנון ְלד' ִּאיּנון ּתְ ֵריָסר, ִסְטֵרי ָעְלָמא' ַּמּשִׁ ָכחו ּתְ ּתְ ּאוף ָהִכי . ְּוִאׁשְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָל א ּכְ ְּלַתּתָ ִראׁשֹוָנה ֶדֶגל ַמֲחֵנה ְיהוָדה. אּ ְּוָנַסע ּבָ ְרָייא , ּ ָלֳקֵביל ַמּשִׁ
ְּדאוִריֵאל ְרָייא ְדִמיָכֵאל. ּ ּוַמֲחֶנה ִדְראוֵבן ָלֳקֵביל ַמּשִׁ ּ ּ ָּדא ַלָדרֹום. ּ ַח . ְוָדא ְלִמְזָרח, ּ ִמְזּבֵ

פֹון. ָּהִכי ָנֵמי ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית ּוַמֲחֵנה ָדן ַלּצָ ַּמֲחֵנה ָדן ָלֳקֵביל . ְפַרִים ָיָמהַמֲחֵנה ֶא. ּ
ְרָייא ְדַגְבִריֵאל ַח ָהִכי ָנֵמי , ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים ְלַמֲעָרב. ַּמּשִׁ ְרָייא ִדְרָפֵאל ִמְזּבֵ ָּלֳקֵביל ַמּשִׁ

ָדא. ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ּּכָֹלא ָאִחיד ָדא ּבְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ַּעד ְדַסְלָקא ּכָֹלא ְוִאְתֲאָחד ּבִ ּּ ּ ,
ירוָתא ְדֹכָלא ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ א ְדֹכָלא. ּ ִּעָלָאה ְדֹכָלא ַקִדיׁשָ ּ ּּ ּ יה. ּ ִליל ּבֵ ּּכָֹלא ִאְתּכְ ִּמְזָרח הוא ' י. ּ

ירוָתא ִדְנהֹוָרא ּׁשֵ אט ְוַאִפיק ְלָדרֹום, ּ ירוָתא ְדִמְזָרח. ָּאִזיל ְוׁשָ ׁשֵ ְּוָדרֹום ָנִפיק ְוַתְלָייא ּבְ ּ .
יה ָנִפ. ָּדרֹום' ה ָעְלָמאִּמּנֵ ירוָתא ְדִמְזָרח' ְוָעִייל י. ּיק ָדרֹום ּבְ ׁשֵ ּּבְ ְּוַאִפיק ֵליה, ּ ּ.  
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ְלָייא ָדרֹום ְוָצפֹון' ּוִמן ה ּ ְדֵביַנְייהו)ג''אד(ְּוַההוא , ּּתַ ּה ָדרֹום ְוָצפֹון ''ִמְזָרח ָי' י, ּ ּ
יה ְלָייאן ּבֵ ֶאְמָצִעי' ו. ּּתַ ן ְדָכר. ָתאּבְ ְּוָדא הוא ּבֵ ין ָצפֹון ְלָדרֹום. ּ ך ִאיהו ּבֵ ִגין ּכָ ּּבְ ְוַעל . ְ

ֵניָנן ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ָּדא ּתָ ַּמאן ְדָיִהיב ִמָטתֹו ּבֵ ִנים ְזָכִרים, ּ ן ְדַכר . ַּהְוָיין ֵליה ּבָ ְּדַהאי ּבֵ ּ
ין ָצפֹון ְלָדרֹום ְלָיא ָצפֹו' ה. ִּאיהו ּבֵ ה ּתַ ִּעָלָאה ּבָ יַנְייהו, ן ְוָדרֹוםּ ּוֵבן ְדָכר ּבֵ ּ ָרָזא , ּ ּבְ

ְתָרָאה ַמֲעָרב' ה. ה''ְּדיו   .ּבַ

ְּוַעל ָדא ָדרֹום ָאִחיד ִמְזָרח יה, ּ א ְוַתְלָייא ּבֵ ְמׁשָ ירוָתא ְדׁשִ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ּ ֵניָנן. ּ , ְּוַעל ָדא ּתָ
א ָאִחיד ְוַתְלָייא ֶחֶסד ִעָלָאה ְטָרא ְדַאּבָ ִּמּסִ ְטָר. ּ בוָרהִמּסִ ְלָייא ּגְ ּא ְדִאיָמא ּתַ ַגְווָנא ָדא . ּ ּּכְ

ָדא ָּאִחיד ּכָֹלא ָדא ּבְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2147דף [ -ּ

ֲחָרן ָחא ָהִכי ָנֵמי ִאְסּתַ ּוָבא לֹו ְלֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית, ַּזְווָיין ְדַמְדּבְ ְּדָדרֹום ּתוְקֵפיה . ּ ּ ּּ
ִמְזָרח א, ּבְ ְמׁשָ ירוָתא ְדׁשִ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ּ ְּוּתוְקָפא ְדׁשִ, ּ ירוָתאּּ ׁשֵ ְרָייא ֶאָלא ּבְ א ָלא ׁשַ ְּמׁשָ ּ .

יָון ְדָדרֹום ָנִטיל ּתוְקֵפיה ְדִמְזָרח. ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית ּּכֵ ּ ּ ִליל , ּּ פֹון ְוָצפֹון ִאְתּכְ ּהוא ַאְנִהיר ַלּצָ
ָדרֹום יִמיָנא, ּבְ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ   .ְּדָהא ׂשְ

ְּדָהא ַמֲעָרב ְדִא, ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית הּ ְתָרָאה' יִהי ּבְ פֹון, ּבַ ְּוַעל ָדא ָצפֹון . ַנְטָלא ִמּצָ
ָדרֹום)א לאתחבקא''ס(ִהיא ַאְזָלא , ַּמֲעָרִבית ְדרֹוִמית. ָאִזיל ְלַמֲעָרב ָרא ּבְ ָמה ,  ְלִאְתַחּבְ ּכְ

ִמְזָרח ְלָייא ּבְ רוָתא, ְּדָדרֹום ּתַ ׁשֵ ְּותוְקֵפיה ָאִזיל ּבְ ּ  )א לאתחבקא''ס(א ַאְזָל, ָהִכי ָנֵמי ַמֲעָרב. ּּ
ָדרֹום ֵקִני)שיר השירים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ַחּבְ ְּיִמיָנא ָדא הוא .  ִויִמינֹו ּתְ ּ

ֵרין ִסְטִרין. ָּדרֹום ך ַיְנָקא ִמּתְ ִגין ּכָ פֹון וִמָדרֹום, ְּבְ ִּמּצָ  )שיר השירים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ֵקִניׂשְ ַחּבְ ֹמאלֹו ָדא הוא ָצפֹון. י ִויִמינֹו ּתְ ּׂשְ ִּויִמינֹו ָדא הוא ָדרֹום, ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ָיִהיב ִמָטֵתיה, ְּוָרָזא ָדא אֹוִליְפָנא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ְּ ַוֲאִחיַדת . ּבֵ
ן וַדאי א ְלֵמיַהב ִמ. ְּלַהאי ּבֵ ְּוַעל ָדא ִאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ין ָצפֹון ְלָדרֹוםּ ָּטַתְייהו ּבֵ ְוָהִכי . ּ
א ִנין ִדְכִרין. אֹוִליף ִלי ַאּבָ ְּדַיֲהִבין ְלהו ּבְ ּ ֵליָמא . ּ ַלֵפי ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ָוון ּכְ ְּדָהא ִאיהו ִאְתּכְ ּ ּּ

ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ִּעָלָאה ׁשְ ּּבִ ּ ין ָצפֹון ְלָד. ּ ִריך הוא ְדִאיהו ּבֵ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלַגּבֵ ּ ּ י , רֹוםְּ ּוְלַגּבֵ
ָרֵאל ְדַאְנִהיִרין  ֶנֶסת ִיׂשְ ין ָצפֹון ְלָדרֹום)א דאיהי''ס(ּכְ ִנין ִדְכִרין.  ּבֵ ַּוַדאי ֶיֶהְוָון ֵליה ּבְ ּ ּ.  
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ּוְבֹכָלא  ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא )א''ט ע''דף קי(ּ ֵעי ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ּכְ ּּבָ ה ְדַא, ּ ּוְכּמָ ְחֵזי עֹוָבָדא ּ
א ַער ְלֵעיָלא, ְלַתּתָ י ִפְנָחס. ְּואֹוְקמוָה, ָּהִכי ָנֵמי ִאּתְ ַמע ִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ּׁשָ ֵקיה ְלִרּבִ ּוְנׁשָ ּ ,

ְוָבָכה ְוַחִייך ָאַמר ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָאה חוָלִקי ּבְ ַּזּכָ ּ ּ.  

ִע)תהלים כז(, ָּפַתח ְוָאַמר י ִאיָרא ְוגֹו ְיָי אֹוִרי ְוִיׁשְ ִעי. 'י ִמּמִ יָון ְדַבר , ְיָי אֹוִרי ְוִיׁשְ ּּכֵ
ל  ּכַ ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא)א אתאחד''נ(ָנׁש ִאְסּתָ ּ ּבִ ִריך הוא ַאְנִהיר ָעֵליה, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָלא , ְּ

ִאין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּדִחיל ֵמִעָלִאין ְוַתּתָ ְוְכבֹודֹו ָעַלִיך ֵיָרֶאהְ ְוָעַלִיך ִיְזַרח ְיָי )ישעיה ס(, ּכְ ּ .
ַבר ָנׁש, ְיָי ָמעֹוז ַחַיי יה ּבְ ִריך הוא ָאִחיד ּבֵ א ּבְ יָון ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ַההוא ָעְלָמא , ְּ ֵפי ּבְ ָּלא ִמְסּתָ

ל ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין ְווָנא. ִּמּכָ ַהאי ּגַ ָאבוך וָבך ָלא , ּאוף ֲאָנא ּכְ יָון ְדַאִחיְדָנא ּבְ ְּכֵ ְּ ּ ּ
ֵפי ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ַאֲחָראֶאְסּתַ   .ָּנא ּבְ

ִתיב ַמח ָאִביך ְוגֹו)משלי כג(, ְְוָעָלך ּכְ ך. 'ָ ִיׂשְ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ יב ִיׂשְ יָון ִדְכּתִ ָּכֵ ָ ַמאי , ּ
ך ך ַסְגָיא, ְָוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ִאּמֶ ְָדָהא ּבְ ַמח ָאִביך. ּ ֶָאָלא ִיׂשְ ִריך הוא: ּ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ : ָךְוִאּמֶ. ְּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ך. ָּדא ּכְ א: ְָוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ּתָ ך ִדְלּתַ ּיֹוַלְדּתֶ ְמעֹון ָאבוך ָאן ֶחְדָווָתא . ָ י ׁשִ ְִרּבִ ּ
ִּדיֵליה יב. ּ ְלחֹודֹוי ִדְכּתִ ֶּאָלא ְקָרא הוא ּבִ ּ יל ָיִגיל ֲאִבי ַצִדיק)משלי כג(, ּ א : ּ ּגִ ָּדא קוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ּּבְ ַמח ּבֹוְויֹוֵלד ָחָכם. ְ א:  ִיׂשְ ּתָ ָּדא ָאִביך ִדְלּתַ יל ָיִגיל ֲאִבי ַצִדיק, ָּדָבר ַאֵחר. ָּ : ּּגִ
א ּתָ ָּדא ָאִביך ִדְלּתַ ַמח ּבֹו. ָּ תֹוֶסֶפת ָוא, ְויֹוֵלד ָחָכם ִיׂשְ ִתיב ּבְ ִריך הוא , ו''ּכְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ

ּהוא ְלֵעיָלא ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2148דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ָיְדך ַאְפִקיד רוִחי ָפִדיָתה אֹוִתי ְיָי ֵאל ֱאֶמת)תהלים לא(ּכְ ּ ּבְ ּ ָ .
יה ָלא ּבֵ ּכְ ַּהאי ְקָרא ִאית ֵליה ְלִאְסּתַ א ִמיִדי, ּ יָדא ְדַמְלּכָ ֲּחִמיּתון ַמאן ְדַאְפִקיד ּבִ ּ , ֶּאָלא. ּ

ר ָנׁש ָאה הוא ּבַ ַּוַדאי ַזּכָ א, ּ א ַקִדיׁשָ אֹוְרחֹוי ְדַמְלּכָ ְּדָאִזיל ּבְ ּ א ֲחֵזיְוָלא, ּ יה ּתָ , ּ ָחֵטי ַקּמֵ
יָון ְדָעאל ֵליְלָיא ָעְלָמא, ּּכֵ ִליט ּבְ ִּאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשַ ָלק ְלֵעיָלא , ּ ְּוִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְסּתַ ּ ּ ּ

ְלחֹודֹוי. ְּלֵעיָלא ָעְלָמא ּבִ ִליט ּבְ ְּוֵכיָון ְדִאיָלָנא ְדמֹוָתא ׁשַ ּ ֵני ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא , ּ ל ּבְ ּכָ
ִרים. ַמאי ַטְעָמא. ָתאְּדמֹו ִגין ְדַההוא ִאיָלָנא ּגָ ּּבְ ּ.  

ִפְקדֹוָנא יה ּבְ יֵדיה ַנְפׁשֵ ֵעי ְלַאְקְדָמא וְלִמְפַקד ּבִ ּוַבר ָנׁש ּבָ ּ ּ ּ ִפְקדֹוָנא ְדַבר ָנׁש. ּ , ּּכְ
ְּדָיִהיב ִפְקדֹוָנא ְלַאֲחָרא יר ֵמַהה, ּ יה ַיּתִ ב ְדִאיהו ִאְתַחָייב ְלַגּבֵ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּוא ִפְקדֹוָנאּּ ּ ,

יה ַדאי ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ יה, ָּלאו ּכְ ּהֹוִאיל וִפְקדֹוָנא ִאְתְמַסר ְלַגּבֵ יה, ּ ַּוַדאי , ְּוִאי ְיָסֵרב ּבֵ
ִּנְבדוק ֲאַבְתֵריה א הוא, ּ ְּדָלאו ִמַזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ֵני ְמֵהיְמנוָתא, ּּ   .ְּוָלאו ִמּבְ

ך ַההוא ִאיָלָנא ּּכַ א ַאְקִד, ְ ֵני ָנׁשָ ְייהוּּבְ ּימו ְוָיֲהִבין ֵליה ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשַ ּ ּ ָמִתין , ּּ ְוָכל ִנׁשְ
ְּוֻכְלהו ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא. ִּדְבֵני ָעְלָמא ָנִטיל ּ ִגין ְדַהאי ִאיָלָנא ְדמֹוָתא הוא, ּ ּּבְ ּ ּ .

ָתא ּוְבִגין ְדָכל ִאיּנון ַנְפׁשָ ּ ב ְדֻכְלהו ִאְתָחְייבו ְלַג, ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ יהּּ ַדאי הוא , ּּבֵ ְּוָלאו ּכְ
יה ְדַבר ָנׁש ְּלָאָתָבא ִפְקדֹוָנא ְלַגּבֵ ּ ִפְקדֹוָנא, ּ יָון ְדֻכְלהו ִאְתְמָסִרי ֵליה ּבְ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּּ ָאִתיב , ּ

ל ִפְקדֹוִנין ְלָמאֵריהֹון   .ּּכָ

א ֲחֵזי ַדאי הוא ַהאי ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ְלָאָתָבא ִפְקדֹוָנא ְלַגּבֵ, ּתָ ָּלאו ּכְ ּ ּיה ְדַבר ָנׁשּ ּ .
ָעְלָמא ַער ּבְ ֲעָתא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאּתְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ַער ַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ּ ְּוֵאיָמַתי ִאּתְ ּ ּ .

ֲעָתא ְדָסִליק ַצְפָרא ׁשַ ָעְלָמא, ּוְכֵדין. ּּבְ ַער ּבְ יָון ְדַהאי ִאּתְ ֵני ָעְלָמא ַחִיין, ּּכֵ ל ּבְ ִביק , ּּכָ ְוׁשָ
יהְּוַאְהָדר ַה ל ִפְקדֹוִנין ְדִאְתְפָקדו ְלַגּבֵ ּהוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ּכָ ּ ּ ּ ּּ ַמאי ַטְעָמא . ְּוָאִזיל ֵליה, ּ

ִרים. ַּחִיין ִגין ְדַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּגָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

יָמא ֵליְלָיא, ְוִאי ּתֵ יִאין ִאיּנון ְדִמְתֲעִרין ּבְ א ַסּגִ ֵני ָנׁשָ ָּהא ּבְ עֹוד ְדִאיָלָנא ְד, ּ ּּבְ מֹוָתא ּ
ִליט ַּוַדאי ַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָקא ָעִביד, ֶּאָלא. ּׁשַ ּ ּ יב. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ִדְכּתִ  )תהלים יד(, ּּבְ

יל דֹוֵרׁש ֶאת ֱאֹלִהים ּכִ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה ִפְתחֹון ֶפה ְלַבר ָנׁש. ִּלְראֹות ֲהֵיׁש ַמׂשְ ּ א, ּ , ְּדֵייּמָ
ַנְפׁשָ ִליְטָנא ּבְ אֹוַרְייָתאִאְלָמֵלי ׁשְ ַדְלָנא ּבְ ּתָ ֵליְלָיא ִאׁשְ י ְיהוָדה. ּאי ּבְ ַהאי , ָּאַמר ִרּבִ

ָרֵאל ַוַדאי ְוָהִכי הוא ִיׂשְ ּּבְ ְווָנא. ּ ַהאי ּגַ אומֹות ָהעֹוָלם ַדֲחֵמיָנא ּכְ ֲּאָבל ּבְ . ַמאי ַטְעָמא, ּ
ִפיר הוא ְדָקא ַאָמְרת ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ׁשַ ּ ּ ּּ.  

  ]ב'' עט''דף קי -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי. ּ ָמה ֶאּקֹוב ֹלא ַקּבֹה ֵאל וָמה ֶאְזעֹום ֹלא ָזַעם ְיָי)במדבר כג(, ָּפַתח ְוָאַמר , ּתָ
ַגְווָנא ְדִאית ְלֵעיָלא ּּכְ א, ּ ָמאָלא. ִאית ְלַתּתָ ָרֵאל . ְּלֵעיָלא ִאית ְיִמיָנא ְוִאית ׂשְ א ִיׂשְ ְלַתּתָ

ין ָרֵאל ִאְתַאֲחָדן ִליִמיָנא. ְוַעּמִ א,ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ א ְדַמְלּכָ ְקדוּשָׁ ּ ּבִ ּ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים . ּ ַעּמִ
ָמאָלא ּוַמָזלֹות ִלׂשְ ְּלִסְטָרא ְדרוַח ִמְסֲאָבא, ּ ָמאָלא. ּ ין ִדׂשְ ְלהו ַדְרּגִ א ִמּכֻ ְּוֻכְלהו ְלַתּתָ ּ ּ ּּ ּ .

ָדא ין ֲאִחיָדן ָדא ּבְ ְּוֻכְלהו ַדְרּגִ ּ ּ ְלָיין  )ב''ט ע''דף קי(, ּ אַּעד ְדּתַ א . ִמן ֵריׁשָ ּוְכַגְווָנא ְדֵריׁשָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2149דף [ -ּ

ְווָנא ָנִטיל ַזְנָבא, ָנִטיל ַההוא ּגַ ָאה, ּּבְ ּתָ יה. ַמאי ַטְעָמא. ְּדִאיִהי ּתַ ִגין ְדָאִחיד ּבֵ ּּבְ ּוְבִגין . ּ
ך ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּכַ ַּעּמִ ַההוא ְסָטר ִמְסֲאָבא ִדְלהֹון, ּ ּּבְ רו, ּ ָּהִכי ִאְתְדּבָ ּ.  

ְתִרין  ֻכְלהו ּכִ ׁש ּבְ ּמַ ּתָ ְלָעם הוא ִאׁשְ ּּבִ ִאין)א דרגין''נ(ּּ ּתָ ָאה .  ּתַ ּתָ ַהאי ּתַ ְּוהוא ֲהָוה ָחֵמי ּבְ
ְּדִאיהו ַזְנָבא א, ּ ֵריׁשָ ָרא ֶאָלא ּבְ ְּדָלא ָיִכיל ְלִאְתַדּבְ ּ ך ָאַמר. ּ ִגין ּכַ ָמה ֶאּקֹוב ֹלא ַקּבֹה , ְּבְ

ּ ְדַההו)דאיהו רישא בגין(, ֵאל א ִעָלָאהּ ִאיּנון יֹוִמין, ּא ֵריׁשָ ִדיָנא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ   .ָּלא ִאׁשְ

ב ְדַהאי ֵאל אֹוִקיְמָנא ַגְווָנא ְדֹכָלא, ְּוַאף ַעל ּגַ ָמא ּכְ א ָנִטיל ׁשְ ַּהאי ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ,
 א אוקימנא באתר אחרא עלאה והוא טב וחסד עלמא האי''ס(ְּוַהאי ַטב ְוֶחֶסד ְדַהאי ָעְלָמא 

ך ִאְקֵרי ֵאל)מלכותא קדישא נטיל שמא כגוונא דעילא ְ וְבִגין ּכַ ֶּאָלא ְדִאיהו , ּ ּ  )ב''לעיל ל(ּ
ָכל יֹום יה ִדיָנא, זֹוֵעם ּבְ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַדי , ְוּתָ ּ ָהא אֹוִקיְמָנא ְדֵביה ִספוָקא ְדָעְלָמא ְוִאיהו ָאַמר )א''ג ע''שמות רנ(ֵּאל ׁשַ ּ ּ ּ ּּ
ֲהֵדיה, ּם ַדיַלעֹוָל ְּדָהא ַהאי ֵאל הוא ְדִאְזְדַווג ּבַ ּ ּ ּ ּ ַדי, ּ ך ִאְקֵרי ֵאל ׁשַ ּוְבִגין ּכַ ַדי, ְּ ֵּאל ְדׁשַ ּ .

ך. ְּוַעל ָדא ַמה ֶאּקֹוב ֹלא ַקּבֹה ֵאל ִגין ּכַ א, ְּבְ ַער ֵריׁשָ ַגְווָנא ְדִאּתְ ַער , ּּכְ ָהִכי ָנֵמי ִאּתְ
ָאה ּתָ   .ּתַ

י ֶאְלָעָזר ָכה ִרּבִ ָחׁש ֵיֵלך ְוגֹו)ירמיה מו(ַתח ְוָאַמר ָּפ, ּבָ ּנָ ְ קֹוָלה ּכַ א . 'ּ ּתָ  )כהאי גוונא(ַהׁשְ
ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ְּדִיׂשְ ָנָחׁש, ּ ד ִאיהו . ִּאיִהי ַוַדאי ַאְזָלא ּכְ א )א בדינא''ד(ִּחְוָיא ּכַ ִפיף ֵריׁשָ  ּכָ

ִליט וָמֵחי ְלָכל ִאיּנון ְדִאׁשְ, ָסִליק ַזְנָבא, ְלַעְפָרא ּׁשַ ּ ּ יהּ ָכחו ַקּמֵ ּּתְ א . ּ ּתָ ּאוף ָהִכי ַהׁשְ
ָגלוָתא ְווָנא, ּּבְ ַהאי ּגַ ִפיף ְלַעְפָרא, ּכְ א ּכָ ִליט, ֵריׁשָ ַמאן ָעִביד ְלַזְנָבא . ְּוַזְנָבא ׁשַ

ִליט וָמֵחי ִליק ְלֵעיָלא ְוׁשָ ְּדִיְסּתְ א, ּּ ְפָיא ְלַתּתָ א ְדִאְתּכַ ל ָדא. ֵּריׁשָ ר ֵליה, ְּוִעם ּכָ  ַּמאן ַמְדּבָ
ּוַמאן ָנִטיל ֵליה ְלַמַטְלנֹוי, ְלַזְנָבא א. ּ ִפיף ְלַעְפָרא. ַהאי ֵריׁשָ ב ְדִאיהו ּכָ ַּאף ַעל ּגַ ּהוא , ּ

ר ְלַמַטְלנֹוי ָחׁש ֵיֵלך, ַמְדּבָ ּנָ ִגין ָדא קֹוָלה ּכַ ְּבְ ּ ּ.  

ְזָנָבא ין ְדִאיּנון ֲאִחיָדן ּבִ ַאר ַעּמִ א ׁשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ַּסְלִקין ְלֵעיָלא, ּ א , ְּלִטין וַמְחָייןְוׁשַ, ּ ְוֵריׁשָ
ִפיף ְלַעְפָרא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּכָ ל ָדא. 'ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ְוגֹו)עמוס ה(ּכְ ַהאי , ְּוִעם ּכָ

ר ְלַזְנָבא ְוָנִטיר  א ַמְדּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֵּליה )א ונטיל''ס(ֵריׁשָ מוִני )שיר השירים א( ּכְ ּ ׂשָ
ָר ין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ִמיםנֹוֵטָרה ֶאת ַהּכְ ִּאֵלין ַעּמִ ּ ְּדִאיּנון ַזְנָבא, ּ ָאָתא . ּ

יק ְידֹוי י ְיהוָדה ְוָנׁשִ ָעְלָמא, ִּרּבִ ִאיְלָנא ִמָלה ּבְ ִאיְלָנא ָדא , ָּאַמר ִאְלָמֵלי ָלא ׁשָ ֶּאָלא ְדׁשָ ּ ּ
א ְיַדְעָנא . ַּדי ִלי, ְּוַרַווְחָנא ֵליה ּתָ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹותְּדַהׁשְ ַּעּמִ ְּוׁשוְלָטנוָתא ִדְלהֹון , ּ ּ ּ
ר ֵּהיך ִמְתַדּבָ ָרֵאל. ְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִתיב, ּ ְּדָעַלְייהו ּכְ ַחר לֹו )תהלים קלה(, ּ י ַיֲעֹקב ּבָ  ּכִ

  .'ָּיה ְוגֹו

י ֶאְלָעָזר ַּמהו ִלְסגוָלתֹו, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ ַלת ֲאָבָהן ִאֵלין ִאְקרון ְסגוָלה, ּהָאַמר ֵלי. ּ ּּתְ ּ ּ ,
א ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ְרֵאִלים, ּּבֵ ַגְווָנא ָדא ּכֲֹהִנים ְלִוִיים ְוִיׂשְ ּּכְ ְּוִאֵלין ְסּגוָלתֹו . ְּוֹכָלא ַחד, ּ ּּ

ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ ל קוְדׁשָ ּׁשֶ ּ א, ְּ ּוְסּגוָלתֹו ְלַתּתָ ּ יב , ּ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ  ִוְהִייֶתם )שמות יט(ּ
ים ל ָהַעּמִ ִּלי ְסגוָלה ִמּכָ ַסע ֹאֶהל מֹוֵעד ַמֲחֵנה ַהְלִוִים ְוגֹו)במדבר ב(. ּ ּ ְוּנָ ְלָבַתר ַמה . 'ּ
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ִתיב ה, ּכְ ֲעָרב. ְּוָנַסע ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ְלִצְבאֹוָתם ָיּמָ ּמַ רוָיה ּבְ ִכיָנה ׁשְ ַּהְיינו ׁשְ ּ ,
ִתיב . ְּואֹוְקמוָה ָרֵאל ֵלאֹמר ְוגֹו)שית מחברא(ּכְ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ יֹום ַההוא ֵלאֹמר ּבְ ְ ַוְיָבַרֵכם ּבַ ָ ּ' .

ם ֶאת ֶאְפַרִים ְוגֹו ָרֵאל. 'ַּוָיׂשֶ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְּבְ ָרֵאל ָסָבא, ָ ַמע ָלן. ִיׂשְ   .ַמאי ָקא ַמׁשְ

ִתיב ָרֵאל ָלא ּכְ ֵרך ִיׂשְ ך ִיְתּבָ ְֶאָלא ּבְ ָ ך ְיבֹוָרך ִיׂשְ, ּ ְאֹו ּבְ ָרֵאל, ָרֵאלָ ְַמהו ְיָבֵרך ִיׂשְ ּ .
א ָלא ְיָבֵרך ְלָעְלָמא, ֶּאָלא ָרֵאל ַקִדיׁשָ ְִיׂשְ ך, ּ ֶָאָלא ּבְ ֲעָרב, ּ ּמַ בראשית (ּוְכִתיב . ְּדַאְנּתְ ּבְ

ַדי ְפֵרה וְרֵבה)לה ּ ֲאִני ֵאל ׁשַ א. ּּ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ּאֹוִליְפָנא ְדָחָמא ִעּמֵ ך ְיָבֵרך , ּ ְוְכֵדין ָאַמר ּבְ ָ ּ
ָרֵאל ֵלאֹמר ך ְיָבֵרך ְלָעְלָמא. ִיׂשְ ְּבְ ָ.  

ִתיב , ְְוֵהיַאך ָחָמא ְבדו ִמזֹוֶקן ְוגֹו)בראשית מח(ְוָהּכְ ָרֵאל ּכָ ּ ְוֵעיֵני ִיׂשְ ל ֶאת . 'ּ ּכֵ ֶּאָלא ׂשִ
ִתיב ל. ָיָדיו ּכְ ּכֵ ַלֵפי ֶאְפַרִי, ֶּאָלא ְיִמיָנא ֲהָוה ָזִקיף. ַמאי ׂשִ א ּכְ ִכיְנּתָ ְּוָסֵטי ֵליה ׁשְ ְוָאַרח , םּ

יה א ַעל ֵריׁשֵ ִכיְנּתָ ֵּריָחא ִדׁשְ ָרֵאל, ּ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ֵדין ָאַמר ּבְ ְּכְ ְּוָחָמא ְדִאיהו ְלַמֲעָרב. ָ ּ.  

  ]א''כ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ֲעָרב ּמַ א ּבְ ִכיְנּתָ ין ָצפֹון ְלָדרֹום, ַּוַדאי ׁשְ ִגין ְדִלֱהֵוי ּבֵ ָרא ּוְלִאְתַחּבְ, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ
גוָפא ִזווָגא ַחד, ּּבְ ּוְלֶמֱהִוי ּבְ ּ א. ּ חֹות ֵריׁשָ ָלא ָלה ּתְ ָקא ָלה, ְּוָצפֹון ְמַקּבְ ֲהָדא , ְּוָדרֹום ְמַחּבְ

ֵקִני)שיר השירים ב(, ּהוא ִדְכִתיב ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ְוָהא אֹוִקיְמָנא .  ׂשְ
י, ַּוַדאי ֹלֹמה ּבֵ ִלׁשְ ִּמָטתֹו ׁשֶ גוָפא, ן ָצפֹון ְלָדרֹוםּ ָרא ּבְ ּוְלִאְתַחּבְ ָלָלא ַחד , ּ ּוְכֵדין ּכְ

ְרָכא ָעְלָמא ָנן. ְלִאְתּבָ ִהָלה ְלָדִוד ג, ּתְ ל ָהאֹוֵמר ּתְ ָכל יֹוָמא' ּּכָ ּמוְבַטח לֹו , ְּפָעִמים ּבְ
א ן ַהעֹוָלם ַהּבָ הוא ּבֶ ִגין ְלַזְווָגא )א''כ ע''דף ק(, ּׁשֶ ִהָלהְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּ ָלה ְלַהאי ּתְ ּ ,

ין ָצפֹון ְלָדרֹום ָכל יֹוָמא ּבֵ ָחא ּבְ ּכְ ּתַ   .ּוְלִאׁשְ

ַצְפָרא ר ָנׁש ּבְ ַמִים , ָאֵתי ּבַ ל ָעֵליה עֹול ַמְלכות ׁשָ ְּמַקּבֵ  )כמה דאתמר מסדר שבחא(ּ
ָחן ְדָקָאַמר  ּבְ ִאיּנון ּתוׁשְ ּּבְ ּ ִהָלה ְלָדִוד)עם(ּ ְּוֻכְלהו ַהְללוָיה ְד, ּ ּתְ ּ ּ ּ ָרה ּ ִּאיּנון ִסדוָרא ַדַעׂשְ ּ ּ ּ

ָחן ּבְ א, ּּתוׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ין ִדׁשְ ְתִרין ַקִדיׁשִ ָרה ּכִ ַּדַעׂשְ ּ ּ ָרה ִאיּנון ַהְללוָיה. ּ ך ַעׂשְ ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ְּ .
ָחן ּבְ ָרה ּתוׁשְ ַעׂשְ ְּלָבַתר ִסֵיים ּבַ ְּדִאיּנון , ּ ָקְדׁשֹו ְוגֹו)תהלים קנ(ּ ּ ַהְללוָיה ַהְללו ֵאל ּבְ ּ ּ' .

ַּהְללוהו ְוגֹו ָרה ַהְללוָיה. 'ּ ַּמאן ִאיּנון ַעׂשְ ּ ה ִאיּנון, ּ ָבָחא . ְּוָהא ֲחִמּשָׁ ֵרי ׁשְ ֶּאָלא ׁשָ
ַהְללוָיה ּּבְ ַהְללוָיה, ּ ְּוִסֵיים ּבְ ּ ּ.  

ָבָחא ְּלָבַתר ִעלוָיא ְדִסדור ׁשְ ּ ּ ּ ה, ּ יר ֹמׁשֶ ָאז ָיׁשִ יה ּכָֹלא, ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ ל ָעֵל. ּ ּיה ּוְבָדא ְמַקּבֵ
א ּעֹול ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ֶחֶסד. ּ ֵרי ֵלה ּבְ ִסיוָמא ִדְצלֹוָתא, ְּלָבַתר ַאׁשְ ּּבְ יה, ּ א ּבֵ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ .

ְלָייא ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ִדְגבוָרה ּתַ ְּלָבַתר ּבִ ּ אֵרי, ּ ָכל ָדרֹוָמא . ְוִדיָנא ׁשָ ַכח ּבְ ּתְ  )א יומא''ס(ִּאׁשְ
ָּדא ִמָטה ְדִאְתְיִהיַבת ּבֵ ּ ְדָקא ָיאות. ין ָצפֹון ְלָדרֹוםּ גוָפא ּכְ ִזווָגא ָדא ּבְ ָרא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ .

ְווָנא ַהאי ּגַ ָכל יֹוָמא ּכְ ר ָלה ּבְ ּוַמאן ִדְמַסֵדר וְמַחּבֵ ּ ּ ּ א, ּ ן העֹוָלם ַהּבָ ַּוַדאי הוא ּבֶ ּ.  

ה ך ַהאי ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים ָיּמָ ִגין ּכַ ּּבְ ין ָצפֹון, ְ ָּדרֹום ְראוֵבן ִמן .  ְלָדרֹוםְּוִאיהו ּבֵ ּ
יָמָנה, ִסְטָרא ַחד יב ֶדֶגל ַמֲחֵנה ְראוֵבן ּתֵ ִּדְכּתִ ּ ְטָרא ַאֲחָרא. ּ יב ֶדֶגל , ָּצפֹון ָדן ִמּסִ ִּדְכּתִ ּ
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ין ָדא ְלָדא, ֶאְפַרִים. ַמֲחֵנה ָדן ָצפֹוָנה ַכח ַמֲעָרב ְדִאיהו ֶאְפַרִים. ּּבֵ ּתְ ִּאׁשְ ין ָצפֹון , ּ ּבֵ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְלָדרֹום ּּכָֹלא ּכְ ּּ.  

ָּרָזא ְלַיְתֵבי ְדרֹוָמא ֲאחוָנא ַדר לֹון ֲאחוָנא. ּ ְטָרא ְדּבוִציִנין , ְּוָהִכי ׁשָ ִּמּסִ א מסדרי ''ס(ּ

ָרִזין ְקִטיִרין)בוצינין טוְפְסָרא ְדִקְטָרא ִעָלָאה,  ּבְ ְּדָבִעיתו ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ ילו ָעַלְייכו , ּ ַּקּבִ ּ
ַקְדִמיָתאע ָכל יֹוָמא ּבְ א ּבְ ֹּול ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ֲעלון , ּ ּוְבָדא ּתַ ִקסוָרא )א בקשורא''ס(ּ א ''ס( ּּבְ

א ְדָדרֹום)בקסטרא ּ ַקִדיׁשָ ִקטוָרא ֲחָדא, ְּוַאְסֲחרו ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ ָרן ּבְ ַּעד ְדִמְתַקּשְׁ ּוְבָדרֹום , ּ
ִקיפו  א)א תקיעו''ס(ּּתְ ּ דוְכּתָ רוןְוַתּמָ, ּ ׁשְ   .ּן ּתִ

ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִאיל ְלַרּבִ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ִין, ָּאַמר ֵליה, ִרּבִ ִּסיָמָנא ְלִזווָגא ְדִיחוָדא ִמּנַ ּ ּ ּ .
ִרי ב ְדאֹוִקיְמָנא ִמִלין ְלָכל ְסָטר וְסָטר, ָּאַמר ֵליה ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ָדרו ָהָכא ִמָלה , ּּ ְּוִאְתּבָ ּ

ְּוָהָכא ִמָלה ִסיָמָנא ָדא יָדךּ ָחא, ְּוָהִכי הוא, ְ ְנקֹוט ּבִ ֵעין ָסֲחָרא ְדַמְדּבְ ּוָבא לֹו , ִּדְתָנן, ּּכְ
ָאַמר . ַּמֲעָרִבית ְדרֹוִמית, ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית, ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְּלֶקֶרן ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית

ר ָנׁש עֹול ַמְלכו ל ָעֵליה ּבַ ֵּליה ְוָהא ָלא ָיִכיל ַעד ִדְמַקּבָ ּ ּ ַקְדִמיָתאּ א ּבְ ְוָיִהיב , ָּתא ַקִדיׁשָ
ָּעֵליה עֹול ָדא ַקְדִמיָתא, ּ ְּוַאּתְ ַאְמַרת ְדֵייֵתי ְלָדרֹום ּבְ ּ.  

ְּכָֹלא ָהא ֲאֵמיָנא ָלך, ָּאַמר ֵליה ְּדָהא וָבא לֹו ְלֶקֶרן, ּ ַקְדִמיָתא, ּ ְוָהא , ֲאֵמיָנא ּבְ
ְּוָדא הוא עֹול ַמְלכוָת, ַּיְדַעָתא ָרָזא ְדֶקֶרן אּ ן , ְּלָבַתר ְדרֹוִמית ִמְזָרִחית. ּא ַקִדיׁשָ ְּדַתּמָ
ּהוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ א ִעָלָאה. ּ ִמְזָרח ְדִאיהו ַאּבָ ְּוָדא ְלִאְזַדְווָגא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ְטָרא . ּ ן ִמּסִ ְּדָהא ּבֵ
א ָקא ָאֵתי ך. ְּדַאּבָ ְוְבִגין ּכַ ִמ, ִּמָדרֹום ְלִמְזָרח, ּ ְּדּתוְקָפא ְדָדרֹום ּבְ ּ ּוָבֵעי , ְּזָרח הואּּ
ֲחָדא ָרא ּכַ ִמְזָרח, ְלִאְתַקּשְׁ   .ָּדרֹום ּבְ

פֹון ּצָ ר ּבְ ּוִמְזָרח ְדִאְתְקׁשַ ִגין ְדַהאי )וצפונך תמלא בטנם) ז''תהלים י(כמה דאת אמר (, ּ ּ ּבְ
ִלים וַמֵלי ַנֲחִלין וַמּבוִעין ַּאׁשְ ּ א ְוִא, ְּוַעל ָדא ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ּּ ָּמא ְדָלא ִּאֵלין ַאּבָ

ן ְלָעְלִמין ַמר ְצפֹוִנית. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ִּמְתָפְרׁשָ ּוַמה ְדִאּתְ ְּדִאיהו ְטִמיָרא ִעָלָאה, ּ ּ ּוִמְסַטר , ּ
ִּדיָלה ָנִפיק ָצפֹון ְטָרא ִדיָלה ִמְתָעִרין, ּ ְּוִדיִנין ִמּסִ ב ְדִהיא ַרֲחֵמי ְוֵחידו, ּ ַּאף ַעל ּגַ ְוָהא . ּ

יה, יִהי ָנְפַקתְוַכד ִא. אֹוִקיְמָנא ָדרֹום, ָּצפֹון ָנְפַקת ּבֵ ר ּבַ ִליל ְוִאְתְקׁשַ ְּדִאיהו ִאְתּכְ ּ.  

ן, ְלָבַתר ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית א ָנִפיק ּבֵ ְטָרא ְדַאּבָ ְּדָהא ִמּסִ ת, ּ ְטָרא ְדִאָמא ְנִפיַקת ּבַ ּוִמּסִ ּ .
ך ְצפֹוִנית ַמֲעָרִבית ְוְבִגין ּכַ ְּוָדא הוא ֶקֶרן ְדַקְדֵמי, ּ ר )א''ה ע''ס(, ָתאּ א ִאְתְקׁשַ ּתָ ּ ְדַהׁשְ

פֹון ְסָתם ּצָ ָדרֹום. ּבַ ָרא ָלה ּבַ ֵעי ְלַקּשְׁ וָרא ְדֹכָלא, ְּלָבַתר ּבָ ן הוא ִקּשׁ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ יה , ּ ְּוגוָפא ּבֵ ּ
ַכח ּתְ ְּוַעל ָדא ַמֲעָרִבית ְדרֹוִמית, ִאׁשְ ּ.  

  ]ב''כ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ַכח ַהאי ֶקֶרן ג ּתְ ַקְדִמיָתא,  ִזְמִנין'ִאׁשְ ר ָנׁש ּבְ ָלא ֵליה ּבַ ּוְלָבַתר ָהִכי , ַּחד ְלַקּבְ
ְתֵרי ְדרֹוֵעי ָרא ָלה ּבִ ְּלַקּשְׁ גוָפא, ּ ָרא ּבְ ּוְלֶמֱהִוי ּכָֹלא ַחד, ְּלִאְתַחּבְ ְּוָדא הוא ִסדוָרא . ּ ּ ּ

ִלים ְּדִיחוָדא ׁשְ וָרא ְדִאְתֲחֵזי. ּ ַההוא ִקּשׁ ְּוָכל ְסָטר וְסָטר ּבְ ּ ּ ְוָלא ַיְחִליף ִסְטָרא , ּ ֵליהּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2152דף [ -ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדָלא ִאיְתֲחֵזי ֵליה ּּבְ ִגין ְדָלא ִיְתַעָנׁש, ּ ִּיחוָדא  )ב''כ ע''דף ק(ַּמאן ְדָעִביד . ּּבְ
ָמה ַדֲאֵמיָנא ְדָקא ֲחֵזי ּכְ ָּדא ּכַ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ְּדָהא ָיַדע , ּ

ָבָחא ְדָמאֵריהְלַס ְּדָרא ׁשְ ּ ְּוִיחוָדא ְדָמאֵריה, ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדקוְדׁשָ ְּ ּ
יה ח ּבֵ ּבַ ּתְ ִתיב . ִּמׁשְ ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ָּעֵליה ּכְ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ָ ּ ּ.  

ְמעֹון ָפַתח  י ׁשִ י ְוגֹו ְלָדִוד ֵא)תהלים כה(ִּרּבִ ך ָבַטְחּתִ א ֱאֹלַהי ּבְ י ֶאּשָׂ ֶָליך ְיָי ַנְפׁשִ ַמאי ', ָ
ָבָחא ָהִכי ָּקא ָחָמא ָדִוד ְלַסְדָרא ַהאי ׁשְ ְלהו . ּ יָתא ּכֻ ַאְלָפא ּבֵ ָבֵחי ְדִאיּנון ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשְ ּ ּ ּּ ּ

ֵלִמין יה ו, ׁשְ ְּוַהאי ַחְסָרא ְדָלא ִאית ּבֵ ַּוֲאַמאי ִסדוָרא ָדא ְלִמְנַפ. 'ּ ּ ּ   .ּל ַעל ַאְנִפיןּ

ּ ָרָזא ִעָלָאה הוא)תא חזי(ֶּאָלא  ין ַחְבַרָייא, ּ ִניז ּבֵ ֲעָתא ְדֵליְלָיא ָעאל. ּּגָ ׁשַ  )ושלטא(, ּּבְ
ָיא ְלֹכָלא יה מֹוָתא ָפִריׁש ַעְנפֹוי וְמַכּסְ ָאה ְדַתְלָייא ּבֵ ּתָ ִּאיָלָנא ּתַ ּ ּ ּּ ך. ּ ְְוַעל ָדא ִאְתֲחׁשָ ְוָכל . ּ

ֵני ָעְלָמא ַטֲע יה, ִּמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתאּבְ ר ָנׁש ְוָיִהיב ֵליה ִפְקדֹוָנא ְדַנְפׁשֵ ְּוַאְקִדים ּבַ ּ ּ ּּ ,
ִפְקדֹוָנא יֵדיה ּבְ ְּוַאְפְקֵדיה ּבִ ִפְקדֹוָנא. ּ ּוְבִגין ְדָנִטיל לֹון ּבְ ֲעָתא , ּ ׁשַ ב ִפְקדֹוָנא ְלָמאֵריה ּבְ ּּתָ ּ

ד ָאֵתי ַצְפָרא ְוָתב ְלַגּבֵ. ְּדָאֵתי ַצְפָרא ּיה ִפְקדֹוֵניהּכַ ִריך , ּּ א ּבְ ֵעי ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּבָ ּ ּּ
ְּדִאיהו ְמֵהיָמָנא ִעָלָאה, ּהוא ּ ּ.  

א, ְּלָבַתר ְדָקם ּתָ ִניׁשְ טֹוְטֵפי, ָעאל ְלֵבי ּכְ ִכיסוי ְדִציִצית. ִּמְעַטר ּבְ י ּבְ ּסֵ ִּאְתּכְ ָעאל . ּ
ַקְדִמיָת ִנין ּבְ קוְרּבְ ְרֵמיה ּבְ י ּגַ ּוַמְדּכֵ ּ ָבֵחי . אּ ִסדוָרא ִדׁשְ יל ָעֵליה עֹול ַמְלכוָתא ּבְ ְּלָבַתר ַקּבִ ּ ּ ּ ּ

ְּדִאיּנון ִסדוָרא ְדעֹול ַמְלכוָתא, ְּדָדִוד ּ ּ ּ ּ ָבָחא ָדא. ּ ּוְבִסדוָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ ָרא ָעֵליה ַההוא עֹול, ּ ַּאׁשְ ּ .
ב ְּלָבַתר ִסדוָרא ִדְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ּ ּ ּוְצלֹוָתא ִדְמעוָמד, ּ ּ ֲחָדאְלַקּשְׁ, ּ   .ָרא לֹון ּכַ

ִמלוָלא ְוִדּבוָרא ְדפוָמא ְלָייא ּבְ ב ִדְצלֹוָתא ּתַ א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ַאף ַעל ּגַ ּּתָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּכָֹלא , ּ
ַקְדִמיָתא ִעָקָרא ְדעֹוָבָדא ּבְ ְלָייא ּבְ ִדּבוָרא וְבִמלוָלא ְדפוָמא, ּּתַ ּוְלָבַתר ּבְ ּ ּ ּ ּ , ַמאן עֹוָבָדא. ּּ

ֶּאָלא ַההוא עֹוָב ַקְדִמיָתאּ ר ָנׁש ּבְ ַגְווָנא ִדְצלֹוָתא הוא, ָּדא ְדָעִביד ּבַ ּּכְ ר , ּ ְוָלא ִיְצֵלי ּבַ
ַגְווָנא ִדְצלֹוָתא, ָנׁש ְצלֹוָתא ַקְדִמיָתא ּכְ ַּעד ְדִיְתֲחֵזי עֹוָבָדא ּבְ  )ב''א ע''שמות ר(. ּ

ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָקִא)א בקדמיתא עובדא''ס( עֹוָבָדא ְדַקְדֵמיָתא ׁשַ ָאה , יםּ ּבְ ֵעי ְלַדּכְ ּבָ
ַקְדִמיָתא ְרֵמיה ּבְ ל ָעֵליה ַהאי עֹול. ּּגַ ּוְלָבַתר ְיַקּבֵ יה ְפִריׂשו ְדִמְצָוה, ּ א ַעל ֵריׁשֵ ְּלָפְרׂשָ ּ ּּ .

ִפִלין וָרא ְדִיחוָדא ְדִאיּנון ּתְ ר ִקּשׁ ְּלָבַתר ִיְתְקׁשַ ּ ּ ּ ּ ל ֹראׁש)מהו תפלין(, ּ ִפָלה ׁשֶ ל ַיד, ּ ּתְ . ְוׁשֶ
ָמאָלאּוְלַאְתְק ׂשְ וָרא ֲחָדא ּבִ ִקּשׁ א, ָּנא לֹון ּבְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא , ְוַעל ִלּבָ  )שיר השירים ב(ּּכְ

י ְוגֹו ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ חֹוָתם ַעל )שיר השירים ח(ּוְכִתיב . 'ׂשְ ך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ָ ׂשִ

ַקְד. ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְָזרֹוֶעך   .ִמיָתאְּוָדא הוא עֹוָבָדא ּבְ

א ּתָ ִניׁשְ ר ָנׁש ָעאל ְלֵבי ּכְ ֲעָתא ְדּבַ ׁשַ ַקְדִמיָתא, ְּלָבַתר ּבְ ְרֵמיה ּבְ י ּגַ ִנין, ִּיְדּכֵ ָקְרּבְ , ּבְ
ִמלוָלא ְדפוָמא ּּבְ ּ ּ ל ָעֵליה ַהאי עֹול ַמְלכות. ּ ְּלָבַתר ְיַקּבֵ יה , ּ א ַעל ֵריׁשֵ פרישו (ְּלָפְרׂשָ

א)דמצוה ְבֵחי ְדָדִוד ַמְלּכָ ׁשִ יה ְפִריׂשו ְדִמְצָוה.ּ ּבְ ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ְדָפִריׂש ַעל ֵריׁשֵ ּ ּכְ ּ ּ ּ ּּ .
ב ּוְלָבַתר ְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ּ ל ַיד, ּ ִפָלה ׁשֶ ְּלָבַתר ְצלֹוָתא ִדְמעוָמד. ָּלֳקֵבל ּתְ ְּדִהיא ָלֳקֵבל , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2153דף [ -ּ

א ִפָלה ְדֵריׁשָ ּּתְ ַגְווָנא ְדָדא. ּ ַגְווָנא ְדִדּב. ְּוָדא ּכְ עֹוָבָדא וִמלוָלא . ּוָראּעֹוָבָדא ּכְ ַּוַדאי ּבְ ּ ּּ
ְלָייא ְצלֹוָתא   .ּתַ

יה, ְּוִאי ָפִגים עֹוָבָדא ְרָיא ּבֵ ח ֲאָתר ְדׁשַ ּכַ ִּמלוָלא ָלא ַאׁשְ ּ ּ , ְּוָלאו ִאיהו ְצלֹוָתא, ּ
א ר ָנׁש ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוִאְתְפִגים ַההוא ּבַ ּ , ּ ְדָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא)ולא עוד אלא(. ּ

ּוְלַמְלָלא ִמלוָלא ָעֵליה ּ ּּ ִלים, ּ ַּווי ֵליה ְלַבר ָנׁש ְדָפִגים ְצלֹוֵתיה. ְּוָדא הוא ְצלֹוָתא ׁשְ ּ ּ ,
ּפוְלָחָנא ְדָמאֵריה ּ ּ ִתיב. ּ י ָתבֹואו ֵלָראֹות ָפָני ְוגֹו)ישעיה א(, ָּעֵליה ּכְ ּ ּכִ י ַתְרּבו . 'ּ ם ּכִ ּּגַ

י ׁשֹוֵמַע עֹו, ְּתִפָלה ֵאיֶנּנִ ְלָיא ִמְלָתאְּדָהא ּבְ ָּבָדא וְבִמלוָלא ּתַ ּּ ּ.  

א ֲחֵזי ַגְווָנא ָדא, ּתָ יָון ְדַבר ָנׁש ָעִביד ְצלֹוָתא ּכְ ּּכֵ עֹוָבָדא וְבִמלוָלא, ּ ּּבְ יר , ּּ ְוָקׁשִ
וָרא ְדִייחוָדא ִּקּשׁ ּ ִאין, ּ ְרָכן ִעָלִאין ְוַתּתָ ַכח ְדַעל ְיֵדיה ִמְתּבָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ֵעי ֵליה ְלַבר. ּ ֵדין ּבָ  ָנׁש ּּכְ
ְרֵמיה ַתר ְדִסֵיים ְצלֹוָתא ַדֲעִמיָדה, ְּלַאֲחָזָאה ּגַ ּּבָ ִאלו ִאְתְפַטר ִמן ָעְלָמא, ּּ ּּכְ ּ ְּדָהא , ּ

ִּאְתְפַרׁש ִמן ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ י ַההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא, ּ ְּוָכִניׁש ַרְגלֹוי ְלַגּבֵ ְּדָאֲהָדר ֵליה , ּ ּ
ִּפְקדֹוֵניה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ָטה)בראשית מט(ּכְ ּ ַוֶיֱאסֹוף ַרְגָליו ֶאל ַהּמִ , ְּדָהא אֹוֵדי ֶחְטאֹוי. ּ

ְּוַצֵלי ָעַלְייהו ּ.  
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י ַההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא א ְלַגּבֵ ׁשָ ּנְ ֵעי ְלִאְתּכַ א ּבָ ּתָ ַּהׁשְ ּוְלִמְנַפל, ּ יה ֵאֶליך , ּ ְָוֵליָמא ְלַגּבֵ ּ
א י ֶאּשָׂ ַקְדִמיָתא.ְיָי ַנְפׁשִ ִפְקדֹוָנא )א''א ע''דף קכ(,  ּבְ יְרָנא , ְָיִהיְבָנא ָלך ּבְ א ְדַקׁשִ ּתָ ַּהׁשְ

ְדָקא ֵיאֹות, ִּייחוָדא ְּוָעֵביְדָנא עֹוָבָדא וִמלוָלא ּכְ י , ְואֹוֵדיָנא ַעל ֲחָטַאי, ּּ ָהא ַנְפׁשִ
ָּמִסיְרָנא ָלך ַוַדאי ְ.  

ִאילו ָפ ְרֵמיה ּכְ ר ָנׁש ּגַ ְּוֶיֶחֵזי ּבַ ּ יה ָמִסיר ְלַהאי ֲאָתר ְדמֹוָתא, ִטיר ִמן ָעְלָמאּּ ְּדַנְפׁשֵ ּ ּ ,
יה ָוא ך ָלא ִאית ּבֵ ִגין ּכַ ּּבְ ּו ִאיָלָנא ְדַחֵיי הוא''ְּדָוא, ו''ְ ְּוַהאי ִאיָלָנא ְדמֹוָתא הוא, ּּ ְוָהא . ּ

ַמע ָלן ְּדָרָזא ְדִמָלה, ָקא ַמׁשְ ּ ְפָרןּ ְדִאית חֹוִבין )מאי קא משמע לן רזא דמלה(, ּ ְּדָלא ִמְתּכַ ּ ,
ר ָנׁש ֵמָעְלָמא ַּעד ְדִאְתְפַטר ּבַ ּ ִאם ְיכוַפר ֶהָעֹון ַהֶזה ָלֶכם )ישעיה כב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ּ

מותון ַּעד ּתְ ְרֵמיה ַוַדאי ְלמֹוָתא, ּ ְּוַהאי ָיִהיב ּגַ יה ְלַהאי ֲאָתר, ּ ּוָמִסיר ַנְפׁשֵ ָלאו . ּ
ֵליְלָי ָמה ּבְ ִפְקדֹוָנא ּכְ ַמאן ְדִאְתְפָטר ִמן ָעְלָמא ַוַדאי, אּבְ ֶּאָלא ּכְ ּּ ּ.  

ִריך הוא ְמַרֵחם ֲעלֹוי א ּבְ א וְכֵדין קוְדׁשָ ַכָווָנא ְדִלּבָ ֵעי ּבְ ְּוִתּקוָנא ָדא ּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּוְמַכֵפר ֵליה , ְּ ּּ
י ֵליה. ְּלחֹוֵביה ר ָנׁש ְדָיַדע ְלִמְפּתֵ ָאה הוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּוְלִמְפַלח ְלָמאֵריה, ּּ ְּרעוָתא וְבַכָווָנא ּבִ, ּ ּ ּ
א י ְלָמאֵריה. ְּדִלּבָ ַּווי ֵליה ְלַמאן ְדָאֵתי ְלִמְפּתֵ ּ א ְרִחיָקא, ּ ִלּבָ ְרעוָתא, ּבְ ָמה ְדַאּתְ . ְּוָלא ּבִ ּכְ
ם ֹלא ָנכֹון ִעּמֹו)תהלים עח(ָאֵמר  ִפיֶהם וִבְלׁשֹוָנם ְיַכְזבו לֹו ְוִלּבָ ּ ַוְיַפּתוהו ּבְ ּ ּ ּהוא אֹוֵמר . ּּ

א) כהתהלים( י ֶאּשָׂ א ְרִחיָקא, ָ ֵאֶליך ְיָי ַנְפׁשִ ִלּבָ ל ִמלֹוי ֶאָלא ּבְ ְּוָלאו ּכָ ַרם ָעֵליה , ּ ָּהא ּגָ
ְלָקא ֵמָעְלָמא ד , ַּעד ָלא ָמטון יֹומֹוי, ְּלִאְסּתַ ָעְלָמא ְלֶמְעּבַ ַער ּבְ ִזְמָנא ְדָהא ִאיָלָנא ִאּתְ ּּבְ

  .ִּדיָנא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2154דף [ -ּ

ר ָנׁש ְלַאְדּבְ ֵעי ּבַ ָמאֵריהְּוַעל ָדא ּבָ יה וְרעוֵתיה ּבְ ָּקא ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ְרעוָתא , ּ יה ּבִ ְּוָלא ֵייֵתי ְלַגּבֵ ּ
ִדיָבא יב, ּכְ ִגין ִדְכּתִ ָקִרים ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני)תהלים קא(, ּּבְ . ַמאי ֹלא ִיּכֹון. ּ דֹוֵבר ׁשְ

ְרֵמיה ְלַהאי ֲעָתא ְדהוא ַאְתִקין ּגַ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ יה ְרִחיָק, ּ ִריך הואְּוִלּבֵ א ּבְ קוְדׁשָ ּא ּמִ ָקָלא , ְּ
ְרֵמיה)אמאי(. ֹלא ִיּכֹון ְלֶנֶגד ֵעיָני, ָנִפיק ְוָאַמר ֵעי ְלַאְתְקָנא ּגַ ָלא , ֹלא ִיּכֹון, ּ ַהאי ּבָ

ן ּקַ ֵעיָנא ְדִיְתּתָ א. ּּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ן ִאי ָאֵתי ְלַיֲחָדא ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְדָקא ֵיאֹות, ּּכָ   .ְּוָלא ְמָיֵחד ֵליה ּכְ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ִתיב , ּּ  )ישעיה סו(ָּעַלְייהו ּכְ
ּוָבאו ְוָראו ֶאת ְכבֹוִדי ְוגֹו ּ ֶמך ְוגֹו)תהלים קמ(, ּוְכִתיב. 'ּ ָ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ י . 'ּ ָאָתא ִרּבִ

יק ְידֹוי ַמע ִמִלין ִאֵלין ַדָייִא, ָאַמר. ֶאְלָעָזר ְוָנׁשִ ְּלָמֵלא ָלא ֲאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ּ ּ ּ .
י ְיהוָדה ָאה חוָלָקָנא, ָּאַמר ִרּבִ ָרֵאל, ַּזּכָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ְּוַזּכָ ִקין , ּ ְּדִאיּנון ִמְתַדּבְ ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ יב, ְּ ם ַהְדֵבִקים ְו )דברים ד(, ִּדְכּתִ ָלם )ישעיה ס( .'גֹוְּוַאּתֶ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ְ

רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 'ַּצִדיִקים ְוגֹו ְּבָ   ְִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּ

  פרשת נשאזוהר 
ה ֵלאֹמר)במדבר ד( ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ְרׁשֹון ְוגֹו,  ַוְיַדּבֵ ֵני ּגֵ א . 'ָנׂשֹא ֶאת ֹראׁש ּבְ י ַאּבָ ִרּבִ
רוחֹו ְרִמָיה)לים לבתה(, ָּפַתח ֵרי ָאָדם ֹלא ַיֲחׁשֹוב ְיָי לֹו ָעֹון ְוֵאין ּבְ ּ ַאׁשְ ָלאו , ַהאי ְקָרא. ּ

יה ֵסיֵפיה ֵּריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ יה. ּ ָלא ּבֵ ּכְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוִאית ְלִאְסּתַ ּ.  

א ֲחֵזי ְרָיא , ּתָ ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ִדיָנא ׁשַ ׁשַ ּּבְ ּ ָעְלָמאּ ן ְצלֹוָתא , ּבְ ּקֵ ְוִיְצָחק ּתִ
ָעְלָמא, ְּדִמְנָחה ְלָטא ּבְ ּוְגבוָרה ִעָלָאה ׁשַ ּ ָלא ֵליה , ַּעד ְדָאֵתי ְוָעאל ֵליְלָיא, ּ ִגין ְלַקּבְ ּּבְ

אִרי ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה, )לליליא( ּוִמִזְמָנא ְדׁשָ ּ ָלא , ּּ ָמאָלא ְלַקּבְ ַער )ליה(ִּאְתְפַרׁש ׂשְ  ְוִאּתְ
ל ִאיּנון ְנטוֵרי ִפְתִחין ִדְלַבר. ָיאֵליְל ַער ּכָ ַתר ְדִאּתְ ּּבָ ּ ּ טו, ּּ ָעְלָמא ְוִאְתָפׁשָ ְלהו ִמְתָעִרין ּבְ ּּכֻ ּּ ּ .

ֵני ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא   .ְּוָכל ּבְ
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ַמר ׁש. ְוָהא ִאּתְ ַפְלגות ֵליְלָיא ַמּמָ ָמ, ּּבְ ַער ׂשְ ִמְלַקְדִמיןִאּתְ ּאָלא ּכְ א , ּ ּוַוְרָדא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ַחת ַוֲאִריַמת ָקָלא, ַּסְלָקא ֵריִחין ּבַ א ְלֵעיָלא , ְוִהיא ְמׁשָ ְרָיא ֵריׁשָ ּוְכֵדין ַסְלָקא ְוׁשַ ּ ּ

ָמאָלא ׂשְ ל ָלה )ב''א ע''דף קכ(, ּבִ ָמאָלא ְמַקּבֵ ּוׂשְ ּ.  

ָעְלָמא רֹוָזא ָקאֵרי ּבְ ֵדין ּכָ ְּדָהא ִעיָדן, ּכְ אּ ָחא ֵליה ְלַמְלּכָ ּבְ ָעָרא ְלׁשַ ּ הוא ְלִאּתְ ּוְכֵדין . ּ
ָחן ִמְתָעִרין ּבְ ַכח, ּּתוׁשְ ּתְ מוָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ּסְ ְּוִאְתּבַ ּ ַער ְלַזְווָגא . ּ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִאּתְ ַּזּכָ ּ ּ ּ

ִּזווָגא ָדא ּ ד ָאֵתי ַצְפָרא. ּ ָקא ָלה, ּכַ ַער וְמַחּבְ ִּויִמיָנא ִאּתְ ֵדין, ּ ַכח ּכְ ּתְ ּ ִזווָגא ְדֹכָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ
ֲחָדא כד אתי צפרא וימינא אתער ומחבק לה כדין זווגא דכלא אשתכח כחדא , א למלכא''ס(. ּכַ

  )וכדין תושבחתן מתערין ואתבסמותא דכלא אשתכח זכאה חולקיה מאן דאתער לזווגא זווגא דא
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א ֲחֵזי א ְדִמיִכין, ּתָ ֲעָתא ִדְבֵני ָנׁשָ ׁשַ ּּבְ ְמָתא ַסְלָקא , ּין ַטֲעָמא ְדמֹוָתאְוַטֲעִמ, ּ ְּוִנׁשְ
ֲאָתר ְדַקְייָמא, ְּלֵעיָלא ַּקְייָמא ּבַ ל יֹוָמא, ּּ ִחיַנת ַעל עֹוָבָדָהא ְדַעְבַדת ּכָ ְּוִאְתּבְ ְוַכְתִבין , ּ

ְּלהו ַעל ִפְתָקא ְמָתא ַסְלָקא ְלֵעיָלא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִגין ְדִנׁשְ ּּבְ ּ ר ְוַאְסִהיַדת ַעל עֹוָבדֹו, ּ ּי ְדּבַ
ל ִמָלה וִמָלה ְדָנִפיק ִמפוֵמיה, ָנׁש ְּוַעל ּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ְדָקא ָיאות ר ָנׁש ִמפוֵמיה ִאיִהי ּכְ ְּוַכד ַהִהיא ִמָלה ְדַאִפיק ּבַ ּ ּ ּּ ּ א ְדאֹוַרְייָתא , ּ ִּמָלה ַקִדיׁשָ ּ ּ
ַּהִהיא ִמָלה ַסְלָקא. ּוְצלֹוָתא ֲאָתר ְד, ּוָבַקע ְרִקיִעין, ּ ְּוַקְייָמא ּבְ ַּעד ְדָעאל , ַּקְייָמאּ
ְמָתא ַסְלָקא ְוָאִחיד ְלַהִהיא ִמָלה, ֵליְלָיא ְּוִנׁשְ א, ּ י ַמְלּכָ   .ְּוָעִאיל ָלה ַקּמֵ

ְדָקא ָיאות ְּוַכד ַהִהיא ִמָלה ָלאו ִאיִהי ּכְ ין, ּ יׁשִ יִלין ּבִ ָנא , ְּוִאיִהי ִמָלה ִמּמִ ִּמִליׁשָ
א יׁשָ ַּהִהיא ִמָלה ַסְלָקא ַלֲאָתר ְד, ּבִ ּ ים ַהִהיא ִמָלה, ַּסְלָקאּ ּוְכֵדין ִאְתְרׁשִ ְּוַההוא חֹוָבה , ּ

ר ָנׁש ָּעֵליה ְדּבַ מֹור ִפְתֵחי ִפיך)מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֹוֶכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ָ ִמּשׁ ָּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ֵרי ָאָדם ֹלא ַיֲחׁשֹוב ְיָי לֹו ָעֹון)תהלים לב( ר. ֵאיָמַתי.  ַאׁשְ ֵאין ּבְ ׁשֶ ּוחֹו ְרִמָיהּכְ ּ.  

ל )במדבר ד(רעיא מהימנא  ָנה ּכָ ים ׁשָ ן ֲחִמּשִׁ ָנה ָוַמְעָלה ְוַעד ּבֶ ים ׁשָ ֹלׁשִ ן ׁשְ  ִמּבֶ
ֹאֶהל מֹוֵעד א ּבְ א ַלֲעבֹוד ֲעבֹוַדת ֲעבֹוָדה ַוֲעבֹוַדת ַמּשָׂ ִּפּקוָדא ָדא ִלְהיֹות ַהְלִוִים . ַהּבָ ּ ּ ּ ּ

ִמְקָדׁש ב . ְּמׁשֹוְרִרים ּבַ ְּדאֹוִקיְמָנא ְלֵעיָלאְוַאף ַעל ּגַ ִריך ְלַחֵדׁש ִמִלין, ּ ָּהָכא ּצָ ּ ְּדָהא ּכֵֹהן , ְ
ָנא ְבִריֵאל. ְּוִאיהו ִמיָכֵאל, ִּאיהו ַמְקִריב ָקְרּבְ ָנא. ֵּלִוי ִאיהו ּגַ ִריך ְלַנּגְ ְִאיהו ּצָ ְוָרָזא . ּ

ְּדִמָלה ְוה ְיָי ַחְסדֹו)תהלים מב(, ּ ּ יֹוָמם ְיּצַ ֲהָנא, ּ א ְדִמיָכֵאל ִאיהו ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט ָּדא ֶחֶסד ּכַ ּ ַרּבָ ּ
י ָמאֵריה ל ָמאֵריה, ְּלַגּבֵ ל ָדא ְדֶהְדיֹוט ִאיהו ֵאּצֶ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ֶּמֶלך ְדַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ִאיהו. ּ ּּ ְ .

ֵעיֶניך ִהי ַקָלה ּבְ ת ֶהְדיֹוט ַאל ּתְ ָוִבְרּכַ ְוה ְיָי ַחְסדֹו, ּ ְּוַהאי ִאיהו יֹוָמם ְיּצַ ּ ּוַבַלְיָל. ּ יֹרה ּ ה ׁשִ
י בוָרה, ִעּמִ ָּדא ּגְ יֹרה. ּ כֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו )דברים לג(: ׁשִ ּ וְפֵני ׁשֹור )יחזקאל א( .ּבְ

ֹמאל לוֵחיה, ֵמַהּשְׂ ְּוַגְבִריֵאל ׁשְ ַחְמָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ֶחְדָוה ּבְ ן ּבְ ִריך ְלׁשֹוֵרר וְלַנּגֵ ְּוּצָ ּ ְ ,
אֹוַרְייָתא)ן דלית ליה רשולאתעסקא לשלחא קרבנא קמי מלכא בחדוה ומא( ָקא ּבְ ,  ְלִאְתַעּסְ

מוֹרת)איכה ב(ְּיַקֵיים  י ַבַלְיָלה ְלֹראׁש ַאׁשְ ּ קוִמי ֹרּנִ מורֹות. ּּ ַאׁשְ א ּבְ ָמה ְסִליחֹות , ְּוֵייּמָ ּכַ
ׁשֹות ְּוַתֲחנוִנים וַבּקָ ְגרֹוֵניה, ּ ה ּבִ ָכל ִמיֵני ִרּנָ יה, ּּבְ ּנֹור ְלַאָפָקא ּבֵ ְּדִאיהו ּכִ ּ ית ,  ָקָלאּּ ׁשִ ּבְ

ְנֵפי ֵריָאה ִעם ַווְרָדא ית ִעְזָקאן ְדָקֶנה. ּכַ ׁשִ א. 'ְוָדא ו. ּּבְ ְּוִיפוק ֵליה ִמִלּבָ ּ ּ יָנה, ּ ן ּבִ . ְּדַתּמָ
ָמה ְדאוְקמוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין ּּכְ ּ יָנה. ַּהֵלב ֵמִבין, ּ ן ִמּבִ ִּיפוק ּבֵ ן ָיה, ּ ְּדִאיהו ו, ִּמּבֶ ְּדִאיהו ', ּ ּ

ְדִפיןֶאְפרֹוַח ית ּגַ ׁשִ ית ִעְזָקאן ְדָקֶנה. ּ ּבְ ׁשִ ִּויַסֵלק ֵליה ּבְ ּ ְּדִאיּנון , ּ ׁש ַמֲעלֹות )מלכים א י(ּ  ׁשֵ
א ּסֵ ְרְסָיין ִאיּנון ' וב. ַלּכִ א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון)ירמיה יז(ּּכֻ ּסֵ א ופוָמא,  ּכִ ְּוִאיּנון ִלּבָ ּ ּ .

י ָיד ַעל ּכֵ)שמות יז(, ב''ֵל ֲעָמֵלקּ ַויֹאֶמר ּכִ ֵבד)ר''בנה(, ּס ָיה ִמְלָחָמה ַלְיָי ּבַ , ל''ָסָמֵא,  ּכָ
ּפוָמא ְדִכּסֵ ּ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ְוגֹו)תהלים פא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ה''ס י''ּכֵ, ה''ּ ַמאי . 'ּ ּתִ

ֶנה', ו, ָקֶנה. ׁשֹוָפר י פוָמא, ּקֹול ְדָסִליק ִמן ַהּקָ ְּלַגּבֵ ן ה, ּ ה. 'ְּדַתּמָ ּקוִנין ' ּבְ ִּמיֵני ּתִ
ְּדִדּבוָרא יַנִים ְוֵחיך, ּ ְפָוון ְוׁשִ ְְדִאיּנון ׂשִ ּ ֵרין. ּ ְפָוון ּתְ ֵרין ִמיִנין. ׂשִ יַנִים ְוטֹוֲחנֹות ּתְ , ְְוֵחיך. ׁשִ

ָנָהר ְדִאיהו קֹול. ָהא ָחֵמׁש ְּדָטֲחִנין ּכְ ּ ַגְווָנא ְדָטֲחִנין ֵריַחָייא, ּ ְּלַאָפָקא קֹול ְוִדּבור. ּּכְ ּ ,
א יָנה ְדִלּבָ ְּדָנִפיק ִמּבִ ָבה. ּ ַמֲחׁשָ ִלים. ּבְ ר ִמיֵני ּתִ ֶעׂשֶ ָמא ְמֹפָרׁש ּבְ ְּדִאיהו ׁשְ ּ ֵאין , ּוְבׁשֹוָפר. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2156דף [ -ּ

ָרה ׁשֹוָפרֹות ָּקָלא ִדיָלה, ְואֹוַרְייָתא. ּפֹוֲחִתין ֵמֲעׂשַ ִּדיּבור ִדיָלה, ּ ּ ּ יָנה ִדיָלה, ּ ּּבִ ְּדאוְקמוָה , ּ ּ ּ
ִב ּין ָדָבר ִמּתֹוך ָדָברֵּאיְזהו ָחָכם ַהּמֵ ָבה ִדיֵליה. ְּ ַּמֲחׁשָ ִריך הוא. ּ א ּבְ יב ָקֵמי קוְדׁשָ ָּחׁשִ ְּ ,

ִנין ְוִעָלָוון ל ָקְרּבְ ְנָחה)ויקרא ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּמּכָ כ ''ע(.  ֹזאת ַהּתֹוָרה ְלעֹוָלה ְוַלּמִ

 )'ב פקודא דא המועל בהקדש וכו''ד ע''כ( )רעיא מהימנא

ל ַחטֹאת ָהָאָדם ְוגֹו )במדבר ה( י ַיֲעׂשו ִמּכָ ה ּכִ ִּאיׁש אֹו ִאׁשָ א ֲחֵזי. 'ּ ִתיב , ּתָ שופטים (ּכְ

ה ְוגֹו)ד ֵני חֹוָבב חֹוֵתן ֹמׁשֶ ִין ִמּבְ יִני ִנְפָרד ִמּקַ נֹוי ְדִיְתרֹו ',  ְוֶחֶבר ַהּקֵ ֵני ּבְ יִני ִמּבְ ְּוֶחֶבר ַהּקֵ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲהָוה יִני ְוגֹוּ ַויֹ)שמואל א טו(ּכְ אול ֶאל ַהּקֵ . ֲאַמאי ִאְקֵרי ֵקיִני. 'ּאֶמר ׁשָ

ְּוָהא אוְקמוָה ִניִזי)בראשית טו(ּוְכִתיב . ּ יִני ְוֶאת ַהּקְ א . ּ ֶאת ַהּקֵ ַמר ְדַעֲבד ִקּנָ ְּוִאּתְ
ָרא ַמְדּבְ עֹוָפא ָדא, ּבְ אֹוַרְייָתא, ּּכְ ִגין ְלִמְלֵעי ּבְ ִיןִנְפָר, ְּוִאְתְפַרׁש ִמן ָמָתא, ּבְ , ד ִמּקַ

ַקְדִמיָתא א ְדֲהָוה ּבְ ִּאְתְפַרׁש ֵמַההוא ַעּמָ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ ִנְפַרד , ְּ
ִין   .ִמּקַ

  ]א''ב ע''דף קכ -' גזוהר חלק [

אֹוַרְייָתא ר ָנׁש ְדָזֵכי ּבְ ָאה ּבַ אֹוְרחֹוי, ַּזּכָ ָקא ּבְ ר . ְּלֵמיָזל ְלִאְתַדּבְ דף (ָנׁש ָאִזיל ְּדַכד ּבַ

אֹוְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתא )א''ב ע''קכ א ִעָלָאה, ּּבְ יך ָעֵליה רוָחא ַקִדיׁשָ ָּמׁשִ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְ , ּכְ
רֹום)ישעיה לב( ּ ַעד ֵיָעֶרה ָעֵלינו רוַח ִמּמָ ר ָנׁש ָסֵטי אֹוְרחֹוי. ּ יך ָעֵליה רוָחא , ְוַכד ּבַ ָּמׁשִ ּ ְ

ְטָרא ַאֲחָרא ְּדהוא ִסְטָרא ְדִמְסֲאָבא, ַאֲחָרא ִמּסִ ּ ְטָרא . ּ ַער ִמּסִ ְּוִסְטָרא ְדִמְסֲאָבא ִאּתְ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּדנוְקּבָ ּ ין, ּ יׁשִ ן ָמדֹוִרין ְדרוִחין ּבִ ְּדַתּמָ ּ א, ּ י , ְּדַנְזֵקי ִלְבֵני ָנׁשָ ְּדִאְקרון ַנְזּקֵ ּ

ְטָרא ְדַקִין ַקְד)ב''א ע''ג ע''קמ(ְּדָהא . ָעְלָמא ָכחוּ ִמּסִ ּתְ   .ָּמָאה ִאׁשְ

ַקְדִמיָתא ּכוָמָרא ְלֲעבֹוָדה ָזָרה ֲהָוה ּוְלַההוא ְסָטר ֲהָוה ָפַלח, ְּוִיְתרֹו ּבְ ּ ך ָעֵליה , ּ ּוָמׁשִ ְּ

ּרוָחא ֵמַההוא ֲאָתר ִין . ּ יִני ְלָבַתר ִנְפָרד ִמּקַ א ''נ( ְּוִאְתְדַבק, )ודאי(ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּקֵ

קוְדׁשָ )ואתחבר יה ּבְ ּּבֵ ִריך הואּ ּא ּבְ ִריך )מאי משמע( ,ְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ק ּבֵ ְ ְדָכל ַמאן ְדִאְתַדּבָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוָעִביד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּהוא ְבָיכֹול, ּ ּהוא ִקֵיים ָעְלִמין, ּכִ ָּעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוָעְלָמא , ּ ּ

א ּתָ ְּוָהא אוְקמוָה. ִּדְלּתַ ִתיב, ּ יֶתם אֹוָתם ּכְ   .ַוֲעׂשִ
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ְּוָכל ַמאן ְדָעַבר ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְבָיכֹול ָפִגים ְלֵעיָלא, ּּ ּּכִ א, ּ ָּפִגים , ָּפִגים ְלַתּתָ
אֵטי . ָּפִגים ְלָכל ָעְלִמין, ְּלַגְרֵמיה י ָיִמין ְדׁשָ ְּמַתל ְלִאיּנון ַמְפֵריׁשֵ א)א דטסרין''ס(ּ ַאְרּבָ ,  ּבְ
יַנְייהוָקם ַחד ְטָייא ּבֵ ָעא ְלַנְקָבא ְוכו, ּ ׁשַ   .'ּּבָ

י ַיֲעׂשו ְוגֹו ה ּכִ ְּוַעל ָדא ִאיׁש אֹו ִאׁשָ ָאָדם )הושע ו( )תא חזי(. 'ָהָאָדם ְוגֹו', ּ  ְוֵהָמה ּכְ
ָּאָדם ָעַבר ַעל ִפּקוָדא ַחד ְדאֹוַרְייָתא. ָּעְברו ְבִרית ּ ִרים ֵליה ְלַגְרֵמיה ִמיָתה, ּ ּּגָ ְוָגַרם , ּ
ָּפִגים ְלֵעיָלא, ְלָכל ָעְלָמא א, ּ ְלָייא, ָּפִגים ְלַתּתָ א , ְּוַההוא חֹוָבא ּתַ ַּעד ִדיַקֵיים קוְדׁשָ ּּ

ִמְלַקְדִמין ִריך הוא ָעְלָמא ּכְ ּּבְ ּּ ְּוִיְתֲעָבר ַההוא ְפִגימו ֵמָעְלָמא, ְ ישעיה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ
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ְות ָלֶנַצח וָמָחה ְיָי )כה ַלע ַהּמָ ּ ּבִ ל ָפִנים ְוגֹוּ ֱּאֹלִהים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ י ַיֲעׂשו . 'ּ ך ּכִ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ל ַחֹטאת ָהָאָדם   .ָאָדם ַקְדָמָאה,  ָהָאָדם)כתיב(. ִּמּכָ

ְיָי ְּדַמאן ְדִיפוק ֵמַרֲחֵמי, ִלְמעֹול ַמַעל ּבַ ּ ִרים ְפִגימו ְוכו, ְּוַיְנָקא ִמן ִדיָנא, ּּ ּהוא ּגָ ּ ּּ ,'
ְזָבן ֵמַחָייֵבי ְדַהאי ָעְלָמאַרֲחָמ, ְּוַעל ָדא ּוִמן ְפִגימו ִדְלהֹון, ָּנא ִליׁשֵ ּ ִאין , ּּ ָמה ַזּכָ ּכַ

ִגיַנְייהו ְלֵקי ּבְ ִּמְסּתַ א, ּ ל ַמה ְדַגְרֵמי ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ר ּכָ ּּבַ ּ.  

ִּפּקוָדא ָדארעיא מהימנא  ּ ׁשוָבה, ּ ַות ּתְ יָנה. ִּהיא ִמּצְ ּנו ּוַבֲעוֹונֹוֵתי. ְוָדא ִאיִהי ּבִ
א י ַמְקְדׁשָ ִּמְדָחַרב ּבֵ ַאר ָלנו ֶאָלא ודוי ְדָבִרים ְלַבד, ּ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ ּוַמאי . ְּוָדא ַמְלכות, ּּ

יָנה ן ָי. ּבִ ן. ּה''ּבֶ ִּאיהו ַוַדאי' ו, ְוַהאי ּבֶ א. ּ ִתיוְבּתָ ְּוָכל ַמאן ְדָחַזר ּבְ ִאלו ָחַזר ָאת ה, ּּ ּּכְ ּ '
ן ָי', ְלָאת ו ְּדִאיהו ּבֶ יה ְידֹוָ, ּה''ּ ִלים ּבֵ ּתְ ׁשוָבה. ד''ְּוִאׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּתְ ׁשוב ה, ּ ַּוַדאי ' ּּתָ
י ו   .'ְלַגּבֵ

ַּוַדאי ִאיהו ִודוי ְדָבִרים' ְּדָאת ה ּ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ ֶכם ְדָבִרים ְוׁשובו )הושע יד(, ּ ּ ְקחו ִעּמָ ּ ּ ּ
ָפ' ֶּאל ְיָי ִאְמרו ֵאָליו ְוגֹו ְלָמה ָפִרים ׂשְ ּוְנׁשַ ּ ר ָנׁש ִאיהו חֹוֶטא. ֵּתינוּ ד ּבַ ְּדַוַדאי ּכַ ּ ִרים , ּ ּגָ

ן ָי. 'ֵמָאת ו' ְלִאְתַרֲחָקא ה ַלק ּבֶ ְּדִאְסּתְ י . 'ֵמָאת ה, ו''ָּדא יה, ּה''ּ ּוְבִגין ָדא ִאְתָחַרב ּבֵ ּ
א ן, ַּמְקְדׁשָ ּמָ ָרֵאל ִמּתַ יֵני ֲעַמְמָיא, ְּוִאְתַרֲחקו ִיׂשְ לו ּבֵ ּוְבִגין ָד. ְּוִאְתּגְ ל ַמאן ְדָעִביד , אּ ּּכָ
ׁשוָבה ִרים ְלַאְחְזָרא ה, ּּתְ ְלָייא', ְלָאת ו' ּגָ ָדא ּתַ ּופוְרָקָנא ּבְ לוי . ּ ּוְבִגין ָדא ַהּכֹל ּתָ ּ ּ

ְתׁשוָבה ְּדַכך ָאְמרו ַקְדָמֵאי. ּּבִ לו, ְּ ים ּכָ ּצִ ל ַהּקִ ְתׁשוָבה, ּּכָ לוי ֶאָלא ּבִ ְּוֵאין ַהָדָבר ּתָ ּ ּּ ,
ִלימ ְּדִאיהו ׁשְ ֵמיהּ ּו ִדׁשְ ּ ּ.  

ִמי )יחזקאל כ(ְּוַעל ָדא  ה ְלַמַען ׁשְ ה)ישעיה מח( ְועֹוד. ָוֶאֱעׂשֶ .  ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ
א, ְוִאם ָלאו ַחְזִרין ל ַפְרֹעה, ֲאָנא ַאֲעִמיד לֹון ַמְלּכָ ִזרֹוָתיו ִמּשֶׁ ין ּגְ ָקׁשִ ְּוַיְחְזרון ַעל , ּׁשֶ

ְרַחְייהו ּּכָ ְבּתָ ַעד ְיָי ֱאֹלֶהיךֲּהָדא הוא ִדְכִת. ּ   .ּד ַוַדאי''ַעד ְידֹוָ, ָיב ְוׁשַ

ּוְתׁשוָבה ָדא ִאְתְקִריַאת ַחִיים ּ ּ אֹות ַחִיים)משלי ד(, ּ ּנו ּתֹוּצְ י ִמּמֶ ּ ּכִ ָמִתין , ּ ְּדִאיּנון ִנׁשְ ּ
ָרֵאל ר ָנׁש. ְּדִיׂשְ פוָמא ְדּבַ ְּוִאיהו ֶהֶבל ְדָנַפק ְוָעאל ּבְ ּ ּ ֹלא ָעָמל וְבֹלא , ּ ' ה. ְיִגיָעהּּבְ

ְרָאם ִהּבָ ַמר. ִּדּבְ א ִפי ְיָי ִיְחֶיה ָהָאָדם)דברים ח(, ְּוָעָלה ִאּתְ ל מֹוּצָ י ַעל ּכָ ְוִהיא ַעל . ּ ּכִ
ר ָנׁש יה ְדּבַ ֵּריׁשֵ ַמר. ּ יט )במדבר יב(, ָעָלה ִאּתְ ּוְתמוַנת ְיָי ַיּבִ ֶלם )תהלים לט( .ּ ּצֶ ְ ַאך ּבְ

ְִיְתַהֶלך ִאיׁש ּ.  

ּוְבִגין ְדִאי ר ָנׁשּ יה ְדּבַ ִּהי ַעל ֵריׁשֵ ר ָנׁש ְלֵמיַזל ד, ּ ִגלוי ' ָּאִסיר ֵליה ְלּבַ ַּאּמֹות ּבְ
א ר ָנׁש, ְּדֵריׁשָ יה ְדּבַ ָלַקת ֵמַעל ֵריׁשֵ ְּדֵאם ִהיא ִאְסּתָ ּ יה, ּ ָלקו ַחִיים ִמּנֵ ִּמַיד ִאְסּתְ ּּ ּ.  

ְרָיא ַעל אוִמין ְדָעְלָמא יָמא ְדַכך ׁשַ ְּוִאי ּתֵ ּ ַמָיא ַאף ַעל ּגַ, ְּ הֹון ׁשְ ֵרי ּבְ ּב ְדָלא ִאְתּבְ
ְרָיא ַוַדאי. ְּוַאְרָעא ְוָכל ּתֹוָלִדין ִדְבהֹון ִריך הוא, ָּלא ׁשַ א ּבְ קוְדׁשָ ָעא ּמִ ה ּבָ ְּדֹמׁשֶ ּ ְּדָלא , ְּ

ִכיָנה ַעל אוִמין ְדָעְלָמא ֵרי ׁשְ ׁשְ ּּתִ ָּהְבָלא ְדַקְייָמא ַעל אוִמין ְדָעְלָמא ֵמ. ְּוָיִהיב ֵליה, ּ ּ ָאן ּּ
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ָרֵאל. ָנְפָקא ּאֹו ַעל ַחָייַבָיא ְדִאיּנון ֵעֶרב ַרב ְמעוָרִבין ִעם ִיׂשְ ּ ּ ּ ל . ּ ֶּאָלא ַוַדאי ֵלית ּכָ ּ
ִוין ְוָין, ַּאַפָייא ׁשָ ָרֵאל ָלאו ִאיּנון ׁשַ ֲּאִפילו ִיׂשְ ּ ן ַאֲחָרִנין, ּ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ֶּאָלא ַוַדאי ַעל ַהאי ִדיוְקָנא ְדָאת ה ּ ּ ּּ ּאוְקמוָה' ּ ת , ּ ּבָ ָנַזי ְוׁשַ ֵבית ּגְ ָנה טֹוָבה ִיׁש ִלי ּבְ ַמּתָ
ָמה ָרֵאל. ּׁשְ ְרָיא ַעל ִיׂשְ ְעּבוד, ְוַכד ַהאי ׁשַ ּוָבה ֶנֶפׁש ֲעֵמָלה . ֵּלית לֹון ְיִגיָעה ְוָלא ׁשִ

ַפׁש)שמות לא(ִויֵגיָעה  ַבת ַוִיּנָ   .ּ ׁשָ

ר ָנׁש יה ְדּבַ ְּדֶנֶפׁש ַאֲחָרא ִאית ַעל ֵריׁשֵ ּ ר . ְקִריַאת ֶעֶבדְּדִאְת, ּ ְּוִאיהו ִדיוְקָנא ַעל ּבַ ּ ּּ
א. ָנׁש ר ָנׁש, ְּוִאיִהי ֶעֶבד ְדַמְלּכָ ל ֵאָבִרין ְדּבַ ִּדְמַנְעְנָעא ּכָ ָאְרִחין ָטִבין, ּ , ְלֵמיָזל ּבְ

הֹון רמ ּוְלַקְייָמא ּבְ ּח ִפקוִדין''ּ ְרָיא ָעַלְייהו ה, ּ ְרָאם' ְּלׁשַ ִהּבָ ְְדַכך ָסִליק ִהּבָ, ִּדּבְ ְרָאם ּ
  .ח''ְלרמ

יה ּוְדיוְקָנא ַאֲחָרא ַעל ֵריׁשֵ ּ ַמר. 'ְוָדא י, ְּדִאְתְקִריַאת ִיְרָאה, ּ  )בראשית א(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ
ֶלם ֱאֹלִהים ּצֶ ְלמֹו ּבְ ּצַ ֵרין ִדיוְקִנין ָטִבין. ַּוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ ּּתְ ְּדִאיּנון ְדַכר , ּ ּ ּ

א ְטָרא ְדָאת ה. 'ְּטָרא ְדָאת יְּדַכר ִמּסִ. ְּונוְקּבָ א ִמּסִ ּנוְקּבָ ּ'.  

ָוה ּצְ ר ָנׁש ַלּתֹוָרה ְוַלּמִ ֲעִרין ֵליה ְלּבַ ּוְתֵרין ַאְתָוון ַאּתְ יה , ִיְרָאה' י. ּ ְּוָדא ִאיִהי ַעל ֵריׁשֵ
ר ָנׁש ר ָנׁש, ְּדּבַ א ְדּבַ ּוִמָנה ֵייעול ְדִחילו ְלִלּבָ ּ ּ ּ ּ ִריך, ּ א ּבְ ְְלִמְדַחל ְמקוְדׁשָ ּוְלַנְטָרא , ּ הואּ

ה ֲעׂשֶ ְרֵמיה ְדָלא ֶיְעַבר ַעל ִפקוִדין ְדָלא ּתַ ּּגַ ּ ּ ר ָנׁש' ה. ּּ יה ְדּבַ ַּאֲהָבה ַעל ֵריׁשֵ יה ָעאל , ּ ּוִמּנֵ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּח ֵאָבִרין ִדיֵליה''ַעל רמ, ְּ ה, ּ הֹון ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּלַקְייָמא ּבְ ּ ּ ' ו. ּ

ר ָנׁשִאיִהי ַעל ֵר יה ְדּבַ ּיׁשֵ ר ָנׁש ִמלוִלין ְלאֹוְלָפא , ּ יה ִייעול ַעל פוָמא ְדּבַ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ּּ
אֹוַרְייָתא   .ּבְ

ֶכם ְדָבִרים ְוׁשובו ֶאל ְיָי ּוְבַהאי ְקחו ִעּמָ ּ ּ ּ כֹון ַהִיְרָאה ְוָהַאֲהָבה ְוַהּתֹוָרה . ּ ּוְבַהאי ִדְיֵהא ּבְ ּ ּ
יָנה''ִיְתַחִזר ְידֹוָ ּד ְדִאיהו ּבִ ׁשוָבהּ י ה' ו, ּ ּתְ ׁשוב ְלַגּבֵ ית', ּּתָ ְּדִאיהו עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ ְוִאיִהי . ּ

ד וָבה ְיֵהא ְלכֹון ַנְייָחא ִמּכָֹלא)א''ג ע''דף קכ(. ב ֱאֹלִהים''ל ִלים ְידֹוָ ּתְ ּ ְוִיׁשְ ַבת , ּ ּוָבה ׁשָ ּ
ַפׁש   .ַּוִיּנָ

ִליל יד ּוָבה ִיְתּכְ ּוְבִגין ָדא ַוְיֻכלו, ו''ּ ּ ִּלימו ְדֹכָלאׁשְ: ּּ ּ ה. ּ ל ָעְלָמא, ּּבָ ֵרי ּכָ ְּוָעָלה , ִאְתּבְ
רון ְרָיין ְדִאְתּבְ א ְוָכל ּבִ ַמָיא ְוַאְרָעא ְוַיּמָ ַּקְייִמין ׁשְ יב, ּ ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות )בראשית ב(, ִּדְכּתִ

ְרָאם ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ה, ַהּשָׁ ָרָאם' ּבְ ֲּאִפילו ִרְגָעאְוִאם ִהיא ִאְתַרֲחַקת ֵמָעְלָמא . ּבְ ּּכָֹלא , ּ
ֵטל ָעְלָמא, ִאְתֲחֵרב ְוִאְתּבָ   .ְּוָלא ֲהִוי ִקיוָמא ּבְ

יִזיל ִמּגוָפא' ַהאי ה יה, ָּלא ּתֵ יִזיל ִמיּנֵ ּוָבה ַקְייָמא ְוַכד ִהיא ּתֵ ּ יֵתי , ּ ְות ּתֵ ּהוא ַסם ַהּמָ
ֵרי ֲעֵליה ְּדִתְתְקֵרי טוְמָאה, ְּוִתׁשְ ְּפסוָלה, ְנֵבָלה, ּ ְותַמְל, ּ ך, ְַאך ַהּמָ ְרָיא , ֲּאֵפָלה, ְֹחׁשֶ ְוׁשַ

ר ָנׁש ַּעל ּגוָפא ְדּבַ ר ָנׁש ֵמת. ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאְתְקֵרי ּבַ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ י ֹלא )יחזקאל יח(, ּ  ּכִ
יבו ִוְחיו ת ְנֻאם ְיָי ֱאֹלִהים ְוָהׁשִ מֹות ַהּמֵ ֶּאְחפֹוץ ּבְ ּ ּ.  
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ה ל ִפקוִדין ַדֲעׂשֵ ּּכָ ּ רמַּדֲהוֹו, ּ ְרָיא ּבְ ּח ֵאָבִרין ִדיֵליה'' ֲעִתיִדין ְלׁשַ ִלין , ּ ְלהו ִמְתַאּבְ ּּכֻ ּ
ְּוָרָזא ְדִמָלה. ָּעֵליה ּ ְדָרָכיו ָרִאיִתי ְוֶאְרָפֵאהו ְוגֹו)ישעיה נז(, ּ . ַמאי ְוַלֲאֵבָליו. ְוַלֲאֵבָליו. 'ּּ

ִלין ָעֵליה, ח ֵאָבִרין''ִּאיֵלין רמ ְּדָקא ִמְתַאּבְ ְּדִאיּנון , ּ יהּ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ ִּדיוְקָנא ִעָלָאה ְדׁשַ ּ ּ ּּ ּ ,
ְרָיא ַהָוָי ְּדָבה ׁשַ ִּדְכָמה ְדִאית . ה''ּ ִדיק)ב''ו ע''שמות ק, ה''וישלח קס(ּ ּ ִדיוְקָנא ָטָבא ַעל ּצַ ּ ּּ ,

ּוַמְנִהיג ֵליה ְלָכל עֹוָבִדין ָטִבין ָאה ֵליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּלַזּכָ ך ִאית ִדיוְקָנ. ּ ּּכַ ּּ אְ יׁשָ , א ּבִ
א ְדַחָייַבָיא ַּעל ֵריׁשָ ּ ין, ּ יׁשִ עֹוָבִדין ּבִ ם, ְלַאְנָהָגא לֹון ּבְ יִהּנָ ְּדַיְרּתון ּגֵ ּוְבִגין ָדא ִאית ֶהֶבל . ּ ּ

יה, ִאית ֶהֶבל ָטב, ְוִאית ֶהֶבל ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ א ִפי ְיָי ִיְחֶיה ָהָאָדם)דברים ח(, ּ ל מֹוּצָ י ַעל ּכָ .  ּכִ
יה , יׁשְוִאית ֶהֶבל ּבִ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ם ְזה ֶהֶבל וְרעות רוַח)קהלת ב(ּ ּ ּגַ ּ ּ.  

מֹוַדע ַפְרּצוָפא ּתְ ר ָנׁש ִאׁשְ עֹוָבִדין ְדּבַ א ֲחֵזי ּבְ ְּוּתָ ְּדִאיִהי ָעֵליה, ּּ ּוַפְרּצוָפא ְדַאְנפֹוי, ּ ּ ּ ּ .
ם)ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַרת ְפֵניֶהם ָעְנָתה ּבָ ִדיוְקָנ. ּ ַהּכָ ּּבְ מֹוַדע ַפְרּצוָפא , אּ ּתְ ִּאׁשְ ּ

ְרָיא ָעֵליה ְּדַחָיה ְדׁשַ ּ ר, ִּאם הוא ַאְרִיה, ּּ א . אֹו ָאָדם, אֹו ׁשֹור אֹו ֶנׁשֶ ָבה ְדקוְדׁשָ ְרּכָ ֵּמַהּמֶ
יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ ּּבְ ּ ּ ר ַהָפִנים. ְ ָבה ְדַמְלָאך ׂשַ ְרּכָ ּאֹו ֵמַהּמֶ ְ א ְדָס. ּ יׁשָ ָבה ּבִ ְרּכָ . ָמֵאלּאֹו ֵמַהּמֶ

ע ְיסֹוִדין ְדָעְלָמא ָבה ְדַאְרּבַ ְרּכָ ּאֹו ֵמַהּמֶ ר טֹוב. ּ הֹון ָלא ַהִיּצֶ ר ָהָרע, ְוֵלית ּבְ , ְוָלא ַהִיּצֶ
ְבִעיִרין ְדָעְלָמא ֶּאָלא ּכִ ּ.  

א ְבֵני ָנׁשָ ָמה ֲהָבִלים ִאית ּבִ ּוְבִגין ָדא ּכַ ל ַחד ְלִמיֵניה, ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּּכָ  )בראשית א(, ּ
א ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנהּתֹו ּּצֵ ּוְבִגין ָדא. ּ ה מֹוְדִדין לֹו, ּ ָאָדם מֹוֵדד ּבָ ָדה ׁשֶ ּמִ ּּבְ ּוְבָכל . ּ

ַּפְרּצוָפא ִאית ְמָמָנא ָעֵליה ּ ּ.  

א ֲחִזי ית, ּתָ ֵראׁשִ ית יֹוֵמי ּבְ ְּלָכל ַחד ִאית ֵליה ַפְרּצוֵפיה, ְלׁשִ ּ א ְדַאְנִהיג , ּּ ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ
יה טֹוב, ּהֵלי ח יֹום ְדֵלית ּבֵ ּכַ ׁשְ ְּוָלא ּתִ יה טֹוב. ּ ְנָייָנא ָלא ִאית ּבֵ ב ִדְביֹוָמא ּתִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ,

ח ֵליה ּכַ ׁשְ ִליָתָאה ּתִ יֹוָמא ּתְ ֵרי ִזְמֵני טֹוב. ּּבְ יה ּתְ ַמר ּבֵ ּוְבִגין ָדא ִאּתְ ּ ּ.  

ֵדר ִמְלַבר ְּוָכל יֹוָמא ִאית ֵליה ּגָ ְּדָלא ִייעול ּכָ, ּ ר ָנׁש ְלַההוא טֹובּ ך . ּל ּבַ גֹון ֹחׁשֶ ְּכְ

י ִלְנהֹוָרא יֹוָמא ַקְדָמָאה אֹור. ְּדַכּסֵ ח ּבְ ּכַ ך, ְּדִתׁשְ יה חֹוׁשֵ ח ּבֵ ּכַ ְְוִתׁשְ ח . ּ ּכַ ׁשְ ָכל יֹוָמא ּתִ ּבְ
ְּוִאיּנון ְנִטיִרין ִאיּנון. ְנִטיָרא ֶרם, ּ ים ַלּכֶ גֹון קֹוּצִ ים ,ְוִאית ְנִטיִרין ַאֲחָרִנין. ּכְ גֹון ְנָחׁשִ  ּכְ

ָרִפים ים וׂשְ ן ְדָלאו ִאיהו ָראוי ְלֵמיַעל, ְּוַנְטִרין ַההוא טֹוב, ְּוַעְקַרּבִ ּמָ ְּדָלא ִייעול ּתַ ּ ּ ּ ְוִאי . ּ
ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ָלאו ל ַחָייַבָיא ֲהוֹו ָעאִלין ּבְ ּּכָ ּ ּוְבִגין ָדא ַמאן ְדִאיהו ַחָייָבא. ּ ּ ּ ְּוִייעול , ּ

ך ַוֲאֵפָלה, ִּזין ְדאֹוַרְייָתאְּלִמְנַדע ָר ָלה ְדִאְתְקִריאו ֹחׁשֶ ָמה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּכַ ּ ים , ּ ְנָחׁשִ
ָרא ִאְתְקִריאו ים ֵחיַות ּבָ יה, ְּוַעְקַרּבִ ְבּתֵ ִלין ַמֲחׁשַ ּוְמַבְלּבְ ְּדָלא ִייעול ַלֲאָתר ְדָלאו ִדיֵליה, ּ ּ ּ ּ ּ.  

ֲּאָבל ַמאן ְדִאיהו טֹוב ל ִאֵלין ְנִטיִר, ּ ּין ִאיּנון ְלֶמְמֵריהּּכָ ה ַסֵניגֹור, ּ , ְוַקֵטיגֹור ֶנֱעׂשָ
ְּוֵייְמרון ֵליה ָמָרָנא, ּ ְלטֹוב ַהָגנוז)ליה(ְּוִייָעלון  ַמִים, ּ ִדיק ְיֵרא ׁשָ ר ָנׁש טֹוב ְוּצַ , ָּהא ּבַ

ֵעי ְלַאֲעָלא ֳקָדָמך ֶדק ָאֹבא ָבם)תהלים קיח(, ָּאַמר ָלנו, ְּבָ ֲעֵרי ּצֶ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ . ּ אֹוֶדה ָיהּ
א לֹון ַּההוא טֹוב ַהָגנוז ִייּמָ ְרָעא ְדִאְתְקֵרי ַאֲהָבה, ּ ַהאי ּתַ ִּפְתחו ֵליה ּבְ ּ ּ ְרָעא , ּ ַהאי ּתַ אֹו ּבְ
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ׁשוָבה ְּדִאיִהי ּתְ א ִדיֵליה. ּ פום ַדְרּגָ ִדיק ִייעול ּכְ ל ּצַ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ּ ּ ִפְתחו )ישעיה כו(ּ ּ
ָעִרים ְוָיֹבא ּגֹו ִדיק ְוגֹוׁשְ   .'ּי ּצַ

ׁשוָבה ִריך ְלָאַהְדָרא ַעל ֶפַתח ַהּתְ ַען ּצָ ּּכְ ּּ ֵני . ְ ׁשוָבה ְדַעְבִדין ּבְ ה ִמיִנין ִאיהו ּתְ ּמָ ְּוִכי ִמּכַ ּ ּ
א ְלהו ָטִבין, ָנׁשָ ּּכֻ ִוין, ּ ל ַאַפָייא ׁשָ ל . ֲּאָבל ָלאו ּכָ מור ּכָ ע ּגָ ר ָנׁש ְדִאיהו ָרׁשָ ִּאית ּבַ ּ ּ
הְּוִאיהו, ָיָמיו ֲעׂשֶ ָמה ִפקוִדין ְדָלא ּתַ ּ עֹוֵבר ַעל ּכַ ּ ּוִמְתָחֵרט ומֹוֶדה ָעַלְייהו, ּ ּ ן , ּ ּוְלָבַתר ּכֵ

יׁש ִריך הוא. ָלא ָעֵבד ָלא ַטב ְוָלא ּבִ א ּבְ ְּלָדא ַוַדאי ִיְמחֹול ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ה , ְּ ֲּאָבל ָלא ְדִיְזּכֶ
ִּלְתׁשוָבה ִעָלָאה ר ָנׁש ְלָבַתר ְדֵיי. ּ ֵפר ֵליה, ּתוב ֵמַחָטָאיוִּאית ּבַ ּוִמְתּכַ ֶדֶרך , ּּ ְִאיהו ָאִזיל ּבְ ּ ּ

ָוה ִריך הוא, ִמּצְ א ּבְ ְדִחילו וְרִחימו ְדקוְדׁשָ ָכל ּכֹחֹו ּבִ ק ּבְ ּוִמְתַעּסֵ ּ ּ ּ ּ ָּדא ָזֵכי ִלְתׁשוָבה . ְּ ּ
ָאה ּתָ ָאה. 'ְּדִאְתְקֵרי ה, ּתַ ּתָ ׁשוָבה ּתַ ְּוָדא ִאיהו ּתְ ּ.  

ר ָנׁש ְלָב ׁשוָבה, ַּתר ְדִמְתָחֵרט ֵמחֹובֹויְוִאית ּבַ ְדִחילו , ְּוַיְעִביד ּתְ אֹוַרְייָתא ּבִ ְּוִיְתֲעָסק ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ּוְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ל ְפָרס, ְּ ן ', ָּדא ָזֵכי ְלָאת ו. ְּוָלא ַעל ְמָנת ְלַקּבֵ ְּוִאיהו ּבֶ

יָנה, ּה''ָי ֵמיה ִאְתְקֵרי ּבִ ִרים ְד, ְּוַעל ׁשְ י ה' ָּתׁשוב וְּוָדא ּגָ ך ִהיא. 'ְלַגּבֵ ׁשוָבה ּכַ ְוִמַלת ּתְ ּ ּּ ,
ׁשוב ו ְרָיא ה. 'ְלה' ּּתָ ַבר ָנׁש' ּוְלעֹוָלם ָלא ׁשַ ָלא ְדִחילו )ב''ג ע''דף קכ(', ְוֹלא ו, ּבְ ּ ּבְ ּ

ּוְבָלא ְרִחימו ְּדִאיּנון ָי, ּ ִּיְרָאה ְוַאֲהָבה ָקֵריָנן ֵליה ַוַדאי, ּה''ּ ן ִאְתְיי. ּ ּמָ ִּהיבו ַהּתֹוָרה ּוִמּתַ
ן וַבת ָוה ְדִאיּנון ּבֵ ּצְ ְּוַהּמִ ּ ָוה. ּ ּצְ ָרֵאל ְמַקְייִמין ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּוְבִגין ְדִיׂשְ ּ ִנים , ּ ִּאְתְקִריאו ּבָ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם)דברים יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ִנים ַאּתֶ   . ּבָ

רֹות ְסּתָ א, ַאֲהָבהִיְרָאה ְו: ַהּנִ מֹוָחא ְוִלּבָ ְּדִאיּנון ּבְ ֲחָלָלא ְדגוָפא. ּ ּּבַ א. ּ ְגלֹות. ּוְבֵריׁשָ : ְוַהּנִ
ָוה ּצְ א ְלַבר, ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ גוָפא וְבֵריׁשָ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ָהִכי הוא ַוַדאי. ּ ּ ר ָנׁש , ּּ ְּדִאי ּבַ

ִריך הוא א ּבְ ָּדִחיל ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּים ֵליהאֹו ָרִח, ּ ִגין ְדִאיהו , ָּדא ָלא ָיַדע ּבַ ּּבְ ּ
ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ְלָיא ֶאָלא ּבֵ ִּמָלה ְדָלא ִאְתּגַ ּּ.  

אֹוַרְייָתא ר ָנׁש ְדִמְתֲעָסק ּבְ ה, ֲּאָבל ּבַ ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ְּוָאִזיל ּבְ ר , ּ ְלָיא ְלָכל ּבַ ָּדא ִאְתּגַ
א ּבְ, ָנׁש ִגין ְדקוְדׁשָ ְלָיאּּבְ ִאְתּגַ ִּריך הוא ָעֵבד ֵליה פוָמא ּבְ ּ ּּ אֹוַרְייָתא, ְ ָקא ּבְ , ְלִאְתַעּסְ

ה ָלא ּבָ ּכְ ה, ְּוַעְייִנין ְלִאְסּתַ ַמע ּבָ ְּואוְדִנין ְלִמׁשְ ר ָנׁש. ּ ּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוָעִביד קוְדׁשָ ְיִדין , ְּ
הֹון ִפקוִדין ְדֲעׂשֵ, ְּוַרְגִלין ְוגוָפא ד ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ   .הּ

יה ן חֹוָטָמא ְלַמאי ָנְפָקא ִמּנֵ ַמת ַחִיים)בראשית ב(. ִּאם ּכֵ ַאָפיו ִנׁשְ ּ ַוִיַפח ּבְ ּּ ָּדא ִאיִהי , ּ
ר ָנׁש ִּדיוְקָנא ְדַעל ּבַ ּ יה , ּּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ה ֻסָלם)בראשית כח(ּ ֻּסָלם ַוַדאי ִאיִהי . ּ ַוַיֲחלֹום ְוִהּנֵ ּ

ַמת ַחִיים ְרְסָייא ְלׁשֵ, ִּנׁשְ ְרָיא''ם ְידֹוָּכֻ ָוה וָבה ׁשַ ּצְ ּד ְדִאיהו ַהִיְרָאה ְוָהַאֲהָבה ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּ ּּ ,
ְרְסָייא ָרֵאל, ְוַהאי ּכֻ ָמִתין ְדִיׂשְ ל ִנׁשְ זורֹות ּכָ ה ּגְ ִּמּנָ ּ ר ָנׁש, ּ א ְדּבַ ְּוִאיִהי ִדיוְקָנא ַעל ֵריׁשָ ּ ּּ.  

ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבֹו גוָפא. ְוִהּנֵ ִּאֵלין ֲהָבִלים ְדַסְלִקין ְוָנְפִקין ּבְ ּּ ַהאי , ּ ּבְ
ִביָעָאה ְדֹכָלא, ִּאיהו ַחד. ֻּסָלם ּׁשְ ה. ּ ב ַאְרּצָ ֵרין, ְּוִאיהו ֻמּצָ ַמְיָמה. ּתְ יַע ַהּשָׁ , ְוֹראׁשֹו ַמּגִ
ַלת ה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹוִלים. ּתְ ֵרי, ְוִהּנֵ ֵרי. ּתְ ַמִים '  ָלֳקֵבל דִּאיּנון. ְויֹוְרִדים ּתְ ּרוחֹות ְוַהּשָׁ

ְּדִמָלה , ְוָרָזא. ְוָהָאֶרץ ִּאיּנון .  ֲהֵבל ֲהָבִלים ָאַמר ֹקֶהֶלת ֲהֵבל ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבל)קהלת א(ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2161דף [ -ּ

ְבָעה ָלם, ָּלֳקֵבל ּכוְרְסָייא, ׁשִ ְּדִאיהו ַהּסֻ ּ ַמִים ְוָהָאֶרץ, ּ ְּוִאיּנון , ְּיסֹוִדין ְדָעְלָמא' ְוד, ְוַהּשָׁ
ְבָעה ית. ׁשִ ֵראׁשִ ְבָעה יֹוֵמי ּבְ ַמָיא. ָלֳקֵבל ׁשִ ְרָיין ִדׁשְ ל ּבִ ִּאית ּכָ א, ּ גֹון ַחיֹות . ְוַאְרָעא, ְוַיּמָ ּכְ

ֵהמֹות ָדִגים יה, ּעֹופֹות ּבְ ְלָיין ִמיּנֵ ה ּתֹוָלִדין ְדּתַ ְּוַכּמָ ּ.  

ַהאי ּצוְלָמא ֵרי ּבְ ּוְבִגין ְדֹכָלא ִאְתּבְ ּ ָר, ּּ ל ִיׂשְ ִדיקְּדַעל ּכָ ֵּאל ְדִאיִהי ּצַ הֹון , ּ ַמר ּבְ ִאּתְ
ָמִים ְוגֹו)בראשית ט( ל עֹוף ַהּשָׁ ל ַחַית ָהָאֶרץ ְוַעל ּכָ ֶכם ִיְהְיה ַעל ּכָ ּ ומֹוַרֲאֶכם ְוִחּתְ ְוָדא . 'ּ

א ֵני ָנׁשָ ָרא, ְּמַמֵלל ַעל ּבְ ְּדִאיּנון ְמִתיִלין ְלֵחיָון ּבָ ּוְלנוֵני ַי, ּוְלעֹוִפין, ְוִלְבִעיָרן, ּ אּ . ּמָ
ר ָנׁש ְדַמָזֵליה ׁשֹור ְּדִאית ּבַ ּ ּוַמָזֵליה ַאְרִיה, ּּ ר, ּּ ּוַמָזֵליה ֶנׁשֶ ּוַמָזֵליה ָאָדם, ּּ ּּ.  

ִריאו, ְּוָכל ִאֵלין ן ִאְתּבְ ּמָ ה ִמְתַפֲחִדין ֵמַהאי ִדיוְקָנא ְדִאיּנון ִמּתַ ָּלּמָ ּ ּ ּ ּּ ם . ּ ום ְדׁשֵ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ּ
ְרָיא ָעֵליה''ְידֹוָ ָּזא ְדִמָלהָר. ּד ׁשַ י ָהָאֶרץ ְוגֹו)דברים כח(, ּ ל ַעּמֵ ְּוָכל ַמאן ְדָפִגים . 'ּ ְוָראו ּכָ

ִּאְתְפִגים ִדיוְקֵניה, עֹוָבדֹוי ּ ּּ ֲאָתר ָפִגים. ּ ְרָיא ּבַ ם ְיָי ָלא ׁשַ ְרָיא , ְּוׁשֵ ּוְבַההוא ְפִגימו ׁשַ ּ ּּ
ך יה ַחׁש, ְֹחׁשֶ ְרָיא ּבֵ ִגין ְפִגימו ְדִסיֲהָרא ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ָמה ְדִאיהו ָפִגים . ֹוָכאּ ר ָנׁש ּכְ ְּוַהאי ּבַ ּ ּ

ִּדיוְקֵניה ּ א, ּּ ך ִאְתְפִגים ִאיהו ְלַתּתָ ּּכַ ּ ר, ּאֹו סוָמא, אֹו ֵחֵרׁש, ּאֹו ִאְתָעִביד ִאֵלם, ְ . אֹו ִחּגֵ
א ים ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ִגין ִדְיֵהא ָרׁשִ ּּבְ ּ ּ.  

ימו ִדיֵליה ְפּגִ ְרָיא ּבִ ך ׁשַ ְּוַההוא ֹחׁשֶ ּ ּ ין, ְּ ין ַקִדיׁשִ יה ַדְרּגִ מֹוְדָעאן ּבֵ ּתְ ּוִמַיד ִאׁשְ ּ ּ ְּדִאיּנון , ּּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ֵּחילֹוי ְדקוְדׁשָ יה, ְּ ּוִמְתַרֲחִקין ִמּנֵ ְרָיא , ּ ִּדְכַבר ַיְדִעין ִדְבַההוא ְפִגימו ָלא ׁשַ ּ ּ ּּ

א יה. ַמְלּכָ א ִמְתַרֲחִקין ִמּנֵ ּוְבִגין ָדא ֵחילֹוי ְדַמְלּכָ ּ ּ ְּדַחָי, ּ ְרָייןּ א ָלא ׁשַ ְוָלא , ּיִלין ְדַמְלּכָ
ְרָיא, ִמְתָקְרָבן א ׁשַ ֲאָתר ְדַמְלּכָ ֶּאָלא ּבְ ְתֵריה, ּ ְּדַכך ִאיּנון ִמְתַנֲהִגין ֲאּבַ ּ ַתר , ְּ ֵאָבִרין ּבָ ּכְ

  .ּּגוָפא

ך ֵרי ַההוא ֹחׁשֶ ְוְבַההוא ֲאָתר ְדׁשָ ּ ּ ּ ָלה, ּ ָמה ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְּדִאְתְקִריאו ְנָחׁשִ, ּכַ יםּ , ים ְוַעְקַרּבִ
יִכין, ִּמְתָקְרִבין ֵליה ָמה ְנׁשִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ִיּסוִרין, ְּוָיֲהִבין ֵליה ּכַ ּ ְּוִאי ִאית ֵליה ָממֹוָנא . ּ

ְּדעֹוָבִדין ָטִבין ְדָעִביד יה, ּ ִּאְתַמֲעטון ִמּנֵ יה. ּ ְּוֵאיך ִאְתַמֲעטון ִמּנֵ ּ ל ְזכות ְדָנִחית , ְ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ
ָלה, ֵּעיָלאֵּליה ִמְל ָּיִהיב ֵליה ְלִאֵלין ַמְלֲאֵכי ַחּבָ יה ִיסוִרין, ּ ּוַבְטִלין ִמּנֵ ּ ְּוִאי ֵליה ֵליה ְזכו. ּ ּ ּ ,

א, ְּוָלא חֹוָבא ְלֵעיָלא ֶּאָלא ּכָֹלא ְלַתּתָ ָכל ְזכו ְדָעִביד ָנִחית ֵליה ָממֹוִנין, ּ ּּבְ ּ ְּואוִמין , ּ
ְּדָעְלָמא ִמְתָקְרִבין ֵליה ָלהָלֳקֵבל ַמְל, ּ ְייהו, ְוָיִהיב לֹון ָממֹוָנא, ֲאֵכי ַחּבָ ִזיב ִמּנַ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

ָרֵאל ְמָקְרִבין ַלֲעָזאִזל ּוְבִגין ָדא ֲהוֹו ִיׂשְ ך, ּ י ַההוא ֹחׁשֶ ְְלַגּבֵ ְבִעים ָפִרים. ּ ָלֳקֵבל , ְּוׁשִ
ְבִעים אוִמין ֵמא ָ ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאך ַהֲאִכיֵלה)משלי כה(, ְּלַקְייָמא ְקָרא, ּׁשִ ּו ָלֶחם ְוִאם ּצָ
ֵקהו ָמִים א. ַּהׁשְ ִתיוְבּתָ ּוִמַיד ְדַהְדִרין ּבְ ּ ּּ ך ֵמַההוא ְפִגימו, ּ ר ַההוא ֹחׁשֶ ִּאְתַעּבָ ּ ּּ ִלים, ְ ּתְ . ְוִיׁשְ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ם ְיָי ֶהֱעִביר ַחָטאְתך ֹלא ָתמות)שמואל ב יב(, ּ ּ ּגַ ָמא . ָ יה ׁשְ ּוִמַיד ִאְתַהָדר ּבֵ ּ ּּ

ָרֵעי , ַּדְיָי יה)א ויתרפי''נ(ְוִאּתְ יִכין ְדִיסוִרין, ּ ּבֵ ֵּמִאּנון ְנׁשִ ּ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  )ישעיה ו(, ּ
ב ְוָרָפא לֹו ִלים . ְוׁשָ ּתְ א ְוִאׁשְ ִתיוְבּתָ ִריך הוא ִמַיד ְדָהַדר ּבְ א ּבְ ִין ְדִאְתַהָדר קוְדׁשָ ּוִמּנַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ְ

ַּההוא ְפִגימו ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ. ּּ ּ ׁשובו ֵאַלי ְוָאׁשוָבה ֲאֵליֶכם)מלאכי ג(, יבּ ּ ּ.  
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מוָרה ְתׁשוָבה ּגְ ְּוָדא ִאיהו ּבִ ּ יָנה ְדִאיהו יד, ּ ְּדָגִרים ְלָאַהְדָרא ּבִ ּ ּ י ה, ו''ּ ְּדִאיִהי ' ְלַגּבֵ
ְּדַאְזָלא ְמַנְדָדא ִמן . ַּמְלכות ְּדִאיִהי ַהִהיא ִדיוְקָנא,  ִקָנָהא)א''ד ע''דף קכ(ּ ּ ַקְטִרין ְּדִמְת, ּּ

ל ִפקוִדין ה ּכָ ּּבָ ר ְסִפיָרן. ּּ ּוָבה ִמְתַקְטִרין ֶעׂשֶ יר. ּ ר ָנׁש ָעֵבד ִפּקוָדא ֲחָדא ְוָלא ַיּתִ ד ּבַ ּּכַ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ְדִחילו וְרִחימו ְדקוְדׁשָ ְּוָעִביד ָלה ּבִ ּ ּ ּ ּ ְרָיין ָעֵליה י. ְּ ִגיָנה ׁשַ ּּבְ ְוָכל ַמאן . ְסִפיָרן' ּ

ְּדִקֵיים ִפּקו ּּ ְדָקא ָיאותּ ִאלו ְמַקֵיים רמ, ָּדא ַחד ּכַ ּּכְ ּ ה''ּ ּח ִפּקוִדין ַדֲעׂשֵ ּ ְּדֵלית ִפּקוָדא , ּ ּּ
ְלהו רמ ִליָלא ִמּכֻ ְּדָלאו ִאיהו ּכְ ּ   .)כ רעיא מהימנא''ע(. ח''ּּ

א ְללוד י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ֵמאוׁשָ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ִּרּבִ ּ י ְיהוָדה , ּ ּא ִמיִלין  ֵניָמ)יצחק(ָּאַמר ִרּבִ
י ְיהוָדה . ְּדאֹוַרְייָתא ְוֵנִזיל ָּפַתח ִרּבִ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו )שמות כא( ,ְוָאַמר )א יצחק''ס(ּ י ִיְפּתַ  ּכִ

י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹור ְוגֹו ְתֵריה. 'ּכִ ִתיב ּבַ ֵלם ְוגֹו, ַּמה ּכְ ַעל ַהּבֹור ְיׁשַ ך. 'ּּבַ ְוַמה ַעל ָדא ּכַ ּ ּ ,
הַּמאן ְדָגִרים ְלַאְבָא ה ְוַכּמָ ּמָ חֹובֹוי ַעל ַאַחת ּכַ א ָעְלָמא ּבְ ב . ׁשָ ַווְהָנא ְדַאף ַעל ּגַ ֶּאָלא ּתַ ּ ּ

ׁשוָבה, ְּדַאְבִאיׁש ָעְלָמא ֲּאַמאי ִאית ֵליה ּתְ י ַיֲעׂשו ְוגֹו, ּ ה ּכִ יב ִאיׁש אֹו ִאׁשָ ָמה ִדְכּתִ ּּכְ ּ '
יב ְּוִהְתַודו ֶאת ַחָטאָתם ְוֵהׁשִ ּ ּ.  

ֶּאָלא ַוַדאי ָדא ְמ ּ ׁשוָבה, ַּהְנָיא ְלהוּ ִגין ְדָעִביד ּתְ ּּבְ ׁש, ּ ְבָיכֹול הוא ָעִביד ֵליה ַמּמָ ּּכִ ּ .
ְּדָהא ַמה ְדָפִגים ְלֵעיָלא ּ ְתׁשוָבה, ַּאְתִקין ֵליה, ּ ּוְבָמה ּבִ י ַיֲעׂשו . ּ ה ּכִ יב ִאיׁש אֹו ִאּשָׁ ִּדְכּתִ ּ

יב', ְוגֹו ְּוִהְתַודו ֶאת ַחָטאָתם ְוֵהׁשִ ּ ּוְתׁשוָבה ַא, ּ ַאְתִקין , ַּאְתִקין ְלֵעיָלא, ְּתִקין ּכָֹלאּ
א   .ַאְתִקין ְלָכל ָעְלָמא, ַּאְתִקין ְלַגְרֵמיה, ְלַתּתָ

י ִיְצָחק  ְתֵריה ְוָאַמר )א יהודה''ס(ָּפַתח ִרּבִ ל ַהְדָבִרים )דברים ד( ,ֲּאּבַ ר ְלך וְמָצאוך ּכָ ּצַ ּ ּבַ ּ ָּ ָ

ר ְלך. 'ָּהֵאֶלה ְוגֹו ּצַ אן ִדְתׁש, ָּבַ ּוָבה ֵמַעְלָיא ִמּכָֹלאִּמּכָ ּ ָעְלָמא, ּ ֵרי ִדיָנא ּבְ . ַּעד ָלא ִיׁשְ
ר ֵליה ֵמָעְלָמא ִויַסֵלק ֵליה יף ֵחיֵליה ַמאן ַיְעּבַ ּקִ ֵרי ִדיָנא ּתַ ְּדָבַתר ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ב ''דף קכ(ְּדָהא . ּּ

אִרי ִדיָנא)ב''ע יָון ְדׁשָ ּ ּכֵ ִלים, ּ ּתְ ִליק ַעד ְדִיׁשְ ַתר ְד. ָּלא ִאְסּתְ ִליםּּבָ ּתְ ׁשוָבה, ִאׁשְ , ְּוֲעַבד ּתְ
ְלהו ַּאְתִקין ָעְלִמין ּכֻ ַמע. ּ ַאֲחִרית ַהָיִמים, ַמׁשְ ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּבְ יב וְמָצאוך ּכָ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ּ ָּ ,

ְבּתָ ַעד ְיָי ֱאֹלֶהיך ְוגֹו ָוְכִתיב ְוׁשַ י ֵאל ַרחום ְיָי ֱאֹלֶהיך ְוגֹו. 'ּ ָּכִ ּ'.  

ַאֲחִרית ַהָיִמים א ָהָכאַמ, ּּבְ ָרֵאל. אי ִאיּכָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָגלוָתא, ֶּאָלא ְלַאְכְלָלא ּכְ ְּדִאיִהי ּבְ ּ ,
ָעאקו ִדְלהֹון ָכַחת ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ְבָקת לֹון ְלָעְלִמין, ּ ִריך הוא ַאף . ְוָלא ׁשַ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ ְ

ָעְלָמא ֵרי ִדיָנא ּבְ ב ְדַאׁשְ ַּעל ּגַ ֵעי ְדָיַהְדרון ִי, ּ ּּבָ ְתׁשוָבהּ ָרֵאל ּבִ ַהאי , ּׂשְ ְּלאֹוָטָבא ְלהו ּבְ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ׁשוָבה, ּ י ּתְ ְּוֵלית ָלך ַמאן ְדָקִאים ַקּמֵ ּ ָ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲּאִפילו ּכְ ׁשוָבה ִאְקֵרי, ּ יָמא . ּּתְ א ''ס( ִּעָלָאה )תשובה(ְוִאי ּתֵ

ל )א ואת עלאה''נ( )מעליא ִכיַח ִמּכָ ׁשוָבה, ֲאָתר ָלא ׁשְ ֶּאָלא ָדא ִאְקֵרי ּתְ ּ ד ַאְהָדר ַרֲחֵמי , ּ ּּכַ
ל ִאיּנון אֹוְכֹלִסין ְוַיְנָקא לֹון, ְלָקְבָלָהא ַבת ַעל ּכָ ּוְתׁשוָבה ֵמַעְלָיא. ְּוִהיא ּתָ ד ִאְתְמַסר , ּ ּכַ

ה א ְלַגּבָ ְתׁשוָבה, ַּנְפׁשָ ִזְמָנא ְדִאיִהי ּבִ ְּוָנִטיל ָלה ּבְ ּ אּכְ, ּ ן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּקַ ֵּדין ּכָֹלא ִאְתּתָ ּ ,
ן הוא ּקַ   .ְוָכל ָעְלָמא, ְּוִאְתּתָ
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ָעְלָמא ִגיֵניה, ַּחָייָבא ַחד ּבְ ה ַאֲחָרִנין ּבְ ִּקְלקוָלא ְדַכּמָ ּ ִביֵביה, ַּווי ַלַחָייָבא. ּ א . ַּווי ִלׁשְ ּתָ
ִליחוָתא, יֹוָנה, ֲחֵזי ׁשְ ָעא ְלֵמַהך ּבִ ִגין ְדָלא ּבָ ּּבְ ּ ְדָמאֵריהְּ א ֲהוֹו ִאְתֲאִבידו , ּ ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ ּּכַ

א ַיּמָ ִגיֵניה ּבְ ַּעד ְדֻכְלהו ָאַהְדרו ֲעלֹוי, ּּבְ ּ א, ּּ ַיּמָ ִדיָנא ּבְ ְּוָדִאינו ֵליה ּבְ ִזיבו , ּ ּתֵ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ
ְלהו ּּכֻ ִריך הוא ָחס ָעֵליה ְלָבַתר, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָמה אֹוְכֹלִס, ְּ ִזיב ּכַ ָעְלָמאְוׁשֵ ד . ֵאיָמַתי. ין ּבְ ּכַ

יה ַּאְהָדר ְלָמאֵריה ִמּגֹו ַעְקּתֵ ּ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ָרה ִלי ֶאל ְיָי )יונה ב(, ּ  ָקָראִתי ִמּצָ
ַצר ָקָראִתי ָיה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה ְוגֹו)תהלים קיח(, ּוְכִתיב. ַּוַיֲעֵנִני ּ ִמן ַהּמֵ ּ'.  

ֵּאִלָיהורעיא מהימנא  ִפּקוִדיןּקום , ּ י ּבְ ח ַעּמִ ְּדַאְנּתְ הוא עֹוִזר ִלי, ַּאְפּתַ ָכל , ּ ּבְ
ַקְדִמיָתא. ִסְטָרא ַמר ּבְ ְְדָהא ֲעָלך ִאּתְ ן ַאֲהֹרן ַהּכֵֹהן, ּ ן ֶאְלָעָזר ּבֶ ּוֶבן ַאֲהֹרן ַוַדאי . ִּפְנָחס ּבֶ ּ

ִּאיהו ָאח ִדיִלי ָרה ִיָוֵלד)משלי יז(, ּ   .ּ ָאח ְלּצָ

ִדיֵני סֹוָטהִּפּק, ָּפַתח ְוָאַמר ּוָדא ָלדון ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוָעַבר ָעָליו רוַח ִקְנָאה , ּ ּ
א ְוגֹו ַכח. 'ְוִקּנֵ ּתְ ֵרין ִסְטִרין ִאׁשְ ַּוַדאי רוַח טוְמָאה ִמּתְ ּ ְקָרא, ּ ׁשִ ְקׁשֹוט, ַחד ּבְ ִגין . ְוַחד ּבִ ּבְ

ּתֹו, ָּדא ְקָרא ְוִקּנֵא ֶאת ִאׁשְ רוַח ׁשִ א ', ְוָעַבר ָעָליו ְוגֹו, ְוָתֵניָנא. ְטָמָאהְוִהיא ֹלא ִנ, ּּבְ ְוִקּנֵ
ּתֹו ְוִהיא ִנְטָמָאה   .ֶאת ִאׁשְ

רוַח ִמְסֲאָבא ָטא ּבְ ְּוִכי ִאית קוׁשְ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע. ּ ַבר ָנׁש ִמּסִ ֶּאָלא ּבְ ּ ן , ּ ּמָ ּתַ
ר ָהָרע ָתא ׁשַ. ָנָחׁש, ֵיּצֶ ר ָנׁש ִאּתְ ִזְמָנא ְדִאית ְלּבַ ָכל עֹוָבִדין ָטִבין, ִּפיָראּּבְ ַמר , ּבְ ְּדִאּתְ

ה  ְעָלה)משלי יב(ּּבָ ת ַחִיל ֲעֶטֶרת ּבַ ר ָהָרע ִאית ֵליה ִקְנָאה. ּ ֵאׁשֶ ְחָנא , ִּיּצֶ ּכַ ַגְווָנא ְדַאׁשְ ּּכְ
ֵתיה י ָאָדם ַעל ִאְנּתְ ְּדַקּנֵ י ָלה, ּ ַּעד ְדַפּתֵ ִליט ָעָל. ְּוָגַרם ָלה ִמיָתה, ּ ּוְלִזְמִנין ׁשַ חֹוִביןּ , ּה ּבְ

ּוְמָסַאב ָלה   .ְוָהא ִאְתָעִביַדת ְנֵבָלה, ּ

ר ָהָרע ְטָרא ִדיִמיָנא, ְוִיּצֶ ִּדיֵליה, ִּמּסִ ָמֵעאל, ּ א ְדִיׁשְ ַּדְרּגָ ְטָרא . ִאְתְקֵרי ָנָחׁש, ּ ּוִמּסִ
ָמאָלא ו ָסָמֵא, ִּדׂשְ יה ְדֵעׂשָ ַּדְרּגֵ ּ ֶלב, ל''ּ ם ְד, ִאְתְקֵרי ּכֶ ְּמָמָנא ְדֵגיִהּנָ ַח ַהב ַהבּ ֲהָדא , ּצוֹוִ

יב ּהוא ִדְכּתִ י ָבנֹות ַהב ַהב)משלי ל(, ּ ּתֵ ְמָתא , ּ ַלֲעלוָקה ׁשְ ּוִבְרעוָתא ִדיֵליה ְלֵמיַכל ִנׁשְ ּ ּ ּ
נוָרא ִדיֵליה, ִמְסֲאָבא ּּבְ ּ ם, ּ יִהּנָ ְקׁשֹוט. ּגֵ ּתֹו ּבִ ְוִהיא , ְּוָעַבר ָעָליו רוַח ִקְנָאה ְוִקּנֵא ֶאת ִאׁשְ
  .ִנְטָמָאה

ַמרּו ֵחל ִלְזנֹות ֶאת ָאִביָה , ָּדא ִמיָכֵאל, ּ וַבת ִאיׁש ּכֵֹהן)ויקרא כא(, ְּבִגיָנה ִאּתְ י ּתֵ ּכִ
ֵרף ּשָׂ ֵאׁש ּתִ ן ִאּתֹוְקַדת ַהִהיא זוֲהָמא. ִּהיא ְמַחֶלֶלת ּבָ יה, ְּוַתּמָ ַנת ִאיִהי ִמּנֵ ֶסף , ְּוִאְתַלּבְ ּכֶ ּכַ

נוָרא ן ּבְ ְּדִאְתָלּבַ ּת ְדזוֲהָמא ִאּתֹוַקדְוַהִהיא עֹוֶפֶר, ּ   .ְוִאְתֲאִביד, ְוִאְתָעִביד ָעָפר, ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ד ִאיּנון ְמַחְלִלין אֹוַרְייָתא, ּּכְ ּּכַ ִריך הוא ֵייעול לֹון , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָמֵעאל ו וְבֵני ִיׁשְ ָגלוָתא ִדְבֵני ֵעׂשָ ּּבְ ּ ְעּבוָדא ִדְלהֹון, ּ חֹות ׁשִ ּּתְ ֶלְּדַדְרּגַ, ּ , ׁש''ב ְוָנָח''ְּייהו ּכֶ
ן ּמָ ָדנו ּתַ ֶסף ְוִכְבחֹון ַהָזָהב, ְּוִאּתְ רֹוף ַהּכֶ ּצְ נו ְוִיּצֹוְרפו ּכִ ְררו ְוִיְתַלּבְ ּוְבהֹון ִיְתּבָ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ְבֹחן ֶאת ַהָזָהב)זכריה יג(, ִדְכִתיב ים ּכִ ֶסף וְבַחְנּתִ ֹרף ֶאת ַהּכֶ ּצְ ים ּכִ ַרְפּתִ ּ וּצְ ּ ִּיְתַקֵיים ַּעד ְד, ּ
הו ינו)ישעיה א(, ּּבְ ֶלג ַיְלּבִ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ ּ.  
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ַמר, ְּוִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ִגיֵניה ִאּתְ ִים )שמות טו(, ּּבְ ֵלך ֶאל ַהּמַ ְ ַויֹוֵרהו ְיָי ֵעץ ַוַיׁשְ ּ ּּ
ִים ְוגֹו קו ַהּמָ ַּוִיְמּתְ ָרֵאל ִע. 'ּ ִגין ַדֲהוֹו ִיׂשְ ְלהו ֲהוֹו ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ם ֵעֶרב ַרבּּבְ ּּכֻ ּ ְוַעל , ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא, ָּדא יֹו ָמתֹוק ִמּסִ יֹו ַמר. ֶּחּצְ ָמאָלא, ְוֶחּצְ ְטָרא ִדׂשְ ּוְבִזְמָנא ְדֵעֶרב ַרב . ִּמּסִ ּ
ָרֵאל ְטָרא ְדָר, ֲהוֹו ַמֲחִטיִאין לֹון ְלִיׂשְ ְלהו ִמּסִ ִאילו ֲהוֹו ּכֻ ֲּהִוי ּכְ ּ ּּ ְלהו . עּ ּוַמָיא ִאְתַהְדָרא ּכֻ ּּ

ַמָיא, ְמִריִרין ַההוא ֵעץ ַמר ּבְ ּּכְ ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלו )שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ
י ָמִרים ֵהם ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ   .ִלׁשְ

ַגְווָנא ְדִנְסיֹוָנא ְדסֹוָטה, ְוַהאי ֵעץ ַמר ִּאיהו ּכְ ּ חֹו, ּ ְעָלהִאי ָסַטת ּתְ ִּאיּנון ַמִיין , ּת ּבַ
ְקָיין ָלה ִאְתֲהָדרו ְמִריִרין ְּדַאׁשְ ּ ְבָתה ִבְטָנה ְוָנְפָלה ְיֵריָכה, ּּ ּוְבהֹון ְוּצָ ּ ְוִאי ָלא ָסַטת ַמה , ּ

ִתיב ָתה ְוִנְזְרָעה ָזַרע, ּכְ ר, ְוִנּקְ ִים. ְואֹוִליַדת ּבַ קו ַהּמָ ּאוף ָהָכא ַוִיְמּתְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ְתַרְייָתאִיְת, ּּכְ פוְרָקָנא ּבַ ָרֵאל ּבְ ָאה לֹון ְלִיׂשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲּעִביד ְלַנּסְ
ים)דניאל יב( ְרפו ַרּבִ נו ְוִיּצָ ְררו ְוִיְתַלּבְ ּ ִיְתּבָ ּ ְטָרא ְדטֹוב, ּ ְּדִאיּנון ִמּסִ ּ ִנְסיֹוָנא, ּ . ְוַקְייִמין ּבְ

ְטָרא ְדַרע ִעים ִאיּנון ִמּסִ יעו ְרׁשָ ְּוִהְרׁשִ ּ הֹון , ּ ָרֵאל )יחזקאל יג(ְּוִיְתַקֵיים ּבְ  ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ
  .ֹּלא ָיֹבאו ְוָקִטיל לֹון

יִלים ָיִבינו)דניאל יב( ּכִ ְטָרא ְדִביָנה, ּ ְוַהַמׂשְ ְּדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחִיי, ִּמּסִ ּ ּ ִגיַנְייהו , ּ ּּבְ
ַמר זֹוַהר ָה)דניאל יב(, ִאּתְ יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ַהאי ִחּבוָרא ִדיָלך ְדִאיהו ֵסֶפר ּ ְוַהַמׂשְ ָּרִקיַע ּבְ ּ ּ ְּ

ׁשוָבה, ַּהזַֹהר ִּמן זֹוֲהָרא ְדִאיָמא ִעָלָאה ּתְ יֹון. ּּ ִריך ִנּסָ ִאֵלין ָלא ּצָ ְּבְ ּוְבִגין ַדֲעִתיִדין , ּ ּ
ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ְדַחִיי ִּיׂשְ ְּדִאיהו ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר, ּ ּ יה ִמן, ּ ִּיְפקון ּבֵ ּ ַרֲחֵמיּ לוָתא ּבְ . ּ ּגָ

הֹון ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר)דברים לב(, ְּוִיְתַקֵיים ּבְ   .ּ ְיָי ּבָ

ר טוְמָאה ְוָטֳהָרה, ְּוִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ְּדִאיהו ִאיסור ְוֶהיּתֵ ּ ּ ָרֵאל , ּ ְלָטא ַעל ִיׂשְ ָלא ׁשַ
יר ְּדָהא ַפְרָנָסה ִדיָלן ָלא ִליֱהִוי, ַיּתִ ְטָרא ְדִאיָלָנא ְדַחִיי, ּּ ֶּאָלא ִמּסִ ּ ּ ָיא , ּ ן ָלא ַקׁשְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ

ְטָרא ְדַרע ְּוָלא ַמֲחלֹוֶקת ֵמרוַח ַהטוְמָאה, ִּמּסִ יב, ּ ּ ְוֶאת רוַח ַהטוְמָאה )זכריה יג(, ִּדְכּתִ ּ
  .ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ

י ָהָאֶרץ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֵמַעּמֵ ְּדָלא ִיְתַפְרְנסון ּתַ ְטָרא ְדטֹוב, ּּ ֶּאָלא ִמּסִ ְּדָאְכִלין ָטֳהָרה , ּ
ר ר ֵהיּתֶ ׁשֵ ְּדָאְכִלין טוְמָאה ָפסול ִאיסור, ְוָלא ֵמֵעֶרב ַרב, ּכָ ּ ּ ְּדִאיּנון ְמָסֲאִבין, ּּ ִּדְמָסֲאִבין , ּ

ְפָחה ּגֹוָיה זֹוָנה ִנָדה ׁשִ ְרַמְייהו ּבְ ּּגַ נֹוי ְדִליִלית. ּ ִגין ְדִאיּנון ּבְ ּּבְ ּ ְפָחה ּגֹוָיה , יְּדִאיִה, ּ ִּנָדה ׁשִ
ְיהו ְרׁשַ ַמר. ּזֹוָנה ַחְזִרין ְלׁשָ ַפע)ישעיה יד(, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ א ּצֶ ֶֹרׁש ָנָחׁש ִיּצֵ י ִמּשׁ   . ּכִ

ְלָטא ּוְבִזְמָנא ְדִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע ׁשַ ּ ְּדִאיהו חוִלין ְדַטֲהָרה, ּ ּ ּ ְּוחוִלין ְדטוְמָאה, ּ ּ ִּאיּנון . ּ
תֹות ְויֹום טֹובֲּחָכִמים ְדַד ּבָ ֵּלית לֹון ֶאָלא ַמה ְדָיֲהִבין לֹון ִאיּנון חוִלין, ְמָיין ְלׁשַ ּ ּ ַגְווָנא . ּ ּכְ

ת ּבָ ְּדֵלית ֵליה, ְּדיֹום ַהּשַׁ יֹוֵמי ְדחֹול, ּ ִנין ֵליה ּבְ ֶּאָלא ַמה ִדְמַתּקְ ּ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ְלָטא ִאיָלָנא ְדַחִיי ּוְבִזְמָנא ְדׁשַ ּ ּ ְפָייא ִאיָלָנא ְד, ּ ְוָלא ְיֵהא ְלַעֵמי , טֹוב ָוָרעִּאְתּכַ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ַהָאָרּצֹות ֶּאָלא ַמה ְדָיֲהִבין לֹון ּתַ חֹוַתְייהו, ּ ְפָיין ּתְ ּוְכִאלו ָלא ֲהוֹו , ְּוִאְתּכַ ּּ
ָעְלָמא   .ּבְ

ר י ָהָאֶרץ, ּטוְמָאה ְוַטֲהָרה, ְּוָהִכי ִאיסור ְוֶהיּתֵ ר מַעּמֵ ְטַרְייה. ָלא ִאְתַעּבָ ין ְּדִמּסִ ּו ֵלית ּבֵ
יַח  לוָתא ִלימֹות ַהָמׁשִ ְלַבד ְדִאיּנון ָלא ַטֲעִמין )לגבייהו(ּּגָ ְעּבוד ַמְלִכיֹות ּבִ ּ ֶאָלא ׁשִ ּ ּּ ּ

ֵּמִאיָלָנא ְדַחִיי ִאיסור ְוֵהיֵתר טוְמָאה ְוָטֳהָרה, ּ ִריך לֹון ַמְתִניִתין ּבְ ְּוּצָ ּ ֶּאָלא ִיהֹון ְמבוִזים . ְ ּ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמי י ְנהֹוָרא, םֳקָדם ּתַ ַגְווָנא ַדֲחׁשֹוָכא ַקּמֵ י ָהָאֶרץ ִאיּנון , ּּכְ ְּדֵעֶרב ַרב ִאיּנון ַעּמֵ ּ ּ

ָרֵאל. ֲּחׁשוִכין ָרֵאל, ְּוָלא ִאְתְקִריאו ִיׂשְ ֶּאָלא ַעְבִדין ְזִביִנין ְלִיׂשְ ְבִעיִרין, ּ ִגין ְדִאיּנון ּכִ ּּבְ ּ .
ְּוָהא אוְקמוָה ּ.  

ָרֵאל ִאְתְקִריאו ָאָד ִעיָרא ְוָאָדם, םְּוִיׂשְ הֹון ּבְ ּוִמַנִין ְדִאית ּבְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ם)יחזקאל לד( ן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי.  ְוַאּתֵ י , ְוַאּתֵ ִּאיּנון ַעּמֵ

ְטָרא ְדטֹוב, ָטִבין, ָהָאֶרץ ם. ִּמּסִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ָאָדם ַאּתֶ   .ּתַ

ִּבְקָרא ָדא ָנֵמי ָרִמיז ֵליהּו ָרֵאל ְוגֹו)תהלים פא(, ּ י ׁשֹוֵמַע ִלי ִיׂשְ ַתר ְדָאַמר . 'ּ לו ַעּמִ ּּבָ
י ָרֵאל, ַעּמִ י. ֲאַמאי ָקָאַמר ִיׂשְ י ָהָאֶרץ: ֶּאָלא ַעּמִ ָרֵאל. ַעּמֵ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים: ִיׂשְ . ּתַ

ַמר  ּוְבִגיַנְייהו ִאּתְ ָרֵאל)שמות יד(ּ ָיד ָרָמהּ וְבֵני ִיׂשְ ִאים ּבְ   . יֹוּצְ

טוָרא ְדִסיַני ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַגְווָנא ְדָפִליג לֹון קוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ פוְרָקָנא , ְּ ָּהִכי ָפִליג לֹון ּבְ ּ
ְתַרְייָתא הֹון, ּבַ ַמר ּבְ ָרֵאל ְדִאּתְ ְּדִיׂשְ ָרִים)שמות יג(, ּ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמּצְ ֵני ִיׂשְ ים ָעלו ּבְ ּ ַוֲחמוׁשִ ּ .

ְטָר ּא ְדִאיָלָנא ְדַחִייִמּסִ ּ ְּדִאיּנון נ, ּ ִנין ְדיֹוְבָלא' ּ הֹון. ּׁשְ ַמר ּבְ ה ַיֲעלו  )שמות יט(, ִאּתְ ֵּהּמָ
ָרֵאל)שמות יד( ּוְבהֹון. ָבָהר ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיׂשְ ְ ַוִיּסַ ְ ַמר . ּ ְולֹון ִאּתְ

ְנֵפי )שמות יט( א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ ִרים ָוֶאּשָׂ בֹוד, ְנׁשָ ְּדִאיּנון ֲעָנֵני ּכָ ּוְבֵני . ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֵאָלי. ּ
ָיד ָרָמה ִאים ּבְ ָרֵאל יֹוּצְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִיׂשְ ָכל ַהאי ְיָקר, ָהִכי ָיִפיק ְלּתַ   .ּבְ

ְטָרא ְדטֹוב ַמר ְבַעֵמי ָהָאֶרץ ִמּסִ ּוְכַגְווָנא ְדִאּתְ ּ ַת)שמות יט(, ּ בו ּבְ ּ ַוִיְתַיּצְ ית ָהָהרּ ָהִכי . ְחּתִ
ְתַרְייָתא ַמְפָקָנא ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְּיהֹון ּבְ חֹות ּתַ ַעְבָדא ְדָאִזיל ְלַרְגַלָיא ְדסוְסָיא , ּתְ ּּכְ ּ ּּ

ְּדָמאֵריה ית ָהָהר. ּ ַתְחּתִ ּוְכַגְווָנא ְדָאַמר לֹון ּבְ לו ּתֹוָרִתי מוָטב, ּ ַקּבְ ִּאם ּתְ ם , ּ ְוִאם ָלאו ׁשָ
ֵהא ְקבוַר ְתַרְייָתא. ְתֶכםּּתְ ַמְפָקנו פוְרָקָנא ּבַ א ּבְ ָּהִכי ִייּמָ ּּ ְלִמיֵדי , ּ לון ֲעֵליכֹון ּתַ ַקּבְ ִּאם ּתְ

ַמְפָקנו ְדָגלוָתא ֲּחָכִמים ּבְ ּ ּ ָאָדם ְדָרִכיב ַעל סוְסָיא, ּ ּּכְ ׁש ֵליה מוָטב, ּ ּמֵ ְּוַעְבָדא ִדְמׁשַ ּ ְוִאם . ּ
ֵהא ְקבוַרְתֶכם ן ּתְ ּמָ ָגלו, ָּלאו ּתַ   .ָתאּּבְ

הֹון ַמר ּבְ ַגְווָנא ְדִאּתְ ּ ַוַיְרא ָהָעם ַוָינועו ַוַיַעְמדו ֵמָרחֹוק)שמות כ(, ְּוֵעֶרב ַרב ּכְ ּ ּּ ּ ָהִכי . ּ
ְּיהֹון ְרִחיִקין ִמן פוְרָקָנא ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּ ָכל ַהאי ְיָקר, ְּוִיְחמון ְלּתַ א ּבְ ּוְלַעָמא ַקִדיׁשָ ּ ,

ְייה הו. ּוְּוִאיּנון ְרִחיִקין ִמיּנַ ִתיב ּבְ ֲהַדְייהו ַמה ּכְ ָרא ּבַ עו ְלִאְתַחּבְ ְּוִאי ּבָ ּ  ֹלא )שמות יט(, ּ
ֵקל אֹו ָיֹרה ִיָיֶרה י ָסקֹול ִיּסָ ע ּבֹו ָיד ּכִ ָרֵאל. ִּתּגַ ִיׂשְ הו ּבְ ַההוא ִזְמָנא ִיְתַקֵיים ּבְ ּּבְ דברים (, ּּ

ָדד ַיְנֶחּנו ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר)לב יַחְּוָהא או, ּ ְיָי ּבָ ׁשִ ִרים ִלימֹות ַהּמָ ִלין ּגֵ . ְּקמוָה ֵאין ְמַקּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2166דף [ -ּ

ך ִיָדמו)שמואל א ב( ֹחׁשֶ ִעים ּבַ ּ וְרׁשָ ּ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ְנִביָאה ָעַלְייהו. ִּאיּנון ֵעֶרב ַרב, ְּ ּ ּ ,
ָרֵאל ֹלא ָיֹבאו)יחזקאל יג(   .ּ ְוֶאל ַאְדַמת ִיׂשְ

ָּאַמר ֵאִלָיהו ֲּעָתא ִאיִהי ְלַסְלָקא ְלֵעיָלאָהא ׁשַ, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ א , ּ אֹוָמָאה ִאיּמָ ּבְ
ֵעי ְלַסְלָקא, ַאְנּתְ ִגיָנך ֲאָנא ּבָ ְּדָהא ּבְ ְ ִריך הוא ְרׁשו. ּ א ּבְ ְּדָיִהיב ִלי קוְדׁשָ ּ ּ ְלָייא , ְּ ְלִאְתּגַ

ֵבית ֲאסוִרים ִדיָלך ְָלך ּבְ ְּ ְקבוָרה ִדיָלך, ּ ְּבִ ּ ך ִטיבו, ּ ד ִעּמָ ּוְלֶמְעּבַ חֹוִבין ְּד, ְּ ַאְנּתְ ְמחֹוָלל ּבְ
א ֵעינו)ישעיה נג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדַעּמָ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ּּ.  

ָמא ִדְידֹוָ, ָּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ׁשְ אֹוָמָאה ֲעָלך ּבִ ּּבְ ך, ד''ְ ָכל ְיכֹוְלּתָ ַאֵחר ּבְ , ְָלא ּתְ
י ֲעָרא ַסּגֵ ּצַ י ֵאין ִאיׁש ַו)שמות ב(. ְּדָהא ֲאָנא ּבְ ִּיֶפן ּכֹה ָוֹכה ַוַיְרא ּכִ ְּלַאָפָקא , עֹוִזר ִלי, ּ

ֲעָרא ַמר ָעַלי, ִלי ֵמַהאי ּצַ ַהאי ְקבוָרה ְדִאּתְ ּּבְ ִעים ִקְברֹו)ישעיה נג(, ּ ן ֶאת ָהְרׁשָ ְוָלא , ּ ַוִיּתֵ
י מֹוְדָען ּבִ ּתְ יֲעָי, ִאׁשְ ין ֵעֶרב ַרב ַרׁשִ ֵעיַנְייהו ּבֵ יב ּבְ ַרח , יאַּוֲאִני ָחׁשִ ֶלב ֵמת ְדּסָ ּכֶ ּּכְ

יַנְייהו יַנְייהו, ּּבֵ ְסַרח ּבֵ ְּדָחְכַמת סֹוְפִרים ּתִ א, ּ א ְוַקְרּתָ ָכל ַקְרּתָ ָרֵאל , ּבְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִיׂשְ ּ
ָוון ין ַמְלּכְ יַנְייהו ּבֵ ְּמפוָזִרין ּבֵ ָרֵאל. ּ ְּוִאְתַהְדרו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ַרְעָיין ַעל ִיׂשְ ּ ָעאָנא , ּ

ִריך הואְּדקו א ּבְ ְּדׁשָ הו , ְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ם)יחזקאל לד(ּ ן ּצֹאִני ּצֹאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ,  ְוַאּתֵ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ד ִטיבו ִעם ּתַ   .ְּוֵלית לֹון ְיכֹוֶלת ְלֶמְעּבַ

י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ְמסֹוְבִבים ֵמִעיר ָלִעיר ְוֹלא ְיחֹוָננו ן ֵעֶרב ַרב ּוַמֲחִריִמי, ְּוַאְנׁשֵ
יַנְייהו יִאין ֶאָלא ָדָבר ָקּצוב. ּּבֵ ַאְתִרין ַסּגִ ְּוָלא ַיֲהִבין לֹון ּבְ ּ קוָמה ִלְנִפילו , ּ ְּדָלא ְיֵהא ּתְ ּ ּ
ָעה, ִּדְלהֹון ַּוֲאִפילו ַחִיי ׁשָ ּ דֹוֲחָקא . ּ ֲעָרא ּבְ ּצַ י ַחִיל ְוִיְרֵאי ֵחְטא ּבְ ְוָכל ֲחָכִמים ְוַאְנׁשֵ

ַיגֹוָנא יִב, ּבְ ְכָלִביםֲחׁשִ בו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש )מיכה ד(. ין ּכִ ָפז ֵאיָכה ֶנְחׁשְ ִנים ַהְמסוָלִאים ּבַ ּ ּבָ ּּ
ל חוּצֹות ֹראׁש ּכָ יַנְייהו. ּּבְ חו ַאְכַסְנָיא ּבֵ ּכָ ְּדָלא ַאׁשְ ּ ּ.  

ְלָוה, ִּאיּנון ֲעִתיִרין, ְּוִאיּנון ֵעֶרב ַרב ׁשַ ֶחְדָווא, ּבְ ֲעָרא, ּבְ ָלא ּצַ ָלא ְיגֹו, ּבְ ָללּבְ , ָנא ּכְ
ְזָלִנין ָמאֵרי ׁשֹוַחד א, ּגַ י ַעּמָ ְּדִאיּנון ַדָייִנין ֵריׁשֵ ּ ּ י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס )בראשית ו(. ּ  ּכִ

ַמר , ִּמְפֵניֶהם ֶריָה ְלֹראׁש)איכה א(ָּעַלְייהו ִאּתְ ְנָייָנא. ּ ָהיו ּצָ אֹוָמָאה ָעָלך ִזְמָנא ּתִ ַחי , ְּבְ ּבְ
ָבאֹות ֱאֹלֵהי ִי רוִביםְיָי ּצְ ב ַהּכְ ָרֵאל יֹוׁשֵ ְְדָכל ִאֵלין ִמִלין ָלא ִיְפלון ִמפוָמך, ּׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ָכל , ּ ּבְ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ הֹון ַקּמֵ ך ְלַמְלָלא ּבְ ְּיָכְלּתָ ְּ ּוְלַאְחָזָאה דֹוֲחָקא ִדְלהֹון, ְּ ּ כ רעיא ''ע(. ּ

 )'א כי אם בתולה וכו''ט ע''אמור פ( )מהימנא

ּתֹו ְוגֹו ִאיׁש )במדבר ה ( ֶטה ִאׁשְ י ִתׂשְ י ַהאי. 'ִאיׁש ּכִ ָמה . ַמאי ַהאי ְלַגּבֵ ֶּאָלא ּכְ
יב ְיָי)במדבר ה(, ִּדְכּתִ י ֶאְלָעָזר ָאַמר.  ִלְמעֹול ַמַעל ּבַ , ַמאי ִאיׁש ִאיׁש, ִאיׁש ִאיׁש, ִרּבִ

י ַחד ַסּגֵ ֶּאָלא ָהא אֹוְקמוָה, ְּדָהא ּבְ ַמע ִאיׁש, ֲאָבל ִאיׁש ִאיׁש, ּ ּ ְדִאיהו ִאיׁשַמׁשְ ְּוִקֵיים , ּ
יב ֵתה ַמִים ִמּבֹוֶרך ְוגֹו)משלי ה(, ְּקָרא ִדְכּתִ ָעְלָמא. 'ָ ׁשְ ֵדין הוא ִאיׁש ּבְ י , ּּכְ ִאיׁש ְלַגּבֵ

ֵתיה י, ּוָמֲעָלה בֹו ָמַעל. ִּאּתְ ַחד ַסּגֵ ֵרי, ָהא ּבְ א. ֲאַמאי ּתְ ֶּאָלא ַחד ְלֵעיָלא ְוַחד ְלַתּתָ ַחד . ּ
ֶנֶסת ִיׂשְ ּתֹו. ְּוַחד ְלַבְעָלה, ָרֵאלִלּכְ ך ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ ִגין ּכַ   .ְּבְ
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ָּרָזא ְדִמָלה. ֲאַמאי ֶאל ַהּכֵֹהן ִביָנא ִאיהו ְדַמְטרֹוִניָתא, ּ ִגין ְדַכֲהָנא ׁשוׁשְ ּּבְ ּ ּ ָהָכא ִאית . ּ
ָלא ּכְ ִתיב , ְלִאְסּתַ ָקר)ויקרא א(ָהא ּכְ ן ַהּבָ ַחט ֶאת ּבֶ ַחט ַאֲחָרא,  ְוׁשָ ֲהָנא, ְוׁשָ , ְוָלאו ּכַ

ִדיָנא ְּדַכֲהָנא ָאִסיר ֵליה ּבְ יה, ּ ים ַההוא ֲאָתר ְדָאִחיד ּבֵ ִגין ְדָלא ַיְפּגִ ּּבְ ּ ּ , ְוַאּתְ ַאְמַרת, ּ
ּתֹו ֶאל ַהּכֵֹהן ֲה. ְּלֵמיָדן ִדיָנָהא, ְוֵהִביא ָהִאיׁש ֶאת ִאׁשְ ֶּאָלא ַוַדאי ּכַ ִגין , ָנא ְלָדא ֲחֵזיּ ּבְ

ִביָנא ְלַמְטרֹוִניָתא ְּדִאיהו ׁשוׁשְ ּ ְרָכן , ּ י ָעְלָמא ִמְתּבָ ָרֵאל)א אתאחדת''נ(ְוָכל ְנׁשֵ ֶנֶסת ִיׂשְ ּכְ ,  ּבִ
ָרכֹות ַבע ּבְ ׁשֶ ְרָכא ּבְ א ִמְתּבָ ּתָ ָתא ִדְלּתַ ְּוַעל ָדא ִאּתְ ָרֵאל, ּ ְכֶנֶסת ִיׂשְ ה ּבִ ַּדֲאִחיַדת ּבָ  ְוַכֲהָנא, ּ

ָּקִאים ְלַאְתְקָנא ִמֵלי ְדַמְטרֹוִניָתא ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְוְלַעְייָנא ּבְ ּ ֲהָנא ְלָדא, ּּ ך ּכַ ִגין ּכַ , ְּבְ
  .ְוָלא ַאֲחָרא

יָמא ְדִאיהו ָעִביד ִדיָנא ְּוִאי ּתֵ ּ ָעְלָמא ָקא , ָלאו ָהִכי, ּ ָלָמא ּבְ ָאה ׁשְ ֶּאָלא ְלַאְסּגָ
ַהאי ַדל ּבְ ּתָ ָאה ֶחֶסדּוְלַאְס, ִּאׁשְ ָאה. ּגָ ַכַחת ַזּכָ ּתְ ָתא ִאׁשְ י , ְּדִאי ַהִהיא ִאּתְ ֲהָנא ַאְסּגֵ ּכַ

הו ָלָמא ּבְ ְבָרא ְדַכר, ּׁשְ ָרא ּבִ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדִמְתַעּבְ ּ ָלָמא ַעל ְיֵדיה, ּ ְוִאי . ְּוִאְתָעִביד ׁשְ
ָאה ַכַחת ַזּכָ ּתְ ִּאיהו ָלא ָעִביד ִדיָנא, ָלא ִאׁשְ ֶּאָלא ַההו, ּ א ְדִאיִהי ָקא ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּא ׁשְ ּ

יה ַרת ּבֵ ּקְ ּהוא ָעִביד ִדיָנא, ְּמׁשַ ִדיק ָלה, ּ ְּוהוא ּבָ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף קכ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ְרֵמיה ְלַהאי, ּתָ ֲהָנא ָלא ָעֵייל ּגַ יה, ּּכַ ְרָמה ַקּמֵ ד ִהיא ָיֲהַבת ּגַ ֶּאָלא ּכַ ּ ִּמְפָאה , ּ
ִאיל ָלה, ִזְמָנא )ב''ד ע''דף קכ( )א לזכאה''נ( ּוְתֵרין ׁשָ ָחא , ּ ּכְ ּתַ ְעָיא ְלִאׁשְ יָון ְדִאיִהי ּבַ ּּכֵ

ָאה ֲהָנא ָעִביד עֹוָבָדא, ַזּכָ ֵדין ּכַ ָלָמא, ּכְ ָאה ׁשְ ִגין ְלַאְסּגָ   .ּבְ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ א ַחד ִזְמָנא ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִתיב ׁשְ ֲהָנא ּכְ ַתב ֵליה ְלַמְפֵרַע ַאְת, ּּכַ ָוון ְּלָבַתר ּכָ
ְטִהיִרין)א סריטין''נ( ִדיָנא,  ְטִריִסין ּבִ ַרֲחֵמי, ִּדיָנא ּבְ ִדיָנא, ַרֲחֵמי ּבְ ְוִדיָנא , ַרֲחֵמי ּבְ

ַרֲחֵמי ָאה. ּבְ ַכַחת ַזּכָ ּתְ ָכחו, ִאׁשְ ּתְ ְדָקא . ְּוִדיִנין ַסְלִקין, ַּאְתָוון ַרֲחֵמי ִאׁשְ ַכַחת ּכַ ּתְ ָּלא ִאׁשְ
ָארוְו, ַּרֲחֵמי ַסְלִקין, ָּיאות ּתְ ּוְכֵדין ִדיָנא ִאְתָעִביד, ִּדיִנין ִאׁשְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר י )שמות טו(, ִּרּבִ ָרה ּכִ ּתֹות ַמִים ִמּמָ ּ ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְוֹלא ָיְכלו ִלׁשְ ּ
ָּהא אוְקמוָה, ָמִרים ֵהם ִלין ְוָלא ִמׁשְ, ָאַמר. ּ ּכְ ֵני ָעְלָמא ָלא ִמְסּתַ ַווְהָנא ֵאיך ּבְ ְּתַ ְדִלין ּ ּּתַ

ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ָלא, ּ ּכְ ָפט , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ִתיב ָהָכא ׁשָ ֲּאַמאי ּכְ ּ
הו ם ִנּסָ   .ְּוׁשָ

ֲּאָבל ַוַדאי ָרָזא ְדִמָלה ּ ְּדָהָכא ַעל ַמָייא ֲהָוה, ּ ִגין ְדִמְצָרֵאי ֲהוֹו ָאְמֵרי, ּ ִּדְבַנְייהו , ּּבְ ּ
ָרֵא ְייהוְּדִיׂשְ ָדא, ּל ֲהוֹו ִמּנַ ַתְייהו ּבְ ִדין ְלִאְנּתְ ָרֵאל ְדַחׁשְ ִיׂשְ ָמה ּבְ ַּוֲהוו ּכַ ּ א . ּ ַּעד ְדקוְדׁשָ

ִריך הוא ָמָטא לֹון ְלַהאי ֲאָתר ּּבְ ּוָבֵעי ְלִמְבַדק לֹון, ְ ִתיב ַוָיֹבאו ָמָרָתה ְוגֹו, ּ . 'ַּמה ּכְ
  .'ְוִיְצַעק ֶאל ְיָי ְוגֹו
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ִרי א ּבְ הָּאַמר קוְדׁשָ ּך הוא ְלֹמׁשֶ ֵעי, ְ ה ַמה ַאּתְ ּבָ ְייכו , ֹמׁשֶ ּבַ ָמה ֲחִביִלין ַקְייִמין ּגַ ָּהא ּכַ
ָרֵאל, ָהָכא יהֹון ְדִיׂשְ ֵעיָנא ְלִמְבַדק ָהָכא ְנׁשֵ ַּוֲאָנא ּבָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ תֹוב ׁשְ ּוְרֵמי ְלַמָייא, ּּכְ ּ ,

ְלהֹון ְדקון ּכֻ ְּוִיּבָ י ְוגוְבִרין, ּ ַניְוָלא ִיׁשְ, ְּנׁשֵ ַאר ַלַעז ַעל ּבָ ְלהו ָהָכא. ּתְ ְדקון ּכֻ ְּוַעד ְדִיּבָ ּ ָלא , ּּ
ִמי ָעַלְייהו ֵרי ׁשְ ִים, ַּאׁשְ ֵלך ֶאל ַהּמַ ְִמַיד ַויֹוֵרהו ְיָי ֵעץ ַוַיׁשְ ּ ּ א, ּּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּדא ׁשְ ַּההוא , ּ

ָרֵאל יהֹון ְדִיׂשְ ֲהָנא ְלִמְבַדק ְנׁשֵ ְּדֲהָוה ּכֹוֵתב ּכַ ּ ֵדין, ּ הוׁשָ, ּכְ ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ּם ׂשָ ּּ.  
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ָרֵאל ָיאות יהֹון ְדִיׂשְ יָמא ְנׁשֵ ְּוִאי ּתֵ ְעָיין. ִּאיּנון ֲאַמאי, ּ ֶּאָלא אוף ִאיּנון ּבַ ּ ְּדָלא , ּ
יהֹון ְדִמְצָרֵאי ְנׁשֵ ֲאבו ּבִ ִּאְסּתַ ָרֵאל ָלא ִאְסּתַ. ּ יהֹון ְדִיׂשְ ּוְנׁשֵ ִמְצָרֵאיּ ִנין , ֲּאבו ּבְ ל ִאיּנון ׁשְ ּּכָ

יַנְייהו ַּדֲהוֹו ּבֵ ִאין, ּ ְּוֻכְלהו ָנְפקו ּגוְבִרין ְונוְקִבין ַזּכָ ּ ּ ּ ין, ּ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ָכחו ַזְרָעא ְדִיׂשְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ,
ִאין ֵדין , ַזּכָ יַנְי )א''ה ע''דף קכ(ּכְ ֵמיה ּבֵ ֵרי ׁשְ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּוַעל ָדא ַעל ַמָיא , ּיהוְּ ּ
הו אוף ָהָכא, ַּוַדאי ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּׁשָ ּ ָתא, ּּ ֲהָנא ְלִאּתְ ִדיק ּכַ ַמָיא ּבָ , ּּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ּוִבׁשְ ן)במדבר ה(. ּ ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ ר ִיְהֶיה ּבְ ָהא . ַמאן ֶהָעָפר. ּ וִמן ֶהָעָפר ֲאׁשֶ
ֵניָנן ִתי, ּתָ ב ֶאל ֶהָעָפר ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר)קהלת ג(ב ּכְ ,  ַהּכֹל ָהָיה ִמן ֶהָעָפר ְוַהּכֹל ׁשָ

ה ל ַחּמָ ְלּגַ ֲּאִפילו ּגַ יה, ּ ָכחו ִמּנֵ ּתְ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ן ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ.  

י יֹוֵסי יר, ָאַמר ִרּבִ ִתיב וִמן ֶהָעָפר ְוָלא ַיּתִ ִּאלו ּכְ ּ יב ֲאָב. ֲהִויָנא ָאַמר ָהִכי, ּ יָון ִדְכּתִ ּל ּכֵ
ן ּכָ ׁשְ ַקְרַקע ַהּמִ ר ִיְהֶיה ּבְ ַמע ְדַאֲחָרא הוא, ּוִמן ֶהָעָפר ֲאׁשֶ ַּמׁשְ ִתיב . ּ  )ישעיה מא(ֶּאָלא ּכְ

ָעָפר ַחְרּבֹו ן ּכֶ ִּאֵלין ָמאֵריהֹון ְדִקיְסִטין וַבִליְסְטָרִאין, ִיּתֵ ּ ָיא, ּ ַמע . ָּמאֵרי ְדִדיָנא ַקׁשְ ַמׁשְ
ַק יב ּבְ ןִּדְכּתִ ּכָ ׁשְ א, ְרַקע ַהּמִ ִים. ַּדֲאִחיָדן ְלַתּתָ ח ַהּכֵֹהן ְוָנַתן ֶאל ַהּמָ   .ְּוַעל ָדא ִיּקַ

ִרים ַהְמָאְרִרים א, ֵמי ַהּמָ ְּדִאיּנון ְמִריִרין, ִּאֵלין ֵמי ַיּמָ א. ַּמאי הוא. ּ ָמא ַקִדיׁשָ , ָּדא ׁשְ
ִדיָנא ַכח ּבְ ּתְ ֲעָתא ְדִאׁשְ ׁשַ ֵדין ִאְקרון ֵמי , ּּבְ ִרים ַהְמָאְרִריםּּכְ א . ַהּמָ ך ַמָיא ְדַיּמָ ּוְבִגין ּכָ ּּ ְ

ְלהֹון ְמִריִרין א ּכֻ ִּדְלַתּתָ ּ.  

א ֲחֵזי ַגָווה, ּתָ ָמה ַנֲהִרין ְמִתיִקין ָעאִלין ּבְ א ּכַ א ַקִדיׁשָ ַּהאי ַיּמָ ּוְבִגין ְדִאיִהי ִדיָנא , ּ ּ ּ
ה מֹוָת, ֵמימֹוי ְמִריָרן, ְּדָעְלָמא ִגין ְדָאִחיד ּבָ ּּבְ ֵני ָעְלָמאּ ב ְדִאיּנון . א ְלָכל ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ִטין ְמִתיִקין ִאיּנון, ְמִריָרן ד ִמְתַפּשְׁ ּּכַ א ְמִריָרן. ּ א ְדָבַלע . ְּלִזְמִנין ַמִיין ְדַיּמָ ְּלִזְמִנין ַיּמָ

ַאר ֵמיִמין א ְדָקָפא, ְלָכל ׁשְ ל ִאיּנון ַאֲחָרִנין, ְּוִאְקֵרי ַיּמָ ּוָבַלע ּכָ ַגִוויהְוׁשָ, ּ , ִּאיב לֹון ּבְ
אָרן ַמָייא. ְוָלא ִניָגִרין ְלַבר א, ְּלִזְמִנין ׁשָ ֵאי, ְּוַנְגִדין ֵמַההוא ַיּמָ ל ַמה ְדָנִגיד ְלַתּתָ . ּּכָ

א ָווִנין ַקְייָמא ַהאי ַיּמָ ה ּגְ ּוְבַכּמָ ִים ַהְמָאְרִרים. ּ ֲעָתא ְדָאֵתי ִחיְוָיא ְוָאִטיל זוֲהָמא, ַהּמַ ׁשַ ּּבְ ּ ,
ֵדי אּכְ ֲהָנא ָעִביד עֹוָבָדא ְלַתּתָ ִים ַהְמָאְרִרים ְוַעל ָדא ּכַ ְוִאְתָעִביד , ְואֹוֵמי אֹוָמָאה, ּן ַהּמַ

  .ִּדיָנא

א ֲחֵזי ָכַחת ַזְכָייָתא, ּתָ ּתְ ָתא ִאׁשְ ַגָווה, ִּאי ִאּתְ ִּאֵלין ַמִיין ָעאִלין ּבְ ּ  )ב''ה ע''דף קכ(, ּ
ְרָמ, ְּוִאְתַהְפָכן ְמִתיָקן ַגָווה, ּהְוָנָקאן ּגַ ְּוַקְייִמין ּבְ ָרא, ּ ָרא. ַּעד ְדִמְתַעּבְ יָון ְדִמְתַעּבְ ֲהוֹו , ּּכֵ

ָרא ִדְמָעָהא ִפיֵרי ְלעוּבָ ׁשַ ְפֵרי ּבְ ְּמׁשַ ּ ִפיָרא, ּ ָרא ׁשַ ָלא מוָמא ְדָעְלָמא, ְּוָנִפיק ּבְ ָּנִקי ּבְ ְוִאי . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2169דף [ -ּ

ַגָווה, ָלאו ִּאיּנון ַמִיין ַעְייִלין ּבְ ּ ּא ְדזוֲהָמאְוָאְרָחא ֵריָח, ּ ְּוִאיּנון ַמִיין ִמְתַהְפִכין ְלִחְוָיא , ּ ּ
ְמָעָהא ָמה ְדִקְלְקָלה ִאְתְפַסת, ּבִ ּּבְ ְּוִאְתַחֵזי ְקָלָנא ְלֹכָלא, ּ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי י ָעְלָמא, ּתָ ל ִאיּנון ְנׁשֵ ַאְתַרְייהו ַקְייֵמי ְוִאְתָדנו, ּּכָ ּּבְ ּ ּהוא ֲאָתר ְּוַעל ָדא ַה, ּ
ׁש ְדִאיְנהו ַקְייֵמי ַּמּמָ יה ִאְתָדנו, ּ ּּבֵ ָרֵאל. ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

הו ָאה ְלהו, ִּאְתְרֵעי ּבְ ּוָבֵעי ְלַדּכְ ּ.  

י ִחְזִקָיה ָפַתח ִּרּבִ ֶגֶפן פֹוִרָיה ְוגֹו)תהלים קכח(, ּ ך ּכְ ּתְ ּ ֶאׁשְ ּ ֶפן ָל', ָ ל ָעֵליה ַמה ּגֶ ּא ְמַקּבֵ
ֶּאָלא ִמִדיֵדיה ּ ָרֵאל, ּ ָתא ְדִיׂשְ ך ִאּתְ ּּכַ ְווָנא, ְ ַהאי ּגַ ָלא ָעָלה ֶאָלא , ַּקְייָמא ּבְ ְּדָלא ְמַקּבְ ּ ּ
ר זוָגה ַּההוא ּבַ ּ ְפִניָנא . ּ ׁשַ ר זוָגה, ּ ָדא)א כתורא''נ(ּּכְ ָלא ֶאָלא ַההוא ּבַ ְּדָלא ְמַקּבְ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּּ

ֶגֶפן פֹו ֵתי ֵביֶתךּּכְ ַיְרּכְ ִָרָיה ּבְ ַּמהו פֹוִרָיה. ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּפֹוִרָיה. ּ פֹוֶרה ֹראׁש)דברים כט(ּכְ ּ :
ְּדַאִפיַקת ֲעָנִפים ְלָכל ִסְטָרא, ּפֹוַרַחת ֵתי ֵביֶתך. ְוָאן. ּ ַיְרּכְ ׁשוָקא, ָּבְ ִגין , ְּוָלאו ְלַבר ּבְ ּבְ

ְבִרית ִע ָרא ּבִ ּקְ יֵתי ְלׁשַ   .ָּלָאהְּדָלא ּתֵ

ֹלֹמה ָאַמר ֵכָחה)משלי ב(, ּוׁשְ ִרית ֱאֹלֶהיָה ׁשָ ּ ָהעֹוֶזֶבת ַאלוף ְנעוֶריָה ְוֶאת ּבְ ּ ִרית . ּ ַמאן ּבְ
ִרית. ֱאֹלֶהיָה ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּבְ יה. ּ ָרא ּבֵ ֵתי ֵביֶתך, ְּוִהיא ִאְתַקּשְׁ ַיְרּכְ ך ּבְ ִגין ּכַ ָּבְ ְ.  

י ִחְזִקָיה ר ָנׁשּּתוְנָב, ָּאַמר ִרּבִ ֵתיה ְדִתְתַחֵזי , ּא ֵליֵתי ַעל ַההוא ּבַ ַבק ְלִאְנּתְ ְּדׁשָ ּ ּ
ה ְלַבר ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְּוָדא הוא ַחד ֵמִאיּנון ְצִניעוָתא ְדֵביָתה. ִּמׂשַ ּ ּ ָתא ַדֲאִפיַקת . ּ ְּוִאּתְ ּ
ה ְלַבר ֲעָרא ְדֵריׁשָ יה, ִּמׂשַ ָנא ּבֵ ּקְ נוָתא ְלֵביָתא, ְּלִאְתּתַ ִרים ִמְסּכְ ְּוָגִרים ִלְבָנָהא ְדָלא . ּּגָ

ָדָרא בון ּבְ ֵביָתא. ִּיְתַחּשְׁ ְרָיא ּבְ ְּוָגִרים ִמָלה ַאֲחָרא ְדׁשַ ִרים ָדא. ּ ֲעָרא . ַּמאן ּגָ ַּההוא ׂשַ
ה ְלַבר ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריׁשָ ֵביָתא ַהאי. ּ ׁשוָקא, ּוַמה ּבְ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ֲחִציפוָתא ַאֲחָרא, ּּכָ ּכֵ ל ׁשֶ . ְּוּכָ

ֵתי ֵביֶתךּוְבִגין  ַיְרּכְ ֶגֶפן פֹוִרָיה ּבְ ך ּכְ ּתְ ך ֶאׁשְ ָּכָ ָ ְּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף קכ -' גזוהר חלק [

י ְיהוָדה א , ָּאַמר ִרּבִ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְלָייא )א''ו ע''דף קכ(ּׂשַ ָתא ְדִאְתּגַ ְּדִאּתְ ֲעָרא , ּ ִרים ׂשַ ּגָ
ְלָייא ָמא ָלה, ַאֲחָרא ְלִאְתּגַ ּוְלַאְפּגְ ך. ּ ִגין ּכַ ָתא ְדֲאִפילו ְטִסיֵרי ְדֵביָתא,ְּבְ ְעָיא ִאּתְ ּ ּבַ ּ ָלא , ּּ

א ֲעָרא ַחד ֵמֵריׁשָ ן ְלַבר, ֶּיחמון ׂשַ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

א ֲחֵזי ֲעָרא הוא חוְמָרא ְדֹכָלא, ּתָ ְדכוָרא ׂשַ ָמה ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ א, ּ ּפוק ָחֵמי. ָּהִכי ָנֵמי ְלנוְקּבָ ּ ,
ֲעָרא ְדִא ִרים ַההוא ׂשַ ָמה ְפִגימו ּגָ ּּכַ ּ ּ ָתאּ ִרים ְלֵעיָלא. ּתְ א, ּּגָ ִרים ְלַתּתָ ִרים ְלַבְעָלה , ּגָ ּּגָ

ְּדִאְתַלְטָייא נוָתא, ּ ִרים ִמְסּכְ ֵביָתא, ּּגָ ִרים ִמָלה ַאֲחָרא ּבְ יבוָתא , ּּגָ ִרים ְדִיְסְתִלק ַחׁשִ ּּגָ ּ
ָנָהא ְזבון. ִמּבְ ֵּמֲחִציפו ִדְלהֹון, ַּרֲחָמָנא ִליׁשֵ ּ.  

ְעָיא ִאּתְ, ְּוַעל ָדא ָייאּבַ ּסְ ִזיוֹוֵתי ְדֵביָתא, ָתא ְלִאְתּכַ ִתיב. ּּבְ ן ַמה ּכְ , ְּוִאי ַעְבַדת ּכֵ
ִתיֵלי ֵזיִתים)תהלים קכח( ׁשְ ֶניך ּכִ ִתיֵלי ֵזיִתים. ָ ּבָ ׁשְ ִסְתָווא, ַּמה ַזִית ָדא. ַּמהו ּכִ ין ּבְ ין , ּבֵ ּבֵ

ַקְייָטא ָּלא ִאְתֲאִבידו ַטְרפֹוי, ּבְ ַכח ּבֵ, ּ ּתְ ַאר ִאיָלִניןְוָתִדיר ִאׁשְ יבות ַיִתיר ַעל ׁשְ ּיה ֲחׁשִ ּ .
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ יבו ַעל ׁשְ ֲחׁשִ ְלקון ּבַ ָנָהא ִיְסּתַ ך ּבְ ּּכַ ּ ּ ֵרך . ְ ְְוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדַבְעָלה ִמְתּבָ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2170דף [ -ּ

ֹכָלא ִבְרָכאן ִדְלֵעיָלא, ּּבְ ּּבְ א, ּ ּתָ ִבְרָכאן ִדְלּתַ עוְתָרא, ּּבְ ְבִנין, ּּבְ ְבֵני ּבְ, ּבִ ֲּהָדא הוא . ִניןּבִ
ֶבר ְיֵרא ְיָי)תהלים קכח(, ִדְכִתיב י ֵכן ְיבֹוַרך ּגָ ה ּכִ ' ָ ְיָבֶרְכך ה)תהלים קכח(ּוְכִתיב . ְ ִהּנֵ

ָרֵאל לֹום ַעל ִיׂשְ ִנים ְלָבֶניך ׁשָ ָלִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶייך וְרֵאה ּבָ טוב ְירוׁשָ יֹון וְרֵאה ּבְ ִָמּצִ ָּ ּ ּ ּּ ישראל (. ּ

י ַיְפִליא ִלְנדֹור ְוגֹו)ובמדבר ( )סבא קדישא י ֶאְלָעָזר ָפַתח. 'ּ ִאיׁש ּכִ ּ ַמדוַע )ישעיה נ(, ִּרּבִ
אִתי ְוֵאין ִאיׁש ְוגֹו אִתי. 'ּבָ ִריך הוא. ַּמדוַע ּבָ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ָמה ֲחִביִבין ִאיּנון ִיׂשְ ּּכַ ּ ְּ ,

ְרָיין ִּדְבָכל ֲאָתר ְדִאיּנון ׁשַ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ יַנְייהוּ ַכח ּבֵ ּתְ ּהוא ִאׁשְ ִגין ְדָלא ַאְעֵדי , ּ ּּבְ
הֹון ְּרִחימוָתא ִדיֵליה ִמּנְ ּ ִתיב, ּ תֹוָכם)שמות כה(, ַמה ּכְ י ּבְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ ְּוָעׂשו . ּ

א ְדָעְלָמא ִמְקָדׁש ִאְקֵרי, ִּלי ִמְקָדׁש ְסָתם ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ְּדָכל ּבֵ ּ א . ּוָהְּוָהא אוְקמ. ּ ִכיְנּתָ ּוׁשְ
א ּתָ ִניׁשְ   .ַאְקִדיַמת ְלֵבי ּכְ

א ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָרה ַקְדָמָאה ּבְ ַכח ֵמִאיּנון ַעׂשְ ּתְ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ָאה ַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ִגין ִדְבהו , ּ ּּבְ ּ
ִלים ּתְ ִלים ַמה ְדִאׁשְ ּתְ א, ִּאׁשְ ִכיְנּתָ ׁשְ ַקְדִמיָתא ּבִ י ּבְ ְּוִאיּנון ִמְתַקְדׁשֵ ַמרְוָה. ּ ְוָהא . א ִאּתְ

א ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ִזְמָנא ֲחָדא ּבְ ָרה ּבְ ָכחו ַעׂשְ ּתְ ְעָיא ְדִיׁשְ ּּבַ ְּוָלא ֵייתו ִפְסֵקי ִפְסֵקי. ּ ּ ב , ּ ְּדָלא ִיְתַעּכֵ
ְייִפין ִלימו ְדׁשַ ּׁשְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִזְמָנא ַחד ָעֵבד ֵליה קוְדׁשָ ר ָנׁש ּבְ ְּדָהא ּבַ ּ ּ ְּוַאְתִקין ֵליה , ְּ

ְייֵפיּכַ ל ׁשַ ך ַוְיכֹונֲֶנך )דברים לב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲחָדא ּכָ ָהוא ָעׂשְ ָ   )חסר וזהו הוא( .ּ

א ֲחֵזי ְייפֹוי, ּתָ ִלימו ׁשַ ּתְ ר ָנׁש ִאׁשְ יָון ְדּבַ ּּכֵ ְייָפא , ּ ן ְלָכל ׁשַ ּקַ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּתָ ּּבְ
ְדָקא ָיאות ְייָפא ּכַ ְּוׁשַ ַגְווָנא ָדא. ּ י, ּּכְ אּכֵ ּתָ ִניׁשְ א ַאְקִדיַמת ְלֵבי ּכְ ִכיְנּתָ ָּון ִדׁשְ ְעָיין , ּ ּבַ

ֲחָדא ן ּכַ ּמָ חון ּתַ ּכְ ּתַ ָרה ְדִיׁשְ ַּעׂשְ ִלים, ּ ּתְ ִלים ַמה ְדִיׁשְ ּתְ ַקן ּכָֹלא. ְּוִיׁשְ ּוְלָבַתר ְדִאְתּתְ ּ ה . ּ ּוְבּמָ
יקוָנא ְדֹכָלא ִּהיא ּתִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ָרב ָעם )משלי יד(ּכְ א , ְַהְדַרת ֶמֶלך ּבְ ְּוַעל ָדא ַעּמָ
ן יקוָנא ְדגוָפא, ְּדַאְתָייאן ְלָבַתר ּכֵ ְלהו ּתִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ.  

א ִכיְנּתָ ְדָקא ָיאות, ְּוַכד ָאַתת ַאְקִדיַמת ׁשְ ֲחָדא ּכַ א ָלא ַאְתָייאן ּכַ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ א . ּ ּקוְדׁשָ
ִריך הוא ָקאֵרי ּּבְ אִתי ְוֵאין ִאיׁש, ְ ְייֵפי. ֵאין ִאיׁשַמאי ְו. ַּמדוַע ּבָ ֵני ׁשַ ּקְ ְוָלא , ְּדָלא ִמְתּתַ
ִלים ּגוָפא ּתְ ִלים. ִּאׁשְ ּתְ ְּדַכד ּגוָפא ָלא ִאׁשְ ך. ֵאין ִאיׁש, ּ ְוְבִגין ּכָ א . ְּוֵאין ִאיׁש ַדְייָקא, ּ ְוּתָ

א, ֲחֵזי ִלים ְלַתּתָ ּתְ ֲעָתא ְדגוָפא ִאׁשְ ׁשַ ּּבְ ַהא, ּ ה ִעָלָאה ַאְתָיא ְוָעאל ּבְ ְּקדוׁשָ , ּי ּגוָפאּ
ָאה ּתָ ׁש, ְוִאְתָעִביד ּתַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַמּמָ ּּכְ ִמיֵלי , ּוְכֵדין. ּ חון פוָמא ּבְ ְעָיין ְדָלא ִיְפּתְ ּּכָֹלא ּבַ ּּ ּ ּּ

ִלימו ִעָלָאה. ְּדָעְלָמא ׁשְ ָרֵאל ּבִ ִגין ְדָהא ַקְייֵמי ִיׂשְ ּּבְ ּ ה ִעָלָאה, ּ ְקדוּשָׁ י ּבִ ּוִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
י ַיְפִליא ְוגֹו)'במדבר ו(. ָלֵקיהֹוןּחו י ַיְפִליא. ' ִאיׁש ּכִ ֵני . ַמאי ּכִ ַאר ּבְ ְּדִאְתְפַרׁש ִמּשְׁ ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ָעְלָמא א ּכְ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ ִלים, ּ ָחא ׁשְ ּכְ ּתַ ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ָאֵתי . ּוְלִאׁשְ ׁשַ ּּבְ
ָאה ין ֵליה, ְלִאְתַדּכְ ר ָנׁש ְד. ַּמְדּכִ אּּבַ ין ֵליה, ָּבֵעי ְלִאְתַקְדׁשָ ְּמַקְדׁשִ ה . ּ ּוַפְרֵסי ָעֵליה ְקדוּשָׁ ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא ִריך הוא, ּ א ּבְ ה קוְדׁשָ ה ְדִאְתְקַדׁש ּבָ ְּקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ  )חסר(. ְּ

א ָפַתח י ַאּבָ ם ָקְדׁשֹו)תהלים קג( ,ִּרּבִ י ֶאת ְיָי ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ְרִכי ַנְפׁשִ ּמָ.  ְלָדִוד ּבָ ה ּכַ
פוְלָחָנא ְדָמאֵריה ָלא וְלִמְנַדע ּבְ ּכְ ִּאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ּ ְּדָהא ּבְ

רֹוָזא ָקאֵרי ְוָאַמר ֶאֲהבו ֶפִתי ְוגֹו)משלי א(, ּכָ ּ ַעד ָמַתי ְפָתִאים ּתְ ִנים )ירמיה ג(. 'ּ ּ ׁשובו ּבָ ּ
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ּׁשֹוָבִבים ֶאְרָפא ְמׁשובֹוֵתיֶכם ין אוְדֵניהְו. ּ ֵּלית ַמאן ְדַיְרּכִ ּ ְייהו, ּ , ּאֹוַרְייָתא ָקא ַמְכְרָזא ַקּמַ
ח ּגַ   .ְּוֵלית ַמאן ְדַיׁשְ

  ]ב''ו ע''דף קכ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ַהאי ָעְלָמא, ּתָ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ַגִויה , ּבַ ַאר ּבְ ּתְ ִדיר ְוִיׁשְ יב ְדִדיֵליה הוא ּתָ ְּוהוא ָחׁשִ ּ ּ ּ ּ
ָעְלָמא, ןְּלָדֵרי ָדִרי ַּעד ְדִאיהו ָאִזיל ּבְ קוְלָרא, ּ ָּיֲהִבין ֵליה ּבְ ַּעד ְדִאיהו ְיִתיב, ּ ַּדְייִנין , ּ

ֵני ִדיָנא ַאר ּבְ ִקיְנפֹון ִעם ׁשְ ֵּליה ּבְ ַכח ֵליה ַסֵניגֹוָרא. ּּ ּתְ ִזיב ִמן ִדיָנא, ִּאי ִאׁשְ ּתְ . ָּהא ִאׁשְ
יד ְלָאָדם  ִאם ֵיׁש ָעָליו )איוב לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב י ָאֶלף ְלַהּגִ ְַמְלָאך ֵמִליץ ֶאָחד ִמּנִ

ּנו ַויֹאֶמר ְוגֹו רֹו ַוְיֻחּנֶ ָּיׁשְ ָרן. ּהוא ַסֵניגֹוָרא )ב''ו ע''דף קכ(ַמאן . 'ּ ִּאֵלין עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּ ,
ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ׁשַ ר ָנׁש ּבְ ְּדַקְייֵמי ָעֵליה ְדּבַ ּ ּ ּ ְּ.  

ח ָע ּכַ ּתְ ְלָקא ִמן ָעְלָמא, ֵּליה ַסֵניגֹוָראְוִאי ָלא ִיׁשְ ָּהא ִאְתַחָייב ִמן ִדיָנא ְלִאְסּתַ ּ ּ .
א קוְלָרא ְדַמְלּכָ ִכיב ּבְ ד ִאיהו ׁשָ ֲעָתא ּכַ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ָּחָמא ְדַאְתָיין , ַּעד ְדָזִקיף ֵעינֹוי, ּ

ֵרין יה ּתְ ַהאי ָעְלָמא, ְּלַגּבֵ ל ַמה ְדָעִביד ּבְ יה ּכָ ְּדַכְתִבין ַקּמֵ ּ ְּוָכל ַמה ְדַאִפיק ִמן פוָמא. ּ ּּ ּ ,
יה)א חושבנא''נ(ְּוָיִהיב ִדיָנא  ּ ַעל ּכָֹלא ְוַכְתִבין ַקּמֵ ה )עמוס ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ י ִהּנֵ  ּכִ

יחֹו ְוגֹו יד ְלָאָדם ַמה ׂשִ ּיֹוֵצר ָהִרים ובֹוֵרא רוַח וַמּגִ ּ ְּוהוא אֹוֵדי ָעַלְייהו. 'ּ ּ.  

ִגין, ַמאי ַטֲעָמא ּ ְדַההוא עֹוָבָדא ְדִאיהו ָעִבידּבְ ּ ּ ַּסְלָקא ְוַקְייָמא ָעֵליה ְלַאְסֲהָדא , ּ ּ ּ
יה יה, ְּוַקְייִמין ְלַאְסֲהָדא ָעֵליה, ּּבֵ ימו ַקּמֵ ין ְוִאְתְרׁשִ ְּוֻכְלהו ַנְחּתִ ּ ּ יה, ּ ְוָלא , ְּוַקְייֵמי ַקּמֵ

יה ָרן ִמּנֵ ַההו, ִּמְתַעּבְ הו ּבְ ֲעָתא ְדִאְתָדן ּבְ ַּעד ׁשַ ּ ּ א ֲחֵזי. א ָעְלָמאּ ל ִאיּנון ִמִלין , ּתָ ּּכָ ּ
ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ יה, ְּדָעִביד ּבַ ְלהו ְזִמיִנין ְוַקְייֵמי ְלַאְסֲהָדא ּבֵ ּּכֻ ּ ְּוָלא ִאְתֲאִבידו , ּ

יה   .ִּמיּנֵ

ֲעָתא ְדַמְפֵקי ֵליה ְלִקְבָרא ּוְבׁשַ ּ יה, ּּ ָדן ְוָאְזֵלי ַקּמֵ ְלהו ִמְתַעּתְ ּּכֻ ּ רֹוֵזי ַמְכְרֵזיּוְתַלת. ּ ַחד .  ּכָ
יה ָמאֵליה, ְּוַחד ִמיִמיֵניה, ַּקּמֵ ָמאֵריה. ְּוַחד ִמּשְׂ ְּוָאְמֵרי ָדא ְפַלְנָייא ְדָמִריד ּבְ ּ ָמִריד . ּּ

א, ְּלֵעיָלא אֹוַרְייָתא, ָמִריד ְלַתּתָ ִפיקודֹוי, ָמִריד ּבְ ָּחמו ִמלֹוי, ָּחמו עֹוָבדֹוי. ָּמִריד ּבְ ַטב , ּ
ֵּליה ְדָלא    .ִאְבֵריּ

י ִקְבָרא ְייהו ָעֵליה, ַּעד ְדָמֵטי ְלַגּבֵ ְלהו ֵמִתין ִאְתַרְגזון ִמדוְכּתַ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוַאְמֵרי ַווי ַווי ְדָדא , ּ
ַגָוון ּעֹוָבדֹוי וִמלֹוי ַאְקְדָמן ְוָעאִלין ְלִקְבָרא. ִּאְתְקַבר ּבְ ְּוַקְייֵמי ָעֵליה ְדַההוא ּגוָפא, ּ ּ ּ ּ ,

ְּורוֵחיה ָאְזָלא ְו אטּ ָלא ַעל ּגוָפא, ׁשָ ּוִמְתַאּבְ ֵבי ִקְבֵרי. ּ ר ָנׁש ִאְתְטַמר ּבְ יָון ְדּבַ ּדוָמ, ּּכֵ ה ''ּ
חֹות ְיֵדיה)א קאים''ס(ָקִדים  י ִדיָנא, ּ ְוָנִפיק ּתְ ָלָתא ּבֵ ִּדי ְמָמָנן ַעל ִדיָנא ְדִקְבָרא, ּּתְ ּ ּ ,

יַדְייהו א ּבִ ְרִביֵטי ְדֶאּשָׁ ּוְתַלת ׁשַ ּ ֲחָדאְּוַדְייִנין רו, ּ ַּווי ַעל ַההוא ִדיָנא. ָּחא ְוגוָפא ּכַ ַווי , ּ
  .ַעל עֹוָבדֹוי
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א קוְלָרא ְדַמְלּכָ ִפיס ּבְ ֲעָתא ְדִאיהו ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ָדן ִדיֵניה, ּ ְּוִאּתְ ּ ִלים, ּ ּתְ ַכח , ְוִאׁשְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ
א ָנִחית. ָּעֵליה ַסֵניגֹוְרָיא ָנא , ְלַרְגלֹוי, ְּוָקִאים ָקֵמיה, ְּוַסְנִטיָרא ְדַמְלּכָ ּנָ ְוַחד ַסְייָפא ׁשִ

יֵדיה   .ּּבִ

ר ָנׁש ֵעינֹוי א , ָזִקיף ּבַ ֶאּשָׁ יָתא ְדִמְתַלֲהָטן ּבְ יה ַאְדָהִכי ָחֵמי )דזיוא(ְּוָחֵמי ּכְֹתֵלי ּבֵ ּ ִמּנֵ ּ
יה ּכוֵליה ָמֵלי ַעְייִנין ֵּליה ַקּמֵ ּ ּ יה ְדַבר ָנׁש, ּ א ְדָלִהיט ַקּמֵ יה ֶאּשָׁ ְּלבוׁשֵ ּ ּ ּי הוא ַוַדאיָהִכ. ּ ּ ,

ׁשוָקא א ָחמו ַמְלָאָכא ּבְ ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ ְּדָהא ּכַ ּ יה, ּ א ָלא ָחָמאן , ְּוַקְייֵמי ַקּמֵ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ּוׁשְ
  .ֵּליה

יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְוגֹו)תהלים קד(ָהא ּכְ ְֵהיך ָיִכיל ְלִאְתֲחָזָאה . 'ּ עֹוׂשֶ

ַאְרָעא ֶּאָלא ִמָל. ּבְ ָּהא אוְקמוָה, ּה ָדאּ ְּדֵכיָון ְדָנִחית ַמְלָאָכא ְלַאְרָעא, ּ ׁש , ּ ִאְתְלּבַ
גוָפא ְּוִאְתַחֵזי ְלַמאן ְדִאְתֲחֵזי, ּּבְ יה, ּ ׁש ּבֵ א ְדִאְתְלּבַ ַההוא ְלבוׁשָ ּּבְ ּ ּ ָלא ָיִכיל , ְוִאי ָלאו. ּ

ל ֵליה ָעְלָמא וְלִאְתֲחָזָאה ְּלִמְסּבַ ּכֵ. ּ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֵני ָעְלָמא ְצִריִכין ֵליהּכָ ּן ַהאי ְדָכל ּבְ ּ.  

יה ְוכו ַחְרּבֵ ַלת ִטִפין ּבְ ּּתְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא', ּ יָון ְדָחֵמי ֵליה. ּ ּּכֵ ל ּגוֵפיה , ּ ִּאְזַדְעָזע ּכָ ּ ּ
ְּורוֵחיה ִכיך, ּ יה ָלא ׁשָ ְְוִלּבֵ א ְדָכל ּגוָפא, ּ ִגין ְדִאיהו ַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ ְּורוָחא ִד. ּ ָכל ּ ּיֵליה ַאְזָלא ּבְ

ְייֵפי ּגוָפא ְייהו, ּׁשַ ִאיל ִמּנַ ּתְ ִאיל ֵמַחְבֵריה, ְּוִאׁשְ ּתְ ַבר ָנׁש ְדִאׁשְ ּּכְ . ְְלֵמַהך ַלֲאָתר ַאֲחָרא, ּ
ֵדין הוא אֹוֵמר ַווי ַעל ַמה ְדֲעַבד ּּכְ ֶּאָלא ִאי ַאְקִדים ַאְסָווָתא , ְּוָלא ְמַהְנָייא ֵליה, ּ ּ

ִּדְתׁשוָבה ֲעָתאַעד ָלא, ּ   . ָמָטא ַהִהיא ׁשַ

ר ָנׁש ָּדִחיל ַההוא ּבַ ָרא ְוָלא ָיִכיל, ּ יָון ְדָחֵמי ְדָלא ָיִכיל. ּוָבֵעי ְלִאְתַטּמְ ּּכֵ ּהוא ָפַתח , ּ ּ
יה, ֵעינֹוי ָלא ּבֵ ּכְ ְּוִאית ֵליה ְלִאְסּתַ ַעְייִנין ְפִקיִחין, ּ יה ּבְ ל ּבֵ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּוְכֵדין הוא ָמִסיר . ּ ּ

ְרֵמיה ְו יהּּגַ ֲעָתא. ַּנְפׁשֵ א, ְּוַההוא ׁשַ ּהוא ִעיָדן ְדִדיָנא ַרּבָ ּ ַהאי , ּ יה ּבְ ָדן ּבֵ ר ָנׁש ִאּתְ ְּדּבַ ּ ּ
ְייֵפי ּגוָפא. ָעְלָמא ָכל ׁשַ ּוְכֵדין רוָחא ָאְזָלא ּבְ ּ ִאיל ִמיַנְייהו, ּ ּתְ ְייִפין, ְּוִאׁשְ ָכל ׁשַ אט ּבְ , ְוׁשָ

ְלהו ִמְזַדְעְזָעןְּוִאְזַדְעְזָעא ְלָכל ִסְטִרין ְוָכל ׁשַ ְּייֵפי ּגוָפא ּכֻ ּ ּּ.  

ְייָפא ְייָפא ְוׁשַ ד ָמָטא רוָחא ְלָכל ׁשַ יה, ּּכַ ִאיל ִמּנֵ ּתְ ְייָפא. ְּוִאׁשְ , ָּנַפל ִזיָעא ַעל ַההוא ׁשַ
יה ִליק ִמּנֵ ְּורוָחא ִאְסּתָ ְייָפא. ּ ּוִמַיד ִמית ַההוא ׁשַ ֻכְלהו. ּּ ְּוֵכן ּבְ ּ.  

יָון ְדָמֵטי רוָחא ְל ּּכֵ ל ּגוָפא, ֵּמיַפקּ ִאיל ִמּכָ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ א ַקְייָמא ָעֵליה, ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ּּכְ ּ .
ּוִמַיד ַפְרָחא ִמן ּגוָפא ּּ ה. ּ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדִאְתְדַבק ּבָ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא ִדְרִחיִקין , ּ ּּ ּ

ה ה, ִּמּנָ ִקין ּבָ ְּוָלא ִמְתַדּבְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף קכ - 'גזוהר חלק [

ד ָנִפק ֵמַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּכַ ר ּבַ י ִדיָנא ַאְעּבַ ה ּבֵ ַּחד ַההוא ִדיָנא ִעָלָאה . ְּוַכּמָ ּ ּ
ד ָנִפיק רוָחא ִמן ּגוָפא, ְּדָקָאַמָרן ּּכַ יה, ְּוַחד ִדיָנא. ּ ד עֹוָבדֹוי וִמלֹוי ָאְזִלין ַקּמֵ ּּכַ ְוָכרֹוֵזי , ּּ

ד ָעֵייל ְלִקְבָרא , יָנאְּוַחד ִד. ַמְכְרֵזי ֲעלֹוי ְּוַחד ִדיָנא ְדִקְבָרא )א''ז ע''דף קכ(ּכַ ְּוַחד ִדיָנא . ּ
א ם. ְּדתֹוַלֲעּתָ ְּוַחד ִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ָעְלָמא. ּ אט ּבְ ְּוַחד ִדיָנא ְדרוָחא ְדַאְזָלא ְוׁשָ ּ ּ ח , ּ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2173דף [ -ּ

ִלימו עֹוָבדֹוי, ֲאָתר ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ְבָעה . ּ ר ָנׁש. ִּעָדִנין ַיְחְלפון ֲעלֹויּוַדאי ׁשִ ֵעי ּבַ ך ּבָ ִגין ּכַ , ְּבְ
ַהאי ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ ד ִאיהו ִאׁשְ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ְּלַדֲחָלא ִמן ָמאֵריה, ּּכַ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ

עֹוָבדֹוי י ָמֵריה, ּבְ ְייהו ַקּמֵ ְּוֵייתוב ִמּנַ ּ ּ.  

ִא א ּבְ ל ָדִוד ַמְלּכָ ּכַ ד ִאְסּתְ ּיּנון ִדיִנין ְדַבר ָנׁשּּכַ ּ ָלק ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ ד ִאְסּתַ ַּאְקִדים , ּּכַ
י ֶאת ְיָי)תהלים קג(, ְוָאַמר ַרִכי ַנְפׁשִ פוק ֵמָעְלָמא,  ּבָ ַּעד ְדָלא ּתִ א ְדַאְנּתְ , ּּ ּתָ ַּהׁשְ

ַכַחת ִעם ּגוָפא ּתְ ם ָקְדׁשֹו. ִּאׁשְ ְייֵפי ְדִמׁשְ, ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ׁשֵ ַּאּתון ׁשַ רוָחאּ ֵפי ּבְ ּתְ א , ּּתַ ּתָ ַהׁשְ
כֹון ָכַחת ִעּמְ ּתְ א, ְּדִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְקִדימו ְלָבְרָכא ׁשְ ּ יְכלון , ַעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמָנא, ּ ְּדָלא ּתֵ ּּ

ּוְלאֹוָדָאה ָעַלְייכו, ְּלָבְרָכא ֵליה ּ.  

י ַיְפִליא ִלְנדֹור ֶנֶדר א ֲחֵזי ִאיׁש ּכִ ָּנִזיר ְדַאְקִדים , ּּתָ ַהאי ָעְלָמאּ א , ּבְ ְּלִאְתַקְדׁשָ
ה ְדָמאֵריה  ְקדוׁשָ ּּבִ ּ ָכר ַיִזיר חֹוֶמץ ַיִין ְוגֹו)במדבר ו(ּ ּ ִמַיִין ְוׁשֵ ָלא. 'ּ ּכְ יָון , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ּכֵ
ְּדָאִסיר ֵליה ַחְמָרא ה, ּ ּתְ ְוגֹו. ֲעָנִבים ָלּמָ ׁשְ ָכר ַאל ּתֵ ִתיב ַיִין ְוׁשֵ ַכֲהֵני ּכְ ָיכֹול ', ְּדָהא ּבְ

ֵרי, ֲעָנִבים ָנֵמי ָלא ֲעָנִבים ׁשָ ִזיר. ּבַ   .ַּמאי ַטְעָמא ָאַסר ֵליה ֲעָנִבים, ָהָכא ַלּנָ

ּוִמָלה ָדא, ּעֹוָבָדא ָדא, ֶּאָלא ָּרָזא ִעָלָאה הוא, ּּ ֹכָלא, ּ א ִמן ִדיָנא ּבְ ְּלִאְתָפְרׁשָ ּ ְוָהא . ּ
יה ָאָדם ַקְדָמָא ְּיִדיָעא ַההוא ִאיָלָנא ְדָחב ּבֵ ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה. ֲעָנִבים ֲהוֹו, הּ ּ ְּדָהא , ּ

ָכר ַוֲעָנִבים ִסְטָרא ַחד ִאְתֲאָחדו, ַיִין ְוׁשֵ ַּיִין ְלֵעיָלא ְואֹוְקמוָה. ּּבְ ָמאָלא. ּ ָכר ִלׂשְ ְּדָהא , ׁשֵ
ָכר ִמַיִין ָנְפָקא ְייהו. ׁשֵ ְלהו ְלַגּבַ ֲּעָנִבים ְדָכִניׁש ּכֻ ּ ְּוָדא הוא ִאיָלָנא ְד, ּּ יה ָאָדם ּ ָּחב ּבֵ

ַחד ִסְטָרא ִאְתֲאָחד. ַקְדָמָאה ך ּכָֹלא ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ִביק ְמֵהיְמנוָתא . ְ יָמא ְדַהאי ָנִזיר ׁשָ ְּוִאי ּתֵ ּ
לום,  ָלאו ָהִכי)א כלום''ס(. ִּעָלָאה ָמאָלא ּכְ ַטר ׂשְ יה עֹוָבָדא ִמּסְ ֶּאָלא ָלא ִאְתֲחֵזי ּבֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבאְּדָהִכי אֹוִליְפ, ּתָ ָּנא ִמּסִ ֵדל ֶפַרע . ְּוָהִכי הוא, ּ ִתיב ּגַ ּּכְ ּ
ַער ֹראׁשֹו יה ְוִדיְקֵניה, ׂשְ ַער ֵריׁשֵ י ׂשְ ֵעי ְדִיְתְרּבֵ ּּבָ ּ ָכר ַוֲעָנִבים, ּּ ִגין , ְּוִיְתְפִרׁש ִמַיִין ְוׁשֵ ּבְ

ָמאָלא ְּדֻכְלהו ְסָטר ׂשְ ֲעָרא, ּּ ְלָיין ׂשַ א ִעָלָאהַיִי. ְוָלא ּתַ יה . ּן ִאיּמָ ָכר ִסְטָרא ַדֲאִחידו ּבֵ ּׁשֵ ּ
ֲעָרא ֵלי ׂשַ ד ְסִליקו ֵליָוֵאי ְלַההוא ֲאָתר. ֵּליָוֵאי ְוַנְפֵקי ִמַיִין ִעָלָאה ְוָלא ּתָ ך ּכַ ּוְבִגין ּכָ ּ ְּ ,

ֲעָרא ִדְלהֹון ל ׂשַ ֲעָיין ְלַאְעְבָרא ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבָ ל ְּוֶהֱעִבירו )במדבר ח(ּכְ  ַתַער ַעל ּכָ
ָרם ׂשָ   .)ב''א ע''קכ( .ּבְ

ָאה ּתָ א ּתַ ָכר ְלַגָווה, ֲעָנִבים ִאיּמָ ְּדָכִניׁש ַיִין ְוׁשֵ ּ ל ְסָטר , ּ ְּוַעל ָדא ִאְתְפַרׁש ִמּכָ ּ
ָמאָלא יה, ׂשְ ְּדָלא ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא ִדיְלהֹון ְלַגּבֵ ּ ֲעָרא ְוִדיְקָנא. ּ ֵלי ׂשַ . ֲּעָנִבים ָדא ָלא ּתָ

ֲעָראְּדָה ְעָייא ְלַסְפָרא ׂשַ א ּבַ ּא נוְקּבָ ְדכוָרא, ּ ד ַאְתָיא ְלִאְזַדְווָגא ּבִ ּּכַ ּ ְּוָהא ִדיְקָנא ָלא , ּ
ה ַכח ּבָ ּתְ א ְוִדיְקָנא. ִּאׁשְ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ֵלי ׂשַ ך הוא ּתָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה , ְ  ְנִזיר )שופטים יג(ּ

ָּפִריׁש ִמִדיָנא ּכָֹלא, ְוָלא ְנִזיר ְיָי, ֱאֹלִהים ִאְקֵרי ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶפׁש ְוגֹו, ַּעל ָדא ּכְ ר ָחָטא ַעל ַהּנָ ַעל ַנְפׁשֹו ָלא . 'ְּוִכֶפר ָעָליו ֵמֲאׁשֶ
ִתיב ֶפׁש ְסָתם, ּכְ ּוַמאי ִאיהו. ֶּאָלא ַעל ַהּנָ ִתיב . ְּדִאְקֵרי ֶנֶפׁש, ָּדא ֲעָנִבים. ּ ְּוַעל ָדא ּכְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ִגין ִדְסָט, ָחָטא ָכר הואּּבְ ּר ִדיֵליה ַיִין ְוׁשֵ ּ יה ֲאָתר ִדיָנא, ּ ְּוָגַרע ִמּנֵ . ַמאי ָחָטא, ָחָטא. ּ
ֶפׁש ל ַהּנֶ ַרע ִדיָנא ׁשֶ ֶּאָלא ּגָ ּ.  

ֲהַדְייהו. ֲּאַמאי ְוִכֶפר ָעָליו, ִאי ָהִכי ָרא ּבַ א ָקא ַאְתָיא ְלִאְתַחּבְ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ ּּבְ ְוָלא , ּ
ָלן ֵליה ָהֵני ַאְתֵר ַכֲהָנא, יְּמַקּבְ ֵלך ּבְ ְַעד ְדִיּמָ ִּויַכֵפר ָעֵליה, ּ ֵדי לֹון ְלַבר , ּ ִגין ְדִאיהו ׁשָ ּּבְ ּ

ַקְדִמיָתא ְייהו, ּבְ א ָאֵתי ְלַגּבַ ּתָ יָון ְדַהׁשְ ּּכֵ ּקוָנא ְדַכָפָרה, ּ ָרא ּתִ ֵעי ְלִאְתַחּבְ ּּבָ ּ לון ֵליה, ּ ִּויַקּבְ ּ ,
ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִמָלה ּ   .)ודאי בכלא(. ּ

יָמאְוִאי ְמׁשֹון ְנִזיר ֱאֹלִהים ֲהָוה,  ּתֵ ׁש, ׁשִ ִפיר הוא ִמָלה. ֲאַמאי ִאְתַעּנָ ֶּאָלא ׁשַ ּּ ְּדָבַעל , ּ
ת ֵאל ֵנָכר ִדיֵדיה. ּבַ ָרא ּבְ ַּוֲהָוה ֵליה ְלִאְתַחּבְ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה, ּ ּּבְ ְּוהוא ְדֲהָוה ַקִדיׁש. ּ ּ ּ ,

ַבת ֵאל ֵנָכר ה ּבְ ִביק ַאְתֵריה,ַּאְעָרב ַהִהיא ְקדוּשָׁ ה, ּ ְוׁשָ ְּדִאְתֲחֵזי ְלַהִהיא ְקדוּשָׁ ך , ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ׁש   .ִאְתַעּנָ

  ]ב''ז ע''דף קכ -' גזוהר חלק [

ַההוא ָעְלָמא, ְּוִאית ַמאן ְדָאַמר ְּדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ִגין ְדָאַמר . ּ ַּמאי ַטְעָמא ּבְ
ים)ז''שופטים ט( ּתִ י ִעם ְפִלׁשְ ּ ָתמות ַנְפׁשִ ֵאי,ּ ּתָ חוָלָקא ִדְפִלׁשְ ּ וָמַסר חוָלֵקיה ּבְ ּ ּ ּ ִּדְימות , ּ ּּ

ַההוא ָעְלָמא הֹון ּבְ יה ִעּמְ ַּנְפׁשֵ ך . ּ ְֵלך ֵלך ַאְמִרין , ֲהוֹו ַמְכְרֵזי ַעל ְנִזיָרא )ב''ז ע''דף קכ(ְּכַ ְ

ְקַרב, ְסחֹור ְסחֹור, ְנִזיָרא ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. ְלַכְרָמא ָלא ּתִ ּ ּ.  

הוֵליָו ִתיב ּבְ ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ַהֶזה ֲעֵליֶהם ֵמי ַחָטאת )במדבר ח(, ֵּאי ַמה ּכְ ּ ְוֹכה ַתֲעׂשֶ ּ
ָרם ׂשָ ל ּבְ ֲעָרא. ְּוֶהֱעִבירו ַתַער ַעל ּכָ יָון ְדַעְבֵרי ׂשַ ֵדין ִאְקֵרי ֵליָוֵאי , ְּוַעְבֵדי ּכוֵלי ַהאי, ּּכֵ ּכְ

ִג. ְוָלא ָקדֹוׁש, ָטהֹור ּין ְדִאְתְפַרׁש ֵמַהאי ִסְטָראֲאָבל ַהאי ָנִזיר ּבְ ִאְקֵרי ָקדֹוׁש ְוָלא , ּ
ִתיב. ָטהֹור ך ּכְ ִגין ּכַ ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו ְוגֹו, ְּבְ ר ַיִזיר ַלְיָי ָקדֹוׁש ִיְהֶיה ְוגֹו' ּכָ   .'ֲּאׁשֶ

ַער ֹראׁשֹו ֵדל ֶפַרע ׂשְ ּּגַ יב, ּ ום ָהא ִדְכּתִ ִּמּשׁ ֲעַמ)דניאל ז(, ּ ה ּכַ ַער ֵראׁשֵ ּ וׂשְ , ר ְנֵקאּ
ִּדְבַהאי ָדֵמי ְלַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּ ּ ר ַרב. ּ י ְיהוָדה ּבַ מֹוַדע , ָּאַמר ִרּבִ ּתְ ׁש ִאׁשְ ֲעֵרי ַמּמָ ׂשַ ּבְ

א ְּדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ יב, ּ ִלים)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ ְלּתַ   .ּ ֶקִוּצֹוָתיו ּתַ

ְמעֹון י ׁשִ אֵני ִרּבִ א, ּתָ ֵני ָנׁשָ ֲעָראַמ, ִאְלָמֵלי ַיְדֵעי ּבְ ַהאי ׂשַ ּוְבָרָזא , אי ָקַאְמֵרי ּבְ
ִּדיֵליה ָרָזא ְדָרִזין)א בהני שערי ובהני מילין''ס(, ּ ָמה ְדִאיהו ּבְ ּ ּכְ ּ מֹוְדָען ְלָמאֵריהֹון, ּ ּתְ , ִאׁשְ

ָחְכְמָתא ִעָלָאה אן ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא. ּּבְ ְתֵרי , ַּעד ּכָ אן וְלָהְלָאה ּכִ  ,ּתֹוָרה )א סתרי''נ(ִּמּכָ
ה ֹקֶדׁש ַלְיָי)שעיה כגי( ּ ַסְחָרה ְוֶאְתַנּנָ אמר אברהם המגיה להסיר מכשול מדרך המעיינים . ּ

אשר לא הופיע עליהם עדין אור בקבלה השומע ישמע והמבין יבין כי כל המלות אשר הביא 
חוטמא , חללי דמוחא, שערי דרישא, י בזה הספר הקדוש כגון מצחא דגולגלתא''האלהי רשב

' ית' ורגלין וזולתם מהכלים הגשמיים ותארים אחרים שתאר בהם ה, ידין, ניןאוד, דעתיקא
, ובפרט באדרא קדישא רבא ובאדרא קדישא זוטא כי באלו השני מקומות רבו התארים הללו

הלא המה מורים מדות וספירות וענינים פנמיים שכליים וכל האברים שבנו החכמים הללו הם 
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סתומים ונעלמים דבר גשמי וחמרי חלילה וחס כי אין דמיון לדמיון וסימנים לדברים לא לשום 
 .ר''אכי. יצילנו משגיאות' וביננו בשום צד מהצדדים וכל שכן מצד העצם והתבנית ה' בינו ית

  האדרא רבא קדישא

ְנָיא ְמעֹון ְלַחְבַרָייא, ּתַ י ׁשִ ַקְייָמא ְדַחד ַסְמָכא, ָּאַמר ַרּבִ ַּעד ֵאיַמת ֵניִתיב ּבְ ִתיב. ּ  ּכְ
ָ ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך)תהלים קיט( ּוָמאֵרי ְדחֹוָבא ָדִחיק, יֹוִמין ְזִעיִרין. ּ ּ רֹוָזא . ּ ּכָ

ל יֹוָמא ּוְמַחְצֵדי ַחְקָלא ְזִעיִרין ִאיּנון, ָקאֵרי ּכָ ּ ׁשוֵלי . ּ ְּוִאיְנהו ּבְ ְרָמא)א בשורי''נ(ּ ָלא .  ּכַ
ָחן ּגְ ָמה ְדָיאותְלָאן , ְוָלא ַיְדִעין, ַאׁשְ ֲּאָתר ָאְזִלין ּכְ ָנׁשו ַחְבַרָייא ְלֵבי ִאָדָרא. ּ ִּאְתּכָ ּ ,

יֵדיכֹון ְרָיין ַסְייֵפי ְורוְמֵחי ּבִ ין ׁשַ ׁשִ ְּמלוּבָ ִתּקוֵניכֹון, ּ ִּאְזְדָרזו ּבְ ֵעיָטא. ּ ָחְכְמָתא, ּבְ . ּבְ
סוְכְלָתנו ּּבְ א. ּ ַדְעּתָ ֵחיזו. ּבְ ַיִדין. ּּבְ ַרְגִלין . ּבְ ַּאְמִלכו ֲעֵליכֹון . )בחילא דידין ורגליןא ''נ(ּבְ

ּ ְדִבְרׁשוֵתיה ַחֵיי ומֹוָתא)א למלכא''ס(ְלַמאן  ּ ּ ְּלִמְגַזר ִמִלין ִדְקׁשֹוט. ּּ י ֶעְליֹוִנין . ּ ִּמִלין ְדַקִדיׁשֵ ּ ּ
ַמע ְלהו, ַּצְייֵתי ְלהו ּוְלִמְנַדע ְלהו, ַּוֲחָדאן ְלִמׁשְ ּ ּ.  

ְמעֹון וָבָכה י ׁשִ ֵליָנאְו, ָּיִתיב ַרּבִ ֵליָנא, ָאַמר ַווי ִאי ּגָ ן . ַווי ִאי ָלא ּגָ ּמָ ַּחְבַרָייא ְדֲהָוה ּתַ
יקו ּתִ א ְוָאַמר ֵליה. ִּאׁשְ י ַאּבָ יה ְדֹמר ְלַגָלָאה, ָּקם ִרּבִ ִּאי ִניָחא ַקּמֵ ּ ִתיב , ּ  )תהלים כה(ָהא ּכְ

א ּבְ, סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו ְּוָהא ַחְבַרָייא ִאֵלין ַדֲחִלין ְדקוְדׁשָ ִּריך הוא ִאיּנוןּ ּ ּוְכַבר ָעאלו , ְ ּ
ָנא ּכְ ִאָדָרא ְדֵבי ַמׁשְ הֹון ָעאלו, ּּבְ הֹון ַנְפקו, ִּמּנְ   .ִּמּנְ
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אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ יה ְדַרּבִ ִּאְתָמנו ַחְבַרָייא ַקּמֵ ּ ָכחו, ּ ּתְ ֵריה, ְּוִאׁשְ י ֶאְלָעָזר ּבְ י . ִּרּבִ ְוִרּבִ
א י ְיהוָדה.ַאּבָ ר ַיֲעֹקב. ּ ְוִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ י ִיְצָחק. ְוִרּבִ ר ַרב. ְוִרּבִ י ִחְזִקָיה ּבַ י ִחָייא. ְּוִרּבִ . ּוִרּבִ

י יֹוֵסי י ֵייָסא. ְוִרּבִ ְמעֹון. ְוִרּבִ י ׁשִ ָען ַזְקפו ְלֵעיָלא, ְּיִדין ָיַהבו ְלַרּבִ ְּוֶאְצּבְ ַחְקָלא . ּ ְּוָעאלו ּבְ
יֵני ִאיָלֵני ְוָי ְמעֹון ְוַצֵלי ְצלֹוֵתיה. ְּתבוּבֵ י ׁשִ ָּקם ַרּבִ ַגַווְייהו ְוָאַמר, ּ ָּיִתיב ּבְ ִוי , ּ ל ַחד ְיׁשַ ּּכָ
תוְקֵפיה ְּידֹוי ּבְ וו ְיַדְייהו. ּּ ּׁשַ ה )דברים כז(ְּוָנִסיב לֹון ָפַתח ְוָאַמר , ּ ר ַיֲעׂשֶ ּ ָארור ָהִאיׁש ֲאׁשֶ

ה ְיֵדי ָחָרׁש  ָכה ַמֲעׂשֵ ֶתר ְוָעּנו) א''ח ע'' קכדף(ֶּפֶסל וַמּסֵ ּסָ ם ּבַ ָלם )א כל העם''ס( ְּוׂשָ ּ ּכֻ
  .ְּוָאְמרו ָאֵמן

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ . ֲאַמאי ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי,  ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי)תהלים קיט(, ָּפַתח ַרּבִ
ום ְדֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך ִָמּשׁ ּ ּ ַָמאי ֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך. ּ ּּתֹוָרה ִדְלֵעיָלא, ּ ְטָלא ִאי ָלא ְּד. ּ ִּאיִהי ִמְתּבַ

ִתּקונֹוי  ַמר. ּ ָדא)א שמא''ס(ִּיְתֲעִביד ּבְ יק יֹוִמין ִאּתְ ִתיב . ּוְלַעּתִ ֶריך )דברים לג(ּכְ ְ ַאׁשְ

ָרֵאל ִמי ָכמֹוך ֵאִלים ְיָי )שמות טו(, ּוְכִתיב. ִָיׂשְ   .ָ ִמי ָכמֹוך ּבָ

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ י, ָּקָרא ְלִרּבִ ְטָרא ַאֲחָרא, ּהּאֹוְתֵביה ַקּמֵ א ִמּסִ י ַאּבָ ְוָאַמר ֲאָנן , ּוְלַרּבִ
ָלָלא ְדכֹוָלא ָקנו ַקָייִמין. ּּכְ א ִאְתּתְ ּתָ יקו. ַּעד ַהׁשְ ּתִ ְמֵעי ָקָלא, ִּאׁשְ ְּוַאְרּכוָבָתן ָדא ְלָדא , ׁשַ

ן ֵפי. ַמאי ָקָלא. ַנְקׁשָ ּנְ ָּקָלא ִדְכנוְפָייא ִעָלָאה ְדִמְתּכַ ּ ּּ.  
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י ׁשִ ְמֲעך ָיֵראִתי )חבקוק ג(, ְמעֹון ְוָאַמרַּחֵדי ַרּבִ י ׁשִ ַמְעּתִ  ָהָתם )ב''ח ע''קל( )אמר( .ְָיָי ׁשָ
ְלָייא ִמְלָתא. ֵּיאֹות ֲהָוה ְלֶמֱהִוי ָדִחיל ֲחִביבוָתא ּתַ ֲּאָנן ּבַ יב, ּ ְוָאַהְבּתָ ֶאת  )דברים ו(, ִּדְכּתִ

י ֶאְתֶכם ְוגֹו)מלאכי א( ּוְכִתיב, םֵמַאֲהַבת ְיָי ֶאְתֶכ )דברים ז( ּוְכִתיב, ְָיָי ֱאֹלֶהיך   .' ָאַהְבּתִ

ְמעֹון ָפַתח ְוָאַמר י ׁשִ ה ָדָבר)משלי יא(, ַּרּבִ ּ הֹוֵלך ָרִכיל ְמַגֶלה ּסֹוד ְוֶנֱאַמן רוַח ְמַכּסֶ ּ ְ .
ָיא, ְהֹוֵלך ָרִכיל ֵעי ֵליה )כיון דאתמר רכיל אמאי הולך(, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ ּ ִאיׁש ָרִכיל ִמּבָ

רוֵחיה. ְ ַמאן הֹוֵלך,ְלֵמיַמר ב ּבְ ֶּאָלא ַמאן ְדָלא ִאְתְייׁשָ ּ ּ ַּההוא ִמָלה , ְוָלא ֲהִוי ְמֵהיָמָנא, ּ ּ
ַמע ַמָיא, ְּדׁשָ ִחיְזָרא ּבְ ַגִוויה ּכְ ָּאִזיל ּבְ י ֵליה ְלַבר, ּ ַּעד ְדָרּמֵ ום ְדֵלית . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִּמּשׁ ּ

ּרוֵחיה רוָחא ְדִקיוָמא ּ ּ ּ ֲּאָבל ַמאן ְדרוֵח. ּּ ּיה רוָחא ְדִקיוָמאּ ּ ּ ִתיב, ּּ יה ּכְ ה , ּּבֵ ְּוֶנֱאַמן רוַח ְמַכּסֶ
ִּקיוָמא ְדרוָחא, ְּוֶנֱאַמן רוַח. ָדָבר ּ רוָחא )ותקעתיו יתד במקום נאמן) ב''ישעיה כ(כמו (. ּ ּ ּבְ

ְלָייא  ׂשָ)קהלת ה( ,ּוְכִתיב. ִּמְלָתא )א ברזא''נ(ּתַ ן ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ   .ֶָרךּ

ָרָזא ְּוֵלית ָעְלָמא ִמְתַקְייָמא ֶאָלא ּבְ ִמֵלי ָעְלָמא ִאְצְטִריך ָרָזא)א''ח ע''קל(ְוִכי ִאי . ּ ְ ּבְ ּ .
יק יֹוִמין ִמִלין ָרִזין ְדָרַזָייא ְדַעּתִ ּּבְ ּ ְּדָלא ִאְתַמְסָראן ֲאִפילו ְלַמְלָאִכין ִעָלִאין ַעל ַאַחת , ּ ּּ ּ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ י . ּכַ ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ ַמָיא ָלא ֵאיָמא ְדֵיִציתון , ׁשִ ִּלׁשְ ּ ְלַאְרָעא ָלא , )א דיציתן''ס(ּ
ַמע ְּדָהא ֲאָנן ִקיוֵמי ָעְלִמין, ֵּאיָמא ְדִתׁשְ ָנא ָרִזין ְדָרִזין. ּ ָרֵזי , ּּתָ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ד ָפַתח ַרּבִ ּּכַ

  .ַּוֲחֵבִרין ִאְתַחְלָחלו, ִּאְזַדְעָזע ַאְתָרא, ְּדָרִזין

ֵל ָרָזא וָפַתח ְוָאַמרּּגַ ִתיב , ּי ּבְ ֶאֶרץ ֱאדֹום )בראשית לו(ּכְ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ּ ְוֵאֶלה ַהּמְ ּ
ְִלְפֵני ְמָלך ֶמֶלך ְוגֹו ִאין ַאּתון ַצִדיַקָייא. 'ְ ַּזּכָ ּ ְּדִאְתְגֵלי ְלכֹון ָרֵזי ְדָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ְּדָלא , ּ

י ֶעְליֹו ְלָיין ְלַקִדיׁשֵ ִּאְתּגַ ַהאי, ִניןּ ח ּבְ ּגַ ַהאי, ַמאן ַיׁשְ ה ּבְ ְּדהוא ַסֲהדוָתא ַעל , ּוַמאן ִיְזּכֶ ּ ּ
ְּדֹכָלא )דמהימנותא(ְּמֵהיְמנוָתא  דנהיר למאתאן ושבעין (. )א''ו ע''קל, א''ט ע''קכ, ב''ל ע''ק( ּ

 )משלי ד(הדא הוא דכתיב . עלמין ומניה נהיר אורייתא דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי
מן ההוא ארחא מתפרשן לשית מאה ותליסר . ח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היוםואר

 )'כל ארחות יי חסד ואמת לנוצרי בריתו וגו) ה''תהלים כ(אורחיה דפליג בזעיר אנפין דכתיב 
ַרֲעָוא ְיֵהא ב ְלחֹוָבא ְלַגָלָאה ָדא, ְצלֹוָתא ּבְ ְּדָלא ִיְתֲחׁשָ ּּ.  

ּוַמה ֵייְמרון ַחְבַרָי ָיא הוא, יאּ ְּדַהאי ְקָרא ַקׁשְ ב ָהִכי, ּ ְּדָהא ָלא ֲהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ְּדָהא , ּ
ָמה ְמָלִכים ֲהוֹו ָרֵאל, ֲחֵזיָנן ּכַ ֵני ִיׂשְ ַּעד ְדָלא ֵייתון ּבְ ָרֵאל , ּ א ִלְבֵני ִיׂשְ ְוַעד ָלא ְיִהי ַמְלּכָ

ֲערו ַחְבַרָייא, ּוַמה ִאְתֲחֵזי ָהָכא ּוְבָדא ַאּתְ ּ ָרָזא ְדָרִזין הואֶּאָלא. ּ א , ּ ֵני ָנׁשָ ְּדָלא ַיְכִלין ּבְ
ַהאי ְייהו ּבְ ַדֲעּתַ מֹוַדע וְלִמְרַחׁש ּבְ ּתְ ְּלִמְנַדע וְלִאׁשְ ּ ּ ּ.  

אָנא יִקין)א''ב ע''קמ, ד''קל(, ּתָ יָקא ְדַעּתִ ּקונֹוי , ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין, ּ ַעּתִ ין ּתִ ַּעד ָלא ַזּמִ
ְּוִעטוֵרי ִעטוִר, )דמלכא( ּ ּ ירוָתא ְוִסיוָמא ָלא ֲהָוה, יןּ ּׁשֵ יה. ּּ ֵער ּבֵ ַּוֲהָוה ַמְגִליף וְמׁשַ ּוָפִריס . ּ

יה ַחד ַפְרָסא ַּקּמֵ ין, ּ יֵער ַמְלּכִ ִליף ְוׁשִ   .ּוָבה ּגְ

ְּוִתּקונֹוי ָלא ִאְתְקָיימו ֶאֶרץ ֱאדֹום , ּ ר ָמְלכו ּבְ ָלִכים ֲאׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֵאֶלה ַהּמְ ּּ
ָרֵאלִלְפֵני ְמָל ְך ֶמֶלך ִלְבֵני ִיׂשְ א ַקְדָמָאה. ְ ָרֵאל ַקְדָמָאה, ַמְלּכָ ְּוֻכְלהו ִדְגִליפו . ִלְבֵני ִיׂשְ ּ ּ ּ
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ָמָהן ִאְתְקרון)ולא אתקיימו( ׁשְ ַּעד ְדָאַנח ְלהו, ְּוָלא ִאְתְקָיימו. ּ ּבִ ּוְלָבַתר , ְּוַאְצַנע ְלהו, ּ
ַלק  ִּזְמָנא הוא ִאְסּתְ ַהה)א הוה מסתכל''נ(ּ ּוא ַפְרָסא ּבְ ִתּקונֹוי, ּ ן ּבְ ּקַ   .ְּוִאְתּתְ

ְרעוָתא, ְוָתאָנא ד ָסִליק ּבִ ִנין, ּּכַ ֵרי ַאְלֵפי ׁשְ ִּמַיד , ְּוַאְפָקה, ְלִמְבֵרי אֹוַרְייָתא ְטִמיָרא ּתְ
יה ד , ָּאְמָרה ַקּמֵ ַּמאן ְדָבֵעי ְלַאְתְקָנא וְלֶמְעּבַ ּקונֹו, )א''ה ע''קל(ּ ַקְדִמיָתא ּתִ ן ּבְ   .יְּיַתּקֵ

 ] בשנה197יום [סדר הלימוד ליום כ ניסן 

  ]ב''ח ע''דף קכ -' גזוהר חלק [

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אָנא ּבִ ּּתָ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ ִּסְתָרא ְדִסְתִרין ָטִמיר ִדְטִמיִרין, ַּעּתִ ּ ,
ן  ּקַ דידע אבל אתתקן ולא , ולא אשכח ממש, כלומר אשתכח(, ְּוִאְזְדַמן )ב''ח ע''דף קכ(ִאְתּתְ

ַחד ָסָבא ְדָסִבין)אבל בתיקוני ידיע( )ליה משום דהוה עתיק דעתיקין יִקין, ּ ּכְ יק ֵמַעּתִ , ַעּתִ
יקונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע, ָּטִמיר ִמְטִמיִרין ּוְבּתִ סו . ּ ָּמאֵרי ְדִחָוור ּכְ ּ ְּוֵחיזו , )א בסומק''ס(ּ

ְּדַאְנפֹוי )א בוצינא''ס( ּּבוִסיָטא ִביִבין, )א באנפוי''נ( ּ ָּיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ִדׁשְ   .ְּלַאְכְפָייא לֹון, ּ

ע ְמָאה ַאְלֵפי ָעְלִמין א ְדֵריׁשֹוי, ַאְרּבַ ְלּתָ ט ִחָווָרא ְדגוְלּגַ ִּאְתְפׁשָ ּ ּ ּ ּוִמְנִהירו ְדַהאי . ּ ּ ּ
י ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּחיָווָרא ַּיְרּתֵ בראשית (, ְכִתיבֲּהָדא הוא ִד, ְמָאה ָעְלִמין' ד, ּּ

ֶסף עֹוֵבר ַלּסֹוֵחר)כג ֶקל ּכֶ ע ֵמאֹות ׁשֶ   . ַאְרּבַ

א ְלּתָ גוְלּגַ ֵליַסר )בכל יומא(, ּּבְ ְּדַנְטִלין ֲעלֹוי ,  ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמין)א תריסר''ס( ַיְתִבין ּתְ
א ָנִטיף ַטָלא. ְוַסְמִכין ֲעלֹוי, ַרְגִלין ְלּתָ ּוֵמַהאי ּגוְלּגַ ּ ְּלַההוא ִד, ּ יה , ְלַברּ ּוַמְלָייא ְלֵריׁשֵ ּ

ָכל יֹוָמא יב, ּבְ י ִנְמָלא ָטל)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ ֹראׁשִ   . ׁשֶ

יה ּוֵמַההוא ַטָלא ְדַאְנַער ֵמֵריׁשֵ ּ ּ ַּההוא ְדִאיהו ְלַבר, ּּ ּ ֲערון ֵמַתָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִּיּתְ ּּ .
י ַטל )ישעיה כו(ּ ִדְכִתיב )אלא נמלא, מלאתי טל לא כתיב, שראשי נמלא טל(ִּדְכִתיב   ּכִ

ָאֹורֹות ַטֶלך יָקא, ּ א ְדַעּתִ ּאֹורֹות ְנהֹוָרא ְדִחַווְרּתָ ּוֵמַההוא ַטָלא. ּ ּ י , ּ ִּמְתַקְייִמין ַקִדיׁשֵ ּ
ּ ָמָנא ְדַטְחֵני ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי)ב''רצ(ְּוהוא . ֶעְליֹוִנין ּ ְּוָנִטיף ַההוא ַטָלא ְלַחְקָלא . ּּ ּ

יןְּד ַּתפוִחין ַקִדיׁשִ ּ ה ַעל ְפֵני )שמות טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְכַבת ַהָטל ְוִהּנֵ ַעל ׁשִ ּ ַוּתַ ּ
ר ַדק ְמחוְסָפס ְדּבָ ַּהּמִ ּ ְּוֵחיזו ַההוא ַטָלא ִחָוור. ּ ּ ְווָנא ְדַאְבִנין . ּּ ַהאי ּגַ ּ ִדְבדֹוְלָחא)ט''מ(ּּכְ ּ ,

ַגָו ְווִנין ּבְ ל ּגַ ְּדִאְתַחְזָייא ּכָ דֹוַלח)במדבר יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוהּ ֵעין ַהּבְ   . ְוֵעינֹו ּכְ

א ְלּתָ ִּחָווָרא ִדיֵליה. ַּהאי ּגוְלּגַ ּ ַסֲחָרנֹוי)ח''רפ(ַאְנִהיר ִלְתֵליַסר , ּ ִליִפין ּבְ .  ִעיָבר ּגְ
ִסְטָרא ַחד ע ִעיָבר ּבְ ִסְטָרא ָדא, ְלַאְרּבַ ע ִעיָבר ּבְ ּוְלַאְרּבַ ִסְטָרא ְד, ּ ע . ַּאְנפֹויּּבְ ּוְלַאְרּבַ

ִסְטָרא ָדא א. ְּלִסְטָרא ְדֲאחֹוָרא, ִּעיָבר ּבְ ְלּתָ ְּוַחד ְלֵעיָלא ְדגוְלּגַ ּ   .)כלומר לסטרא דלעילא(. ּ

ט אֹוְרָכא ְדַאְנפֹוי ּוֵמַהאי ִאְתְפׁשָ ּּ ְבִעין ִרּבֹוא ָעְלִמין, ּ ְּוַההוא ִאְתְקֵרי . ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ
ֶּאֶרך ַאַפִים יִקין ִאְתְקֵרי ֲאִריָכא ְדַאְנִפין)מר אורכא דאנפיןכלו(. ְ יָקא ְדַעּתִ ּ ְוַהאי ַעּתִ ּ ּ .

ְּוַההוא ִדְלַבר ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַאְנִפין ּ יָקא ָסָבא. ּ ָּלֳקְבֵליה ְדַעּתִ ָיא, ּ ים ְדֻקְדׁשַ . ֹּקֶדׁש ֳקָדׁשִ
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ּוְזֵעיר ַאְנִפין  ל ְלַהאי )ב''ה ע''קל(ּ ּכַ ד ִאְסּתָ ן)א טלא''ס( ּּכָֹלא, ּכַ ּקַ א ִאְתּתְ ּתָ ְּוַאְנפֹוי , ּ ִדְלּתַ
ַההוא ִזְמָנא ִטין ַוֲאִריִכין ּבְ ִּמְתַפּשְׁ יָקא, ּ ָמה ְדַעּתִ ֲעָתא ּכְ ל ׁשַ   .ֲּאָבל ָלא ּכָ

א ְלּתָ ּוֵמַהאי ּגוְלּגַ א ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּ ְלּתָ ָּנִפיק ַחד ִעיָבר ִחיָור ְלגוְלּגַ ּ ּ יה, ּ ָנא ֵריׁשֵ . ְּלַתּקְ
אּוֵמ ּתָ ין ִדְלּתַ ְלּתִ ַאר ּגוְלּגַ ַּהאי ִלׁשְ ָנא, ּ ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ א ָיֲהִבין ֲאָגר . ּ ְלּתָ ְּוָכל ּגוְלּגַ

א  יק יֹוִמין)א אוראותא''ס(ִחיַוְרּתָ ְרִביָטא.  ְלַעּתִ חֹות ׁשַ ָנא ּתְ ּבָ חוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ ְוָלֳקֵביל . ּּכַ
ַקע ַלגוְלּגֹוֶלת ְלַת)ו''קל(, ָּדא אּ ּבֶ ָנא, ּתָ ּבָ חוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ   .ּּכַ

א ְלּתָ ַחָלָלא ְדגוְלּגַ ּּבְ ְּקרוָמא ַדֲאִויָרא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ְסִתיָמה ְדָלא ָפַסק, ּ ּ ּ ּ ְוַהאי ָלא . ּּ
ִכיַח  ְּוַהאי ְקרוָמא ִאְתַחְפָייא ַעל מֹוָחא ְדִאיהו ָחְכְמָתא . ְּוָלא ִאְתְפַתח, )ט''קכ(ׁשְ ּ ּּ
ָיא ּו. ְסִתיָמָאה ּסְ ך ִאְתּכַ ַההוא ְקרוָמא)א ובגין דאתכסיא''ס(ְְבִגיֵני ּכַ ּ ַהאי ָחְכְמָתא ּבְ ְּדָלא , ּ
ָחא   .)א בגין דא אקרי חכמתא סתימאה''ס(. ִּאְתַפּתְ

ְּדִאיהו ַהאי ָחְכְמָתא ְסִתיָמָאה, ְוַהאי מֹוָחא ַאְתֵריה. ּ ִכיך ּבְ ּתְ ִקיט ְוִאׁשְ ּׁשָ ֲחָמר ַטב , ְ ּכַ
ַּעל דוְרְד ּ ְּוַהְיינו ְדָאְמֵרי ָסָבא ַדְעּתֹוי ָסִתים, ֵּייהּ ּ ִכיך, ּ ְומֹוֵחיה ָסִתים ְוׁשָ ּ ּ.  

ְּוַהאי ְקרוָמא ִאְתְפָסק ִמְזֵעיר ַאִפין ּּ ט ְוָנִפיק ִלְתָלִתין וְתֵרין , ּ ך מֹוֵחיה ִאְתְפׁשַ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ּּ ְ

ִביִלין ום ִדְקרוָמא . ַמאי ַטְעָמא.  ֵמֵעֶדן ְוָנָהר יֹוֵצא)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ
ְּדָלא ְמַחְפָיא ַעל מֹוָחא, ִּאְתְפָסק ּ ְוַהְיינו ְדָתֵניָנן )ועל כל פנים קרומא פסיק לתתא(. ּ ּ

ֵריׁשוֵמי ַאְתָוון י, ּּבְ יק יֹוִמין ְדֵלית ִדְכָווֵתיה''ּתָ ים ִריׁשוָמא ְלַעּתִ ּו ָרׁשִ ּ ּ דביה תליא תמים (. ּ

  )ם מכל סטרוי וסתים ושכיך ושקיט כחמר טב על דורדייהדעות שלי

אָנא א, ּתָ א ְדֵריׁשָ ְלּתָ גוְלּגַ ּּבְ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלִפין ִרּבֹוא, ּ ְבַעת ַאְלִפין, ּתַ ַוֲחֵמׁש ְמָאה , ְוׁשִ
ְעֵרי ד ִאיהו ָנִקי, ִּחָוור ְוָנִקי, ּקֹוֵצי ְדׂשַ ַהאי ַעְמָרא ּכַ ך ָדא , ּּכְ ּבַ ְּדָלא ִאְסּתְ ָדאְּ ְּדָלא . ּבְ

ִתּקונֹוי ְּלַאֲחָזָאה ִעְרּבוְבָיה ּבְ ֶּאָלא ּכָֹלא ַעל ּבוְרֵייה. ּ ּ ּ ֲעָרא , ְּדָלא ָנִפיק ִניָמא ִמִניָמא, ּ ְוׂשַ
ֲעָרא   .ִמׂשַ

  ]א''ט ע''דף קכ -' גזוהר חלק [

ְעֵרי, ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ר ִניֵמי ְדׂשַ ע ְמָאה ָוֶעׂשֶ יה ַאְרּבַ ִּאית ּבֵ חו, ּ ן ָקדֹוּּכְ ּבַ ְוָכל . ׁש''ׁשְ
ר ָעְלִמין )א''ט ע''דף קכ(ִניָמא ְוִניָמא  ע ְמָאה ָוֶעׂשֶ ַאְרּבַ ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא . ָלִהיט ּבְ

ר ִאיהו, ְּוֵלית ְדֵיָדע לֹון, ָסִתים ְוָגִניז ַבע . ּּבַ ר ִעיָבר)א לארבע''ס(ְוָלִהיט ְלׁשֶ   . ְמָאה ָוֶעׂשֶ

ּ ִאית ַמּבוָע ְדָנִפק ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה,ּוְבָכל ִניָמא ְוִניָמא  ְוָנִהיר ְוָנִגיד )דבתר כותלא(, ּ
ַההוא ִניָמא ְּלִניִמין ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּּבְ ן . ּ ָּנִגיד ַההוא , ּוְכֵדין. ּ מֹוֵחיה)א מתזן''ס(ּוֵמַהאי ִמְתּקַ

ִביִלין, מֹוָחא ִּלְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ּ.  

ִתּקוָנא ָיֶאה. ְוַתְלָיין, ַלֲהָטןְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ִמְת ָנן ּבְ ּקְ ִפיָרא, ִּמְתּתַ ִתּקוָנא ׁשַ ּּבְ ּ .
א ְלּתָ ְּמַחְפָיין ַעל ּגוְלּגַ ְקֵני קֹוֵצי ְדִניִמין. ּ ַעל , ּוֵמַהאי ִסְטָרא, ֵמַהאי ִסְטָרא, ִּמְתּתַ
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א ְלּתָ ל ִניָמא ְוִניָמא, ְוָתאָנא. ּּגוְלּגַ ּבוַעְמׁשִ )א איהי''ס(ִאְקֵרי , ּכָ  )א ממבועין''ס( ּיָכא ִמּמַ

  .ְּדָנְפִקין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה,  ְסִתיִמין)א ואינון מבועין''ס(

ר ָנׁש, ְוָתאָנא ְערֹוי ְדּבַ מֹוַדע ַמאי הוא, ִּמׂשַ ּתְ ד ַעְבִרין . ִּאי ִדיָנא ִאי ַרֲחֵמי, ִּאׁשְ ִמּכַ
ִנין ִעין ׁשְ ד ִאיהו ע. ֲעלֹוי ַאְרּבְ ַּוֲאִפילו ּכַ ּ ִתיקוֵניה , ּוֶלםּ ְעֵריה ּבְ ׂשַ ּּבְ ּ א ''ס( )א בדיוקניה''ס(ּ

  .ּ וִבְגִביֵני ֵעינֹוי)בדיקניה

ֲעֵרי ְתפֹוי, ּקֹוִצין ְדׂשַ ֲעַמר ְנֵקא ַעד ּכִ ִתּקוֵני ַנְקֵיי ּכַ ְלָיין ּבְ ּּתַ ך. ּ ְתפֹוי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְַעד ּכִ ּ ּ ּ .
י ְדִכְתפֹוי ֶּאָלא ַעד ֵריׁשֵ ּ יב. ּי קוְדָלאְּדָלא ִאְתֲחֵז, ּ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ י ָפנו ֵאַלי )ירמיה ב(, ּ ּ ּכִ

ֲעָרא ָסִליק ֲאַבְתרֹוי ְדאוְדִנין. עֹוֶרף ְוֹלא ָפִנים ְּוׂשַ ְּדָלא ְלַחְפָייא ֲעלֹוי, ּ יב ִלְהיֹות , ּ ִּדְכּתִ
ָּאְזֶניך ְפקוחֹות ּ ָ.  

ַתר אוְדנֹוי ֲעָרא ְדָנִפיק ִמּבָ ּׂשַ ּקוָלא, ּ ׁשִ ּּכוֵליה ּבְ ּ ּ ָלא ָנִפיק ָדא ִמן ָדא.ּ ִלים, ּ ּקוָנא ׁשְ . ּּתִ
ּקוָנא ָיֶאה ִפיָרא. ּּתִ ּקוָנא ׁשַ ּּתִ ִאיב ְלֵמחֵמי. ּ א ְוֶחְדָווָתא ְדַצִדיַקָייא. ּתָ יאוְבּתָ ּּתִ ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
ְזֵעיר ַאִפין ִתּקונֹוי, ּּבִ ָקא ּבְ ְּלֵמֱחֵמי וְלִאְתַדּבְ ּ יָקא ְסִתיָמָאה ְדֹכָל. ּ ְּדַעּתִ ּ   .אּ

ְעִרין''י א, ַקְייֵמי ֵמַהאי ִסְטָרא, ּג ִניִמין ְדׂשַ ְלּתָ ּוֵמַהאי ִסְטָרא ְדגוְלּגַ ּ . ָּלֳקֵביל ַאְנפֹוי, ּ
ְעֵרי ְלִאְתַפְלָגא ְרָיין ׂשַ ּוְבִאיּנון ׁשַ ּ יָקא ְסִתיָמָאה. ּ ַהאי ַעּתִ ָמאָלא ּבְ . ּּכָֹלא ְיִמיָנא, ֵלית ׂשְ

ִתּקוֵניה.  ְוָלא ָסִתיםָסִתים. ִאְתֲחֵזי ְוָלא ִאְתֲחֵזי ְּוַהאי ּבְ יה, ּ ן ּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ   .)ב''ד ע''שמות פ(. ּּכָ

הֹון, ְוַעל ַהאי ִלּבְ ָרֵאל ְלָצְרָפא ּבְ ֵני ִיׂשְ ִאיבו ּבְ יב, ּּתָ נו )שמות יז(, ִּדְכּתִ ִקְרּבֵ ּ ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ
ין ְזֵעיר ַאְנִפין ְדִאְקֵרי ְיָי. ִאם ָאִין ּּבֵ ְוֵבין ָאִריך ַא, ּ ְּנִפין ְדִאְקֵרי ַאִיּ . ֲּאַמאי ִאְתֲעָנׁשו. ן''ּ

ֲחִביבוָתא ום ְדָלא ַעְבדו ּבַ ִּמּשׁ ּ ּ ִנְסיֹוָנא, ּ יב. ֶּאָלא ּבְ  ְוַעל ַנּסֹוָתם ֶאת ְיָי )שמות יז(, ִּדְכּתִ
נו ִאם ָאִין ִקְרּבֵ   .ֵּלאֹמר ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ

ְעֵרי ַפְלגוָתא ְדׂשַ ּּבְ ְבִעין ָעְלִמיןָּאִזיל ַחד ָאְרָחא ְדָנִה, ּ יה ָנִהיר . יר ְלָמאָתן ְוׁשִ ּוִמּנֵ ּ
ָּאְרָחא ִדְזֵעיר ַאְנִפין יה ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִּדְנִהיִרין ּבֵ ּ ּ משלי (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּ

אֹור נֹוַגה הֹוֵלך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום)ד ּ ְואֹוַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ ּ ּוִמן ַההוא ָאְרָחא. ּ א ּ ּ ִאְתָפְרׁשָ
ית ֵמָאה וְתֵליָסר אֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא ְּלׁשִ ְזֵעיר ַאִפין, ּ ְּדָפִליג ּבִ יה . ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ  )תהלים כה(ּ

ל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְוגֹו   .'ּכָ

א ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ְלּתָ ְּרעוָתא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ָלָקְבֵלי ַההוא ְר, ִמְצָחא ְדֻגְלּגַ א ''נ(ּעוָתא ּּ

 )כתיב. דהא רעוא דרעוין אתגלי בההוא מצחא לקבל דא לתתא. רצון אקרי, מצחא דגולגלתא
יב  ִמיד ְלָרצֹון ְוגֹו)שמות כח(ִּדְכּתִ ְּוַההוא ִמְצָחא ְדִאְקֵרי ָרצֹון'  ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ּתָ ּהוא , ּ

א ְלּתָ א ְוגוְלּגַ לוָייא ְדָכל ֵריׁשָ ּּגִ ּ ּ ּסְ, ּ ִרין ְּדִמְתּכַ ע ְמָאה ְוֶעׂשְ ַאְרּבַ   . ָעְלִמין)א ועשר''נ(ָייא ּבְ

ְלָיא ָרֵאל, ְוַכד ִאְתּגַ ָלא ְצלֹוְתהֹון ְדִיׂשְ ְלָיא. ִּאְתַקּבְ ְמעֹון. ֵאיָמַתי ִאְתּגַ י ׁשִ ִתיק ַרּבִ . ׁשָ
ְנָיינות ֵאיָמַתי ַאל ּתִ ֵריה. ּׁשָ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ְלָיאֵאיָמַתי, ָּאַמר ַרּבִ ָאַמר .  ִאְתּגַ
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ֲעָתא ִדְצלֹוָתא  ׁשַ ֵּליה ּבְ ָתא)ח''רפ(ּ ּבְ ּ ְדִמְנָחה ְדׁשַ , ָּאַמר ֵליה. ָּאַמר ֵליה ַמאי ַטְעָמא. ּ
יֹוֵמי ְדחֹול ֲעָתא ּבְ ום ְדַהִהיא ׁשַ ִּמּשׁ ּ ְזֵעיר ַאִפין, ּ א ּבִ ְלָיא ִדיָנא ְלַתּתָ ּּתַ ּ.  

ְלָיא ִמְצָחא ְדִאְת ָתא ִאְתּגַ ּבְ ּוְבׁשַ ִכיך רוְגָזא. ְקֵרי ָרצֹוןּ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ַכח . ְ ּתְ ְוִאׁשְ
ָלא ְצלֹוָתא, ַרֲעָוא ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי ֵעת ָרצֹון)תהלים סט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוִמְתַקּבְ ּ .

יק יֹוִמין ּקַ. ְּלַגָלָאה ִמְצָחא, ְוֵעת ָרצֹון ֵמַעּתִ ך ִאְתּתָ ְוְבִגין ּכָ ְּלֵמיְמֵריה , ן ַהאי ְקָראּ
ָתא ּבְ ׁשַ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ּבְ ֵריה. ּּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ יק , ָּאַמר ַרּבִ ִרי ְלַעּתִ ִריך ּבְ ְּבְ

ֲעָתא ְדִתְצְטִריך ֵליה, יֹוִמין ׁשַ ח ּבְ ּכַ ׁשְ ַּרֲעָוא ְדִמְצָחא ּתִ ּ ְּ.  

א ֲחֵזי ָאר , ּתָ ׁשְ אּ ִדְלַת)א בשעתא''ס(ּבִ ַכח חוְצָפא, ּתָ ּתְ ֵלי ִמְצָחא ִאׁשְ ד ִאְתּגְ ּּכַ ֲהָדא , ּ
תא חזי בשאר דלתתא כד אתגלי מצחא דינא אתער ואשתכח ואתעביד מצחא (ּהוא ִדְכִתיב 

 ּוֵמַצח )ירמיה ג( )דאשגחותא לחייבי עלמא לאינון דלא מתכספי בעובדייהו כמה דאת אמר

ה זֹוָנה ָהָיה ָלך ֵמַאְנ)ו''קל( ֵלםְ ִאּשָׁ ֵלי ִמְצָחא. ּתְ ִהּכָ ד ִאְתּגְ א , ְוָהָכא ּכַ יוְבּתָ ּּתִ א ''ס(ּ

ַכח)חביבותא ּתְ ִלים ִאׁשְ יה,  ְוַרֲעָוא ׁשְ ְפָיין ַקּמֵ ָככו וִמְתּכַ ּתְ ְּוָכל רוְגִזין ִאׁשְ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קכ -' גזוהר חלק [

י ִד, )א דלתתא''ס(ֵמַהאי ִמְצָחא  ּתֵ ע ְמָאה ּבָ ְלָייא ַהאי ֵעת . יִניןַּנֲהִרין ַאְרּבַ ד ִאְתּגַ ּכַ
יה, ָרצֹון ְכִכין ַקּמֵ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ּּכֻ ּ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ כלומר יתיב ( .ִּדיָנא ְיִתיב )דניאל ז(, ּ

ַהאי ֲאָתר,  ְוָתאָנא)ודינא לא אתעביד) ב''ט ע''דף קכ(באתריה  ֲעָרא ָלא ָקִאים ּבְ ום , ׂשַ ִּמּשׁ
ְלָייא ָייאְוָל, ְּדִמְתּגַ ּסְ ְלָיא. א ִאְתּכַ לון ָמאֵרי ְדִדיָנא, ִאְתּגַ ּכְ ְּדִיְסּתַ ּ כון, ּ ּכְ ּתַ ְוָלא . ְּוִיׁשְ
  .ִּאְתֲעִבידו

אָנא ְבִעין ַאְלִפין ְנִהיִרין ּבוִציִנין , ּתָ ָמאָתן ְוׁשִ ט ּבְ ַּהאי ִמְצָחא ִאְתְפׁשָ  )א דנהרין''ס(ּ
ְלָייא. יר ְלֵעֶדןִּאית ֵעֶדן ְדָנִה, ְּדַתְנָיא. ֵּמֵעֶדן ִעָלָאה ְּוהוא ָסִתים , ֵּעֶדן ִעָלָאה ָלא ִאְתּגַ

ְדָקַאְמָרן א ְלָאְרִחין ּכִ יָמא ְוָלא ִמְתָפְרׁשָ ְסּתִ א. ּּבִ ּתָ ִבילֹוי, ְּוַהאי ֵעֶדן ִדְלּתַ ׁשְ , ִּמְתְפַרׁש ּבִ
ִּלְתָלִתין וְתֵרין  ִביִלין)עיבר(ּ   . ׁשְ

ב ְדִמְתְפַרׁש ַהאי ֵעֶדן  ְּוַאף ַעל ּגַ ִבילֹויּ ׁשְ ֵּלית ְדֵיַדע ֵליה, ּבִ ר ַהאי ְזֵעיר ַאִפין, ּ . ּּבַ
ְּוֵעֶדן ִדְלֵעיָלא ֵּלית ְדֵיַדע ֵליה, ּ ִבילֹוי, ּ ר ַההוא ֲאִריך ַאְנִפין, ְוָלא ׁשְ ּּבַ ְ ֲּהָדא הוא . ּ

ה ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה)איוב כח(, ִדְכִתיב ּ ֱאֹלִהים ֵהִבין ַדְרּכָ ּ ּ הֱאֹלִהים ֵהִבין . ּ ַּדְרּכָ ָּדא , ּ
א ּתָ ְּדָיַדע ְזֵעיר ַאִפין, ֵּעֶדן ִדְלּתַ ְּוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה. ּ ָּדא ֵעֶדן ִדְלֵעיָלא, ּ ּ יק , ּ ְּדָיַדע ַעּתִ

ְּסִתיָמָאה ְדֹכָלא, יֹוִמין ּ.  

א ִחָווָרא ֵּעינֹוי ְדֵריׁשָ ַאר ַעְייִנין, ּ ְנָיין ִמּשְׁ ּתַ סוָתא ַעל ֵעיָנא, ִמׁשְ ִביִנין . ֵּלית ּכְ ְוֵלית ּגְ
יב . ַמאי ַטְעָמא. ַעל ֵעיָנא ָרֵאל)תהלים קכא(ִּדְכּתִ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ . ּ ִהּנֵ

ָרֵאל ִדְלֵעיָלא ִּיׂשְ ר ֵעיֶניך ְפקוחֹות)ירמיה לב(ּוְכִתיב . ּ ּ ֲאׁשֶ ּ ל ַמה ְדָאֵתי , ְוָתאָנא. ָ ּּכָ
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ַרֲחֵמי סוָתא ַעל ֵעיָנ, ּבְ ִביִנין ַעל ֵעיָנא, אֵּלית ּכְ א ִחָווָרא. ְוֵלית ּגְ ן ֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדָלא , ּּכָ
ָעא ִמיִדי   )א נטירו''ס(. ּבָ

א ְלָמאי ִהיא ְרִמיָזא י ַאּבָ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ א. ָאַמר ִרּבִ ָּאַמר ֵליה ְלנוֵני ַיּמָ סוָתא , ּ ְּדֵלית ּכְ ּ
ִביִנין ַעל ֵעיָנא, ַעל ֵעיָנא ְעָיין ְנטוָרא ַעל ֵעיָנא, ַנְייִמיןְוָלא , ְוֵלית ּגְ ן . ְּוָלא ּבַ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ

יָקא יָקא ְדַעּתִ ֵעי ְנטוָרא, ַּעּתִ ְּדָלא ּבָ ח ְלֹכָלא. ּ ּגַ ן ְדִאיהו ַמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ יה , ּ ָזן ּבֵ ְּוֹכָלא ִמּתְ ּ
ן ׁשֹוֵמר ִי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוָלא ָנִאים ה ֹלא ָינום ְוֹלא ִייׁשָ ָרֵאלִּהּנֵ ָרֵאל , ׂשְ ִיׂשְ

ִּדְלֵעיָלא ּ.  

ִתיב  ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו )תהלים לג(ּכְ ה ְמׁשֹוְטִטים )זכריה ד( ּוְכִתיב. ִהּנֵ  ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ ָיא. ּבְ ְזֵעיר ַאִפין, ָלא ַקׁשְ ֲאִריך ַאְנִפין. ָּהא ּבִ ָּהא ּבַ ֵרי ַעְייִנין . ְ ל ָדא ּתְ ְּוִעם ּכָ

ל ִחָוור,  ְלָחד)א ואתחזרו''ס(ּ ְוִאְתַחָוורו ִּאיּנון גֹו ִחָוור ְוִחָוור ְדָכִליל ּכָ ֵּעיָנא ְדִאיִהי ִחָוור ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ָלא , ָנִהיר ְוָסִליק, ִּחָווָרא ַקְדָמָאה ּכְ ְצרֹוָרא, )א לאתכללא''ס(ְוָנִחית ְלִאְסּתַ ִריר ּבִ . ְּדּצָ
אָנא ַטׁש ַהאי ִחיָוָרא, ּתָ ְּדִאְקרון, ּבֹוִציֵני' יק גְוַאְדִל, ּּבָ ְוַלֲהִטין . ְוֶחְדָוה. ְוָהָדר. הֹוד: ּ

ֵלימוָתא ׁשְ ֶחְדָווָתא ּבִ   .ּּבְ

ְנָייָנא ּוָבַטׁש ְוַאִפיק , ְוָסִליק ְוָנִחית, ָנִהיר, ִּחָווָרא ּתִ , ּבֹוִציִנין ַאֲחָרִנין'  ג)א ואדליק''ס(ּ
ְּדִאְקרון ֶנַצח ָוֶחֶסד ְוִתְפֶאֶרת ֶחְדָווָתאְוַלֲהִט, ּ ֵלימוָתא ּבְ ׁשְ   .ּין ּבִ

ִליָתָאה ִתימוָתא ְדמֹוָחא, ְוָנִחית ְוָסִליק, ָלִהיט ְוָנִהיר, ִּחָווָרא ּתְ ְּוָנִפיק ִמּסְ ּוָבַטׁש , ּ
ִביָעָאה בוִציָנא ֶאְמָצִעיָתא ׁשְ ָאה. ּּבְ ּתָ א ואפיק ארחא ללבא ''נ(, ְּוַאִפיק ָאְרָחא ְלמֹוָחא ּתַ

אּ וִמְתַלֲהָטן )תתאה ּתָ ְלהו ּבֹוִציִנין ִדְלּתַ ּּכֻ ּ ְמעֹון ָיאות הוא. ּ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ יק יֹוִמין , ּ ְוַעּתִ
ְִיְפַקח ֵעיָנא ָדא ֲעָלך ֲעָתא ְדִתְצְטִריך ֵליה, ּ ׁשַ ּּבְ ְּ.  

גֹו ִחָוור אָנא ִחָוור ּבְ ּּתָ ל ִחָוור. ּ ְּוִחָוור ְדָכִליל ּכָ ּ  ְוָנִחית .ְוָסִליק, ָנִהיר, ִּחָווָרא ַקְדָמָאה. ּ
א  ָמאָלא)א לתלת''ס(ְלַתּתָ ּ ּבוִציֵני ְדִלְסַטר ׂשְ ַהאי ִחָווָרא, ּ ַמאן ְדַאְסֵחי , ְּוַלֲהִטין ְוַאְסַחן ּבְ ּּכְ

בוְסִמין ָטִבין ּּגוֵפיה ּבְ ּ ַקְדִמיָתא, ּוְבֵריִחין, ּ   .ַּעל ַמה ַדֲהוֹו ֲעלֹוי ּבְ

ְנָייָנא ְוַלֲהִטין ְוַאְסִחין . ְּדִלְסַטר ְיִמיָנא, ִלְתַלת ּבֹוִציֵניְוָנִהיר , ְוָסִליק, ָנִחית, ִּחָווָרא ּתִ
ַהאי ִחָווָרא בוְסִמין ָטִבין וְבֵריִחין, ּּבְ ַמאן ְדַאְסֵחי ּבְ ּּכְ ּ ַקְדִמיָתא, ּ   .ַּעל ַמה ַדֲהוֹו ֲעלֹוי ּבְ

ִליָתָאה ְּוָנִפיק ְנִהירו ְדִחָווָרא, ָנִהיר ְוָסִליק ְוָנִחית, ִּחָווָרא ּתְ ּ , ְלגֹו ְלגֹו ִמן מֹוָחאִּד, ּ
ְעָרא אוָכָמא ׂשַ ּוָבַטׁש ּבְ ד ִאְצְטִריך, ּ א. ְּכַ א. ּוְבֵריׁשָ ּוְבמֹוָחא ְדֵריׁשָ ְתִרין . ּ ְוָנִהיר ִלְתַלת ּכִ

ָארו ּתָ ְּדִאׁשְ ָמה ְדִאְצְטִריך ְלַגָלָאה, ּ ּּכְ ְ יק ְסִתיָמא ְדֹכָלא. ּ י ַעּתִ ִּאי ִניָחא ַקּמֵ ּ.  

ֵרין וִמְתַחְווָרן . אי ֵעיָנאְוָתאָנא ָלא ָסִתים ַה ּוִאיּנון ּתְ ּּכָֹלא הוא .  ְלָחד)א ואתחזרו''ס(ּ ּ
ָמאָלא)א לית ביה''ס(ָלא ֲהִוי . ְיִמיָנא ֵעי ְנִטירוָתא, ְָלא ָנִאים ְוָלא ַאְדִמיך.  ׂשְ . ְּוָלא ּבָ

ין ָעֵליה ֵּלית ַמאן ְדָאּגִ ין ַעל ּכָֹלא. ּ ּהוא ַאּגִ ח ַעל, ּ ּגַ חוָתא ְדַהאי . ּ ּכָֹלאְּוהוא ַאׁשְ ּגָ ּוֵמַאׁשְ ּ ּ
ְלהו ְזָנן ּכֻ ֵּעיָנא ִמּתְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2182דף [ -ּ

  ]א''ל ע''דף ק -' גזוהר חלק [

אָנא ים ִרְגָעא ֲחָדא, ּתָ ְלהו, ִּאי ֵעיָנא ָדא ַאְסּתִ ָּלא ַיְכִלין ְלַקְייָמא ּכֻ ּ ך ִאְקֵרי , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

א. ֵּעיָנא ִעָלָאה. ֵּעיָנא ְפִקיָחא חוָתא.ֵּעיָנא ַקִדיׁשָ ּגָ ּ ֵעיָנא ְדַאׁשְ ל ''דף ק(ֵּעיָנא ְדָלא . ּ

ֵּעיָנא ְדהוא ְנטוָרא ְדֹכָלא. ְַאְדִמיך ְוָלא ָנִאים )א''ע ּ ּ ּ ֵּעיָנא ְדהוא ִקיוָמא ְדֹכָלא. ּ ּ ּ ּ ְוַעל . ּ
ִתיב  ְ טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך)משלי כב(ַהאי ּכְ ְקֵרי ְיבֹוָרך ֶאָלא ְיָבֵרך, ּ ְַאל ּתִ ְתְקֵרי ְּדַהאי ִא. ְּ

יה ְמָבֵרך ְלֹכָלא, טֹוב ַעִין ּוִמּנֵ ְ ּ ּ.  

ָאה, ְוָתאָנא ּתָ ד ֲחִזי , ֵּלית ְנִהירו ְלֵעיָנא ּתַ ר ּכַ ֲחָאה ֵמַאְדִמימוָתא ֵמאוָכמוָתא ּבַ ְּלִאְסּתַ ּ ּ
ּ ֵמַהאי ְנהֹוָרא ִחָווָרא ְדֵעיָנא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי טֹוב ַעִין)א אתסחי''ס( )א אתחזי''ס( ּ ְוֵלית . ּּ

ָאה ָדא ּתָ א ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ּתַ ד ָנִהיר ֵעיָנא ִעָלָאה ָדא ַקִדיׁשָ ְּדָיַדע ּכַ ּ ּ ר ִאיהו. ּּ   .ּּבַ

ּוְזִמיִנין ַצִדיַקָייא ּ ֵאי ֶעְליֹוִנין, ּ רוָחא ְדָחְכְמָתא, ַזּכָ ְּלֵמֱחֵמי ָדא ּבְ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ַעִין ִיְראו)ישעיה נב( י ַעִין ּבְ ׁשוב ְיָי ִציֹון. יֵאיָמַת. ּ ּכִ ּּבְ ַעִין )במדבר יד(ּוְכִתיב . ּ ר ַעִין ּבְ  ֲאׁשֶ

ה ְיָי ָאה, ְּוִאְלָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא ִעָלָאה. ִנְרָאה ַאּתָ ּתָ ח ְוַאְסֵחי ְלֵעיָנא ּתַ ּגַ ָלא ָיִכיל , ְּדַאׁשְ
  .ָעְלָמא ְלֵמיָקם ִרְגָעא ֲחָדא

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אָנא ּבִ ּּתָ חו, ּ ּגָ ָאהַּאׁשְ ּתָ יה, ָּתא ְדֵעיָנא ּתַ ח ְנִהירו ִעָלָאה ּבֵ ּגַ ד ַאׁשְ ּּכַ ּּ ,
ָאה ַתּתָ ְּוָעִייל ַההוא ְנִהירו ְדִעָלָאה ּבְ ּ ּ ר ַעִין . ּ ְּדִמֵניה ָנִהיר ּכָֹלא ֲהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ ּ ּּ

ה ְיָי ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ   .ּבְ

ִתיב  ה ֵעין ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו )תהלים לג(ּכְ ה ְמׁשֹוְטִטים '  ֵעיֵני ה)זכריה ד( ּוְכִתיב. ִהּנֵ ֵהּמָ
ָכל ָהָאֶרץ ֵּעיָנא ִדְלֵעיָלא, ֵעיֵני ְיָי ֶאל ְיֵרָאיו, ָּזכו. ּבְ ה ְמׁשֹוְטטֹות, ָּלא ָזכו. ּ , ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ

א ּתָ   .ֵּעיָנא ִדְלּתַ

י, ְּדַתְנָיא יה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ִּמְפֵני ַמה ָזָכה יֹוֵסף ְדָלא ׁשַ ּ אּ ָחא , ׁשָ ּגְ ּתַ ָזָכה ְלִאׁשְ ִּמְפֵני ׁשֶ ּ
ֵעיָנא ָטָבא ִעיָלָאה ן פֹוָרת ֲעֵלי ָעִין)בראשית מט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ ן פֹוָרת יֹוֵסף ּבֵ ּ ּבֵ ּ .
ן פֹוָרת ֲּאַמאי הוא ּבֵ יה. ֲעֵלי ָעִין. ּ ַגח ּבֵ ּתְ ת ַעִין ְדִאׁשְ לֹוַמר ַעל ִסּבַ ּּכְ ּ.  

ְ הוא ְיבֹוָרךּוְכִתיב טֹוב ַעִין י ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל. ַמאי ַטְעָמא, ּ ּּכִ ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי . ּ
א ֲחֵזי. ַחד ָאה ִאית ֵעיָנא ְיִמיָנא, ּתָ ֵעיֵניה ְדַתּתָ ּּבְ ָמאָלא, ּ ֵרי. ְּוִאית ֵעיָנא ִדׂשְ , ְּוִאיּנון ּתְ

ָווֵני ְתֵרי ּגְ ָמאָלא, ֲאָבל ָהָכא. ּבִ א ַחד ַסְלֵקיְוַתְרַו. ֵלית ֵעיָנא ׂשְ ַדְרּגָ ְּוֹכָלא , ּוְייהו ּבְ
ך. ְיִמיָנא ְוְבִגיֵני ּכַ ֵרין, ֵעיָנא ַחד, ּ   .ְוָלא ּתְ

חוָתא, ֵּעיָנא ָדא, ְוָתאָנא ּגָ ְּדהוא ֵעיָנא ְדַאׁשְ ּ ּ ִדיר. ּ ִדיר. ְּפִקיָחא ּתָ ְּוַחָדאן . ַחְייָכאן ּתָ
ִדיר)א וחזאן''ס( ָאה,  ּתָ סוָמָקא וְבאוָכָמא וְבִחָווָראִּד, ְּדָלא ֲהִוי ָהִכי ְלַתּתָ ְּכִליָלן ּבְ ּ ּ ּ ג, ּ ' ּבְ

ָווֵני ִדיר ְפִקיָחא , ּגְ ּ ְדֵלית ַגְבָהָנא סוְטָרא )א דליה גבינא''ס(ְּוָלא ֲהָוה ּתָ א כליה גביני ''ס(ּ

ִתיב.  ַעל ֵעיָנא)א דליה עיניה בגביני דמכסאן''ס( )סודרא ּעוָרה  )תהלים מד(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ה  ן ְיָיָלּמָ ָ ְפַקח ְיָי ֵעיֶניך)מלכים ב יט( .ִתיׁשַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2183דף [ -ּ

ד ִאְתְפַקח ִּאית ְלַמאן ְדִאְתְפַקח ְלָטב, ּּכַ ּוְלַמאן ְדָלא ִאְתְפַקח ְלָטב. ּ ּ ַווי ְלַמאן . ּ
סוָמָקא ְּדִאְתְפַקח ְוֵעיָנא ִאְתֲעָרב ּבְ ְּוסוָמָקא ִאְתֲחֵזי ָלֳקְבֵליה, ּּ ָיא ֵעיָנא, ּ ַמאן . ּוְמַכּסְ

יהִיׁשְ ִזיב ִמּנֵ יק יֹוִמין. ּּתְ גֹו ִחָוור. ָּטָבא ְדֵעיָנא, ֲאָבל ַעּתִ ִּחָוור ּבְ ל ִחָווֵרי. ּ ִּחָוור ְדָכִליל ּכָ ּ ּ .
ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ ח ִעָלִויה, ּ ּגַ ְּלַמאן ְדִיׁשְ ְייהו, ּּ ַּחד ִחָוור ִמּנַ ִתיב טֹוב ַעִין . ּ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ּכְ ּ

ְהוא ְיבֹוָרך אֹור ְיָי)ישעיה ב( ּוְכִתיב. ּ ית ַיֲעֹקב ְלכו ְוֵנְלָכה ּבְ   .ּ ּבֵ

אָנא יָקא ָסִתים ִמּכָֹלא)עם כל דא(, ּתָ ֵמיה ְדַעּתִ ּ ׁשְ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ר ִמן , ְּוָלא ִמְתְפַרׁש ּבְ ּבַ
ְּדאֹוֵמי ְזֵעיר ַאִפין ְלַאְבָרָהם, ֲאָתר ַחד יב, ּ י ְנֻאם)בראשית כב(, ִּדְכּתִ ְעּתִ ּבַ י ִנׁשְ ְנֻאם .  ְיָי ּבִ

ִּדְזֵעיר ַאִפין ָרֵאל)בראשית מח(, ּוְכִתיב. ּ ך ְיָבֵרך ִיׂשְ ְ ּבְ ָרֵאל ִדְלֵעיָלא, ָ ִּיׂשְ ישעיה (ּוְכִתיב . ּ

ך ֶאְתָפָאר)מט ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָרֵאל ָקָאַמר ָדא, ָ יק יֹוִמין ֲאָמרֹו ְוַהאי . ְּלִיׂשְ ְוָתֵניָנן ַעּתִ
ִפיר   .ְּוַהאי ׁשַ

ְנָיא ִתיב , ּתַ יק יֹוִמין ְיִתיב)דניאל ז(ּכְ ְרָסָוון ְרִמיו ְוַעּתִ ְרָסָוון . ּ ָחֵזה ֲהִוית ַעד ִדי ּכָ ּכָ
י ְיהוָדה. ַּמאן הוא, ְרִמיו ְרְסָייא ָדא, ָּאַמר ְלַרּבִ ִקיוָמך ְוַאְתִקין ּכָ ּקום ּבְ ּ ְּ ּ.  

י ְיהוָדה ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ ִביִבין)דניאל ז(ּכְ ּ ִדינורּ ּכֹוְרְסֵייה ׁשְ יק יֹוִמין ְיִתיב ַעל . ּ ְוַעּתִ
ְרְסָייא ְרְסָייא. ַמאי ַטְעָמא. ַּהאי ּכֻ יק יֹוִמין ָלא ָיִתיב ַעל ַהאי ּכָ ְּדַתְנָיא ִאי ַעּתִ ָלא ָיִכיל , ּ

י ַההוא ּכוְרְסָייא, ְּלִאְתַקְייָמא ָעְלָמא ּמֵ ִּמּקַ ְפָייא . ּ יק יֹוִמין ָעֵליה ְלּכַ ד ְיִתיב ַעּתִ א ''ס(ּּכַ

ּ ְלַההוא ּכוְרְסָייא)אתכפייא ּ ִליט, ּ ּוַמאן ְדָרִכיב ׁשַ ּ ְרְסָייא. ּ ִעיָדָנא ְדָנִטיל ֵמַהאי ּכֻ ְוָיִתיב , ּּבְ
ּּכוְרְסָייא ַקְדָמָאה ְרִמיו, ַּעל ּכוְרְסָייא ַאֲחָרא יה , ּ ְלָטא ֶאָלא ִאיהו ְדָרִכיב ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ּּ

יק יֹוִמין ְמעֹו. ַעּתִ י ׁשִ י ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ ן ָאְרָחך, ּן ְלִרּבִ ּקַ יק יֹוִמין, ְִיְתּתְ ך ֵמַעּתִ   .ְְוֵייֵתי ּבָ

ִתיב  א ֲחֵזי ּכְ ּּכָֹלא הוא. ּ ֲאִני ְיָי ִראׁשֹון ְוֶאת ַאֲחרֹוִנים ֲאִני הוא)ישעיה מא(ְוּתָ ְּוהוא , ּ
ל ִסְטרֹוי אָנא.  חֹוָטָמא)בהאי(. ָסִתים ִמּכָ מֹוַד, ּתָ ּתְ חֹוָטָמא ִאׁשְ ּע ַפְרצוָפאּבְ ּ.  

  ]ב''ל ע''דף ק -' גזוהר חלק [

יָקא )ב''ל ע''דף ק(ְוָתא ֲחֵזי ַמה  ין ַעּתִ ָּדא ָמאֵריה ְדחֹוָטָמא ֵמַחד . ִּלְזֵעיר ַאִפין, ּבֵ ּ ּ
א ַחִיין ּנוְקּבָ א ַחִיין ְדַחִיין, ּ ּוֵמַחד נוְקּבָ ּּ ּ ָקא. ַהאי חֹוָטָמא. ּ ּהוא ַפְרַדׁשְ יב רוָח, ּּ ְּדֵביה ָנׁשִ ּ א ּ

ְּדַחֵיי ְּוהוא ַנַחת רוַח. ְּוָקֵריָנן ֵליה ְסִליָחה. ִּלְזֵעיר ַאִפין, ּ מוָתא ְדרוָחא, ּ ּסְ ִּאְתּבַ ּ ּ.  

ְּדרוָחא ְדָנִפיק  ּ ּ ֵמִאיּנון נוְקֵבי)מהכא(ּ ַּחד רוָחא ָנִפיק ִלְזֵעיר ַאִפין, ּ ָעָרא . ּ א ''ס(ְלַאּתְ

א ְדֵעֶדן ֵלי)חיין דחיין, חירו מכל סטרי, חיין מכל סטרין ִגְנּתָ ּה ּבְ ְּוַחד רוָחא ְדַחֵיי. ּ ּ ְּדֵביה , ּ ּ
ין ְלַזָמָנא ִלְבֵריה ְדָדִוד ַּזּמִ א. ְּלִמְנַדע ָחְכְמָתא, ּ ּוֵמַההוא נוְקּבָ ּ ַער ְוָנִפיק רוָחא , ּ ִּאּתְ

יָחא, ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה א ְמׁשִ ָרָאה ַעל ַמְלּכָ ין ְלַאׁשְ יב, ְוַזּמִ  ְוָנָחה ָעָליו )ישעיה יא(, ִּדְכּתִ
ּרוַח ְיָי רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה וְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָהא , ּרוִחין' ָהא ָהָכא ד. ּ

ַלת. ּרוָחא ֲחָדא ַאְמֵריָנן ִקיוָמך. ֲאַמאי ּתְ י יֹוֵסי ּבְ ְקום ִרּבִ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2184דף [ -ּ

י יֹוֵסי ְוָאַמר א ְמ. ָקם ִרּבִ יֹומֹוי ְדַמְלּכָ יָחאּּבְ ֲאִליף ִלי , ָּלא ֵייְמרון ַחד ְלַחד, ׁשִ
יב, ָחְכְמָתא דו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהו ְוגֹו)ירמיה לא(, ִּדְכּתִ ּ ְוֹלא ְיַלּמְ י ֻכָלם ֵיְדעו אֹוִתי ', ּ ּּכִ ּ

דֹוָלם ם ְוַעד ּגְ ַטּנָ ּוְבַההוא ִזְמָנא. ְלִמּקְ יק יֹוִמין, ּ ַער ַעּתִ ּרוָחא ְדָנִפיק ִמּמֹוָח, ִיּתְ א ּ
ְּסִתיָמָאה ְדֹכָלא לֹוף ָדא, ּ יה, ְּוַכד ִיׁשְ ֲערון ִעּמֵ א ִיּתְ ּתָ ל רוִחין ִדְלּתַ ּּכָ ּ ּ ּוַמאן ִאיּנון. ּ ִּאיּנון . ּ

ין ִדְזֵעיר ַאִפין)תרין( ְתִרין ַקִדיׁשִ ּ ּכִ ּ יָתא רוִחין ַאֲחָרִנין. ּ ְּוִאיּנון ׁשִ ּ ִאיּנון )א דהכי''ס(ְּדַיֲהֵבי , ּ
יב רוַח ָחְכָמה וִביָנה רוַח ֵעָצה )רוחין אינון דכללינן תלת אחרנין'  ג,א שיתא רוחין''ס( ּ ִדְכּתִ ּ ּ ּ

ּוְגבוָרה רוַח ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי ּ ּ ּ.  

ִתיב , ְּדָתֵניָנן א ְיָי)דברי הימים א כט(ּכְ ּסֵ ֹלֹמה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁש )מלכים א י(ּוְכִתיב . ּ ַוֵיׁשֶ  ׁשֵ
א ּסֵ א . ַמֲעלֹות ַלּכִ ְבָעהּוַמְלּכָ ׁשִ ין ְלֵמיַתב ּבְ יָחא ַזּמִ יק יֹוִמין . ְמׁשִ יָתא ִאיּנון ְורוָחא ְדַעּתִ ּׁשִ ּ ּ

ְּדָעַלְייהו ְבָעה, ּ ַמר. ָהא ׁשִ ָמה ְדִאּתְ י )אחרנין' רוחי אינון דכללינן ג' ג(. ּּכְ ּ ָאַמר ֵליה ַרּבִ
ְמעֹון ּרוֲחך ָינוח ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ׁשִ ּ ָּ.  

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ע )א''ה ע''רל, א''ט ע''בראשית קל( ּכֹה ָאַמר ְיָי )זקאל לזיח(ּכְ  ֵמַאְרּבַ
ּרוחֹות ּבִֹאי ָהרוַח ְוגֹו ע רוֵחי ָעְלָמא. 'ּ ע רוֵחי . ַּמאי ַעְבֵדי ָהָכא, ְּוִכי ַאְרּבַ ֶּאָלא ַאְרּבַ ּ

ֲערון ע. ִּאיּנון' ג. ִּיּתְ יָקא ְסִתיָמא ַאְרּבַ ְּורוָחא ְדַעּתִ ְּדַכד ִיפוק ָדא. ְוָהִכי ֲהוֹו, ּ ּ ָנְפִקין , ּּ
ָלָתא יה ּתְ ָלָתא ַאֲחָרִנין, ִּעּמֵ גֹו ּתְ   .ִּדְכִליָלן ּבְ

ְלהו ִריך הוא ְלַאָפָקא ַחד רוָחא ְדָכִליל ִמּכֻ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ּ ּ ּּ ּ ע רוחֹות . ְ יב ֵמַאְרּבַ ִּדְכּתִ ּ
אן. ּּבִֹאי ָהרוַח ִתיב ּכָ ע רוחֹות ּבִֹאי ָלא ּכְ ע רוחֹות ּבִֹאי,ַּאְרּבַ ּ ֶאָלא ֵמַאְרּבַ ּוְביֹוֵמי . ּ

יָחא א ְמׁשִ ל רוִחין, ָּלא ִיְצָטְרכון ְלֵמיַלף ַחד ְלַחד, ְּדַמְלּכָ ְּדָהא רוָחא ִדְלהֹון ְדָכִליל ִמּכָ ּ ּ ּ ּ .
ָּחְכָמה וִביָנה ֵעָצה וְגבוָרה . ְּיִדיַע ּכָֹלא ּ ום רוָחא ִדְכ. ּ ַדַעת ְוִיְרַאת ְיָי)רוח(ּ ִּמּשׁ ּ ל ּ ִליָלא ִמּכָ

ִתיב. ּרוֵחי ך ּכְ ִגין ּכָ ע רוחֹות, ְּבְ ין ִעָלִאין , ֵּמַאְרּבַ ְבָעה ַדְרּגִ ׁשִ ע ִדְכִליָלן ּבְ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ ּ
יִקין, ְוָתאָנא. ְּדַאָמָרן יָקא ְדַעּתִ ַהאי רוָחא ְדַעּתִ ִליָלן ּבְ ְּדֻכְלהו ּכְ ּ ּ ּ ְּדָנִפיק ִמּמֹוָחא , ּּ

א ְדחֹוָטָמאְּסִתיָמָאה ְלנוְק   .ּּבָ

א ֲחֵזי ין חֹוָטָמא ְלחֹוָטָמא, ְוּתָ ל ִסְטרֹוי. ַמה ּבֵ יק יֹוִמין ַחִיין ִמּכָ ּחֹוָטָמא ְדַעּתִ חֹוָטָמא . ּ
ִּדְזֵעיר ַאִפין ִתיב, ּ ַאפֹו ְוֵאׁש ִמִפיו ּתֹאֵכל ְוגֹו)שמואל ב כב(, ּכְ ן ּבְ ּ ָעָלה ָעׁשָ ן . 'ּ ָעָלה ָעׁשָ

ַאפֹו ּוֵמַההוא , ּּבְ ן ָדִליק נורּ ָּעׁשָ ָנָנא ְלָבַתר, ּ ד ָסִליק ּתְ ּנו. ּכַ ֲערו ִמּמֶ ָחִלים ּבָ ּּגֶ ּנו . ּ ַּמהו ִמּמֶ ּ
ן. )נוסחי' ג( א, ֵּמַההוא חֹוָטָמא. ֵמאֹותֹו ָעׁשָ   .ֵּמַההוא ֶאּשָׁ

אָנא ֵעי ְלַצָלָאה ְצלֹוֵתיה, ּתָ ד ֲהָוה ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּבָ ּּכַ  ֲאִני ָאַמר ְלַבַעל ַהחֹוֶטם, ּּ
ן, ִּמְתַפֵלל יב. ְלַבַעל ַהחֹוֶטם ֲאִני ִמְתַחּנֵ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ְ וְתִהָלִתי ֶאחָטם ָלך)ישעיה מח(, ּ ּ ּ ,

יק יֹוִמין ֲאָמרֹו   .ַהאי ְקָרא ְלַעּתִ

ָנא ַלת ְמָאה וע, ּאֹוְרָכא ְדחֹוָטָמא, ּתָ ִּאְתַמְלָיין ִמן ַההוא חֹוָטָמא, ה ָעְלִמין''ּתְ ְּוֻכְלהו. ּ ּ 
ְזֵעיר ַאִפין ִקן ּבִ ִּמְתַדּבְ א ְדִתּקוָנא ְדחֹוָטָמא הוא. ּ ְחּתָ ּבַ ַּהאי ּתוׁשְ ּ ּ ּ יק . ּ ּקוֵני ְדַעּתִ ְּוָכל ּתִ ּ

ִּאְתָחזון ְוָלא ִאְתָחזון, יֹוִמין ִּאְתָחזון ְלָמאֵרי ִמִדין, ּ ְּוָלא ִאְתָחזון ְלֹכָלא, ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2185דף [ -ּ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ יָרא ִעָלָאהַּווי ַמאן ְדא, ָּפַתח ַרּבִ ִדיְקָנא ַיּקִ יט ְידֹוי ּבְ ְּדָסָבא , ֹּוׁשִ
א א)א טמיר וסתים''נ(ְּטִמיָרא וְסִתיָמא , ַּקִדיׁשָ ְחּתָ ּבַ ּ ִמּכָֹלא ִדיְקָנא ְדַהִהיא ּתוׁשְ ּ ּ ִּדיְקָנא . ּ

ּקונֹוי ל ּתִ יר ִמּכָ ְּדָסִתים ְוַיּקִ ִאין. ּ ִּדיְקָנא ְדָלא ַיְדִעין ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּיְקָנא ְדִהיא ִּד. ּ
ִחין ּבָ א ְדָכל ּתוׁשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ א ְדִיְקַרב ְלֵמֱחֵמי . ּ ר ָנׁש ְנִביָאה ְוַקִדיׁשָ ִּדיְקָנא ְדָלא ֲהִוי ּבַ ּ ּ ּ

א. ֵּליה ֲערֹוי ַעד ַטּבוָרא ְדִלּבָ ׂשַ ְלָייא ּבְ ִּדיְקָנא ְדִהיא ּתַ ּ ּ יִרין. ּ יָרא ְדַיּקִ א ַיּקִ ַתְלּגָ ִּחָווָרא ּכְ ּ .
ְּמֵהיְמנוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא. ָּרא ִדְטִמיִריןְטִמי ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''א ע''דף קל -' גזוהר חלק [

אָנא ְצִניעוָתא , ּתָ ְּדַהאי ִדיְקָנא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, ְּדִסְפָרא )א''א ע''דף קל(ּּבִ ּ ּ ּ ָנִפיק , ּ
א, ֵּמאוְדנֹוי ְּוָנִחית סֹוֲחָרֵניה ְדפוָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ א , ת ְוָסִליק ְוָחֵפיְוָנִחי, ּ ַתְקרוְבּתָ  )סגי(ּּבְ

ְּדבוְסָמא ָטָבא יָרא , ּ ִּחָווָרא ְדַיּקִ  )א חוורא יקירא דדיקניה נחית''ס( ְוָנִחית. )א דבדיקניה''ס(ּ
ּקוָלא ׁשִ יָרא. ְּוָחֵפי ַעד ַטּבוָרא, ּּבְ ּהוא ִדיְקָנא ַיּקִ ֵליָמא, ּ יה י, ְמֵהיָמָנא ׁשְ ְּדַנְגִדין ּבֵ ּ ג ''ּ

ח ְרבות ָטָבא, ִביִעיןְנ ַּמּבוִעין ִדְמׁשַ ּ ָנא, ּ ּקְ ּקוִנין ִמְתּתַ ר ּתִ ְתַלת ֲעׂשַ   .ּּבִ

ּקוָנא ַקְדָמָאה ֲעָרא ִמְלֵעיָלא. ּּתִ ן ׂשַ ּקֵ ִּמְתּתַ יה, ּ ַער ֵריׁשֵ ּקוָנא ִדׂשְ אִרי ֵמַההוא ּתִ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ,
ִתּקונֹוי ְלֵעיָלא ֵמאוְדנֹוי ְּדָסִליק ּבְ ּ י ִפְתָחא ְדאוְדִניןְוָנִחית ִמּקַ, ּּ ּּמֵ ּ ּקוָלא , ּ ׁשִ ַחד חוָטא ּבְ ּּבְ ּ

א ְדפוָמא, ָטָבא ַּעד ֵריׁשָ ּ.  

ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ א ְדפוָמא. ּּתִ ֲעָרא ֵמֵריׁשָ ן ׂשַ ּקַ ִּמְתּתָ א ַאֲחָרא ְדפוָמא)וסליק(, ּ ּ ַעד ֵריׁשָ ּ ,
ִקיל ִתּקוָנא ׁשָ   .ּּבְ

ִליָתָאה ּקוָנא ּתְ ֵרין נוְקִבין,  חֹוָטָמא)א דהאי''ס(חֹות ֵּמֶאְמָצִעיָתא ִדְת. ּּתִ חֹות ּתְ , ִּמּתְ
ַההוא ָאְרָחא, ָנִפיק ַחד אֹוְרָחא ֲעָרא ִאְתְפַסק ּבְ ְּוׂשַ יָסא, ּ יָסא , ּוַמְלָיא ֵמַהאי ּגִ ּוֵמַהאי ּגִ

ֲעָרא ִלים סֹוֲחָרֵניה ְדַההוא אֹוְרָחא, ׂשַ ְּמִתּקוָנא ׁשְ ּ ּ ּ.  

ּקוָנא ְרִביָעָאה ּקַ. ּּתִ ֲעָרא ִמְתּתָ חֹות פוָמא)ונחית(ן ׂשַ ּ ּתְ א ֲחָדא, ּ א ֲחָדא ְלֵריׁשָ , ֵמֵריׁשָ
ִלים ִתּקוָנא ׁשְ   .ּּבְ

ָאה ּקוָנא ֲחִמיׁשָ חֹות פוָמא ָנִפיק ָאְרָחא ַאֲחָרא. ּּתִ ּּתְ ּקוָלא ְדָאְרָחא ִדְלֵעיָלא, ּ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ,
יִמין ַעל פוָמא ֵרין ָאְרִחין ְרׁשִ ְּוִאֵלין ּתְ ּ אן ִמ, ּ אןִמּכָ   .ּכָ

יָתָאה ּתִ ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּּתִ ן ׂשַ ּקֵ א ְדפוָמא, ִמְתּתַ ְּוָסִליק ְוָנִפיק ִמְלַרע ְלֵעיל ְלֵריׁשָ ּ ְוָחֵפי . ּ
א ְדבוְסָמא ָטָבא ְקרוְבּתָ ּּתַ ּ א ְדפוָמא ִדְלֵעיָלא, ּ ַּעד ֵריׁשָ ּ ּ א ְדִפְתָחא . ּ ֲעָרא ְלֵריׁשָ ְּוָנִחית ׂשַ

ָאה ְדפוָמ ּתָ ְּדאֹוְרָחא ּתַ ּ   .אּ

ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּּתִ פוִחין, ָּפִסיק ׂשַ ֵרין ּתַ ְּוִאְתָחְזן ּתְ א ְדבוְסָמא ָטָבא, ּ ַתְקרוְבּתָ ּּבְ ּ ּ ,
ִפיָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי ִגיֵניהֹון ִאְתְקָיים ָעְלָמא. ּׁשַ אֹור ְפֵני )משלי טז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּבְ ּ ּבְ

ֶּמֶלך ַחִיים ְ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2186דף [ -ּ

ִמ ּקוָנא ּתְ ְעֵרי סֹוֲחָרֵני ְדִדיְקָנא. יָנָאהּּתִ ָּנִפיק ַחד חוָטא ְדׂשַ ּ ּקוָלא ַעד , ּ ׁשִ ְּוַתְלָיין ּבְ
  .ַּטּבוָרא

יָעָאה ׁשִ ּקוָנא ּתְ ְעֵרי ִדיְקָנא. ּּתִ ִּמְתָעֵרי וִמְתָעְרִבין ׂשַ ְעֵרי ְדַתְלָיין , ּ ִּעם ִאיּנון ׂשַ ּ
ּקוָלא ׁשִ ּ ְוָלא ַנְפֵקי ָדא ִמן ָד)דתליין(, ּּבְ   .אּ

יָרָאה ּקוָנא ֲעׁשִ חֹות ִדיְקָנא)מתערבין(. ּּתִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ חֹות . ּ ַנְחּתִ ְגרֹוָנא ּתְ ְּוַחְפָיין ּבִ
  .ִּדיְקָנא

ּקוָנא ַחד ָסר ִלים, ְּדָלא ָנְפִקין ִניָמא ִמן ִניָמא. ּּתִ יעוָרא ׁשְ ׁשִ ְעָרן ּבְ ּוִמְתׁשַ ּ.  

ֵריָסר ּקוָנא ּתְ ְעֵר. ּּתִ ְלָיין ׂשַ ּי ַעל פוָמאְּדָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ְעֵרי . ּ ְוָיָאן ׂשַ
  .ְּסחֹור ְסחֹור ֵליה

ֵליַסר ּקוָנא ּתְ ְתחֹות ִדיְקָנא. ּּתִ ַעָרן ּבִ ְּדַתְלָיין ׂשַ אן, ּ אן וִמּכָ יָקָרא ָיָאה, ִּמּכָ יָקָרא , ּבִ ּבִ
ִפיָרא ְּמַחְפָיין ַעד ַטּבוָרא. ּׁשַ ְקרוָבא ְדבוְסָמא)א לאתחזאה''ס(ָלא ִאְתֲחֵזי . ּ ל ַאְנֵפי ּתַ ּ ִמּכָ ּ ּ ּ ,

ִפיִרין ִחָווִרין פוִחין ׁשַ ר ִאיּנון ּתַ ּּבַ ּ ּּ ְּדַמִפִקין ַחִיין ְלָעְלָמא, ּ ּ ּוְמַחְזָיין ֵחדו ִלְזֵעיר ַאִפין, ּ ּ ּ.  

ּקוִנין ִאֵלין ְתֵליָסר ּתִ ּּבִ ֵליַסר ַמּבוִעין ִדְמׁשַ, ּ ַּנְגִדין ְוָנְפִקין ּתְ ּ ְּוַנְגִדין ְלָכל , ּח ְרבותּ
א ּתָ ִּאיּנון ִדְלּתַ ָחא. ּ ַההוא ִמׁשְ ּוְנִהִרין ּבְ ָחא. ּ יִחין ֵמַההוא ִמׁשְ ּוְמׁשִ ּקוִנין , ּ ְּדִבְתֵליָסר ּתִ ּ

יָרא. ִּאֵלין ים ִדיְקָנא ַיּקִ ּקוִנין ִאֵלין ִאְתְרׁשִ ְתֵליָסר ּתִ ּּבִ ְּסִתיָמָאה ְדֹכָלא, ּּ יק , ּ ְּדַעּתִ
י ִפיָרן ְדַאְנפֹוי. ִקיןְּדַעּתִ פוִחין ׁשַ ֵרי ּתַ ִּמּתְ ּ ּּ ְּנִהיִרין ַאְנפֹוי ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּ א ''ס(ְּוָכל ִחיָוור , ּּ

א)חיזור ְכָחן ְלַתּתָ ּ ְוׁשוָשן ְדִאְשּתַ ְּנִהיִרין וִמְתַלֲהִטין ֵמַההוא ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּקוִנין . ּ ּּתִ
ֵליַסר ִאֵלין ָכח, ּּתְ ּתְ ִדיְקָנאִאׁשְ ִתּקונֹוי, ּו ּבְ ֵלימות ִדיְקָנא ּבְ ּוִבׁשְ ּ ּ ר ָנׁש ֶנֱאָמן, ּ . ִאְתְקֵרי ּבַ

ְּדָכל ְדָחֵמי ִדיְקֵניה ּ ּ יה ְמֵהיְמנוָתא, ּ ֵלי ּבֵ ּּתָ ּ.  

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אָנא ּבִ ּּתָ יָרא, ּ ִדיְקָנא ַיּקִ ּקוִנין ִאֵלין ְדַתְלָיין ּבְ ֵליַסר ּתִ ּּתְ ִביָעָא, ּּ ׁשְ ה ּבִ
ָעְלָמא)מנהון( ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ְרֵעי ְדַרֲחֵמי,  ִמׁשְ ְתֵליָסר ּתַ ֵחי ּבִ ּוִמְתַפּתְ יט ְיֵדיה . ּּ ּוַמאן ְדאֹוׁשִ ּ ּ

ּקוֵני ִדיְקָנא, ְּלאוָמָאה ְתֵליָסר ּתִ ַמאן ְדאֹוֵמי ּבִ ּּכְ ּ ֲאִריך ַאִפין. ּ ַּהאי ּבַ ה. ְ ַכּמָ ְזֵעיר ַאִפין ּבְ . ּּבִ
י ִיְצָחק ִקיוָמךק, ָאַמר ְלִרּבִ ְום ּבְ ּ א , ּּ ַסְלְסָלא ְדִתּקוָנא ְדַמְלּכָ ְּוַסְלֵסל ּבְ ּ  )א בדיקנא''ס(ּ

נון ּקְ א ֵהיַאך ִיְתּתַ ַּקִדיׁשָ ְּ.  
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י ִיְצָחק א ָעֹון ְוגֹו)מיכה ז(, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ מֹוך נֹוׂשֵ ָּיׁשוב ְיַרֲחֵמנו ', ָ ִמי ֵאל ּכָ ּ
ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ְוגֹו, 'ְוגֹו ּתֵ אָנא. 'ּתִ ֵליַסר ְמִכיִלין ִאְתָחזון ָהָכא, ּתָ ְּוֻכְלהו ָנְפִקין , ּּתְ ּ

ח ְרבות ְדִתיּקוֵני  ֵליַסר ַמּבוִעין ִדְמׁשַ ִּמּתְ ּ ּ ּ א )ב''א ע''דף קל(ּ ִּדיְקָנא ַקִדיׁשָ יָקא , ּ ַעּתִ
יִקין ָנא. ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ְּדַעּתִ ּקו, ּתָ . ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר, ָּנא ְדִדיְקָנא ָטִמיר ְוָסִתיםּּתִ

ִתּקונֹוי ְיִדיַע ְוָלא ְיִדיַע. ָסִתים ְוָלא ָסִתים   .ּּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ּקוָנא ַקְדָמָאה ֵניָנן. ּּתִ ָקא , ָהא ּתָ ֲעָרא ְוָכל ִניָמא ְוִניָמא ָלא ִמְתַדּבְ ֲעָרא ְוׂשַ ְּדָכל ׂשַ ּ
ה ֲארו ִניִמין ְדִדיְק. ְלֲחֵבְרּתָ ְּוׁשָ א, ָנא ְלַאְתְקָנאּ ַער ֵריׁשָ ְּמִתּקוָנא ִדׂשְ ּ.  

ָלא ּכְ א, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ַער ֵריׁשָ ל ִניִמין ִדׂשְ יָרא ִעָלָאה, ִּאי ּכָ ְּוִניִמין ְדִדיְקָנא ַיּקִ ּ ,
ָללו ַחד ִניָמא ִאְתּכְ  .ְּוִאֵלין ָלא ֲאִריִכין, ּ ֲאַמאי ִאֵלין ֲאִריִכין)א בחד מתקלא אתקלו''ס(, ּּבְ

ּ ִניִמין ְדִדיְקָנא ָלא ֲאִריִכין ּכוֵלי ַהאי)מ''ק(ֲאַמאי  ָיין, ּ ָיין. ְוַקׁשְ א ָלא ַקׁשְ ְּוִאֵלין ְדֵריׁשָ ּ ,
ִעיִעין   .ֶּאָלא ׁשְ

א ְוִדיְקָנא, ֶּאָלא ִקיִלין ְדֵריׁשָ ל ִניִמין ׁשְ ְתִפין. ּּכָ א ֲאִריִכין ַעל ּכַ ְלֵמיַגד , ְּדֵריׁשָ
א  יָכא ְדמֹוָחא, ְּזֵעיר ַאִפיןּ ִד)א מרישא''ד(ְלֵריׁשָ ֵּמַההוא ְמׁשִ ְּלמֹוָחא ִדיֵליה, ּ ך . ּ יֵני ּכַ ְוְבּגִ ּ

ָיין ְּוַעל ָדא ִאְתָחזון ְלֶמֱהִוי ְרִכיֵכי. ָלא ֲהוֹו ַקׁשְ ּ.  

אָנא יב )א''ב ע''רס, א''מ ע''ק, א''ח ע''ע(ַמאי , ּתָ ה)משלי א( ,ִּדְכּתִ ֹרּנָ חוץ ּתָ . ּ ָחְכמֹות ּבַ
ִתיבּוְלַבּסֹו ן קֹוָלה, ף ּכְ ּתֵ ְרחֹובֹות ּתִ יה ֵסיֵפיה. ּּבָ ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ּ .

ה ֹרּנָ חוץ ּתָ ֶּאָלא ָחְכמֹות ּבַ ד ָנִגיד ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ַדֲאִריך ַאִפין, ּ ּּכַ ְ ְּלמֹוָחא ִדְזֵעיר , ּ
ִאיּנון ִניִמין, ַּאִפין ִאלו ִמְתַח. ּּבְ ּּכְ ָראן ְלַברּ ֵרין , ּבְ ,  מֹוִחין)מ''ק, ב''א ע''בראשית קמ(ּתְ

ָאה, ְוִאְתָעִביד ַחד מֹוָחא ּתָ ִגין ְדֵלית ִקיוָמא ְלמֹוָחא ּתַ ּּבְ ִקיוָמא ְדמֹוָחא ִעָלָאה, ּ ֶּאָלא ּבְ ּּ ּ ּ .
ן קֹוָלה ַחד, ְוַכד ָנִגיד ֵמַהאי ְלַהאי ִתיב ִתּתֵ   .ּּכְ

ּוְבִגין ְדָנִגיד ִמּמֹוָחא ְל ִאיּנון ִניִמין ּ כאלו מתחבראן לבר תרין מוחין ואתעביד חד (ּמֹוָחא ּבְ

ין)מוחא באינון נימין יׁשִ ָכחו ְקׁשִ ּתְ ּ ִאיּנון ָלא ִאׁשְ חו . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּכְ ּתַ ום ְדִאי ִאׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ
ין יׁשִ הֹון, ְקׁשִ ך. ָלא ָנִגיד ָחְכְמָתא ְלמֹוָחא ּבְ ִגיֵני ּכַ ר ָנׁש ֵלית ָחְכְמָתא ָנ, ְּבְ ְפָקא ִמּבַ

א  יׁשָ ְּדִאיהו ְקׁשִ ּוָמאֵרי ְדרוְגָזא )א קשיא''ס(ּ ּ יב. ּ ַנַחת )קהלת ט( ,ִּדְכּתִ ּ ִדְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ
ָמִעים ן, ּוֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ִנׁשְ יׁשָ יה ְקׁשִ ְערֹוי ְדֵריׁשֵ ַּמאן ְדׂשַ ּ ָבא , ּ ָלאו ָחְכְמָתא ִמְתַיּשְׁ

יה   .ִּעּמֵ

א ְלֹכָלא, ּון ֲאִריֵכיְּוַעל ָדא ִאיּנ ְּלֵמיַעל ַעל חוָטא . ַּמאי ְלֹכָלא. ְּלֵמיֵתי ּתֹוַעְלּתָ
ְדָרה ְקָיין ִמן מֹוָחא, ְּדׁשִ ֲעָרא ְדִדיְקָנא. ְּדִמְתׁשַ א ַעל ׂשַ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ֵלי ׂשַ ּוְבִגין ָדא ָלא ּתָ ּ ּ ּ .

ֵלי ְוָסִליק ַעל אוְדִנין ַלֲאחֹורֹו א ּתָ ֲעָרא ְדֵריׁשָ ְּדׂשַ ּ ֵלי ַעל ִדיְקָנא, יּ ום ְדָלא , ְּוָלא ּתָ ִּמּשׁ ּ
ִאֵלין ִּאְצְטִריך ְלִאְתָעְרָבא ִאֵלין ּבְ ּ ָאְרַחְייהו. ְ ן ּבְ ְּדֻכְלהו ִמְתָפְרׁשָ ּ ּּ ּ.  

אָנא א, ּתָ ין ְדֵריׁשָ ְעֵרי ּבֵ ְלהו ׂשַ ּּכֻ ּ ין ְדִדיְקָנא, ּ א, ּּבֵ ַתְלּגָ ְלהו ִחָווֵרי ּכְ ּּכֻ ּ ִּאיְנהו , ְוָתאָנא. ּ
ְלהוְּד ֵאי ּכֻ יׁשָ ִּדיְקָנא ְקׁשִ יִפין. ַמאי ַטְעָמא. ּ יָפא ְדַתּקִ ּקִ ום ְדִאיּנון ּתַ ִּמּשׁ ּ א ''נ(ְלַאֲחִסין , ּ

יִקין, ג ְמִכיָלן''ּ ִאיּנון י)לאחתא יק ְדַעּתִ ְרָיין. ֵּמַעּתִ י אוְדנֹוי ׁשַ ּמֵ ַוֲהֵני , ַּוֲהֵני ְמִכיָלן ִמּקַ
ַאֲחָרִניןְּדָל. ְּמִכיָלן ְסִתיָמן ִאיּנון דאתחסינו לתתא והכי תנינא מקמי אודנוי (. ּא ִיְתָעְרבון ּבְ

  .)שריין שערי משום דבלחודייהו אינון ולא אתערבו באחרנין
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ָווַתְייהו יָמא ְדֵלית ַאֲחָרִנין ּכְ ְּוִאי ּתֵ יָקא . ָלא. ּ ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ֵמַעּתִ ְּדַתְנָיא ּתְ ּ
א מֹוך: ַּקִדיׁשָ א ָעֹון)מ''ק(. ַחד, ִָמי ֵאל ּכָ ֵרי,  נֹוׂשֵ ע. ּתְ ַלת, ְּועֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ֵאִרית . ּתְ ִלׁשְ
ע, ַנֲחָלתֹו י ָחֵפץ ֶחֶסד הוא. ָחֵמׁש, ֹּלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו. ַאְרּבַ ית, ּּכִ ָּיׁשוב ְיַרֲחֵמנו. ׁשִ ּ ,
ְבָעה ַמְנָיא, ִּיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו. ׁשִ ְמצול. ּתְ ִליך ּבִ ְּוַתׁשְ ל ַחטֹאָתםְ ָעה, ֹּות ָים ּכָ ׁשְ ן . ּתִ ּתֵ ּתִ

ָרה, ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב ְעּתָ ַלֲאבֹוֵתינו. ַחד ָסר, ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם. ַעׂשְ ּבַ ר ִנׁשְ ֵריָסר, ֲּאׁשֶ ֵמיֵמי . ּתְ
ֵליַסר, ֶקֶדם ֵּאל ַרחום ְוַחּנון ְוגֹו, ָּלֳקֵביל ָדא. ּתְ א', ּ   .ִּאיּנון ְלַתּתָ

 ] בשנה198יום  [סדר הלימוד ליום כא ניסן

יָמא ה ֵאיך ָלא ָאַמר ִאֵלין ִעָלִאין, ְוִאי ּתֵ ֹּמׁשֶ ּ ה ָלא ִאְצְטִריך, ּ ֶאָלא)ח''קל(. ְ , ְֹמׁשֶ
ַכח ּתְ ֶּאָלא ְלֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ ַכח, ּ ּתְ ּוַבֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ ֵעי ָהִכי ְלֵמיַמר, ּ ה ָלא . ָלא ּבָ ּוֹמׁשֶ

ִעיָדָנא ְדִיׂשְ, ָאַמר ֶּאָלא ּבְ ְלָייא, ָּרֵאל ָחאבוּ ה, ְוִדיָנא ֲהָוה ּתַ ך ָלא ָאַמר ֹמׁשֶ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ ,
ַכח ּתְ ֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ ֶּאָלא ּבַ ַהאי ֲאָתר. ּ יק יֹוִמין ְמַסֵדר , ֲאָבל ּבְ ָבָחא ְדַעּתִ ִּסדוָרא ִדׁשְ ּ ּ ּ

  .ְנִביָאה

  ]ב''ב ע''דף קל -' גזוהר חלק [

ּקוִנ ֵליָסר ּתִ ְּוִאיּנון ּתְ אּ ּין ְדִדיְקָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ יִפין, ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין, ּ ּקִ ְבָרא , ּתַ ְלּתַ
ְזֵרי ִדיִנין ל ּגִ ּוְלַאְכְפָייא ּכָ א. ּּ ַּמאן ָחֵמי ִדיְקָנא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין ְדָלא , ּּ ּ

יה)א אתכסי''ס( )ב''קל(ַאְכִסיף  ך. ּ ִמּנֵ ְוְבִגין ּכָ ל ׂשַ, ּ יןּכָ יׁשִ ִתּקונֹוי , ֲערֹוי ְקׁשִ דף (ְּוַתִקיִפין ּבְ

  . )ב''ב ע''קל

יָמא א, ְוִאי ּתֵ ְעֵרי ִדְלַתּתָ ִּאיּנון אוָכֵמי, ִּאי ָהִכי ָהא ׂשַ ָדא, ּ ֲּאַמאי ָלא ֲהוֹו ָדא ּכְ ּ .
ִתיב עֹוֵרב)שיר השירים ה(, ְּדַתְנָיא ּכְ חֹורֹות ּכָ ִלים ׁשְ ְלּתַ ּ ְקווּצֹוָתיו ּתַ  )דניאל ז(, יבּוְכִת. ּ

ֲעַמר ְנֵקא יה ּכַ ַער ֵריׁשֵ ּוׂשְ ָיא. ּ ִדיְקָנא ִעָלָאה, ָלא ַקׁשְ ָאה, ָּהא ּבְ ּתָ ִדיְקָנא ּתַ ְוַעל . ָהא ּבְ
ָרֵאל, ָּדא ד ִאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ י ֵאׁש ְלָבָנה, ּכַ ּבֵ חֹוָרה ַעל ּגַ ֵאׁש ׁשְ   .ִאְתְייִהיַבת ּבְ

ָרא ְדִמָלה ִמּשׁ ְּוִעּקָ ָכא ְלמֹוָחא ּ ָכחו ְלִאְתַמּשְׁ ּתְ ִגין ְדִמּמֹוָחא ִאׁשְ ְעֵרי ּבְ ּום ְדָהֵני ׂשַ ּ ּ ּ
ְלחֹודֹוי הוא א ְוִאיּנון ְלֵעיָלא ִמן ִדיְקָנא ִדיְקָנא ּבִ ּתָ ִּדְלּתַ ּ ּ ּ ְלחֹוֵדיהֹון . ּּ ּקונֹוי ּבִ ְּוָכל ּתִ

ָכחו ּתְ ְלחֹודֹוי. ִּאׁשְ ְלחֹוַדְי. ִּדיְקָנא ּבִ ְעֵרי ּבִ   .ּיהוְוׁשַ

א ֲעֵרי ְדֵריׁשָ א ְדׂשַ אִרי ֵמֵריׁשָ ּקוָנא ְדׁשָ ּקוָנא ַקְדָמָאה ּתִ ּּתִ ּ ּ ּ ּקוֵני ִדיְקָנא , ְוָתאָנא. ּ ל ּתִ ּּכָ ּ
ַכח ֶאָלא  ּתְ א )מחומא דלבא(ָּלא ִאׁשְ ּ ְוָהָכא ָלא ָפִריׁש )א מתיקוני דרישא''ס( ,ִּמּמֹוָחא ְדֵריׁשָ

ּק. ְּדָהא ָלא ֲהִוי, ָהִכי ּוָנא ָדאֶּאָלא ּתִ א, ּ ְעֵרי ְדֵריׁשָ א ְדׂשַ ְּדָנִחית ִמן ֵריׁשָ ּ ַכח, ּ ּתְ . ָהִכי ִאׁשְ
  )חסר כאן(

מֹוַדע ּתְ ּוֵמַהאי ִדיְקָנא ִאׁשְ א, ּ ֵריׁשָ ל ַמה ַדֲהִוי ּבְ יִמין , ּּכָ ְּדֶאֶלף ָעְלִמין ְדַחּתִ א אלף ''ס(ּ

ִעְזָקא ְדַדְכָיא)עלמין חתימין ל , ִעְזָקא. ּ ּבְ   .ִעְזִקיןְּדָכִליל ּכָ
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ֲעָרא א ְדָכל ׂשַ י אוְדנֹוי, ּאֹוְרּכָ ּמֵ ְּדָנִחית ִמּקַ ָדא. ָלא ֲהִוי ֲאִריָכא, ּ ְּוָלא ִאְתְדַבק ָדא ּבְ ּ ,
ין)א דכלא''ס(ְוָלא  ֲעִרין.  ַנְחּתִ ָכן . ִּאֵלין ׂשַ ד ַנְגִדין ִאְתַמּשְׁ , א אלא מכד נחתין אלין''ס(ִּמּכַ

  . ְוַתְלָיין)נגדין ואתמשכן. שערין

ירוָתא ְדִתּקוָנא ַקְדָמָאה ְּוׁשִ ּ ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי, ּ ִקיָלן, ּתְ א ְדפוָמא, ׁשְ ָכן ַעד ֵריׁשָ ִּאְתַמּשְׁ ּ .
ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ָחן ּבְ ּכְ ּתַ ִעין ִניִמין ִאׁשְ   .ּוְתַלת ְמָאה ְוִתׁשְ

ִקיִלין ָלִתין ְוַחד קֹוֵצי ׁשְ ּקִ, ּתְ ִתּקוָנא ַקְדָמָאה ּתַ ַּדֲהוו ּבְ ּ א, יִפיןּ , ְּלַאְכְפָייא ְלַתּתָ
ן ֵא ּבָ חוׁשְ יף ָיכֹול. ל''ַּמהו ֵא. ל''ּּכְ ּקִ ָלִתין ְוַחד , ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּתַ ין ּתְ ִּמְתָפְרׁשִ

ְלִטין, ָעְלִמין יִפין ׁשָ ּקִ ַהאי '' ל)ואתפשטו, א לאכפיא''ס( )א לאתפשטא''ס(ְלִאְתָעְייָנא , ּתַ א ּבְ
ַה''ְוֹל, ְסָטר יה. אי ְסָטרא ּבְ ִּמְתְפַרׁש ְלֶאֶלף ָעְלִמין ִדְכִסיִפין , ְּוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ִמּנֵ ּ

א ְּלִעדוָנא ַרּבָ א ְדִדיְקָנא. ּ ֵריׁשָ ְּוֹכָלא ָסִתים ּבְ יָפא, ּ ּקִ ַהאי ֵא, ְּדָכִליל ּתַ ְוִעם . ל''ּוְכִליָלן ּבְ
ל ָדא ְפָייא ְלַרֲחֵמי''ַהאי ֵא, ּכָ יק יֹוִמיןְּדַרֲחֵמ, ל ִאְתּכַ ט )אתבסם(, ּי ְדַעּתִ ַלל ְוִאְתָפּשַׁ ּ ְוִאְתּכְ

יה   .ּּבֵ

ֲּאַמאי ַעד פוָמא יב. ּ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ . ַּמאי ִדיָנא ְיִתיב. 'ּ ִדיָנא ְיִתיב ְוִסְפִרין ְוגֹו)דניאל ז(, ּ
ְלָטא ְּיִתיב ְלַאְתֵריה ְדָלא ׁשַ ּבֹורּ ֶפֶלא יֹוֵעץ ֵאל)ישעיה ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ֵאל .  ּגִ

ּבֹור ְּדהוא ּגִ ִדיוְקָנא , ּ ָסם ּבְ ְּוִאְתּבְ יק יֹוִמין)א בדיקנא''ס(ּ א ְדַעּתִ ּ ַקִדיׁשָ יב. ּ ִמי , ְּוָרָזא ִדְכּתִ
ַמר יק יֹוִמין ִאּתְ ַעּתִ מֹוך ּבְ א ִעָלָאה, ֵָאל ּכָ ִתּקוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

קוָנא ַקְדָמָאהְּדָנִפיק, ָעְלָמא ַקְדָמָאה ִליט ְוָנִחית, ּ ְמּתִ ְוָסִליק ְלֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא . ּׁשַ
ִריִסין ָבן ָמאֵרי ּתְ יה ִמְתַאֲחִדין. ִרּבְ ּוִמּנֵ א, ּ ִעְזָקא ַרּבָ ִקְסָטא ּבְ   .ּבְ

ְנָייָנא ּקוָנא. ָעְלָמא ּתִ ְּדָנִפיק ֵמַהאי ּתִ ִליט ְוָנִפיק. ּ ְב, ְוָנִחית ְוָסִליק, ּׁשַ ין ְלׁשִ ָעה ְוַחְמׁשִ
ין יה. ָּמאֵרי ִדיָבָבא, ֶּאֶלף ַדְרּגִ ּוִמְתַאֲחָדן ִמּנֵ ִחיָוָרא, ּ קוְדָלא ּבְ ְּלַאְכְפָייא ּבְ ּ   )א בחיזרא''ס(. ּ

ִליָתָאה ִליט ְוָנִחית. ָעְלָמא ּתְ ּקוָנא ׁשַ ְּדָנִפיק ֵמַהאי ּתִ ּ ו ַאְלִפין ָמאֵרי ''ְוָסִליק לצ, ּ
יה ּוִמְתַאֲחָדן ִמ, ִּדיָלָלה , )בבוצינא קמורא( )א כבוסינא לקוסרא''ס( )בבוסיטא לקוסטירא(ּּנֵ

ּקוָנא ּוֵמַהאי ּתִ ְלהו, ּ ְפָיין ּכֻ ִּמְתּכַ ְמִריָרא ְדִדְמִעין, ּ ָמן ּבִ ּסְ ּוִמְתּבַ א, ּ א ַרּבָ ַיּמָ ִמין ּבְ ּסְ   .ְּדִמְתּבַ

ּקוָנא ָדא א, ַּמאן ָחֵמי ּתִ ְּדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ י, ִּעָלָאה, ּ יה, ָראַיּקִ ְּדָלא ַאְכִסיף ִמּנֵ ַמאן . ּ
ְלָיין ֵמַהאי ָסָבא)א יקירותא''ס(ָּחֵמי ְטִמירוָתא  ְעֵרי ְדּתַ ּ ְדקֹוִצין ְדׂשַ ּ ִעיְטָרא . ּ ְיִתיב ּבְ

ִעְטִרין. ִּעְטִרין ְדָכל ִעְטִרין, ְּדִעְטִרין ָללו ּבְ ִּעְטִרין ְדָלא ִאְתּכָ ַאר ִעְטִרין. ּ ׁשְ . ִּעְטִרין ְדָלא ּכִ
הֹון, ְטִריןִע א ִמְתַאֲחָדן ִמּנְ ּתָ ְּדִעְטִרין ִדְלּתַ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ּקוִנין, ּ א , ָּהֵני ּתִ ּתָ ּקוִנין ִדְלּתַ ִּאיּנון ּתִ ּ ּ

הֹון ִמְתַאֲחִדין   .ִמּנְ

ַקן ּקוֵני ְדִאְתּתְ ּּתִ ְרָכא, ּ ְְדִאְצְטִריך ְלִאְתּבָ ָרָכה, ּ ּקוִנין ְדִאְת. ַּמאן ְדָבֵעי ּבְ ְּדָכל ּתִ ּ ַקן ּ ּתְ
ָקְבֵלהֹון ִחין , ּבְ ּכְ ּתַ ְרָכאן ִמׁשְ ָהֵני . ּ ְוִאְתָעִביד ַמה ְדִאְתָעִביד)לקבליהון(ּבִ ִליל ּבְ ּּכָֹלא ּכָ
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ּקוִנין יָפא. ּּתִ ּקִ א ּתַ ּקוִנין ְדַמְלּכָ ּּכָֹלא ַזְקָפן ָלָקְבֵליה ּתִ ּ יָקא, ּ ְּסִתיָמא ְדֹכָלא, ַעּתִ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ּק ָמן ִמּתִ ּסְ ּוִנין ִאֵליןִאְתּבַ   )דמלכא עתיקא(. ּ

אָנא יִקין. ּתָ יק ְדַעּתִ א ְדַקִדיִשין, ִּאי ַעּתִ ַּקִדיׁשָ ּ ּקוִנין, ּ ִאֵלין ּתִ ן ּבְ ּקַ ָּלא ִאְתּתְ ָלא , ּ
ִאין ָכחו ִעָלִאין ְוַתּתָ ּתְ ִּאׁשְ ְּוֹכָלא ֲהִוי ּכָֹלא ֲהִוי. ּ ָמה ְזִהיִרין ִאֵלין , ְוַתְנָיא. ּ א ''ס(ַּעד ּכַ

ּקוֵני ְדִדיְקָנא)ג''אלין לאתתקן ב ּ ּתִ ֵליַסר . ּ  )ב''ב ע''דף קל( ְוָכל ִזְמָנא, )דלתתא(ַעד ּתְ
ִחין ּכְ ּתַ ִּדְתֵליָסר ִאֵלין ִמׁשְ א, ּ ְּזִהיִרין ִאֵלין ִדְלַתּתָ ֵליַסר. ְּוֹכָלא. ּ ָנא ְדִאֵלין ּתְ ּבָ חוׁשְ ּּבְ ּ ּ ,

יָר יָקא ַיּקִ א ַעּתִ ַכח ִדיְקָנא ְדַמְלּכָ ּתְ ִּאׁשְ יָרא. ּא ִמּכָֹלאּ ַחד ִאיהו ְטִמיָרא ְוַיּקִ ּּכָֹלא ּבְ ּ.  

יָרא וְטִמיָרא ִמּכָֹלא ּוְבִגין ְדִאיהו ַיּקִ ּ ּ ּ ַאָתר ְדאֹוַרְייָתא , ּ יה ּבְ ר ּבֵ ָּלא ִאְדּכַ א לא אדכר ''ס(ּ

ּוַמה ִדיְקָנא ִאְתַגְלָייא. ְוָלא ִאְתַגְלָייא, )באורייתא א ִע. ּ ִּדיְקָנא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ּוֵמַהאי . ָּלָאהּ
א, ִּדיְקָנא ּתָ א ִדְלּתַ ָּנִחית ְלִדיְקָנא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ּ ִדיְקָנא ְדַכֲהָנא )מאי דיקנא דכהנא רבא(. ּ ּ

ן ּקַ ּקוִנין ִאְתּתָ ְתַמְנָיא ּתִ א ּבִ ך. ַּרּבָ ְוְבִגין ּכַ א, ּ ּקוִנין ְלַכֲהָנא ַרּבָ ַמְנָיא ּתִ ָחא , ּּתְ ד ִמׁשְ ּכַ
ֶמן ַהטֹוב ַעל ָהֹראׁש יֹוֵרד ַעל )תהלים קלג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּיהָּנִחית ַעל ִדְקֵנ ׁשֶ ּ ּכַ

  .'ַּהָזָקן ְוגֹו

יב. וְמָנא ָלן ם ָיַחד)תהלים קלג(, ִּדְכּתִ ֶבת ַאִחים ּגַ א.  ׁשֶ ּתָ דֹול ִדְלּתַ ם ְלַרּבֹות ּכֵֹהן ּגָ . ּּגַ
א ּתָ א ִדְלּתַ ְּדָכל ִזְמָנא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ּ ּמֵ, ּ אְמׁשַ ְכהוָנא ַרּבָ דֹול ִדְלֵעיָלא, ּׁש ּבִ ְבָיכֹול ּכֵֹהן ּגָ ּּכִ ּ ,

א ְכהוָנא ַרּבָ ׁש ּבִ ּמֵ   .ְּמׁשַ

ּקוָנא ַחד ָּדא ּתִ יָקא ְסִתיָמא ְדֹכָלא, ּ ְּדִדיְקָנא ְדַעּתִ ּ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ָּיאות ַאְנּתְ , ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
י ִיְצָחק ָיִקיָרא ְדִתּקוֵנ, ִרּבִ ְּלֵמֱחֵמי ּבְ יק יֹוִמין, ּי ְדִדיְקָנאּ ּוְסַבר ַאֵפי ְדַעּתִ יָקא , ּּ ַעּתִ

יִקין ָאה חוָלָקך. ְּדַעּתִ ְַזּכָ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ כֹון ּבְ ָאה חוָלִקי ִעּמְ ְּוַזּכָ ּ.  

ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ֲעָרא. ּּתִ ַקן ׂשַ א ְדפוָמא, ִמְתּתָ ֵּמֵריׁשָ א ַאֲחָרא ְדפוָמא, ּ ַּעד ֵריׁשָ ּ ,
ִתּקוָנא  ִקילּּבְ   .ׁשָ

י ִחְזִקָיה ּקום ִרּבִ ִקיוָמך, ּ ְְוָקִאים ּבְ ּ א, ּ ְּואֹוִקיר ְיָקָרא ְדִתּקוָנא ָדא ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ָקם . ּ
י ִחְזִקָיה אֵרי ְוָאַמר, ִּרּבִ ֲאִני )שיר השירים ז(, ׁשָ ַרם ׁשֶ ׁשוָקתֹו ִמי ּגָ ּ ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ּתְ

ום ְדָעַלי . ְלדֹוִדי ִּמּשׁ ׁשוָקתֹוּ   .ּּתְ

ל ֲהִויָנא ּכֵ יָרא ְדבוִציָנא ִעָלָאה, ַּוֲארו ָחִמית, ִמְסּתַ ְּנהֹוָרא ַיּקִ ּ ָנִהיר ְוָסִליק ִלְתַלת , ּ
ִרין ִעיָבר ה ְוֶעׂשְ ַההוא ְנהֹוָרא. ְמָאה ַוֲחִמּשָׁ ְּוַחד ָחׁשֹוך ֲהָוה ִאְתָסֵחי ּבְ ַמאן ְדִאְתְסֵחי , ְ ּּכְ

ַההוא ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ְּדֵמימֹוי ִמְתַפְלִגין, ּּבְ ּ ה ְדָעלֹוי, ְּוַנְגִדין ְלָכל ִעיָבר, ּוְנִהִרין, ּ . ִּמּמָ
א ִעָלָאה ֲעִמיָקא, ְּוָסִליק ַההוא ְנהֹוָרא ָפָתא ְדַיּמָ ׂשְ ּּבִ יִרין, ּ ְּדָכל ִפְתִחין ָטִבין ְוַיּקִ ַההוא , ּ ּּבְ

ָחן ִּפְתָחא ִאְתַפּתְ ּ.  
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ִאיל ֵמֶהם  ָּפְתחו ְוָאְמרו. ְּשָרא ְדָחֵמיתִּפ, )א מהו''ס(ֲאָנא ׁשָ ּ א ָעֹון ֲחֵמיָתא, ּ , ָאַמר. נֹוׂשֵ
ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ָּדא הוא ּתִ ּ ְמעֹון. ָיִתיב. ּ י ׁשִ ר , ָאַמר ִרּבִ  )א אתבסם''ס(ָהִאיָדָנא ִאְתַקּשַׁ

י ִחְזִקָיה. ָעְלָמא ִריך ַאְנּתְ ִרּבִ ּּבְ יִקין, ְ יָקא ְדַעּתִ   .ְּלַעּתִ

י  ְמעֹוןָאַמר ַרּבִ ְלהו ּבוִציִנין ַחְבִרין, ׁשִ ּּכֻ ּ א, ּ ַהאי ִעְזָקא ַקִדיׁשָ ְּדַאְתָיין ּבְ ַאְסַהְדָנא ָעַלי . ּ
ַמָייא ִעָלִאין ְדִעָלִאין ּׁשְ א ִעָלָאה ְדִעָלָאה, ּ ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּ א. ּ ּתָ ַּמה ְדָלא , ַּדֲאָנא ָחֵמי ַהׁשְ

ר ָנׁש ִּמיֹוָמא ְדָסִליק ֹמׁשֶ, ָחָמא ּבַ ְנָייָנא ְלטוָרא ְדִסיַניּ ּה ִזְמָנא ּתִ ַּדֲאָנא ֲחֵמיָנא ַאְנָפִאי . ּ ּ
יָפא, ְנִהיִרין ּקִ א ּתַ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא, ּּכִ ין ְלֵמיַפק ּבְ ְּדַזּמִ יב. ּ  )מלאכי ג(, ִּדְכּתִ

ְכָנֶפיָה ֶמׁש ְצָדָקה וַמְרֵפא ּבִ ִמי ׁשֶ ְּוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ ְּועֹוד ַדֲאָנא ְיַדְעָנא ְדַאְנָפאי . ּ ּ ּ
ל, ְנִהיִרין ּכַ ה ָלא ָיַדע ְוָלא ִאְסּתָ י )שמות לד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּוֹמׁשֶ ה ָלא ָיַדע ּכִ ּ וֹמׁשֶ

  .ָּקַרן עֹור ָפָניו

ֵעיַני, ְועֹוד אי, ַּדֲאָנא ָחֵמי ּבְ ִליִפין ַקּמָ ֵליַסר ְמִכיִלין ּגְ ב, ּתְ ְוַכד . ּוִציִניןּוְנִהיִרין ּכְ
ְייהו ִמפוֵמיכֹון ל ַחד ִמּנַ ִּאְתְפִריׁש ּכָ ּּ ַקן, ּ ִליק ְוִאְתּתְ ְטִמירוָתא , ִאְסּתָ ר ּבִ ְּוִאְתַעָטר ְוִאְתָטּמַ ּ

ְּדִתּקוֵני ְדִדיְקָנא ּ ֲאָרן, ּ ּתַ פוַמְייכו. ְוָכל ַאֲחָרִנין ִאׁשְ ּוְבעֹוד ְדָכל ַחד ִמְתְפַרׁש ּבְ ּ ּ ָנִהיר , ּּ
גֹו ֵחיֵליהְּוִאְתַעָט א ּבְ ַמְלּכָ א. ּר ְוָיִתיב ּכְ ָיים ְלִאְתָפְרׁשָ ִעְטָרא , ְּוַכד ִאְסּתְ ָּסִליק ְוִאְתַעָטר ּבְ
א ר, ַּקִדיׁשָ ן ְוִאְתָטּמַ ּקַ א, ְוִאְתּתָ ִתּקונֹוי ְדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ְּוָיִתיב ּבְ ּ . ְוֵכן ְלָכל ַחד ְוָחד, ּ

ין ִּאְזְדָרזו ַחְבִרין ַקִדיׁשִ ּ ִקיוָמא ָדאְּדָה, ּ ּא ּבְ ּ יָחא, ּ א ְמׁשִ   .ָּלא ְיֵהא ַעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ

ְנָיינות י ִחְזִקָיה ּתִ ּקום ִרּבִ ִליָתָאה. ּּ יקוָנא ּתְ א, ְּואֹוִקיר ּתִ ְּדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ָנא. ּ ַעד ָלא , ּתָ
י ִחְזִקָיה י, ָקָלא ָנַפק ְוָאַמר, ָּקם ִרּבִ ּתֵ ה ׁשְ ִליחותְֵאין ַמְלָאך ֶאָחד עֹוׂשֶ י . ּ ׁשְ ִאְתְרִגיׁש ַרּבִ
ְמעֹון ְוָאַמר ַאְתֵריה, ׁשִ ל ַחד ְוַחד ּבְ ַּוַדאי ּכָ ִרי, ַוֲאָנא. ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ א, ְוִרּבִ י ַאּבָ , ְוִרּבִ

ֵליָמָתא ִעָלָאה ִלים ׁשְ ּתְ   .ִּאׁשְ

  ]א''ג ע''דף קל -' גזוהר חלק [

י ִחָייא י ִחָייא. ּקום ִרּבִ ּ ָואֹוַמר ֲאָהה ְיָי ֱאֹלִהים ִהּנֵה )ירמיה א(, ַמרָּפַתח ְוָא, ָּקם ִרּבִ
י ַנַער ָאֹנִכי ר ּכִ י ַדּבֵ ְּוִכי ִיְרִמָיה ָלא ֲהָוה ָיַדע ְלַמְלָלא. ָּלא ָיַדְעּתִ ָמה ִמלוִלין , ּ ְּוָהא ּכַ

ַּנְפֵקי ִמפומֹוי ִדיָבא. ַּעד ָלא ָאַמר ָדא, ּ ְּוהוא ָאַמר ִמָלה ּכְ יב ִהּנֵה ֹלא, ּ רִּדְכּתִ י ַדּבֵ . ּ ָיַדְעּתִ
לֹום ְדִאיהו ָאַמר ַעל ָדא)תאנא(ֶּאָלא  ּ ַחס ְוׁשָ ּ אָנא. ּ ין ִדּבור ַלֲאִמיָרה, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ַּמה ּבֵ ּ .

ֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא ֲּאִמיָרה הוא ְדָלא ּבָ ִּדּבור )א''ג ע''דף קל(, ּ ֵעי ְלַאְרָמא ָקָלא, ּ , ּבָ
ּוְלַאְכְרָזא ִמִלין ּ.  

יב ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר)שמות כ(, ִּדְכּתִ ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ ּ ַוְיַדּבֵ ל ָעְלָמא , ְוָתאָנא. ּ ּכָ
ְמעו ַההוא ִדּבור ּׁשָ ּ ּ ְּוָכל ָעְלָמא ִאְזַדֲעָזעו, ּ ר. ּ ִתיב ַוְיַדּבֵ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ִתיב ַויֹאֶמר, ּ . ְּוָלא ּכְ

ר י ַדּבֵ ה ֹלא ָיַדְעּתִ ִתיב ִהּנֵ ּאוף ָהָכא ּכְ א ְלָעְלָמא, ּ רוַח ֻקְדׁשָ ְּלַאְכְרָזא ִמָלה וְלאֹוָכָחא ּבְ ּ ּ.  
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ִתיב , ִאי ָהִכי ה ֵלאֹמר)שמות ו(ָהא ּכְ ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ַּמאן הוא ְנִביָאה , ֶּאָלא.  ַוְיַדּבֵ
ה ֹמׁשֶ ָווֵתיה, ִּעָלָאה ּכְ ר ָנׁש ּכְ ְּדָלא ָזָכה ּבַ ַהְכָרָזה. ּ ַמע ִדּבור ּבְ ְּדהוא ׁשָ ּ ּ ְוָלא , ּ ָדִחילְוָלא, ּ

ַאר ְנִביִאים ִאְזַדֲעָזעו. ִּאְזַדְעָזע ּוׁשְ ּ ֲאִמיָרה, ּ ֲּאִפילו ּבַ ְדִחילו, ּ   .ְּוַדֲחִלין ּבִ

ּקוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא, ְוָתאָנא ּּתִ  )א לאכפא''ס( )א לאייתאה''ס(ְוִתְנָייָנא ְלָאָתָבא , ּ

יב. ִלְתִליָתָאה ל ֵאֶל)איוב לג( ,ִּדְכּתִ ֶברּ ֶהן ּכָ ֹלׁש ִעם ּגָ תרין (. ה ִיְפַעל ֵאל ַפֲעַמִים ׁשָ

ּקוִנין ַקְדָמִאין ְלֵמיֵתי ְלְתִליָתָאה ֲהוו ְדהוא)נוסחי ּ ְוָתא ֲחֵזי ִדְתֵרין ּתִ ּ ּ  

ִליָתָאה ּקוָנא ּתְ ֵרין נוְקִבין, ֵּמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא. ּּתִ חֹות ּתְ ָנִפיק ַחד . ִּמּתְ
ֲעָרא , ָאְרָחא ַההוא ָאְרָחא)א אתפסק''ס(ַאְפִסיק ְוׂשַ ום . ֲּאַמאי ִאְתְפָסק. ּ ּבְ דכתיב (ִּמּשׁ

יה)ועובר על פשע ָרא ּבֵ ן ְלַאְעּבְ ּקַ ּ ְדַהאי אֹוְרָחא ִאְתּתָ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ חֹות נוְקֵבי , ּ ְּיִתיב ּתְ
ַהאי אֹוְרָחא. חֹוָטָמא ַהאי אֹוְרָחא י ּבְ ֲעָרא ָלא ִאְתַרּבֵ ום, ְוׂשַ יב ְועֹוֵבר ַעל ִּמּשׁ ּ ִדְכּתִ

ע ָרא ַעד , ֶּפׁשַ א)על(ְלֵמיַהב ַאְעּבְ ּ פוָמא ַקִדיׁשָ ּ י, ּ א ָסַלְחּתִ אָנא. ְּדֵייּמָ ָמה ַעְרִקיָסאֹות , ּתָ ּכַ
אן ְלַההוא פוָמא ְּמַחּכָ ְייהו, ּּ ֵלי ְלָחד ִמּנַ ַלק ְוִאְתַעָטר, ְּוָלא ִאְתּגְ ְּדָהא ִאְסּתְ ְיִדיַע ְוָלא , ּּ

  .ְיִדיַע

אָנא ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא, ּתָ ּּבִ ע, ּ יב ֶפׁשַ ַּמהו ִדְכּתִ ּ ע, ָּזכו עֹוֵבר. ּ ֹּלא ָזכו ֶפׁשַ מאי משמע (. ּ

ְזֵעיר ַאִפין)האי( )לא זכו עומד ולא עובר', לפ' שפע דאקדים ש, עובר על פשע   .ּ ּבִ

ין ַהאי ְלַהאי ְזֵעיר ַאִפין. ַמאי ּבֵ ד ָנִחית ַההוא אֹוְרָחא ִמ, ּּבִ חֹות נוְקֵבי חֹוָטמֹויּּכַ , ּּתְ
ִתיב ם ַוֵיַלך)במדבר יב(, ּכְ ְ ַוִיַחר ַאף ְיָי ּבָ ּ ְַמאי ַוֵיַלך. ּ ְּדָנִפיק רוָחא ְדרוְגָזא ֵמִאיּנון . ּ ּ ּ ּ ּ
יה, ּנוְקֵבי ח ַקּמֵ ּכַ ּוַמאן ְדַאׁשְ ּ ַכח, ּ ּתְ י רוַח )ישעיה מ(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ָאִזיל ְוָלא ִאׁשְ ּ ּכִ
ִתיב. )א כי רוח עברה בו ואיננו''ס(ָּבה ּבֹו ְוֵאיֶנּנו ְיָי ָנׁשְ ֲאִריך ַאִפין ּכְ ּּבְ ְועֹוֵבר  )מיכה ז(, ְ

ע ַטֲהֵרם)איוב לז( ,ּוְכִתיב. ַּעל ֶפׁשַ ִתיב, ְוָתאָנא. ּ ְורוַח ָעְבָרה ַוּתְ ע , ָהָכא ּכְ ּעֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ
ַההוא ָאְרָחא   .ְנּגֹוף ֶאת ִמְצַרִים ְוָעַבר ְיָי ִל)שמות יב(, ָהָתם. ּּבְ

ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדָזֵכי ְלַהאי ַּזּכָ ּ ּ ִליָתָאה. ּ ּקוָנא ּתְ ְּוָדא הוא ּתִ ּ ְדִדיְקָנא )דאורחא(, ּ
יֵקי יָקא ְדַעּתִ א ִעָלָאה ַעּתִ יָרא ַקִדיׁשָ ַּיּקִ ְמעֹון. ּּ י ׁשִ ִריך הוא , ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ַּוַדאי קוְדׁשָ ּ ְּ

י ְלאֹוָטָבא ָל ָנא ֲעָלך, ְךַיְסּגֵ ְְוֶיְחֵדי ְלַאּגָ ּ.  

יב, ְוָתאָנא ְיָי)ישעיה סא(, ַּמאי ִדְכּתִ יׂש ּבַ ַמר,  ׂשֹוׂש ָאׂשִ יק יֹוִמין ִאּתְ ַעּתִ ְּדָהא הוא . ּבְ ּ
ֶּחְדָווָתא ְדֹכָלא אָנא. ּ יק יֹוִמין, ּתָ ֵלי ַהאי אֹוְרָחא ְדִדיְקָנא ְדַעּתִ ֲעָתא ְדִאְתּגְ ׁשַ ּּבְ ּ ְלהו . ּ ּּכֻ ּ

יִקין, ּי ִדיָבָבא ִויָלָלהָמאֵר ּתִ ּוָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְסִתיִמין וׁשְ ּ ח ִפְטָרא , ּ ְּוֵלית ְדִיְפּתַ ּ
א ָנא. ְלַאְבָאׁשָ ום ְדַהאי אֹוְרָחא ִאְתַגְלָייא ְלַתּקְ ִּמּשׁ  )א דאחית''נ(ַּמאן ְדָאִחיד , ּוֵמַהאי. ּ

ְתָקָאה) דאחזי ואזהרמשום דהאי אורחא סימנא לשתיקותא ומהאי הוא מאן(ְוַאְזַהר  ְלַהאי ,  ְלׁשַ
ים א, אֹוְרָחא ְרׁשִ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדהוא ִסיָמָנא ְדַעּתִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2193דף [ -ּ

ּקוָנא ְרִביָעָאה ֲעָרא , ּּתִ ַקן ׂשַ חֹות פוָמא)ונחית(ִמְתּתָ ּ ּתְ א ֲחָדא, ּ א ֲחָדא ְלֵריׁשָ . ֵמֵריׁשָ
ֵאִרית ַנֲחָלתֹו)מיכה ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָמה ְד.  ִלׁשְ אָת )מלכים ב יט(ַאּתְ ָאֵמר ּכְ  ְוָנׂשָ

ְמָצָאה ֵאִרית ַהּנִ ַעד ַהּשְׁ ׁש. ְּתִפָלה ּבְ ְמָצָאה ַמּמָ יב. ַהּנִ ֵאִרית ִדְכּתִ ֵאִרית )צפניה ג(, ּׁשְ  ׁשְ
ָרֵאל ֹלא ַיֲעׂשו ַעְוָלה   .ִּיׂשְ

ָאה ּקוָנא ֲחִמיּשָׁ חֹות פוָמא. ּּתִ ָּנִפיק אֹוְרָחא ַאֲחָרא ִמּתְ  )מיכה ז(, ִדְכִתיבֲּהָדא הוא , ּ
י יֹוֵסי. ֹּלא ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאפֹו י יֹוֵסי. ּקום ִרּבִ ֵרי )תהלים קמד(, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ  ַאׁשְ

ְיָי ֱאֹלָהיו ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ָכה לֹו. ָּהָעם ׁשֶ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו. ַּאׁשְ ּכָ ַּמהו ׁשֶ ָמה . ּ ּכְ
ָכָכה)זאסתר (ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶלך ׁשָ ִכיך ֵמרוְגֵזיה, ְ ַוֲחַמת ַהּמֶ ּׁשָ ְ.  

רוְגֵזיה. ָּדָבר ַאֵחר ִכיך ּבְ ּׁשָ ּ ה ִלי )במדבר יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְ ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ ּ ְוִאם ּכָ
ָּדא הוא ִדיָנא ְדִדיָנא. ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג ּ ּ ְיָי ֱאֹלָהיו. ּ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   .יַּרֲחֵמי ְדַרֲחֵמ, ַאׁשְ

ָכה, ָּדָבר ַאֵחר ּכָ ָמָהן, ׁשֶ ל ׁשְ ָמא ְדָכִליל ּכָ ר רוְגֵזיה, ּׁשְ ִריך הוא ַמְעּבַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,
יה ִלְזֵעיר ַאְנִפין ַּוֲאַנח ּבֵ ל ִאיּנון ִדְלַבר, ּ ּוַמֲעִביר ַעל ּכָ ּ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף קל -' גזוהר חלק [

ִּעָלָאה ְדִדיְקָנא ַקִד, ָאְרָחא, ְּדַתְנָיא ּ אּ ְּדִאיהו ָנִחית )עלאה עתיקא דעתיקי(, יׁשָ ּ 

יֵקי)בדיקניה( חֹות נוְקֵבי ְדחֹוָטָמא ְדַעּתִ ּ ּתְ ּ א. ּ ֹכָלא. ְּוַהאי ָאְרָחא ִדְלַתּתָ ִקיָלן ִאיּנון ּבְ ּׁשְ ּ .
א, ְּלֵעיָלא )ב''ג ע''דף קל(ָּדא  ע, ְּלֵעיָלא. ְוָדא ְלַתּתָ א. ּעֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ יק ֹלא ֶהֱחִז, ְלַתּתָ

ָמה ִדְלֵעיָלא ָיִהיב ַאְתָרא . ְּדָלא ִאית ֲאָתר ְלֵמיַתב: ֹלא ֶהחִזיק, ְוָתֵניָנן. ָּלַעד ַאפֹו ּּכְ ּ
ָרא א. ְלַאְעּבְ ך ְלַתּתָ ָרא, ְּכַ   .ָיִהיב ֲאָתר ְלַאְעּבְ

ָנא ְלָייא, ּתָ יָקא ְטִמיָרא ְדֹכָלא ָאְרָחא ִאְתּגַ ָכל ֲאָתר ִדְבַהאי ַעּתִ ּּבְ ּ ּהו ַּטב ְלֻכְל, ּ
א ד ַטב ְלֹכָלא, ִּדְלַתּתָ ְּדָהא ִאְתֲחֵזי ֵעיָטא ְלֶמְעּבַ ְלָייא. ּ ֵלית , ַּמאן ְדָסִתים ְוָלא ִאְתּגַ
ְּוֵלית ַמאן ְדֵיַדע ֵליה, ֵעיָטא ְלחֹודֹוי, ּ ֶּאָלא הוא ּבִ ָמה ְדֵעֶדן ִעָלָאה. ּ ּּכְ ֵּלית ְדֵיַדע ֵליה , ּ ּ

יֵקי יָקא ְדַעּתִ ֶּאָלא הוא ַעּתִ ּ ִתיבְוַעל. ּ יך ְיָי ְמֹאד )תהלים צב(,  ַהאי ּכְ ְדלו ַמֲעׂשֶ ָ ַמה ּגָ ּ
בֹוֶתיך ָָעְמקו ַמְחׁשְ נון עֹוָבָדך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ּקְ ְמעֹון ִיְתּתַ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ יָקא . ְּ ֵמִעם ַעּתִ

יִקין   .ְּדַעּתִ

ִתיָתָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא ְוָסִליק ִמְלַרע ְלֵעיָלא. ּּתִ ֵקן ׂשַ ִּמְתּתָ א ְדבוְסָמא , ּ ְקרוְבּתָ ְּוָחֵפי ּתַ ּ ּ
א ְדפוָמא ִדְלֵעיָלא ָּטָבא ַעד ֵריׁשָ ּ ּ ֲעָרא . ּ א ְדִפְתָחא ְדָאְרָחא )דרישא(ְוָנִחית ׂשַ ּ ְלֵריׁשָ ּ

ָאה ְדפוָמא ּתָ ּּתַ ּ.  

ּקוָנא ָדא י ֵייָסא ְוַאְתִקין ּתִ ּקום ִרּבִ ּ י ֵייָסא. ּ ִּדי  ְוַחְס)ישעיה נד(, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ
ך ֹלא ָימוש ֵּמִאּתֵ יך)ישעיה נד(ּוְכִתיב , ְ ְ וְבֶחֶסד עֹוָלם ִרַחְמּתִ ָיין ֲאַהְדֵדי, ּ   .ָהֵני ְקָרֵאי ַקׁשְ

ֶחֶסד . ְּוִאית ֶחֶסד ִדְלַבר, ִּאית ֶחֶסד ִדְלגֹו. ִאית ֶחֶסד ְוִאית ֶחֶסד, ְּדָתֵניָנן, ְּוָלא ַאְקׁשו
יָקא , ִּדְלגֹו ָּהא ְדַאָמָרן ְדַעּתִ יִקיןּ ִסְטָרא ָדא ְדִדיְקָנא, ְּדַעּתִ ְּוהוא ָסִתים ּבְ ּ ְּדִאְקֵרי ְפַאת , ּ ּ
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ָלא ַהאי ִסְטָרא. ַּהָזָקן ר ָנׁש ְלַחּבְ ֵעי ּבַ יק יֹוִמין, ְוָלא ּבָ ום ַהאי ֶחֶסד ִדְלגֹו ְדַעּתִ ִּמּשׁ ּ ּוְבִגין . ּ
ך יה, ְּכָ ִתיב ּבֵ א ּכְ ּתָ ֹכֵהן ִדְלּתַ ּּבְ ם וְפַאת ְזָקָנם ֹלא  ֹלא ִיְק)ויקרא כא(, ּ ֹראׁשָ ְּרֻחה ָקְרָחה ּבְ

יָקא. ַמאי ַטְעָמא. ְּיַגֵלחו ָלא אֹוְרחֹוי ְדֶחֶסד ְדַעּתִ ִגין ְדָלא ְלַחּבְ ּּבְ ּ ְטָרא ָדא ָקא , ּ ְּדֹכֵהן ִמּסִ ּ
  .ָאֵתי

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ָאה וְלִמְבֵני, ּ ֹכָלא ִאְצְטִריך ֶחֶסד ְלִאְתַרּבְ ּּבְ ְ  ְוָלא ְלַקְטָעא ,ּ
ֵצי ֵמָעְלָמא, ֵּליה ּתְ ך ֹלא ָימוש. ְוָלא ִאׁשְ יב ְוַחְסִדי ֵמִאּתֵ ְּוַהאי ִדְכּתִ ּ יק יֹוִמין, ְּ . ֶּחֶסד ְדַעּתִ

ְּוַהאי הוא ַאֲחָרא ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ֶּחֶסד ְדִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם, ּוְבֶחֶסד עֹוָלם ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
י עֹו)תהלים פט( ֶנה ָאַמְרּתִ   .ָלם ֶחֶסד ִיּבָ

יִקין יק ְדַעּתִ ְּוַהאי ֶחֶסד ְדַעּתִ ּהוא ֶחֶסד ִדְקׁשֹוט, ּ ַחֵיי ּגוָפא . ּ ְּוֶחֶסד ִדְקׁשֹוט ָלאו ּבְ ּּ
ַמר ְמָתא, ִאּתְ ַחֵיי ְדִנׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ י ָחֵפץ ֶחֶסד הוא)מיכה ז(, ּ ָּדא הוא . ּ ּכִ ּ

ִתיָתָאה  ּקוָנא ׁשְ יָראּּתִ יֵקי, ְּדִדיְקָנא ַיּקִ יק ְדַעּתִ ְּדַעּתִ ּ.  

ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּּתִ א ְדבוְסָמא' ְוִאְתָחְזן ב, ָּפִסיק ׂשַ ִתְקרוְבּתָ פוִחין ּבְ ּּתַ ּ ּ ּ ִפיָרן , ּ ּׁשַ
  .ְוָיָאן ְלֵמחֵזי

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ֲעֵצי ַהַיַער ְו)שיר השירים ב(, ָּפַתח ַרּבִ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּ ִליל . 'גֹוּ פוַח ֶזה ּכָ ַּמה ּתַ ּ
ָווֵני ְתַלת ּגְ ִריך הוא, ּבִ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ָווֵני, ְ א ּגְ יּתָ ִליל ׁשִ פוִחין ּכָ ֵרין ּתַ ּּתְ פוִחין , ּ ּוְתֵרין ּתַ ּּ

ּקוָנא ז, ִּאֵלין ְּדִאיּנון ּתִ ּ ּקוִנין ַדֲאֵמיָנא', ּ יָתא ּתִ ָלָלא ְדָכל ׁשִ ִּאיּנון ּכְ ּ ּ ּהֹון ִאְתָקָיים ּוְבִגיֵני. ּ
אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים)משלי טז( ּ ּבְ ְ ּ.  

פוִחין ָנְפִקין ַחִיין ְלָעְלָמא, ְוָתאָנא ֵּמָהֵני ּתַ ּ ּוְמַחְזָיין ֵחידו ִלְזֵעיר ַאִפין, ּ ּ ִתיב . ּ במדבר (ּכְ

ָָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך )ו אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים)משלי טז( ּוְכִתיב. ּ ּ ּבְ ְ אֹו. ּ ּר ְפֵני ֶמֶלך ִאֵלין ּבְ ְ ּ
א ְדבוְסָמא ַדֲאֵמיָנא פוִחין ְדִתְקרֹוְבּתָ ֵרין ּתַ ִּאיּנון ּתְ ּ ּ ּ ּ ָָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך. ּּ ָּפִנים ִדְלַבר, ּ ּ ,

ֵרך ָעְלָמא ְְדַכד ְנִהִרין ִמְתּבָ ּ.  

ל ְזַמן ְדָהֵני ּבֹוִציֵני ִדְלַבר ְנִהיִרין, ְוָתאָנא ּּכָ ל ָעְלָמא ִמְת, ּ ֵרךּכָ ַכח , ְּבָ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
ָעְלָמא ך. ּרוְגָזא ּבְ ְוָמה ִאי ָהֵני ִדְלַבר ּכַ ּ ִדיָרא. ּ פוִחין ִדְנִהִרין ּתְ ֵרין ּתַ ּּתְ ּ ִדיָרא , ּ ְּדַחָדאן ּתְ ּ

ה ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַעל ַאַחת ּכַ

ְנָיא פוִחין ִאֵלין, ּתַ ֵרין ּתַ ְלָיין ּתְ ד ִאְתּגַ ּּכַ ּּ ֶחְדָווָתאִּאְתֲחֵזי ְזֵעיר ַאִפין , ּ ְּוָכל ִאיּנון . ּבְ
א ּתָ ּּבוִציִנין ִדְלּתַ ֶחְדָווָתא, ּ א. ּבְ ּתָ ְּוָכל ִאיּנון ִדְלּתַ ֵליִמין , ְּוָכל ָעְלִמין ַחָדאן, ְנִהִרין, ּ ּוׁשְ
ֵלימוָתא ל ׁשְ ְּוֹכָלא ַחָדאן וְנִהִרין. ִּמּכָ ּ ְּוָכל ִטיבו ָלא ָפִסיק. ּ ֲעָת. ּ ׁשַ ְלהו ִאְתַמְלָיין ּבְ ּּכֻ א ּּ

ֲעָתא ֲחָדא, ֲחָדא ׁשַ ְלהו ַחָדאן ּבְ ּּכֻ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָּפִנים ִדְלַבר, ּתָ ִתיב. ְּוִאית ְזַמן ְדָלא ְנִהִרין, ִּאית ְזַמן ִדְנִהִרין, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,
ָָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך נו ֶסָלה)תהלים סז(. ּ ּ ָיֵאר ָפָניו ִאּתָ ִדיָרא. ּ ד . ִּמְכָלל ְדָלא ֲהִוי ּתְ ֶּאָלא ּכַ

פוִחין ִדְלֵעיָלא ְלָיין ּתַ ִּאְתּגַ ּּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2195דף [ -ּ
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אָנא יִמין, ּתָ פוִחין ִדְסּתִ ִּאֵלין ּתַ ּ ּ ִדיָרא, ּ הֹון ְנִהיִרין ִלְתַלת ְמָאה . ְּנִהיִרין ְוִחָווִרין ּתְ ּוִמּנְ
ְבִעין ִעיָבר ּקוִנין ַקְדָמִאין ִד. ְוׁשִ יָתא ּתִ ְּוָכל ׁשִ ִליָלןּ יה ּכְ ְּבִדיְקָנא ּבֵ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ּ ָיׁשוב ְיַרֲחֵמנו)מיכה ז( ְלָיין, ִּמְכָלל ְדִזְמִנין ְטִמיִרין, ָּיׁשוב. ּ ּהוא ָיׁשוב , ָהָכא. ְּוִזְמִנין ִאְתּגַ ּ
א. ְּיַרֲחֵמנו ּוְבַהאי ִדְלַתּתָ ּקוָנא . ּהוא ְוֱאֶמת, ּ ָּדא הוא ּתִ ּ ִביָעָאה )א''ד ע''דף קל(ּ ְּדָכִליל , ׁשְ
יָתא יִקין, ׁשִ יָקא ְדַעּתִ פוִחין ִדְבַעּתִ ְתֵרין ּתַ ּּבִ ּ ּ ּ.  

ִמיָנָאה ּקוָנא ּתְ ְעֵרי סֹוֲחָרֵניה ְדִדיְקָנא. ּּתִ ָּנִפיק ַחד חוָטא ְדׂשַ ּ ּ ּקוָלא ַעד , ּ ׁשִ ְּוַתְלָיין ּבְ
ִרי. ַּטּבוָרא ּקוָנא ָדא, ּקום ֶאְלָעָזר ּבְ ַּאְתִקין ּתִ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָק ַמָזל, ָּפַתח ְוָאַמר, )בריה(ם ִרּבִ לוי ּבְ ַּהּכֹל ּתָ ֵהיָכל, ּ ַּוֲאִפילו ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ ּ .
ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ִּמָלה ָדא אֹוִקיְמָנא ּבְ ּ ּ ָלא, ּ ּכְ ַמָזל, ְוָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ לוי ּבְ ְּוִכי ַהּכֹל ּתָ ּ ,

קֹו ֹקֶדׁשְוַנ, ֵסֶפר ּתֹוָרה ֹקֶדׁש, ְוָתֵניָנן  ְוָקָרא ֶזה ֶאל )ישעיה ו(ּוְכִתיב . ְוַהֵהיָכל ֹקֶדׁש, ְרּתֵ
ַלת ִאיּנון, ֶזה ְוָאַמר ָקדׁש ָקדׁש ָקדׁש קֹו ֹקֶדׁש, ָלֳקְבֵליהֹון. ְוֵסֶפר ּתֹוָרה. ָּהא ּתְ , ַנְרּתְ

ג. ְּוהוא ָקדׁש, ְוַהֵהיָכל ֹקֶדׁש ָנה ּבְ ֹלׁש. ְּקדוׁשֹות' ְוַהּתֹוָרה ִנּתְ ׁשָ ָיִמים ,  ַמֲעלֹותּבְ ּּבְ
ה ֹלׁשָ ֹלׁש, ׁשְ ׁשָ ִכיָנה ּבְ ְלָיא, ׁשְ ֵסֶפר ּתֹוָרה ּתַ ַמָזל, ּלוחֹות ַוֲארֹון ְוֵהיַכל ּבְ ְלָיא ּבְ ְּוִאיהו ּתַ ּ ,
ָחּתו)ירמיה י(ּוְכִתיב  ַמִים ַאל ּתֵ ּ וֵמאֹותֹות ַהּשָׁ ְלָיא . ּ ְקדוׁשֹות ַהָללו ֶלֱהֵוי ּתַ ַּמאן ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּּ

ַמ   .ָּזָלאּבְ

ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ֶּאָלא ָהִכי אֹוִקיְמָנא ּבְ ּ א, ּ יָרא ַקִדיׁשָ ַּהאי חוָטא ַיּקִ ְעֵרי , ּ ְּדָכל ׂשַ
יה ְלָיין ּבֵ ְּדִדיְקָנא ּתַ ין ְדקוְדַשָיא. ַמאי ַטְעָמא. ִּאְתְקֵרי ַמָזל, ּ י קֹוָדׁשִ ום ְדָכל ָקְדׁשֵ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ ,
ְלָיין ַהאי ַמָזָלא ּתַ ין , ֶפר ּתֹוָרהְוֵס. ּּבְ ר ִקדוׁשִ ב ְדִאיהו ָקדֹוׁש ָלא ָחל ָעֵליה ֶעׂשֶ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ
יָון ְדָעִייל ָלֵהיָכל. ַּעד ְדָעִייל ָלֵהיָכל ר ְקדוׁשֹות, ּּכֵ ֶעׂשֶ ַגְווָנא ָדא . ִּאְתְקֵרי ָקדֹוׁש ּבְ ּּכְ

ר ְקדוׁשֹות, ְּדָלא ִאְתְקֵרי ֵהיָכל ָרן ֶעׂשֶ ד ִאְתַחּבְ ֶּאָלא ּכַ ַמָזל, ְוָתאָנא. ּ לוי ּבְ ַּהּכֹל ּתָ ּ ,
א יָרא ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ַהאי חוָטא ַיּקִ ּ יה, ּ ְלָיין ּבֵ ֲעִרין ּתַ ְּדָכל ׂשַ ּ.  

ְלָיין ַמָזֵלי. ֲּאַמאי ִאְקֵרי ַמָזל יה ּתַ ום ְדִמּנֵ ִּמּשׁ ּ ּ ִאין, ּ יה ִעָלִאין ְוַתּתָ ּוַמְזֵלי ִמּנֵ ּ ך . ּּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ְלָייא ִאיןּו. ִאיִהי ּתַ ל ִמֵלי ְדָעְלָמא ִעָלִאין ְוַתּתָ ְלָיין ּכָ ֵּביה ּתַ ּּ ַּוֲאִפילו ֵסֶפר ּתֹוָרה . ּ ּ

ֵהיָכל ּבָ ר ְקדוׁשֹות, ׁשֶ ֶעׂשֶ ְּדִמְתַעֵטר ּבְ ּ ְלָיין , ּ ין ְוֻכְלהו ּתַ ַאר ִקדוׁשִ ָלֵליה ִעם ׁשְ ָּלא ָנִפיק ִמּכְ ּ ּ ּּ
ַהאי ּקוָנא. ּבְ ּוַמאן ְדָחֵמי ְלַהאי ּתִ ּ ּכַ, ּ ְפָייןִאּתְ יה וִמְתּכַ ּמֵ ָשן חֹוֵביהֹון ִמּקַ ּּבְ ֲּהָדא הוא , ּ

ְמעֹון. ּ ִיְכּבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו)מיכה ז(, ִדְכִתיב י ׁשִ א , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ִרי ְלקוְדׁשָ ִריך ּבְ ּּבְ ְ

ְּדַקִדיִשין יק ִמּכָֹלא, ּ   .ַּעּתִ

יָעָאה ׁשִ ּקוָנא ּתְ ְעֵרי ִעם ִאיּנון . ּּתִ ְעֵרי ְדַתְלָייןִּמְתָעְרִבין ׂשַ ְּוָלא ָנְפִקין ָדא ִמן ָדא, ּׂשַ ּ .
א י ַאּבָ א ְוָאַמר, ּקום ִרּבִ י ַאּבָ ְעֵרי ְדִמְתָעְרִבין ִעם ִאיּנון ְדַתְלָיין)אינון(ִּאֵלין , ָקם ִרּבִ ּ ׂשַ ּ ּ ,

ִּאְקרון ְמצולֹות ָים ום ְדַנְפֵקי ִמּמֹוְתֵרי מֹוָחא. ּ ִּמּשׁ ּוֵמַהאי ַאְתָרא ְרִמיו, ּ ל ָמאֵרי , ּ ּכָ
ְפָיין א וִמְתּכַ ְּדַתְבִעין חֹוֵבי ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ יק יֹוִמין, ָאַמר ַרּבִ ֵהא ְלַעּתִ ִריך ּתְ   .ְּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2196דף [ -ּ

יָרָאה ּקוָנא ֲעׁשִ חֹות ִדיְקָנא. ּּתִ ְעֵרי ּתְ ין ׂשַ חֹות ִדיְקָנא, ַּנְחּתִ ְגרֹוָנא ּתְ ְּוַחְפָיין ּבִ ּקום . ּ
י ְיהוָדה י ְיהוָדה ָפַתח ְוָאַמרָקם ִר. ִּרּבִ ּּבִ ְמָערֹות צוִרים וִבְמִחלֹות ָעָפר )ישעיה ב(, ּ ּ וָבאו ּבִ ּ ּ ּ ּ

ִּמְפֵני ַפַחד ְיָי ְוגֹו ִּמְפֵני ַפַחד ְיָי. 'ּ ָּהא ִאְתְיַדע ְדַמאן ְדִאיהו ְלַבר, ּ ּ . ַּפַחד ְיָי ִאְתְקֵרי, ּ
אֹונֹו ְעֵרי ִדְתחֹות ִדיְק, ּוֵמֲהַדר ּגְ ִּאיּנון ׂשַ ּ אֹונֹו, ָנאּ ֵרי, ְּוִאְתְקרון ֲהַדר ּגְ ּקוָנא . ּתְ ּּתִ

יָרָאה ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(, ֲעׂשִ ּתֵ ֶחֶסד , ְּדָלא ַנְפֵקי ִניָמא ִמן ִניָמא, ְוַחד ָסר.  ּתִ
  .ְלַאְבָרָהם

ּקוָנא ִדְתֵריָסר ּּתִ ְעֵרי ַעל פוָמא. ּ ְלָיין ׂשַ ְּדָלא ּתַ ל ִס, ּּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ְוָיִאין , ְטִריןּ
ְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליה ַכח ַטְרחוָתא, ּׂשַ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּכְ ּ.  

ַמאי ָקא ַמְייֵרי ֲאָתר . ִּדיָנא. ַּטְרחוָתא ּבְ ַכח)א בתר''נ(ּבַ ּתְ ּ ִדיָנא ַטְרחוָתא ִאׁשְ ְוִכי . ּ
ְעֵרי ְדִדיְקָנא ִטְרָחא ִאיּנון ּׂשַ ְּוָהא ּכָֹלא ַרֲחֵמי ִאְתָחזון, ּיָנא ִאיּנוןּאֹו ִד, ּ ֶּאָלא ְדָלא . ּ ּ

וָבא  ִיּשׁ ּ ְדרוָחא ִדְזֵעיר ַאִפין)א בנשובא''ס(ִּאְתְטַרח ּבְ ּ ּ ּ.  

א ִעָלָאה ְּדָתאָנא ֵמַהאי פוָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ים, ּּ ָבא רוָחא, ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ּרוָחא . ַּמאי רוָחא. ָּנׁשְ
ַרק  יה)א דאתדבק''ס(ְּדִאיּתְ יה , ּ ּבֵ ש ּבֵ ְּדִמְתְלּבַ . ּ ְזֵעיר ַאִפין)א דאתתקן ומתלבש ביה''נ(ּ

א ּתָ ל ִאיּנון ִדְלּתַ ין ּכָ ׁשִ ּוֵמַהאי רוָחא ִמְתַלּבְ ּ ּ ְּוַכד ַההוא רוָחא ָנִפיק. ּ ִּאְתְפַרׁש ִלְתָלִתין , ּ ּ
ְבָעה ֶאֶלף ִעיָבר ט . ְוׁשִ ְלחֹוד)א ואתפרשא''ס(ְּוִאְתָפּשַׁ ל ַחד ּבִ ְוָכל ַמאן , ֹּוי ְלַאְתֵריה ּכָ

ׁש יה ִאְתָלּבַ א ִמּנֵ ׁשָ ְּדִאְתֲחֵזי ְלִאְתַלּבְ א. ּ ָכחו ַעל פוָמא ַקִדיׁשָ ּתְ ֲעִרין ָלא ִאׁשְ ְּוַעל ָדא ׂשַ ּ ּ ּּ ,
ום ְדרוֵחיה ָנִפיק ִּמּשׁ ּ ּ יה, ּ ֵעי ִמָלה ַאֲחָרא ְלִאְתָעְרָבא ּבֵ ְּוָלא ּבָ ֲהֵדיה, ּ ּוְלָקְרָבא ּבַ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף קל -' גזוהר חלק [

ְּוָדא הוא ְטִמירוָתא ְדֹכָלא ּ ּ א, ּ ְּדָלא ִאְתְדַבק ָלא ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַתּתָ ּ ְּוהוא ָסִתים . ּ
יִמין ְדָלא ִאְתְיַדע יָמא ִדְסּתִ ְסּתִ ּּבִ ן )ב''ד ע''דף קל(. ּ ּקַ ָּדא הוא ְדָלא ִאְתּתָ ּ יה , ּ ְּוָלא ֲהָוה ּבֵ

ּקוָנא ך. ּּתִ ְוְבִגין ּכַ יה ְנִביֵאי , )א דנפיק מההוא דלבר''ס(ַּח ְדָנִפיק ְלַבר ּרו, ּ ין ּבֵ ׁשִ ּוִמְתַלּבְ ּ
יִקין ָלא ִאְתְפַרׁש. ִּאְתְקֵרי ֶפה ְיָי, ְמֵהיְמֵני יָקא ְדַעּתִ ַהאי ַעּתִ ֲּאָבל ּבְ ְּוֵלית ַמאן ְדֵיַדע . ּ

ר ִאיהו ּרוֵחיה ּבַ ּ ִקיִלין סוֲחָרֵנא ְד. ּ ֲערֹוי ׁשְ ך ׂשַ ּוְבִגין ּכַ ּ ל ִסְטרֹוי, ּפוָמאְּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ּ.  

ּוְבַהאי ִאְתְרִחיצו ֲאְבֲהָתָנא ַהאי רוָחא, ּ א ּבְ ׁשָ ה ִעיָבִרין, ְּלִאְתַלּבְ ט ְלַכּמָ ְּדִמְתָפׁשַ ּ ,
סֹוֲחָרנֹוי ִקיִלין ּבְ ְעֵרי ׁשְ ֲאָתר ְדָכל ׂשַ . )אשר נשבעת לאבותינו) מיכה ז(, הדא הוא דכתיב(. ּּבַ

א ִעָלָאה ִדְתֵריָסרְּוָדא הו ּקוָנא ַקִדיׁשָ ּא ּתִ ּ לו י. ּּ ְלׁשָ אן ִאְשּתֶ ְּדִמּכָ חוִמין ְלֵעיָלא''ּ ּב ּתְ ב ''י. ּ
א חוִמין ְלַתּתָ חוִמין לי''י. ּּתְ ְבֵטי ֲאָבָהָתא''ּב ּתְ ְעּתָ . ב ׁשִ ּבַ ר ִנׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֲאׁשֶ

  .ַּלֲאבֹוֵתינו

ּקוָנא ִדְתֵליָסר ּּתִ ְלָיי. ּ אןּתַ אן וִמּכָ ְעֵרי ִדְתחֹות ִדיְקָנא ִמּכָ ּן ׂשַ ּ יָקָרא ָיָאה, ּ ּוִביָקָרא , ּבִ
ִפיָרא ְקרוָבא ְדבוְסָמא, ּׁשַ ְּוַחְפָיין ַעד ַטּבוָרא ְוָלא ִאְתַחְזָיין ֵמַאְנֵפי ּתַ ּ ּ ּּ פוִחין , ּ ר ִאיּנון ּתַ ּּבַ ּּ

ִפיָרן ִחָווִרין ּׁשַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2197דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ ָאה חו, ָאַמר ִרּבִ א ִעָלָאה ַדֲאָנן ַּזּכָ ַהאי ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ַכח ּבְ ּתְ ָּלֵקיה ְדַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ
יה ָעְלָמא ֵדין. ּּבֵ ָאה חוָלֵקיה ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ א ִעָלָאה. ּ ְקדוׁשָ ַּדֲאָנן ַיְתִבין ּבִ ּ א , ּ ֶאּשָׁ

ל ּתִ)א בין אשא עלאה דאסחר לן''ס(ִּעָלָאה ַאְסַחר ָלן  ּּקוִנין ִעָלִאין  ְוָהא ּכָ  )לדיוקנא(ּ
ָקנו א ִאְתּתָ ְּדִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּ ְּוִאְתַעְטרו ְוַאְסֲחרו ְלדוְכַתְייהו, ּ ּ ּ ּ ּ.  

ּקוָנא ִדְתֵליָסר ְּוַהאי ּתִ ּקוָנא ָיֶאה, ּ ּהוא ּתִ ְּדֵביה ֲאִחיָדן ּכָֹלא, ּ ּ ִפין ְלִמְזַקף . ּ ּסְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ּ
א ָלֳקְבֵליה יה. ֵּריׁשָ ל ִאיּנון ְדִבְזֵעיר ַאִפין ֲאִחיָדןִּמּנֵ ְלָיין ּכָ ּ ּתַ ּ ְלָיין ִעָלִאין . ּ יה ּתַ ִּמּנֵ ּ

ִאין יה, ְוַתּתָ ִניִזין ּבֵ ִאין ּגְ ְנִזין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּוָכל ּגִ ִליָלן, ּ ּוֵביה ּכְ ְּוִאיהו ַמָזָלא ְדִמְתַזָלא . ּ ּּ
יה ּכָֹלא ִּמּנֵ ֵליָמָתא, ּ ּקוָנא ׁשְ ָּדא הוא ּתִ ּ ּקוִנין,ּ ִלים ְלָכל ּתִ ּ ְדַאׁשְ ִלים ְלֹכָלא, ּ ָּדא ַאׁשְ ּ.  

אָנא ּקוִנין ִאְקרון ְיֵמי ֶקֶדם, ּתָ ִּאֵלין ּתִ ּ ָכחו . ּיֹוִמין ַקְדָמִאין ְדַקְדָמֵאי, ּ ּתְ ְּוִאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ
ְזֵעיר ַאִפין ְקָנן ּכֻ, ִּאֵלין ְיֵמי ֶקֶדם, ְוָתאָנא.  ְיֵמי עֹוָלם)ישעיה סג(ִּאְקרון , ּּבִ ְּלהו ִמְתּתָ ּ

יִקין יָקא ְדַעּתִ ִתּקוָנא ְדִדיְקָנא ְדַעּתִ ּּבְ ּ ּ ִליל . )כליל בהו(ְּטִמיָרא ִדְטִמיִרין , ּ ְּוַהאי ִדְתֵליָסר ּכָ
ַמר, ְלהֹון ָמה ְדִאּתְ ֲהַדְייהו. ּּכְ ִליל ּבַ ִליל ּכָֹלא, ְּוָדא יֹוָמא ָלא ִאְתּכְ ֶּאָלא הוא ּכָ ּּ.  

ּוְבַההוא ִזְמָנא ְד ּ ִתקוִנין ִדְלֵעיָלאּ יק יֹוִמין ּבְ ַער ַעּתִ ִּאּתְ ּ , ַּההוא ִאְתְקֵרי יֹום ֶאָחד, ּ
ין ְלאֹוִקיר ִדיְקֵניה ְּדֵביה ַזּמִ ּ ּ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ יֹום ֶאָחד הוא ִיָוַדע ַלְיָי)זכריה יד(, ּ ּהוא . ּ

יר ִמּכָֹלא ְלחֹודֹוי ַיּתִ ּהוא ְדָכִליל ּכָֹלא. ּּבִ ּ ָמא ְיִדיָעאּהוא , ּ ׁשְ   .ְּדִאְתְקֵרי ּבִ

ָלא ַלְיָלה, ְּדָתֵניָנן ֲאָתר ְדִאית יֹום ִאית ַלְיָלה ְדֵלית יֹום ּבְ ּּבַ ום ְדַההוא ִזְמָנא. ּ ּוִמּשׁ ּ ּ ּ ,
ְּזַמן ְיֵהא ִדְיָקָרא ְדִדיְקָנא ח, ּ ּכַ ּתְ ְלחֹודֹוי ִיׁשְ ְּדֵלית . ָלא ִאְתְקֵרי ָלא יֹום ְוָלא ַלְיָלה. ְּוהוא ּבִ

ְטָרא ִדיָלן, יֹום ִאְקֵרי ֶּאָלא ִמּסִ ְטָרא ִדיָלן, ְוֵלית ַלְיָלה ִאְקֵרי. ּ ֶּאָלא ִמּסִ ום ְדַהאי . ּ ּוִמּשׁ ּ ּ
ִליל ּכָֹלא ּקוָנא ּכָ ּּתִ יה, ּ ָחא ִדְרבוָתא , ָּלא ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתֲחֵזי ִמּנֵ יה ָנִגיד ִמׁשְ ּוִמּנֵ ּ ּ ּ

אְלָכל ִא. ִּלְתֵליַסר ִעיָבר ַמּבוִעין ּתָ ּיּנון ִדְלּתַ ָחא, ּ ַההוא ִמׁשְ ִּדְנִהִרין ּבְ   )אתתקנו(. ּ

א ִעָלָאה ְקָנא ִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ּקוִנין ִאֵלין ִאְתּתַ ְתֵליָסר ּתִ ּּבִ ּּ ּ ּקוִנין ִדְבַהאי , ּ ְּוִאֵלין ּתִ ּ ּ
ה ִעיָבר, ִּדיְקָנא ן ְלַכּמָ ָנן ְוַנְחּתָ ּקְ ְּוָלא ִאְתָחזון ֵהיך ִמְתַפּשְׁ. ִמְתּתַ ְ ִּמּכָֹלא , ְִטין ְוֵהיך ָנְפִקיןּ

ימו ּוִמּכָֹלא ִאְתַטָמרו, ַּאְסּתִ יָקא. ּּ ְלהֹון , ֵּלית ְדָיַדע ֲאָתר ְלַהאי ַעּתִ יטוָתא ִדְלהֹון ּכֻ ְפׁשִ ּּבִ ּ ּ
ִליָלן ַמר, ּכְ ָמה ְדִאּתְ ישעיה (, ָּעֵליה ִאְתְקֵרי. ָטִמיר ְוָלא ָטִמיר. ִאְתְיַדע ְוָלא ִאְתְיַדע, ּּכְ

ן )מב ִמי וְכבֹוִדי ְלַאֵחר ֹלא ֶאּתֵ ֲּאִני ְיָי הוא ׁשְ נו ְוֹלא ֲאַנְחנו )תהלים ק(ּוְכִתיב . ּ ּהוא ָעׂשָ ּ ּ .
יק יֹוִמין ְיִתיב)דניאל ז( ּוְכִתיב ַאְתֵריה ְיִתיב ְוֵלית ְיִדיַע ֵליה.  ְוַעּתִ ּּבְ ִכיַח. ּ , ְיִתיב ְוָלא ׁשְ
י נֹוָר)תהלים קלט(ּוְכִתיב    .'אֹות ִנְפֵליִתי ְוגֹוָ אֹוְדך ַעל ּכִ

  ]א''ה ע''דף קל -' גזוהר חלק [

ְמעֹון ְלַחְבַרָייא י ׁשִ ד ִאְתְפִריס ְפִריָסא ָדא, ָּאַמר ַרּבִ ּּכַ ּ ְּדַאּתון ָחָמאן ֲעָלָנא, ּ ֲאָנא , ּ
ַגָווה ּקוִנין ּבְ ֲּחֵמיָנא ְדַנְחּתו ּכֹל ּתִ ּ ּ ֲאָתר ָדא, ּ ּוְנִהירו ּבְ ּ א ּב. ּ א ְּוַחד ָפרֹוְכּתָ ּוִציָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא)א בוסיטא דקדושא''ס( ּ ּבְ ע ַסְמִכין, ְ ַאְרּבַ ע ִעיָבר, ְּפִריָסא ּבְ  )א''ה ע''דף קל(. ְלַאְרּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2198דף [ -ּ

א ְלֵעיָלא ּתָ ַּסְמָכא ַחד הוא ָיִתיב ִמּתַ יֵדיה, ּ ע . ְּוַחד ַמְגרֹוְפָיא ּבִ ּוְבַמְגרֹוְפָיא ַאְרּבַ
ִניָנן  ִחי ּשְׁ ל ִסְטרֹוי)ייןא שנ''ס(ַמְפּתְ ּוִמְתַאֲחָדן ַפְרָסא.  ִמּכָ א, ּ ין ָלה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוַנְחּתִ ְוֵכן . ּ

ְנָייָנא ּוְתִליָתָאה וְרִביָעָאה, ְלַסְמָכא ּתִ ְמֵניָסר ַרְגֵלי , ּוֵבין ַסְמָכא ְלַסְמָכא. ּ ֲאִחיָדן ּתִ
בוִציָנא ִדְגִליָפא  ְּדַסְמִכי וִמְתַנֲהִרין ּבְ ּ ּ ַההוא ְפִריָסא)ליפיןבבוסיטא דג(ּ ּ ּבְ   .ִעיָבר' ְוֵכן ְלד. ּ

ּקוִנין ִדְנִהִרין ָעָלה ַּוֲחֵמיָנא ִאֵלין ּתִ ּ ּ אן ִמֵלי ְדפוָמָנא, ּ ַּוֲהוו ְמַחּכָ ּ ְּלִאְתַעְטָרא , ּּ
ַאְתֵריה ל ַחד ּבְ ְלָקא ּכָ ּוְלִאְסּתַ ָנן ִמפוָמָנא. ּּ ּקְ ְּוַכד ֲהוֹו ִמְתּתַ ל ַחד ְוַחד ָסִליק ְוִא, ּ ְּתַעָטר ּכָ

ַקן ָהָכא ּקוָנא ְדִאְתּתְ ַההוא ּתִ ן ּבְ ּקַ ְּוִאְתּתָ ּ ל , ּ ּ פוָמא ְדַחד ִמיָנן)א בהבל דכל''ס(ִמּכָ ּ ּ .
ֲעָתא ְדַחד ִמיָנן ָפַתח פוָמא ּוְבׁשַ ּ ּּ ּקוָנא, ּ ַההוא ּתִ ָנא ּבְ ְּלַתּקְ ּקוָנא ֲהָוה ְיִתיב , ּ ַּההוא ּתִ ּ

ה ְלִמָלה ְדָנִפיק ִמפוֵמ ּוְמַחּכֶ ּ ּּ יה ְוִאְתַעָטר, יכֹוןּ דוְכּתֵ ּוְכֵדין ַסְלָקא ּבְ ּ ּ ּּ.  
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אן אן וִמּכָ ְמִעין ַמה ְדָלא ָיְדעו, ְּוָכל ַסְמִכין ִמּכָ ַּחָדאן ַעל ְדׁשַ ּ ּ ָמה . ְּוַצְייִתין ְלַקֵליכֹון, ּ ּכַ
ִגיֵניכֹון ִאין. ְרִתיִכין ַקְייִמין ָהָכא ּבְ ּ ַאּתון ְלָעְלָמא ְדָאֵתיַזּכָ ְּדֻכְלהו ִמֵלי ְדַנְפֵקי , ּ ּ ּּ ּ

ִּמפוֵמיכֹון ין, ּ ְלהו ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּכֻ ּּ ָמאָלא. ּ ָרן ְדָלא ַאְסָטאן ִליִמיָנא ְוִלׂשְ ׁשְ ִּמִלין ּכַ ּ.  

ַמע ִריך הוא ַחֵדי ְלִמׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַּעד ְדהוא ַאְגָמר , ְּוַצִיית ְלָהֵני ִמֵלי, ְּ  )א אגזר''ס(ּ
ין, ִּדיָנא ל ָהֵני ִמֵלי ַקִדיׁשִ יְמרון ִזְמָנא ַאֲחָרא ּכָ ִּדי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּתֵ ּ ּ ִתיב. ּּ שיר (, ָּעַלְייכו ּכְ

ֵיין ַהטֹוב ְוגֹו)השירים ז ך ּכְ ּ ְוִחּכֵ ִנים', ְ ְפֵתי ְיׁשֵ ִנים. ּדֹוֵבב ׂשִ ָפַתי ְיׁשֵ ְּדֲאִפילו . ַּמאי דֹוֵבב ׂשְ ּּ
יהְּלָעְלָמא ְדָא ְפָווַתְיכו אֹוַרְייָתא ַקּמֵ ן ׂשִ ֵּתי ְמַרְחׁשָ ּ.  

א ְוונו ַדְעּתָ ָקנו ְוִאְתּכָ א ִאְתּתָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּקונֹוי ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ְּלִמְתָקן ּתִ ּ ן, ּ ּקַ ְְוֵהיך , ְֵהיך ִיְתּתָ

יק יֹוִמין ִתּקונֹוי ִמִתּקוֵני ַעּתִ ׁש ּבְ ִּיְתַלּבָ א ְדַקִדיִשין, ּ ַּקִדיׁשָ ּ ְטִמיָרא , ּיָרא ִדְטִמיִריןְטִמ, ּ
א חֹוָבָתא . ִּמּכָֹלא ּתָ ִפיָרא , ּ ָעַלְייכו)חכמתא(ְּדַהׁשְ ְּלִמְגַזר ִדיָנא קוְשָטָאה ָיֶאה ְוׁשַ ּ ּ

ּקוִנין ַעל ּבוְרֵייה ל ּתִ ּוְלַאְתְקָנא ּכָ ּ ּ ּ.  

ּקוֵני ִדְזֵעיר ַאִפין ּּתִ ּ נו, ּ ּקָ קוֵני ַדֲאִריך ַאִפין ִאְתּתָ ִּמּתִ ּ ּּ אןְו. ְ אן וִמּכָ ּקונֹוי ִמּכָ טו ּתִ ִּאְתָפׁשָ ּ ּ ּ ,
ר ָנׁש ֵחיזו ּבַ יה רוָחא ִדְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין)א ומשלחא''ס(ְלִמְשְלָטא , ּּכְ ּ ּבֵ ּ ּ ִגין ְלֵמיַתב . ּ ּבְ
ַּעל ּכוְרְסָייא יב, ּ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמ)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ ְוַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ . ְעָלהּ

ַמְרֵאה ָאָדם ל ִדיוְקִנין: ּכְ ְּדָכִליל ּכָ ּ ַמְרֵאה ָאָדם. ּ ָמָהן: ּכְ ל ׁשְ ַמְרֵאה ָאָדם. ְּדָכִליל ּכָ : ּכְ
ִאין ל ָעְלִמין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְּדֵביה ְסִתיִמין ּכָ ּ ַמְרֵאה ָאָדם. ּ רו : ּכְ ל ָרִזין ְדִאְתַאּמָ ְּדָכִליל ּכָ ּ ּ

ְתָקנו ַעד ְדָלא ִא ְּוִאּתָ ב ְדָלא ִאְתָקָיימו, ְבֵרי ָעְלָמאּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ.  

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אָנא ּבִ ּּתָ ּקונֹוי, ּ ין ּתִ יִקין ַעד ָלא ַזּמִ יָקא ְדַעּתִ ַּעּתִ אֵני ַמְלִכין, ּ , ּבָ
ֵנס ַמְלִכין ֵער ַמְלִכין)גליף מלכין) ח''קכ(א ''נ(, ּכָ י, ּ וְמׁשַ א ''ס(ָדֵחי ַּעד ְד, ְּוָלא ֲהוֹו ִמְתַקְייּמֵ

ָלִכים )בראשית לו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוַאְצַנע לֹון ְלָבַתר ִזְמָנא,  לֹון)דאנח ּ ְוֵאֶלה ַהּמְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2199דף [ -ּ

ֶאֶרץ ֱאדֹום ר ָמְלכו ּבְ ֶאֶרץ ֱאדֹום. ֲּאׁשֶ ן, ּבְ ּמָ ֲאָתר ְדָכל ִדיִנין ִמְתַקְייִמין ּתַ ּּבְ ּ ְּוֻכְלהו ָלא , ּ ּ
ִּאְתָקָיימו ּ.  

א ִח ןַּעד ְדֵריׁשָ ּקַ יִקין ִאְתּתָ יָקא ְדַעּתִ ָּווָרא ַעּתִ ן. ּ ּקַ ד ִאְתּתָ א, ּכַ ּקוִנין ִדְלַתּתָ ל ּתִ ין ּכָ ּקִ ּּתַ ּ ,
ִאין ּקוִנין ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ל ּתִ ין ּכָ ּקִ ּּתַ ּ אן אֹוִליְפָנא. ּ א, ִמּכָ א ְדַעּמָ ל ֵריׁשָ ן , ּּכָ ּקַ ְּדָלא ִאְתּתָ

ַקְדִמיָתא א ִמְתּתַ, ּהוא ּבְ ן. ְקָנאֵלית ַעּמָ ּקָ ָנן, ְּוִאי ִאיהו ִמְתּתַ ּקְ ְלהו ִמְתּתַ ּּכֻ ְּוִאי ִאיהו ָלא . ּ
ַקְדִמיָתא ן ּבְ ּקֵ ָנא, ִמְתּתַ ּקְ א ְלִאְתּתַ   .ָלא ַיְכִלין ַעּמָ

יק יֹוִמין. ְמָנָלן ִתּקונֹוי. ֵמַעּתִ ן הוא ּבְ ּקַ ְּדַעד ָלא ִאְתּתָ ּ ל ִאיּנון ְדָבעו , ּ נו ּכָ ּקָ ָּלא ִאְתּתְ ּ ּ ּ
ָנאְלִא ּקְ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין ִאְתֲחָרבו, ְתּתַ ּ ֱאדֹום )בראשית לו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ְ ַוִיְמלֹוך ּבֶ ּ

עֹור ן ּבְ ַלע ּבֶ ֱאדֹום. ּבֶ ְַוִיְמלֹוך ּבֶ ֲּאָתר ְדָכל ִדיִנין ִמְתַקְטִרין . ּ הוא)א יקירא''ס(ָרָזא ֲחָדא , ּ ּ ּ
ן ּמָ ְלָיין, ּתַ ן, ְוּתַ ּמָ   .ִמּתַ

ַלע ּבֶ עֹורּבֶ ְזַרת ִדיָנא, ן ּבְ אָנא הוא ּגִ ּּתָ יִפין, ּ יָפא ְדַתּקִ ּקִ ִּדְבִגיֵניה ִמְתַקְטָרן ֶאֶלף , ּתַ ּ ּ
ם ִעירֹו ִדְנָהָבה)בראשית לו(. ַּאְלִפין ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה לֹוַמר ִדין . ַּמאי ִדְנָהָבה. ּ ְוׁשֵ ּּכְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָהָבה נֹות ַהב ַהבּ ַלֲעלוָקה)משלי כ(, ּכְ י ּבָ ּתֵ   . ׁשְ
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ָבא יָון ְדָסִליק ְלִאְתַיּשְׁ יה ָלא ָקִאים, ּּכֵ ְּוֻכְלהו ָעְלִמין , ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם, ּּבֵ ּ
ן. ַמאי ַטֲעָמא. ִּאְתֲחָרבו ּקַ ום ְדָאָדם ָלא ִאְתּתָ ִּמּשׁ ִדיוְקֵני. ּ ְּדִתּקוָנא ְדָאָדם ּבְ ּ ּ ִליל , ּהּ ּכָ

יה )ב''ה ע''דף קל(ְוָיִכיל , ּּכָֹלא ָבא ּבֵ ּּכָֹלא ְלִאְתַיּשְׁ ּ.  

ּוְבִגין ְדִתּקוָנא ָדא ְדָאָדם ּ ּ ּ ַכח, ּ ּתְ ָבא. ָלא ִאׁשְ ָּלא ָיִכילו ְלֵמיָקם וְלִאְתַיּשְׁ ָטלו, ּ . ְּוִאְתּבְ
ָאָדם ִאְתּכְ ְלהו ּבְ ך ְוָהא ּכֻ ָטלו ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּוִאְתּבְ ּ ּּ ָלקו ֵמַההוא . ִליָלןְּ ָטלו ְוִאְסּתַ ֶּאָלא ִאְתּבְ ּ ּּ ּ

ּקוָנא ּקוָנא , ּּתִ ַּעד ְדֵייֵתי ּתִ ְּוַכד ָאָתא ַהאי ִדיוְקָנא. ּ ְדָאָדם)א דיוקנא''נ(ּ ָלפו , ּּ א ''ס(ִּאְתּגֵ

ְלהו)אתכללו ּ ּכֻ ְּוִאְתֲחָזרו ְלִקיוָמא ַאֲחָרא, ּ ּּ ָסמו. ּ הֹון ִאְתּבְ תבסמו ולא א מנהון א''ס(, ִּמּנְ

ָלל)אתבסמו ָסמו ּכְ הֹון ָלא ִאְתּבְ ּ וִמּנְ ּ.  

ִתיב ַוָיָמת יָמא ְוָהא ּכְ ָטלו ְלַגְמֵרי. ַּוָיָמת, ְּוִאי ּתֵ ְּדִאְתּבְ ל ַמאן , ָלאו ָהִכי. ּ ֶּאָלא ּכָ
יה א ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ּבֵ ְּדָנִחית ִמַדְרּגָ ּ ּ יה ִמיָתה, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָּקאֵרי ּבֵ ּ ַוָיָמת )ת בשמו(, ּכְ

יה, ְֶמֶלך ִמְצַרִים א ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ָקם ּבֵ ְּדָנַחת ִמַדְרּגָ ּ ּ ַקן ָאָדם. ּ ִּאְתְקרון , ְּוֵכיָון ְדִאְתּתָ
ָמָהן ַאֲחָרִנין ׁשְ יה, ּבִ ִקיוָמא ּבֵ ָסמו ּבְ ְּוִאְתּבְ ּ ְייהו, ּּ דוְכּתַ ְּוַקְייִמין ּבְ ּ.  

ָמָהן ַאֲחָר ׁשְ ְּוֻכְלהו ִאְתְקרון ּבִ ּ יה, ִנין ִמן ַקְדָמִאיןּ יב ּבֵ ר ַההוא ִדְכּתִ ּּבַ ּ  )בראשית לו(, ּ
ת ֵמי ָזָהב ת ַמְטֵרד ּבַ ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ּבַ ם ִאׁשְ ָטלו . ַמאי ַטְעָמא. ְוׁשֵ ום ְדָהֵני ָלא ִאְתּבְ ִּמּשׁ ּ ּ

ַאר ַאֲחָרִנין ׁשְ א. ּכִ ום ְדֲהָוה ְדַכר ְונוְקּבָ ִּמּשׁ ּ ּ ָמָרא. ּ ַהאי ּתְ ּ ַסְלָקא ֶאָלא ְדַכר ְּדָלא, ּכְ ּ ּ
א א. ְּונוְקּבָ ָכחו ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ א ְדִאׁשְ ּתָ ך ַהׁשְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ּ ַאֲחָרִנין, ְּ הו ִמיָתה ּכְ ִתיב ּבְ , ָּלא ּכְ
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בו. ְּוִאְתְקָיימו ַקן ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ֲּאָבל ָלא ִאְתָיׁשָ ַּעד ְדִאְתּתְ ּ ּ ַקן ִדיוְקָנא, ּּ ְּוֵכיָון ְדִאְתּתְ ּ ּּ 
ִקיוָמא ַאֲחָרא, ְּדָאָדם ִּאְתֲחָזרו ְוִאְתְקָיימו ּבְ ּ   .ְּוִאְתְייָשבו, ּּ

אָנא א ִחָווָרא, ּתָ ְרעוָתא ְדֵריׁשָ ד ָסִליק ּבִ ּּכַ ּ ד ְיָקָרא ִליָקֵריה, ּ ין , ְּלֶמְעּבַ ין ְוַזּמִ ּקִ ּתַ
ְּוַאִפיק ִמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּ ּ ּ יה ִאְת, ַחד ִניצֹוָצא, ּ ב ּבֵ ר ָּנׁשַ  ְוָסִליק )א אתתקן''ס(ּתֹוּקַ

ְבִעין ִעיָבר)רעותיה( ט ִלְתַלת ְמָאה ְוׁשִ אִרי ָנִפיק ֲאִויָרא , ְוִניצֹוָצא ָקִאים. ּ ְוִאְתָפּשַׁ ְוׁשָ
ָלא ְלּגְ ַּדְכָיא וִמְתּגַ ן, ּ ּקַ יה ִאְתּתָ ב ּבֵ יָפא. ָּנׁשַ ּקִ א ּתַ ע , ְּוָנִפיק ַחד ּגוְלַגְלּתָ ט ְלַאְרּבַ ְּוִאְתָפּשַׁ

  .ִסְטִרין

ּוְבַהאי ֲאִויָרא ַדְכָיא ִאיב ִניצֹוָצא ְוִאְתֲאָחד, ּ ּתְ יה)א ואתכליל''ס(ְוָכִליל , ִאׁשְ יה . ּ ּבֵ ּּבֵ
ך ְַסְלָקא ַדְעּתָ ּ יה. ּ ֶּאָלא ִאְתָטַמר ּבֵ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ִסְטרֹוי, ּ ט ּבְ א ִאְתָפׁשַ ְלּתָ ַּהאי ּגוְלּגַ ְוַהאי , ּ

ֲּאִויָרא הוא ָטִמיר ִדְטִמ יק יֹוִמיןּ רוָחא ְדָגִניז, ּיִרין ְדַעּתִ ּּבְ ּ.  

ַטר ַחד א ִמּסְ טו ֶאּשָׁ א ִאְתָפׁשָ ְלּתָ ַהאי ּגוְלּגַ ּּבְ ַטר ַחד, ּּ ַּוֲאִויָרא ַדְכָיא ָקִאים . ַוֲאִויָרא ִמּסְ
א ַדְכָיא ָקִאים ֵמַהאי ְסָטר. ָּעֵליה ֵמַהאי ְסָטר א ָהָכא. ְּוֶאּשָׁ ֶּאָלא ָלאו הו. ַמאי ֶאּשָׁ א ּ

א ֲּאָבל ּבוִציָנא ָדא , ֶאּשָׁ ֲאִויָרא ַדְכָיא)א ניצוצא''נ(ּ ִליל ּבַ ּ ְדִאְתּכְ ְבִעין , ּ ָנִהיר ְלָמאָתן ְוׁשִ
ַכח, ָעְלִמין ּתְ ְטרֹוי ִאׁשְ ּוְבִגין ָדא, ְוִדיָנא ִמּסִ א, ּ יָפא, ַּהאי ּגוְלַגְלּתָ ּקִ א ּתַ ְלּתָ   .ִּאְתְקֵרי ּגוְלּגַ

א ָדא ְלּתָ גוְלּגַ ּּבְ ָעה ַאְלֵפי ִרּבֹוא ָעְלִמיןַי, ּ ׁשְ . ְּדַנְטִלין ֲעלֹוי ְוַסְמִכין ֲעלֹוי, ְתִבין ּתִ
א ְלּתָ ַהאי ּגוְלּגַ א ִחיָווָרא, ּּבְ ָּנִטיף ַטָלא ֵמֵריׁשָ ִדיר, ּ ְּדִאְתְמֵלי ִמֵניה ּתָ ּוֵמַהאי ַטָלא . ּּ ּ

יה ְזִמיִנין ֵמיַתָייא ְלַאֲחָיָאה ְּדַאְנַער ֵמֵריׁשֵ ּ ּ ּ.  

ָווֵניְּוהוא ַט ְתֵרי ּגְ ִליל ּבִ ָּלא ְדִאְתּכְ א ִחיָוָרא, ּ ְטָרא ְדֵריׁשָ ִּמּסִ ַגִוויה , ּ ִּחיָוור ּבְ א ''ס(ּ

ְלהו ִחיָווֵרי. )בגיניה ְּדָכִליל ּכֻ ּ א ִדְזֵעיר )וכלהו חיוורי( ּּ ַהאי ֵריׁשָ ָבן ּבְ ד ִאְתַייּשְׁ ּ ֲאָבל ּכַ
יה סוָמָקא, ַּאִפין ִּאְתֲחֵזי ּבֵ דֹו. ּ ַהאי ּבְ ְּלָחא ְדִאיהו ִחיָוורּכְ ּ ְווָנא סוָמָקא , ּ ְּוִאְתַחְזָייא ּגַ

ַגְווָנא ִחיָווָרא   .ּּבְ

ִתיב ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ֵני ַאְדַמת ָעָפר ָיִקיצו ֵאֶלה ְלַחֵיי עֹוָלם ְוֵאֶלה )דניאל יב(, ּ ים ִמְיׁשֵ ּ ְוַרּבִ ּּ ּּ
ִגין ְדִא, ְּלַחֵיי עֹוָלם. ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם ְּתֲחִזיאו ְלַההוא ִחיָווָראּּבְ ּ ְּדָאֵתי ִמְסַטר , ּ

יק יֹוִמין ֲּאִריָכא ְדַאְנִפין, ְּדַעּתִ ִגין ְדִאְתֲחִזיאו ְלַההוא סוָמָקא , ַלֲחָרפֹות ְלִדְראֹון עֹוָלם. ּ ּּבְ ּ ּ ּ
ִּדְזֵעיר ַאִפין ַההוא ַטָלא. ּ ִליל ּבְ ְּוֹכָלא ּכָ י )ישעיה כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ַטל אֹורֹות  ּכִ

ַָטֶלך ֵרין: אֹורֹות. ּ ְּוַההוא ַטָלא ְדָנִטיף. ּתְ ל יֹוָמא ְלַחְקָלא ְדַתפוִחים, ּּ ָּנִטיף ּכָ ְגָווֵני . ּּ ּכְ
ִּחיָווָרא ְוסוָמָקא ּ.  

ָווֵני ְתֵרי ּגְ א ַאְנִהיר ּבִ ְלּתָ ּוֵמַהאי ֲאִויָרא ַדְכָיא. ְּלַהאי ְסָטר וְלָהאי ְסָטר, ַּהאי ּגוְלּגַ ּ ,
א ְלַאְנפֹוי קִאְת ְלּתָ ט ְמגוְלּגַ ָּפׁשָ ך ִאְתְקֵרי ְזֵעיר ַאִפין. נ ִרּבֹוא ָעְלִמין''ּּ ּוְבִגין ּכַ ְ ֲעָתא . ּ ּוְבׁשַ

ְְדִאְצְטִריך ַההוא ִזְמָנא, ּ טו ַאְנפֹוי ַוֲאִריִכין ּבְ ִּאְתְפׁשָ ּּ יֵקי , ּ ַאְנפֹוי ְדַעּתִ ח ּבְ ּגַ ִגין ְדַאׁשְ ּּבְ ּּ
יִקין   .ְלָעְלָמאְוָחֵייס , ְּדַעּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2201דף [ -ּ

  ]א''ו ע''דף קל -' גזוהר חלק [

א ְלּתָ ּוֵמַהאי ּגוְלּגַ א, ָנִפיק ַחד ִעיָבר, ּ ּתָ ְּלָכל ִאיּנון ִדְלּתַ ְּוָיֲהֵבי ֲאָגר אֹוָראוָתא . ּ
יק יֹוִמין ָנא. ְלַעּתִ ּבָ חוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ ְרִביָטא )א''ו ע''דף קל(, ּּכַ חֹות ׁשַ שמות (. ְּוָלֳקֵביל ָדא. ּתְ

א )לח ַקע ַלגוְלּגֶֹלת ְלַתּתָ ָנא, ּּבֶ ּבָ חוׁשְ ד ָעאִלין ּבְ ַקע ֲאָגר אֹוָראוָתא. ּּכַ ַכח , ְּוַהאי ּבֶ ּתְ ִאׁשְ
יק יֹוִמין יה ְלַעּתִ   .ִּמּנֵ

א ְלּתָ ַחָלֵליה ְדגוְלּגַ ּּבַ ּ ּ ָכחו'  ג)א בגולגלתא דא''ס(, ּ ּתְ ַּחָלִלין ִאׁשְ הו, ּ ְרָייא מֹוָחא ּבְ ְּדׁשַ ּ ,
ּוְקרוָמא ָד ּ ִּקיק ַחְפָייא ָעַלְייהוּ יק יֹוִמין. ּ ַעּתִ א ְסִתיָמא ּכְ יׁשָ ּוְבִגין . ֲּאָבל ָלא ְקרוָמא ְקׁשִ

ט ְוָנִהיר , ָּדא ִביִלין)א ונפיק''ס(ַּהאי מֹוָחא ִאְתְפׁשָ ּ ִלְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
  . ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(

ְתַלת ַח, ְוָתאָנא ְרָייאּבִ א מֹוָחא ׁשַ ְלּתָ ָּלִלין ְדגוְלּגַ ַקע . ּ  )א ומתפשט''ס(ֵמַחָלָלא ַחד ִמְתּבְ
ַהאי ַחָלָלא, ִסְטִרין' ַּחד ַמּבוָעא ְלד ְרָייא ּבְ ְּוָנִפיק ֵמַההוא מֹוָחא ְדׁשַ ּ ָלִתין וְתֵרין , ּ ּּתְ

ִביִלין רוִחין ְדָחְכְמָתא ּׁשְ ּ.  

ְנָייָנא ַקע ו, ֵמַחָלָלא ּתִ ט ַחד ַמּבוָעא ַאֲחָראִּמְתּבְ ִּמְתָפׁשַ ּוִמְתַפְתִחין ן. ּ ְרִעין' ּ ֵּמִאֵלין . ּתַ
ְרִעין' ן ִנין ְדיֹוְבָלא' ן. ּיֹוִמין ְדאֹוַרְייָתא' ִאְתַאֲחָדן ן, ּתַ א , ֶּאֶלף ָדִרין' ן. ּׁשְ ין קוְדׁשָ ְּדַזּמִ ּ

ִריך הוא ְלָאָתָבא רוֵחיה ֵליה ּּבְ ּ ּ ּ יה, ְ ְרָייא ּבֵ ּוְלׁשַ ּ.  

ִליָתָאהֵמַח ְרָייא ָעַלְייהו, ָּנְפִקין ֶאֶלף ַאְלִפין ִאָדִרין ְוַאְכַסְדָרִאין, ָלָלא ּתְ א ׁשַ ְּדַדְעּתָ ּ ,
הו ֵרי ֲחָלֵליה . ְּוָדֵרי ּבְ ין ַהאי ַחָלָלא וֵבין ַהאי ַחָלָלא)א מדוריה''ס(ְּוַהאי ַחָלָלא ׁשָ ּ ּבֵ ּּ ,

ֵרין ִסְטִרין ל ִאיּנ. ְּוִאְתַמְלָיין ִמּתְ ּון ִאָדִריןּכָ ּ וְבַדַעת ֲחָדִרים )משלי כד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְלאו ָכל ּגוָפא' ְּוִאֵלין ג. ִּיּמָ ִטין ּבְ ִּמְתַפּשְׁ ל . ְּלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ּ ּוְבִאיּנון ָאִחיד ּכָ ּ

ל ִסְטרֹוי הו ּגוָפא ִמּכָ ּּגוָפא ְוָאִחיד ּבְ ּ ּוְבָכל ּגוָפא ִאְתַפּשְׁ. ּ ּ ָחןּ ּכְ ּתַ   .ָטן ְוִאׁשְ

אָנא א, ּתָ א ְדֵריׁשָ ְלּתָ גוְלּגַ ּּבְ ְעֵרי , ּ ָבן קֹוֵצי ְדׂשַ ְלָיין ֶאֶלף ַאְלֵפי ִרּבֹוא ְוִרּבֹוא ִרּבְ ּּתַ
ָדא, ּאוָכָמן ִכין ָדא ּבְ ּבְ ּוִמְסּתַ ָדא, ּ ּוִמְתָעְרִבין ָדא ּבְ ָנא ְלִניִמין ְדָכל קֹוָצא . ּ ּבָ ְּוֵלית חוׁשְ ּ
יה ַדְכָיין וְמַסֲאָבןַּד, ְוקֹוָצא ֲּאִחיָדן ּבֵ ּ אן ִאְתַאֲחָדן ַטֲעֵמי אֹוַרְייָתא. ּ ַדְכָיא , ּוִמּכָ ּבְ

ְמָסֲאָבא ָכל ִאיּנון ִסְטִרין ְדִאיּנון ַדְכָיין. ּבִ ּּבְ ּ ּ ְּבָכל ִאיּנון ִסְטִרין ְדִאיּנון ִמְסָאָבן, ּ ּ ּ.  

ִכין ְוַתִקיִפין ּבְ הֹון . ַיְתִבין קֹוֵצי ִמְסּתַ ִעיִעיןִמּנְ יִפין, ׁשְ ּקִ , ּוְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ּוִמְנהֹון ּתַ
ִלין ִלין ַעל ּתִ יף. ַיְתִבין ִניִמין ּתִ ּקִ ר ּתַ ִגיּבָ ְלָיין ּכְ ִתּקוָנא . ָמאֵרי ַנַצח ְקָרִבין, ִמְתַלֲהָטן ְוּתַ ּּבְ

יָפא  ּקִ ִפיָרא ּתַ ִתּקוָנא ׁשַ ָּיֶאה ּבְ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. יןַרְבְרִבין ְוַתִקיִפ. )בחור כארזים(ּ

ֲאָרִזים)השירים ה חור ּכָ   .ּ ּבָ

ְעֵרי ִנין קֹוִצין ְדׂשַ ּקְ ִלין, ִּמְתּתַ ִלין ַעל ּתִ ְלָיין ּתִ ַעל , ֵמַהאי ִסְטָרא ְלַהאי ִסְטָרא, ְוּתַ
א ִלים)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּגוְלּגְֹלּתָ ְלּתַ ּ ְקווּצֹוָתיו ּתַ ֵלי ְוָתאָנא . ּ ַיְתִבין ּתִ

ִלין יִאין, ּּתִ ּבוִעין ַסּגִ יִכין ִמּמַ ום ִדְמׁשִ ִּמּשׁ ּ ּבוָעא ַחָלָלא ַחד . ִּדְתַלת ַרֲהֵטי מֹוָחא, ּ ִּמּמַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2202דף [ -ּ

א ְלּתָ ְּדגוְלּגַ יכוָתא, ּ ְמׁשִ ְעֵרי ּבִ ָכן ׂשַ ִלין, ִּאְתַמּשְׁ ה ַמּבוִעין, ּוִמְתָעְבִדין ּתִ ּמָ ְלָיין ִמּכַ ְּדּתַ ּ ,
ְנָייָנא. ָּכן ֵמַהאי ַחָלָלאְּדִאְתַמּשְׁ ין ַמּבוִעין, ֵמַחָלָלא ּתִ ְעֵרי , ַּנְפֵקי ַחְמׁשִ ָכן ׂשַ ְוִאְתַמּשְׁ

יכוָתא ְמׁשִ ֵּמִאיּנון ַמּבוִעין ּבִ ּ ִלין, ּ קֹוִצין ַאֲחָרִנין, ְוִאְתָעְבִדין ּתִ ְּדַתְלָיין וִמְתָעְרִבין ּבְ ּ .
ִליָתָאה יכוָתא , ּין ִאָדִרין ְוַאְכַסְדָרִאיןָנְפֵקי ֶאֶלף ַאְלִפ, ֵמַחָלָלא ּתְ ְמׁשִ ְעֵרי ּבִ ָכן ׂשַ ְּוִאְתַמּשְׁ

ְלהו ִּמּכֻ ך ִאיּנון קֹוִצין)ומתעבדין תלין על תלין ומתערבין בקוצין אחרנין(. ּ ּ וְבִגין ּכָ ִלין , ְּ ּּתִ
ִלין   .ַּעל ּתִ

ָכן ִמג יָכן ְדִאְתַמּשְׁ ְּוֻכְלהו ְמׁשִ ּ ַּחָלִלין ְדמֹוָחא ְדגו' ּ ּ אּ ְלּתָ ְּוָכל ִאיּנון ִניִמין ְוָכל ִאיּנון . ְלּגַ ּ
ְלָיין ְוַחְפָיין ְלִסְטָרא ְדאוְדִנין ּקֹוֵצי ּתַ ּ ִתיב. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ָ ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנך )דניאל ט(, ּ ּ

ָמע ִלין. ּוׁשְ ְלָיין , ּוְבַהאי ּתִ ָמאָלא)א ובהאי תליין''נ(ּתַ ַרֲחֵמי , ֹוָכאְנהֹוָרא ַוֲחׁש, ּ ְיִמיָנא וׂשְ
ַהאי. ְוִדיָנא ֵלי ּבְ ָמאָלא ּתָ יָקא, ְּוָכל ְיִמיָנא וׂשְ ַעּתִ   .ְוָלא ּבְ

ְעֵרי ַפְלגוָתא ְדׂשַ ּּבְ יק , ִּאְתֲחֵזי ַחד אֹוְרָחא ָדִקיק, ּ ְּדִמְתַאֲחָדא ֵמַההוא ָאְרָחא ְדַעּתִ ּ ּ
ּוֵמַההוא ָאְרָחא. יֹוִמין ית ְמָאה וְתֵליָסר , ּ ן ׁשִ ִּאְתָפְרׁשָ ָאְרִחין ְדִפקוֵדי , ָאְרִחיןּ ְּדִאְתַפְלגון ּבְ ּ ּ ּּ

יב. ְּדאֹוַרְייָתא ל ָאְרחֹות ְיָי ֶחֶסד ְוֱאֶמת ְלנֹוְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדֹוָתיו)תהלים כה(, ִּדְכּתִ   . ּכָ

ָנא ָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ּתָ ְלָיין ְב, ִּמְתַאֲחָדן ֶאֶלף ַאְלִפין ָמאֵרי ִדיָבָבא ִויָלָלה, ּבְ ָכל ְּדּתַ
יִפין ּקִ ִעיִעין ָמאֵריהֹון ְדַמְתְקָלא. ּקֹוָצא ְוקֹוָצא ֵמִאיּנון ּתַ ּוֵמִאיּנון ׁשְ ּ א מאריהון ''ס(, ּ

ָמאָלא)דרחימותא ואיהו מתקלא בינייהו ך ִאית ְיִמיָנא ְוִאית ׂשְ ִגין ּכָ   .ְ ּבְ

  ]ב''ו ע''דף קל -' גזוהר חלק [

א ְלּתָ ִּמְצָחא ְדגוְלּגַ חוָתא . ּ ּגָ חוָתאַּאׁשְ ּגָ ְּדַאׁשְ ְלָייא. ּ ר ַההוא ִזְמָנא, ְוָלא ִמְתּגַ , ּּבַ
ָדא ִּדְצִריִכין ַחָייַבָיא ְלִאְתַפּקְ ּ ּ עֹוָבֵדיהֹון, ּ ּוְלַעְייָנא ּבְ ְלָייא ַהאי ִמְצָחא, ְוָתאָנא. ּ ד ִאְתּגַ , ּכַ

ל ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ֲערו ּכָ ִּאּתְ ִדיָנא ִאְתְמַסר, ּ ר ַהִהיא  )ב''ו ע''לדף ק(. ְוָכל ָעְלָמא ּבְ ּבַ
ֲעָתא יק יֹוִמין, ׁשַ י ַעּתִ ָרֵאל ְלַקּמֵ ד ְסִליקו ְצלֹוְתהֹון ְדִיׂשְ ּּכַ נֹוי, ּ ֵלי , ּוָבֵעי ְלַרֲחָמא ַעל ּבְ ּּגַ

ִּמְצָחא ְדַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ַהאי ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ְּוָנִהיר ּבְ ִכיך ִדיָנא, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ְ.  

ַהאי ִמְצָחא ֲעָרא)ב''ז ע''פקודי רל(ד ָנִפיק ַח, ּבְ יה ִמּמֹוָחא ְדַאִפיק ,  ׂשַ ט ּבֵ ְּדִמְתְפׁשָ ּּ ּ ּ
ְרִעין ין ּתַ ט. ַחְמׁשִ חוָתא, ְּוַכד ִאְתְפׁשָ ּגָ ִּאְתֲעִביד ִמְצָחא ְדַאׁשְ ְּלִאיּנון , ְּלַחָייֵבי ָעְלָמא, ּ

עֹוָבֵדיהֹון ֵפי ּבְ ּסְ ה זֹוָנה ָהָיה ָלך ֵמַאְנּתְ ּ ו)ירמיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדָלא ִמְתּכַ ְֵמַצח ִאּשָׁ

ֵלם   .ִהּכָ

ַהאי ֲאָתר ְדִמְצָחא, ְוַתְנָיא ֲעָרא ָלא ָקִאים ּבְ יִפין , ּׂשַ ְלָייא ְלִאיּנון ְדַחּצִ ִגין ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ ּ
חֹוַבְייהו ָעא ִעם ַצִדיַקָי. ּּבְ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ְלִאׁשְ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ֲעָתא ְדִמּתְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ְנִהיִרין , יאְּ

יק יֹוִמין ַּאְנפֹוִהי ְדַעּתִ ַאְנפֹוי ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ּּבְ ְלָיא ִמְצֵחיה, ּּ ּוִמְתּגַ , ְוָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ּ
ֵלי. ּוְכֵדין ִאְתְקֵרי ֵעת ָרצֹון ֲעָתא ְדִדיָנא ּתָ ֲעָתא ְוׁשַ ְּוַהאי ִמְצָחא ִדְזֵעיר ַאִפין , ְּוָכל ׁשַ ּ

ְלָייא יִקיןִאְת, ִאְתּגַ יָקא ְדַעּתִ ְלָייא ִמְצָחא ְדַעּתִ ּּגַ ִכיך ִדיָנא, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ   .ְוָלא ִאְתָעִביד, ְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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אָנא ָמאָתן ֶאֶלף סוָמֵקי ְדסוָמֵקי, ַהאי ִמְצָחא, ּתָ ט ּבְ ִּאְתָפׁשָ ּ ּ יה, ּ ְּדִאְתַאֲחָדן ּבֵ ּוְכִליָלן , ּ
יה ְלָייא ִמְצָחא ִדְזֵעיר ַאִפין. ּּבֵ ְּוַכד ִאְתּגַ אִאית , ּ ְּרׁשוָתא ְלֻכְלהו ְלַחָרּבָ ְלָייא . ּּ ְוַכד ִאְתּגַ

ִּמְצָחא ְדַרֲעָוא ְדַרֲעִוין ְכִכין, ְּדָנִהיר ְלַהאי ִמְצָחא, ּ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ֵדין ּכֻ ּּכְ   )ג''רל, ט''קכ(. ּ

ַהאי ִמְצָחא, ְוַתְנָיא ִחין ּבְ ּכְ ּתַ י ִדיִנין ִמׁשְ ּתֵ ע ּבָ ִרין ְוַאְרּבַ ְּוֻכְלהו ִאְק, ֶּעׂשְ א ''ס(ּרון ֶנַצח ּ

ְּוִאית ֶנַצח ְדִאיּנון ְנָצִחים. ּהוא ֶמַצח, ּ ְרצוִפין)דאפין( ּוְבַאְתָוון. )מצחא וכל חד אקרי נצח ּ .
ְּוַהְיינו ִדְתָנן ֶנַצח ְנָצִחים ִמְצָחא. ּ גוָפא, ְּוִאיּנון ּבְ הֹון ּבְ ָטן ִמּנְ ּוִמְתַפּשְׁ ַאְתִרין ְיִדיָען, ּּ   .ּבְ

ְנָיא יבַּמאי ִד, ּתַ י ֹלא )שמואל א טו(, ְכּתִ ֵחם ּכִ ר ְוֹלא ִיּנָ ּקֵ ָרֵאל ֹלא ְיׁשַ  ְוַגם ֵנַצח ִיׂשְ
ֵחם גוָפא, ַהאי ָרָזא אֹוִקיְמָנא. ָּאָדם הוא ְלִהּנָ ט ּבְ ל ַההוא ֶנַצח ְדִאְתְפׁשַ ּּכָ ּ ִּזְמִנין ְדָתֵלי , ּּ
ְּוָתב וִמְתָחֵרט ְוָלא ָעִביד ִדיָנא, ַעל ָעְלָמא ְלֵמיָדן ְייִביןִא, ּ ום . ַמאי ַטְעָמא. י ּתַ ִּמּשׁ

א ְדִאְקֵרי ָאָדם דוְכּתָ ְּדָקֵאי ּבְ ּ ֲאָתר ְדִאְתְקֵרי ֹראׁש. ְוָיִכיל ְלִאְתָחְרָטא, ּ בהאי (, ֲּאָבל ִאי ּבְ

ְלָייא ַהאי ֶנַצח)מצחא ָּלאו הוא ִעיָדן ַוֲאָתר ְלִאְתָחְרָטא,  ִאְתֲחֵזי ְוִאְתּגַ . ַמאי ַטְעָמא. ּ
ום ְד ִּמּשׁ ֵלי ַפְרצוָפא ְוחֹוָטָמא, ָּלא ֲהָוה ֵמֲאָתר ְדִאְקֵרי ָאָדםּ ְּדָהא ָלא ִאְתּגְ ֶּאָלא ִמְצָחא , ּּ
ְלחֹודֹוי ַכח ַפְרצוָפא. ּבִ ּתְ ּוַבֲאָתר ְדָלא ִאׁשְ ּ ך ֹלא ָאָדם הוא . ָלא ִאְקֵרי ָאָדם, ּּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ּקוֵני ּגוָפא ַאר ּתִ ֶנַצח ְדִבׁשְ ֵחם ּכְ ְּלִהּנָ ּ ּ.  

א ָאר ַעְייִנין, ֵּעינֹוי ְדֵריׁשָ ְנָיין ִמּשְׁ ּתַ א, ִמׁשְ ְבּתָ ִרקוָתא ִדְבּגַ ּׂשְ , ְּדַעל ִריֵסי ַעְייִנין, ּ
ֲחָלן  ֻמָתא)דכל עיינין מכחלן(ְמּכַ אוּכָ ְעֵרי, ּ ּבְ ִלין ְדׂשַ ִלין ַעל ּתִ ְלָיין ּתִ ּּתַ ּ ּקוָנא , ּ ְּוִאיּנון ּתִ ּ

א ְדִמ, ְּדַעל ַעְייִנין ֵריׁשָ ַבע ְמָאה ַאְלֵפי ָמאֵרי , ְצָחאּּבְ ְרַווְייהו ׁשֶ ּוִמְתַאֲחָדן ִמּתַ ּ
חוָתא ּגָ ְּדַאׁשְ   )דעל תריסי דעיינין(. ּ

ְכסוָתא ְדַעְייִנין ּּבִ ע ְמָאה ִרּבֹוא, ּ ְגִביִנין ְדִאיְנהו , ַלֲהִטין ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ְּדִמְתַאֲחָדן ּבִ ּ ּ
סוָתא ָגחוָתא ְדֵעיָנא ְדַעּתִ. ּּכְ ְּוַאׁשְ ּ סוָתא. ּיק יֹוִמין ָעַלְייהוּ ֲעָתא ְדַסְלִקין ִאיּנון ּכְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּּ ,

ָנֵתיה ַער ִמּשְׁ ַמאן ְדִאּתְ ִּאְתֲחֵזי ּכְ ָחן ֵעינֹוי, ּ ַחד , ְּוָחָמאן ְלֵעיָנא ְפִקיָחא, ְּוִאְתַפּקְ ְוִאְתָסָחן ּבְ
ִּחָווָרא ְדֵעיָנא ָטָבא ָחָלב רֹוֲח)שיר השירים ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָחָלב. צֹות ּבֶ . ַמאי ּבֶ

ִחָווָרא ִדְלֵעיָלא ַקְדָמָאה  ּּבְ ּ ַכח . )א בחוורא קדמאה דעינא טבא''נ(ּ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ּוְבַהִהיא ׁשַ
חוָתא ְדַרֲחֵמי ּגָ ַּאׁשְ ויתסחון בההוא , א ובגין כך צלותא דישראל סלקא בגין דיפקח עינוי''ס(. ּ

  )חוורא

ְּוַעל ָדא ַצֵלי ָדִוד ן ְיָי ָהִקיָצה)הלים מדת(, ּּ יׁשָ ה ּתִ ְּוִיְתָסחון , ְּדִיְפַקח ֵעינֹוי. ּ עוָרה ָלּמָ
ַההוא ִחָווָרא ּּבְ ְּוָכל ִזיְמָנא ְדֵעינֹוי ָלאו ִמְתַפְקָחן. ּ ל ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין, ּ ְפָיין ְלהו , ּּכָ ּּכַ

ָרֵאל ְלִטין ָעַלְייהו, ְלִיׂשְ ין ׁשַ ַאר ַעּמִ ּוׁשְ ּוְבִזְמָנא ְד. ּ ֵעיָנא ָטָבא, ִיְפַקח ֵעינֹויּ , ִיְתָסָחן ּבְ
ָרֵאל ַחר . ְוַרֲחֵמי ַעל ִיׂשְ ין,  ֵעיָנא)א ואתזהר''ס(ְוִאְסּתְ ַאר ַעּמִ ׁשְ ֲּהָדא הוא . ְּוָעִביד נוְקִמין ּבִ

ַהִהיא ִחָווָרא: ָהִעיָרה.  ָהִעיָרה ְוָהִקיָצה)תהלים לה(, ִדְכִתיב : ָהִקיָצה. ְּלִאְתָסָחָאה ּבְ
ד נוְקִמין ְלִאיּנון ְדַכְפָיין לֹוןְלֶמ ְּעּבַ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2204דף [ -ּ

ד ִאְתַפְקָחן ָהֵני יֹוִנים, ֵּעינֹוי ּכַ ִפיִרין ּכְ ִּאְתָחזון ׁשַ סוָמק ְואוָכם ְוָירֹוק, ּ ּּבְ ִּחָוור ָלא , ּ
ֵלי ֵעיָנא ָטָבא, ִאְתּגְ ל ּבְ ּכַ ִזְמָנא ְדִאְסּתָ ֶּאָלא ּבְ ְווִנין, ּ ל ִאיּנון ּגַ ָחאן ּכָ ּוִמְסּתְ ַההוא ִחָוור, ּ ּּבְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף קל -' גזוהר חלק [

ְלָיין ְווִנין ְדִמְתּגַ ֵּמִאיּנון ּגַ ּ חוָתא, ּ ּגָ ְבָעה ַעְייִנין ְדַאׁשְ ָּנְפִקין ׁשִ ְּדַנְפֵקי ֵמאוָכָמא . ּ דף (ּ

ְבָעה ֵעיָנִים)זכריה ג( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּדֵעיָנא) א''ז ע''קל אן ֶאֶבן ַמ.  ַעל ֶאֶבן ַאַחת ׁשִ
ּאוָכֻמָתא ְדֵעיָנא. ַאַחת ּ.  

ְבָעה ְרִהיִטין, ִּמּסוָמָקא ָמאָלא)א דסחרן''נ(ְּדַסְמִכין , ָנְפִקין ׁשִ ּוִמְתַלֲהִטין ,  ִלְסַטר ׂשְ
א ְדִלְסַטר ָצפֹון ֶאּשָׁ ָעְלָמא, ּּבְ ָטא ּבְ ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתַפּשְׁ ְּלַגָלָאה ָאְרִחין ְדַחָייַבָיא ֲהָדא , ּ ּ ּ

ְבָעה )זכריה ד(, א ִדְכִתיבּהו ָכל ָהָאֶרץ)ט''ויחי רמ( ׁשִ ה ְמׁשֹוְטִטים ּבְ   .ּ ֵאֶלה ֵעיֵני ְיָי ֵהּמָ

ְבָעה ְטִהיִרין , ִמירֹוָקא ְּדִקְטָרא ְדִלְסַטר )א נהירין''ס(ָנְפִקין ׁשִ א רהיטין דסחראן ''נ( ּ

ָעְלָמא, ּ ָדרֹוָמא)לסטר ָטא ּבְ ּוִמְתַאֲחָדן ְלִאְתַפּשְׁ אְל, ּ ַּגָלָאה ָאְרִחין ְועֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ ין , ּ ּבֵ
יׁש ין ּבִ יב, ַטב ּבֵ י ֵעיָניו ַעל ַדְרֵכי ִאיׁש ְוגֹו)איוב לד(, ִּדְכּתִ   .'ּ ּכִ

ִחָווָרא ָחאן ּבְ ָחא ְלָכל ָמאֵרי ְקׁשֹוט, ְּוַכד ִאְסּתְ ּגָ ְלהו ְלַאׁשְ ִחין ּכֻ ּכְ ּתַ ִּמׁשְ ְלאֹוָטָבא , ּ
ִגיֵנהֹו חוָתא ְדַההוא ִחָווָרא. ןָעְלָמא ּבְ ּגָ ְּוָכל ַאׁשְ ּ ּ ָרֵאל, ּ סוָמָקא . ֲהִוי ְלַטב ַעל ִיׂשְ ח ּבְ ּגַ ְּוַאׁשְ

ְּלַמאן ְדָעאִקין ְלהו . ְלאֹוָטָבא לֹון: ָרֹאה.  ָרֹאה ָרִאיִתי)שמות ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ִת, ִּמְדָעִקין לֹון, ְלַנְקָמא לֹון: ָרִאיִתי ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ן ְיָי )תהלים מד(, יבּ ה ִתיׁשַ ּ עוָרה ָלּמָ

ְזַנח ָלֶנַצח חוָתא, ְוָהִקיָצה, ּעוָרה. ָהִקיָצה ַאל ּתִ ּגָ ֵרי ַאׁשְ ֵרי ְפִקיִחין. ּּתְ ֵרי ָטָבן. ּּתְ ַרֲחֵמי . ּתְ
  .ְּונוְקִמין

ְווָנא ַקְדָמָאה ל סוָמִקין, ּגַ ִליל ְוָסִתים ּכָ גֹו סוָמָקא ּכָ ּסוָמָקא ּבְ ּ ֵמ, ּ ּיה ָלא ִאְתָחזוןִמּקָ ּ .
ּסֹוֲחָרֵניה ְדַההוא סוָמָקא ּ ּ ַּאְסַחר ַחד חוָטא אוָכָמא, ּ   .ְּוָאִקיף ֵליה, ּ

ְנָייָנא ְווָנא ּתִ הֹוָמא. ּאוָכָמא, ּגַ ַאְבָנא ַחד ְדָנִפיק ִמּתְ ִנים, ּּכְ א , ַחד ְזַמן ְלֶאֶלף ׁשָ ַיּמָ ּבְ
א ׁשָ, ְוַכד ָנִפיק ַהאי ַאְבָנא. ַרּבָ אָאֵתי ִרּגְ ְקָפא ַעל ַיּמָ א. א ְוּתֻ ְּוָקֵליה ְדַיּמָ לֹוִהי , ּ ְּוַגְלּגַ

א, ַאְזִלין ְמעו ְלנוָנא ַרּבָ ּתַ ְּוִאׁשְ הֹוָמא. ְּדִאְקֵרי ִלְוָיָתן, ּ ָלא . ְוָנִפיק ִמּתְ ְלּגְ ְוַהאי ַאְבָנא ִמְתּגַ
א תוְקָפא ְדַיּמָ ּּבְ ְּדָכל אוָכִמין ְס, ְּוִהיא אוָכָמא. ְוָנִפיק ְלַבר, ּ א והא ''ס(. ִּתיִמין ָקֵמיהּ

ּ ְוַכך ִהיא אוָכמוָתא ְדֵעיָנא אוָכָמא)אוקמוה דכל אורחין סתימין קמה ּ ּ ּ ל , ְ ְּדָכִליל ְוָסִתים ּכָ
ַאר אוָכִמין ְּוסוֲחָרֵניה ְדַההוא אוָכָמא. ּׁשְ ּ ּ ּ ַּאְסַחר ַחד חוָטא סוָמָקא, ּ  )א לסטר חד''ס(, ּ

ְּוָאִקיף ְלַההוא אוָכָמא ּ.  

ְוו ִליָתָאהּגַ ל ְירֹוִקין, ְּירֹוָקא ִדירֹוֵקי. ָנא ּתְ ּוְבסֹוֲחָרֵניה ְדַההוא . ְּדָכִליל ְוָסִתים ּכָ ּ ּ ּ
ֵרין חוִטין, ְירֹוָקא ַּאְסָחרו ּתְ ּחוָטא סוָמָקא ִלְסַטר ַחד. ּ ְּוַחד חוָטא אוָכָמא ִלְסַטר ַחד. ּ ּ .

יִפין ְלַההוא ְירֹוָקא   .ְּוַאּקִ
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ַחר  ִחין, ְוִאְסְתָחִרי ֵעיָנא, ּ ִחָווָרא)אתגליא ''נ(ְוַכד ִאְסּתְ ּכְ ּתַ ְווִנין ָלא ִמׁשְ ל ִאיּנון ּגַ , ּּכָ
א  ִעין ְלַתּתָ ּקְ ּתַ ר ַההוא ִחָווָרא. )סומקא ירוקא אוכמא(ּוִמׁשְ ָּלא ִאְתֲחֵזי ּבַ יק , ּ ְּדָנִהיר ֵמַעּתִ

א. יֹוִמין ל ִאיּנון ִדְלַתּתָ יה ּכָ ּוְנִהיִרין ִמּנֵ ּ ּ   .)אא הו''נ(. ּ

ְווָנא ִאְתַחְזָייא ְלחֹודֹוי, ְוֵלית ּגַ ר ַההוא ִחָווָרא ּבִ ּּבַ ל ָמאֵריהֹון . ּ ָלקו ּכָ ך ִאְסּתְ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ְּדסוָמָקא ְואוָכָמא ּ ֲחָדא, ּ אֹוִמין ּכַ ְּדִאיּנון ּתְ ִיך )שיר השירים ד(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּ ּנַ ְ ׁשִ

ָעלו ִמן ָהַר צובֹות ׁשֶ ֵעֶדר ַהּקְ ּּכְ ָלם ַמְתִאימֹותּ ּכֻ ֵּמַההוא ַאְסחוָתא . ַמאי ִמן ָהַרְחָצה. ְּחָצה ׁשֶ ּ
א ִעָלָאה ְּדֵעיָנא ַקִדיׁשָ ּ ָלם ַמְתִאימֹות. ּ ּכֻ ָדא. ּׁשֶ ָדא, ִּמְתָעְרָבן ָדא ּבְ ָקן ָדא ּבְ ְּוִאְתַדּבְ ּוַמה . ּ

צובֹות ֵעֶדר ַהּקְ ִיך ּכְ ּנַ ְּדָאַמר ׁשִ ָלם , ְּ ּכֻ לֹוַמר. ַמְתִאימֹותְּוַאּתְ ַאְמַרת ׁשֶ ִּחָווָרא ִדְלהֹון, ּכְ ּ ,
ַההוא ִחָווָרא ְדַעְייִנין ּּכְ ּ א ְדֵעיָנא ִעָלָאה, ּ ִחַווְרּתָ ד ַאְסָחן ּבְ ּּכַ ּ.  

ְּוָדא ְזִמיִנין ְלִמְנַדע ַצִדיַקָייא ּ רוָחא ְדָחְכְמָתא, ּ ְּלֵמחֵזי ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )ישעיה נד(ּכְ
ַעִין ִי י ַעִין ּבְ ׁשוב ְיָי ִציֹון. ְּראוּכִ ֵּאיָמַתי ּבְ ה )במדבר יד(ּוְכִתיב . ּ ַעִין ִנְרָאה ַאּתָ ר ַעִין ּבְ  ֲאׁשֶ

ּוְכֵדין ְפִקיחוָתא ְדַעְייִנין ְלַטב, ְיָי ּ ּּ.  

ְּוִאית ְפִקיחוָתא ְדַעְייִנין ְלַטב ּ ְּוִאית ְפִקיחוָתא ְדַעְייִנין ְלִביׁש. ּ ּ יב. ּ ָמה ִדְכּתִ דניאל (, ּּכְ

ַּקח ֵעיֶניך וְרֵאה ׁשֹוְממֹוֵתינו ְוגֹוּ ְפ)ט ּ ָ ֵעיֶניך )ישעיה לג(ּוְכִתיב . ּוְלִביׁש, ְוָדא ָהָכא ְלַטב. 'ָ

ע ְיֵתדֹוָתיו ָלֶנַצח ָהא ָהָכא ְלַטב  ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ ֲאָנן ֹאֶהל ּבַ ַלם ָנְוה ׁשַ ִּתְרֶאָנה ְירוׁשָ
ָלא ָדא. ּוְלִביׁש ְּדָלא ִאְתָעִביד ָדא ּבְ ּ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף קל -' גזוהר חלק [

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ָנא ּבִ ּּתָ ֲאָנן, ּ ַלם ָנְוה ׁשַ ַּמהו ֵעיֶניך ִתְרֶאָנה ְירוׁשָ ַל ם ָנְוה . ָּ ְּוִכי ְירוׁשָ
ֲאָנן הוא ִתיב , ּׁשַ ה)ישעיה א(ְוָהא ּכְ ַכח ֶצֶדק.  ֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּתְ ּוַבֲאָתר ְדִאׁשְ ִקיט, ּ , ָלאו ׁשָ

ֲאָנן. ֲּאָנן הואְוָלאו ׁשַ ַלם ָנְוה ׁשַ ֶּאָלא ֵעיֶניך ִתְרֶאָנה ְירוׁשָ ָ ֲאָנן, ּ יק יֹוִמין , ָנְוה ׁשַ ְלַעּתִ
ַמר ֲאַנן)דישגח באלין עיינין(, ִאּתְ ִקיט ְוׁשַ ּ ְדַההוא ֵעיָנא ׁשָ ֵּעיָנא ְדָלא , ֵּעיָנא ְדַרֲחֵמי. ּ

חוָתא ָדא ּגָ ָּנִטיל ֵמַאׁשְ חוָתא ַאֲחָרא, ּ ּגָ ִתיב . ְּלַאׁשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ה , )ב''ו ע''קמ(ּ ְרֶאיּנָ ֵָעיֶנך ּתִ

ַלם ְוָלא ִציֹון. ְָוָלא ֵעיֶניך, ד''ָחֵסר יֹו ּוַמה ְדָאַמר ְירוׁשָ ּ ּ דף (ְּלַאְכְפָייא , ְָהִכי ִאְצְטִריך, ּ

ה וְלַרֲחָמא ָעָלה, ְלִדיָנא )ב''ז ע''קל ַכח ּבָ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ.  

ִתיב , ְוָתאָנא ָנה'  ֵעיֵני ה)יאדברים (ּכְ ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ית ַהּשָׁ ה ֵמֵרׁשִ ֱּאֹלֶהיך ּבָ הדא (, ָ

א דכתיב צדק ''נ( )הוא דכתיב צדק ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי
' עיני ה) דברים יא(כתיב , ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי ותאנא

ּ וְלִזְמָנא ְדָאֵתי)ה ועד אחרית שנהאלהיך בה מרשית השנ ה ֵעיָנא ַחד ְדַרֲחֵמי, ּ ח ּבָ ּכַ ּתְ ִּיׁשְ ּ .
יִקין ֲהָדא הוא ִדְכִתיב יָקא ְדַעּתִ ֵּעיָנא ְדַעּתִ ּ ֵצך)ישעיה נד(, ּ דֹוִלים ֲאַקּבְ ְ וְבַרֲחִמים ּגְ יָון . ּ ּכֵ

דֹוִלים, ְּדָאַמר ַרֲחִמים יִקין.  ַרֲחֵמיְוִאית, ֶּאָלא ִאית ַרֲחֵמי. ַּמהו ּגְ יק ְדַעּתִ ַּרֲחֵמי ְדַעּתִ ּ ,
דֹוִלים ִּאיּנון ִאְקרון ַרֲחִמים ּגְ ַּרֲחֵמי ִדְזֵעיר ַאְנִפין. ּ : א הוא''מהנ(. ִּאְקרון ַרֲחִמים ְסָתם, ּ
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ֵצך)דינא ורחמי, משום דאית ביה ימינא ושמאלא דֹוִלים ֲאַקּבְ ך וְבַרֲחִמים ּגְ ְ וְבִגין ּכָ ְּ יק , ּ ְּדַעּתִ
  .ִמיןיֹו

ָהֵני ַעְייִנין אָנא ּבְ ְייהו, ּתָ ְווִנין ִמּנַ ְתֵרין ּגַ סוָמָקא ְואוָכָמא, ּּבִ ּּבְ ֵרין ִדְמִעין, ּ ָראן ּתְ . ּׁשָ
ָרֵאל ין ְלַרֲחָמא ַעל ִיׂשְ א ְדקוְדׁשִ ֵעי קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ ּ ֵרין ִדְמִעין, ּ א , ָּאִחית ּתְ ַיּמָ ָמא ּבְ ּסְ ְלִאְתּבַ

א א ַר. ַרּבָ אַמאן ַיּמָ א ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה. ּבָ ַּיּמָ ַנֲהָרא . ּ לֹוַמר ְדִיְתְסחון ּבְ ּּכְ  )א בחוורא''ס(ּ
א ַמּבוָעא ְדָנִפיק ֵמָחְכָמָתא ַרּבָ ּּבְ ָרֵאל, ּ ּוְמַרֵחם ְלהו ְלִיׂשְ ּ.  

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא. חֹוָטָמא אָנא ּבִ ּּתָ ּחֹוָטָמא ִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּ מֹו. ּ ּתְ חֹוָטָמא ִאׁשְ ַדע ּבְ
ַּפְרצוָפא יב. ּ א ִמָלה ִדְכּתִ ַהאי חֹוָטָמא ִאְתָפְרׁשָ ּּבְ ּ ַאפֹו ְוגֹו)שמואל ב כב(, ּ ן ּבְ . 'ּ ָעָלה ָעׁשָ

ַאפֹו ן ּבְ ָנָנא, ָּעָלה ָעׁשָ ַהאי ּתְ א, ּבְ ָללו ֶאּשָׁ ְּוַגֲחֵלי ְדנוָרא, ִּאְתּכְ א בחוטמא ''ס(ְּדֵלית . ּ

וי מהאי חוטמא אתפשטן תלת גווני תננא ואשא אשתמודע פרצופא תלת שלהובין מתוקדן בנוקב
א)ולית. עלה עשן באפו) שמואל ב כב(, וגחלי דנורא דכתיב ָלא ֶאּשָׁ ָנָנא ּבְ א ,  ּתְ ְוָלא ֶאּשָׁ

ָנָנא ָלא ּתְ ִליקו . ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְסּתְ ּ   . ְוָנְפֵקי ֵמחֹוָטמֹוי)א אתדליקו''ס(ּ

ַלת ִאֵלין, ְוָתאָנא רו ּתְ ד ִאְתַחּבָ ּּכַ ָנָנא, ּ ַהאי ּתְ ְּדָנִפיק ֵמחוָטָמא, ִּדְכִליָלן ּבְ ִאְתָקַמט . ּ
ָנָנא אוָכָמא ְוסוָמָקא, חֹוָטָמא יב ְוָנִפיק ּתְ ְּוָנׁשִ ֵרי . ּ ָווֵני)א בתרי''נ(ּוֵבין ּתְ , ְּוָקֵריָנן ֵליה.  ּגְ

ִחית יב. ַּאף ְוֵחיָמה וַמׁשְ ּתִ יָמא ַאף ְוֵחיָמה ּכְ י ָי)דברים ט(, ְוִאי ּתֵ י ִמְפֵני ָהַאף  ּכִ ּגֹוְרּתִ
ָנָנא אוָכָמא ְוסוָמָקא, ְוַהֵחיָמה ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ ִחית ְמָנא ָלן, ּ יב. ַמׁשְ  ִלְפֵני )בראשית יג(, ִּדְכּתִ

ֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום ְוֶאת ֲעמֹוָרה ִחית. ׁשַ ׁשְ ֵחת ַהּמַ נוָרא ָדִליק מֹוְקָדא, ׁשַ ּּבְ ּ.  

בוָראן ִאיּנון, ְוָתאָנא ָּחֵמׁש ּגְ ַהאי ְזֵעיר ַאְנִפין, ּ ע ְמָאה . ּּבְ ָלקו ְלֶאֶלף ְוַאְרּבַ ְּוִאְסּתְ ּ
בוָראן חֹוָטמֹוי. ּּגְ ָטאן ּבְ ּוִמְתַפׁשְ פוָמא. ּ ְדרֹועֹוי. ּּבְ יִדין. ּבִ ִעין. ּבִ ֶאְצּבְ ִתיב. ּבְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ּ ,

בורֹות ְיָי)תהלים קו( ּ ִמי ְיַמֵלל ּגְ ִתיב. ּ ִתיב ָה, ְּגבוֹרת ּכְ בורֹותּכְ דברי (, ּוְכִתיב ָהָתם, ָּכא ּגְ

בוָרה)הימים א כט דוָלה ְוַהּגְ ּ ְלך ְיָי ַהּגְ ּ אָנא. ָ בוָראן , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ְלהו ּגְ ָראן ּכֻ ד ִאְתַחּבְ ּּכַ ּ ּ
ֲחָדא בוָרה ֲחָדא, ּכַ   .ִּאְתְקֵרי ּגְ

בוָראן ְּוֻכְלהו ּגְ ּ א ֵמחֹוָטמֹוי, ּ ִריָאן ְלַנְחּתָ ְל. ׁשְ ע ְמָאה )אלפין(ֶאֶלף , ָייןּוֵמַהאי ּתַ  ְוַאְרּבַ
ְייהו, ִרּבֹוא ָנָנא ְדַאִפיק ֵמחֹוָטמֹוי. ְּלָכל ַחד ִמּנַ ּוְבַהאי ּתְ ּ ְלָיין ֶאֶלף , ּ  )אלפין רבוא(ּתַ

ע ְמָאה בוָרה ָדא)וחמש( ְוַאְרּבַ ּ ִדְסַטר ּגְ ּ ְלָיין ֵמַהאי חֹוָטָמא. ּ בוָראן ּתַ ְּוֻכְלהו ּגְ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
יך ְוגֹו)ם קמהתהלי( ח ַמֲעׂשֶ ּבַ ָ דֹור ְלדֹור ְיׁשַ בוָרה ָדא. 'ּ אֵרי ּגְ ְּוַכד ׁשָ בוָראן , ּ ְלהו ּגְ ּּכֻ ּ ּ

ָטאן ְתַהֶפֶכת)א ונחתין''נ(, ִמְתַלֲהָטן ְוׁשָ ן ְלַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּ ַעד ְדַנְחּתָ ּ.  

ִתיב קֹום ַהֶזה)בראשית יט(, ּכְ ִחיִתים ֲאַנְחנו ֶאת ַהּמָ י ַמׁשְ ּ ּכִ  ִלְפֵני )בראשית יג(ּ וְכִתיב .ּ
ֵחת ְיָי ֶאת ְסדֹום ֶאת ֲעמֹוָרה .  ַוְיָי ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמֹוָרה)בראשית יט(, ּוְכִתיב. ׁשַ

אָנא ִעים ְוכו, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ֹּלא ַדָיין ָלְרׁשָ ֶּאָלא ִדְמַהְפֵכי ִמַדת ַרֲחִמים ְלִמַדת ַהִדין', ּּ ּ ּ ּּ ּ.  
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ִתיב , ְּפֵכיְְוֵהיַאך ְמַה ִניִתי)מלאכי ג(ְוָהא ּכְ יק .  ֲאִני ְיָי ֹלא ׁשָ ָכל ִזְמָנא ְדַעּתִ ֶּאָלא ּבְ ּ
יֵקי א ִחָווָרא, ְּדַעּתִ ְלָיין, ּ ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין)אתגלייא(, ֵּריׁשָ ָכחו , ִאְתּגַ ּתְ ַּרֲחִמין ַרְבְרִבין ִאׁשְ
ֹכָלא ְלָייא. ּּבְ ֲעָתא ְדָלא ִאְתּגַ ּוְבׁשַ ל ַז, ּ ּ ִדְזֵעיר ַאִפין ְזִמיִנין)א דינין''ס(ְּייִנין ּכָ ְוִכְבָיכֹול , ּ
יָקא ְדֹכָלא, ָּעִביד ִדיָנא, ַרֲחֵמי ַּההוא ַעּתִ ּ ּ.  

יִקין, ְּדַתְנָיא יָקא ְדַעּתִ ְלָייא ַעּתִ ד ִאְתּגַ ְלהו ּבֹוִציֵני ְדִאְתְקרון , ַּרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ּּכַ ּּכֻ ּ ּ ּ
ָמא ָדא ׁשְ ֹכָלא.ְנִהיִרין, ּּבִ ָכחו ּבְ ּתְ ּ ְוַרֲחֵמי ִאׁשְ ֵלי ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין. ּ ֲעָתא ְדָלא ִאְתּגְ ּוְבׁשַ ּ ּ ,

ִרים ְלַהאי ִדיָנא. ְּוִאְתָעִביד ִדיָנא, ִּמְתָעִרין ִדיִנין. ְּוָלא ִאְתַנֲהָרן ִאֵלין ּבֹוִציֵני . ַּמאן ּגָ
ֵלי ַּרֲעָוא ְדַרֲעִוין ְדָלא ִאְתּגְ ך ְמ, ּ ְוְבִגין ּכָ ַּהְפִכין ַחָייַבָיא ַרֲחֵמי ְלִדיָנאּ ּ ּוָמה ְדָאַמר ָהָכא. ּ ּ ,

ָמִים ַמר. ֵמֵאת ְיָי ִמן ַהּשָׁ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ָמִים. ּּבִ יב ִמן ַהּשָׁ ַמע ִדְכּתִ ּוַמׁשְ ַרֲחֵמי . ֵּאׁש וַמִים, ּ
ַלל. ְוִדיָנא יה ִדיָנא ּכְ ְּלַאָפָקא ַמאן ְדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ.  
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אָנא ָנָנא . ַהאי חֹוָטָמא ְזֵעיר, ּתָ אֵרי ּתְ ְבִהילו, ְּלַאָפָקא )א''ח ע''דף קל(ְוַכד ׁשָ , ָּנִפיק ּבִ
ָנָנא. ְּוִאְתָעֵבד ִדיָנא ב ְלַהאי חֹוָטָמא ְדָלא ָיִפיק ּתְ ּוַמאן ְמַעּכֵ יָקא , ּ ּחֹוָטָמא ְדַעּתִ

א ְּדהוא ִאְקֵרי ֶאֶרך ַאַפִים , ַּקִדיׁשָ ְ ּ   .ִּמּכָֹלאּ

ְּוַהְיינו ָרָזא ְדָתֵניָנן ַגַווְייהו)שמות לד(, ּ ּ ְיָי ְיָי ָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ָמא . ּ ֻכְלהו ֲאָתר ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ
ֵרי ִזְמֵני ר ּתְ ַגַווְייהו, ַאְדּכַ ָּפִסיק ַטֲעָמא ּבְ גֹון , ּ בראשית ( .ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם )בראשית כב(ּכְ

מוֵאל) גשמואל א( .ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב )מו מוֵאל ׁשְ ּ ׁשְ ַגַווְייהו. ּ ְלהו ָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּּכֻ ּּ ּחוץ . ּ
ה ה ֹמׁשֶ ַגַווְייהו, ִמּמֹׁשֶ ְּדָלא ָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ְתָרָאה , ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם. ַמאי ַטְעָמא. ּּ ּבַ

ִלים ִלים, ׁשְ ר ִנְסיֹוֵני, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ֶעׂשֶ ִלים ּבְ א ׁשְ ּתָ ך ָפִסיק ַטֲעָמא ּוְבִג, ְּדַהׁשְ ּין ּכַ ְ

ַגַווְייהו ְדַקְדֵמיָתא, ּּבְ א ָלא ֲהָוה ִאיהו ּכִ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ.  

ִלים, ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ יֹוֵסף, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ר ּבְ ּשָׂ א ִאְתּבָ ּתָ ַראת , ְּדַהׁשְ ְוׁשָ
א ִכיְנּתָ ַא, ְועֹוד. ָּעֵליה ׁשְ ִלים ּבְ ּתְ א ִאׁשְ ּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְרָעאְּדַהׁשְ א ּכְ ִּאיָלָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ,
חוִמין ְתֵריַסר ּתְ ְבִעין ַעְנִפין, ּּבִ ׁשִ ַקְדִמיָתא, ּבְ ך. ַּמה ְדָלא ֲהָוה ּבְ ְוְבִגיֵני ּכַ ִלים, ּ ְתָרָאה ׁשְ , ּבַ

ִלים ַגַווְייהו, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ּוָפִסיק ַטֲעָמא ּבְ מוֵאל. ּ מוֵאל ׁשְ ּׁשְ ַגִויהַּטֲעָמא ָפ, ּ ַמאי . ִּסיק ּבְ
ִלים. ַטְעָמא ְתָרָאה ׁשְ ִלים, ּבַ א הוא ְנִביָאה, ַקְדָמָאה ָלא ׁשְ ּתָ ְּדַהׁשְ ְוקֹוֶדם ָלֵכן ָלא ֲהָוה , ּ
ה. ְנִביָאה ה ֹמׁשֶ ַגַווְייהו, ֲאָבל ֹמׁשֶ ְּדִמיֹוָמא ְדִאְתְיִליד, ָּלא ַאְפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ִלים ֲהָוה, ּּ . ׁשְ
יב י טֹוב הוא)ת בשמו(, ִּדְכּתִ ֶרא אֹותֹו ּכִ   .ּ ַוּתֵ

ַגַווְייהו, ּאוף ָהָכא ְיָי ְיָי ָּפִסיק ַטֲעָמא ּבְ ּ ִלים, ּ ֻכְלהו, ַקְדָמָאה ׁשְ ִלים ּבְ ְתָרָאה ׁשְ ּּבַ ּ .
ה ֲאָתר ִדיָנא ָאַמר, ּוֹמׁשֶ א, ּּבַ יָקא ַקִדיׁשָ א לֹון ֵמַעּתִ ְּדָהִכי . ַּרֲחִמין ִלְזֵעיר ַאְנִפין, ְּלַנְחּתָ

ה, ֵניָנןּתָ ָמה ֵחיָלא ְדֹמׁשֶ א, ּּכַ ְּדָאִחית ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְלַתּתָ ְזֵעיר . ּ יָקא ּבִ ֵלי ַעּתִ ְוַכד ִאְתּגְ
ַרֲחֵמי ִאְתָחזון, ַּאִפין ּּכָֹלא ּבְ ִכיך. ּ ּתְ א וְתָנָנא ָלא ָנִפיק, ְְוחֹוָטָמא ִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ָּוֶאּשָׁ ּכְ
ּ וְתִהָלִתי ֶא)ישעיה מח(ָאֵמר    .ְחָטם ָלךּ
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ְתֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא, ְוָתאָנא ּּבִ ָנָנא, ּ א ָנִפיק ּתְ ַחד נוְקּבָ ָעא , ָלִהיט, ּּבְ ּקְ ּתַ ּוִמׁשְ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ א. ּ ּוֵמָחד נוְקּבָ ְלהֹובֹוי, ּ ׁשַ א ְדאֹוִקיד ּבְ ּוִמְתַלֲהָטא , ָּנִפיק ֶאּשָׁ

ע ְמ)בארבע אלף( ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ָמאָלא ּבְ ַהאי. ָּאה ָעְלִמין ְדִבְסַטר ׂשְ ּוַמאן ְדָגִרים ְלָקְרָבא ּבְ ּ ,
ין. ִאְקֵרי ֵאׁש ְיָי ַאר ֶאּשִׁ ל ׁשְ א ְדַאְכָלא ְואֹוִקיד ּכָ ָסם. ֶּאּשָׁ א ָלא ִאְתּבְ ֶּאָלא , ְוַהאי ֶאּשָׁ

ָחא א ְדַמְדּבְ ֶאּשָׁ ָנָנא ְדָנִפיק ִמּנוְקָבא ַאֲחָרא. ּּבְ ְּוַהאי ּתְ ְתָנָנא ָלא, ּ ָסם ֶאָלא ּבִ ּ ִאְתּבְ
ָנא   .)דמדבחא(. ְּדָקְרּבְ

חֹוָטָמא ְלָייא ּבְ ִתיב, ְּוֹכָלא ּתַ ך ּכְ ִגין ּכַ יֹחַח)בראשית ח(, ְּבְ ְּדֹכָלא . ּ ַוָיַרח ְיָי ֶאת ֵריַח ַהּנִ ּ
ְלָיין חֹוָטָמא ּתַ ְתָנָנא, ְלָאְרָחא ַהאי חֹוָטָמא, ּבְ א סוָמָקא, ּבִ ל ּוְבִגין . ְּוֶאּשָׁ ך ִאְתַקּבָ ְּכַ

ַרֲעָוא יב )הוא(ְוַהאי . ּבְ  )שמות כב( .ְוָחָרה ַאף ְיָי )דברים יא( .ַּוִיַחר ַאף ְיָי )במדבר יב( ,ִּדְכּתִ

ַמר. ּ ֶפן ֶיחֶרה ַאף ְיָי)דברים ו( .ְּוָחָרה ַאִפי ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ּּכָֹלא ּבִ יָקא, ּ ַעּתִ   .ְוָלא ּבְ

אָנא ִתיב , ּתָ ַמע ַהאי  ַה)דניאל ט(ּכְ ֵּטה ֱאֹלַהי ָאְזְנך וׁשֲ א תאנא בצניעותא דספרא ''ס(ָּ

ְעֵרי)עמיקא למשמע טב וביש ודא) א עקימא''ס(דרגא  חֹות ׂשַ ּ ִאיהו אוְדָנא ְדִאְתָעִביד ּתְ ּ ּ .
ְלָיין ָעֵליה ְעֵרי ּתַ יִמין ְלָגאו)ואודנא הוא למשמע(. ְּוׁשַ ִרׁשוֵמי ְרׁשִ ּ ְואוְדָנא ִאְתָעִביד ּבְ ּ ָמה .ּ  ּכְ

ַעִקיָמא )א דכארי''ס(ְּדֲעִביד  א ּבְ ַעִקיָמא)להאי ולהאי( ,ַּדְרּגָ א בגין ''ס(.  ַמאי ַטְעָמא ּבְ

ַמע ַטב וִביׁש ְוָתאָנא)דיתעכב קלא לאעלא למוחא ויבחין במוחא ולא בבהילו ִגין ְלִמׁשְ , ּ ּבְ
ֵּמַהאי ֲעִקיָמא ִדְבגֹו אוְדִנין ל ִאיּנון ָמא, ּ ְלָיין ּכָ הו, ֵּרי ְדַגְדִפיןּּתַ יב ּבְ ִּדְכּתִ י )קהלת י(, ּ  ּכִ

יד ָדָבר ָנַפִים ַיּגִ ַמִים יֹוִליך ֶאת ַהּקֹול וַבַעל ּכְ ּעֹוף ַהּשָׁ ּ ְ.  
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גֹו אוְדָנא א ְדאוְדִנין, ַּחְלֵלי ְדמֹוָחא' ָנִטיף ִמג, ּּבְ ְּלַהאי נוְקּבָ ּ ּוֵמַההוא ְנִט. ּ ָעֵייל , יָפאּ
ַההוא ֲעִקיָמא ַההוא ְנִטיָפא, ָּקָלא ּבְ יׁש, ְּוִאְתְצִריף ּבְ ין ַטב וֵבין ּבִ יב, ָטב. ּּבֵ , ִּדְכּתִ

י ׁשֹוֵמַע ֶאל ֶאְביֹוִנים ְיָי)תהלים סט( יׁש.  ּכִ יב, ּבִ ַמע ְיָי ַוִיַחר ַאפֹו )במדבר יא(, ִּדְכּתִ ּ ַוִיׁשְ ּ ּ
ם ֵאׁש ְיָי ְבַער ּבָ   .ַוּתִ

א ִדְנִטיָפא ִמן מֹוָחא, ַוֲעִקיָמא ָעֵייל ְלגֹו. ּאי אוְדָנא ָסִתים ְלַברְוַה ְּלַההוא נוְקּבָ ּ ּ ,
ִגין ְלִמְכַנׁש ָקָלא ְלָגאו ְּדָלא ִיפוק ְלַבר, ּּבְ ל ִסְטרֹוי, ּּ ך . ִויֵהא ָנִטיר ְוָסִתים ִמּכָ ִגין ּכָ ְּבְ

ַּווי ְלַההוא ִדְמַגֵלי ָרִזין. ּהוא ָרָזא ּקוָנא ִדְלֵעיָלאְּדַמאן, ּ ִאילו ַאְכִחיׁש ּתִ ּ ִדְמַגֵלי ָרִזין ּכְ ּּ ּ ּ ּ .
ַקן ְלִמְכַנׁש ָרִזין ְּוָלא ִיְפקון ְלַבר, ְּדִאְתּתְ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף קל -' גזוהר חלק [

ְנָיא ָעאָקא, ּתַ ָרֵאל ּבְ ֲעָתא ְדַצְווִחין ִיׂשְ ׁשַ ְלָיין ֵמַעל אוְדִנין, ּּבְ ְעֵרי ִמְתּגַ ֵדי, ְּוׂשַ ן ָעֵייל ּכְ
אוְדִנין א ְדָנִטיף ִמּמֹוָחא, ָּקָלא ּבְ ַההוא נוְקּבָ ּּבְ ּ מֹוָחא)ובטש(ְוָכַנׁש , ּ נוְקֵבי .  ּבְ ְּוָנִפיק ּבְ

ם, ְוִאְתְזַער חֹוָטָמא. ְּדחֹוָטָמא א וְתָנָנא ֵמִאיּנון )א ואתקמט''ס(, ְוִאְתַחּמָ ּ ְוָנִפיק ֶאּשָׁ ּ
בוָראן )ב''ח ע''דף קל(ּוִמְתָעִרין , ּנוְקִבין ל ּגְ   .ְּוָעִביד נוְקִמין, ּּכָ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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א וְתָנָנא ְּוַעד ָלא ָנְפִקין ֵמִאיּנון נוְקִבין ֶאּשָׁ ּ ָּסִליק ַההוא ָקָלא ְלֵעיָלא''ּ ּוָבַטׁש , ּ
ֵריָחא ְדמֹוָחא  ֵרין ִדְמִעין ְמַעְייִנין, )א ברישא במוחא''ס(ּּבְ ְּוַנְגִדין ּתְ ּ ָנָנא , ּ ִחירֹוי ּתְ ְוָנַפק ִמּנְ

אְוֶא ַההוא ָקָלא ְדָנִגיד לֹון ְלַבר, ׁשָ ּּבְ ּ.  

אוְדִנין ַההוא ָקָלא ְדָעִייל ּבְ ּּבְ ּ ָעָרן , ּ ָכאן וִמּתְ ך , ּ ּכוֵלי ַהאי)א מתערבין''ס(ִּאְתַמּשְׁ ִגין ּכַ ְּבְ

ִתיב ם ֵאׁש ְיָי, ּכְ ְבַער ּבָ ַמע ְיָי ַוִיַחר ַאפֹו ַוּתִ ַּוִיׁשְ ּ ִמיָעה ְדַההוא ָק. ּ ַהִהיא ׁשְ ּּבְ ַער , ָלאּ ִאּתְ
ָנא)כלא(. מֹוָחא ִתיב ַהֵטה ֱאֹלַהי ָאְזְנך,  ּתָ ָּכְ ין , ּ לֹוַמר ַאְרּכִ ית ְמָאה ֶאֶלף . )א אודנין''ס(ּכְ ׁשִ

ִּרּבֹוא ִאיּנון ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין ִאֵלין אוְדִנין, ּ ְלָיין ּבְ ְּדּתַ ְּוֹכָלא ִאְתְקרון ָאְזֵני ְיָי. ּּ ּוַמה . ּ
ַמר ַהֵט ְּדִאּתְ ַמר, ָה ְיָי ָאְזְנךּ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ָּאְזְנךּבִ ָ.  

ְלָיין אוְדִנין ְטָרא ְדַחד ַחָלָלא ְדמֹוָחא ּתַ ִּמּסִ ּ ְרִעין ְדָנְפִקין ֵמַההוא ַחָלָלא. ּּ ין ּתַ ּוֵמַחְמׁשִ ּ ּ ּ ,
ְרָעא ַחד)א אית''ס(ָּדא הוא  א ְדא,  ּתַ ַההוא נוְקּבָ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ְוִאְתְפַתח ּבְ ּ ּ יב, ּוְדָנאּּ , ִּדְכּתִ

ְבָחן )איוב לד( י ֹאֶזן ִמִלין ּתִ ּ ובֹוֵחן ִלּבֹות וְכָליֹות)תהלים ז( ּוְכִתיב. ּּכִ ְטָרא . ּ ּוִמּסִ
טוָתא ְדַההוא ַחָלָלא ְּדִאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ גוָפא, ּּ טוָתא ּבְ ְרִעין ְדִאְתַפּשְׁ ין ּתַ ְּדַחְמׁשִ ּ ּ א , ּּ ֲאָתר ְדִלּבָ ּּבַ

אֵרי ְרִעיןִּמְתָפּשַׁ, ׁשַ ין ּתַ ּט ַההוא ַחָלָלא ְדַחְמׁשִ ִחיָנה, ּּ יה ּבְ ְּואוְדָנא ָקֵרי ּבֵ א ָקֵרי , ּ ּוְבִלּבָ
ִחיָנה יה ּבְ ִטין, ּּבֵ ום ְדֵמֲאָתר ַחד ִמְתַפּשְׁ ִּמּשׁ ּ א בההוא נוקבא דאודנא ומסטרא ''ס(. ּ

דנא דאתפשטותא דההוא חללא דחמשין תרעין אתפשט בגופא באתר דלבא שארי ועל דא באו
קרי ביה בחינה ובלבא קרי ביה בחינה דכתיב כי אזן מלין תבחן וכתיב בוחן לבות וכליות 

  )משום דמאתר חד מתפשטין

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא אָנא ּבִ ּּתָ יׁש, ּ ין ַטב וֵבין ּבִ ָמה ְדאוְדָנא ָדא ַאְבִחן ּבֵ ּּכְ ּ ּ ך ּכָֹלא, ּ ּּכַ ְ .
ְּדִבְזֵעיר ַאִפין ִאית ִסְטָרא ְדָטב ו ּ ָמאָלא. ִביׁשּּ ְּוַהאי אוְדָנא . ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ְּיִמיָנא וׂשְ

ֲחָלָלא ַחד מֹוָחא וּבַ ִלל ּבְ ום ְדִאְתּכְ מֹוָחא וִמּשׁ ִליל ּבְ ּּכְ ּ יה. ּ ָקָלא ְדָעִייל ּבֵ ִליל ּבְ ִּאְתּכְ ּ .
ִמיָעה יה ׁשְ ּוְבאוְדָנא ָקֵרי ּבֵ ּ יָנה. ּ ִליל ּבִ ִמיָעה ִאְתּכְ ַמע. ּוִבׁשְ ל: ׁשְ ַכח , ֹוַמרּכְ ּתְ א ''ס(ָהֵבן ִאׁשְ

ַחד ַמְתְקָלא ִאְתַקל)ואסתכל ּ ְדֹכָלא ּבְ ּוִמִלין ִאֵלין ְלָמאֵריהֹון ְדָמאִרין ִאְתְיָהָבן. ּ ּּ ַמע , ּ ְלִמׁשְ
ָלא וְלִמְנַדע ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ְמֲעך ָיֵראִתי ְוגֹו)חבקוק ג(, ּכְ י ׁשִ ַמְעּתִ מֹוַדעַהאי ְקָר', ָ ְיָי ׁשָ ּתְ , א ִאׁשְ
א ְּדַכד ְנִביָאה ַקִדיׁשָ ַמע)א מהימנא''ס(, ּ ל,  ׁשָ ּכַ ּקוִנין ִאֵלין, ְוָיַדע, ְוִאְסּתָ ְּוָקִאים ַעל ּתִ ּ ,

ִתיב ָיֵראִתי יה, ּכְ ר ַקּמֵ ן ָיאות הוא ְלַדֲחָלא וְלִאַתּבָ ּמָ ּּתַ ּ ּ ַמר, ּ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ   .ַּהאי ּבִ

ל ְוָיַדע  ּכַ ד ִאְסּתָ ִתיבּכַ ִנים ַחֵייהו. ַמה ּכְ ֶקֶרב ׁשָ ְּיָי ָפָעְלך ּבְ ּ ָ ַמר. ּ יק יֹוִמין ִאּתְ . ַהאי ְלַעּתִ
ַכח ּתְ ּוַבּכֹל ֲאָתר ְדִיׁשְ יֹו, ְיָי ְיָי, ּ ֵרי ִזְמֵני''ד ֵה''ּבְ ָאֶלף ָדֶל, א ּתְ ַחד , א''ד ֵה''ְּויו, ת''ּאֹו ּבְ

יִקין, ִּלְזֵעיר ַאִפין יָקא ְדַעּתִ ב ְדֻכְלהו ַחד.ְּוַחד ְלַעּתִ ּ ְוַאף ַעל ּגַ ָמא ִאְקרו, ּּ   .ְּוַחד ׁשְ

ם ָמֵלא יב ְיָי ֱאֹלִהים. ְּוָתֵניָנן ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ׁשֵ ִזְמָנא ִדְכּתִ ם ָמֵלא . ּּבְ ְּדַהאי הוא ׁשֵ ּ ּ
יק ְדֹכָלא ְּדַעּתִ ּ ם ָמֵלא ִאְקֵרי. ְּוִדְזֵעיר ַאְנִפין, ּ ְּוֹכָלא הוא ׁשֵ ַאר ָלא ִאְקֵר. ּּ ם ָמֵלאּוׁשְ , ּי ׁשֵ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּ ַוִיַטע ְיָי ֱאֹלִהים)בראשית ב(, ּּכְ א, ּ ְנּתָ ְנִטיעֹות ּגִ ם ָמֵלא ּבִ , ּוְבָכל ֲאָתר. ּׁשֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2210דף [ -ּ

ם ָמֵלא, ְיָי ֱאֹלִהים ְכָלָלא, ְיָי ְיָי. ִּאְתְקֵריא ׁשֵ ּּכָֹלא הוא ּבִ ָערון ַרֲחִמין . ּ ְּוַההוא ִזְמָנא ִאּתְ ּ
ֹכָלא ִנים ַחֵייהוְּיָי ָפ. ּּבְ ֶקֶרב ׁשָ ָּעְלך ּבְ ּ ַמר, ָ יק יֹוִמין ִאּתְ ַָמאן ָפָעְלך. ְלַעּתִ . ְּזֵעיר ַאִפין. ּ

ִנים ֶרב ׁשָ ּקֶ ִנים ַקְדמֹוִניֹות, ּבְ ִּאיּנון ׁשָ ְּדִאְקרון ְיֵמי ֶקֶדם, ּ נֹות עֹוָלם, ּ . ְּוָלא ִאְקרון ׁשְ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות ִאיּנון ְיֵמי ֶקֶדם ּׁשָ נֹות. ּ ִנים. ּ עֹוָלם ִאֵלין ְיֵמי עֹוָלםׁשְ ֶקֶרב ׁשָ , ְוָהָכא ּבְ

ִנים ִנים ַקְדמֹוִניֹות. ַמאן ׁשָ ַּחֵייהו ְלַמאן. ּׁשָ ַּחֵייהו ִלְזֵעיר ַאִפין. ּ ּ ְּדָכל ְנִהירו ִדיֵליה . ּ ּ ּ ּ
ִנים ַקְדמֹוִניֹות ִאְתָקָיימו ֵּמִאיּנון ׁשָ ּּ ך ָאַמר ַחֵייהו, ּ ּוְבִגין ּכָ ּּ רֹוֶגז. ְ ְזּכֹורּבְ ְּלַההוא ,  ַרֵחם ּתִ

יִקין יָקא ְדַעּתִ ֶּחֶסד ִעָלָאה ְדַעּתִ ּ ַער ַרֲחִמין ְלֹכָלא, ּ ְּדֵביה ִאּתְ ּ , ְּלַמאן ְדָבֵעי ְלַרֲחָמא, ּ
ּוְלַמאן ְדֵיאֹות ְלַרֲחָמא ּ.  

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ַמָיא, ָאַמר ַרּבִ ּוְלָכל ִאֵלין ְדָעָלָנא ַקְי, ַאְסַהְדָנא ָעַלי ׁשְ ְּדַחָדאן . יִמיןּּ ּ
ִּמִלין ִאֵלין ֻכְלהו ָעְלִמין, ּ ּּבְ ִאי ִמָלי. ּ ִלּבָ ְּוַחָדאן ּבְ א ִעָלָאה ִדְפִריָסא ֲעָלָנא, ּ ּוְבגֹו ָפרֹוְכּתָ ּּ ּ ,
ִרין יָקא ְדֹכָלא, ְּוַסְלִקין, ִמְתַטּמְ ְּוָגִניז ְלהו ַעּתִ ּ ִניז ְוָסִתים ִמּכָֹלא, ּ ֵריָנא ְלַמְלָל. ּּגָ , אְּוַכד ׁשָ

ין ִמְתָעִרין ָהָכא, ָּלא ֲהוֹו ַיְדִעין ַחְבַרָיא ְּדָכל ָהֵני ִמִלין ַקִדיׁשִ ָאה חוָלֵקיכֹון ַחְבַרָייא . ּּ ַּזּכָ ּ
כֹון. ְּדָהָכא ָאה חוָלִקי ִעּמְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוַזּכָ ּּבְ ּ ּ.  

  ]א''ט ע''דף קל -' גזוהר חלק [

ְמעֹון ְוָא י ׁשִ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו)דברים ד(, ַמרָּפַתח ַרּבִ ם ַהְדֵבִקים ּבַ א . 'ּ ְוַאּתֶ ַמאן ַעּמָ
ָרֵאל ִיׂשְ א ּכְ יב ּבֹהו , ַּקִדיׁשָ ִּדְכּתִ ָרֵאל ִמי ָכמֹוך)דברים לג(ּ ֶריך ִיׂשְ ָ ַאׁשְ  )שמות טו(ִּדְכִתיב , ָ

ֵאִלם ְיָי קוָתא ִדְלהֹון הוא. ִמי ָכֹמָכה ּבָ ום ְדִאְתַדּבְ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ ָעְלָמא ֵדיןּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ּ ּבִ ּ .
יר ֵמָהָכא ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ַיּתִ יה )א''ט ע''דף קל(. ּ ן ִמּנֵ ְּדָהָתם ָלא ִמְתָפְרׁשָ ֵּמַההוא ְצרֹוָרא , ּּ

יה ַצִדיַקָיא ִּדְצִריִרין ּבֵ ּ ּ ְיָי, ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוַאּתֶ ִתיב ַהְדֵבִק, ּ , ים ַלְיָיְּוָלא ּכְ
ׁש ְיָי ַמּמָ   .ֶּאָלא ּבַ

אָנא יָרא ִעָלָאה, ּתָ ד ָנִחית ִמן ִדיְקָנא ַיּקִ ּּכַ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ , ָּסִתים ְוָטִמיר ִמּכָֹלא, ּ
א ָחא ִדְרבות ַקִדיׁשָ ִּמׁשְ ּ ְּלִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ן ִדיְקָנא ִדיֵליה. ּ ּקַ ִּאְתּתָ ּ ּקוִנ, ּ ָעה ּתִ ִתׁשְ . יןּּבְ

יִקין יָקא ְדַעּתִ יָרא ְדַעּתִ ֲעָתא ְדָנִהיר ִדיְקָנא ַיּקִ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ַהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ּּבְ ּ ַּנְגִדין , ּ
ָחא ִעָלָאה ֵליַסר ַמּבוִעין ְדִמׁשְ ּּתְ ּ ַהאי ִדיְקָנא, ּ יה. ּּבְ ְכִחין ּבֵ ּתַ ּוִמׁשְ ּקוִנין, ּ ִרין וְתֵרין ּתִ ֶּעׂשְ ּ .

יה ַנְג ּוִמּנֵ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון , ִּדיןּ א )א דאורייתא''ס(ֶּעׂשְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ. 

משום דאתדבקותא דילהון הוא בשמא קדישא , א ובעלמא דאתי''נ( )ב''ח ע''מתחיל מסוף קל(
בעלמא דין ובעלמא דאתי יתיר מהכא דהתם לא מתפרשין מההוא צרורא דחיי דצרורין ביה 

ם הדבקים ביי ביי ממש עלייכו כתיב אשריך ישראל מי כמוך צדיקייא הדא הוא דכתיב ואת
עם נושע ביי וכתיב מי כמוך באלים יי השתא אתכוונו דעתא לאוקורי למלכא ולאוקיר יקרא 

תקונין ודא איהו דיקנא ' תנא מתתקן דיקנא עלאה דיקנא קדישא בט, דדיקנא קדישא דמלכא
תיקא קדישא בהאי דיקנא דזעיר אנפין דזעיר אנפין וכד נחית מן דיקנא יקירא עילאה דע

ב ''ב תקונין ומניה נגדין כ''ג מבועין דמשחא עילאה בהאי דיקנא ומשתכחין ביה כ''נגדין י
  )ק''אתוון דש



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2211דף [ -ּ

ַכח ּתְ ֹלֹמה ֶאָלא , ְּוִאם ּתֹאַמר ִדיְקָנא ָלא ִאׁשְ ולא ( .ְלָחָייו )שיר השירים ה(ְּוֹלא ָאַמר ׁשְ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָראּ ֶאָלא ָהִכי ּתָ)קארי דיקנא ּאָנא ּבִ ל ַמה ְדַאְטָמר ְוָגִניז, ּ ר , ּּכָ ְוָלא ִאְדּכַ
ְלָייא יָרא ִמּכָֹלא. ְוָלא ִאְתּגַ ַּההוא ִמָלה ֲהִוי ִעָלָאה ְוַיּקִ ּ ּ ּ וְבִגין ָדא הוא ָסִתים )משום(, ּ ּ ּ

ֵלימוָתא. ְוָגִניז ָבָחא וׁשְ ום ְדהוא ׁשְ ְּוִדיְקָנא ִמּשׁ ּ ּ ּ ל ַפְרצוָפאְּוַיִקירו, ּ ָּתא ִמּכָ ְנֵזיה ְקָרא, ּ , ּּגַ
ְלָייא   .ְוָלא ִאְתּגַ

ִפירוָתא ִדְזֵעיר ַאִפין, ְוָתאָנא ֵלימוָתא ְדַפְרצוָפא ְוׁשַ ַּהאי ִדיְקָנא ְדִאיהו ׁשְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ָנִפיק , ּ
ַתְקרֹוָבא ְדבוְסָמא, ְוָנִחית ְוָסִליק ְוָחֵפי, ֵּמאוְדנֹוי ּּבְ ְקרוָבא ְדב. ּ ַּמאי ּתַ ָמה ְדַאּתְ . ּוְסָמאּ ּכְ

ם )שיר השירים ה(ָאֵמר  ֲערוַגת ַהּבֹוׂשֶ ּקוִנין. )ולא ערוגות( ְּלָחָייו ּכַ ָעה ּתִ ִתׁשְ ן , ּּבְ ּקַ ִאְתּתָ
ַּהאי ִדיְקָנא ִדְזֵעיר ַאְנִפין ּ ֲעֵרי . ּ ׂשַ ִפיר, ּ אוָכֵמי)דדיקנא(ּבְ ִתּקוָנא ׁשַ ְתְקָנא ּבְ ִּמּתַ ר . ּ ִגּבָ ּכְ

ִפ יף ׁשַ ּקִ יב. יר ְלֵמֱחֵזיּּתַ ֲאָרִזים)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ חור ּכָ   .ּ ּבָ

ּקוָנא ַקְדָמָאה ֲעָרא ִמְלֵעיָלא. ּּתִ ן ׂשַ ְתּקָ ְּמּתַ  )א''ע' בראשית ט(ְּוָנִפיק ַההוא ִניצֹוָצא , ּ
ּּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ּ ּ ָלָלא ַדֲאִויָרא ַדְכָיא, ּ ְּוָנִפיק ִמּכְ ְתחֹות ׂשַ, ּ אּוָבַטׁש ּבִ , ֲּעָרא ְדֵריׁשָ

חֹות קֹוִצין ְדַעל אוְדִנין ִּמּתְ י ִפְתָחא ְדאוְדִנין ִניֵמי ַעל ִניֵמי. ּ ּמֵ ְּוָנִחית ִמּקַ ּ א , ּ ַעד ֵריׁשָ
ְּדפוָמא ּ.  

ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ֲעָרא. ּּתִ א ְדפוָמא, ָנִפיק ׂשַ ְּוָסִליק ֵמֵריׁשָ א ַאֲחָרא ְדִפְתָחא , ּ ַּעד ֵריׁשָ
ְּדפוָמא חֹות פוָמאְוָנִח. ּ ּית ִמּתְ א ַאֲחָרא, ּ ִפיָרא, ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריׁשָ ִתּקוָנא ׁשַ ּּבְ ּ.  

ִליָתָאה ּקוָנא ּתְ ֵרין נוְקִבין, ֵּמֶאְמָצִעיָתא ִדְתחֹות חֹוָטָמא. ּּתִ חֹות ּתְ ָנִפיק ַחד , ִּמּתְ
יִפין, ָאְרָחא ּקִ ֲעִרין ְזִעיִרין ּתַ ֲעִרין ַמְלָיין ֵמַהאי , אַּמְלָיין ְלַההוא ָאְרָח, ְוׂשַ ַאר ׂשַ ּוׁשְ
יָסא יָסא, ּגִ ּסֹוֲחָרֵניה ְדַההוא ָאְרָחא, ּוֵמַהאי ּגִ ּ ַלל. ּ א ּכְ ֶּאָלא , ְוָאְרָחא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלַתּתָ

ַּההוא ָאְרָחא ִדְלֵעיָלא ּ ְפָווָתן, ּ א ְדׂשִ ְּדָנִחית ַעד ֵריׁשָ ִקיָעא ַההוא ָאְרָחא, ּ ן ׁשְ   .ְּוַתּמָ

ּקוָנ ֲעָרא. א ְרִביָעָאהּּתִ ן, ָנִפיק ׂשַ ּקַ ִעְלעֹוי ְדִתְקרֹוָבא ְדבוְסָמא, ְוִאְתּתָ ְּוָסִליק ְוָחֵפי ּבְ ּ ּ ּ.  

ָאה ּקוָנא ֲחִמׁשָ ֲעָרא. ּּתִ פוִחין, ָּפִסיק ׂשַ ֵרין ּתַ ְּוִאְתַחְזָיין ּתְ אן, ּ אן וִמּכָ ַהאי , ִּמּכָ ּסוָמָקן ּכְ
ָמאָת. ַּוְרָדא סוָמָקא ְבִעין ָעְלִמיןּוִמְתַלֲהָטן ּבְ ן , ן ְוׁשִ ּמָ   .)א מנהון''ס(ְּדִמְתַלֲהִטין ִמּתַ

ִתיָתָאה ּקוָנא ׁשְ ַסֲחָרֵניה ְדִדיְקָנא. ּּתִ ַחד חוָטא ּבְ ֲעָרא ּכְ ָּנִפק ׂשַ ּ א , ּ ְלָיין ַעד ֵריׁשָ ְוּתַ
  .ְּוָלא ָנִחית ַעד ַטּבוָרא, ְּדֵמעֹוי

ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ְעֵר. ּּתִ ְלָיין ׂשַ ּי ַעל פוָמאְּדָלא ּתַ ל ִסְטרֹוי, ּ ּופוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ּ ְוַיְתִבין . ּ
ִתּקוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליה ְעֵרי ּבְ ּׂשַ ּ.  

ִמיָנָאה ּקוָנא ּתְ ְתחֹות ִדיְקָנא. ּּתִ ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ְּדַנְחּתִ ִּדְמַחְפָיין ְקָדָלא, ּ . ְּדָלא ִאְתַחְזָיא, ּ
ְעֵרי ְדִקיִקין ְלהו ׂשַ ּּכֻ ּ ל ִסְטרֹוי. ַעל ִניִמיןִניִמין , ּ   .ַמְלָיין ִמּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2212דף [ -ּ

יָעָאה ׁשִ ּקוָנא ּתְ ָרן )מתערבין שערי עם אינון(. ּּתִ ְלהו )א אתמשכן''נ( ְּדִמְתַחּבְ ְעֵרי ּכֻ ּ ׂשַ ּ
ּקוָלא ְמַעְלָייא ׁשִ ּּבְ ְעֵרי ְדַתְלָיין)א עם''נ( ַעד )א מלייא''ס(, ּ ּ ִאיּנון ׂשַ ּקוָלא . ּ ׁשִ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ

ִפיר יף, ּׁשַ ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ   .ָמאֵרי ָנַצח ְקָרִבין, ּכְ

ּקוִנין ִאֵלין ָעה ּתִ ִתׁשְ ּּבְ ח ְרבות ִדְלֵעיָלא' ַּנְגִדין ְוָנְפִקין ט, ּ ַּמּבוִעין ִדְמׁשַ ּ ּ ּ ּוֵמַההוא . ּ ּ
ח ְרבות א, ְּמׁשַ ּתָ ַּנְגִדין ְלָכל ִאיּנון ִדְלּתַ ּ ִדי' ט. ּ ָכחו ּבְ ּתְ ּקוִנין ִאֵלין ִאׁשְ ּּתִ . ְּקָנא ָדאּּ

ּקוָנא ְדִדיְקָנא ָדא ֵלימות ּתִ ּוִבׁשְ ּ ּ ּ יף)בר נש לתתא(ִאְתְקֵרי , ּ ּקִ ר ּתַ יּבָ ְּדָכל ַמאן ְדָחֵמי .  ּגִ ּ
ִקיוֵמיה ִּדיְקָנא ַקְייָמא ּבְ ּ ּּ ִקיָפא, ּ בוָרה ּתַ יה ּגְ ְלָייא ּבֵ ּּתַ ּקוָנא ְדִדיְקָנא ִעָלָאה . ּ אן ּתִ ַּעד ּכָ ּ ּ

ִּדְזֵעיר ַאִפין ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קל -' גוהר חלק ז[

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְלִרּבִ י ׁשִ ִרי , ָּאַמר ִרּבִ ּקוָנא ְדִדיְקָנא, )קדישא(ּקום ּבְ ַּסְלֵסל ּתִ א ''נ( ּ

א)דמלכא ִתּקונֹוי ִאֵלין, ּ ַקִדיׁשָ ּּבְ י ֶאְלָעָזר )ב''ט ע''דף קל(. ּ תהלים (, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ

ַצ)קיח ּר ָקָראִתי ָיה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה ְוגֹו ִמן ַהּמֵ ְנִדיִבים. 'ּ טֹוַח ּבִ ָנא. ַעד ִמּבְ ' ָהָכא ט, ּתָ
ּקוִנין ִדְבִדיְקָנא ָדא ּּתִ ּ ּ א. ּ ּקוִנין ִאְצְטִריך ָדִוד ַמְלּכָ ְּלָהֵני ּתִ ַאר ַמְלִכין, ְּ ִגין ְלַנְצָחא ִלׁשְ , ּבְ

ין ַאר ַעּמִ   .ְוִלׁשְ

א ֲחֵזי יָון ְד, ּתָ ּקוִנין' ָאַמר ָהֵני טּּכֵ י , ּּתִ ם ְיָי ּכִ ׁשֵ ל ּגֹוִים ְסָבבוִני ּבְ ְּלָבַתר ָאַמר ּכָ
ּקוִנין ַדֲאֵמיָנא, ָאַמר. ֲאִמיַלם ָּהֵני ּתִ ום ְדָכל ּגֹוִים ְסָבבוִני. ְלַמאי ִאְצְטִריְכָנא, ּ ִּמּשׁ ּ ּ .

ּוְבִתּקוָנא ְדִדיְקָנא ָדא ּ ּ ּקוִנין' ט, ּ ם , ּּתִ ְּדִאיּנון ׁשֵ ֲּהָדא הוא , ַּאֵשִצינון ִמן ָעְלָמא, ְיָיּ
י ֲאִמיַלם ם ְיָי ּכִ ׁשֵ   .ִדְכִתיב ּבְ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתָנא ּבִ ּקוִנין ָאַמר ָדִוד, ּ ָעה ּתִ ׁשְ ּּתִ ָמא , ָהָכא, ּ ׁשְ יָתא ִאיּנון ּבִ ּׁשִ
א ָמָהן ֲהוֹו. ַּקִדיׁשָ ית ׁשְ ֵרי. ּוְתַלת ָאָדם, ְּדׁשִ יָמא ּתְ ָלָתא ֲהוֹו. ּן ִאיּנוןְוִאי ּתֵ ְּדָהא , ּתְ

ְכַלל ָאָדם ֲהוֹו   .ְנִדיִבים ּבִ

ָמָהן יָתא ׁשְ ָנא ׁשִ יב, ּתָ ַצר ָקָראִתי ָיה: ִּדְכּתִ ֵרין, ָּעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה. ַחד, ִּמן ַהּמֵ ְיָי ִלי . ּתְ
ַלת, ֹלא ִאיָרא עֹוְזָרי. ּתְ ע, ְיָי ִלי ּבְ ְיָי. ַאְרּבַ הֲח, טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ְיָי. ִמּשָׁ , טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ

יָתא ַלת. ׁשִ יב, ָאָדם ּתְ ה ִלי ָאָדם: ִּדְכּתִ ְיָי . ַחד, ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא ַמה ַיֲעׂשֶ טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
ָאָדם טֹוַח ּבָ ֵרי, ִמּבְ ְנִדיִבים. ּתְ טֹוַח ּבִ ְיָי ִמּבְ ַלת, טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ   .ּתְ

א ֲחֵזי ָרָזא ְדִמָלה ְּוּתָ ר ָאָדם ָהָכאִּדְב, ּ ָמא , ָּכל ֲאָתר ְדִאְדּכַ ׁשְ ר ֶאָלא ּבִ ָּלא ִאְדּכַ
א ום ְדָלא ִאְקֵרי . ְּדָהִכי ִאְתֲחֵזי. ַּקִדיׁשָ ִּמּשׁ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה,  ָאָדם)הוה(ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּוַמאי . ּ

א. ִּאְתֲחֵזי ֵליה ָמא ַקִדיׁשָ יב. ּׁשְ ם , ים ֶאת ָהָאָדםּ ַוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִה)בראשית ב(, ִּדְכּתִ ׁשֵ ּבְ
ְּדהוא ְיָי ֱאֹלִהים, ָמֵלא ָמא . ּ ׁשְ ר ָאָדם ֶאָלא ּבִ ך ָהָכא ָלא ִאְדּכַ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה וְבִגין ּכָ ּּכְ ְ ּ ּ ּ

א   .ַּקִדיׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2213דף [ -ּ

ַצר ָקָראִתי ָיה ָעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה, ְוָתָנא ִתיב ִמן ַהּמֵ ּּכְ ֵרי ִזְמֵני ָי, ּ ֵרי ָלֳקֵביל , ּה''ּה ָי''ּתְ ּתְ
הו, ִעְלעֹוי ְעֵרי ִאְתַאֲחָדן ּבְ ְּדׂשַ ָכאן ְוַתְלָיין. ּ ְעֵרי ִאְתַמּשְׁ ּוִמְדָחָמא ְדׂשַ אֵרי ְוָאַמר ְיָי ִלי , ּ ׁשָ

עֹוְזָרי. ֹלא ִאיָרא ָמא ְדָלא ָחֵסר. ְיָי ִלי ּבְ ׁשְ א. ּּבִ ָמא ְדהוא ַקִדיׁשָ ׁשְ ּּבִ ּ ָמא ָדא. ּ ּוִבׁשְ ר , ּ ַאְדּכַ
ּוַמה ְדָא. ָאָדם ה ִלי ָאָדםּ ין . ָּהִכי הוא, ַּמר ַמה ַיֲעׂשֶ ְתִרין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ּכִ ְּדָתָנא ּכָ ּ ּ

א ִתּקונֹוי, ְּדַמְלּכָ ְקָנן ּבְ ד ִאְתּתַ ִּדיוְקָנא ְדָכִליל ּכָֹלא. ִּאְתְקרון ָאָדם. ּּכַ ּ ּ ְלָפא . ּּ ּוַמה ְדַמׁשְ ּ
הו א, ּּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ְעָרא וַמה. ִּאְתְקֵרי ׁשְ ּ ְדֵביהְּוּתַ ְכָלָלא , ד''ִאְתְקֵרי ידו, ּ ְוִאְתְקֵרי ָאָדם ּבִ

ְעָרא ּוַמה ְדֵביה, ְּדּתַ ּ ּ.  

ּקוִנין ְדָאַמר ָדִוד ָהָכא ָעה ּתִ ׁשְ ְּוִאֵלין ּתִ ּ ּ ִגין ְדַמאן ְדָאִחיד ִדיְקָנא , ּ ְנאֹוי ּבְ ְּלַאְכְנָעא ׂשַ ּ ּ
א ָיִקירו ִעָלָאה, ְּדַמְלּכָ ְּואֹוִקיר ֵליה ּבְ ּ ל , ּ אּכָ ִגיֵניה. ַּמה ְדָבֵעי ִמן ַמְלּכָ א ָעִביד ּבְ . ַּמְלּכָ

ַתר ִדיְקָנא. ְּוָלא ּגוָפא, ַּמאי ַטְעָמא ִדיְקָנא ֶּאָלא ּגוָפא ָאִזיל ּבָ ּ ַתר , ּ ְוִדיְקָנא ָלא ָאִזיל ּבָ
ה אתקרי ''תערא ומה דביה אתקרי יהו, א ומה דאשתליף מתערא אתקרי שמא קדישא''ס(. ּּגוָפא

  )ג מן ודיקנא עד וגופא''ול( )תערא ומה דביהאדם בכלא 

ָנא ּבָ ָווֵני ָאֵתי ַהאי חוׁשְ ּוִבְתֵרי ּגְ ְדַקאְמָרן, ּ ֵרין. ַחד ּכִ ַצר ָקָראִתי ָיה: ּתְ ִּמן ַהּמֵ . ַחד, ּ
ֵרי, ָּעָנִני ַבֶמְרָחב ָיה ַלת, ִלי ֹלא ִאיָרא' ה. ּתְ ה ִלי ָאָדם. ּתְ ע, ַּמה ַיֲעׂשֶ ִלי ' ה. ַאְרּבַ

עֹו שֹוְנָאי. ָחֵמׁש, ְזָריּבְ יָתא, ַוֲאִני ֶאְרֶאה ּבְ ה. ׁשִ ְבָעה', טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ָאָדם. ׁשִ טֹוַח ּבָ , ִמּבְ
ַמְנָייא ְנִדיִבים. ּתְ טֹוַח ּבִ ְיָי ִמּבְ ָעה, טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ׁשְ . מבטוח באדם', א טוב לחסות בה''ס(. ּתִ

  )מבטוח בנדיבים. ח. 'טוב לחסות בה. ז

ַצ ַּמאי ָקא ַמְייֵרי ֶאָלא ָדִוד, ּה''ּר ָקָראִתי ָיִמן ַהּמֵ ל ָמה ְדָאַמר ָהָכא, ּ ּקוָנא , ּּכָ ַּעל ּתִ
ְּדִדיְקָנא ָדא ָקָאַמר ַצר ָקָראִתי ָיה)רבי יהודה אמר(. ּ אִרי ִדיְקָנא , ּ ִמן ַהּמֵ ֵּמֲאָתר ְדׁשָ ּ

ָטא ְּדהוא ֲאָתר ָדִחיק, ְּלִאְתַפׁשְ ּ י ִפְתָחא ְדאו, ּ ּמֵ ִּמּקַ ּ א, ְּדִנין ֵמֵעיָלאּ ְעֵרי ְדֵריׁשָ חֹות ׂשַ . ּּתְ
ך ָאַמר ָי ְוְבִגין ּכָ ֵרי ִזְמֵני''ּה ָי''ּ ט ִדיְקָנא)א ובתר''ס(ּוַבֲאָתר . ה ּתְ ּ ְדִאְתְפׁשַ ְוָנִחית , ּּ

ָטא, ֵּמאוְדנֹוי אִרי ְלִאְתַפׁשְ ְּדהוא ֲאָתר ְדָלא ָדִחיל , ָאַמר ְיָי ִלי ֹלא ִאיָרא, ְּוׁשָ ּ ּ  ) דחיקא''ס(ּ
ְּוָכל ַהאי ִאְצְטִריך ְוכו חֹוֵתיה )אדם אתקרי ועל אתפשטותא האי אצטריך(', ְ ּ ָדִוד ְלַאְכָנע ּתְ ּ

ין ִגין ְיָקָרא ְדִדיְקָנא ָדא, ַמְלִכין ְוַעּמִ ּּבְ ּ.  

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ֶחְלֵמיה ְדִדיְקָנא ְדַבר ָנׁש ִעָלָא, ּ ל ַמאן ְדָחֵמי ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ה ָאִחיד ּ
יֵדיה יט ְיֵדיה ֵליה, ּּבִ ּאֹו ְדאֹוׁשִ ּ ִּיְנַדע ִדְשִלים הוא ִעם ִעָלֵאי. ּ ּ ּ חֹוֵתיה ִאיּנון , ּ ְּוַאְרֵמיה ּתְ ּ

ִּדְמַצֲעִרין ֵליה ָנא. ּ ּקוִנין, ּתָ ָעה ּתִ ִתׁשְ ן ִדיְקָנא ִעָלָאה ּבְ ְתּקָ ְּמּתַ ְּוהוא ִדיְקָנא ִדְזֵעיר , ּּ ּ ּ
ט, ַּאִפין ּקוִנ' ּבְ ןּּתִ ְתּקָ   .ין ְמּתַ

  ]א''מ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ּקוָנא  ֲעָרא ֵמֵעיָלא. ַקְדָמָאה )א''מ ע''דף ק(ּּתִ ן ׂשַ ְתּקָ י ִפְתָחא , ְּמּתַ ּמֵ ְּוָנִפיק ִמּקַ
ְּדאוְדִנין ְלָיין ַעל אוְדִנין, ּ חֹות קֹוֵצי ְדּתַ ִּמּתְ ְעֵרי, ּ ין ׂשַ א, ִניִמין ַעל ִניִמין, ְוַנְחּתִ  ַעד ֵריׁשָ
ְּדפוָמא אָנא. ּ ל ִאֵלין ִניִמין ִדְבִדיְקָנא, ּתָ ּּכָ ְעֵרי , ּ ל ִניִמין ְדקֹוִצין ְדׂשַ יר ִמּכָ יִפין ַיּתִ ּקִ ּּתַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2214דף [ -ּ

א א ֲאִריִכין , ְּדֵריׁשָ ְעֵרי ְדֵריׁשָ א, ְוָהֵני ָלאו ֲאִריִכין, )וכפיין(ְּוׂשַ ְעֵרי ְדֵריׁשָ הֹון , ְּוׂשַ ִמּנְ
ִעיֵעי יׁשִ, ׁשְ   .יןּוִמְנהֹון ְקׁשִ

יק יֹוִמין ְעֵרי ִחָווֵרי ְדַעּתִ ָכן ׂשַ ֲעָתא ְדִאְתַמּשְׁ ּוְבׁשַ ּ ּ ְעֵרי ִדְזֵעיר ַאִפין, ּ ְּלׂשַ ִתיב, ּ משלי (, ּכְ

ה)א ֹרּנָ חוץ ּתָ חוץ. ּ ָחְכמֹות ּבַ ַהאי ְזֵעיר ַאִפין. ַּמאי ּבַ ֵרי מֹוֵחי. ּּבְ ַרן ּתְ   .ְּדִמְתַחּבְ

ך ֵרי מֹוֵחי ַסְלָקא ַדְעּתָ ְּתְ ּ ע מֹוֵחיֶא. ּ ְזֵעיר ַאִפין. ָּלא ֵאיָמא ַאְרּבַ ַלת מֹוֵחי ַדֲהוֹו ּבִ ּּתְ ּ ,
א א ְדֵריׁשָ ְלּתָ ְתַלת ַחָלֵלי ְדגוְלּגַ ָכחו ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ִקיט ַעל ּבוְרֵייה. ּ ְּוַחד מֹוָחא ׁשָ ל , ּ ְּדָכִליל ּכָ

ַלת מֹוֵחי ִקיָלן. ּתְ ִליָלן ׁשְ יָכן ּכְ יה ְמׁשִ ך ִמּנֵ ְּדִאְתְמׁשָ ֲעֵרי ִחָווֵרי,ְּ ׂשַ ְּלַהאי ְזֵעיר ַאִפין . ּ ּבְ
ִּלְתַלת מֹוֵחי ְדֵביה ּ.  

ַהאי ְזֵעיר ַאִפין ע מֹוֵחי ּבְ ְכָחן ַאְרּבַ ּתַ ּוִמׁשְ יֹות . ּ ע ָפָרׁשִ ִלימו ַאְרּבַ ּתְ ך ִאׁשְ ִגין ּכַ ּּבְ ּ ּ ְ

ִפיִלין ּתְ יִבין ּבַ ִּדְכּתִ א ְדַעּתִ, ּ ָמא ַקִדיׁשָ הו ׁשְ ִליל ּבְ ְּדִאְתּכְ ּ ּ יִקין, יק יֹוִמיןּ יָקא ְדַעּתִ , ַּעּתִ
ּוְזֵעיר ַאִפין א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ֵלימוָתא ִדׁשְ ְּדַהאי הוא ׁשְ ּ ּ ּ יב. ּ י )דברים כח(, ִּדְכּתִ ּ ְוָראו ָכל ַעּמֵ

ָך ם ְיָי ִנְקָרא ָעֶליך ַוִיְראו ִמּמֶ י ׁשֵ ָּהָאֶרץ ּכִ ּ ּ ם ְיָי. ָ ם ְיָי ַמָמׁש. ׁשֵ ע , ׁשֵ ְּדִאיּנון ַאְרּבַ ְרִהיֵטי ּ
י ִדְתִפיִלין ּתֵ ּּבָ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ה)א''ב ע''רס, ב''א ע''קל(, ּ ֹרּנָ חוץ ּתָ ִחין. ּ ָחְכמֹות ּבַ ּכְ ּתַ ְּדָהא . ְּדָהָכא ִמׁשְ
יִקין יָקא ְדַעּתִ יִמין, ַּעּתִ ַכח, ְּסִתיָמא ִדְסּתִ ּתְ ין ָחְכְמָתא ִדיֵליה, ָלא ִאׁשְ ְּוָלא ַזּמִ ום , ּ ִּמּשׁ

ְּמָתא ְסִתיָמא ְדֹכָלא ְוָלא ִאְתְפַרׁשְּדִאית ָחְכ ּ ַהאי ְזֵעיר . ּ ָעה מֹוִחין ּבְ רו ַאְרּבָ ּוְבִגין ְדִאְתַחּבָ ּ ּ
ע ִעיָבר. ַּאִפין יה ְלַאְרּבַ ע ַמּבוִעין ִמּנֵ ָכן ַאְרּבַ ִּאְתַמּשְׁ ן ֵמַחד ַמּבוָעא, ּ ּוִמְתָפְרׁשָ ְּדָנִפיק , ּּ

ְלהו ְּמּכֻ ך ִאיּנון ַא. ּ ּוְבִגין ּכָ עְּ   .ְרּבַ

ע, ְוָתאָנא ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ְעֵרי, ַּהאי ָחְכְמָתא ְדִאְתּכְ ָהֵני ׂשַ ָכא ּבְ ְלָיין , ִאְתַמּשְׁ ְּדִאיּנון ּתַ ּ
ִלין ִלין ַעל ּתִ ּּתִ ָיין ְוַתִקיִפין)א הוא''נ(. ּ ּ ְוֻכְלהו ַקׁשְ ל ַחד ְלִסְטרֹוי, ּ כו וְנִגידו ּכָ ְּוִאְתַמּשְׁ ּ ּ .

ְלָייןְוֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּב ָבן ּתַ ָנא, ֹוא ִרּבְ ּבָ חוׁשְ ְייהו ְדֵליְתהֹון ּבְ ִּמּנַ ּ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ִלים)השירים ה ְלּתַ ּ ְקווּצֹוָתיו ּתַ ִלים. ּ ֵלי ּתִ ָרא. ּּתִ ָיין ְוַתִקיִפין ְלִאְתַחּבְ ְּוֻכְלהו ַקׁשְ ַהאי , ּ ּכְ
יף ּקִ ּוְכַהאי ִטְנָרא ְדִאיִהי ּתַ. ַּחָלִמיש ּתַ יָפאּ חֹות . ּקִ ַּעד ְדַעְבִדין נוְקִבין וַמּבוִעין ִמּתְ ּ ּ ּ

ֲעָרא יִפין ְלָכל ִעיָבר ְוִעיָבר ְלָכל ְסָטר וְסָטר, ׂשַ ּקִ ְּוַנְגִדין ַמּבוִעין ּתַ ּ ְעֵרי . ּ ּוְבִגין ְדָהֵני ׂשַ ּ
ִתיב , ּאוָכֵמי ַוֲחׁשֹוָכן ך ַויֹוֵצא)איוב יב(ּכְ י ֹחׁשֶ ּ ְמַגֶלה ֲעמוקֹות ִמּנִ ְ ּ   . ָלאֹור ַצְלָמְותּ

יִפין , ְוָתָנא ּקִ ְעֵרי ְדִדיְקָנא ּתַ א)בלחודי(ָּהֵני ׂשַ ְעֵרי ְדֵריׁשָ ַאר ׂשַ ום ְדָהֵני , ּ ִמּשְׁ ִּמּשׁ ּ
ְכָחן ּתַ ן וִמׁשְ ְלחֹוַדְייהו ִמְתָפְרׁשָ ּּבִ אֹוְרַחְייהו, ּּ יִפין ּבְ ּקִ ְּוִאיּנון ּתַ יִפין. ּ ּקִ יָמא. ֲאַמאי ּתַ , ִאי ּתֵ

ום  ְּדֻכְלהו ִדיָנאִּמּשׁ ּ ָכחו ַרֲחֵמי , ָלאו ָהִכי, ּּ ּתְ ִתקוִנין ִאֵלין ִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ֲעָתא . )ודינא(ּּ ּוְבׁשַ
ָחא ֵליַסר ַמּבוֵעי ַנֲהֵרי ְדִמׁשְ ין ּתְ ְּדַנְחּתִ ּ ְלהו ַרֲחֵמי, ּ ִּאֵלין ּכֻ ּ ּ.  

אָנא ְעֵרי ְדִדיְקָנא, ֶּאָלא ּתָ ל ָהֵני ׂשַ יִפין, ּּכָ ּקִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ל ִאיּנון ְדַרֲחֵמי. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּכָ ּ ,
יִפין ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאיְנהו ִדיָנא. ְּלַאְכְפָייא ְלִדיָנא. ּבַ ּ ּ יִפין ִאיּנון, ּ ּקִ . ָּהא ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2215דף [ -ּ

יִפין ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ ך ּבַ ך וֵבין ּכַ ְוֵבין ּכַ ְּ ֵרין ִסְטִרין, ּ ֵעי ָעְל. ִמּתְ ד ּבָ ַרֲחֵמי , ָמא ַרֲחִמיןּכַ
יִפין ְוַנְצִחין ַעל ִדיָנא ּקִ ֵעי ִדיָנא. ּּתַ יף, ְּוַכד ּבָ ּקִ ך . ְוָנַצח ַעל ַרֲחֵמי, ִּדיָנא ּתַ ְוְבִגין ּכָ ּ

ֵרין ִסְטִרין יִפן ִמּתְ ּקִ ְעָיין ְלֶמֱהִוי ּתַ עו ַרֲחֵמי, ּבַ ְּדַכד ּבָ ַרֲחֵמי, ּ ְעֵרי ְדִאיּנון ּבְ ּׂשַ ַקְייִמין , ּ
ְעֵרי)א מתאחדא''ס(ַחְזָיא ּוִמְת ִאיּנון ׂשַ ּ ִדיְקָנא ּבְ ְעָייא ִדיָנא. ְּוֹכָלא ֲהוֹו ַרֲחֵמי, ּ , ְּוַכד ּבַ

ְעֵרי ִאיּנון ׂשַ ִּאְתַחְזָייא ִדיְקָנא ּבְ ִדיְקָנא. ּ ְּוֹכָלא ִאְתַקָיים ּבְ ּ.  

א ִחָווָרא ְלָייא ִדיְקָנא ַקִדיׁשָ ְּוַכד ִאְתּגַ ּ ל ָהֵני ְוָכל ָהֵנ, ּ ְחָייןּכָ ַמאן , ּי ִמְתַנֲהִרין וִמְסּתַ ּכְ
יה ה ְדֲהָוה ּבֵ ַנֲהָרא ֲעִמיָקא ִמּמָ ֵחי ּבְ ְּדִאְסּתְ ּ ַרֲחֵמי. ּ ְלהו ּבְ ְּוִאְתְקָיימו ּכֻ ְּוֵלית ִדיָנא , ּּ

ַכח ּתְ ֲחָדא, ִאׁשְ ד ַנֲהִרין ּכַ ָעה ּכַ ׁשְ ַרֲחֵמי, ְוָכל ָהֵני ּתִ ְחָיין ּבְ ְלהו ִאְסּתַ ּּכֻ ּ.  

  ]ב''מ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ה ִזְמָנא ַאֲחָרא ך ָאַמר ֹמׁשֶ ְוְבִגין ּכָ ּ ְיָי ֶאֶרך ַאַפִים ְוַרב ֶחֶסד)במדבר יד(, ּ ְּוִאלו ֱאֶמת . ְ ּ
ום ְדָרָזא ְדִמָלה. ָלא ָקָאַמר ִּמּשׁ ּ ּ יק יֹוִמין ִלְזֵעיר , ּ ָעה ְמִכיָלן ְדַנֲהִרין ֵמַעּתִ ׁשְ ִּאיּנון ּתִ ּ

ְנָייָנאְוַכד ָאַמר ֹמׁשֶ. ַּאִפין ּקוִנין ָאַמר, ה ִזְמָנא ּתִ ָעה ּתִ ׁשְ ּקוֵני ִדיְקָנא . ּּתִ ְּוִאיְנהו ּתִ ּ ּ
ְזֵעיר ַאִפין ֵחי ּבִ ּכְ ּתַ ְּדִמׁשְ יק יֹוִמין ְוַנֲהִרין , ּ ין ֵמַעּתִ יה )ב''מ ע''דף ק(ְוַנְחּתִ ך ֱאֶמת . ּּבֵ ְוְבִגין ּכָ ּ

יָקא ַעּתִ ְלָייא ּבְ א ָלא ָאַמר ֹמ, ּתַ ּתָ ה ְוֱאֶמתְוַהּשְׁ   .ׁשֶ

ָנא א ִדְזֵעיר ַאִפין, ּתָ ְעֵרי ְדֵריׁשָ ּׂשַ ּ י, ּ יׁשֵ ְלהו ְקׁשִ ּּכֻ ִלין, ּ ִלין ַעל ּתִ ּּתִ ִעיִעין. ּ ְּדָהא . ְוָלא ׁשְ
יה ִחין ּבֵ ּכְ ּתַ ְתַלת ֲחָלֵלי ִמׁשְ ֲּחֵמיָנא ִדְתַלת מֹוֵחי ּבִ ום . ּוְנִהִרין ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה, ּ ּוִמּשׁ ּ

ְּדמֹוָחא ְדַע יק יֹוִמיןּ ֲחָמר ַטב ַעל דוְרְדֵייה, ּתִ ִכיך ּכַ ִקיט ְוׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ ִעיִעין, ְ ְלהו ׁשְ ֲערֹוי ּכֻ ּׂשַ ּ ,
ָחא ַטב ִמׁשְ יִחין ּבְ ִתיב. ּוְמׁשִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ֲעַמר ְנֵקא)דניאל ז(, ּ ה ּכַ   .ּ ֵראׁשֵ

ְּוַהאי ִדְזֵעיר ַאִפין ין, ּ יׁשִ ין ְוָלא ְקׁשִ יׁשִ ְלָיין ְוָלא ִמְתַקְמֵטיְּדָהא ּכֻ. ְקׁשִ ְּלהו ּתַ ּוְבִגין , ּ
ך ָחְכְמָתא ָנִגיד ְוָנִפיק ִקיָטא, ֲּאָבל ָלא ָחְכְמָתא ְדָחְכְמָתא. ְּכָ ִכיָכא וׁשְ ְּדִאיִהי ׁשְ ְּדָהא . ּ

יק יֹוִמין ֵניָנא ְדֵלית ְדָיַדע מֹוֵחיה ְדַעּתִ ּּתָ ּ ּ ר ִאיהו, ּ יב. ּּבַ ים  ֱאֹלִה)איוב כח(, ְּוַהאי ִדְכּתִ
ה ְוהוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמה ֵּהִבין ַדְרּכָ ּ ּ ַמר)ב''ט ע''קכ(, ּ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ְמעֹון. ּ ּבִ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ

ִריך הוא א ּבְ ִרי ְלקוְדׁשָ ִריך ּבְ ּּבְ ְּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּ ּּבְ ּ ּ.  

ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ֲעָרא. ּּתִ א, ָנִפיק ׂשַ ּ ְדפוָמאְוָסִליק ֵמֵריׁשָ א ַאֲחָרא ְדִפְתָחא , ּ ַּעד ֵריׁשָ
ְּדפוָמא חֹות פוָמא, ּ ְּוָנִחית ִמּתְ א ַאֲחָרא, ּ ִפיר, ִניִמין ַעל ִניִמין, ַעד ֵריׁשָ ִתּקוָנא ׁשַ ּּבְ ּ.  

א י ַאּבָ א. ּקום ִרּבִ י ַאּבָ ִתּקו, ָּפַתח ְוָאַמר, ָקם ִרּבִ ן ּבְ ּקַ ּקוָנא ְדִדיְקָנא ָדא ִמְתּתָ ד ּתִ ּּכַ ּ ּ ָנא ּ
א ר )א כד תקונא דא מתתקן בדיקנא דמלכא אתחזי''ס( )א בתיקוני מלכין''ס(, ְּדַמְלּכָ ִגּבָ  ּכְ

ִפיר ְלֵמחֵזי יף ׁשַ ּקִ ִליט, ּּתַ דֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב ּכַֹח)תהלים קמז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ַרב ְוׁשָ . ּ ּגָ
יָרא ַקִד ִתּקוָנא ִדיְקָנא ַיּקִ ָסם ּבְ ְּוַכד ִאְתּבְ ּ אּ יה, יׁשָ ח ּבֵ ּגַ ְנִהירו ִדיֵליה, ְּוִיׁשְ ִּאְקֵרי ּבִ ּ ֵאל , ּ

ן. 'ַּרחום ְוגֹו ּקַ ְנָייָנא ִאְתּתָ ּקוָנא ּתִ יק יֹוִמין, ְּוַהאי ּתִ ְנִהירו ְדַעּתִ ד ָנִהיר ּבִ ּּכַ ִאְקֵרי ַרב , ּ
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ָדא. ֶחֶסד ֵלי ָדא ּבְ ּכְ ִתּקוָנא ַאֲחָרא ְוֱאֶמת, ְּוַכד ִמְסּתַ ְּדָהא ְנִהירו ַאְנֵפיה. ִּאְתְקֵרי ּבְ ּ א ''ס(. ּ

  )דא נהירו דאנפין

ְנָייָנא, ְוָתאָנא ּקוָנא ּתִ א ָעֹון ִאְתְקֵרי ָדא ּתִ ּנֹוׂשֵ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ְדַעּתִ ּּכְ ֲאָבל . ּ
ום ַההוא אֹוְרָחא ְדָנִפיק ִּמּשׁ ּ ֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא, ּ חֹות ּתְ ִליָתָאה ּתְ ִתּקוָנא ּתְ ּּבְ ּ ֲעִרין , ּ ְוׂשַ

יִפין ְזִעיִרין ַמְלָיין ְלַההוא אֹוְרָחא ּקִ ע. ּּתַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ָּלא ִאְתְקרון ָהָכא נֹוׂשֵ ּ ,
ֲאָתר ַאֲחָרא   .ְּוִאְתְקָיימו ּבְ

ְבִעין ְוָחֵמׁש ֲחָסִדים, ְוַתְנָיא ַלת ְמָאה ְוׁשִ יק יֹוִמין, ּתְ ֶחֶסד ְדַעּתִ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו, ּּכְ ּ ִאְקרון ּ
יב. ַּחְסֵדי ַקְדָמֵאי ָ ַאֵיה ֲחָסֶדיך ָהִראׁשֹוִנים)תהלים פט(, ִּדְכּתִ ֶחֶסד . ּ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ

א יָקא ַקִדיׁשָ ְּדַעּתִ ְּסִתיָמא ְדֹכָלא, ּ ְּוֶחֶסד ִדְזֵעיר ַאִפין ִאְקֵרי ֶחֶסד עֹוָלם. ּ ּ.  

ּוְבִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּ יק יֹוִמין ַרב  ְק)ב''ז ע''שמות קע(, ּ יה ְלֶחֶסד ַקְדָמָאה ְדַעּתִ ֵּרי ּבֵ ּ
ּוִבְזֵעיר ַאִפין. ֶחֶסד ִתיב ָהָכא. ֶחֶסד ְסָתם, ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ  ,ּוְכִתיב. ְוַרב ֶחֶסד )שמות לד(, ּ

ַלֵפי ֶחֶסד, ַהאי ַרב ֶחֶסד, ְואֹוִקיְמָנא.  נֹוֵצר ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְסָתם)שמות לד( ַּמֵטה ּכְ ּ ,
  .ּוְלֲאְדָלָקא ּבֹוִציֵני, ָּרא ֵליהְלַנֲה

ֵרין נוְקִבין ְדחֹוָטָמא חֹות ּתְ ְּדָתָנא ַהאי אֹוְרָחא ְדָנִחית ּתְ ּ ּ ְעִרין ְזִעיִרין ַמְלָיין , ּ ְוׂשַ
ע, ְּלַההוא ָאְרָחא ָּלא ִאְקֵרי ַההוא ָאְרָחא עֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ָרא ֵליה , ּ ְּדֵלית ֲאָתר ְלַאְעּבְ ּ

ָווֵנ ְתֵרי ּגְ ַההוא ָאְרָחא. יּבִ ַכח ּבְ ּתְ ְעֵרי ְדִאׁשְ ום ׂשַ ַּחד ִמּשׁ ּ ָרא, ּ ָיא ְלַאְעּבְ . ּהוא ֲאָתר ַקׁשְ
א ְדפוָמא, ְוַחד ָרא ְדַההוא אֹוְרָחא ַעד ֵריׁשָ ום ְדָנִחית ַאְעּבְ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ יר, ּ   .ְוָלא ַיּתִ

ִתיב ים)שיר השירים ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ ַוְרָדאּסוָמִק,  ׂשִ נֹוְטפֹות מֹור , ין ּכְ
יף, עֹוֵבר ּקִ ָווֵני ֹלא , ְּוַהאי אֹוְרָחא ְדָהָכא, ּסוָמָקא ּתַ ְתֵרי ּגְ  )א בתרי גווני אגזים ולא''ס(ּבִ

ָסם אן ַמאן ְדָבֵעי ְלַאְגְזָמא. ִאְתּבְ ַהאי אֹוְרָחא, ִּמּכָ יֵדיה ּבְ ַטׁש ּבִ ֵרי ִזְמֵני ּבָ   .ּּתְ

ּקוָנא ְרִביָעָאה ָנ ֲעָראּּתִ ן, ִפיק ׂשַ ּקַ ִעְלעֹוי, ְוִאְתּתָ א ְדבוְסָמא, ְּוָסִליק ְוָחֵפי ּבְ ִתְקרוְבּתָ ּּבְ ּ ּ .
ִפיָרא ּקוָנא ָיֶאה ְוׁשַ ַּהאי ּתִ הֹוד , ְוַתְנָיא. )א הוד עלאה''ס(ְּלִאְתַחְזָיא הֹוד ְוָהָדר הוא , ּ

ִעְלעֹוי)דעלעיןא ליאה ''ס(ָּנִפיק ְוִאְתַעָטר ְוָנִגיד ְלִאְתַאֲחָדא , ִּעָלָאה . ְוִאְתְקֵרי הֹוד ָזָקן,  ּבְ
י, ּוֵמַהאי הֹוד ְוָהָדר ְלָיין ִאֵלין ְלבוׁשֵ ּּתַ הו, ּ ׁש ּבְ ְּדִאְתָלּבַ יָרא , ּ ְּוִאיּנון פוְרִפיָרא ַיּקִ ּּ ּ

א יב. ְּדַמְלּכָ ּתָ)תהלים קד(, ִּדְכּתִ הו,  הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ׁש ּבְ ּקוִנין ְדִאְתָלּבַ ּּתִ ּ ַהאי ְוִאְת, ּ ן ּבְ ּקַ ּתָ
ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ּ ל ִדיוְקִנין, ּּ יר ִמּכָ ַּיּתִ ּ.  

  ]א''א ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

ְנִהירו ְדִדיְקָנא ִעָלָאה, ַהאי הֹוד )א''א ע''דף קמ(ְוָתאָנא  ד ִאְתְנַהר ּבִ ּּכַ ּ  )א דא''נ(, ּ
ּקוִנין ְנִהיִרין ַאר ּתִ ׁשְ ט ּבִ ְּוִאְתָפּשַׁ יָסאַּהאי הוא נֹוׂשֵ. ּ ע , א ָעֹון ֵמַהאי ּגִ ְּועֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ

יָסא ך. ֵמַהאי ּגִ ְוְבִגין ּכָ ִתיב)שיר השירים ה(, ּ ּוִבְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ִאְקֵרי.  ְלָחָייו ּכְ ּ הֹוד , ּ
ע. ְוָהָדר ְוִתְפֶאֶרת ְפֶאֶרת הוא עֹוֵבר ַעל ֶפׁשַ ְּדָהא ּתִ ּ ֱאַמר , ּ ּנֶ בֹור  ְוִתְפַאְרּתֹו ֲע)משלי יט(ׁשֶ
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ע ְפֶאֶרת ָלא אֹוִקיְמָנא. ַּעל ֶפׁשַ יָעָאה, ֲאָבל ַהאי ּתִ ׁשִ ִתּקוָנא ּתְ ֶּאָלא ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּכְ
חוִרים ּכָֹחם ְפֶאֶרת. ְּוִתְפֶאֶרת ּבַ ן ִאְקֵרי ּתִ ַקל . ְוַתּמָ ַמְתְקָלא ַחד , )א אסתכל''ס(ְוַכד ִאְתּתְ ּבְ

ְמעֹון. ַּסְלִקין י ׁשִ אֵי, ָאַמר ַרּבִ י ַאּבָ א, אֹות ַאְנּתְ ִרּבִ יָקא ַקִדיׁשָ ְרָכא ֵמַעּתִ ְּדָכל , ְּלִאְתּבָ
יה ְרָכאן ָנְפִקין ִמּנֵ   .ּּבִ

ָאה ּקוָנא ֲחִמיׁשָ ֲעָרא. ּּתִ אן, ָּפִסיק ׂשַ אן וִמּכָ פוִחין ִמּכָ ֵרין ּתַ ְּוִאְתָחזון ּתְ ּ ַהאי , ּּ ּסוָמָקן ּכְ
ָמאָתן. ַּוְרָדא סוָמָקא ְבִעין ָעְלִמיןּוִמְתַלֲהָטן ּבְ פוִחין,  ְוׁשִ ֵרי ּתַ ָּהֵני ּתְ ד ְנַהִרין , ּ מתרין (ּכַ

יָקא)סטרין ין ִעָלִאין ְדַעּתִ פוִחין ַקִדיׁשִ ִהירו ִדְתֵרין ּתַ ּ ִמּנְ ּ ּ ּ ך סוָמָקא, ּּ ִּאְתְמׁשַ . ְּוָאֵתי ִחיָוָרא, ְ
ִתיב ַהאי ּכְ ך)במדבר ו(, ּבְ ָ ָיֵאר ְיָי ָפָניו ֵאֶליך ִויֻחּנֶ ָ ָרך ָעְלָמאְּד. ּ ֲעָתא . ְַכד ְנַהִרין ִמְתּבְ ּוְבׁשַ

ְּדִאְתֲעִבדו סוָמָקא ּ א ְיָי ָפָניו ֵאֶליך, ּ ִתיב ִיּשָׂ ָּכְ ַלק, ּ לֹוַמר ִיְסּתָ ח רוְגָזא . ּכְ ּכַ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ
ָעְלָמא אָנא. ּבְ א, ּתָ יָקא ַקִדיׁשָ ְלהֹון ְנהֹוִרין ְדִאְתַנֲהָרן ֵמַעּתִ ּּכֻ ּ . ֵּדי ַקְדָמֵאיִּאְתְקרון ַחְס, ּ

ּוְבִגין ִאיּנון ל ִאיּנון ַחְסֵדי עֹוָלם, ּ ַּנֲהִרין ּכָ ּ.  

ִתיָתָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא. ּּתִ ַסֲחָרֵניה ְדִדיְקָנא, ָנִפיק ׂשַ ֲעֵרי ּבְ ַחד חוָטא ְדׂשַ ּּכְ ּ ּ א ותליין ''ס(. ּ

ּ ְפַאת ַהָזָקן )תנא תקונא דא הוא דאקרי, עד רישא דמעוי ולא נחית עד טבורא ְּוִאיהו ַחד ּ
ֶחֶסד , ֵּמָחֵמׁש ֵפִאין ָלא ַהאי ֶחֶסד, )וברחמי(ְּדַתְלָיין ּבְ ַמר, ְוָלא ִאְבֵעי ְלַחּבְ ָמה ְדִאּתְ . ּּכְ

ך ְוְבִגין ּכַ ִתיב)ויקרא יט(, ּ ִחית ֵאת ְפַאת ְזָקֶנך ּכְ ׁשְ ָ ֹלא ּתַ ּ.  

ִביָעָאה ּקוָנא ׁשְ ֲעָרא ַעל פוָמא. ּּתִ ְלָיין ׂשַ ְּדָלא ּתַ ל ִסְטרֹויּופ, ּּ ּוָמא ִאְתְפֵני ִמּכָ ְוַיְתִבין , ּ
ִתּקוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליה ְעִרין ּבְ ּׂשַ י ְיהוָדה. ּ ּקום ִרּבִ י ְיהוָדה. ּ דניאל (, ָּפַתח ְוָאַמר, ָּקם ִרּבִ

ָמא)ד ְגֵזיַרת ִעיִרין ִפְתּגָ ן . ּ ּבִ ָבן ִמְתְנׁשָ ָמה ֶאֶלף ִרּבְ ּ וִמְתַקְייָמן ּבְ)א מתישבן''ס(ּכְ ַהאי ּ
ּפוָמא יה, ּ ְּוֻכְלהֹון ִאְקרון ֶפה, ְּוַתְלָיין ִמּנֵ ל )תהלים לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּ וְברוַח ִפיו ּכָ ּ ּ
ּוֵמַההוא רוָחא ְדָנִפיק ִמפוָמא. ְצָבָאם ּ ּ ּ ן, ּּ ׁשָ   .ִמְתַלּבְ

ל ִאיּנון ִדְלַבר ּּכָ ְלָיין ֵמַהאי פוָמא, ּ ּּתַ ּוֵמַהאי פוָמא . ּ ט ַהאי )א רוחא''ס(ּּ ד ִאְתָפׁשָ ּ ּכַ
ָמה ְנִביֵאי ְמֵהיְמָנא, ּרוָחא יה ּכַ ן ּבֵ ׁשָ ְּוֻכְלהו ֶפה ְיָי ִאְתְקרון, ִּמְתַלּבְ ּּ ּוַבֲאָתר ְדרוָחא . ּ ּ ּ
ָּלא ִאְתָעְרָבא ִמָלה ַאֲחָרא ְוֻכְלהו , ָנִפיק ּ ַההוא רוָחא ְדָנִפיק)פיות(ּ א ּבְ ׁשָ אן ְלִאְתַלּבְ ּ ְמַחּכָ ּ ּ .

ּק יָתאְוַהאי ּתִ ְלהו ׁשִ ִליָטא ַעל ּכֻ ּוָנא ׁשַ ּּ ְלהו וִמְתַאֲחָדן. ּ ום ְדָהָכא ִמְתַקְייָמן ּכֻ ִּמּשׁ ּ ּ ּּ ּוְבִגיֵני . ּ
ִקיִלין סֹוֲחָרֵניה ְדפוָמא ְערֹוהי ׁשְ ך ׂשַ ּּכַ ּ ּ ל ִסְטרֹוי. ְ ִליָטא ַעל , ְּוִאְתְפֵני ִמּכָ ּקוָנא ׁשַ ְּוַהאי ּתִ ּ

ום ְדָהָכא ִמְתַק ְלהו ִמּשׁ ּּכֻ ּ ּ ְלהו וִמְתַאֲחָדןּ ְּייָמן ּכֻ ּ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ יָקא , ָאַמר ַרּבִ ִריך ַאְנּתְ ְלַעּתִ ְּבְ

א   .ַּקִדיׁשָ

ְתחֹות ִדיְקָנא ְעֵרי ּבִ ין ׂשַ ִמיָנָאה ְדַנְחּתִ ּקוָנא ּתְ ּּתִ ּ ְּמַחְפָיין ְקָדָלא ְדָלא ִאְתֲחֵזי, ּ , ְּדַתְנָיא. ּ
ח ּו, ֵאין ְלַמְעָלה ֹלא ֹעֶרף ְוֹלא ִעפֹוי ום .  ְקָרֵבי ִאְתֲחֵזי)א דנצח''ס(ְּבִזְמָנא ְדַאּגָ ִּמּשׁ

א בוְרּתָ ֵניָנן. ְּלַאֲחָזָאה ּגְ יה, ְּדָהא ּתָ שיר (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֶּאֶלף ָעְלִמין ִאְתַאֲחָדין ִמּנֵ

ּבֹוִרים)השירים ד ְלֵטי ַהּגִ לוי ָעָליו ּכֹל ׁשִ ֵגן ּתָ ֵגן ָר. ּ ֶאֶלף ַהּמָ ְצִניעוָתא . ָּזא הואְוֶאֶלף ַהּמָ ּּבִ
בוָרה ַחד, ְּדִסְפָרא ַטר ּגְ ּבֹוִרים ְדָאתו ִמּסְ ְלֵטי ַהּגִ ּּכֹל ׁשִ ּ בוָראן, ּ ֵּמִאיּנון ּגְ ּ.  
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יָעָאה ׁשִ ּקוָנא ּתְ ָכן . ּּתִ ּקוָלא ַמְלָיא)א דמתחברן''ס(ְּדִאְתַמּשְׁ ׁשִ ְעֵרי ּבְ ְעֵרי , ּ ׂשַ ִּעם ִאיּנון ׂשַ
ְלָיין ְלהו , ְּדּתַ ּּכֻ ִפירּ ּקוָלא ׁשַ ׁשִ ּּבְ יף, ּ ּקִ ר ּתַ יּבָ ַחד ּגִ ום ְדֻכְלהו . ָּמאֵרי ַנְצָחן ְקָרַבָייא, ּכְ ִּמּשׁ ּ ּּ

ַתר ִאיּנון ְדַתְלָיין ָכן ּבָ ְעֵרי ִאְתַמּשְׁ ּׂשַ ִאיּנון ְדַתְלָיין. ּ ּוְכָלָלא ְדֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ ך. ּּ ְְוֹכָלא ִאְתְמׁשַ ּ ,
ִתיב )חסר כאן( חוִרים ּכָֹחם)כמשלי ( ,ְּוַעל ָדא ּכְ ְפֶאֶרת ּבַ ונראה על הים כבחור טוב (. ּ ּתִ

ִתיב )הדא הוא דכתיב ֲאָרִזים)שיר השירים ה( ּכְ חור ּכָ בוָראן, ּ ּבָ ר ָעִביד ּגְ ִגיּבָ ְּוָדא הוא , ּּכְ
ְפֶאֶרת א ְוַרֲחֵמי, ּתִ ֵּחיָלא וְגבוְרּתָ ּ.  

ָנא ּקוִנין, ּתָ ל ָהֵני ּתִ ְמעֹון ּכָ י ׁשִ ֵעיָנא ְלַגָלָאה ְלָמאֵריהֹון , ְּוָכל ָהֵני ִמִלין, ָּאַמר ַרּבִ ּּבָ
ַמְתְקָלא ָקלו ּבְ ְּדִאּתְ ְּוָלא ְלִאיּנון ְדָלא ָעאלו , ּ ּ ּ ֶאָלא ְלִאֵלין ְדָעאלו )א דעאלו ולא נפקו''נ(ּ ּ ּ ּ

ְּדָכל ָמֵאן ְדָעִייל ְוָלא ָנִפיק, ְּוַנְפקו ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְבֵרי, ּ ּ.  

  ]ב''א ע''מדף ק -' גזוהר חלק [

ָלָלא ְדָכל ִמִלין ּּכְ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ ּוְזֵעיר ַאִפין, ַּעּתִ . ּּכָֹלא ֲהִוי. ּּכָֹלא ֲהָוה. ּּכָֹלא ַחד, ּ
ֵני. ּּכָֹלא ְיֵהא ּתַ ֵני. ָלא ִיׁשְ ָנא. ְוָלא ִמְשּתָ ִתקוִנין ִאֵלין. ְוָלא ׁשְ ן ּבְ ּקַ ִּאְתּתָ ִלים . ּ ּתְ ִאׁשְ

ִּדיוְקָנא ְדָכִליל  ּ ל ִדיוְקִניןּּ ּּכָ ָמָהן. ּ ל ׁשְ ִּדיוְקָנא ְדָכִליל ּכָ ּ ִּדיוְקָנא . ּּ ְּדִאְתֲחֵזי  )ב''א ע''דף קמ(ּּ
ַהאי ִדיוְקָנא  ֵניה ּכְ גוֹוַ ּּבְ ּ ָלאו ַהאי ִדיוְקָנא ֲהִוי)א בגוויה כל דיוקנין''נ(ּּ ֵעין ַהאי , ּּ ֶּאָלא ּכְ

ִּדיוְקָנא ּּ.  

ָרן ִעְטִרין ְוִכְתִר ד ִאְתַחּבְ ְלמוָתא ְדֹכָלא, יןּכַ ֵדין הוא ַאׁשְ ּּכְ ּ ּ ִגין. ּ ְּדִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּבְ ּ ּּ ,
יה ָללו ּבֵ ִאין ְדִאְתּכְ ֲּהִוי ִדיוְקָנא ְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ּ ּ ּּ ִליל ִעָלִאין . ּ ּוְבִגין ְדַהאי ִדיוְקָנא ּכָ ּ ּ ּ ּּ

ִאין ּקונֹוי, ְוַתּתָ א ּתִ יָקא ַקִדיׁשָ ַּאְתִקין ַעּתִ ָּנא ִדְזֵעיר ַאִפיןְּוִתּקו, ּ ַהאי ִדיוְקָנא ְוִתּקוָנא, ּ ּּבְ ּ ּּ.  

ין ַהאי ְלַהאי יָמא ַמה ּבֵ ַמְתְקָלא ֲחָדא. ְוִאי ּתֵ ּּכָֹלא הוא ּבְ אן , ּ  )א מנן''נ(ֲאָבל ִמּכָ

ן ָאְרחֹוי אן )א אתפשטן רחמי''נ( .ִּאְתָפְרׁשָ ַכח ִדיָנא)א ומנן''נ( ּוִמּכָ ּתְ ְטָרא ִדי. ּ ִאׁשְ ּוִמּסִ ָלן ּ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא ֲּהוֹו ׁשַ ְּוָרִזין ִאֵלין ָלא ִאְתְמָסרו. ּ א, ּ ֵדי ַחְקָלא ַקִדיׁשָ ר ִלְמַחּצְ ּוְכִתיב . ּּבַ

  .סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו )תהלים כה(

 ] בשנה201יום [סדר הלימוד ליום כד ניסן 

ִתיב ְתֵרי יֹוִד, ּ ַוִייֶצר ְיָי ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם)בראשית ב( ּכְ ּקוָנא ּגֹו . ן''יּבִ ִלים ּתִ ַּאׁשְ
ּקוָנא ַפְנָקא, ּּתִ ַּטְבְרָקא ְדגוׁשְ ּ ְּוָדא הוא ַוִייֶצר. ּ ה. ּ ֵרין יֹוִדין ָלּמָ א. ּתְ יָקא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ְדַעּתִ ּ ,

ְּוָרָזא ִדְזֵעיר ַאִפין גֹו צוָרה. ַמאי ָצר, ַּוִייֶצר. ּ ָּצר צוָרה ּבְ ּ וַמהו צוָרה )ודא הוא וייצר(. ּ ּ ּ
גֹו צוָרה ָמָהן. ּּבְ ֵרין ׁשְ ם ָמֵלא, ּתְ ְּדִאְתְקֵרי ׁשֵ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְתֵרין יֹוִדי. ְיָי ֱאֹלִהים, ּ ן ''ּ

ְּדַוִייֶצר ְּדָצר צוָרה ּגֹו צוָרה, ּ ּ ִלים. ּ ָמא ׁשְ ּקוָנא ִדׁשְ ּּתִ   .ְיָי ֱאֹלִהים, ּ
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ִלילו ּוְבָמה ִאְתּכְ ִדיוְקָנא ִעָלָאה ָדא. ּ ּּבְ ּּ א. ֵרי ָאָדםְּדִאְק, ּ ְּדָכִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
א ִתיב ֶאת ָהָאָדם ְדָכִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ּ יה: ֶאת. ּ י ִזיָנא ְדָנִפיק ִמּנֵ ְּלַאָפָקא וְלִמְסּגֵ ּ ּ מדכר (. ּ

  )ונוקבא

גֹו ִדיוְקָנא: ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ִּדיוְקָנא ּבְ ּ ּ ּּ ַמ. ּ ַאָפיו ִנׁשְ ַּוִיַפח ּבְ ּ ַטְבְרָקא : ּת ַחִייםּ
גֹו ַפְנָקא ּגֹו ּבְ ְּדגוׁשְ ּ ה. ּ יָמא . ְּוָכל ָדא ָלּמָ יה ָסִתים ִדְסּתִ ְלָפא וְלַעְייָלא ּבֵ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ ּּבְ ּ ּּ ּ

 )ויפח באפיו נשמת חיים) בראשית ב(הדא הוא דכתיב (. ַּעד סֹוָפא ְדָכל ְסִתיִמין, ִּעָלָאה
ְמָתא ְּדָכל ַחֵיי ְדֵעי, ִנׁשְ ְמָתאּּ ְלָיין ֵמַהִהיא ִנׁשְ א ּתַ ה, ָּלא ְוַתּתָ ּוִמְתַקְייֵמי ּבָ ּ.  

ְרָקא, ַּוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָיה ַגְווָנא ָדא, ְלַאּתְ ִתקוִנין ּכְ ּוְלַעְייָלא ּבְ ּ ְלָפא , ּּ ּוְלַאׁשְ
ְמָתא)א מההיא''נ(ְלַהִהיא  א ַעד סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ.  ִנׁשְ א ְלַדְרּגָ ִּמַדְרּגָ ּ ִגין ִדיֱהִוי ַהִהיא . יןּ ּּבְ

ֹכָלא ָחא ּבְ ּכְ ּתַ ְמָתא ִמׁשְ ֹכָלא, ִּנׁשְ ָטא ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ּ ִיחוָדא ַחד. ּ ּוְלֶמֱהִוי ּכָֹלא ּבְ ּוַמאן ְדָפִסיק . ּּ ּ
ְמָתא ָדא, ַּהאי ִיחוָדא ִמן ָעְלָמא ַמאן ְדָפִסיק ִנׁשְ ּּכְ ְמָתא ַאֲחָרא, ּ ּוְמחֵזי ְדִאית ִנׁשְ ר , ּ ּבַ

ך. איֵמַה ְוְבִגין ּכַ ֵצי הוא ְודוְכָרֵניה ִמן ָעְלָמא ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ּתְ ִּיׁשְ ּ ּ.  

ַהאי ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּּבְ ּ א, ּּ ָלָלא ְדַכר ְונוְקּבָ אִרי ְוָתִקין ּכְ ּׁשַ ן ַהאי ִדיוְקָנא . ּ ּקַ ד ִאְתּתָ ּּכַ ּּ
ִתּקונֹוי אֵרי ֵמַחדֹוי, ּּבְ ֵרין ְדרֹוִעין, ּׁשָ ין ּתְ ְעֵרי ְדִדיְקָנאּבְ. ִּמּבֵ ְלָיין ׂשַ ֲּאָתר ְדּתַ ְּדִאְתְקרון , ּ ּ

ְפֶאֶרת)א דאתקרי''נ( ְפֶאֶרת.  ּתִ ט ַהאי ּתִ ֵרין ַחִדין, ְּוִאְתָפּשַׁ ַליף ַלֲאחֹורֹוי, ְּוָתִקין ּתְ ּתְ , ְוִאׁשְ
א א ְדנוְקּבָ ְּוֲעַבד ּגוְלַגְלּתָ ּ ל ִסְטרֹוי. ּ ַפ. ּּכָֹלא ְסִתיָמא ִמּכָ ְעָרא ּבְ ׂשַ אּבְ ְּרצוָפא ְדֵריׁשָ ּ .

ְפֶאֶרת ַהאי ּתִ ּוִבְכָלָלא ֲחָדא ִאְתָעִבידו ּבְ א, ּ ְּוִאְקֵרי ָאָדם ְדַכר ְונוְקּבָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ִית)ישעיה מד( ֶבת ּבָ ִתְפֶאֶרת ָאָדם ָלׁשֶ   . ּכְ

א א ְדנוְקּבָ ֵרי ַפְרצוָפא ְדֵריׁשָ ד ִאְתּבְ ּּכַ ּ ּ ּ ְלָייא ַחד קֹוָצא ְדׂשַ, ּ ְּעֵרי ֵמֲאחֹורֹוי ִדְזֵעיר ּּתַ
א, ַּאִפין א ְדנוְקּבָ ְּוָתֵלי ַעד ֵריׁשָ ֵריָשָהא. ּ ְעֵרי ּבְ ֲערו ׂשַ גֹו , ְּוִאּתְ ְלהו סוָמֵקי ִדְכִלָלן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ
ָווֵני ַאְרָגָמן)שיר השירים ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּגְ ך ּכָ ְ ְוַדַלת ֹראׁשֵ ָמן. ּ ָווֵני . ַּמהו ַאְרּגָ ּגְ
ָווֵניִּדְכ גֹו ּגְ   .ִליָלן ּבְ

אָנא א, ּתָ ְפֶאֶרת ִמַטּבוָרא ְדִלּבָ ט ַהאי ּתִ ִּאְתָפׁשַ ּ ִגיָסא ַאֲחָרא, ּ , ְוָנִקיב ְוִאְתֲעָבר ּבְ
א ַעד ַטּבוָרא ְּוָתִקין ַפְרצוָפא ְדנוְקּבָ ּ ּ ּ אֵרי. ּ ּוִמַטּבוָרא ׁשָ ִלים, ּ ּוְבַטּבוָרא ׁשְ ּ.  

ְפֶאֶרת ט ַהאי ּתִ ּּתו ִאְתְפׁשָ ַּאְתִקן ֵמעֹוי ִדְדכוָראְו, ּ ל )ואתתקן(ְוָעִייל , ּ ַהאי ֲאָתר ּכָ  ּבְ
ָהֵני ֵמיַעיין ִאְתַאֲחָדן, ְוָתאָנא. ְּוָכל ִסְטָרא ְדַרֲחֵמי, ַרֲחִמין ית ֵמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא , ּבְ ׁשִ

ֲעֵלי ֵמיַעיין. ָּמאֵרי ְדַרֲחֵמי יב. ְּוִאְתְקרון ּבַ ן ָהמו)ירמיה לא(, ִּדְכּתִ  ֵמַעי לֹו ַרֵחם ּ ַעל ּכֵ
  .ַּאַרֲחֶמנו ְנֻאם ְיָי

אָנא ְפֶאֶרת, ּתָ ַרֲחֵמי, ַהאי ּתִ ִליל ּבְ ִדיָנא, ּכָ ְדכוָרא, ְוָכִליל ּבְ ט ַרֲחֵמי ּבִ ְּוִאְתָפּשַׁ ּ ,
א,  ִלְסַטר ַאֲחָרא)א ונהיר''ס(ְוִאְתֲעָבר ְוָנִקיב  ְּוָתִקין ֵמיעֹוי ְדנוְקּבָ ָקנו ְמָעָהא , ּ ְּוִאְתּתְ

ִסְטָר   .ּא ְדִדיָנאּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2220דף [ -ּ

  ]א''ב ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

אָנא ִסְטֵריה, ּתָ ַקן ְדכוָרא ּבְ ִּאְתּתָ יה, ּ ּקוִנין ִדְכִליָלן ּבֵ ִעין ּתִ ָמאָתן וְתַמְנָיא ְוַאְרּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ,
הֹון ְלַבר, ּוִמְנהֹון ְלגֹו הֹון ַרֲחֵמי. ּוִמּנְ הֹון ִדיָנא. ִמּנְ ּוִמּנְ ְלהו . ּ ּּכֻ , ְּדִדיָנא )א''ב ע''דף קמ(ּ

ִדיָנא ַדֲאחֹורֹוי ִּאְתֲאָחדו ּבְ ן, ּ ּמָ ַטת ּתַ א ִאְתַפּשָׁ ְּדנוְקּבָ ּ ִסְטָרָהא. ּ טו ּבְ ְּוִאְתַאֲחדו ְוִאְתָפׁשָ ּּ.  

ה ֶעְרָייָתא , ְוָתאָנא ה)א תקונין''נ(ֲחִמׁשָ ְלָיין ּבָ ה, ּ ִאְתּגַ ִסְטָרא ְדִדיִנין ֲחִמּשָׁ ' ְוִדיִנין ה. ּּבְ
ָטן)נא ודינהאא בסטרא דדי''נ( ִעין וְתַמְנָיא ָאְרִחין, ּ ִאְתַפּשְׁ ָמאָתן ְוַאְרּבְ אָנא. ּּבְ , ְוָהִכי ּתָ

ה ֶעְרָוה ִאּשָׁ ה ֶעְרָוה. קֹול ּבְ ִאּשָׁ ָער ּבְ ה ֶעְרָוה. ׂשֵ ִאּשָׁ ה ֶעְרָוה. ׁשֹוק ּבְ ִאּשָׁ ֶרֶגל . ַיד ּבְ
ה ֶעְרָוה ִאּשָׁ ב ִדְתֵרין ִאֵלין ָלא . ּבְ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ְניוָה ַחְבָרָנאּ יר ֵמֶעְרָוה , ּׁשַ ּוְתֵרין ִאֵלין ַיּתִ ּ

  .ִּאיּנון

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ִתּקונֹוי, ּ ן ּבְ ּקַ ט ְדכוָרא ְוִאְתּתָ ִּאְתָפׁשַ ּ ּ ּקוָנא . ּ ן ּתִ ּקַ ִּאְתּתָ
ִּדְכסוָתא ַדְכָיא ּ ה ַדְכָיא. ּ ָּאְרֵכיה ְדַההוא ַאּמָ. ְּוָהַאי ַהְוָיא ַאּמָ ּ ִעין וְתַמְנָיא , הּ ָּמאָתן ְוַאְרּבְ

ה. ָעְלִמין פוָמא ְדַאּמָ ְלָיין ּבְ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ ּ ְלָייא יֹו. ד''ְּדִאְתְקֵרי יֹו, ּ ּד פוֵמיה ''ְּוֵכיָון ְדִאְתּגַ ּ ּ
ה ֵלי ֶחֶסד ִעָלָאה, ְּדַאּמָ ה ֶחֶסד הוא ְדִאְתְקֵרי. ִּאְתּגְ ְּוַהאי ַאּמָ  א והאי חסד הוא''נ(ְוָתֵלי , ּ

ה)תלי ַהאי פום ַאּמָ ּ ּבְ ְלָייא יֹו, ְוָלא ִאְקֵרי ֶחֶסד. ּ ה''ַּעד ְדִאְתּגַ ּד ְדפום ַאּמָ ּ.  

א ֲחֵזי ַהאי ֶחֶסד, ְוּתָ ִלים ּבְ ְלָייא יֹו, ְּדָלא ִאְתְקֵרי ַאְבָרָהם ׁשְ ה''ַּעד ְדִאְתּגַ ְוֵכיָון . ּד ְדַאּמָ
ִלים ֵלי ִאְקֵרי ׁשְ ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז( ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּדִאְתּגְ ָתִמים , ּ

ׁש ָרה ֵמֲעֹוִני)שמואל ב כב(ּוְכִתיב . ַמּמָ ּמְ ּתַ א , ַמאי ָקא ַמְייֵרי.  ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו ָוֶאׁשְ ֵריׁשָ
ל ְדַגֵלי ַהאי יֹו. ְוֵסיָפא ֶּאָלא ּכָ ַמר ְדָלא ַעְייֵליה ְליֹו, ד''ּּ ְּוִאְסּתְ ְרׁשו''ּ ִליֱהִוי . ָתא ַאֲחָראּד ּבִ

ִלים ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּׁשְ ְּוֶלֱהִוי ָצִריר ּבִ ְרׁשוָתא ַאֲחָרא. ּ יב. ַּמאי ּבִ , ִּדְכּתִ
ת ֵאל ֵנָכר)מלאכי ב( ִתיב. ּ וָבַעל ּבַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ִמים , ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו, ּ ְּדֵכיָון ְדהוא ּתָ ּ ּ

ִגלוָייא ְדיֹו ּּבְ ּ ָרה ֵמֲעֹוִני, ד''ּ ּמְ ּתַ   .ָוֶאׁשְ

ה ָדא ט ַאּמָ ְּוֵכיָון ְדִאְתְפׁשַ בוָראן , ּּ בוָרה ֵמִאיּנון ּגְ ט ְסָטר ּגְ ִּאְתְפׁשָ ּ ּ א)בשמאלא(ּ ּ ְדנוְקּבָ ּ ,
ֲאָתר ַחד א ּבַ נוְקּבָ ַקע ּבְ ּתְ ֶעְרָייָתא, ְּוִאׁשְ ם ּבְ א, ְוַאְרׁשִ סוָתה ְדָכל ּגוָפא ְדנוְקּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּהוא ּוְבַה. ּ

ה. ֲּאָתר ִאְקֵרי ֶעְרָוה ְדֹכָלא ָמא . ְּדִאְקֵרי ֶחֶסד, ֲּאָתר ְלַאְצְנָעא ְלַההוא ַאּמָ ּסְ ִגין ְלִאְתּבַ ּבְ
בוָראן בוָרה ָדא ְדָכִליל ָחֵמׁש ּגְ ּּגְ ּ ּ ָחֵמׁש ֲחָסִדין, ּ ַהאי ֶחֶסד ְדָכִליל ּבְ בוָרא , ֶחֶסד ְיִמיָנא. ּּבְ ּּגְ

ָמאָלא ָסם ָדא ּבְ. ׂשְ ֵרין ִסְטִרין, ְוִאְקֵרי ָאָדם, ָדאִּאְתּבְ ִליל ִמּתְ ך. ּכָ ְוְבִגין ּכַ ֻכְלהו , ּ ּּבְ ּ
ָמאָלא ְתִרין ִאית ְיִמיָנא וׂשְ   .ִּדיָנא ְוַרֲחֵמי, ּּכִ

אָנא א, ּתָ ּקונֹוי ְדַמְלּכָ ין ּתִ ַּעד ָלא ַזּמִ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ ָנה ָעְלִמין, ַּעּתִ ְוַאְתִקין , ּבָ
ּקוִנין ְלִאְת ְסָמא. ַּקְייָמאּּתִ א ָלא ִאְתּבַ ַּההוא נוְקּבָ  )ב''ט ע''רפ(ַּעד ְדָנִחית , ְּוָלא ִאְתְקָיימו, ּ

ֶּחֶסד ִעָלָאה ְוִאְתְקָיימו א, ּ ּקוֵני נוְקּבָ ָסמו ּתִ ְּוִאְתּבְ ּ ה ְדִאְקֵרי ֶחֶסד, ּ ַהאי ַאּמָ ֲּהָדא הוא . ּּבְ
ר )בראשית לו(, ִדְכִתיב ָלִכים ֲאׁשֶ ֶאֶרץ ֱאדֹוםּ ְוֵאֶלה ַהּמְ ֲּאָתר ְדָכל ִדיִנין , ָּמְלכו ּבְ ּ

ן  ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ָסמו)אשר היו לא כתיב אלא אשר מלכו, ואינון תקוני אתתא(ִמׁשְ , ּ ְוָלא ִאְתּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2221דף [ -ּ

ַּעד ְדַאְתָקן ּכָֹלא ה, ְוָנִפיק ַהאי ֶחֶסד, ּ פוָמא ְדַאּמָ ב ּבְ ְּוִאְתְיׁשָ ַּוָיָמת , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְּדָלא ִאְתְקָיימו, תַּוָיָמ ָסמו, ּ ִדיָנא, ְּוָלא ִאְתּבְ   .ִּדיָנא ּבְ

ְלהו יָמא ִאי ָהִכי ְדִדיָנא ּכֻ ְּוִאי ּתֵ ָהר, ּּ אול ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ יו ׁשָ ִתיב ַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ְּוָהא ּכְ ּ ,
יָנה, ְּדָתֵניָנן. ְּוָהא ָלא ִאְתֲחֵזי ִדיָנא ָהר ִאיהו ּבִ ין ְּדִמ, ְּרחֹובֹות ַהּנָ ִחין ַחְמׁשִ ּיָנה ִמְתַפּתְ ּ

ְרִעין ִדְנהֹוִרין ובוִציִנין ּּתַ ּ ית ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ אָנא. ְלׁשִ ְלהו ִדיָנא, ּתָ ּּכֻ ּ ר ֵמָחד ְדִאְתַקָיים , ּ ּּבַ ּ
ְתָרָאה ָהר, ּבַ אול ֵמְרחֹובֹות ַהּנָ ָּדא הוא ַחד ִסְטָרא, ְּוַהאי ׁשָ ט ְוָנִפיק ֵמְרחֹובֹות , ּ ְּדִאְתָפׁשָ ּ

ָהר   .ַהּנָ

ְּוֻכְלהו ָלא ִאְתָקָיימו ּ ָטלו, ּ יָמא ְדִאְתּבָ ָּלא ּתֵ ַההוא ַמְלכו, ּ ֶּאָלא ְדָלא ִאְתָקָיימו ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ְלהו)ובסטר נוקבא( ְתָרָאה ְמּכֻ ט ַהאי ּבַ ַער ְוִאְתָפּשַׁ ּ ַעד ְדִאּתְ ּּ יו ֲהַדר, ּ יב ַוִיְמלֹוך ַתְחּתָ ְִדְכּתִ ּ ּ .

ם ִעירֹו ָפעו.ֶּחֶסד ִעָלָאה. ַמאי ֲהַדר ּ ְוׁשֵ ַּמאי ָפעו, ּ ר ָנׁש ְדָזֵכי ְלרוָחא . ּ ַהאי ָפִעי ּבַ ּּבְ ּ ּ
ּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ם ִאׁשְ א ְוׁשֵ ְּדקוְדׁשָ ָדא, ּ ָסמו ָדא ּבְ ָכאן ִאְתּבְ ּּבְ ּתֹו, ּ ַּמה ְדָלא , ְוִאְתְקֵרי ִאׁשְ

ֻכְלהו ִתיב ּבְ ּּכְ ּ.  

ָדא, ְמֵהיַטְבֵאל ְסמוָתא ְדָדא ּבְ ִּאְתּבַ ת ַמְטֵרד.ּ בוָרה,  ּבַ ַטר ּגְ ּקוִנין ְדִמּסְ ּּתִ ּ ת ֵמי ָזָהב. ּ , ּבַ
ָדא ִלילו ָדא ּבְ ָסמו ְוִאְתּכְ ִּאְתּבְ ּ ְדכוָרא. ַרֲחֵמי ְוִדיָנא: ֵמי ָזָהב, ּ ָתא ּבִ קו ִאּתְ אן ִאְתַדּבְ ּּכָ ּ ּ.  

  ]ב''ב ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

ִסְטרֹוי ְדרֹוִעין, ּבְ ן ּבִ ׁשֹו, ִּאְתָפְרׁשָ ְּדרֹוִעין ִדְדכוָרא. ִקיןּבַ ּ ָמאָלא , ַחד ְיִמיָנא, ּ ַחד ׂשְ
יה )ב''ב ע''דף קמ( )א קדישא''ס(ְּדרֹוָעא ַקְדָמָאה  רו ּבֵ ִרין ִאְתָקּשָׁ ַלת ִקׁשְ ּּתְ ִלילו ב, ּ ' ְּוִאְתּכְ

ך. ְּדרֹוִעין ִלילו ַסְלָקא ַדְעּתָ ְְוִאְתּכְ ּ יִמיָנא' ֶּאָלא ג. ּּ ִרין ּבִ ָמאָלאִקׁשְ' ְוג, ִקׁשְ ׂשְ ' ג. ִרין ּבִ
ִרין ִדיִמיָנא ג, ִּקׁשְ ִליָלן ּבְ ָמאָלא' ִאְתּכְ ִרין ִדׂשְ ך. ִּקׁשְ ְוְבִגין ּכָ ִתיב ֶאָלא , ּ ְּדרֹוָעא ָלא ּכְ ּ

יה ְזרֹוַע, ֲאָבל ְיִמיָנא. ַחד ִתיב ּבֵ  ְיִמין ְיָי )תהלים קיח( .ְָיִמיְנך ְיָי )שמות טו(ֶּאָלא , ָּלא ּכְ
ג, ִאְתְקֵרי ִרין ַדֲאָבָהָתא ְדַאֲחִסינו ְלחוָלֵקיהֹון'ּבְ ּ ִקׁשְ ּ ּ ּ.  

ִחין ּכְ ּתַ א ִמׁשְ ְלּתָ ְתַלת ֲחָלִלין מֹוָחא ְדגוְלּגַ יָמא ָהא ּבִ ְּוִאי ּתֵ אָנא. ּ ְלהו ג, ּתָ ּּכֻ ּ '
ִטין ָכל ּגוָפא, ִּמְתַפּשְׁ ָרן ּבְ ּוִמְתַקּשְׁ ַלת, ּ ָהֵני ּתְ ר ּבְ ְדרֹוָעא ּוִמְתַקּשְׁ, ְּוָכל ּגוָפא ִאְתְקׁשַ ָרן ּבִ

ִאיב ָדִוד ְוָאַמר. ְיִמיָנא ך ּתָ ּוְבִגין ּכַ ב ִליִמיִני)תהלים קי(, ְּ הֹון .  ׁשֵ ר ִעּמְ ום ְדהוא ִאְתַחּבָ ִּמּשׁ ּ ּ
ֵליָמָתא, ַּדֲאָבָהָתא ן ְלכוְרְסָיא ׁשְ ּמָ ִתיב . ְּוָיִתיב ּתַ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(ּ

ום ְדָיִתיב ִליִמיָנא', ַהּבֹוִנים ְוגֹו ִּמּשׁ יב. ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָ ְוָתנוַח ְוַתֲעמֹוד ְלגֹוָרְלך )דניאל יב(, ּ ּ
לֹוַמר, ְּלֵקץ ַהָיִמין א, ּכְ ַמאן ְדָזֵכי ַלֲחִביבוָתא ְדַמְלּכָ ּּכְ ּ ָאה חוָלֵקיה. ּ ַּזּכָ ְּדַמאן ְדָפִריׂש , ּ ּ

א ְיִמיֵניה חֹות ְיִמ. ַּמְלּכָ יל ֵליה ּתְ ד ְיִתיב. ּיֵניהְּוָקּבִ ָטא, ְוַהאי ְיִמיָנא ּכַ ִרין ִאְתַפּשְׁ   .ִּקׁשְ

יט ְיֵדיה  ּוְדרֹוָעא ָלא אֹוׁשִ ְתַלת )א וקשרין לא אתפשטו ודרועא לא אושיט יתיב''ס(ּ  ּבִ
יִרין ְדַאָמָרן ְּוַכד ִמְתָעִרין ַחָייַבָיא. ְּקׁשִ ָעְלָמא, ּ ָטן ּבְ ּוִמְתַפּשְׁ ַלת ַאֲחָר, ּ , ִניןִמְתָעִרין ּתְ

ָיא ְּדִאיּנון ִדיָנא ַקׁשְ ּ יט ְדרֹוָעא, ּ יט ְדרֹוָעא ְוַכד אֹוׁשִ ְּואֹוׁשִ ֲאָבל , ַּיד ְיִמיָנא הוא, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2222דף [ -ּ

ּ ְזרֹוֲעך ַהְנטוָיה )דברים ט( ,ְזרֹוַע ְיָי )ישעיה נא(ִאְתְקֵרי  א תלת קשרין אתקשרו ביה ''נ(ָ

. אבהתא דאחסינו לחולקיהוןקשרין ד' ואתכלילו תלת קשרין דימינא ותלת קשרין דשמאלא בג
מתפשטין ומתקשרין בכל ' תאנא כולהו ג. חללי מוחא דגולגלתא משתכחין' ואי תימא הא בג

קשרין לא (והאי ימינא כד יתיב . גופא וכל גופא אתקשר בהני תלתא ומתקשרין בדרועא ימינא
רין תלת מתע. וכד חייביא מתערין.  בתלת קשרין דאמרן)אתפשטו ודרועא לא אושיט ויתיב

ִזְמָנא ְדג)אחרנין דאינון דינא קשיא ואושיט דרועא ואתקרי זרוע יי זרועך הנטויה ִאֵלין ' ּ ּבְ
ִליָלן בג ַרֲחֵמי, ִּאְקֵרי ּכָֹלא ְיִמיָנא, ַאֲחָרִנין' ִאְתּכְ יב, ְּוָעִביד ִדיָנא ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ,

ּכַֹח ְיִמיְנך ְיָי  ְָיִמיְנך ְיָי ֶנְאָדִרי ּבַ ְרַעץ אֹוֵיבָּ הו, ּתִ ִגין ְדִמְתֲעִרן ַרֲחֵמי ּבְ ּּבְ ּ.  

ְבִעין ֶאֶלף ִרּבֹוא, ְוָתאָנא ַלת ְמָאה ְוׁשִ ַהאי ְיִמיָנא ִמְתַאֲחָדן ּתְ ְּדִאְקרון ְיִמיָנא, ּבְ ּ .
ה ֶאֶלף ִרּבֹוא ִּמְזרֹוַע ְדִאְקֵרי ְזרֹוַע ְיָי, ּוְמָאה ְוִתְמִנין ַוֲחִמּשָׁ , ְלָייא ְזרֹוָעאֵּמַהאי וֵמַהאי ּתַ. ּ

ְפֶאֶרת יב, ְוַהאי ְוַהאי ִאְקֵרי ּתִ ה)ישעיה סג(, ִּדְכּתִ , ְזרֹוַע. ָהא ְיִמיָנא, ְ מֹוִליך ִליִמין ֹמׁשֶ
ָמאָלא יב. ָהא ׂשְ ְפַאְרּתֹו)ישעיה סג(, ִּדְכּתִ ָדא,  ְזרֹוַע ּתִ   .ָּדא ּבְ

ָמאָלא, ְוָתאָנא יָדא ׂשְ ע ְמָאה ְוַח, ּבִ ִריִסיןִמְתַאֲחָדן ַאְרּבַ ין ִרּבֹוא ָמאֵרי ּתְ , ְמׁשִ
ָעא ָעא ְוֶאְצּבְ ָכל ֶאְצּבְ ִריִסין . ִמְתַאֲחָדן ּבְ ר ַאְלִפין ָמאֵרי ּתְ ָעא ֶעׂשֶ ָעא ְוֶאְצּבְ ּוְבָכל ֶאְצּבְ

ִחין ּכְ ּתַ ּפוק ַוֲחׁשֹוב. ִמׁשְ ָמה ִאיּנון ְדִביָדא, ּ ּּכַ א. ּ ְּוַההוא ְיִמיָנא ִאְקֵרי ִסיוָעא ַקִדיׁשָ ּ ָאִתי ְּד, ּּ
ִּמְדרֹוָעא ִדיִמיָנא ִרין, ּ ַלת ִקׁשְ יב )ואף על גב דאקרי יד הוי סיועא(. ִמּתְ  )וכתיב( ִּדְכּתִ

ך)שמואל ב ג( ה ָיִדי ִעּמָ ע ִרּבֹוא, ּוִמְתַאֲחָדן ֵמַהאי. ְ ְוִהּנֵ ְוָחֵמׁש , ּוְתַמְנָיא, ֶאֶלף ְוַאְרּבַ
ָכל ָע ְּמָאה ַאְלִפין ָמאֵריהֹון ְדִסיוִעין ּבְ ְּוִאְקרון ַיד ְיָי ִעָלָאה. ְלָמאּּ ָאה. ּ ּתָ ְוַאף ַעל . ַיד ְיָי ּתַ

ָמאָלא ב ִדְבָכל ֲאָתר ַיד ְיָי ׂשְ ְזרֹוָעא, ָּזכו ְיִמין ְיָי. ּּגַ ִלל ְיָדא ּבִ ַּוֲהִוי ִסיוָעא, ִאְתּכְ ְוִאְקֵרי , ּ
ָאה, ְוִאי ָלאו. ָיִמין ּתָ אָנא. ַיד ְיָי ּתַ ד ִמְתָעִרין ִדיִנ, ּתָ ָעְלָמאּּכַ ָיין ְלַאֲחָתא ּבְ ָהָכא , ין ַקׁשְ

ִתיב   . סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו)תהלים כה(, ּכְ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ְכִחין ִמְדכוָרא, ּ ּתַ ְּדָכל ִדיִנין ְדִמׁשְ ּ ּ ּ א, ּ ֵריׁשָ יִפין ּבְ ּקִ , ּתַ
סֹוָפא ְכִחין ִמּנוְקּבָ. ְוַנְייִחין ּבְ ּתַ ְּוָכל ִדיִנין ְדִמׁשְ ּ א, אּ ֵריׁשָ סֹוָפא, ַנְייִחין ּבְ יִפין ּבְ . ְוַתּקִ

ֲחָדא ְּוִאְלָמֵלא ְדִאְתָעֵבידו ּכַ ל, ּ יֵקי ְסִתיָמא . ָלא ַיְכִלין ָעְלָמא ְלִמְסּבַ יק ְדַעּתִ ַּעד ְדַעּתִ ּ
ְּדֹכָלא ָּפִריׁש ָדא ִמן ָדא, ּ ּ ֲחָדא, ּ ָמא ּכַ ּסְ   .ְוָחַבר לֹון ְלִאְתּבַ

ּיל דוְרִמיָטא ִלְזֵעיר ַאִפיןָּאִפ, ְּוַכד ָפִריׁש לֹון ּ א ֵמֲאחֹורֹוי ְדִסְטרֹוי, ּ ּוָפִריׂש ְלנוְקּבָ ּ ּ ,
ּקוָנָהא ל ּתִ ְּוַאְתִקין ָלה ּכָ ְּוַאְצְנָעא ְליֹוָמא ִדיֵליה, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּלֵמיָתָהא ִלְדכוָרא, ּ

ְרֵדָמה ַעל ָהָאָדם ַוִי)בראשית ב( ּ ַוַיֵפל ְיָי ֱאֹלִהים ּתַ ּּ ןּ ן. יׁשָ ַּמהו ַוִייׁשָ יב. ּ ַּהאי הוא ִדְכּתִ ּ ,
ן ְיָי)תהלים מד( יׁשָ ה ּתִ ְלעֹוָתיו. ּ עוָרה ָלּמָ ח ַאַחת ִמּצַ א. ַמאי ַאַחת, ַּוִיּקַ ָּדא ִהיא נוְקּבָ ּ .

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ִתי)שיר השירים ו(, ּכְ ְקָנא, ְּוַסְלָקא,  ַאַחת ִהיא יֹוָנִתי ַתּמָ ָרָהא ּוְבַאְת. ְוִאְתּתַ
ִקיַע ַרֲחֵמי ְוֶחֶסד ה)בראשית ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ׁשְ ּנָ ְחּתֶ ר ּתַ ׂשָ יחזקאל (ּוְכִתיב .  ַוִיְסגֹור ּבָ

ר)לו ׂשָ י ָלֶכם ֵלב ּבָ ְרֶכם ְוָנַתּתִ ׂשַ   . ַוֲהִסירֹוִתי ֶאת ֵלב ָהֶאֶבן ִמּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2223דף [ -ּ

  ]א''ג ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

ֲעָתא ְדָבָעא ְלֵמיַעל ׁשַ ּוְבׁשַ ִדין ְוִעְלעוִליןּ ֵרי רוִחין ְוׁשֵ ָתא ֲהָוה ּבָ ּּבְ , ְּוַעד ָלא ִסֵיים לֹון, ּ
ִתּקוָנָהא יה, ָּאַתת ַמְטרֹוִניָתא ּבְ יה. ְּוָיִתיַבת ַקּמֵ ֲעָתא ְדָיִתיַבת ָקּמֵ ׁשַ ּּבְ ֲּאָנח לֹון ְלִאיּנון , ּ

ְרָייאן ִלימו, ּבִ ּתְ יָון ְדַמְטרֹוִניָתא ַיְתַבת. ְּוָלא ִאׁשְ אּּכֵ רו  )א''ג ע''דף קמ(,  ִעם ַמְלּכָ ְּוִאְתַחּבָ
ַאִפין ַּאִפין ּבְ יַנְייהו, ּ ַּמאן ֵייעול ּבֵ ֲהַדְייהו, ּ ַּמאן הוא ְדִיְקַרב ּבַ ּ בגין כך סתימא דמלה (. ּ

רו.)עונתן של תלמידי חכמים דידעין רזא דנא משבת לשבת ָדא, ּ ְוַכד ִאְתַחּבְ ָסמו ָדא ּבְ ִּאְתּבְ ּ .
יהּיֹוָמא ְדֹכ ָסם ּבֵ ָּלא ִאְתּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ָדא, ּ ָסמו ִדיִנין ָדא ּבְ ִּאְתּבְ ּ ָקנו ִעָלִאין , ּ ְּוִאְתּתְ ּ

ִאין   .ְוַתּתָ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ א ְלֵמֱחֵזי, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ָעא ַעּתִ ָסמו ִדיִנין, ּּבָ ִּאי ִאְתּבְ ּ ,
ָד ֵרין ִאֵלין ָדא ּבְ ְּוִאְתְדָבקו ּתְ ּ יָפא, אּּ ּקִ א ִדיָנא ּתַ ְטָרא ְדנוְקּבָ ְּוָנַפק ִמּסִ ּ דלא יכיל עלמא (, ּ

יב )למסבל ֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹאֶמר )בראשית ד( ,ִּדְכּתִ ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ּ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ
ל. 'ָקִניִתי ְוגֹו ּסְ, ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ום ְדָלא ִאְתּבַ ִּמּשׁ יָפא ַאִטיל , ַמתּ ּקִ ְּוִחְוָיא ּתַ

ָיא ה זוֲהָמא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּּבָ ָמא, ּ ּסְ ך ָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלִאְתּבַ ְוְבִגין ּכָ ְּוַכד ָנִפיק ָדא ַקִין . ּ
א ַטר ְדנוְקּבָ ִּמּסְ ָיא, ּ יף ַקׁשְ ּקִ ִדינֹוי, ָנַפק ּתַ יף ּבְ ּקִ ִדינֹוי, ּתַ ָיא ּבְ יָון ְדָנַפק ִאְתֲחָל. ַקׁשְ ת ּּכֵ ׁשָ

ַמת ּסְ ַתר ָדא. ְוִאְתּבַ יר, ּּבָ ִסיָמא ַיּתִ יָפא , ַּאִפיַקת ַאֲחָרא ּבְ ּקִ ְּוָסִליק ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ּתַ
ָיא ְּוָכל ִדיִנין ָלא ִאְתָעְרבו , ַקׁשְ יה )אתערו) לא(א וכל דינין ''ס( ָּקֵמיה )א אתערעו''ס(ּ  .ִּעּמֵ

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ֶדה ַוְיִהי)בראשית ד( ,ַמה ּכְ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ ֶדה.  ּבִ ּשָׂ מֹוַדע ְלֵעיָלא: ּבַ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ .
ֶדה ְדַתפוִחים ֶדה ְדִאְקֵרי ׂשָ ּשָׂ ּּבַ ּ ְּוָנַצח ַהאי ִדיָנא ַלֲאחוה. ּּ יה, ּ ָיא ִמּנֵ ום ְדֲהָוה ַקׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ,

חֹוֵתיה ְּוַאְכְפֵייה ְוַאְטְמֵריה ּתְ ּ ּ א ּבְ. ּ ַהאי קוְדׁשָ ַער ּבְ ַּעד ְדִאּתְ ִּריך הואּ יה, ְ ּמֵ ֵריה ִמּקַ ְּוַאְעּבְ ּ .
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְקֵעיה ּבְ ְּוׁשַ ּ א. ּ א ַרּבָ ּקוָעא ְדַיּמָ ׁשִ ְּוָכִליל ַלֲאחוי ּבְ ּ ם ִדְמִעין , ּ ִּדְמַבּסֵ ּ

ָמִתין ְלָעְלָמא. ִּעָלִאין הֹון ַנְחִתין ִנׁשְ   .ֱּאיָנׁש ְלפום אֹוְרחֹוי, ּוִמּנְ

ב ִד ָדא. ְּטִמיִרין ִאיּנוןְּוַאף ַעל ּגַ ִטין ָדא ּבְ ִּמְתַפּשְׁ ְּוִאְתֲעִבידו ּגוָפא ַחד וֵמַהאי ּגוָפא, ּ ּ ּ ּ ,
יַעָייא ַחָייַבָיא ָמְתהֹון ְדַרׁשִ ין ִנׁשְ ַּנְחּתִ ּ ּ ִקיֵפי רוָחא, ּ ך. ּּתַ ֲחָדא ַסְלָקא ַדְעּתָ ְרִוויהֹון ּכַ ְִמּתַ ּ ּ .

ֶּאָלא ָדא ְלִסְטרֹוי ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא.ְוָדא ְלִסְטרֹוי, ּ ּ ַזּכָ ּ ָמְתהֹון ֵמַהאי , ּ ְלֵפי ִנׁשְ ִּדְמׁשַ
א ְדִאְקֵרי ָאָדם ּּגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ְּדָכִליל ּכָֹלא, ּ ָראן , ּ ין ִמְתַחּבְ ֲּאָתר ְדִעְטִרין ְוִכְתִרין ַקִדיׁשִ ּ

ן ּמָ ְצרֹוָרא ְדַאְתְקָלא , ּתַ   .)א דאתכלא''ס(ּּבִ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַק ַּזּכָ ין)א אתון חברייא''ס(, ָּייאּ ּ ְדָכל ָהֵני ִמִלין ַקִדיׁשִ רוַח , ּּ ְּדִאְתָמרו ּבְ ּ ּ
א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ יה, ּ ְלָלן ּבֵ ין ִעָלִאין ִאְתּכַ ּרוַח ְדָכל ַקִדיׁשִ ּ ּ ּּ ְלָיין ְלכו, ּ ִּמִלין ְדִעָלִאין . ִּאְתּגַ ּּ

ִאין ַצְייִתין ְלהו ִאין ַאּתון ָמאֵרי, ְּוַתּתָ ְּדִמִלין ִאֵלין , ְּמַחְצֵדי ַחְקָלא, ּהֹון ְדָמאִריןַּזּכָ ּ ּ
הו לון ּבְ ּכְ ְנְדעון ְוִתְסּתַ ּּתִ ּ ּ ַאִפין, ּ ְּוִתְנְדעון ְלָמאֵריכֹון ַאִפין ּבְ ּ ּ ֵעיָנא, ּ ּוְבָהֵני ִמִלין . ֵעיָנא ּבְ ּ

ְזּכון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ּּתִ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ּ ְוָיַדְעּתָ ַהיֹו)דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ָם ַוֲהׁשֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2224דף [ -ּ

יק יֹוִמין הוא ָהֱאֹלִהים: ְיָי. 'ְוגֹו ְּוֹכָלא הוא ַחד. ַּעּתִ ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי , ּ ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְ

  .ָּעְלַמָיא

ְמעֹון י ׁשִ א, ָאַמר ַרּבִ ִאין ְלֵעיָלא, ֲּחֵמיָנא ִעָלִאין ְלַתּתָ א. ְּוַתּתָ ִּדיוְקָנא , ִּעָלִאין ְלַתּתָ ּּ
ּקוֵני ִעָלָאה, ָאָדםְּד ְּדהוא ּתִ ּ ּ ָלָלא ְדֻכְלהו, ּ ּּכְ  )חסר(. ּּ

אָנא ִתיב, ּתָ ֲחָדא, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י( ּכְ ַקְרטוָפא ּכַ ית ּבְ ְּדָכִליל ׁשִ ְּוַהאי הוא . ּ
יב ׁש)שיר השירים ה(, ִּדְכּתִ   .ּ ׁשֹוָקיו ַעּמוֵדי ׁשֵ

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ְתִרין ִעָלִאין,ּ ִלילו ּכִ ָאָדם ִאְתּכְ ּ ּבָ ְכַלל וִבְפַרט, ּ ּוְבָאָדם . ּּבִ
ִאין ּתָ ְתִרין ּתַ ִלילו ּכִ ְפָרט וְכָלל, ִּאְתּכְ ְכַלל. ּּבִ ְתִרין ִעָלִאין ּבִ ִדיוְקָנא , ּּכִ ַמר ּבְ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּּ

יּקוִנין  ְּדָכל ָהֵני ּתִ ְפָרט. )א דיוקנין''ס(ּ ָע: ּבִ ֶאְצּבְ ֶנֶגד ָחֵמׁש, ּן ִדְיִדןּבְ ְתִרין . ָחֵמׁש ּכְ ּכִ
ִאין ּתָ ִעין ְדַרְגִלין ְדִאיּנון ְפָרט וְכָלל, ּתַ ֶאְצּבְ ּּבְ ּ ּ ֲהַדְייהו. ּּ ְּדָהא ּגוָפא ָלא ִאְתֲחֵזי ּבַ ּ ְּדִאיּנון . ּ ּ

גוָפא. ְּלַבר ִמּגוָפא ך ָלא ֲהוֹו ּבְ ּוְבִגין ּכָ ְייהו. ְּ ְּדגוָפא ַאְעִדיו ִמּנַ ּ ּ ּ ּ.  

יֹום ַההוא)זכריה יד(ַמאי , ִאי ָהִכי ּ ְוָעְמדו ַרְגָליו ּבַ ֶּאָלא ַרְגָליו ְדגוָפא. ּ ּ ָמאֵריהֹון , ּ
ֲעֵלי ַרְגַלִים)א דמארין''ס(ְּדִדיִנין  ד נוְקִמין ְוִאְקרון ּבַ ּ ְלֶמְעּבַ יִפין. ּ ּקִ הֹון ּתַ ּוִמְתַאֲחָדן . ּוִמּנְ

א ָּמאֵריהֹון ְדִדיִנין ִדי ְלַתּתָ ִאיןּבְ, ּ ּתָ   .ִכְתִרין ּתַ

אָנא ּקוֵני ִדְלֵעיָלא, ּתָ ל ִאיּנון ּתִ ּּכָ ּ ּ א, ּ ִּדְבגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ָלָלא ְדָאָדם)בדכר ונוקבא(, ּ , ּ ּכְ
יך ָדא ִמן ָדא ִּאְתְמׁשִ ּ ָדא, ְ ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ קון ָדא ְלָדא, ּ ְּוַאׁשְ ך ָדָמא . ּ ָמה ְדִאְתְמׁשָ ּּכְ ְּ

ִקְטִפין ְדָוִריִד ִקין , ֵּמֲאָתר ָדא ְלֲאָתר ַאֲחָרא, ְּלָהָכא וְלָהָכא, ּין ְלָדא וְלָדאּּבְ ְּוִאיּנון ַמׁשְ
ְּדגוָפא )א קסטין''ס( ְקָיין ָדא ְלָדא. )א לגופא''נ( ּ ַּעד ְדַאְנִהירו . ְּמַנֲהִרין ָדא ְלָדא, ַּאׁשְ ּ

ְלהו ָעְלִמין ּּכֻ ִגיֵניהֹון, ּ ְרָכאן ּבְ   .ּוִמְתּבָ

  ]ב''ג ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

אָנא ְתִרין , ּתָ ל ִאיּנון ּכִ גוָפא )ב''ג ע''דף קמ(ּּכָ ִללו ּבְ ְּדָלא ִאְתּכְ ּ ְלהו ְרִחיִקין , ּ ּּכֻ ּ
יהֹון, ּוְמָסֲאִבין ל ַמאן ְדִיְקַרב ְלַגּבֵ ּוְמַסֲאָבן ּכָ הֹון ִמִלין, ּ ְּלִמְנַדע ִמּנְ ּ.  

אָנא י ּתַ, ּתָ יאוְבָתא ִדְלהֹון ְלַגּבֵ ַּמאי ּתִ הו ּגוָפא . ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםּ ום ְדָחָמן ּבְ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ּ ּ ּ
א ַההוא ּגוָפא, ַּקִדיׁשָ הו ּבְ ְלָלא ּבְ ּוְלִאְתּכַ ּ ּ יָמא. ּ ין , ִאי ָהִכי, ְוִכי ּתֵ ָּהא ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ

ְכָלָלא ְדגוָפא ְּוֵליְתהֹון ּבִ ָלָלא ְד. ָלא. ּ לֹום ִאי ֶליֱהוֹון ְלַבר ִמּכְ ְּדַחס ְוׁשָ אּ ּגוָפא ַקִדיׁשָ ָלא , ּ
ין ְוָלא ִמְתַקְייֵמי יׁש )דניאל י(ּוְכִתיב . ֲּהוֹו ַקִדיׁשִ ּוְגִוָייתֹו ְכַתְרׁשִ  )יחזקאל א( ּוְכִתיב. ּ

ְבִריֵאל)דניאל ט( .ְוַגּבֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעיַנִים ְכָלָלא ְדָאָדם.  ְוָהִאיׁש ּגַ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ר ֵמָהֵני . ּ ּבַ
ְכָל ָּלא ְדגוָפאְּדֵליְתהֹון ּבִ ְּדִאיּנון ִמְסֲאִבין, ּ ֲהַדְייהו, ּ ל ַמאן ְדִיְקַרב ּבַ ּוְמַסֲאָבן ּכָ ּ ּ.  

ָמאָלא, ְוָתאָנא ְלהו ֵמרוָחא ִדׂשְ ּּכֻ ּ ּ ִחין, ּ ּכְ ּתַ ָאָדם ִמׁשְ ָסם ּבְ ָלָלא , ְּדָלא ִאְתּבְ ְּוַנְפקו ִמּכְ
א ְּדגוָפא ַקִדיׁשָ ּ יה, ּ ְּוָלא ִאְתָדָבקו ּבֵ ּ ְלהו ִמְסֲאִבין ְוַאְזִלין ְוָטאִסין ָעְלָמאּוְבִגין ּכָ. ּ ּך ּכֻ ּ ְ ,

א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוַעְייִלין ּבְ ַההוא ִדיָנא ַקְדָמָאה ְדִאְקֵרי ַקִין, ּ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ְּדָנִפיק , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2225דף [ -ּ

א ּתָ ְכָלל ְדגוָפא ִדְלּתַ ּּבִ ּ ל ָעְלָמא. ּ אִטין ְוָטאִסין ּכָ ְכָלָלא ּוַפְרָחן ְוָלא , ְוׁשָ ָקאן ּבִ ִּמְתַדּבְ
ְּדגוָפא ך ִאיּנון ְלַבר, ּ ּוְבִגיֵני ּכַ א, ְּ ְרָיין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ַמׁשִ ִּמּכָ הו . ִּמְסֲאִבין ִאיּנון. ּ ּּבְ
ִתיב  בֹו)ויקרא יג(ּכְ ֲחֶנה מֹוׁשָ   .ּ ִמחוץ ַלּמַ

ּוְברוָחא ְדִאְקֵרי ֶהֶבל ּ ְכָלָלא ְדגו, ּ יר ּבִ ם ַיּתִ ּסָ ְּדִאְתּבָ ּ אּ ָנְפִקין ַאֲחָרִנין . ָּפא ַקִדיׁשָ
יר ְסָמן ַיּתִ גוָפא, ְּדִמּבַ ָקן ּבְ ּוִמְתַדּבְ ּ ָקן, ּ ְלָיין . ְּוָלא ִמְתַדּבְ ְלהו ּתַ ּּכֻ ֲאִויָרא ְוָנְפִקין )ב''ו ע''ע(ּ  ּבַ

ָלָלא ְדִאֵלין ִמְסֲאִבין ֵּמַהאי ּכְ ְמִעין ֵמֵעיָלא. ּ ְמִעין ַמה ְדׁשַ ְּוׁשַ ְייהו , ּ ּוִמּנַ א ּ ַיְדֵעי ְלַתּתָ
ְּדָקַאְמֵרי ְלהו ּ.  

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ ָלָלא ְדָאָדם, ּ ָסמו ְלֵעיָלא ּכְ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ּ א, ּּ ּּגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ,
א ְּדַכר ְונוְקּבָ ִליָתָאה. ּ רו ִזְמָנא ּתְ מוָתא ְדֹכָלא, ִּאְתַחּבָ ּסְ ְּוָנַפק ִאְתּבַ ּ ָסמו ָעְלִמ. ּ ין ְּוִאְתּבְ

ִאין א. ִּעָלִאין ְוַתּתָ ְכָלל ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתָ אן ִאׁשְ ּוִמּכָ ּ א, ּ ְטָרא ְדגוָפא ַקִדיׁשָ ִּמּסִ ּ ּ .
ָרן ָעְלִמין ָדא, ּוִמְתַחּבְ ּוִמְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ְּוִאְתָעִבידו ַחד ּגוָפא, ּ , ובגין דכלהו חד גופא(. ּ

 )'קודשא בריך הוא לתתא, וא לעילאקודשא בריך ה, שכינתא לתתא, שכינתא לעילא
ְלָפא רוָחא ּוְמׁשַ ַחד ּגוָפא, ּּ ּוְבֻכְלהו ָלא ִאְתֲחֵזי ֶאָלא ַחד. ְּוַעְייָלא ּבְ ּּ  ָקדׁש ָקדׁש )ישעיה ו(. ּ

בֹודֹו ל ָהָאֶרץ ּכְ ְּדֹכָלא הוא ַחד ּגוָפא. ָקדׁש ְיָי ְצָבאֹות ְמֹלא ּכָ ּ ּּ.  

אָנא ָסמו ָד, ּתָ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ּ ָדאּ תורי זהב נעשה לך עם ) שיר השירים א(כתיב (, א ּבְ

רו ִדיָנא ְוַרֲחֵמי)נקודות הכסף ּ ִאְתָקּשָׁ ְדכוָרא)אתבסמא דינא ברחמי(. ּ א ּבִ ַמת נוְקּבָ ּסְ ּ ְוִאְתּבַ ּ .
ֹלא ָדא ך ָלא ַסְלָקא ָדא ּבְ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ּּ ָמר, ְ ַהאי ּתָ ֹלא ָדא, ּכְ ְּדָלא ַסְלָקא ָדא ּבְ ּ ַעל ַהאי ְו. ּּ

ֵניָנן ָלָלא ְדָאָדם, ּתָ ַהאי ָעְלָמא ִמּכְ ְרֵמיה ּבְ ַּמאן ְדַאִפיק ּגַ ּ ד ָנִפיק ֵמַהאי , ּּ ְלָבַתר ּכַ
ְכָלָלא ְדָאָדם, ָעְלָמא א, ָּלא ָעֵייל ּבִ ְּדִאְקֵרי ּגוָפא ַקִדיׁשָ ּ ִאיּנון ְדָלא ִאְקרון . ּ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
ָלָלא ְדגוָפא, ָאָדם ְּוָנִפיק ִמּכְ ּ.  

ְנָיא ֶסף, ּתַ ה ָלך ִעם ְנקודֹות ַהּכָ ּּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ְ ַרֲחֵמי, ּ ָסמו ִדיָנא ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ְוֵלית . ּ
יה ַרֲחֵמי, ִּדיָנא ְּדָלא ֲהוֹו ּבֵ ִתיב. ּ ּתֹוִרים )שיר השירים א(, ְוַעל ַהאי ּכְ ְ ָנאוו ְלָחַיִיך ּבַ ּ

ֲחרוִזים ַּצָואֵרך ּבַ ּתֹוִרים. ְּ מֹו ִד: ּבַ יבּּכְ ה ָלך ְוגֹו, ְכּתִ ֲחרוִזים. 'ְּתֹוֵרי ָזָהב ַנֲעׂשֶ ָמה : ּּבַ ּכְ
יב ֶסף, ִּדְכּתִ ְַצָואֵרך. ִּעם ְנקודֹות ַהּכָ א, ּ ְכָלָלא ְדנוְקּבָ ּּבִ י , ּ ַכח ּבֵ ּתְ ָּדא ַמְטרֹוִניָתא ִאׁשְ

א ִדְלֵעיָלא ַּמְקְדׁשָ ּ א , ּ ּתָ ַלם ִדְלּתַ ִּוְירוׁשָ ּ וַמְקְד)א ומקדשא דכלא''ס(ּ אּ ְּוָכל ָדא . ׁשָ
ְדכוָרא ָסַמת ּבִ ָלָלא ְדָאָדם, ִּמְדִאְתּבְ ָלָלא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּוִאְתָעִביד ּכְ ְּוָדא הוא ּכְ ּ ַמאי . ּ

ל ְמֵהיְמנוָתא. ְּמֵהיְמנוָתא ַכח ּכָ ּתְ ִּדְבַגִויה ִאׁשְ ּ ּ ַּמאן ְדִאְקֵרי ,  ְוָתאָנא)שייך פרשת כי תצא(. ּ
ְמָתא ַנְפַקת, ָאָדם יהְוִנׁשְ ֵביָתא. ּוִמית, ּ ִמּנֵ ד ֵליה ִליָנה ַעל , ָּאִסיר ְלֵמיַבת ֵליה ּבְ ְּלֶמְעּבַ

ום ְיָקָרא ְדַהאי ּגוָפא, ַאְרָעא ִּמּשׁ ּ יה ְקָלָנא, ּ ְּדָלא ִיְתֲחֵזי ּבֵ יב, ּ  ָאָדם )תהלים מט(, ִּדְכּתִ
ל ָיִלין יָקר ּבַ ל ְיָקָרא, ּבִ ָּאָדם ְדהוא ָיָקר ִמּכָ ל ָיִלין, ּ ום ְדִאי ַיַעְבדון . אי ַטְעָמאַמ. ּבַ ִּמּשׁ ּ ּ

ֵהמֹות ִנְדמו, ָהִכי ּבְ ל ּכַ ְכָלָלא ְדָאָדם. ִּנְמׁשַ ִעיֵרי ָלא ֲהוֹו ּבִ הו רוָחא , ַּמה ּבְ ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2226דף [ -ּ

א ְבִעיֵרי, ַּקִדיׁשָ ָלא רוָחא, ּאוף ָהָכא ּכִ ּּגוָפא ּבְ ְּדהוא ְיָקָרא ְדֹכָלא, ְּוַהאי ּגוָפא, ּ ּ ּ א ָל, ּ
יה ְקָלָנא   .ִּיְתֲחֵזי ּבֵ

  ]א''ד ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ְּוָתאָנא ּבִ א, ּ ל ַמאן ְדָעִביד ִליָנה ְלַהאי ּגוָפא ַקִדיׁשָ ּּכָ ּ ָלא רוָחא, ּ , ּּבְ
גוָפא ְדָעְלִמין ָּעִביד ְפִגימוָתא ּבְ ּ ּ ִגין . ּ יָנה ָלא ָעִביד ִל, ָּדא )א''ד ע''דף קמ(ְּדָהא ּבְ

א ַאְתָרא ַקִדיׁשָ ה, ּּבְ ַאְרָעא ְדֶצֶדק ָיִלין ּבָ ּּבְ א דכתרא קדישא דמלכא בארעא דכתיב ''ס(, ּ

ום ְדַהאי ּגוָפא ְיָקָרא)צדק ילין בה) ישעיה א( ּ ִמּשׁ ּ א, ּ ִּאְתְקֵרי ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ְוִאי ָעִביד . ּּ
יה ִליָנה ִעיֵרא, ּּבֵ ַחד ִמן ּבְ  )נדמו) כ''ע(נמשל כבהמות ) תהלים מט(,  דכתיבהדא הוא(. ֲהִוי ּכְ

אָנא נֹות ָהָאָדם)בראשית ו( ,ּתָ ּ ַוִיְראו ְבֵני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ' ס( ִּאיּנון )א בני האלהים''ס(. ּ

ּ ְדִאְטַמרו)ב''ע א, ּ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוָנְפלו ּבְ ּ נֹות ָהָאָדם. ּ ּוְכִתיב . )האדם הידוע(, ֶאת ּבְ
ר ֵמעֹוָלם ְוגֹוְוָיְל ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ֵּמַההוא ְדִאְקֵרי עֹוָלם. 'ּדו ָלֶהם ֵהּמָ ֵניָנן ְיֵמי . ּ ְדּתָ ּכִ

ם. עֹוָלם י ַהּשֵׁ ִדין ְלָעְלָמא, ַאְנׁשֵ הֹון ַנְפקו רוִחין ְוׁשֵ ִּמּנְ יַעָייא, ּ ַרׁשִ ָקא ּבְ   .ְּלִאְתַדּבְ

ִפיִלים ָהיו ָבָאֶרץ ְּלַאָפָקא ִאֵלי, ַּהּנְ ָאֶרץ. ן ַאֲחָרִניןּ ִפיִלים. ְּדָלא ֲהוֹו ּבָ א ''ַּעָז: ַהּנְ
ָאֶרץ''ְּוַעָזֵא ָאֶרץ. ל ֲהוֹו ּבָ ֵני ָהֱאֹלִהים ָלא ֲהוֹו ּבָ ַמר. ּבְ ְּוָרָזא הוא ְוֹכָלא ִאּתְ ּ.  

ִתיב  ָאֶרץ)בראשית ו(ּכְ ה ֶאת ָהָאָדם ּבָ י ָעׂשָ ֵחם ְיָי ּכִ ְּלַאָפָקא ָאָדם ִדְלֵעיָל, ּ ַוִיּנָ ּ ְּדָלא , אּ
ָאֶרץ ַמר. ֲהִוי ּבָ ְזֵעיר ַאִפין ִאּתְ ַּוִיָנֶחם ְיָי ַהאי ּבִ ב ֶאל ִלּבֹו. ּ . ַּוֶיְעַצב ֹלא ֶנֱאַמר, ַּוִיְתַעּצֵ

ב ֶּאָלא ַוִיְתַעּצֵ ב, ּ ְלָייא ִמְלָתא, ִּאיהו ִאְתֲעּצָ ְּדֵביה ּתַ ּ ב. ּ אן ְדָלא ִאְתֲעּצָ ַּלֲאפוֵקי ִמּמַ ּ ֶאל . ּ
ִלּבֹו, ִלּבֹו ִתיבּבְ ב . ֶּאָלא ֶאל ִלּבֹו,  ָלא ּכְ ַמאן ְדִאְתֲעּצָ ְּדַאְחֵזי ַהאי , ּ ְלָמאֵריה)ומקבל(ּּכְ

ין א ְדָכל ִלּבִ   .ְּלִלּבָ

ָראִתי ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ְוגֹו ר ּבָ ַּויֹאֶמר ְיָי ֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם ֲאׁשֶ ְּלַאָפָקא ָאָדם . 'ּ
ִּדְלֵעיָלא יָמא ָאָדם ִדְלּתַ. ּ ְלחֹודֹויְּוִאי ּתֵ א ּבִ ָלל. ּתָ ום ְדָלא ָקִאים ָדא . ָּלאו ְלַאָפָקא ּכְ ִּמּשׁ ּ ּ
ָלא ָדא   .ּּבְ

ְּוִאְלָמֵלא ָחְכָמה ְסִתיָמא ְדֹכָלא ֵמֵריָשא, ּ ן ּכְ ּקַ  )משלי ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכָֹלא ִאְתּתָ
י ָעְרָמה ַכְנּתִ י. ֲאִני ָחְכָמה ׁשָ ַכְנּתִ ְקֵרי ׁשָ י ֶּאָלא, ַאל ּתִ ִכיָנּתִ   .)א שיכנתי''ס( ׁשְ

ּקוָנא ְדָאָדם ְּוִאְלָמֵלא ַהאי ּתִ יב. ָלא ָקִאים ָעְלָמא, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ְיָי  )משלי ג(, ּ
ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ֵעיֵני ְיָי)בראשית ו( ּוְכִתיב. ּבְ   . ְוָנח ָמָצא ֵחן ּבְ

ַהאי מֹוָחא, ְוָתאָנא ְלָיין ּבְ ְלהו מֹוִחין ּתַ ּּכֻ ָלָלא ְדֹכָלא הואְו. ּ ַּהָחְכָמה הוא ּכְ ּ ְוָדא . ּּ
ּקוָנא ְדָאָדם, ָחְכָמה ְסִתיָמא ן ּתִ ּקַ ִקיף ְוִאְתּתָ ְּדָבה ִאְתּתָ ּ ּ ּקוֵניה, ּ ָבא ּכָֹלא ַעל ּתִ ְּלִאְתַייּשְׁ ּ ּ ,

ַאְתֵריה ל ַחד ּבְ ִל)קהלת ז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּכָ ָרה ׁשַ עֹוז ֶלָחָכם ֵמֲעׂשָ , יִטיםּ ַהָחְכָמה ּתָ
ֵליָמא ְדָאָדם ּקוָנא ׁשְ ְּדִאיּנון ּתִ ּ ּ ּקוָנא ִדְלגֹו. ּ ְּוָאָדם הוא ּתִ ּ יה ָקִאים רוָחא, ּ ִּמּנֵ הדא הוא (. ּ

  )דאיהו בלגו לגו,  כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב)שמואל א טז(, דכתיב
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2227דף [ -ּ

ּקוָנא ְדָאָדם ּוְבַהאי ּתִ ּ ֵלימוָתא ְמֵהיְמנוָת, ּ ִּאְתֲחֵזי ׁשְ ּא ְדֹכָלאּ ְּדָקִאים ַעל ּכוְרְסָייא, ּ ּ ּ .
יב ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה)יחזקאל א(, ִּדְכּתִ ּ וְדמות ּכְ ּ ַוֲארו ִעם )דניאל ז(ּוְכִתיב . ּ

יק יֹוַמָיא ְמָטה וְקָדמֹוִהי ַהְקְרבוִהי ַבר ֱאָנׁש ָאֵתה ֲהָוא ְוַעד ַעּתִ ַמָיא ּכְ ֲּעָנֵני ׁשְ ּ אן . ּ ַעד ּכָ
הֹון. ּוְבִריָרן ַטֲעִמין. ּיָמאן ִמִליןְסִת ַגח ּבְ ָאה חוָלֵקיה ְדַמאן ְדָיַדע ְוַיׁשְ ַּזּכָ ּ ּ הֹון. ּ . ְוָלא ִיְטֵעי ּבְ

ְּדִמִלין ִאֵלין ָלא ִאְתְיִהיבו ּּ ֶּאָלא ְלָמאֵרי ְמִדין וְמַחְצֵדי ַחְקָלא, ּ ּ ְּדָעאלו ְוַנְפקו, ּ ּ יב. ּ , ִּדְכּתִ
ִרים)הושע יד( י ְיׁשָ לו ָבם ּכִ ׁשְ ִעים ִיּכָ ּ ַדְרֵכי ְיָי ְוַצִדיִקים ֵיְלכו ָבם ופֹוׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ ָכה ַרּבִ ִמִלין ִדיָלן, ְּוָאִרים ַקֵליה ְוָאַמר, ּבָ ִּאי ּבְ ְלָיין ָהָכא, ּ ְּדִאְתּגַ ּ ,
ִאָדָרא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ִניזו ַחְבַרָייא ּבְ ִּאְתּגְ ּ ּ ָלקו ֵמ, ּּ ְּוִאְסּתְ ִפיר ֲהָוה, ַהאי ָעְלָמאּ ָּיאות ְוׁשַ ּ ,

ֵני ָעְלָמא ְלָיין ְלַחד ִמּבְ ִגין ְדָלא ִאְתּגַ ּּבְ י, ָהָדר ְוָאַמר. ּ יָקא , ַהְדִרי ּבִ יה ְדַעּתִ ֵלי ָקּמֵ ְּדָהא ּגַ ּ ּּ
יִקין ְּדָהא ָלא ִליָקָרא ִדיִלי ֲעִביְדָנא, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ְּדַעּתִ ְּדֵבית ְוָלא ִליָקָרא , ּ

א ְּוָלא ִליָקָרא ְדַחְבַרָייא ִאֵלין, ַאּבָ ּ אֹוְרחֹוי, ּ ִגין ְדָלא ִיְטעון ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ְּוָלא ַיֲעלון , ּ
ִכּסוָפא ְלַתְרֵעי ַפְלְטרֹוי ּּבְ יֵדיהֹון, ּ חון ּבִ הֹון. ְּוָלא ִיּמְ ָאה חוָלִקי ִעּמְ   .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ

ָנא ַּרָייא ֵמַההוא ִאָדָראַּעד ָלא ַנְפקו ַחְב, ּתָ י )א''א ע''ע ע''צ(ִּמיתו , ּ ִרּבִ י יֹוֵסי ּבַ  ִרּבִ
י ִחְזִקָיה, ַיֲעֹקב י ֵייָסא, ְּוִרּבִ ְּוָחמו ַחְבַרָייא. ְוִרּבִ ין , ּ ַּדֲהוֹו ַנְטִלין לֹון ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּ

ַההוא ַפְרָסא ּּבְ ְמעֹון ִמָלה. ּ י ׁשִ ָככו, ְּוָאַמר ַרּבִ ּתְ ֵזָרה , ָצַווח ְוָאַמר. ְּוִאׁשְ לֹום ּגְ א ַחס ְוׁשָ ּמָ ׁשֶ
א ׁשָ ַזר ֲעָלָנא ְלִאְתַעּנְ ה , ִאְתּגְ ֵלי ִמיֹוָמא ְדָקִאים ֹמׁשֶ ְּדִאְתְגֵלי ַעל ְיָדָנא ַמה ְדָלא ִאְתּגְ ּ ּּ

ַּעל טוָרא ְדִסיַני יב, ּ ִעים)שמות לד(, ִּדְכּתִ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ם ִעם ְיָי ַאְרּבָ . ' ַלְיָלה ְוגֹו ַוְיִהי ׁשָ
ִגין ָדא ִאְתֲעָנׁשו. ַמה ֲאָנא ָהָכא ִּאי ּבְ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

ַמע ָקָלא ְמעֹון, ׁשָ י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ָאה חוָלָקך ְוַחְבַרָייא, ַזּכָ ַּזּכָ ְ ֲהָדך, ּ ְִאֵלין ְדַקְייִמין ּבַ ּ ּ ,
ֵלי ֵלי ְלכֹון ַמה ְדָלא ִאְתּגְ ְּדָהא ִאְתּגְ ּ ְלָכל ֵחיָלא ִדְלֵעיָלאּ א ֲחֵזי) ב''ד ע''דף קמ(, ּ , ֲאָבל ּתָ

ִתיב יב ְדָלֶתיָה)יהושע ו( ,ְּדָהא ּכְ ה וִבְצִעירֹו ַיּצִ ֶדּנָ ְבכֹורֹו ְיַיּסְ ּ ּבִ י . ּ ן ְדִבְרעו ַסּגִ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ
יף ֲעָתא ָדא ְדִאְתְנִסיבו, ְוַתּקִ ׁשַ ְתהֹון ּבְ ִּאְתָדָבקו ַנְפׁשַ ּ ּ ּ ֵלימוָתא , ָּאה חוָלֵקיהֹוןַזּכָ. ּ ׁשְ ְּדָהא ּבִ ּ

ָלקו   )אמאי מיתו, דלא הוה כן לאינון דהוו קמייהו(. ִּאְסּתָ

אָנא ְלָיין ִמִלין, ּתָ עֹוד ְדִאְתּגַ ּּבְ ּ ִאין, ּ ּתָ  ְוָקָלא )דאינון רתיכין(, ִּאְתְרִגיׁשו ִעָלִאין ְוּתַ
ין ָעְלִמין ְדָהא ִמִל ָמאָתן ְוַחְמׁשִ ַער ּבְ ִּאּתְ ְלָייןּ א ִאְתּגַ יִקין ְלַתּתָ  )א ועוד''נ(ְוַעד , ין ַעּתִ
ִאיּנון ִמִלין ָמַתְייהו ּבְ ָמן ִנׁשְ ּסְ ְּדִאֵלין ִמְתּבַ ּּ ּ יָקה, ּ ְנׁשִ ָמַתְייהו ּבִ ַההוא , ַּנְפָקא ִנׁשְ ר ּבְ ְּוִאְתַקּשָׁ

ְּוַנְטִלין ְלהו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ַּפְרָסא ְּוַסְלִקין לֹון ְלֵעיָלא, ּ ום ְדָעאֻלן . ֲּאַמאי ִאֵליןַו. ּ ִּמּשׁ ּ
ְּוָלא ַנְפקו ִזְמָנא ַאֲחָרא ִמן ַקְדַמת ְדָנא ְּוֻכְלהו ַאֲחִריֵני ָעאלו ְוַנְפקו, ּ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָלָתא, ָאַמר ַרּבִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדָהֵני ּתְ ָמה ַזּכָ ּּכַ ָאה חוָלָקָנא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי , ּ ְּוַזּכָ ּ
ִגין ָדא ְנָיינות ְוָאַמרָנַפ. ּּבְ ְלֶכם )דברים ד(, ּק ָקָלא ּתִ ְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ַחִיים ּכֻ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ּ ְוַאּתֶ ּ

ָּקמו ְוַאְזלו. ַּהיֹום ֵלי ָסִליק ֵריִחין. ּ ּכְ ָכל ֲאָתר ַדֲהוֹו ִמְסּתַ ה. ּּבְ ַמע ִמיּנָ ְמעֹון ׁשְ י ׁשִ , ָּאַמר ַרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2228דף [ -ּ

ִגיָנן ָרך ּבְ ְְדָעְלָמא ִמְתּבְ ּ ַנֲהִרין ַאְנפֹוי ְדֻכְלהוַּוֲהוו. ּ ּּ ֵני ָעְלָמא , ּ ְוָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ּבְ
הו ָלא ּבְ ּכְ   .ְּלִאְסּתַ

אָנא ָרה ָעאלו, ּתָ ַבע ַנְפקו, ֲּעׂשָ ְמעֹון, ְּוׁשֶ י ׁשִ א ָעִציב. ַּוֲהָוה ַחֵדי ַרּבִ י ַאּבָ יֹוָמא . ְוִרּבִ
א ִעּמֵ י ַאּבָ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ְמעֹון ִמָלה, ּיהַחד ֲהָוה ָיִתיב ַרּבִ י ׁשִ ְּוָחמו ְלִאֵלין , ָּאַמר ַרּבִ ּ
ָלָתא ַדֲהוֹו ַמְייִתין ְלהֹון ַמְלֲאִכין ִעָלִאין ּּתְ ִניִזין ְוִאָדִרין ִדְלֵעיָלא, ּ ּוְמַחְזָיין ְלהו ּגְ ּ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

טוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא. ְּיָקָרא ִדְלהֹון ַּוֲהוו ַעְייֵלי לֹון ּבְ ּ ּ אַנ. ּ י ַאּבָ יה ְדִרּבִ ּח ַדְעּתֵ ּ ּ.  

אָנא ְמעֹון, ּתָ י ׁשִ י ַרּבִ ֵּמַההוא יֹוָמא ָלא ַאְעדו ַחְבַרָייא ִמּבֵ ּ ּ ְמעֹון . ּ י ׁשִ ְוַכד ֲהָוה ַרּבִ
ן ֶאָלא ִאיּנון, ְּמַגֶלה ָרִזין ּמָ ִחין ּתַ ּכְ ּתַ ָּלא ִמׁשְ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ְבָעה ֲאָנן , ַּוֲהָוה ָקאֵרי ְלהו ִרּבִ ׁשִ

יב. ֵני ְיָיֵעי ַמר)זכריה ד(, ִּדְכּתִ ְבָעה ֵאֶלה ֵעיֵני ְיָי ְוָעָלן ִאּתְ א. ּ ׁשִ י ַאּבָ ֲאָנן , ָאַמר ִרּבִ
יָתא ּבֹוִציֵני ִביָעָאה, ׁשִ ִביָעָאה ְדֹכָלא. ְּדַנֲהָראן ִמּשְׁ ַּאְנּתְ הוא ׁשְ ּ ְּדָהא ֵלית ִקיוָמא . ּ ּ

יָתא ִביָעָאה, ְלׁשִ ר ִמּשְׁ ֵל. ּבַ ְּדֹכָלא ּתָ ִביָעָאהּ ׁשְ ת. י ּבִ ּבָ י ְיהוָדה ָקאֵרי ֵליה ׁשַ ִּרּבִ ְּדֻכְלהו , ּ ּּ
ְרִכין יה ִמְתּבָ יָתא ִמּנֵ יב, ּׁשִ ת ַלְיָי)שמות כ(, ִּדְכּתִ ּבָ ת ַלְיָי ֹקֶדׁש, ֹקֶדׁש ַלְיָי,  ׁשַ ּבָ , ַמה ׁשַ

ת ַלְיָי ֹקֶדׁש ּבָ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ   .ּאוף ַרּבִ

ְמעֹון י ׁשִ ַוו, ָאַמר ַרּבִ ְעֵרי, ְּהָנא ַעל ַההוא ַחִגיר ַחְרָצןּּתַ ָּמאֵריה ְדׂשַ ֲאַמאי ָלא , ּ
ֵבי ִאָדָרא ִדיָלן ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ין, ּ ְלָיין ִמִלין ִאֵלין ַקִדיׁשִ ִזְמָנא ְדִאְתּגַ ּּבְ ּּ ּ ָּאָתא ֵאִלָיהו, ַּאְדָהִכי. ּ ּ ,

ַאְנפֹוי ּוְתַלת ַקְטפֹוֵרי ְנִהיִרין ּבְ י ׁשִ. ּ ִכיַח ֹמר , ְמעֹוןָּאַמר ֵליה ַרּבִ ַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשְ
ַקְרדוָטא  ִליָפא ְדָמאֵריה)א בקרטמא''ס(ּּבְ ּ ּגְ יֹוָמא ְדִהלוָלא, ּ ּּבְ ּּ.  

ִריך הוא, ָּאַמר ֵליה א ּבְ יה קוְדׁשָ ִרירו ַקּמֵ ַבע יֹוִמין ִאְתּבְ י ׁשֶ ַּחֶייך ִרּבִ ּ ּ ְּ ָ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ
יה ְכֻחן ִעּמֵ ּתַ ְּדֵייתון ְוִיׁשְ ּ ֵבי ִאָדָרא ִדְלכֹון, ּ ַּעל ָלא ַעִייְלּתון ּבְ ּ ָחא, ּ ּכְ ּתַ ין , ּוָבֵעיָנא ְלִאׁשְ ַזּמִ

ַכְתפֹוי  , ובעינא קמיה לאשתכחא, ואנא הוה זמין תמן, ל שכן צריך לומר''א נ''ס(ָקִטיר ּבְ

ִריך הו,  ְוָלא ָיִכיְלָנא)וכדין קטיר בכתפוי א ּבְ ַדְרִני קוְדׁשָ ְּדַההוא יֹוָמא ׁשָ ּ ּ ין , אְּ ד ִנּסִ ְלֶמְעּבַ
ַאְרמֹוָנא , ְּלַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְוַחְברֹוי ְּדִאְתְמָסרו ּבְ א)א בקרוניא''ס(ּ ָנא , ּ ְדַמְלּכָ ְוַאְרִחיׁשְ

א ִנּסָ א, ְּלהו ּבְ ְּדָרֵמיָנא ְלהו ּכֹוָתָלא ְדֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ ּ ִקְטרֹוי, ּ ִעים , ְּוִאְתְקָטרו ּבְ ְּדִמיתו ַאְרּבָ ּ
יַוֲחִמ ּכֵ ה ַפְרַדׁשְ ּּשָׁ ַּוֲאִפיְקָנא ְלַרב ַהְמנוָנא ְוַחְברֹוי ְוָרֵמיָנא . ּ  לֹון ְלִבְקַעת )א ואוליכנא''ס(ּ
ִזיבו, אֹונֹו ּתְ ְייהו ָנֲהָמא וַמָייא. ְּוִאׁשְ ְּוַזִמיְנָנא ַקּמַ ּ ָלָתא יֹוִמין, ּ ְּדָלא ַאְכלו ּתְ ְּוָכל ַההוא . ּ

ְייהו ִדיְלָנא ִמּנַ   .ּיֹוָמא ָלא ּבָ
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ְבָנא ל ִאיּנון ַסְמִכין, ְוַכד ּתַ ְחָנא ַפְרָסא ְדָנְטלו ּכָ ּכַ ַּאׁשְ ּ ּ ּוְתַלת ִמן ַחְבַרָייא ֲעָלה, ּ ּּ ,
ִאיְלָנא לֹון ִריך הוא. ְוׁשָ א ּבְ ְּוָאְמרו חוָלָקא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְמעֹון ְוַחְברֹוי, ְּ י ׁשִ ֵּמִהלוָלא ְדַרּבִ ּ ּ .

ְמעֹון י ׁשִ ָאה ַאְנּתְ ַרּבִ ָאה חוָלָקך, ַזּכָ ְְוַזּכָ ך, ּ ְְוחוָלָקא ְדִאיּנון ַחְבַרָייא ְדַיְתִבין ַקּמָ ּ ּ ּ ָמה . ּּ ּכַ
ָקנו ְלכֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ין ִאְתּתָ ַּדְרּגִ ּ ָמה ּבֹוִציִנין ִדְנהֹוִרין ְזִמיִנין ְלַנֲהָרא ְלכו. ּ ּּכַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2229דף [ -ּ

  ]א''עה ''דף קמ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ן ָיִאיר ָחמוך, ְוּתָ י ִפְנָחס ּבֶ ְתִרין ְלִרּבִ ין ּכִ ִגיָנך ִאְתַעָטרו ַחְמׁשִ ְיֹוָמא ֵדין ּבְ ְּ ּ ּ ַוֲאָנא . ּּ
ָכל ִאיּנון ַנֲהֵרי ְדטוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא יה ּבְ ֲּאִזיְלָנא ִעּמֵ ּ ּ ּ ּ יה, ּ ִריר דוְכּתֵ ְּוהוא ּבָ ּ ּ ּ ,

ן ּקַ ַקְרטוָפא , ּ ָאַמר ֵליה)'ואנא הא חזינא דהא בריר וכוא ''ס(. ְוִאְתּתָ ְּקטוִרין ַצִדיַקָייא ּבְ ּ ּּ
ֵתי )א''ה ע''דף קמ(, ְּדִעְטִרין ּבָ י ְוׁשַ ֵריׁש ַיְרֵחי וִבְזַמּנֵ ַאר יֹוִמין, ּּבְ ל ׁשְ יר ִמּכָ   .ַיּתִ

ל ִאיּנון ִדְלַבר, ָּאַמר ֵליה ְּוַאף ּכָ יב, ּ ָחְדׁשֹו וִמֵדי  ְוָהָיה)ישעיה סו(, ִּדְכּתִ ּ ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ
תֹו ְוגֹו ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ן ַצִדיַקָייא, ִּאי ִאֵלין ַאְתָיין. 'ׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָחְדׁשֹו. ּ ה, ִּמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ום . ָלּמָ ִּמּשׁ

א ְּדִמְתַעְטֵרי ֲאָבָהָתא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ תֹו. ּ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ּוִמֵדי ׁשַ ִב, ּ ְּדִמְתַעָטר ׁשְ ּיָעָאה ְדָכל ִאיּנון ּ ּ
יָתא יֹוִמין יב, ׁשִ ִביִעי ְוגֹו)בראשית ב(, ִּדְכּתִ   .'ְ ַוְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת יֹום ַהּשְׁ

ְמעֹון י ׁשִ יָתא, ְּוַאְנּתְ הוא ַרּבִ ִביָעָאה ְדׁשִ יר ִמּכָֹלא, ּׁשְ ָדׁש ַיּתִ ֵהא ִמְתַעָטר וִמְתּקַ ּּתְ ּ ּ ּ .
ְכִח ּתַ ּוְתַלת ִעדוִנין ְדִמׁשְ ּ ּ ִביָעָאהּ ׁשְ ִגיָנך , ין ּבִ ְְזִמיִנין ַחְבַרָייא ִאֵלין ַצִדיַקָייא ְלִאְתַעְדָנא ּבְ ּ ּּ ּ

ד)ישעיה נח(ּוְכִתיב . ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש ְיָי ְמכוּבָ ּבָ ַּמאן הוא . ּ ְוָקָראָת ְלׁשַ
ן יֹוָחאי. ְקדֹוׁש ְיָי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּדִאְקֵרי ְמכו, ָּדא ִרּבִ ָעְלָמא ֵדיןּ ד ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבָ עד . ּ

ָניו ֵלאֹמר ּכֹה ְתָבַרכו ְוגֹו)'במדבר ו(כאן האדרא קדישא רבא  ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ּ ַדּבֵ ּ' .
י ִיְצָחק ָפַתח ְוָאַמר  ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני )תהלים קג(, ִּרּבִ

רוך הוא. יםָבִנ דֹוׁש ּבָ דֹוָלה ַהִיְרָאה ִלְפֵני ַהּקָ ָמה ּגְ ּּכַ ְּ ְכַלל ַהִיְרָאה ֲעָנָוה, ּ ּבִ ּוִבְכַלל , ּׁשֶ
ֵיׁש ּבֹו ִיְרַאת ֵחְטא. ָּהֲעָנָוה ֲחִסידות ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֵאינֹו ְיֵרא , ִּנְמָצא ׁשֶ ֻכָלן וִמי ׁשֶ נֹו ּבְ ֶּיׁשְ

ַמִים   .ּ ֲחִסידותֵאין ּבֹו ֹלא ֲעָנָוה ְוֹלא, ׁשָ

ִּפּקוָדא רעיא מהימנא  ָכל יֹוָמא)ב''כ(ּ א ּבְ ֲהָנא ַית ַעּמָ ְזִקיפו , ּ ָדא ְלָבְרָכא ּכַ ּּבִ
ָען ּבְ ָכל יֹוָמא. ְּדֶאּצְ ְרָכָתא ּבְ א, ּוְלָבְרָכא ּבִ ְרָכאן ֵעיָלא ְוַתּתָ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ָעאן . ְּלִאׁשְ ּבָ ְּדָהא ֶאּצְ

ָרָזא ִעָלָאה ָמאָלא, ָּחֵמׁש ִדיִמיָנא.  ּגֹו ָחֵמׁשָחֵמׁש, ַּקְייָמן ּבְ , ָּחֵמׁש ִדיִמיָנא. ְּוָחֵמׁש ִדׂשְ
ָמאָלא ָבָחא ְיֵתיָרא ַעל ִאיּנון ִדׂשְ ִּאיּנון ׁשְ ּ ִגין, ּ ָבָחא ְיֵתיָרא , ּבְ ְּדָהא ְיִמיָנא ִאית ֵליה ׁשְ ּ

ָמאָלא ֲהָנא ַית ַעּמָ. ַעל ׂשְ ִריך ּכַ ִבְרָכָתא ְדָקא ּבָ ְְוַעל ָדא ּבְ ּ ְטִריך ְלַזְקָפא ְיִמיָנא , אּ ְִאּצְ

ָמאָלא ֵעיָנא ָטָבא. ַעל ׂשְ ּוְלַעְייָנא ּבְ ּ.  

ֲהָנא ָען, ְּוַכד ָפִריׂש ְידֹוי ּכַ ּבְ ְרָיא ַעל ִאיּנון ֶאּצְ א ׁשַ ִכיְנּתָ ִריך הוא , ּׁשְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְרָכאן ִאיּנון ּבִ יה ְדַכֲהָנא ּבְ ַכם ִעּמֵ ִּאְסּתְ ּ ָר. ּ אְוִיׂשְ ֵרין ִסְטִרין ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ְרִכין ִמּתְ . ֵּאל ִמְתּבָ
ָען, ֵּמֵעיָלא ּבְ ְרָיא ַעל ִאיּנון ֶאּצְ א ְדׁשַ ִכיְנּתָ ּׁשְ ְְוַכֲהָנא ְדָקא ְמָבֵרך. ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִּמִלין ְדָקא ַעְבֵדי, ּתָ ִּמְתָעִרין ִמִלין ְלֵעיָלא, ּ ָען. ּ ּבְ ְפִריׁשו ְדֶאּצְ ַגְווָנא ָדא ּבִ ּּכְ ּ ּ 
א ְרָיא ֲעָלן, ְּדַכֲהָנא ְלַתּתָ א ְלֵמיֵתי וְלׁשַ ִכיְנּתָ ָעַרת ׁשְ ָעְלָמא. ִּאּתְ ָמה ִמִלין ִאיּנון ּבְ ְּוֵכן ּכַ ּ ,

ְּדִמְתֲעִרין ִמִלין ְלֵעיָלא ּ א. ּ ּתָ ִאְתָערוָתא ִדְלּתַ ְּדָהא ּבְ ּ ַער ֵחיָלא ַאֲחָרא ְלֵעיָלא, ּ ְוָהא . ִּאּתְ
ה דוְכ ַכּמָ ּאֹוִקיְמָנא ּבְ יּ ְּוַהְיינו ַטֲעָמא ְדלוָלב. ּתֵ ּ ְּוַהְיינו ַטֲעָמא ְדׁשֹוָפר, ּ ה ִאיּנון . ּ ּוְכּמָ ּ
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ָען ּבָ ר ֶאּצְ ְווָנא ֶעׂשֶ ַהאי ּגַ ְרָייא ָעַלְייהו, ּבְ א ְלׁשַ ִכיְנּתָ ין . ִּמְתָעֵרי ׁשְ ר ַדְרּגִ ִּמְתָעֵרי ֶעׂשֶ
ֲעָתא ֲחָד, ַּאֲחָרִנין ְלֵעיָלא ְלַאְנָהָרא ׁשַ   .אְּוֹכָלא ּבְ

ָנא, ְּוַעל ָדא ְזִקיפו ְלַמּגָ ָען ּבִ ּבְ ָּאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַזְקָפא ֶאּצְ לֹוָתא, ּ ּצְ , ֶּאָלא ּבִ
אן ִריך הוא, ּוְבִבְרּכָ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּוִבׁשְ ּ ָמא , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְּ ֲערו ִדׁשְ ְּדִאיּנון ַאּתְ ּ ּ ּ
א ְּוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ַּקִדיׁשָ ָעאןְזִקיפ. ּ ּבְ ּו ְדֶאּצְ ַההוא ְזִקיפו ִדְלהֹון, ּ ְּמָמָנן ּבְ ּ ָרה , ּ ֲעׂשְ
ִליִטין ָמה ְדאוְקמוָה, ּׁשַ ּּכְ ּ ֵעיָנא ָטָבא. ּ ֵעי ְלָבְרָכא ּבְ א, ְוַכֲהָנא ּבָ ִכיְנּתָ מוָתא ִדׁשְ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ּ ,

ַמר ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

ֲעָתא ְדִבְרְכָתא ָדא ָנְפָקא ִמפוֵמ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּיה ְדַכֲהָנאּּ ין ַאְתָוון, ּ ּתִ ָנְפִקין , ִּאיּנון ׁשִ
ְרִקיָעא ין ַרְבְרִבין, ְוָטִסין ּבִ ּתִ ל ָאת ְוָאת, ּוְמָמָנן ׁשִ ל ִאֵלין . ַעל ּכָ ְּוֻכְלהו אֹוָדן ַעל ּכָ ּּ

ְרָכאן ִבְרָכן ִאֵלין. ּבִ ין ַאְתָוון ּבְ ּתִ ין ִר. ַּמאי ַטֲעָמא ׁשִ ּתִ ָרֵאל ׁשִ ִגין ְדִיׂשְ ְוָרָזא , ּּבֹוא ִאיּנוןּּבְ
ין ִרּבֹוא ַקְייִמין ְבָעְלָמא ּתִ   .ְּוָכל ַחד ְוַחד ִאיהו ַחד ִרּבֹוא, ְּדׁשִ

א ְדָנְפָקא ֵמַהאי ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ְרְסָייא ִדְלֵעיָלא, ּ ַּעד ַההוא ּכֻ ּ ְּוֹכָלא . ּ
א ִעָלָאה ִכיְנּתָ א, ּׁשְ ּתָ א ִדְלּתַ ִכיְנּתָ ּוׁשְ ְרָכָאן, ּ ִאיּנון ּבִ ַכֲהָנא ּבְ ין , ּאֹוָדן ּבְ ּתִ ְּוָכל ִאיּנון ׁשִ

ִתיב. ְמָמָנן ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבַרֵכם, ְּוַעל ָדא ּכְ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מו ֶאת ׁשְ א . ְּוׂשָ ּוְכֵדין קוְדׁשָ ּ
ָרֵאל ִריך הוא ְמָבֵרך לֹון ְלִיׂשְ ְּבְ   )א''ג ע''פ' ג לכבד אב וכו''פקודא כ( )כ''ע(. ְּ

אָנא ָיָצא ִמן ַהִיְרָאה, ּתָ ִּמי ׁשֶ ֲעָנָוה, ּ ׁש ּבַ ֻכְלהו, ֲעָנָוה ָעִדיף, ְוִנְתָלּבַ ְּוִנְכַלל ּבְ ֲהָדא . ּ
ַמִים.  ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי)משלי כב(, ּהוא ִדְכִתיב ֵיׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ ל ִמי ׁשֶ זֹוֶכה , ּּכָ

ֵיׁש ּבֹו ֲעָנָוה. ַלֲעָנָוה ל ִמי ׁשֶ ַמִים. ּזֹוֶכה ַלֲחִסידות, ּּכָ ֵיׁש ּבֹו ִיְרַאת ׁשָ זֹוֶכה , ְּוָכל ִמי ׁשֶ
יב ֵעֶקב ֲעָנָוה ִיְרַאת ְיָי, ַלֲעָנָוה. ְּלֻכָלם יב ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד , ַּלֲחִסידות. ִּדְכּתִ ִּדְכּתִ

  .עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו

  ]ב''ה ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

אָנא ל ָאָדם ׁשֶ, ּתָ ֵּיׁש ּבֹו ֲחִסידותּכָ ֲהָדא . ְיָי ְצָבאֹות) ב''ה ע''דף קמ(ְִנְקָרא ַמְלַאך , ּ
י ַמְלַאך ְיָי )מלאכי ב( ,ּהוא ִדְכִתיב ְמרו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו ּכִ ְפֵתי ֹכֵהן ִיׁשְ י ׂשִ ְ ּכִ ּ ּ ּ ּּ
ְִמְפֵני ַמה ָזָכה ּכֵֹהן ְלִהָקֵרא ַמְלַאך ְיָי ְצ. ְּצָבאֹות הוא י ְיהוָדה. ָבאֹותּ ַמה , ָּאַמר ִרּבִ

ַּאף ּכֵֹהן ַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות ְלַמָטה, ּכֵֹהן ְלַמְעָלה, ְַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות ְ.  

ְוַמאן הוא ַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות ְלַמְעָלה ּ דֹול''ֶזה ִמיָכֵא. ּ ר ַהּגָ ל , ל ַהּשַׂ ְּדָאֵתי ֵמֶחֶסד ׁשֶ
דֹול ׁשֶ, ַמֲעָלה ְבָיכֹול, ל ַמֲעָלהְּוהוא ּכֵֹהן ּגָ א, ּכִ ּתָ דֹול ִדְלּתַ ְִאְקֵרי ַמְלַאך ְיָי , ּּכֵֹהן ּגָ

ְטָרא ְדֶחֶסד, ְצָבאֹות ום ְדָאֵתי ִמּסִ ִּמּשׁ ּ ך. ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי. ַּמהו ֶחֶסד. ּ ְוְבִגין ּכַ ּכֵֹהן ָלא , ּ
ְטָרא ְדִדיָנא ַכח ִמּסִ ּתְ ִגין ַהִיְרָאה, ַמאי ַטְעָמא ָזָכה ּכֵֹהן ְלֶחֶסד. ִּאׁשְ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ

  . ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו)תהלים קג(
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א. ּעֹוָלם ְועֹוָלם ַמהו ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ַקן ּבְ ָמה ְדִאְתּתָ י ִיְצָחק ּכְ ָּאַמר ִרּבִ ּ , עֹוָלם ַחד, ּ
ֵרי י ִחָייא ִאי ָהִכי ִמן ָה. ְועֹוָלם ּתְ ֵעי ֵליהָּאַמר ִרּבִ ֵרי , ָּאַמר ֵליה. ּעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמּבָ ּתְ
ְּוִאְתַהְדרו ְלַחד. ָּעְלֵמי ִניְנהו ְסּתֹום ְדָבִריך. ּ י ִיְצָחק ַעד ָמַתי ּתִ י ֶאְלָעָזר ְלִרּבִ ְָאַמר ִרּבִ ִמן . ּ

ָלָלא ְדָרָזא ִעָלָאה, ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ּּכְ ָּאָדם ִדְלֵעיָלא, ּ אְוָאָדם , ּ ּתָ ְּוַהְיינו עֹוָלם , ִּדְלּתַ
נֹות עֹוָלם, ּוְכִתיב ְיֵמי עֹוָלם. ְועֹוָלם א ִעָלָאה, ּוְכִתיב ׁשְ ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ּ .

ְּדָכל ַמאן ְדִאיהו ָדִחיל ַחָטָאה, ַעל ְיֵרָאיו ּ ּ ּ י ֶאְלָעָזר. ֵאיָמַתי. ִאְקֵרי ָאָדם, ּ , ָאַמר ִרּבִ
יה ְּדִאית ּבֵ ָלָלא ְדֹכָלא, ּ ִיְרָאה ֲעָנָוה ֲחִסידותּ ּּכְ ּ.  

י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ֵניָנן ָאָדם ּכְ ְּוָהא ּתָ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהָכא הוא. ּ ּ ּ ,
ְכָלָלא ְדָאָדם א, ּּבִ ר ְדַכר ְונוְקּבָ ְּדַמאן ְדִאְתַחּבָ ּ ּ ּוְכֵדין ָדִחיל ֲחָט, ִאְקֵרי ָאָדם, ּ ְוֹלא . ָאןּ

יה ֲעָנָוה ְרָיא ּבֵ ּעֹוד ֶאָלא ׁשַ יה ֶחֶסד. ּ ְרָיא ּבֵ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדׁשַ ּ ַכח ְדַכר . ּ ּתְ ּוַמאן ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ
א יה ֹלא ִיְרָאה ְוֹלא ֲעָנָוה ְוֹלא ֲחִסידות, ְּונוְקּבָ ָּלא ֲהוֹו ּבֵ ָלָלא . ּ ך ִאְקֵרי ָאָדם ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ
ְּדֹכָלא יה ֶחֶסד, ְּדִאְקֵרי ָאָדםְוֵכיָון , ּ ְרָייא ּבֵ יב, ּׁשַ י עֹוָלם ֶחֶסד )תהלים פט(, ִּדְכּתִ  ָאַמְרּתִ

ֶנה ְוגֹו ָנָאה. 'ִיּבָ א, ְוָלא ָיִכיל ְלִאְתּבָ ַכח ְדַכר ְונוְקּבָ ּתְ ִּאי ָלא ִאׁשְ ּ.  

ָלָלא ְדָא. ּוְכִתיב ְוֶחֶסד ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ָּדָבר ַאֵחר ְוֶחֶסד . ָדםְּיֵרָאיו ּכְ
ְטָרא ְדֶחֶסד, ְיָי ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ֲהֵני ְדָאתו ִמּסִ ִּאֵלין ִאיּנון ּכַ ּ ּ ּ ְּוַאֲחִסינו ַאֲחָסָנא ָדא , ּ ּ

א ּתָ ְּדָנִחית ֵמעֹוָלם ִדְלֵעיָלא ְלעֹוָלם ִדְלּתַ ּ א, ַעל ְיֵרָאיו. ּּ ּתָ ֲהֵני ִדְלּתַ יב, ּּכַ  )ויקרא טז(, ִּדְכּתִ
ְכָלָלא ְדָאָדםְוִכ ְלָלא ּבִ יתֹו ְלִאְתּכַ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ֶּפר ּבַ ּּ ום ְדָזָכה , ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים. ּ ִּמּשׁ ּ

ִנים י ְיהוָדה. ִלְבֵני ּבָ ֵעי ֵליה, ַּמהו ְוִצְדָקתֹו, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ִרּבִ ְּוַחְסדֹו ִמּבָ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ַּהְיינו ָרָזא ְדָתֵנ, ָאַמר ִרּבִ ֹזאתּ ָחה זֹאת )בראשית ב(, יָנן ּבְ י ֵמִאיׁש ֻלּקֳ . ּּכִ
ה)בראשית ב( ּוְכִתיב ֵרא ִאּשָׁ ִאיׁש,  ְלֹזאת ִיּקָ ִליַלת ּבְ ְּדַהְיינו ֶחֶסד, ְוֹזאת ִאְתּכְ ְוֹזאת , ּ
א ְטָרא ְדִחָווָרא ָדא. ֶּחֶסד ְדַכר. ּנוְקּבָ ך ְדַכר ְדָאֵתי ִמּסִ ּוְבִגין ּכַ ּ ּ ּ ּ ְוֹזאת . ִאְקֵרי ֶחֶסד, ְּ

ְּדַאְתָיא ִמְסַטר סוָמָקא, ִאְתְקֵרי ֶצֶדק ה. ּ ך ִאְקֵרי ִאּשָׁ ְוְבִגין ּכַ יב ְוִצְדָקתֹו. ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ ,
ת זוגֹו, ִּצְדָקתֹו ְדֶחֶסד. ַמאי ְוִצְדָקתֹו ָדא, ּּבַ ְסָמא ָדא ּבְ ְּדִאְתּבָ ֵניָנן. ּ ך ּתָ ְוְבִגין ּכַ ל ּכֵֹהן , ּ ּכָ
ת ֵאין לֹו ּבַ ֲעבֹוָדה, ּ זוגׁשֶ יתֹו, ָּאסור ּבַ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ יב ְוִכֶפר ּבַ ִּדְכּתִ ּּ.  

י ִיְצָחק ְרָיא, ָאַמר ִרּבִ א ׁשַ ִכיְנּתָ ום ְדֵלית ׁשְ ִּמּשׁ ַמאן ְדָלא ַאְנִסיב, ּ ְעָיין , ּּבְ ְוַכֲהֵני ּבַ
א ַאר ַעּמָ ל ׁשְ יר ִמּכָ א, ַיּתִ ִכיְנּתָ הו ׁשְ ְרָייא ּבְ אְּוֵכיָון ְד. ְּלַאׁשְ ִכיְנּתָ הו ׁשְ ַרת ּבְ הו , ּׁשָ ְרָיא ּבְ ּׁשַ

א. ְּוִאְקרון ֲחִסיִדים, ֶחֶסד ַָוֲחִסיֶדיך  )תהלים קמה(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּוַבְעָיין ְלָבְרָכא ַעּמָ

יך ְואוֶריך ְלִאיׁש ֲחִסיֶדך)דברים לג( ,ּוְכִתיב. ְּיָבְרכוָכה ּמֶ ָ ּתֻ ָ ום ְדַכֲהָנא ִאְקֵרי ָחִס. ָּ ּוִמּשׁ ּ , ידּ
ֵעי ְלָבְרָכא ִתיב. ּבָ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ָניו ֵלאֹמר ּכֹה ְתָבַרכו, ּ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ּבָ ַּדּבֵ . ַמאי ַטֲעָמא. ּ

ום ְדִאְקרון ֲחִסיִדים ִּמּשׁ ּ ּוְכִתיב ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה, ּ ָּ.  

  ]א''ו ע''דף קמ -' גזוהר חלק [
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ָרֵאל ָאמ ֵני ִיׂשְ ָלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּּכֹה ְתָבַרכו, ֹור ָלֶהםּּכֹה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ , ּּכֹה ְתָבַרכו. ּבְ
ִיְרָאה ֲעָנָוה, ּּכֹה ְתָבַרכו. ּבְ א. ּבַ י ַאּבָ אָנא, ּּכֹה ְתָבַרכו, ָאַמר ִרּבִ ק ִאְתְקֵרי ''ַהאי ֶצֶד, ּתָ

ְּדָכל ִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּכֹ, ה''ּכֹ ְּוַהְיינו ְדָאַמר ִרּבִ, )א מניה''נ(ה ''ּ ה, י ֶאְלָעָזרּ ה ַרּבָ . ַּמהו ַמּכָ
לֹוַמר )א דכה''ס( ה ִמן ּכֹה, ּכְ ַמְעּתָ ַעד ּכֹ)שמות ז( ּוְכִתיב. ַמּכָ ה ֹלא ׁשָ ָמה , ה'' ְוִהּנֵ ּכְ

ה י ֲאִני ְיָי)שמות ז(ּוְכִתיב . ְּדַאְגִזים ֹמׁשֶ ַדע ּכִ ֹזאת ּתֵ  ְוֹלא )שמות ז(ּוְכִתיב , ְּוֹכָלא ַחד,  ּבְ

ם ָלֹזאת )א''ו ע''דף קמ( ת ִלּבֹו ּגַ א ַאְרֵעיה, ׁשָ ִּדְזִמיָנא ְלַחְרּבָ ּ.  

ה ֶחֶסד. ּה ִמְתָעִרין ִדיִנין''ּוֵמַהאי ּכֹ ר ִעּמָ ּוִמְדִאְתַחּבָ ּ ַמת, ּ ּסְ ך. ִאְתּבַ ְוְבִגין ּכַ ִאְתְמַסר , ּ
ָסם ּכֹ, ְּדָאֵתי ֵמֶחֶסד, ָּדא ַלּכֵֹהן ֵרך ְוִתְתּבְ ִגין ְדִתְתּבָ ְּבְ ּוא ִדְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכוֲהָדא ה, ה''ּ ּ ,

לֹוַמר ִדיִנין, ּכְ ָכַחת ּבְ ּתְ ב ְדַהאי ּכֹה ִאׁשְ מון ָלה, ַּאף ַעל ּגַ ַבּסְ ּּתְ ּוְתָבְרכון ָלה, ּ ּ יב ּכֹה , ּ ִּדְכּתִ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ַהאי ֶחֶסד ְלֹכ, ְּתָבַרכו ֶאת ּבְ ָר, ה''ְּתָבַרכו ּבְ מון ָלה ָלֳקְבַלְייהו ְדִיׂשְ ּוְתַבּסְ ּ ּ ּ , ֵאלּ

ה ִדיִנין חון ּבָ ּכְ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ָאמֹור ָלֶהם ֵני ִיׂשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ ִתיב. ּ ֶּאָלא , ִּאְמרו ֹלא ּכְ
ָרּבו ַהָפִריִצים, ָאמֹור ְּלַאָפָקא ִמּשֶׁ ְּדָלא ְמַפְרְסִמין ִמָלה, ּּ ְּדָהא ָלא ִאְתְפָקדו ְלַפְרְס, ּ ָמא ּּ
ָמא יב ָאמֹור ָלֶהם, ׁשְ ַמע ִדְכּתִ יב ּכֹה . ָאמֹור ְסָתם. ַּמׁשְ יָון ִדְכּתִ ָּדָבר ַאֵחר ָאמֹור ּכֵ ּ

ִתיב ּתֹאְמרו, ְּתָבַרכו י ְיהוָדה. ֲּאַמאי ָלא ּכְ ֵני ִרּבִ ֶּאָלא ּתָ ֹּלא ָזכו , ָּזכו ָלֶהם. ָאמֹור ָלֶהם, ּ
  .ָאמֹור ְסָתם

י ִיְצָחק ָפַתח ר ָהיו )ל ידניא(, ִּרּבִ ים ֲאׁשֶ ְרָאה ְוָהֲאָנׁשִ ּ ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵיאל ְלַבִדי ֶאת ַהּמַ ּ ּ
ְרָאה ְוגֹו י ֹלא ָראו ֶאת ַהּמַ ְּוָרִאיִתי ֲאִני ָדִניֵאל ְלַבִדי. 'ִּעּמִ ֵניָנן. ּ , ִּאיְנהו ְנִביֵאי, ְוָהא ּתָ

ּוַמאן ִניְנהו, ְּוִאיהו ָלאו ָנִביא י ְזַכְרָיה וַמ. ּ ְוָהא , ִאְתָעִביד ֹקֶדׁש חֹול, ִאי ָהִכי. ְלָאִכיַּחּגַ
ִתיב ֹלא ָראו ֲּאַמאי ְדִחילו, ּּכְ ִתיב ְוָרִאיִתי ֲאִני. ּ ּוְבָדִנֵיאל ּכְ ְּוִאיהו ָלאו . ְּוָלא ָדִחיל, ּ

  .ָהא חֹול ֹקֶדׁש, ָנִביא

אָנא ִתיב , ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ֹלא ִיי)תהלים כז(ּכְ קום  ִאם ּתַ י ִאם ּתָ ָּרא ִלּבִ
ֹזאת ֲאִני בֹוֵטַח ֹזאת. ָעַלי ִמְלָחָמה ּבְ ָּהא ְדַאָמָרן ֹזאת ַעְדָבא חוָלֵקיה, ּבְ ּ , ְלִאְתַחָסָנא, ּ

ד ֵליה נוְקִמין ּוְלֶמְעּבַ ּ ִריך הוא ְלָדִוד, ְוָתָנא. ּ א ּבְ ֲּעַביד קוְדׁשָ א ִעם , ְּ ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ
ְתִרין ִעָלִא, ֲאָבָהָתא ין ְדֹכָלאּּכִ ּין ַקִדיׁשִ ּ ְּדַאֲחִסינו ֲאָבָהָתא, ּ ָּמְלכו ָיִרית ָדִוד , ְוָתאָנא. ּ ּ

ְתרֹוי ּוַבֲאָתר ַמְלכו ִדְלֵעיָלא. ִלְבנֹוי ּבַ ּ ּ ַקף, ּ ְּוַאֲחִסין הוא וְבנֹוי ָמְלכו ָדא, ִאּתָ ּ ּ ְּדָלא , ּ
ַּאְעֵדי ִמׁשוְלָטֵנהֹון ְלָדֵרי ָדִרין ּ ּ.  

ֲעָתא, ְוָתאָנא ׁשַ ַער ִלְבנֹוי ְדָדִודּבְ ְתָרא ְדַמְלכוָתא ִאּתְ ּ ְדַהאי ּכִ ּ ּ ֵּלית ַמאן ְדָקִאים , ּ
יה ְרָאה. ַּקּמֵ ְּוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵיאל ְלַבִדי ֶאת ַהּמַ נֹוי ְדָדִוד ֲהָוה, ּ ום ְדִמּבְ ִּמּשׁ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ֵני ְיהוָדה ָדִנֵיאל ֲחַנְנָיה ְו)דניאל א( ּ ַוְיִהי ָבֶהם ִמּבְ ַהאי ְדהוא . 'גֹוּ ְּוהוא ָחָמא ְוַחֵדי ּבְ ּ ּ ּ
ַטר ַאֲחָסַנת חוָלָקא ַעְדָבא ַדֲאבֹוי ִּמּסְ ום ְדֲהָוה ִדיֵליה הוא ָסִביל, ּ ּוִמּשׁ ּ ּ ּ ּ ְוַאֲחִריֵני ָלא , ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ְמעֹון. ַסְבֵלי י ׁשִ ֲעָתא ְדַהאי ּכֹ, ְּדָאַמר ִרּבִ ׁשַ ִדינֹוי''ּּבְ ַער ּבְ ֵני ָע, ה ִאּתְ ְלָמא ָלא ַיְכִלין ּבְ
  .ְּלֵמיָקם ָקֵמיה

ֲהֵני ְיַדְייהו ֲעָתא ְדַפְרִסין ּכַ ּוְבׁשַ ּ ַער ֶחֶסד ִדְלֵעיָלא, ְּדַאְתָיין ֵמֶחֶסד, ּ ִּאּתְ ר , ּ ְוִאְתַחּבָ
ַהאי ּכֹה ָרֵאל, ּבְ ַאְנִפין ְנִהיִרין ִלְבֵני ִיׂשְ ְרָכא ּבְ ָמא וִמְתּבָ ּסְ ּוִמְתּבַ ּ הֹון ִדיִנין, ּ , ְּוִאְתָעֵדי ִמּנְ

ָרֵאלֲה ֵני ִיׂשְ ָּדא הוא ִדְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכו ֶאת ּבְ ין, ּ ַאר ַעּמִ   .ְוָלא ִלׁשְ

ך ּכֵֹהן ִגין ּכַ ְתָרא ִדיֵליה ֶחֶס. ְוָלא ַאֲחָרא, ְּבְ ַער ַהאי ּכִ ִגין ְדִיּתְ ּּכֵֹהן ּבְ ּ , ַעל ְידֹוי, ד''ּ
יב, ְּדִאְקֵרי ָחִסיד ְטָרא ְדֶחֶסדְּוהוא. ָ ְלִאיׁש ֲחִסיֶדך)דברים לג(, ִּדְכּתִ ּוְכִתיב . ּ ָאֵתי ִמּסִ

ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה)תהלים קמה( ְקֵרי ְיָבְרכוָכה, ָ ֶּאָלא ְיָבְרכו ּכֹ, ַּאל ּתִ , ּּכֹה ְתָבַרכו. ה''ּ
פֹוָרׁש ם ַהּמְ ׁשֵ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש, ּּכֹה ְתָבַרכו. ּבְ   .ּבְ

אָנא י ְיהוָדה, ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנ, ָּאַמר ִרּבִ ׁשַ א ָקם וָפִריס ְידֹויּּבְ ּתָ ּא ִדְלּתַ ְתִרין , ּ ל ּכִ ּכָ
ין ִדְלֵעיָלא ִמְתָעִרין ַּקִדיׁשִ ּ ְרָכא, ּ ִנין ְלִאְתּבָ ּקְ ְּוַנֲהִרין ֵמעוְמָקא ְדֵביָרא, ּוִמְתּתַ ך , ּ ְְדִאְתְמׁשָ ּ

ִדיר ְּלהו ֵמַההוא עוְמָקא ְדָנַפק ּתָ ּ ּ ְרָכאן ְדַנְבִען, ּ ְּוָלא ָפִסיק ּבִ ּין ְלֻכְלהו ָעְלִמין ַּמּבוִע, ּ ּ
ְלהו ְקָיין ְמּכֻ ְרָכן וִמְתׁשַ ּוִמְתּבָ ּ ּּ.  

ַההוא ִזְמָנא, ְוָתאָנא יקוָתא ֲהִוי ְבָכל ָעְלִמין, ּּבְ ּתִ ְּלִחיׁשוָתא וׁשְ ּ ְּלֶמֶלך ְדָבֵעי . ּ ְ

ַמְטרֹוִניָתא ְּלִאְזַדְווָגא ּבְ ְלִחיׁשו, ּ ּוָבֵעי ְלֵמַעאל ָלה ּבִ ּ ין ִמ, ּ ׁשִ ּמָ ַההוא ִזְמָנא ְוָכל ׁשַ ְּתָעִרין ּבְ
ין ַמְטרֹוִניָתא, ּוִמְתַלֲחׁשִ א ָאֵתי ְלִאְזַדְווָגא ּבְ ָּהא ַמְלּכָ ֶנֶסת . ַמאן ַמְטרֹוִניָתא. ּ ָּדא ּכְ

ָרֵאל ָרֵאל. ִיׂשְ ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל ְסָתם. ַמאן ּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ   .ּכְ

י ִיְצָחק אָנא ָאַמר ִרּבִ ֵעי ְלַזְקָפא ְיִמי, ּתָ ָמאָלאּכֵֹהן ּבָ יב, ָנא ַעל ׂשְ  )ויקרא ט(, ִּדְכּתִ
א ַאֲהֹרן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבַרֵכם ִתיב. ְוִיּשָׂ ָבָחא ִדיִמיָנא . ְוָלא ָיָדיו, ָידֹו ּכְ ום ִדׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ

ָמאָלא י ֶאְלָעָזר. ַעל ׂשְ יב, ָּרָזא הוא, ָאַמר ִרּבִ ום ִדְכּתִ ִּמּשׁ   .ְךּ ְוהוא ִיְמׁשֹול ּבָ)בראשית ג(, ּ

אָנא ה , ּּכֵֹהן ְדָבֵעי ְלָפְרָסא ְידֹוי, ּתָ ֵעי ְדִיּתֹוַסף ְקדוּשָׁ ּּבָ ה )ב''ו ע''דף קמ(ּ ּ ַעל ְקדוּשָׁ
ִּדיֵליה א ְידֹוי, ּ ְּדָבֵעי ְלַקְדׁשָ א, ּ ַּעל ְיָדא ְדַקִדיׁשָ א. ּ ַּמאן ְיָדא ְדַקִדיׁשָ ְּדָבֵעי . ָּדא ֵליָוָאה. ּ

ה ְדַמ ֲהָנא ִליטֹול ְקדוּשָׁ ּּכַ ּתָ ֶאת ַהְלִוִים, ָּייא ִמְידֹויּ יב ְוִקַדׁשְ ִּדְכּתִ ּ ּ ין, ּ ָּהא ִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ .
ְלִוִים הו ּבַ ּוְכִתיב ּבְ ּ ּ ְוַגם ֶאת ַאֶחיך ַמֵטה ֵלִוי ְוגֹו)במדבר יח(, ּ ָלל. 'ָ ֶבט ָאִביך ּכְ אן. ָׁשֵ , ִמּכָ

ְּדָכל ּכֵֹהן ְדָפִריס ְידֹוי א ַעל ְי, ּ ֵעי ְלִאְתַקְדׁשָ אּּבָ ֵּדי ְדַקִדיׁשָ ה ַעל , ּ ִּליתֹוַסף ְקדוּשָׁ
ֵתיה ְּקדוׁשָ ה ְדַמָייא, ְּוַעל ָדא. ּ ָּלא ִיטֹול ְקדוּשָׁ ּ ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּ א, ִמּבַ ְּדָלא ֲהִוי ַקִדיׁשָ ּ.  

אָנא ּוִבְצִניעוָתא ְדִסְפָרא ּתָ ּ ֲהָנא ַעל ְידֹוי, ּ ֵּלִוי ְדִאְתַקָדׁש ּכַ ֵעי הוא ְלִאְתַקְדׁשָ, ּ ּּבָ א ּ
ַקְדִמיָתא ְּוִיְתַקַדׁש ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ַאֲחָרא, ַוֲאַמאי ֵלִוי. ּבְ אָנא. ּ ֲהָנא ַאֲחָרא ָלא , ּתָ ּכַ

ֵעי ִלים, ּבָ ְּדָהא ּכֵֹהן ְדָלא ׁשְ ִלים, ּ ֲהָנא ׁשְ ֵעי ַהאי ּכַ ְּלִאְתְפַגם ַעל ְיָדא ִדְפִגיָמא , ָלא ּבָ ּ
ִלים ִל. ְּדָלא ׁשְ ֲּאָבל ֵלִוי ְדִאיהו ׁשְ דוָכָנא, יםּ ְּוִאְתַחֵזי ְלַסְלָקא ּבְ ּ ן ִזְמָנא, ּ ּכַ ִמׁשְ , ּוְלִמְפַלח ּבְ

ִלים הוא ּתָ ֶאת ַהְלִוִים, ְוָהא ִאְקֵרי ָקדֹוׁש, ָּהא ׁשְ יב ְוִקַדׁשְ ִּדְכּתִ ּ ּ ְנחום. ּ י ּתַ ַאף , ָּאַמר ִרּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2234דף [ -ּ

יב, ִאְקֵרי ָטהֹור ה ּוְבִגין ּכַ.  ְוִטַהְרּתָ אֹוָתם)במדבר ח(, ִּדְכּתִ ֲהָנא ְקדוּשָׁ ֵעי ְלאֹוָסָפא ּכַ ּך ּבָ ְ

ֵתיה ַּעל ְקדוׁשָ ּ.  

אָנא ֲהָנא ְדָפִריס ְידֹוי, ּתָ ָדא, ּּכַ ָען ָדא ּבְ רון ֶאְצּבְ ֵעי ְדָלא ִיְתַחּבְ ּּבָ ּ ְרכון , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ
ין ְתִרין ַקִדיׁשִ ְלחֹודֹוי, ּּכִ ל ַחד ְוַחד ּבִ ָמה ְדִאְתֲחֵזי ֵליה, ּכָ ּּכְ ֵעי ּבְ. ּ א ּבָ ָמא ַקִדיׁשָ ִּגין ִדׁשְ ּ

ָדא יִמין ְדָלא ְלַאְעְרָבא ָדא ּבְ ַאְתָוון ְרׁשִ א ּבְ ְּלִאְתָפְרׁשָ ּ ְוון . ּ  )א ולאתכוונא''נ(ְוָלא ִיְתּכַ
ִאיּנון ִמִלין ּּבְ ּ.  

י ִיְצָחק ְרכון ִעָלֵאי, ָאַמר ִרּבִ ִריך הוא ְדִיְתּבָ א ּבְ ֵעי קוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ ִגין ְדִיְתּבָ, ְּ ֵאיּּבְ ּתָ , ְּרכון ּתַ
ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ין ּבִ ְרכון ִעָלֵאי ְדִאיּנון ַקִדיׁשִ ְּוִיְתּבָ ּּ ּ ּ ּ ֵאי, ּ ין , ַּעל ְיָדא ְדַתּתָ ְּדִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ ּ

ה ִעָלָאה ְקדוּשָׁ ּּבִ א, ּ ּתָ ין ִדְלּתַ ל ַקִדיׁשִ ין ִמּכָ ְּדִאיּנון ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ יב, ּ  ָ ַוֲחִסיֶדיך)תהלים קמה(, ִּדְכּתִ
  .ְּיָבְרכוָכה

י ְיהוָדה ל ּכֵֹהן ְדָלא ָיַדע ָרָזא ָדא, ָּאַמר ִרּבִ ּּכָ ְוְלַמאן ְמָבֵרך, ּ ְרָכָתא , ּ ּוַמאן ִהיא ּבִ
ְִדְמָבֵרך ְרָכָתא, ּ ְרָכָתא ִדיֵליה ּבִ ָּלאו ּבִ יב, ּ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ְמרו )מלאכי ב(, ּ ְפֵתי ּכֵֹהן ִיׁשְ י ׂשִ ּ ּכִ

ּו ִמִפיהוַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁש ְּותֹוָרה ְיַבְקׁשו ִמִפיהו. ַדַעת ְסָתם. ַמאי ַדַעת. ּּ , ִּעָלִאין, ּּ
ְּיַבְקׁשו ִמִפיהו ּוַמאי ְיַבְקׁשו ִמִפיהו. ּּ ּ ֵּהיך ֲאִחיָדא ּתֹוָרה ִדְלֵעיָלא , ּתֹוָרה ְסָתם. ּתֹוָרה. ּּ ּ ְ

ב ְותֹו, ְּדַתְנָיא. ְּדִאְקֵרי ּתֹוָרה ְסָתם ְכּתָ ּבִ ְתִרין ִעָלִאין ּתֹוָרה ׁשֶ ִאיּנון ּכִ ַעל ֶפה ּבְ ּבְ ָּרה ׁשֶ ּ ּ
ְּדִאְתְקרון ָהִכי י ַמְלַאך ְיָי ְצָבאֹות הוא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּכִ ֲהָנא ְלַכְווָנא , ְוָתֵניָנא. ְ ְּדָבֵעי ּכַ ּ

ִאיּנון ִמִלין ִדְלֵעיָלא ּּבְ ּּ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ְְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּ.  

ַתר ָדאמנא רעיא מהי ִּפּקוָדא ּבָ ּ ת ּכֲֹהִנים ְיָבֶרְכך ְיָי, ּ ְרּכַ א ְיָי. ָיֵאר ְיָי. ָּבִ ָֹ . ִיּשׁ
ָמָהן ִאֵלין ַלת ׁשְ ה. )י''ו ה''י וא''ד ה''א יו''ס(א ''ו ה''א וא''ד ה''יו, ְּמקֹוָרא ִמּתְ , ְּקדוּשָׁ

ִּדְמקֹוָרא ִדיֵליה, ה''ה ֶאְהֶי''ה ֶאְהֶי''ֶאְהְי ּ וָרא ְדַתְרַוְיהו. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''יֹו, ּ ִּקּשׁ ּ ִּיחוד , ּ
ְּדַתְרַווְייהו ְּדֵביה א, י''ֲאֹדָנ, ּ א יאהדונהי ודא עמודא דאמצעיתא ''ס(י ''ִּדְרִמיִזין איהדונה, י''ּ

י דרמיזין יאהדונהי ודא ''ו ה''י וי''ד ה''שמהן אלין יו' א מקורא מג''ס( )ושכינתא איהי יאהדונהי
ָמָהן , י ְרִביָעָאה''ּ וְרִמיִזין א)י''א אידהונה''י נ''יתא שכינתא איההדונהעמודא דאמצע ֵרי ׁשְ ִמּתְ

ן הֹון , ְמָפְרׁשָ יִמין ּבְ   )א כי ימצא איש נערה''ז ע''תצא רע( )כ רעיא מהימנא''ע(ִּדְרׁשִ

ְמעֹון י ׁשִ ְצִניעוָתא ְדִסְפָרא, ָאַמר ַרּבִ אָנא ּבִ ּּתָ א ִאְתּגַ, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְסָייאׁשְ . ְלָייא ְוִאְתּכַ
ְלָייא יֹו, ְּדִאְתּגַ ִתיב ּבְ ַאְתָוון ַאֲחָרן. א''ו ֵה''א ָוא''ד ֵה''ּכְ ִתיב ּבְ ְסָייא ּכְ ּוְמַההוא , ְּדִאְתּכַ ּ

ְסָייא ַההוא ְטִמיָרא  ְּדִאְתּכַ ּ ְדֹכָלא)א אחרנין וההוא דאתכסייא הוא טמירו''ס(ּ י . ּ ָאַמר ִרּבִ
ַּוֲאִפילו , ְּיהוָדה ְלָייאּ ַּההוא ְדִאְתּגַ ַאְתָוון ַאֲחָרן, ּ ְסָיא ּבְ ִגין ַההוא ְטִמיָרא ִדְטִמיִרין , ִאְתּכַ ּּבְ ּ

גֹו   .ּבְ

א ָמא ַקִדיׁשָ ֲהָנא ְלָצְרָפא ׁשְ ֵעי ּכַ ְּדָהא ָהָכא ּבָ ִליָלן )כלהו(, ּוְלֵמיַחת ַרֲחֵמי, ּ ּ ְדֻכְלהו ּכְ ּּ
ִדיּבור ְדכ ְתֵרי ְדַרֲחֵמי)א בתרי כתרי''ס( )א דכלהו מכילן''ס(ב ַאְתָוון ''ּּבְ ּוְבָהֵני ַאְתָוון . ּ ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2235דף [ -ּ

ָמא יָקא ָסִתים ְוָגִניז ִמּכָֹלא''וי, ּב ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי''ְסִתיָמאן כ, ְּדַהאי ׁשְ ' ְוט, ּג ַדֲעּתִ
ְלָיין ִמְזֵעיר ַאְנִפין  ְּדִאְתּגַ ּ ּ ֵצרוָפא ִדׁשְ)בזעיר אנפין(ּ ְלהו ּבְ ָרן ּכֻ ּ וִמְתַחּבְ ּ ּ ְּדֲהָוה ְמַכִוון , ָמא ַחדּּ ּ
כ ד ְפֵריס ְידֹוי ּבְ ֲהָנא ּכַ ִליָפן''ּּכַ   .ב ַאְתָוון ּגְ

ָעְלָמא, ְוָתאָנא ד ֲהָוה ְצִניעוָתא ּבְ ָמא ָדא ְלֹכָלא, ּּכַ ְלָייא ׁשְ ֲּהָוה ִמְתּגַ ִּמְדַאְסֵגי . ּ
ָעְלָמא ַאְתוֹוי, ֲּחִציפוָתא ּבְ ְלָייא. ָסִתים ּבְ ֲהָנא ְמַכִוין.ְּדַכד ֲהָוה ִמְתּגַ ָמא ִמְתְפַרׁש, ּ ּכַ ּוׁשְ ּ .

ַמאי ְמַכִוין יָמא ְדָטִמיר ְוָגִניז. ּּבְ ְסּתִ ְּמַכִוין ּבִ ְלָייא וִמְתְפַרׁש, ּ ּוִמְתּגַ ּ ִּמְדַאְסֵגי ֲחִציפוָתא . ּ ּ
ָעְלָמא יִמין, ּבְ ַאְתָוון ְרׁשִ   .ָּסִתים ּכָֹלא ּבְ

  ]א''ז ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ז ''דף קמ(, )ב מכילן דרחמי''א דכל הני כ''ס( )א רחמי''ס(ב ַאְתָוון ''ְּדָכל ָהֵני כ, ְוּתָ

ְתֵרי ִזְמֵני )א''ע ה ֲאָמָרן ּבִ יִקין ''י, ִזְמָנא ַקְדָמָאה ָאַמר. ֹמׁשֶ יָקא ְדַעּתִ ּג ְמִכיָלן ְדַעּתִ
ְּסִתיָמא ְדֹכָלא ַכח, ּ ּתְ א ִאֵלין ְלֲאָתר ְדִדיָנא ִאׁשְ ְּלַנְחּתָ ְּלַאְכְפָיא ְלהו, ּ ְנָייָנא. ּ , ִזְמָנא ּתִ

ְזֵעיר ַאְנִפין, ְּמִכיָלן ְדַרֲחֵמי' ָאַמר ט ִּדְכִליָלן ּבִ יָקא ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא, ּ ּוְנִהיִרין ֵמַעּתִ ּ ּ .
א ד ְפֵריס ְידֹוי ְלָבְרָכא ַעּמָ ֲהָנא ּכַ ִליל ּכַ ְּוֻכְלהו ּכָ ּ ְלה, ּ ְרִכין ּכֻ ְכָחן ְדִמְתּבָ ּתַ ּוִמׁשְ ּ א ''ס(ּו ּ

ִסְטָרא ְדַרֲחֵמי)עלאין יָקא ְטִמיָרא ְסִתיָמָאה ְדֹכָלא, ּ ָעְלִמין ּבְ ָכן ֵמַעּתִ ְּדִאְתַמּשְׁ ּ ְוָכל ָהֵני . ּ
  .ְמִכיָלן ְסִתיָמאן, ב ַאְתָוון''כ

ְמֶרך ְָיָבֶרְכך ְיָי ְוִיׁשְ ַלת ְקָרֵאי, ָ ִליָלן ָל' ְוג, ִּאֵלין ּתְ ָמָהן ִדְתֵריָסר ַאְתָוון ּכְ , ֳקְבֵליהֹוןּׁשְ
ֲהָנא ָוון ּכַ ּוְבֹכָלא ִאְתּכְ כ. ּ ָמן ּבְ ֵאי ִמְתַבּסְ ָהֵני ג, ב ַאְתָוון''ְּוָכל ִעָלֵאי ְוַתּתָ יִמין ּבְ ' ִּדְסּתִ

ּ ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי ְדָכִליל ּכָֹלא)אתוון(ב ''ָלֳקֵביל כ, ְקָרֵאי ּ ִתיב ָאמֹור. ּ ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ְוָלא , ּ
ָמה ְד, ִּאְמרו ָכל ָהֵני ְסִתיִמין. ָאמֹור. אֹוִקיְמָנאּּכְ ְּדָבֵעי ְלַכְווָנא ּבְ ָכל ָהֵני ַדְרִגין, ּ . ּּבְ
ִמִלין ְסִתיִמין ִדְלֵעיָלא: ָאמֹור ּּבְ ָבן רמ: ָאמֹור. ּּ ַמאי . ּח ֵאָבִרין ִדְבָאָדם ָחֵסר ַחד''ּחוׁשְ
ְלהו. ַטְעָמא ְלָיין ּכֻ ִּדְבַחד ּתַ ְרָכאן. ּּ ְּוֻכְלהו ִמְתּבָ ְרָכָתאּ ַהאי ּבִ ַלת ְקָרֵאי,  ּבְ ָהֵני ּתְ , ּבְ

ְדַאָמָרן ְרָכָתא ִעָלִאין ְוַתָתִאין: ָלֶהם. ּכִ ַהאי ּבִ ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ.  

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ְמעֹון, ָאַמר ִרּבִ י ׁשִ ן ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ יה ְדִרּבִ ּיֹוָמא ַחד ָיִתיְבָנא ַקּמֵ ּ ,
ִאיְלָנא ֵליה י ַמאי ָקא ָחָמא ָדִוד ְדָקָאַמר ,ֲאֵמיָנא, ּׁשָ ּ ִרּבִ יַע )תהלים לו(ּ ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ

יַנח, ְיָי ה, ָאָדם ּתִ ֵהָמה ָלּמָ ַאְלּתָ. ּבְ ָּאַמר ֵליה ָיאות ׁשָ ִמְנָייָנא הוא, ּ ּּכָֹלא ּבְ , ָּזכו ָאָדם, ּ
ֵהָמה   .ֹּלא ָזכו ּבְ

י, ֲאֵמיָנא ֵעיָנא, ִרּבִ ָּרָזא ְדִמָלה ָקא ּבָ ַמר. ּ ָּאַמר ֵליה ּכָֹלא ִאּתְ א ֲחֵזי, ּ ָקָרא , ְוּתָ
ָרֵאל ָאָדם ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּ ּּכְ ֵהָמה. ּ ַחד , ְּוָקָרא ְלהו ּבְ ְּוֹכָלא ּבְ

ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ְוגֹו)יחזקאל לד(ִּדְכִתיב , ְקָרא ן ֹצאִני ֹצאן ַמְר. ' ְוַאּתֵ ָהא , ִעיִתיְוַאּתֵ
ֵהָמה ם. ּבְ ָרֵאל ִאְקרו ָאָדם וְבֵהָמה. ָהא ָאָדם, ָאָדם ַאּתֶ ְּוִיׂשְ ך ָאָדם וְבֵהָמה , ּ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יַע ְיָי ְּועֹוד ָרָזא ְדִמָלה. ּתֹוׁשִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ָּזכו ָאָדם ּכְ ּ ֵהָמה ִאְקרון, ֹּלא ָזכו. ּ ְּוֻכְלהו . ּּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2236דף [ -ּ

ׁשַ ְרָכאן ּבְ ָּאָדם ִדְלֵעיָלא. ֲעָתא ֲחָדאִמְתּבָ א. ּ ּתָ ּוְבֵהָמה ִדְלּתַ הו . ּ ן ְדֹכָלא ִאית ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּּ
ָרֵאל ִיׂשְ יַע ְיָי, ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּ.  

א ֲחֵזי ַכח, ְוּתָ ּתְ ְרָכָתא ְלַתָתא ִאׁשְ ַכח ְלֵעיָלא, ֵלית ּבִ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּתְ. ּ ּוִמְדִאׁשְ ַּכח ְלֵעיָלא ּ
ַכח ּתְ א ִאׁשְ ְלָיא ְלָטב וְלִביׁש, ּאוף ְלַתּתָ ְּוֹכָלא ָהִכי ּתַ  ֶאֱעֶנה ֶאת )הושע ב(ִּדְכִתיב , ְלָטב. ּ

ָמִים ְוֵהם ַיֲענו ֶאת ָהָאֶרץ רֹום )ישעיה כד(ִּדְכִתיב , ְלִביׁש. ַּהּשָׁ  ִיְפקֹוד ְיָי ַעל ְצָבא ַהּמָ
רֹום ְוַעל ַמְלֵכי ָהֲאָד ּמָ   .ָמה ַעל ָהֲאָדָמהּבַ

י ְיהוָדה ך , ָּאַמר ִרּבִ ִגין ּכָ ִתיב ָאמֹור ָלֶהם ְסָתם)האי תפארת פתח ביה(ְּבְ ְרָכא ,  ּכְ ְלִאְתּבָ
ִאין ֲחָדא, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ְלהו ּכַ ּּכֻ ְתִחָלה. ּ ִּדְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכו ּבַ ּ ָרֵאל , ּ ֵני ִיׂשְ ך ֶאת ּבְ ְְוַאַחר ּכַ

ֲחָדא, ָאמֹור ָלֶהם ְסָתם ְלהו ּכַ ְרָכא ּכֻ ְּלִאְתּבָ ְמֶרך. ְּלֵעיָלא, ְָיָבֶרְכך ְיָי, ּ א, ְָוִיׁשְ ָיֵאר ְיָי . ְלַתּתָ
ך. ְּלֵעיָלא, ָּפָניו א, ִָויֻחּנֶ א ְיָי ָפָניו. ְלַתּתָ א. ְּלֵעיָלא, ִּיּשָׂ לֹום ְלַתּתָ ם ְלך ׁשָ   .ְָוָיׂשֵ

א ָאַמר י ַאּבָ ְרָכ, ִרּבִ ֲחָדא ִמְתּבָ ְלהו ּכַ ּּכֻ כ, אןּ א ''ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִליָפן ִדׁשְ ּב ַאְתָוון ּגְ
ַלל ְוָסִתים ָהָכא כ, ְּדִאְתּכְ ְלהו''ּבְ ְרָכאן ּכֻ ּב ַאְתָוון ִמְתּבָ ְּדָלא , ְּוִאיּנון ַרֲחֵמי ּגֹו ַרֲחֵמי. ּ

הו ִדיָנא ַכח ּבְ ּתְ ִּאׁשְ א ְיָי ָפָניו ֵאֶליך, ְוָלא. ּ ִתיב ִיּשָׂ ְָוָהּכְ י ַא. ּ אָאַמר ִרּבִ א, ּבָ ְּיָסַלק : ִיּשָׂ
ָלל ַכח ִדיָנא ּכְ ּתְ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ר ּבְ ְּוַיְעּבָ ּ.  

אָנא י יֹוֵסי, ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ְפֵריס ְידֹוי, ָאַמר ִרּבִ ׁשַ ּּבְ ָלא , ּ ּכְ א ְלִאְסּתַ ָּאִסיר ֵליה ְלַעּמָ
יה ידֹוי, ּּבֵ ְרָיא ּבִ א ׁשַ ִכיְנּתָ ום ִדׁשְ ִּמּשׁ י ִיְצָח. ּ יָון ְדָלא ָחָמאן ַמה , ִאי ָהִכי, קָאַמר ִרּבִ ּּכֵ

ִּאְכַפת ְלהו ִתיב , ּ י ֹלא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי)שמות לג(ְּדָהא ּכְ ַחֵייהֹון ָלא ָחָמאן,  ּכִ ֲאָבל , ּּבְ
ִמיָתְתהֹון ָחָמאן ָען ִדידֹוי, ָּאַמר ֵליה. ּבְ ֶאְצּבְ א ְרִמיָזא ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ום ִדׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ר ּוָבֵעי ּבַ, ּ

א, ָנׁש ְלַדֲחָלא ִכיְנּתָ ב ְדָלא ָחָמאן ׁשְ יַדְייהו ְדַכֲהֵני, ַּאף ַעל ּגַ ָלא ּבִ ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ ָּלא ּבָ ּ ,
א ִכיְנּתָ י ׁשְ א ֲחִציָפאן ְלַגּבֵ ְכחון ַעּמָ ּתַ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ ּ.  

אָנא ֲעָתא ְדַכֲהָנא ְפֵריס ְידֹוי, ּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ א ְל, ּ ְדִחילוְצִריִכין ַעּמָ ֵאיָמָתא, ֵּמיַתב ּבִ , ּבְ
ֲעָתא ֻכְלהו ָעְלִמין, ְּוִליְנַדע ְדַהִהיא ׁשַ ַכח ּבְ ּתְ ִּעיָדן ְרעוָתא ִאׁשְ ְרָכן ִעָלִאין , ּּ ּוִמְתּבָ ּ

ִאין ֻכְלהו, ְוַתּתָ ְּוֵלית ִדיָנא ּבְ ֲעָתא. ּּ ְזֵעיר , ְּוהוא ׁשַ יִקין ּבִ יָקא ְדַעּתִ ֵלי ְסִתיָמא ַעּתִ ְּדִאְתּגְ ּ
ֹכָלאַא ָלָמא ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ְּנִפין ְוִאׁשְ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ ַלת ְקָרֵאי , ָאַמר ִרּבִ ָהֵני ּתְ יהֹון יֹו )ב''ז ע''דף קמ(ּבְ , ד''ד יֹו''ד יֹו''ֵריׁשֵ
א''ֵאר ִי''ָָבֶרְכך ָי''ְי ֵליָמא. ּשָׂ ְלהו ְלַאֲחָזָאה ְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ּּכֻ ּ יָקא ַמאן ּוְלִא. ּ ְרָכא ֵמַעּתִ ְתּבָ

ְְדִאְצְטִריך יָקא ְדֹכָלא, ד''ד יֹו''ד יֹו''יֹו. ּ ְרָכא ְזֵעיר ַאְנִפין ֵמַעּתִ ְּלִאְתּבָ ּ ך ְיָבֶרְכך . ּ ָוְבִגין ּכָ ְ ּ
א, ְּיָי ְלֵעיָלא ְמֶרך הוא ְלַתּתָ ְּוִיׁשְ ְלהו, ָ ְּוֵכן ּכֻ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָנא ָקֵמיה ְדַרּבִ ְּוָתאֵני ּתָ ֶחְלֵמיהַה, ּ ּאי ַמאן ִדְמָצֵער ּבְ ֲעָתא ְדַכֲהֵני , ּ ׁשַ ֵּליֵתי ּבְ
ַּפְרֵסי ְיַדְייהו ָלך ְוכו, ּ ָלך ַוֲחלֹומֹוַתי ׁשֶ ל עֹוָלם ֲאִני ׁשֶ ְּוֵליָמא ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְ ְּ ום . ֲאַמאי. 'ּ ִּמּשׁ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2237דף [ -ּ

ְלהו ָעְלִמין ּכֻ ָכחו ַרֲחֵמי ּבְ ּתְ ֲעָתא ִאׁשְ ְּדַהִהיא ׁשַ ּ ּוַמאן ְדִיְב, ּּ ַצֲעֵריהּ ֵּעי ְצלֹוֵתיה ּבְ ְִאְתַהָפך , ּ ּ
ֵּליה ִדיָנא ְלַרֲחֵמי ִמי)'במדבר ו(. ּ מו ֶאת ׁשְ ִמי. ּ ְוׂשָ מו ֶאת ׁשְ ַּמהו ְוׂשָ י ְיהוָדה. ּ , ָּאַמר ִרּבִ

נו ּקְ יב. ְּיּתָ ָמה ִדְכּתִ אֹו)במדבר ד(, ּּכְ מו אֹוָתם ִאיׁש ִאיׁש ַעל ֲעבֹוָדתֹו ְוֶאל ַמּשָׂ . ּ ְוׂשָ
ְתִרין ִדיִמיָנא ִליִמיָנאְלַאְת ִבְרָכְתהֹון ּכִ ָנא ּבְ ָמאָלא, ּּקְ ָמאָלא ִלׂשְ ְדָקא ֲחֵזי, ְּוִכְתִרין ִדׂשְ . ּּכַ

הֹון ְּדַבְעָיא ְדָלא ִיְטעון ּבְ ּ ָנא ּכָֹלא, ּ ִאין, ְּלַאְתּקְ ְרכון ִעָלִאין ְוַתּתָ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ ּ.  

ִתיב, ְּוִאי ַיַעְבדון ָהִכי ֲהֵני. ְלַמאן. ִני ֲאָבַרֵכםַוֲא. ַמה ּכְ יב, ְּלִאיּנון ּכַ בראשית (, ִּדְכּתִ

רוך )כז ְוְמָבַרֶכיך ּבָ ָּ א. ָ ַוֲאָבְרָכה ְמָבַרֶכיך)בראשית יב( ּוְכִתיב. ּ ַוֲאָנא , ִּאיּנון ְמָבְרִכין ְלַעּמָ
ֲּאָבֵרך ְלהו מו. ְ ִתיב ְוׂשָ ּוְלִפיָכך ּכְ ִתיב ֹיאְמרו, ְּ   .ּרואֹו ִיְזּכְ, ְּוָלא ּכְ

אָנא א, ּתָ ל ּכֵֹהן ְדָלא ַרֲחִמין ֵליה ַעּמָ ּּכָ ַחד ּכֵֹהן ְדָקם . ָלא ִיְפרֹוס ְידֹוי, ּ ְּועֹוָבָדא ֲהָוה ּבְ
ִלים, ּוָפִריס ְידֹוי ָלא ְדַגְרֵמי, ְּוַעד ְדָלא ַאׁשְ ִּאְתָעִביד ּתִ ִריך . ַמאי ַטְעָמא. ּ ום ְדָלא ּבְ ְִמּשׁ ּ ּ
ֲחִביבוָתא ְָפִריס ְידֹוי וָבִריךְּוָקם ַאֵחר ו. ּּבַ ן ַההוא יֹוָמא, ּ ּקַ ל ּכֵֹהן ְדהוא ָלא . ְּוִאְתּתָ ּּכָ ּ

א א ָלא ַרֲחִמין ֵליה, ָרִחים ְלַעּמָ א, ּאֹו ַעּמָ יב, ָלא ִיְפרֹוס ְידֹוי ְלָבְרָכא ְלַעּמָ משלי (, ִּדְכּתִ

ְקֵרי ְיבֹוָרך)כב ְ טֹוב ַעִין הוא ְיבֹוָרך ַאל ּתִ ְ ְֶאָלא ְיָבֵרך, ּ ּ.  

אָנא י ִיְצָחק, ּתָ ע ְדִבְלָעם, ָאַמר ִרּבִ ַההוא ָרׁשָ ִתיב ּבְ ּּבֹא וְרֵאה ַמה ּכְ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ּבְ
ָרֵאל ְמַסר ֵליה ְלָבְרָכא ְלִיׂשְ ְּדִאּתְ א, ּ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ח ּבְ ּגַ ִגין ְדָלא ִיְתְקָיים , ֲהָוה ַמׁשְ ּּבְ ּ

ְרָכָתא ַההוא ֵעיָנא , ּבִ ֵלי ִמלֹוי ּבְ ַּוֲהָוה ּתָ אּ יׁשָ יב, ּבִ נֹו )במדבר כד(, ִּדְכּתִ ְלָעם ּבְ  ְנֻאם ּבִ
עֹור עֹור. ּבְ נֹו ּבְ ֵני ָעְלָמא. ַמאי ּבְ ל ּבְ יר ִמּכָ ֵּמַההוא ְדֲהָוה ָסאֵני ְלהו ַיּתִ ּ ֶבר . ּ ּוְנֻאם ַהּגֶ

תום ָהָעִין ְייהו, ּׁשְ ְּדָסִתים ֵעיָנא ָטָבא ִמּנַ ְרכון, ּ ִגין ְדָלא ִיְתּבָ ּּבְ ְרָכָתאְוָלא ִיְת, ּ   .ַּקֵיים ּבִ

י ְיהוָדה ָּהִכי הוא וַדאי, ָּאַמר ִרּבִ ַכח ְפִקיָעא , ּ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ְדֵעיָנא )א דאשתכחן פקיחא''ס(ּ
יב, ְלָבְרָכא ָ ְפַקח ֵעיֶניך)דניאל ט(, ִּדְכּתִ ִגין ְלָבְרָכא, ּ ּוִבְרָכָתא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא. ּבְ ּ ּ ,

ִריך, ָהִכי ָאַמר א ּבְ ְקוְדׁשָ ְ הוא ִיְפַקח ֵעינֹוי ֲעָלךּ ִתיב. ּ ע ּכְ ּוְבַההוא ָרׁשָ תום ָהָעִין, ּ . ּׁשְ
ְרכון ַעל ְידֹוי ִגין ְדָלא ִיְתּבָ ּּבְ י ִיְצָחק. ּ ֵעיָנא ָטָבא, ְוָאַמר ִרּבִ ֲהָנא ְדָבִריך ּבְ ך ּכַ ִגין ּכָ ְּבְ ְּ ,

ְרָכֵתיה ִאְתְקָיים ּּבִ ֵעיָנא ָטָבא. ּ ְוְדָלא ְמָבֵרך ּבְ ִתי, ּ ְלַחם ֶאת ֶלֶחם ַרע )משלי כג(, בּכְ  ַאל ּתִ
ְתָאו ְלַמְטַעּמֹוָתיו ָלל, ָעִין ְוַאל ּתִ ְרָכָתא ּכְ יה ּבִ ְבעו ִמּנֵ לֹוַמר ַאל ּתִ ּּכְ ּ.  

י יֹוֵסי א ֲחֵזי, ָאַמר ִרּבִ ִתיב , ּתָ ְלָעם )דברים כג(ּכְ מֹוַע ֶאל ּבִ ָ ְוֹלא ָאָבה ְיָי ֱאֹלֶהיך ִלׁשְ

מֹוַע ֶאל . 'ְוגֹו ְלָעםִלׁשְ ֵעי ֵליה, ּבִ ָלק ִמּבָ ָלק ּכָֹלא, ֶּאל ּבָ ְּדָהא ָעִביד ּבָ ְלָעם, ּ . ַּמהו ֶאל ּבִ
ום ְדֲהָוה ָסִתים ֵעינֹוי ֶּאָלא ִמּשׁ ּ ָרֵאל, ּ ְרכון ִיׂשְ ִגין ְדָלא ִיְתּבָ ּּבְ אָנא. ּ י יֹוֵסי, ּתָ , ָאַמר ִרּבִ

ִריך הוא ְלִבְלָעם א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ע, ְּ ַניַא, ָרׁשָ ְרכון ּבָ ִגין ְדָלא ִיְתּבָ ּּתְ ָסִתים ֵעיַנך ּבְ ּ ְ .
ְּוָכל ִמִלין ְדֵתיָמא, ֲאָנא ַאְפַקח ֵעיָני ֶּאֱהֹפך ְלהו ְלִבְרָכאן, ּ ' ְַוַיֲהֹפך ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ

י ַאֵהְבך ְוגֹו ָלָלה ִלְבָרָכה ּכִ ֱָאֹלֶהיך ְלך ֶאת ַהּקְ ָ ָ'.  

ִתיב י ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדלטֹוב ַעִי, ְּוַעל ָדא ּכְ ּן הוא ְיבֹוָרך ּכִ ּּ ַּמהו ִמַלְחמֹו. ְ ָמה . ּ ּכְ
יב, ְּדאֹוִקיְמָנא ים ְוגֹו)ויקרא כא(, ִּדְכּתִ ָדׁשִ י ַהּקֳ ְדׁשֵ י . ' ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ְמּקָ ַמע ְדָקְדׁשֵ ַּמׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2238דף [ -ּ

יה ים ֶלֶחם ֱאֹלָהיו ָנַפק ִמּנֵ י ָנַתן ִמַלְח. ַּהֳקָדׁשִ ך ּכִ ּוְבִגין ּכָ ְ ְנָיא. ּמֹו ַלָדלּ ָמה ֲחִביִבין , ּתַ ּכַ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ִּיׂשְ ָרֵאל, ְּ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ ְרֵכי ֶאָלא ּבְ ְּדִעָלֵאי ָלא ִמְתּבָ ּּ.  

  ]א''ח ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

י ְיהוָדה, ְּדָתֵניָנן י ִחָייא, ָּאַמר ִרּבִ י יֹוֵסי, ָּאַמר ִרּבִ רוך ִנ, ָאַמר ִרּבִ דֹוׁש ּבָ ע ַהּקָ ּבַ ְׁשְ ּ
ל ַמֲעָלה, ּהוא ַלם ׁשֶ ְירוׁשָ ֵנס ּבִ ֹלא ִיּכָ ּׁשֶ ל ַמָטה, ּ ַל ם ׁשֶ ְירוׁשָ ָרֵאל ּבִ ְנסו ִיׂשְ ִיּכָ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ֱאַמר  ּנֶ ִעיר)הושע יא(ׁשֶ ך ָקדֹוׁש ְוֹלא ָאֹבא ּבְ ִקְרּבְ לֹוַמר. ָ ּבְ א ָהָכא , ּכְ ִכיְנּתָ ל ִזְמָנא ִדׁשְ ּּכָ
ָגל ִלים, ּוָתאּבְ ּתְ ָמא ִדְלֵעיָלא ָלא ִאׁשְ ּׁשְ ָקנו. ּ ּקוִנין ָלא ִאּתְ ְּוָכל ּתִ ַאר , ּ ּתְ ְבָיכֹול ִאׁשְ דף (ּכִ

א ַחְסָרא )א''ח ע''קמ ָמא ַקִדיׁשָ   .ּׁשְ

א ֲהָוה ָאִזיל ְללוד י ַאּבָ ר ַרב, ִּרּבִ י ֵזיָרא ּבַ יה ִרּבִ ָּפַגע ּבֵ ָּאַמר ֵליה ָהא ֲחֵמיָנא ַאֵפי , ּ ּ
ִכ אׁשְ א, יְנּתָ ִכיְנּתָ ּוַמאן ְדָחֵמי ַאֵפי ׁשְ ּ ְתָרָאה, ּ ֵעי ְלֵמיָזל וְלַרֲהָטא ּבַ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבָ

ים ְוָאְמרו ְלכו )ישעיה ב(ּוְכִתיב . 'ּ ְוֵנְדָעה ִנְרְדָפה ָלַדַעת ֶאת ה)הושע ו( ים ַרּבִ ּ ְוָהְלכו ַעּמִ ּ ּ
י. 'ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיָי ְוגֹו י ִמּצִ ֵצא ּתֹוָרה ְוגֹוּּכִ ְתָרך. 'ֹון ּתֵ ֵעיָנא ְלֵמַהך ּבָ ְַוֲאָנא ּבָ ּוְלֵמיַלף , ְ
ֵּמִאיּנון ִמֵלי ְמַעְלָייָתא ּ ל יֹוָמא, ּ ְּדַאּתון ַטֲעִמין ּכָ א, ּ ֵּמִאָדָרא ַקִדיׁשָ ּ.  

יב ֶבָה לֹו ְצָדָקה)בראשית טו(, ַּמאי ִדְכּתִ ְיָי ַוַיְחׁשְ א , ּ ְוֶהֱאִמין ּבַ ִריך הוא ִּאי קוְדׁשָ ּּבְ ְ

ָבה ְלַאְבָרָהם ִריך הוא, ֲּחׁשָ א ּבְ ּאֹו ַאְבָרָהם ְלקוְדׁשָ ְּ ַמְעָנא. ּ ִריך הוא , ַוֲאָנא ׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ְּ

ָבה ְלַאְבָרָהם ִאי, ֲּחׁשָ ִלּבָ ָבא ּבְ א . ְוָלאו ָהִכי ֲהִוי, ָּאַמר ֵליה ָהִכי אֹוִקיְמָנא. ְוָלא ִאְתַיּשְׁ ּתָ
ֶב, ֲחֵזי ִתיב, ָהַּוַיְחׁשְ ֶבָה, וַיְחׁשֹוב לֹו ָלא ּכְ ֶּאָלא ַוַיְחׁשְ א , ּ ָבה ְלקוְדׁשָ ַּאְבָרָהם וַדאי ֲחׁשָ ּ ּּ

ִריך הוא ּּבְ ִתיב , ְּדַתְנָיא. ְ ּ ַויֹוֵצא אֹותֹו ַהחוָצה)בראשית טו(ּכְ ִריך , ּ א ּבְ ְָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ
ְלך, ּהוא ֵָצא ֵמִאְצַטְגִנינות ׁשֶ ּ ִמיָּלאו ַההוא אֹוְרָח, ּ ַוֲאָנא , ַאת ָחֵמי, ּא ְלִמְנַדע ׁשְ

אן וְלָהְלָאה. ַאְבָרָהם מֹוִליד, ַאְבָרם ֵאינֹו מֹוִליד, ֲחֵמיָנא ָאְרָחא ַאֲחָרא, ִּמּכָ ָדלו ּבְ ּתְ , ִּאׁשְ
א. ה''ַמאי ּכֹ. ָה ִיְהֶיה ַזְרֶעך''ּכֹ א ְדַמְלּכָ יָרָאה ַקִדיׁשָ ְתָרא ֲעׂשִ ִּהיא ּכִ ֵמיה, ּ ְּלִמְנַדע ׁשְ ּ ,

ה ְתָרא ְדִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ ְּוִהיא ּכִ ּ.  

ׁש, ְוָתאָנא ֲעָתא ַחֵדי ַאְבָרָהם. ָּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעך ַמּמָ ַהִהיא ׁשַ ָלא וְלִמְנַדע , ּּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ
ֵמיה יה, ּׁשְ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ כ, ּ ר ּבְ ׂשַ ום ְדִאְתּבְ ִּמּשׁ ב ְדִדיִנין ִמְתָע, ה''ּ הְּוַאף ַעל ּגַ , ִּרין ִמּנָ

ְתָרא ָבה ַאְבָרָהם ְלַההוא ּכִ ֲּחׁשָ ב ְדִהיא ִדיָנא, ּ ַּאף ַעל ּגַ ִאלו ִהיא ַרֲחֵמי, ּ ּּכְ ֲּהָדא הוא . ּ
ֶבָה, ִדְכִתיב ֶבָה. ַּוַיְחׁשְ ְתָרא. ַּמאי ַוַיְחׁשְ י ִיְצָחק. ְצָדָקה ַרֲחֵמי. ְּלַההוא ּכִ ה ''ּכֹ, ָאַמר ִרּבִ

יָרָאה ִהיא ְתָרא ֲעׂשִ ה, ק''ְוִאְתְקֵרי ֶצֶד, ּכִ ב ְדָיַדע , ְּוִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ ְּוַאְבָרָהם ַאף ַעל ּגַ
ה ֵמַהאי ֶצֶדק ְּדִדיִנין ִמְתָעִרין ִמּנָ ָבה ְצָדָקה. ּ ּהוא ֲחׁשָ ה, ּ ְּדִדיִנין ָלא ִמְתָעִרין ִמּנָ ִגין , ּ ּבְ

ְּדהוא ַרֲחֵמי ּ.  

א י ַאּבָ יב, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ּכֹל)בראשית כד(, ַּמאי ִדְכּתִ ַרך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ָמה ְדַאּתְ , ְ ַוְיָי ּבֵ ּכְ
ַמִים וָבָאֶרץ)דברי הימים א כט(ָאֵמר  ׁשָ י ָכל ּבַ ּוְכִתיב ּכֹה ְתָבַרכו. ּ ּכִ ָרֵאל , ּ יַנְייהו ְדִיׂשְ ִּדְבּגִ ּ ּ

ֵרך ַהאי ּכֹ ְרכון ִיׂשְ, ּה ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא''ְִמְתּבָ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ אּ ְרָכָתא , ָרֵאל ְלַתּתָ ח ּבִ ּכַ ּתְ ְוִיׁשְ
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ֹכָלא וְלִזְמָנא ְדָאֵתי  ּּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר )א כתיב''ס(ּ יֹון ְוגֹו )תהלים קלד( ּכְ ְּיָבֶרְכך ְיָי ִמּצִ ָ'. 
ַל ם)תהלים קלה( יֹון ׁשֹוֵכן ְירוׁשָ רוך ְיָי ִמּצִ ּ ּבָ ּּ ה ְו)'במדבר ז(. ְ לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ָנא . 'גֹוּ ַוְיִהי ּבְ ּתָ

י יֹוֵסי ָלה ַלחוָפה, ִרּבִ יֹום ֶשִנְכָנָסה ּכַ ּּבְ ּ ה. ּ לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ַמאי אֹוִקיְמָנא ּבְ ד. ּּבְ , ֶּאָלא ְמַלּמֵ
ה ִנְכָנָסה ְּדַעל ְידֹוי ְדֹמׁשֶ י ְיהוָדה. ּ ַבת ְדָלא ַעְייַלת , ָּאַמר ִרּבִ א ִאְתַעּכָ ּתָ ְּוִכי ַעד ַהׁשְ

ה ְּלדוְכּתָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְוגֹו)שמות מ(ִתיב ְוָהּכְ, ּ י ִיְצָחק . ' ְוָלא ָיכֹול ֹמׁשֶ ָאַמר ִרּבִ
ּתֹוָרה ֵּאין מוְקָדם וְמאוָחר ּבַ ּ ּ.  
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ה לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ה ַוַדאי, ַּוְיִהי ּבְ ל ֹמׁשֶ ַלת ׁשֶ ּּכַ ְמעֹו. ּ י ׁשִ יב, ןְּדָתֵניָנן ָאַמר ַרּבִ , ַּמאי ִדְכּתִ
ִבי ְוגֹו)תהלים סח( ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ ִריך הוא. ' ָעִליָת ַלּמָ א ּבְ ָאַמר לֹו קוְדׁשָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶּאָלא ּבְ ְּ ּ ,
ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך)שמות ג( ָ ׁשַ ִריך הוא, ִּאְזַדְעָזע ָהָהר, ָ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּאַמר ִמיָכֵאל ַקּמֵ ְּ ,

ל עֹוָל ְבֵעי ִלְסּתֹור ָאָדםִרּבֹונֹו ׁשֶ ִתיב . ם ּתִ ָרָאם ַוְיָבֶרך )בראשית ה(ְוָהא ּכְ ְ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ּ
ַכח, אֹוָתם ּתְ ְרָכָתא ִאׁשְ א, ְוֵלית ּבִ ַמאן ְדִאיהו ְדַכר ְונוְקּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ וַאּתְ ַאָמְרת , ּ

ֵתיה א ְמִאּתְ ְּלִאְתָפְרׁשָ ּ.  

ה ִפְרָי ָּאַמר ֵליה ָהא ִקֵיים ֹמׁשֶ ּ ּה וְרִבָיהּ א, ּ ִכיְנּתָ ׁשְ ֵעיָנא ְדִיְתְנַסב ּבִ א ֲאָנא ּבָ ּתָ , ַּהׁשְ
יה א ְלַדְייָרא ִעּמֵ ִכיְנּתָ ּוְבִגיֵניה ֵיחות ׁשְ ּ ּ ִבי, ּּ ִביָת ׁשֶ רֹום ׁשָ . ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָעִליָת ַלּמָ

ִבי ך. ּוַמאי ׁשֶ א ְדִאְתְנִסיַבת ִעּמָ ִכיְנּתָ ְׁשְ ָא. ּ ִתיב. ָדםָלַקְחּתָ ַמָתנֹות ּבָ ָאָדם ָלא ּכְ ֶּאָלא , ּבְ
ָאָדם ַהָידוַע ְלַמְעָלה ּּבָ א. ּ ִכיְנּתָ ת ׁשְ ּוְביֹוָמא ְדַנְחּתַ א, ּ ה ַנְחּתָ ֹמׁשֶ ָבא ּבְ ַּההוא יֹוָמא ְדִאְתַנּסְ ּ ,

ה לֹת ֹמׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּכַ ׁש, ּ ה ַמּמָ ַלת ֹמׁשֶ   .ּּכַ
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ִתיבּוִביהֹוֻשַע  ַאְנֵפי ִסיֲהָרא ּכְ ְּדַאְנפֹוי ּכְ ּ ל ַנַעְלך)יהושע ה(, ּ ְּדָלא ִאְתְפַרׁש ֶאָלא , ָ ׁשַ ּ ּ
ִזְמִנין ְיִדיָען ך, ּבְ ל ּכַ א ּכָ ִכיְנּתָ יה ׁשְ ְְדָהא ָלא ִאְתְנִסיַבת ִעּמֵ ּ יב , ְּוָלא ִאְתֲחֵזי ֵליה, ּ ִּדְכּתִ

ַע ַעל ָפָניו ַאְרָצ)יהושע ה( ּ ַוִיֹפל ְיהֹוׁשֻ ּ ה ַוַדאי. הּ ַלת ֹמׁשֶ ֲּאָבל ָהָכא ּכַ ָאָדם. ּ , ַמָתנֹות ּבָ
ִתיב ַנת ּכְ ה, ַמּתְ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ יָקֵריה, ּ ֵעי ּבִ ְּדָמאֵריה ּבָ ּ ֵני ָעְלָמא, ּ ָאר ּבְ ל ׁשְ . ַעל ּכָ

יא ֶאָחד ַליֹום)במדבר ז( ה ָנׂשִ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ַּמהו ַליֹום. ּ יֹוִמין , ּי ְיהוָדהָאַמר ִרּבִ. ּ
ִּדְלֵעיָלא כו , ּ ְּדִאְתַחּנְ ְרָכא )ב''ח ע''דף קמ(ּ חוִמין, ְלִאְתּבָ ֵריָסר ּתְ ִאיּנון ּתְ ּּבְ א, ּ ְּדִמְתָפְרׁשָ ּ ,

א ּתָ ִבְרָכָתא ַעל ְידֹוי ְדִאֵלין ִדְלּתַ ך ּבְ ן ְוִאְתַחּנָ ּקַ ְּוָכל ַחד ִאְתּתָ ּּ אָנא. ְ ְרָכן , ּתָ ְלהו ִמְתּבָ ּּכֻ ּ
ִג ָחא ִדְלֵעיָלאּבְ ּין ַמְדּבְ ְרָכן, ּ ָתָאה ַוֲאִפילו עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִמְתּבָ ַּוֲאִפילו ּתַ ּ ּ ּּ ּ.  

ְמעֹון, ְּדַתְנָיא י ׁשִ יִאין, ָאַמר ִרּבִ ֵריָסר ְנׂשִ ִּאְלָמֵלא ָלא ַאְקִריבו ִאֵלין ּתְ ָלא ָיִכיל , ּ
יֵאי ִי ֵריָסר ְנׂשִ י ּתְ ָמֵעאלָעְלָמא ְלֵמיָקם ַקּמֵ יב, ׁשְ יִאים )בראשית כה(, ִּדְכּתִ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ  ׁשְ

ָרֵאל. ְּלאומֹוָתם ִּמְדַאְקִריבו ִאֵלין ְדִיׂשְ ּ ָּנִסיבו ׁשוְלָטנוָתא ְדֻכְלהו, ּּ ּ ּ ּ יא ֶאָחד , ּּ ך ָנׂשִ ִגין ּכָ ְּבְ

  .ַּליֹום
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ְּוָכל ַמה ְדַאְקִריבו ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַאְקִריבו, ּ ּּכְ ִגין, ּּ ְלהֹוןּבְ ְרכון ּכֻ ּ ְדִיְתּבָ ּ ים. ּ ּשִׁ , ֵאיִלם ׁשִ
ים ּשִׁ יב, ַּעּתוִדים ׁשִ ָמה ִדְכּתִ ּבֹוִרים ָסִביב ָלה)שיר השירים ג(, ּּכְ ים ּגִ ּשִׁ ְּדִבְסַטר , ּ ׁשִ

בוָרה ָרה ָזָהב ְוגֹו. ּּגְ ף ַאַחת ֲעׂשָ ַמר', ּכַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא, ְוָהא ִאּתְ ַּזּכָ ּ ּ א ְּדקו, ּ ְדׁשָ
ְרָכאן ִריך הוא ֵמִריק ָעַלְייהו ּבִ ּּבְ ּ ִתיב, ְוַצִיית ְצלֹוְתהֹון, ְ ּ ָפָנה ֶאל )תהלים קב(, ְּוָעַלְייהו ּכְ

ִפָלָתם ְוגֹו ִפַלת ָהַעְרָער ְוֹלא ָבָזה ֶאת ּתְ ּּתְ ּ'.  

רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן ְּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ְִיְמלֹוך ה. ּ

   בהעלותךפרשתזוהר 
ה ֵלאֹמר)'במדבר ח( ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ַהֲעלֹוְתך ֶאת .  ַוְיַדּבֵ ר ֶאל ַאֲהֹרן ְוָאַמְרּתָ ֵאָליו ּבְ ַָדּבֵ ּ

רֹות ְוגֹו י ְיהוָדה ָפַתח', ַהּנֵ ִּרּבִ ָחָתן יֹוֵצא ֵמחוָפתֹו ְוגֹו)תהלים יט(, ּ ּ ְוהוא ּכְ ּ ָאה . 'ּ ַזּכָ
ָרֵאל ּחוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ הֹוןְּדקוְדׁשָ, ּ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּא ּבְ , ְּוָיַהב ְלהֹון אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ְ

ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ר ָנׁש , ּ ְּדֵביה ָאִחיד ּבַ ְּוַחִיין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַחִיין ְלַהאי ָעְלָמא)א ירית''ס(ּ ּ .
ה אֹוַרְייָתא ְוָאִחיד ּבָ ַדל ּבְ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ְוָכל ַמאן . )א אחיד בחיין''ס(ִּיין ִּאית ֵליה ַח, ּ

ִביק ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְּדׁשָ ִאלו ִמְתְפַרׁש ֵמַחִיין, ְּוִאְתְפַרׁש ֵמאֹוַרְייָתא, ּּ ּּכְ ּ ּ ִגין ְדִהיא ַחִיין, ּ ּּבְ ּ ,
ְּוָכל ִמלֹוי ַחִיין י ַחִיים ֵהם ְוגֹו )משלי ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ְּפאות  ִר)משלי ג( ּוְכִתיב. 'ּּכִ
ֶרך ְוגֹו ִהי ְלׁשָ   .'ָּתְ

א ֲחֵזי ִּאיָלָנא ְדַחֵיי, ּתָ א, ּ א ְדָנִהיר ְלֹכָלא. ָּאִחיד ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְמׁשָ ְּוַהאי ׁשִ ְנהֹוָרא , ּ
א אֵרי ֵמֵריׁשָ ִּדיֵליה ׁשָ ר, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ גוָפא ְדִאיָלָנא ּבְ ט ּבְ ְּוִאְתָפּשַׁ יה' ב, ּ , ִּסְטִרין ֲאִחיָדן ּבֵ

ָמאָלא, ַחד ְיִמיָנא. ְּוַחד ַלָדרֹום, פֹוןַחד ַלּצָ ָמה )ואינון(. ְוַחד ׂשְ א ָנִהיר ּכְ ְמׁשָ ֲעָתא ְדׁשִ ׁשַ ּ ּבְ
ַמר ֵּמַההוא ּגוָפא , ְּדִאּתְ ְוַאְנִהיר , ַּאְתִקיף ִלְדרֹוָעא ִדיִמיָנא, ּ ְדִאיָלָנא)א נופא''ס(ּ

תוְקֵפיה ּּבְ ָמאָלא. ּּ ּוִמּתוְקֵפיה ָנִהיר ׂשְ ּ ְנהֹוֵריהְוִא, ּּ ִליל ּבִ   .ְּתּכְ

ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו ְּוהוא ּכְ ַּמאן ִאיהו ֻחָפתֹו, ּ ָּדא ִאיהו . ּ ִעְטָרה )שיר השירים ג(ּ ּ ֲעָטָרה ׁשֶ
ּתֹו יֹום ֲחֻתּנָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּיֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו. ּלֹו ִאּמֹו ּבְ א ְדָכל ְנהֹוָרא ּכְ ָּדא ִאיהו ֵריׁשָ ּ ּ

ְקָרא ַדֲאּבַ ַמִים מֹוָצאֹו, ְּתֵריהּּבַ ירוָתא ְדֹכָלא, ִמְקֵצה ַהּשָׁ ָּדא ׁשֵ ּ ּ ַמִים, ּ . ְּדִאְקֵרי ִמְקֵצה ַהּשָׁ
ׁש, ּוְכֵדין ָחָתן ַמּמָ ד ָנִפיק ְלַאְעְרָעא ְלַכָלֵתיה, ָנִפיק ּכְ ּּכַ ּוָפִריׂש , ְּרִחיָמָתא ְדַנְפׁשֹוי, ּ

ל ָלה, ְּדרֹועֹוי ּוְמַקּבֵ ּ.  

ְווָנא ְוה ַהאי ּגַ ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹוּכְ ּוא ּכְ י ַמֲעָרב, ּ ט ְלַגּבֵ א ְוִאְתָפּשַׁ ְמׁשָ יָון , ַאְזָלא ׁשִ ּכֵ
ַקְדִמיָתא, ְּדַמֲעָרב ִאְתְקִריב ַער ְלֳקְבֵליה ּבְ ְּוָזִויג ֵליה , ְוָקִריב ְלַמֲעָרב, ְּסָטר ָצפֹון ִאּתְ

ַאְתֵריה יב, ּּבְ ַמר ִדְכּתִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ י)שיר השירים ב(, ּ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּוְלָבַתר ְסָטר .  ׂשְ
ָּדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא ּ ֵקִני, ּ ַחּבְ יב ִויִמינֹו ּתְ ִגּבֹור ָלרוץ ֹאַרח. ִּדְכּתִ יׂש ּכְ ֵדין ָיׂשִ ְלַאְנָהָרא , ּּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2241דף [ -ּ

א ֲחֵזי. ִּסיֲהָרא ְואֹוְקמוָה רֹות, ּתָ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ִּאֵלין ּבֹוִציִנין ִעָלִאי, ָּבְ ְּדֻכְלהו ְנִהיִרין , ןּ ּּ
א ְמׁשָ ֲחָדא ִמן ׁשִ  )חסר כאן(. ּכַ

 א''ט ע''דף קמ

א ָפַתח י ַאּבָ אֹור ָפֶניך ְיַהֵלכון)תהלים פט( ,ִּרּבִ ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה ְיָי ּבְ ּ ַאׁשְ ּּ ָ ַהאי . ּ
ְּקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי, ּ ָרֵאל, ֲאָבל ּתָ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ִריך הוא ָיַהב לֹון ְּדקוְדׁשָ, ַּזּכָ ּא ּבְ ְ

א יה, ְואֹוִליף לֹון ָאְרחֹוי )א''ט ע''דף קמ(, ּאֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ָקא ּבֵ ְּלִאְתַדּבְ ּוְלֵמיַטר ִפּקוֵדי , ּ ּּ
הו ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדאֹוַרְייָתא י ּבְ ְּלִמְזּכֵ ְצָרִים. ּ ֲעָתא ְדָנְפקו ִמּמִ ׁשַ ְּוָקִריב ְלהו ּבְ ּ ְּדָהא , ּ

ֵד ּין ַאִפיק לֹון ֵמְרׁשוָתא ַאֲחָראּכְ ֵמיה, ּ ׁשְ ֵני , ְּוָסִליק לֹון ְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ּוְכֵדין ִאְקרון ּבְ ּ
ָרֵאל ֵני חֹוִרין ִמּכָֹלא, ִיׂשְ חֹות ְרׁשוָתא ַאֲחָרא. ּּבְ ְּדָלא ָיְתבו ּתְ ּ ְוָסִליק לֹון ְלַאֲחָדא , ּ
ֵמיה ׁשְ ְּדָסִליק ַעל ּכָֹלא, ּּבִ ִליט ַע, ּ ְּדׁשַ ִאיןּ   .ּל ִעָלִאין ְוַתּתָ

ּוִמּגֹו ְרִחימוָתא ִדְלהֹון ּ ָרֵאל )שמות ד(ָקָרא לֹון , ּ ִני ְבכֹוִרי ִיׂשְ ַגְווָנא, ּבְ  )דקדושה( ּכְ

א)א וקטל''ס( ָקַטל. )ועל דא( ִּעָלָאה כֹור ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבְ ּ ּכָ יִרין , ּ ָרא ְקִטיִרין ְוֲאּסִ ְוׁשָ
ִאין ְּדִעָלִאין ְוַתּתָ ִגין ְלַאָפָקא לֹון, ּ ֵני חֹוִרין ִמּכָֹלא, ּּבְ ָעא . ְּוָעִביד לֹון ּבְ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרף, ְָלא ַמְלָאך, ְּ ֶּאָלא ִאיהו, ְוָלא ׂשָ ְּדָהא ִאיהו ָיַדע ְלַאְבֲחָנא , ְועֹוד. ּ ּ
ּוְלִמְנַדע ּכָֹלא ּ ֵרי ֲאִסיִרין, ּ יֵדיהְּוָלאו ִאיּנו, ּוְלִמׁשְ ִליָחא ַאֲחָרא ֶאָלא ּבִ ְרׁשוָתא ִדׁשְ ּן ּבִ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ָמה , ּתָ כֹוֵרי ּכְ ל ִאיּנון ּבְ ִריך הוא ְלָקְטָלא ּכָ א ּבְ ַההוא ֵליְלָיא ְדָבָעא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְּ

ַמר ֲעָתא ְדָרַמׁש ֵליְלָיא, ְּדִאּתְ ׁשַ יה, ּּבְ ָרא ַקּמֵ ִרין ְלַזּמְ ָּאתו ְמַזּמְ ָּלאו ִעיָדן הוא , ָאַמר לֹון, ּ ּ
יָרָתא ַאֲחָרא ַאְרָעא, ְּדָהא ׁשִ ַני ּבְ ִרין ּבָ   .ְמַזּמְ

ֲעָתא ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא ׁשַ ּּבְ ַער רוַח ָצפֹון, ּ ֵדין ֲעַבד נוְקִמין, ִּאּתְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ ,
קֹול ָרם יָרָתא ּבְ ָרֵאל ַעְבִדין ׁשִ ּ וְכֵדין )ין הלילא בקול רםא וישראל מזמרין ואמר''ס(, ְּוִיׂשְ

ֵני חֹוִרין ִמּכָֹלא ּוַמְלָאִכין ִעָלֵאי, ֲּעַבד לֹון ּבְ ְלהו, ּ ְרָיין ּכֻ ְּוָכל ַמׁשִ ֲהוֹו ַצְייִתין ְלהֹון , ּ
ָרֵאל ָזרו. ְּלַקֵליהֹון ְדִיׂשְ ַתר ְדִאְתּגְ ּּבָ יהֹון, ּ ימו ְלָבּתֵ ֵּמַההוא ָדָמא, ְּרׁשִ ּוִמָדָמא ְדִפְסָחא, ּ ּ ּ ,

יִמיןּבִ זוזֹות)שמות יב(. ְתַלת ְרׁשִ י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוַעל ׁשְ ׁשְ   .ּ ַעל ַהּמַ

א. ַמאי ַטְעָמא יָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְדִאיהו ְרׁשִ ָּהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ד ִאיהו ָנִפיק, ּ ָלא ּכַ ּוְמַחּבְ ּ ,
ים ַעל ַההוא ִפְתָחא ְּוָחֵמי ַההוא ָדָמא ְדֲהָוה ָרׁשִ ּ ּ ּ ָּחִייס ָעַלְייהו ְד, ּ ָרֵאלּ ֲּהָדא הוא , ִיׂשְ

ִּדְכִתיב וָפַסח ְיָי ַעל ַהֶפַתח ְוגֹו ָלא. 'ּ ּכְ ִריך הוא ָאֵתי , ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ א ּבְ ִּאי קוְדׁשָ ְּ

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ִליַח ַאֲחָרא, ְּוָקִטיל ּבְ ה, ְוֹלא ׁשְ יָמא ָדא ְדַעל ִפְתָחא ָלּמָ ְּרׁשִ ּ ְּוָהא ּכָֹלא , ּ
יה ֵלי ַקּמֵ ִחית, ּ ְותו.ּּגַ ׁשְ ן ַהּמַ ֵעי ֵליה, ַּמהו ְוֹלא ִיּתֵ ִחית ִמּבָ   .ְּוֹלא ַיׁשְ

ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ יב, ּ כֹור)שמות יב(, ִּדְכּתִ ה ָכל ּבְ ּהוא וֵבית ִדינֹו: ַוְיָי.  ַוְיָי ִהּכָ ּ ּ .
ַכח ּתְ י ִדיָנא ָהָכא ִאׁשְ ְּוַההוא ּבֵ ֵעי ְל)א מכאן דבכלא''ס(. ּ ּ וְבֹכָלא ּבָ ִגין , ַאֲחָזָאה עֹוָבָדאּ ּבְ

ָזָבא ּתְ ָחא. ְלִאׁשְ י ַמְדּבְ ּבֵ ַגְווָנא ָדא ַעל ּגַ ְּדָהא ּכְ ָלא, ּ ַכח ְמַחּבְ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ   .ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2242דף [ -ּ

עֹוָבָדא ְוְבִזְמָנא ְדָלא ִאְצְטִריך ַהאי, ַהאי ּבְ ּ ָנה, ּ גֹון ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ּכְ ּ ּ ,
ּוָמאֵריהֹון ְד ָרֵאלּ א ַקְייִמין ָעַלְייהו ְדִיׂשְ יׁשָ ָנא ּבִ ִּליׁשָ ֵעיָנן ִמִלין, ּ ְּצלֹוִתין וָבעוִתין, ּּבָ ּ ,

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא)א ברוחא ונפשא''ס(ּוָבֵעיָנן ְלַאֲחָזָאה עֹוָבָדא  ַמר. ּ ּכְ . ּוְבָמה, ְוָהא ִאּתְ
ֹוָפר ּשׁ ָעָרא ׁשֹוְפָרא ַאֲחָרא)לאחזאה שופר(. ּבַ ַההוא ָקָלא.  ְלַאּתְ ַרֲחֵמי , ַּוֲאָנן ְמִפיִקין ּבְ

ֲחָדא ְדָקא ָיאות, ְוִדיָנא ּכַ ּּכָֹלא ּכַ ָמה ְדַההוא ׁשֹוָפר ִעָלָאה. ּ ּּכְ ּ ָלָלא , ּ ַּאִפיק ָקָלא ְדִאיהו ּכְ ּ ּ
ֲחָדא ָרא ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא, ּוְלַאְתֲעָרא ַרֲחֵמי ָקַאְזֵליָנן. ּכַ ּבְ ּוְלּתַ ְלטון , ּ ְּדָלא ִיׁשְ ַהאי ּ ּבְ
יָסא, ְוַכד ַרֲחֵמי ִמְתָעִרין. יֹוָמא יָסא וֵמַהאי ּגִ ְלהו ּבוִציִנין ִעָלִאין ַנֲהִרין ֵמַהאי ּגִ ּּכֻ ּ ּּ ֵדין . ּ ּכְ

אֹור ְפֵני ֶמֶלך ַחִיים)משלי טז( ּ ּבְ ְ ּ.  

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַכֲהָנא , ּתָ ׁשַ א)רבא(ּּבְ ָוון ְלַאְדְלָקא ּבוִציִנין ְלַתּתָ ָוה ָקִריב ַוֲה, ּ ִאְתּכְ
ֵדין ּבוִציִנין ִעָלִאין ַנֲהִרין, ְּקטֹוֶרת ּבוְסִמין ֲעָתא ּכְ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ֲחָדא, ּ , ְּוִאְתְקַטר ּכָֹלא ּכַ

ֻכְלהו ָעְלִמין ַכח ּבְ ּתְ ְּוִחדו ְוֶחְדָווָתא ִאׁשְ ֶמן וְקטֹוֶרת )משלי כז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ּ ׁשֶ
ח ֵלב ּמַ ַה, ְיׂשַ רֹותְּוַעל ָדא ּבְ   .ֲָעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ

י ִיְצָחק י יֹוֵסי ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ אֹוְרָחא, ִרּבִ ִאיּנון טוֵרי ַקְרדֹו, ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ ָּפְגעו ּבְ ּ ּ ַעד , ּ
י ֶאְלָעָזר, ַּדֲהוֹו ָאְזֵלי ְּוָחֵמי ִאיּנון טוֵרי ָרָמֵאי, ָזַקף ֵעינֹוי ִרּבִ ְוַדֲחָלן , ַּוֲהוו ֲחשֹוָכן, ּ

י ֶאְלָעָזר ְלִאיּנון ַחְבַרָייא. ְּדִחילוּבִ ָּאַמר ִרּבִ א ָהָכא, ּ ִּאלו ַאּבָ ֲאָבל , ָּלא ֲהָוה ָדִחיְלָנא, ּ
ָלָתא יָון ַדֲאָנן ּתְ יָנָנא, ּּכֵ ּוִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבֵ ַכח, ּּ ּתְ   .ִּדיָנא ָהָכא ָלא ִאׁשְ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ַנח ַהּתֵ, ָּפַתח ִרּבִ ִתיב ַוּתָ ִביִעי ְוגֹוּכְ ַעל ֲהֵרי ֲאָרָרט ', יָבה ַבֹחֶדׁש ַהּשְׁ
ָמה ֲחִביִבין ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא', ְוגֹו ִּדְבָכל ִמָלה וִמָלה, ּּכְ ּ ְואֹוַרְייָתא , ִאית ָרִזין ִעָלִאין, ּ

ְתֵליָסר ְמִכיָלן ְדאֹוַרְייָתא. ִּעָלָאה ִאיְקֵרי, ּּכָֹלא ָהָי, ְּוָתֵניָנן ּבִ ְכָללָּכל ָדָבר ׁשֶ ְוָיָצא , ה ּבִ
ָלל ד, ִמן ַהּכְ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא, ְלַלּמֵ לֹו ָיָצא, ֹלא ְלַלּמֵ ָלל ּכֻ ד ַעל ַהּכְ ֶּאָלא ְלַלּמֵ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קמ -' גזוהר חלק [

ְּדָהא אֹוַרְייָתא ְדִאיִהי  ָלָלא ִעָלָאה )ב''ט ע''דף קמ(ּ ה, ּּכְ ב ְדָנִפק ִמּנָ ַּאף ַעל ּגַ ַחד , ּ
ִּספור ָעְלָמאּ ּוַדאי ָלא ָאֵתי ְלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ִספור.  ּבְ ּ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ִמִלין ִעָלִאין, ּּ ּ ּ ,

ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא. ְּוָרִזין ִעָלִאין לֹו ָיָצא, ְוֹלא ְלַלּמֵ ָלל ּכֻ ד ַעל ַהּכְ ֶּאָלא ְלַלּמֵ ִגין ְדַההוא . ּ ּּבְ ּ
ִּספור ְדאֹוַרְייָתא ּ ב ְדהוא ָנְפָקא ִמְכָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ָדאּאֹו ַההוא עֹוָב, ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ ָלאו , ּ

ְלַבד ְרֵמיה ָנַפק ּבִ ָלָלא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא , ְּלַאֲחָזָאה ַעל ּגַ ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ּכְ ּּ ּ
  .ּּכָֹלא ָנַפק

יב גֹון ַהאי ִדְכּתִ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ)בראשית ח(, ּּכְ יָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ר יֹום  ַוּתָ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ִביִעי ּבְ
ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ָנַפק. ַלֹחֶדׁש ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט ַּוַדאי ַהאי ְקָרא ִמּכְ ִספור ְדָעְלָמא, ּ ְּוָאֵתי ּבְ ּ ּ .

ַהאי, ַּמאי ִאְכַפת ָלן ֵרי ּבְ ַהאי, ִאי ׁשָ ֵרי, אֹו ּבְ ֲאָתר ַחד ִליׁשְ ד ַעל . ְּדָהא ּבַ ֶּאָלא ְלַלּמֵ
ָלל ּכֻ ָרֵאל. ּלֹו ָיָצאַהּכְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדִאְתְיִהיב ְלהו אֹוַרְייָתא ִעָלָאה אֹוַרְייָתא , ְּוַזּכָ ּ ּ
ּוַמאן ְדָאַמר. ִּדְקׁשֹוט ְּדַההוא ִספוָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ ְלַבד , ּּ ְּלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ִספור ּבִ ּּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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יַפח רוֵחיה, ָקֲאֵתי ּּתִ ּ ֶּאָלא , ּאֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ּי אֹוַרְייָתא ִעָלָאהָלאו ִאיִה, ְּדִאי ָהִכי. ּ
א ִעָלָאה ַּוַדאי אֹוַרְייָתא ַקִדיׁשָ ּ   .ִּאיִהי אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ּ

א ֲחֵזי ר ָוָדם, ּתָ ׂשָ ָּלאו ְיָקָרא ִדיֵליה הוא, ְֶמֶלך ּבָ ּ ֵעי ִמָלה ְדֶהְדיֹוָטא, ּ ּתָ ְּלִאׁשְ ן , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ב ֵליה ך, ְּלִמְכּתַ ַדְעּתָ ִריך הוא, ְְוִאי ָסִליק ּבְ א ּבְ א ִעָלָאה קוְדׁשָ ְּדַמְלּכָ ּ ְּ ָּלא ֲהוֹו ֵליה ִמִלין , ּ ּ

ין ְייהו אֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשִ ד ִמּנַ ב וְלֶמְעּבַ ְּלִמְכּתַ ל ִמִלין ְדֶהְדיֹוִטין, ּ ִניׁש ּכָ ֶּאָלא ְדִאיהו ּכָ ּ ּּ ּ ,
ו גֹון ִמִלין ְדֵעׂשָ ּּכְ ִּמִלין ְדָה. ּ ַיֲעֹקב. ָגרּ ִּמִלין ְדָלָבן ּבְ ִּמִלין ְדָאתֹון. ּ ִּמִלין ְדִבְלָעם. ּ ִּמִלין . ּ

ִּמִלין ְדִזְמִרי. ְּדָבָלק יִבין, ְּוָכִניׁש ְלהו. ּ ָאר ִספוִרין ִדְכּתִ ְּוָכל ׁשְ ּ ְייהו אֹוַרְייָתא, ּ   .ְּוָעִביד ִמּנַ

ִמיָמה)ים יטתהל( ,ּתֹוַרת ֱאֶמת )מלאכי ב(ֲאַמאי ִאְקֵרי , ִאי ָהִכי ֵּעדות ְיָי ,  ּתֹוַרת ְיָי ּתְ
ִרים, ֶנֱאָמָנה ִּפּקוֵדי ְיָי ְיׁשָ ָרה, ּ ְפֵטי ְיָי ֱאֶמת, ִיְרַאת ְיָי ְטהֹוָרה, ִמְצַות ְיָי ּבָ ּוְכִתיב , ִּמׁשְ

ֱחָמִדים ִמָזָהב וִמָפז ָרב ַּהּנֶ ּ ִּאֵלין ִאיּנון ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ּּ ֶּאָלא וַדאי אֹוַרְי. ּ א ּ ּיָתא ַקִדיׁשָ
ִּאיהו אֹוַרְייָתא ִדְקׁשֹוט, ִּעָלָאה ִמיָמה, ּ ְּוָכל ִמָלה וִמָלה. ּתֹוַרת ְיָי ּתְ ַאְתָייא ְלַאֲחָזָאה , ּּ
ְּדַההוא ִמָלה ְדַההוא ִספור, ּ ִעָלִאין)אחרנין(ִּמִלין  ּ ּ ּ ּּ ְלַבד ָקא , ּ ְרֵמיה ּבִ ָּלאו ְלַאֲחָזָאה ַעל ּגַ
ָלָלא ָקֲאֵתיֶּאָלא ְלַאֲחָז, ָאְתיא ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ָּאה ַעל ַההוא ּכְ   .ּּכְ

יָבה ְוגֹו ַנח ַהּתֵ א ֲחֵזי ַוּתָ ך. 'ּתָ ן ַאֲחָרִנין, ְַהאי ְקָרא ּכַ ּכֵ ל ׁשֶ א האי קרא כך איהו ''ס(, ּכָ

ֵלי ַעל ָעְלָמא)והא אתמר ֲעָתא ְדִדיָנא ּתָ ׁשַ ְרָיין, ּ ּבְ ִריך הו, ְוִדיִנין ׁשַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ א ָיִתיב ְּ
ַההוא ּכוְרְסָייא ַּעל ּכוְרְסָייא ְדִדיָנא ְלֵמיָדן ָעְלָמא ּבְ ּ ּ יה, ּ ימו ּבֵ יִמין ִאְתְרׁשִ ָמה ְרׁשִ ּּכַ ָמה , ּ ּכַ

ַגִויה ִניִזין ּבְ ִּפיְתִקין ּגְ א, ּ גֹו ַאְחְמָתא ְדַמְלּכָ ִניזו, ּּבְ ן ִאְתּגְ ּמָ יחו ּתַ ְלהו ְסָפִרים ִדְפּתִ ּּכֻ ּ ּ ּ ּוְבִגין , ּ
אּכַ י ִמָלה ִמן ַמְלּכָ ּך ָלא ִאְתְנׁשֵ ְרָיא, ְּוַהאי ּכוְרְסָייא ָלא ַאְתָקן, ְ ֹחֶדׁש . ְוָלא ׁשַ ֶּאָלא ּבַ

ִביִעי ְּדִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ַהּשְׁ ּ יה, ּ דון ּבֵ ֵני ָעְלָמא ִאְתַפּקְ ּיֹוָמא ְדָכל ּבְ ּ י , ּּ ְלהו ַעְבִרין ַקּמֵ ּּכֻ ּ
ְרְסָייא ִביִעי,ְּוַעל ָדא. ַּההוא ּכֻ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ָבה ּבַ ַנח ַהּתֵ ִביִעי וַדאי,  ַוּתָ ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ְּדִאיהו , ּּבַ ּ
ִּדיָנא ְדָעְלָמא ָּמאֵריהֹון ִדיָבָבא , ּ ָמאֵריהֹון ְדִדיִנין)סמכי כורסייא(ִּאֵלין , ַעל ָהֵרי ֲאָרָרט. ּ

ִליִחין , ִויָלָלא ְּוֻכְלהו ׁשְ ַההוא יֹוָמ)א דכלהו שכיכין''ס(ּ ה ּ ּבְ ִריך הוא ְוַכּמָ א ּבְ י קוְדׁשָ ּא ַקּמֵ ְּ

ַהאי יֹוָמא ֲערו ּבְ ִריִסין ִאּתְ ְרְסָייא, ָּמאֵרי ּתְ חֹות ַההוא ּכֻ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּתְ ּ ִדיָנא ְדָעְלָמא, ּ   .ּּבְ

ַההוא יֹוָמא ָרֵאל ְמַצָלאן ְצלֹוָתא ּבְ יה, ְּוִיׂשְ ָנן ַקּמֵ ּוָבָעאן וִמְתַחּנְ ּ ּשׁ, ּ , ֹוָפרְוַתְקִעין ּבַ
ִריך הוא ָחִייס ָעַלְייהו א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּוְמַהֵפך ִדיָנא ְלַרֲחֵמי, ְּ ְּ ֵאי. ּ ָּפְתֵחי , ְּוָכל ִעָלֵאי ְוַתּתָ

ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה)תהלים פט(, ְוָאְמֵרי ַההוא יֹוָמא. ּ ַאׁשְ ֵעיָנא ּבְ ְּוַעל ָדא ּבָ ְּדַההוא , ּ ּ
ָרא ְד, ְּדָתַקע ְּדָיַדע ִעּקָ ְתרוָעה, ִּמָלהּ יה ּבִ ִּויַכִוון ּבֵ ּ ָחְכְמָתא, ּ יד ִמָלה ּבְ ְּוַעל ָדא , ְּוַיְעּבִ
ִתיב ֵרי ָהָעם יֹוְדֵעי ְתרוָעה, ּכְ רוָעה, ַּאׁשְ ִתיב ּתֹוְקֵעי ּתְ ַמר, ְּוָלא ּכְ   .ְוָהא ִאּתְ

  ]א''נ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ל ַההוא יֹוָמא ָּאְזלו ּכָ ד ָרַמׁש ֵליְלָיא, ּ א, ּ ְסִליקו ְלַחד ֲאָתר,ּכַ חו ַחד ְמַעְרּתָ ּכָ . ְּוַאׁשְ
י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ן, ִּליעול ַחד ּגֹו ְמַעְרּתָ ְתּקָ יר ְמּתַ ַכח ֲאָתר ְדִאיהו ַיּתִ ּתְ ִּאי ִאׁשְ ָעאל . ּ

י יֹוֵסי ַגִויה, ִרּבִ א ַאֲחָרא ּבְ ְּוָחָמא ְמַעְרּתָ יה, ּ ָרָגא ּבֵ ְּנהֹוָרא ִדׁשְ ַמע ַח, ּ ּד ָקָלא ְדֲהָוה ׁשָ
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רֹות, ָאַמר ְבַעת ַהּנֵ נֹוָרה ָיִאירו ׁשִ רֹות ֶאל מול ְפֵני ַהּמְ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ּּבְ ּּ ָהָכא ָנְטָלא . ָ
ָרֵאל ְנהֹוָרא ֶנֶסת ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ּבוִציִנין ִמיָנה , ִּמְתַעְטָרא )א''נ ע''דף ק(ְּוִאָמא ִעָלָאה , ּכְ ּ ּ ּ

ֵרין . ַנֲהִרין ה ּתְ ּטוְפִסיִרין ְדִקיִקין ַפְרִחיןּּבָ ּ ִביִנין , ּ י )א שבשבין''ס(ּׁשוׁשְ ְלהו ֹקְטִרין ְלַגּבֵ ּ ּכֻ ּ
א, ִּעָלָאה ן ְלַתּתָ ּמָ   .ּוִמּתַ

י יֹוֵסי ְוַחֵדי ַמע ִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ּׁשָ י ִרּבִ י ֶאְלָעָזר, ָאָתא ְלַגּבֵ , ֵּניעול, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ
ִריך הוא ַאְק א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ין, ִּדים ָלן ַהאי יֹוָמאְּ ִנּסִ א ָלן ּבְ יָון ְדָעאלו, ָּעאלו. ְלִאְתַרֲחׁשָ ּּכֵ ּ ,

א ֵני ָנׁשָ ֵרין ּבְ אֹוַרְייָתא, ָּחמו ּתְ י ֶאְלָעָזר. ַּדֲהוֹו ָלָעאן ּבְ  ַמה ָיָקר )תהלים לו(, ָאַמר ִרּבִ
ָנֶפיך ֶיֱחָסיון ֵצל ּכְ ַּחְסֶדך ֱאֹלִהים וְבֵני ָאָדם ּבְ ּ ָּ ְלהו, ּ ִאֵליןָּקמו. ָ ְּוַיְתֵבי ּכֻ ְלהו, ּ ְּוַחדו ּכֻ ּ ּּ ,

ָָמה ָיָקר ַחְסְדך ֱאֹלִהים, ָאַמר ִרִבי ֶאְלָעָזר ְחָנא ְלכו, ּ ּכַ ְּדַאׁשְ ִריך . ּ א ּבְ ְֶחֶסד ָעַבד ָלן קוְדׁשָ ּ
ֲאָתר ָדא ּהוא ּבַ א ַאְדִליקו ּבוִציִנין, ּ ּתָ ַּהׁשְ ּ.  

י יֹוֵסי ְוָאַמר רֹות)'במדבר ח(. ָּפַתח ִרּבִ ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ׁש, ָ ּבְ ַהֲעלֹוְתך ַמּמָ , ָּבְ
ַאְדָלקוָתך ְּבְ ֵרין פוְלָחִנין. ּ ֲחָדא ִאְתָעִביד ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא ּתְ ְּדָהא ּכַ ּ וָרא . ּּ ְּדִאיּנון ִקּשׁ ּ ּ

ּוַמאן ִאיּנון. ֲחָדא ֶמן וְקֹטֶרת. ּ יב. ּׁשֶ ִדְכּתִ ּמַ)משלי כז(, ּכְ ֶמן וְקֹטֶרת ְיׂשַ יב. ח ֵלבּ ׁשֶ , ִּדְכּתִ
ִים . ' ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְוגֹו)שמות ל( ין ָהַעְרּבַ רֹות ּבֵ ּוְכִתיב וְבַהֲעלֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהּנֵ ּ

ה ֵהִטיבֹו. ַיְקִטיֶרּנָ ָנא ָהָכא ּבְ ָנא ָהָתם וְבַהֲעלֹות, ַמאי ׁשְ ּוַמאי ׁשְ י ְיהוָדה. ּ ּּכָֹלא , ָּאַמר ִרּבִ
  .ַּחד ִמָלה

י ֵהִטיבֹו,  יֹוֵסי ָאַמרִרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ּבְ י טֹוִבים דֹוֶדיך ִמָיִין)שיר השירים א(ּכְ ּ ּכִ ָ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ָרִווי ַחְמָרא: טֹוִבים ְהֶיה טֹוִבים)ירמיה מד(, ּכְ ע ֶלֶחם ַוּנִ ּבַ ׂשְ י ְיהוָדה .  ַוּנִ ִּרּבִ
ׁש, ָאַמר ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֲהָטָבה ַמּמָ ה ָתִמיד)משלי טו(ּכְ ּתֶ ְּדָהא , ּוְבַהֲעלֹות.  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ

ְקיו ְדַנֲחָלא ְקָיין ְוִאְתַרְוָיין ִמּשַׁ ׁשַ ִזְמָנא ְדִאּתְ ּּבְ ּ ֵדין ִעָלִאין ִעלוָיא, ּ ּּכְ ּ א עלאין ''ס(ּוִבְרָכאן , ּ

ֻכְלהו)מתתאין חו ּבְ ּכְ ּתַ ּ ִאׁשְ ֹכָלא, ּּ ְּוַחדו ּבְ ּ ְּוַעל ָדא וְבַהֲעלֹו. ּ   .תּ

י ֲאָחא ָאַמר ֲעָתא ַדֲעִמיָקא ְדֹכָלא ָנִהיר, ִרּבִ ׁשַ ּּבְ ּ  ָנִהיר )א דסתימא דכלא נהיר''ס(, ּ
ַנֲחָלא ָקָאה ּכָֹלא)א נהיר''ס(ָנִגיד , ְוַנֲחָלא. ּבְ ר ְלַאׁשְ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִתיב. ּ ּבְ ֵדין ּכְ ַהֲעלֹות , ּכְ ּבְ

ִגין ְדָהא ֵמעוְמָקא ְדֹכָלא)א בהטיבו''נ( ּ ּבְ ּ ּ ְטָרא ִעָלָאה,  ָנְפֵקיּ ַהֲעלֹות ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבְ בראשית (, ּ

ּ ְדֹכָלא)א דסתימא''ס( ְּדֲעִמיָקא )'א א''כ ָבה, ּ ְּוֹכָלא ַחד ִמָלה. ְּדִאְקֵרי ַמֲחׁשָ ּוְכֵדין ְכֶנֶסת , ּ
ְרָכא ָרֵאל ִאְתּבָ ֻכְלהו ָעְלִמין, ִיׂשְ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ אן ִאׁשְ ּוִבְרּכָ ּּ.  

י ִיְצָחק  ִתיב , ָּפַתחִרּבִ ך עֹוָלִמים)מלכים א ח(ּכְ ְבּתְ ית ְזבול ָלך ָמכֹון ְלׁשִ ִניִתי ּבֵ ֹנה ּבָ ָ ּבָ ְ ּ .
ית ְזבול ית ְזבול ַוַדאי, ּּבֵ ּּבֵ יָדָהא, ּ ד ִאְתְפָקדו ּבִ ּּכַ א, ּ ְנֵזי ַמְלּכָ ל ּגִ הו, ּכָ ְלָטא ּבְ ֵדין . ְּוׁשַ ּכְ

ית ְזבול ְרָכָאן, ְּקֵרי ְזבולְּוָרִקיַע ַחד ִאית ְדִא. ִּאְקֵרי ּבֵ ָלא ּבִ ח ְלַקּבְ ּכַ ְּדָהא ָדא ַאׁשְ ּ ,
ּוְלַסְדָרא ּכָֹלא ּ ית ְזבול, ּ   .ְּוַהאי ִאְקֵרי ּבֵ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ָאֳהֶלך)דברים לג(ּכְ ׂשָכר ּבְ ֵצאֶתך ְוִיּשָׂ ַמח ְזבוֻלן ּבְ ָ ְוִלְזבוֻלן ָאַמר ׂשְ ָ ּ ּ ,
ֲחָדא ָתפו ּכַ ּתָ ד ְדִאׁשְ ְּמַלּמֵ אֹוַרְייָתא, ִפיק ְוָאַגח ְקָרָבאָּדא ָנ. ּ ְוָדא ָיִהיב . ְוָדא ָיִתיב ְוָלֵעי ּבְ
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א. ְּוָדא ָיִהיב חוָלָקא ְלָדא, ּחוָלָקא ְלָדא חוָלֵקיה ִדְזבולון ַיּמָ ּּבְ ּ ּ ּ ָרֵאל ִאְקֵרי ָים , ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוּכְ
ֶרת ּנֶ ּמָ, ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי. ּכִ ֵכֶלת ָנִפיק ִמּתַ ִגין ְדָהא ּתְ ַגְווָנא , ְּואֹוְקמוָה, ןּּבְ א ּכְ ְּדָהא ְלַתּתָ

ִּדְלֵעיָלא ֶרת ְלֵעיָלא, ּ ּנֶ א, ָּים ּכִ ֶרת ְלַתּתָ ּנֶ ֵכֶלת ְלֵעיָלא. ָים ּכִ א, ּּתְ ֵכֶלת ְלַתּתָ ְּוֹכָלא , ּתְ
ֲאָתר ַחד   .ּבַ

ְּוַעל ָדא ָיִרית ְזבולון ּ ָחא ְקָרָבא, ּ ּוְמָנָלן ְדָהִכי הוא, ְּלֵמיַפק ְלַאּגָ ּ יבִּד. ּ  )דברים לג(, ְכּתִ
חו ִזְבֵחי ֶצֶדק ם ִיְזּבְ ים ַהר ִיְקָראו ׁשָ ַּעּמִ ים . ַמאי ַטְעָמא. ִּזְבֵחי ֶצֶדק ַוַדאי. ּ ַפע ַיּמִ י ׁשֶ ּכִ

אֹוַרְייָתא. ִּייָנקו ׂשָכר חוָלֵקיה ּבְ ְּוִיּשָׂ ְּוָיִהיב ִלְזבולון חוָלָקא ְדאֹוַרְיָתא ַוַדאי, ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ּתָ ּתָ ֲחָדאִאׁשְ ׂשָכר, ּפו ּכַ ְרָכא ְזבולון ִמִיּשְׂ ְּלִאְתּבָ ְּדִבְרָכָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְרָכָתא , ּ ִהיא ּבִ
ְּדֹכָלא ּ.  

  ]ב''נ ע''דף ק -' גזוהר חלק [

א ָאַמר י ַאּבָ א ְדאֹוַרְייָתא וַדאי ָהִכי הוא, ִרּבִ ַּאֲחַסְנּתָ ּ ִתיָתָאה ָיִהיב , ּ א ָדא ׁשְ ְּוַדְרּגָ
ָרֵאל,  אֹוַרְייָתא)ד שתיתאה יהיב אגרא ח''ס(ֲאָגר  ֶנֶסת ִיׂשְ ַּאֲחִסין ִחָווָרא , ְּוַאֲחִסין ָלה ִלּכְ

א ֵניָנן. ִלְתֶכְלּתָ ֵכֶלת ְלָלָבן, ְּוַעל ָדא ּתָ ין ּתְ יר ּבֵ ַיּכִ ָווֵני, ִּמּשֶׁ מֹוָדען ּגְ ּתְ ֵדין , ְּדִיׁשְ ְּדָהא ּכְ
א ִאְתַעָבר,ְּוִחָווָרא ָאֵתי ְלָעְלָמא, ר''ִאְקֵרי ּבֶֹק א. ּ וְתֶכְלּתָ ל ְקָרִבין ְדַמְלּכָ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ,

יָדָהא ִאְתָמָנן א ּבִ חסר תחילת המאמר ועיין פרשת וילך (. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְוָכל ַזְייֵני ַמְלּכָ

רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם)במדבר כא( )א''ו ע''רפ ִרים ּכָ ֵאר ֲחָפרוָה ׂשָ ּ ּבְ ֵאר, ּ ֶנֶסת ִי, ּבְ ָרֵאלָּדא ּכְ . ׂשְ
ִרים א ְוִאָמא, ֲּחָפרוָה ׂשָ ְּדאֹוִלידו ָלה, ָּדא ַאּבָ ּ רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם. ּ יב. ִּאֵלין ֲאָבָהן, ּּכָ , ִּדְכּתִ

ים ֶנֱאָספו ַעם ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם ְוגֹו)תהלים מז( ִגין . 'ּ ְנִדיֵבי ַעּמִ ְרָכא  )ב''נ ע''דף ק(ּבְ ְלִאְתּבָ
הֹון ַּצִדיק ְדָקִאים ָעָלה. ּוַמּנֹו, ְרָגא ַחדַּעל ְיֵדי ְדַד, ִמּנְ ֵאר , ְּוַעל ָדא ַאְמֵריָנן. ּ ד ַהאי ּבְ ּכַ
ִסיוָעא ַדֲאָבָהן ַנְטָלא, ַנְטָלא ּּבְ ּ.  

ֵאר ֵרי ָים, ְוִאְקֵרי ּבְ ֵאר. ְוִאּקְ ְטָרא ְדִאיָמא, ִאְקֵרי ּבְ ֲעָתא ְדִיְצָחק ָנִפק ִמַזְייָנא ִמּסִ ׁשַ ּּבְ ּּ ,
ְתָרא ְדָדאְוָאֵתי ְלַאְמׁשָ ּוַמֵלי ָלה, ָּכא ֲאּבַ ֵאר ְדִיְצָחק, ּּ ֵדין ִאְקֵרי ּבְ ֵאר ְדִמְרָים. ּּכְ ְוָהא . ּּבְ

ּאוְקמוָה א. ּ ֲהָרא ִעָלָאה ְדַאּבָ ד ִאְתַנֲהָרא ִמּנָ ָּים ּכַ ֵדין ִאְקֵרי ָים, ּ ְּדַנֲחִלין ַאְזִלין ְלַגָווה, ּכְ ּ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ל ַהּנְ)קהלת א(ּכְ ָּחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ּכָ ּ ּ.  

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוִמיֹוָמא ְדָגְלָתה ּכְ ּ ִתיב , ּּ י ָים)איוב יד(ּכְ ָּדא , ּ ָאְזלו ַמִים ִמּנִ
ָרֵאל ָּדא ַצִדיק, ְוָנָהר ֶיֱחָרב ְוָיֵבׁש. ְכֶנֶסת ִיׂשְ ִתיב. ּ ִדיק ָאָבד  ַהּצַ)ישעיה נז(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ְּדהוא ֲהָוה ָנָהר ִעָלָאה ְוַיִקיָרא. 'ְוגֹו ּ ַגָווה, ּ ְּדָעִייל ּבְ ל ִאיּנון ַנֲהִרין , ּ ִניׁש ּכָ ְּוהוא ּכָ ּ
א, ּוַנֲחִלין ִגידו ְדַההוא ָנָהר ַקִדיׁשָ ְּדַנְגִדין ִמּנְ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּ ְּדָנִגיד ְוָנִפיק , ּ

ַגָווה וַמֵלי ַאְגָמָהא, הֵּמֵעֶדן ִעָלָא ְּוהוא ָעֵייל ּבְ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ן ָיְרִתין ָעְלִמין ּכֻ ּמָ ּוִמּתַ  )אתזנו וירתין(ּּ
ֹכָלא ן ּבְ ְרּכָ   .ּּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2246דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ֶנֶסת ִיׂשְ ְרָכא ּכְ ֲעָתא ְדִאְתּבָ ׁשַ ְרָכן, ּּבְ ְלהו ִאְתּבָ ָּעְלִמין ּכֻ ָרֵאל , ּ ְוִיׂשְ
א ִגיָנהַּיְנִקין וִמ, ְלַתּתָ ְרָכן ּבְ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ְדִהיא ַאָגָנא ָעַלְייהו. ְּתּבָ ָרֵאל, ּ ָמה , ְּדִיׂשְ ּכְ

ַמר   .ְּדִאּתְ

ִתיב  ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ְוגֹו)שמות יד(ּכְ ְ ַוִיּסַ ְ ֶנֶסת . 'ּ ַּמְלַאך ָהֱאֹלִהים ָדא ּכְ ְ

ָרֵאל ֲעָתא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ִיׂשְ ִּסיוַע ַדֲאָבָהן ַנְטָלאּבְ, ְּדַהִהיא ׁשַ ִחין . ּ ּכְ ּתַ ְּוַכד ִאיּנון ִמׁשְ
ה ֵחי, ְּלַגּבָ ּכְ ּתַ א. ּּכָֹלא ִמׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ִאֵלין ְקָרֵאי ׁשְ ך ִאְתְמַסר ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּּ הֹון , ְ ְּדָכִליל ּבְ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ֲאָבָהָתא ִסְדָרא. ּּכְ ִסְדָראְוַחד, ְוַחד ְלַמְפֵרַע, ַחד ְקָרא ּכְ   . ּכְ

ע ַמְלַאך ָהֱאֹלִהים ַההֹוֵלך ְוגֹו ְַוִיּסַ ְ ַכח ָהָכא', ּ ּתְ ִגין ְדַאְבָרָהם ִאׁשְ ִסְדָרא ּבְ ָּדא ּכְ ְוָכל , ּ
ְטֵריה ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ַגְווָנא ָדא, ּ ִסְדָרא ּכְ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּכְ ּ ה כאן מצאתי כתוב ''אמר המגי(. ּ

ב '' בבית אחד במרובע עם זה הלשון ותמצאם כולם בסוף חפסוק ויסע כסדר כל אות ואות
  )בסוף שמות

ִעְטרֹוי ָרֵאל, ָּהָכא ִאְתֲעָטר ַאְבָרָהם ּבְ ְּוַאְעַטר ָלה ִלְכֶנֶסת ִיׂשְ ְלהו , ּ ְּוִאֵלין ַאְתָוון ּכֻ ּ ּ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ יָמָמא, ּבְ ּ יֹוָמם ְיַצְוה ְיָי ַחְסד)תהלים מב(ִּדְכִתיב . ְְלֵמיַהך ּבִ יֹרה ּ ֹּו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ

י ע. ִעּמִ ִתיב ַוִיּסַ ְּוַעל ָדא ּכְ ַמְטָלַנְייהו, ּ יָמָמא, ֵּאיָמַתי ַנְטִלין ּבְ ד ָנִהיר , ֲהִוי ֵאיָמא ּבִ ּכַ
א ְמׁשָ ְבִעין וְתֵרין ַאְתָוון. ׁשִ ׁשִ ְּוָדא ַחד ְקָרא ְדִאיהו ּבְ ּ ּ.  

ְנָייָנא ְדִיְצָחק ַכח ּבְ, ּּתִ ּתְ י ִמְצָרֵאי , ב ַאְתָוון''עָּהִכי ָנֵמי ְדִאׁשְ ִדיָנא ְלַגּבֵ ְכָחא ּבְ ּתַ ְלִאׁשְ
ַרֲחֵמי ָרֵאל ּבְ י ִיׂשְ ִתיב. ּוְלַגּבֵ ָרֵאל, ְּוַעל ָדא ּכְ ין ַמֲחֵנה ִמְצַרִים וֵבין ַמֲחֵנה ִיׂשְ ַּוָיֹבא ּבֵ ּ ,

ָּלֳקֵביל ִאֵלין ְוָלֳקֵביל ִאֵלין ך. ּ ְּדָהִכי הוא , ְַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ , ְּדִעיָבא ֲהִוי, ּיֹוָמא ְדִיְצָחקּ
יה הוא ֲּעָנָנא ַוֲחׁשֹוָכא ִמּנֵ ך ִסדוָרא ְדַאְתָוון ְלַמְפֵרַע. ּ ּוְבִגין ּכַ ּ  ְוָלא )באורחא עקימא(, ְּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ַגְווָנא ָדא, ּבְ כאן מצאתי כתוב פסוק ויבא למפרע כל אות ואות בבית אחד (. ּּכְ

  )במרובע עם זה הלשון

ְלהו ְלַמְפֵרַעְּוַעל ָד ּא ַאְתָוון ּכֻ ך, ּ יב ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחׁשֶ ְִדְכּתִ ְּדֵכיָון ְדָעאל ִיְצָחק , ּ ּ
ִדינֹוי ִתיב ֶזה ֶאל ֶזה. ֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה, ּבְ ְטָרא ְדַאְבָרָהם, ּכְ ִּאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ָלא , ּ

ָדא ְּקִריבו ָדא ּבְ ִגין ְד, ְּדָהא ָלא ַיְכִלין. ּ ִיְצָחקּּבְ ָקא ּבְ ֵאר ִאְתַדּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַּהאי ּבְ , ּכְ
ַּוָיֶאר ֶאת ַהָלְיָלה ָרא . ּ ְּדַכד ִאְתַמְלָייא ְלִאְתַחּבְ ִיְצָחק)א לאתקפא''ס(ּ ֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ,  ּבְ

ַאְבָרָהם, ַּעד ְדָאָתא ַיֲעֹקב. ְוָלא ָיִכיל ְלָקְרָבא, ֶזה ר ּבְ אִרי , ְצָחקְוָנַטל ְלִי, ְוִאְתַחּבָ ְוׁשָ
ֶאְמָצִעיָתא ָדא, ֵּליה ּבְ ָדא ְוָדא ּבְ ר ְמֵהיְמנוָתא ָדא ּבְ ֵדין ִאְתְקׁשַ ּּכְ ָרֵאל, ּ ִזיבו ִיׂשְ ּתְ   .ְּוִאׁשְ

ְכֵחי, ְוָתֵניָנן ּתַ ֲאָתר ַדֲאָבָהָתא ִאׁשְ ְייהו, ּּבַ ּבַ ְכֵחי ּגַ ּתַ ָאר ַצִדיַקָייא ִמׁשְ ּׁשְ ָמא , ּ ְּוַעל ָדא ׁשְ
ןָסִליק, ָּדא ב ְדֻכְלהו ָנְפִקין ְלָאְרָחא ַחד, ּ ְלִסְטִרין ַאֲחָרִנין ִמְתָפְרׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּּ.  

  ]א''א ע''דף קנ -' גזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2247דף [ -ּ

ֵא ד ַנֲהָרא ַהאי ּבְ ְטָרא ְדִיְצָחק''ּכַ יה, ּר ִמּסִ ר ּבֵ יָפא, ְּוִאְתָקׁשַ ּקִ א ּתַ א ַרּבָ , ִאְתָעִביד ַיּמָ
יִפין ּקִ ִלין ּתַ ְתִקיפוַּסְל, ְוַגְלּגְ ַזַעף ְורוְגָזא ּבִ ין ּבְ ּיִקין ְוַנְחּתִ  )א''א ע''דף קנ(, ָּנִטיל ְלֵעיָלא, ּ

א, ָסִליק ָלא , ְוָנִחית ְלַתּתָ ּוִמּגֹו רוְגָזא ְוַזְעָפא ְוֵחיָמָתא , )א לקבליה''ס(ַאְבָרָהם ָאֵתי ְלֳקּבְ ּ ּ
ּוְתִקיפו ִכיך רוְגָזא, ַיֲעֹקבַּעד ְדָאָתא , ֶזה ֶאל ֶזה ָלא ֲהוֹו ִמְתָקְרִבין, ּ ְּוׁשָ ְוָמִאיך ְוָתַבר , ְ ּ

א ְלַגֵלי ַיּמָ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָים ַויֹוֶלך ְיָי ֶאת ַהָים )שמות יד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּגַ ּ ַוֵיט ֹמׁשֶ ּ ּ ְּ

רוַח ָקִדים ַעָזה ְוגֹו ּּבְ רוַח ָקִדים ַעָזה. 'ּ ַּמאי ּבְ ָּדא רוַח ַיֲעֹקב. ּ יף, ּ ּקִ , ּ ָלֳקְבֵליהַּעָזה ּתַ
א ְּלַתְבָרא רוְגָזא ְדַהאי ַיּמָ ִים . ּ ְקעו ַהּמָ ם ֶאת ַהָים ֶלָחָרָבה ַוִיּבָ ַּוָיׂשֶ ּ א )א הוא''נ(ּ  ָאִריק ַיּמָ

ְּוִאְתְפִליגו ַמָיא ְלִסְטָרא ְדַאְבָרָהם וְלִסְטָרא ְדַיֲעֹקב, ֵּמיֵמי רוְגִזין ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ּּ
ִים  ְקעו ַהּמָ ְּלִסְטָרא ָדא וְלִסְטָרא ָדאַּוִיּבָ ּ ְדָקא . ּ ר ּכַ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְלהו ּבְ ְּוַעל ָדא ַאְתָוון ּכֻ ּ ּּ

  )כאן היה כתוב פסוק ויט כסדר כל אות ואות בבית אחד במרובע עם זה הלשון(. ֵּיאות

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ְסַטר ְדַיֲעֹקב, ִּאֵלין ַאְתָוון ּבְ ְטֵר, ּּבִ ְּוָכל ִאיּנון ְדָאתו ִמּסִ ּ ְוַכד ָאָתא , ּיהּ
ַאְבָרָהם, ַיֲעֹקב ר ּבְ ֶאְמָצִעיָתא, ְוָנַטל ְלִיְצָחק, ִאְתַחּבָ אִרי ֵליה ּבְ ר . ְּוׁשָ ֵדין ִאְתְקׁשַ ּכְ

ָדא ָדא ְוָדא ּבְ ְּמֵהיְמנוָתא ָדא ּבְ ִזווָגא , ְּוַעל ָדא. ּ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ִתּקוָנא ּבִ ּעֹוָבָדא ּבְ ּ ּ
מֹוַדע ּתְ וָרא ַחד, ַּדֲאָבָהן ִאׁשְ ְּדִאיהו ִקּשׁ ּ וָרא ְמֵהיָמָנא, ּ ֵליָמָתא, ִּקּשׁ . ְלֶמֱהִוי ְרִתיָכא ׁשְ

ֲחָדא ּוְבִזווָגא ַדֲאָבָהן ּכַ ּ ּ   .ִּאְתָעִביד ּכָֹלא, ּ

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ְְוַיְדִעין ַחְבַרָייא ְלֵמיַהך ּבְ ְדָקא ֵיאות, ּ ָנא עֹוָבִדין ּכַ ְּלַאְתּקְ ָמא ָדא , ּ ּוִבׁשְ ּ
וָרא ַד ִּקּשׁ ָכחו אֹוְרִחין ְלִדיָנא, ֲאָבָהןּ ּתְ ְּלִסייוַע, ּוְלַרֲחֵמי, ִּאׁשְ , ִּלְדִחילו, ְלֶחֶסד, ּ
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ְלִביׁש, ְלָטב, ְלמֹוָתא, ְּלַחֵיי, ְלאֹוַרְייָתא ַּזּכָ ּ ְּדַיְדִעין אֹוְרחֹוי , ּ
אֹוְרחֹוי ְדַמְל, ְּדאֹוַרְייָתא ְּוַיְדִעין ְלֵמיַהך ּבְ אְ א ַקִדיׁשָ ָעְלָמא ֵדין , ּּכָ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ' פסוקים אלו במרובע כל שם ושם מג' ב שמות היוצאים מג''וכאן מצאתי הע(. ּ

וסימניך יהי אור ולא הדפסתי אותו מפני יקר תפארת , אותיות בבית אחד ישר הפוך ישר
  )קדושתו

ַמְטָלִנין ָדא, עֹוָבִדיןּבְ, ָהא ֲאָבָהן ּבְ ֵרי ָדא ּבְ וִרין ְדִמְתַקּשְׁ ִקּשׁ ּּבְ ּ ֲחָדא. ּ ָרן ּכַ , ְוַכד ִמְתַחּבְ
ְייהו ֵּלית ַמאן ִדְיקום ַקּמַ ּ חו, ְוָתֵניָנן. ּ ּכָ ּתְ ֲאָתר ַדֲאָבָהָתא ִאׁשְ ּּבַ ֵחי , ּ ּכְ ּתַ ַאר ַצִדיַקָייא ִמׁשְ ּׁשְ

ְייהו ּבַ ָמא ָדא ָסִליק ְלִסְטִר. ּּגַ ְּוַעל ָדא ׁשְ ןּ ב ְדֻכְלהו ָנְפִקין , ּין ַאֲחָרִנין ִמְתָפְרׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּּ
  .ְלָאְרָחא ַחד

  )סימן ח( השלמה מההשמטות

ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין ָעְלָמא, ּׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּבָ ֵתיל וָבֵני ָעְלִמין. ְּ ַּוֲעַלְייהו ׁשָ ּ .
ת ָי)שמות כ(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב  ׁשֶ י ׁשֵ ה ה ּכִ ת', ִמים ָעׂשָ ׁשֶ ׁשֵ   .ְוֹלא ְכִתיב ּבְ

ְבָעה יֹוִמין ִעיָלִאין ְּוָלֳקֵביל ִאינון ׁשִ ֵאי ְקׁשֹוט, ּ ְבָעה ַזּכָ ַאְרָעא ׁשִ ָרא ּבְ ְלָקְייָמא , ּבָ
ל ַחד ְוַחד ָלֳקֵביל יֹוֵמיה, ּוְלַאְנָהָרא לֹון, לֹון ֵתיל ְלהֹו. ּּכָ ָדָרא ְדִאְתֲחֵז, ְוׁשָ ל ַחד ְוַחד ּבְ י ּּכָ
ּוִאינון ֲאָבָהן ְדָעְלָמא. ֵּליה ה ְוַאֲהֹרן ְוָדִוד, ּ   .ַּאְבָרָהם ִיְצָחק וַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ומׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2248דף [ -ּ

ְּוִאינון ִאיְקרון ָהִרים ְבָעה יֹוִמין ִעיָלִאין , ַהְרֵרי ֶקֶדם, ּ ְלָיִין ֵמִאינון ׁשִ ְּדִאינון ּתַ ּ ּ ּ
ית' ו. ַּדֲאָמָרן ֵראׁשִ ְייהוְּדָקְייָמא' ְוז, יֹוֵמי ּבְ ּ וֵבית ָדִוד )זכריה יב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַקּמַ ּ

ַמְלַאך ה אֹלִהים ּכְ   .ִלְפֵניֶהם' ְּכֵ

ִביָעָאה ב ְדִאיהו ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ יֹוִמין, ּ ִביָעָאה. ְּרִביָעָאה ִאיהו ּבְ ד . ְּויֹוֵסף ִאיהו ׁשְ ֲאָבל ּכַ
יֹוֵסף יה ּבְ ִליַלת ּבֵ אְּוָיֵהיב ֵליה ּתֹו, ִּאְתּכְ י ַמְלּכָ ְפנוָקא ִמּבֵ ִּאְקֵרי אוף ִאיִהי , ֶּסֶפת ּתַ

ִביָעָאה   .ׁשְ

א ִכיְנּתָ ׁשְ ה ּבִ ְבָעה, ְּוָכְלהֹו ֲאִחידו ּבַ ָרָזא ְדׁשִ ַבע. ּּבְ ת ׁשֶ א ִאיְקֵרי ּבַ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ת . ּּבְ ּבַ
א ִעיָלָאה ה, ֵּמִאיּמָ ין ְדִעּמַ ַבע ַדְרּגִ ָלָלא ְדׁשֶ ְּדִאיִהי ּכְ ּ ּ ּ א ְדֶצֶדק. ּ ְּוִאיִהי ַדְרּגָ יָרָאה , ּ ֲעׂשִ
ְּדִאינון ְסִפיִרין ִריך הוא, ּ א ּבְ הו קוְדׁשָ ְּדִאיְקֵרי ּבְ ּ ּ ְּ.  

ְקָרא ִביָעָאה ּבִ ָ ִדְלך ה)דברי הימים א כט(, ְוִאיְקֵרי ׁשְ ְפֶאֶרת ' ּ בוָרה ְוַהּתִ ֻדָלה ְוַהּגְ ַּהּגְ ּ
י ֹכל וכו ַצח ְוַההֹוד ּכִ ְמ', ְוַהּנֵ ֶּאָלא . ְוָהא ְרִביָעָאה ִהיא ְליֹוֵמי, ּוַמאי ַטְעָמא. ָלָכהַעד ַהּמַ

ְתָרָאה ִגין ְדִאיִהי ְנִטיָעה ּבַ ִביָעָאה, ּּבְ ׁשְ ִליַלת ּבִ ֵמיה, וִאְתּכְ ך ָנְטָלה ׁשְ ִגין ּכָ ּּבְ   .ְּוכֹוָלא ַחד, ְ

ִריך הוא, ְוָכל ַחד ְוַחד ֵמֲאָבָהן א ּבְ ָּיַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ַּפְקַלְרָיא ִדיֵליהִמּגֹו ַאְס, ְּ ּ .
דוָלה, ִמּגֹו ֶחֶסד, ַּאְבָרָהם ָיַדע ֵליה ְּדִאיהו ִמַדת ַהּגְ ּ ּ ּ א, ִּמַדת ַהֶחֶסד, ּ ְוַעל . ָיִמיָנא ְדַמְלּכָ

ה ָּדא ָאִחיד ּבָ ִביק ָלה ְלָעְלִמין, ּ א, ְּוָלא ׁשָ ֵני ָנׁשָ ְּדָהא . ּואֹוְקמוָה, ְּוָעִביד ִטיבו ִעם ּבְ
אּעֹוָבדֹוי ְסִליקו ַהאי ַדְרּגָ   .ּ ֵליה ּבְ

א ִדְגבוָרה ַדְרּגָ ִּיְצָחק ָיַדע ֵליה ּבְ ּ ְּדִאְקֵרי ַפַחד ִיְצָחק, ּ ַיֲעֹקב ָיַדע . ְּוָדִחיל ֵליה ְלָעְלִמין, ּ
א ְדִתְפֶאֶרת ֵּליה ִמּגֹו ַדְרּגָ ּ ִליל ֵמֶחֶסד וִמַפַחד. ּ ְּדִאיהו ּכָ ּ ּ ה, ְוִאְקֵרי ֱאֶמת, ּ ֲהָדא . ּוָאִחיד ּבַ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(,  ִדְכִתיבּהוא ּתֵ   . ּתִ

ִריך הוא ִמּגֹו ַהִהיא ַאְסַפְקַלְרָיא א ּבְ ּיֹוֵסף ָיַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ְּדִאְקֵרי ֹכל, ְּ
ל ְלּכֵ ל יֹוֵסף)בראשית מז(ִּדְכִתיב , ִאיְקֵרי יֹוֵסף ּכִ   .וִאיְקֵרי ְיסֹוד עֹוָלם.  וְיַכְלּכֵ

ה ְוַאֲהֹר רוִביןמׁשֶ ֵרין ּכְ ּן ִאינון ּתְ יַנְייהו, ּ ַמע ָקָלא ִדְלֵעיָלא ִמּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ך , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִּאְתְייִהיַבת אֹוַרְייָתא ַעל ָיַדְייהו י ִאּתְ ְרּתִ ם ְוִדּבַ י ְלך ׁשָ ְָונֹוַעְדּתִ ָ

רוִבין ִדְלֵעיָלא. ְוגֹוֵמר ֵרין ּכְ ְּוִאינון ּתְ ּ ֵרין ַסְמִכין ְדגוָפא, ּון ֵנַצח ָוהֹודִאינ, ּ ְּוִאינון ּתְ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא א, ּכְ חֹוָתה, ִּאית ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא ְלַתּתָ רוִבין ּתְ ֵרין ּכְ ּּתְ ְּדָיְנִקין ִמיָנה, ּ ּ .
ְּוִאינון ִעיָלִאין וַדאי , ֵּעדותּוַמאן . ֲּארֹוָנא ְדֵעדות, ְּדִאיְקֵרי ֶצֶדק, ַּעל ֲארֹון ָהֵעדות, ּּ

מֹו)תהלים פא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָּדא יֹוֵסף יהֹוֵסף ׂשָ ְכַתב. ּ ֵעדות ּבִ ּבִ , ְוִאיְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעל ֶפה ּבְ   .ְּוַהאי ֲארֹוָנא ּתֹוָרה ׁשֶ

א ֲחֵזי ל ִאינון ֲאָבָהן ִעיָלִאין ַדֲאִחיָדן ְלֵעיָלא, ּתָ ּּכָ ְכָת, ּּ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ְלהֹו ּבַ , בְרִמיָזן ּכָ
ָבְרָייָתא. 'ּתֹוַרת ה ְּוָדִוד ְדִאיהו ָאִחיד ּבְ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ְּדִאיִהי ּתֹוָרה ׁשֶ ָלה, ּ ִדְבֵרי ַקּבָ . ְרִמיָזא ּבְ
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ָלה ך ִאְקֵרי ַקּבָ ְוְבִגין ּכָ ְכָתב, ּ ּבִ ֶלת ְנִהירו ִמּתֹוָרה ׁשֶ ִּדְמַקּבֶ ְּדִאיְקֵרי ַצִדיק, ּ , ְוִאיְקֵרי יֹוֵסף, ּ
  .וִאיְקֵרי ֹכל

רוִבין ִעיָלִאיןְוִא ֵרין ּכְ ּינון ּתְ ּ ָּקְייִמין ַעל ַההוא ַסֲהדוָתא ַדֲארֹוָנא, ּ ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ַצח ְוַההֹוד)דברי הימים א כט( ַמִים וָבָאֶרץ,  ְוַהּנֵ ּשָׁ י ֹכל ּבַ ַמָיא , ּּכִ ְּוָדא ִאיהו ִסיוָמא ִדׁשְ ּ ּּ

ּוְמַזִווג ְלַהאי ֶאֶרץ ּ.  

ִריך הוא ְלֵעיָלאְּדָכ, ְּוָהֵכי הוא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּבָ ּל ַמה ּשֶׁ א, ְּ ָרא ְלִקְבֵליה ְלַתּתָ ְויֹוֵסף . ּּבָ
מֹו, ִּאְקֵרי ֵעדות יהֹוֵסף ׂשָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ֵעדות ּבִ ֹכָלא . ּ ִלים ּבְ ָמא ְדיֹוֵסף ׁשְ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ

א   .ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ִניָנן אָּארֹון ְדיֹוֵסף וָא, ְּוַעל ָדא ּתָ ִכיְנּתָ ָרא, ּרֹון ִדׁשְ ַמְדּבְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ֲהוֹו ָאְזִלין ּבְ ַּוֲהוו , ּבַ
ֵני ֲארֹונֹות ֵאלו ל ׁשְ ּּכוֵלי ָעְלָמא ָאְמֵרי ַמה ִטיָבן ׁשֶ ּ ּּ תוב , ּוְמִתיִבין לֹון. ּ ּכָ ִּקֵיים ֶזה ַמה ּשֶׁ ּ

ֶזה ִּאיהו ִקיוָמא ,  ְיסֹוד עֹוָלםּ ְוַצִדיק)משלי י(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּם וַדאי''ִּקֵיי. ּבָ ּּ
  .ְדָעְלָמא
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ִביָעָאה ָּאָתא ָדִוד ְדִאיהו ׁשְ ה, ּ ַּדֲאָבָהן ָאִחיד ּבַ ַבע, ּ ת ׁשֶ ַהאי ּבַ , ְּדִאיִהי ַמְמָלָכה, ּבְ
ִביק ָלה ְלָעְלִמין יא ָלֶהם ְלעֹוָלם ְוָדִוד)יחזקאל לז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָלא ׁשָ . ּ ַעְבִדי ָנׂשִ

ֶמׁש ֶנְגִדי)תהלים פט(, ּוְכִתיב ּשֶׁ ְסאֹו ּכַ ה , ְּוָכל ָדא אֹוִליף ָלן אֹוַרְייָתא. ּ ּכִ ְּדָכְלהֹו ֲאִחיָדן ּבַ ּ
ַבע ָרָזא ְדׁשֶ א ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ   .ּּבִ

א ֲחֵזי א ְדָעְלָמא, ּתָ ַּאְבָרָהם ּבוִציָנא ַקְדָמָאה ַקִדיׁשָ ד ּבָ, ּ יהּכַ ָלא , ָּעא ְלַסְלָקא ְלַדְרּגֵ
ין ִעיָלִאין ַדֲעֵליה, ָיִכיל ַלת ַדְרּגִ ִאינון ּתְ מֹוַדע ּבְ ּתְ ַּעד ְדָסֵליק וִאׁשְ ּ ּ ּ ְּדַההוא חוָלָקא , ּּ ּ ּ

  .ִּדיֵליה

ִריך הוא א ּבְ מֹוַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּתְ יָון ְדָסֵליק ְוִאׁשְ ּּכֵ ּ ּ ין, ְּ ַלת ַדְרּגִ ִּמּגֹו ִאינון ּתְ ִעם ְּד, ּ
ְבָעה יָנה, ִּאינון ׁשִ ֶתר ֶעְליֹון ָחְכָמה ּבִ רֹון ּכֶ ר ְסִפיָרן, ְּדִאיּקְ ִלימו ְדֶעׂשֶ ּוִאינון ׁשְ ּ ְּדִאיְקֵרי , ּ

ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ּּבְ ּ ָלָתא. ְּ ִאינון ּתְ ך ּבְ ְּוֵכיָון ְדָסֵליק ַאַחר ּכַ א , ְּ יָקא ְוַאּבָ ְּדִאינון ַעּתִ ּ
אְּדָנֵגיד ִמ, ְוִאיָמא הֹון ְנִהירו ְלַתּתָ ֵדין ָאִחיד ְלחוָלֵקיה, ּּנְ ּּכְ א ִדְתחֹוַתְייהו , ּ ַּההוא ַדְרּגָ ּ ּ

ָלָתא ְּדִאינון ּתְ   .ְּדִאיְקֵרי ֶחֶסד, ּ

יק לֹון ֵליְלָיא, ְוָכְלהֹו ַאְדּבֵ ְלָטא ּבְ ִּמּגֹו ַאְסַפְקַלְרָיא ְדׁשָ ר ָנׁש , ּ ׁש ָלא ֲהָוה ּבַ ִּדְבהֹו ַמּמָ
לו ְּדָיַדע ּכְ ִניָנן. םּ ִנים, ְּוַעל ָדא ּתָ ה ׁשָ לׁשָ ן ׁשְ יר ַאְבָרָהם ֶאת ּבֹוְראֹו, ּבֶ ה , ִהּכִ לׁשָ ן ׁשְ ּבֶ

  .ַּדְייָקא

א ֲחֵזי ִנין, ְוּתָ ה ׁשְ לׁשָ י ׁשְ ַבע, ְּוָלא ָפחֹות, ָּרָזא ְדַהּנֵ ת ׁשֶ א ִאְקֵרי ּבַ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ְוָלא , ּּבְ
ֲהָדה ין ִעיָלִאיןַעד, ָּיֵכיל ְלִאְתְקָרָבא ּבַ ַלת ַדְרּגִ ִאינון ּתְ ּ ְדָסֵליק ּבְ ּ ּ ְּדִעם ִאינון ז, ּ ּ ,'
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2250דף [ -ּ

ָוון מֹוְדָעא ִמּגַ ּתְ א, ְּלִאׁשְ ָכל ַמאי ְדִאיהו ְלַתּתָ ּוְלִאְתַנֲהָרא ּבְ ּ ין ', ְוז' ְוג, ּ ר ַדְרּגִ ָּהא ֶעׂשֶ
ִריך הוא, ִּעָלִאין א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ְּ.  

הְּוֵכיָון ְדֲהָוה ִמ לׁשָ ִאינון ׁשְ ַבע, ְּתְנֵהיר ּבְ ִאינון ׁשֶ ָעא ְלַסְלָקא ּבְ ָרָזא ִדְכִתיב, ּּבָ , ּּבְ
ְבׂשת ַהּצֹאן)בראשית כא( ַבע ּכִ ב ַאְבָרָהם ֶאת ׁשֶ ְּדָלא , ְְוָרָזא ָדא ָרֵמיז ַלֲאִביֶמֶלך. ּ ַוַיּצֶ

נֹוי ְלטון ֲעֵליהֹון ּבְ ְבָע, ִּיׁשְ ִלימו ִאינון ׁשִ ּתְ ַּעד ְדִיׁשְ ּ ָרֵאלּ ִיׂשְ ֵאי ְקׁשֹוט ּבְ ָּלֳקֵביל ִאינון , ה ַזּכָ
ין ִדְלֵעיָלא ְבָעה ַדְרּגִ   .ּׁשִ

ִלימו ּתְ יָון ְדִיׁשְ ּּכֵ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִעיָלָאה, ּ ָאה ּכְ ּתָ ָּיֵתיב ָעְלָמא ּתַ ִלים. ּ ִקיוָמא ׁשְ ּּבְ וֵייֵתי . ּ
ִביָעָאה, ָדִוד ְּדִאיהו ׁשְ ת ׁשֶ, ּ ְּדִאיִהי ָנְקָמא ִנְקַמְתהֹון , ַּבע ִדְלֵעיָלאְוִיְתַער ְלַהִהיא ּבַ

ָרֵאל הֹון, ְּדִיׂשְ   .ְּוִיְתְפַרע ִמּנְ

ח )שמואל ב ח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ים ַוַיְכִניֵעם ַוִיּקַ ּתִ ּ ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן ַוַיך ָדִוד ֶאת ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ ְ

ים ּתִ ה ִמַיד ְפִלׁשְ ָּדִוד ֶאת ֶמֶתג ָהַאּמָ ּ ָרֵאל. י ַאֲחֵרי ֵכןַמאי ַוְיִה. ּ ִלימו ִיׂשְ ּתְ ַתר ְדִאׁשְ ּּבָ ַּוֲהוו , ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ים ַוַיְכִניֵעם, ּּכְ ּתִ ֵדין ַוַיך ָדִוד ֶאת ְפִלׁשְ ּּכְ ּּ ּ א ָלא ָיִכילו . ְ ּתָ ְּדָהא ַעד ַהׁשְ ּ

ר ּתֹוְקֵפיהֹון ָרֵאל ְלִמיְתּבַ ַההוא ֶמֶת, ִיׂשְ ְּוָהא ִאיְתָערו ַחְבַרָייא ּבְ הּ   .ְּואֹוְקמוָה, ג ָהַאּמָ

א ֲחֵזי ִכְבׂשֹות ַהּצֹאן, ְוּתָ ַּהאי ְדָרַמז ֵליה ַאְבָרָהם ּבְ ִעִזים, ּ ִמיֵלי ַאֲחִריֵני, ְּוֹלא ּבְ , ְוֹלא ּבְ
ְטָרא ְדֶחֶסד ִגין ְדִאינון ִמּסִ ּּבְ ְטָרא ְדֶחֶסד, ּ ן ְדָיְנִקין ִמּסִ ֵּמִאינון ְמַמּנָ א ִאינון , ּ ָּיְנִקין ְלַתּתָ

יםּכְ חֹות ׁשוְלָטֵניהֹון, ָבׂשִ ּוַאְבָרָהם ָאִחיד ְלחוָלֵקיה ִמַדת ַהֶחֶסד. ּּתְ ּ ָרָזא , ּ ְּוכֹוָלא ּבְ
  .ְּדָחְכְמָתא

ִניָנן ֵרי גֹו ָעאָנא, ְּוַעל ָדא ּתָ ן ְלָעְלִמין, ַּמאן ְדׁשָ ּכֵ ֵרי ּגֹו . ָלא ִמְסּתַ ְּוִאי ִאיהו ׁשָ
ִּעַזָייא ה ַגְרִד, ְוָרֵעי לֹון, ּ ּמָ ָּיְתִבין ְלִקְבֵליה ְלַאְסָטָאה ֵליה, ּיֵני ִנימוִסיןּּכַ ִגין ְדִאינון , ּ ּּבְ ּ

ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ   .ִּמּסִ

יה ְקָיים ד ָאָתא ִיְצָחק ְלִמְגַזר ִעּמֵ ְבָעה, ֲּאָבל ּכַ ׁשִ יה ּבְ ַזר ִעּמֵ ְלָייא ִמּגֹו ַהִהיא , ּּגָ ְּדִאְתּגַ ּ
יָרא ְבָעהּ ַוִי)בראשית כו(ִּדְכִתיב , ּבֵ   .ְּקָרא אֹוָתה ׁשִ

א ֲחֵזי יָרא ְדַמִיין, ּתָ ַבע, ַּאְבָרָהם ָקָרא ְלַהִהיא ּבֵ ֵאר ׁשֶ ְבָעה, ִּיְצָחק ָקָרא ָלה. ּבְ ַמה . ׁשִ
ין ַהאי ְלַהאי א ְדַפַחד. ּבֵ ִגין ְדִיְצָחק ָאִחיד ְלחוָלֵקיה ַדְרּגָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ִדיָנא, ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּ

ָכל ֲאַתר ִמַדת ַהִדין' ְוה. 'ּה האֹוֵסיף ּבָ ּּבְ י)יחזקאל טז(ְְוִסיָמָנך . ּ ֹראׁש ָנַתּתִ ך ּבְ ְ ֵהא ַדְרּכֵ ּ .
ְבָעה ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוִיְקָרא אֹוָתה ׁשִ חוְרַפן. ּּ ְּדָלא ֲעַבד ּבְ ָמה ַדֲעַבד ֲאבוָה, ּ ּּכְ ּ ְּוֹכָלא , ּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא ה ה, ּבְ ֲּחָזָאה ְדִאיִהי חוָלֵקיהְלַא', ְּואֹוֵסיף ּבָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ִדיָנא, ְּ ָרא ֵליה ּבְ יָון ְדָחָזא ְדָלא . ּּבָ ּּכֵ ּ
יה ֶחֶסד, ִּמְתַקֵיים ף ּבֵ ּתֵ ְרָאם)בראשית ב(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב כ . ּׁשִ ִהּבָ יֹום ֲעׂשֹות ה,  ּבְ ' ּבְ
ַאְבָרָהם ִאיְתַקֵיים ָעְלָמאּואֹוְקמו, ֱאֹלִהים יָרא. ָּה ּבְ ך ַהאי ּבֵ ִגין ּכָ יָתא ְדָעְלָמא, ְּבְ ַעל , ּבֵ

ֵמיה ִאיְתְקֵרי ַבע)שם כא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּׁשְ ֵאר ׁשָ קֹום ַההוא ּבְ ן ָקָרא ַלּמָ ַאף . ּ ַעל ּכֵ
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ִיְצָחק ק ּבְ יָרא ִאְתַדּבַ ב ְדַהאי ּבֵ ְבָעה )שם כו(ִּדְכִתיב , ַּעל ּגַ ַּוִיְקָרא ֹאָתה ׁשִ ֵאר . ּ ָמה ּבְ ּׁשְ
ַבע ְבָעה, ִסְטָרא ְדַאְבָרָהם, ׁשָ ֵאר ׁשִ  ִויִמינֹו )שיר השירים ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְוֹלא ּבְ

ֵקִני   .ְתַחּבְ

א ֲחֵזי ֵאי ְקׁשֹוט' ד, ְוּתָ ְבָעה ַזּכָ א, ֵּמִאינון ׁשִ ִכיְנּתָ ׁשְ עֹו ְלִאְתְקָרָבא ּבִ ד ּבָ ָר, ּכַ ָזא ּבְ
ַבע ֵאר, ְּדׁשֶ ַהאי ּבְ ְלהֹו ִאיָעְרעו ּבְ ְּדָלא ָפְסקו ֵמימֹוי ְלָעְלִמין, ּּכָ ּּ.  

יָרא ֵרי ָלה ְלַהאי ּבֵ ֵני ָעְלָמא, ַּאְבָרָהם ּכָ ִגין ְדִאיהו אֹוִליף ְלָכל ּבְ ּּבְ ְּדִיְפְלחון , ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּוֵכיָון ְדָכֵרי ָלה. ְּ ְּבִעין ְדָלא ָפְסִקין ְלָעְלִמיןַּאֵפיק ַמִיין ָנ, ּ ּ.  

ִתיב , ְּוֵכיָון ְדֵמת ַאְבָרָהם יֵמי )בראשית כו(ַמה ּכְ ר ָחְפרו ַעְבֵדי ָאִביו ּבִ ֵאֹרת ֲאׁשֶ ּ ְוָכל ַהּבְ ּ
ִתיב. ַאְבָרָהם ֵאֹרת ּכְ ַבע, ְוַחד ֲהָוה, ּבְ ֵאר ׁשָ ֵארֹות, ִּדְכִתיב ּבְ ַמע , ְּוָקרֹו ֵליה ּבְ ְּדַמׁשְ

י יָרא. ִאין ֲהוֹוְּדַסּגִ ִגין ְדַהאי ּבֵ א ַדֲהוֹו ָאְזִלין, ּּבְ ָכל דוְכּתָ ִּמְתֲחֵזי לֹון ַלֲאָבָהן ּבְ ּ ַוֲהָוה , ּ
יִאין ֵביִרין ַסּגִ   .ִמְתֲחֵזי לֹון ּכְ

ים ַעְפָרא ּתִ יָון ְדִמיְלאו ְפִלׁשְ ּּכֵ ּ ֵני ָעְלָמא ַלֲעבֹוָדה ָזָרה, ּּ ָּרָזא ְדַאַהְדרו ּבְ ּ ֲהָוה ָעְלָמא , ּ
ֵמם ִריך הוא, ׁשָ א ּבְ ְּדֵלית ְדָיַדע ְלקוְדׁשָ ּ ּ יָון ְדָאָתא ִיְצָחק. ְּ ִתיב, ּכֵ ב ִיְצָחק , ַמה ּכְ ַּוָיׁשָ

יֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו ר ָחְפרו ּבִ ִים ֲאׁשֶ ֵאֹרת ַהּמַ ַּוַיְחֹפר ֶאת ּבְ ב. ּ ֶּאָלא ַדֲאֵתיב , ַּמאי ַוָיׁשָ ּ
ָּעְלָמא ְלִתיּקוֵניה ִריך הואואֹוֵליף לֹון ִלְב, ּ א ּבְ ֵּני ָעְלָמא ְדֵיְדעון ְלקוְדׁשָ ּ ּ ֲּהָדא הוא . ְּ

נֹו)שם כה(, ִדְכִתיב   .ְ ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם וְיָבֶרך ֱאֹלִהים ֶאת ִיְצָחק ּבְ

ֵאר ַלַחי ֹרִא ב ִיְצָחק ִעם ּבְ אן הוא, י''ַּוֵיׁשֶ יָרא ִמּמַ אן ְדָכל ַחִיין ִעיָלִאין . ַּהאי ּבֵ ִּמּמַ ּ ּ
יה ְלָיין ּבֵ ִאין ְוִקיוֵמיהֹון ּתַ ְּוַתּתָ ּ  ָיַדע ַמה )דניאל ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוָחֵזי ּכָֹלא. ּ

ֵרא יה ׁשְ ֲחׁשֹוָכא וְנהֹוָרא ִעּמֵ ּּבַ ּ.  

א ֲחֵזי ָייא, ְוּתָ ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ִגין ְדִאינון ִמּסִ ִּאינון ַעְבֵדי ִיְצָחק ּבְ ּ ּ ד ָחְפרו ָלה, ּ ּּכַ  ַמה, ּ
ִתיב ְטָנה, ּכְ ַּעד ְדָאָתא ִאיהו , ְּוָהא אֹוְקמוָה, ׂשִ ֵאר ַאֶחֶרת ְוגו)בראשית כו(ּ ּ ַוַיְחפֹר ּבְ ּ ,'

ָמה ְרחֹובֹות וַדאי ַּוִיְקָרא ׁשְ ּ ְטָרא ְדָיִמיָנא, ֲּאָבל ַעְבֵדי ָאִביו. ּ ִגין ְדָכְלהֹו ַאְתָיין ִמּסִ ּּבְ ָלא , ּ
ָעְלָמא ְטָנא ּבְ יָראְוָלא ָנֵפ, ֲהָוה ׂשִ ַהאי ּבֵ ָטָנא לֹון, ּיק ִדיָנא ּבְ ֵרי , ְלַאׂשְ ד ָלא ַמְכׁשְ ּכַ

  .עֹוָבֵדיהֹון

יָרא ִריך הוא, ּוֵמַהאי ּבֵ א ּבְ ִּאיהו ִפְתָחא ְלִמיְנַדע ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ֲעֵרי ֶצֶדק ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיה)תהלים קיח( ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ּ ,  ָסֵליק ִיְצָחק ֵמָעְלָמאְּוַעד ְדָלא. ּ

ִריך ֵליה ְלַיֲעֹקב ּּבָ ָלֵחיה ְלָחָרן, ְ ּוׁשְ ִתיב . ְּלִאְזַדְוָגא, ּ  )בראשית כט(ְוַכד ָאֵזיל ְלָחָרן ַמה ּכְ
ֶדה ּשָׂ ֵאר ּבַ ה ּבְ ִריך הוא, ַּוַיְרא ְוִהּנֵ א ּבְ יָון ְדָחָזא ַיֲעֹקב ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ִּמּגֹו ַההוא , ְּ

יָרא ַבע,ּבֵ ֵאר ׁשָ ֵדין ָאַמר ֵליה ְלָלָבן. ּ ְדִאְקֵרי ּבְ ך , ּּכְ ּתְ ָרֵחל ּבִ ִנים ּבְ ַבע ׁשָ ֶָאֱעָבְדך ׁשֶ ָ

ה ַדְייָקא ַטּנָ   .ַּהּקְ
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א ֲחֵזי ִאין, ּתָ ְבָעה ַזּכָ אֹוַרְייָתא, ָּלֳקֵבל ִאינון ׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּפֵקיד קוְדׁשָ ְּ ְלָקָרָבא , ּ
ן מוַסף ַבע , ָּקְרּבַ ׁשֶ אּבְ ּתָ ׁשַ א. ִזְמִנין ּבְ י ַמְלּכָ ִגין ְלאֹוָסָפא ְלהֹו ִעדוִנין ְוַתְפנוִקין ִמּבֵ ּּבְ ּ ּ ,

ַקְדִמיָתא עון ֲאָבָהן ּבְ ּבְ ְּדִיׂשְ ִנין, ּ ן ּבְ יר' ְּוִאינון ז. ּוָבַתר ּכֵ   .ִזְמִנין ְוָלא ַיּתִ

א ָלֳקֵבל ַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּתָ ּבַ ׁשַ תְוִאְקֵרי, ְּדִאְקֵרי ֹכל, ּּבְ ּבָ ְּלאֹוָסָפא ֵליה ִעידוִנין ,  ׁשַ ּ ּ
ָרֵאל, ּוְבֵריׁש ַיְרָחא, ִמּמֹוָחא ְסִתיָמָאה ֶנֶסת ִיׂשְ   .ְּדִאְתְקִריַאת ִסיֲהָרא, ָלֳקָבל ּכְ

ִמַדת ַהֶחֶסד, ָּלֳקֵביל ַאְבָרָהם ֲאבוהֹון, ו יֹוָמא ְלַיְרָחא ַקְדָמָאה''ּוְבט ְּדָאִחיד ּבְ וִאְקֵרי , ּ
ְבָעה קֹולֹות', ֶּצֶרת ְדַבֹחֶדׁש ַהגּוַבֲע. ִראׁשֹון ׁשִ יה אֹוַרְייָתא ּבְ ְּדִאְתְייִהיַבת ּבֵ ָלֳקֵביל , ּ
ִליָתאי ַלֲאָבָהן, ַיֲעֹקב ְּדִאיהו ּתְ קֹול קֹול ַיֲעֹקב, ּ ָנה. ְוָאִחיד ּבְ , ָלֳקֵביל ִיְצָחק, ּוְבֹראׁש ַהּשָׁ

יה ְּדִאְתְיֵליד ּבֵ יה ֲעֵק, ּ ִריָנן ּבֵ ָּלֳקֵבל ִמַדת ַהִדין , ְּוִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ַדת ִיְצָחקַּוֲאַנן ַמְדּכְ ּ
ה ְּדָאִחיד ּבַ ּ.  

פוִרים יֹום ַהּכִ ּּבְ ה, ּ יה ְצלֹוֵתיה, ָלֳקֵביל מׁשֶ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ יל קוְדׁשָ ְּדַקּבֵ ּ ּ ּ ְוָחס ַעל , ְּ
ָרֵאל ּוַאֲהַדר ֵליה לוֵחי אֹוַרְייָתא, ִיׂשְ ּכֹות. ּ ַחג ַהּסֻ ְּדִבְזכוֵתיה ֲהוֹו ָאְזִלין ,  ַאֲהֹרןָלֳקֵביל, ּבְ ּ ּ

ְבָעה ֲעָנִנין סוּכֹות, ׁשִ ָרֵאל ּכְ ְּדָחָפן ַעל ִיׂשְ ה, ּ ך ִאינון ָעְבִדין סוּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ , ְוָכל אֹוַרְייָתא. ְּ
ה ה ָרִזין ִעיָלִאין ְסִתיִמין ּבַ ּמָ ּּכַ ִבְרָכאן, ּ ְבָעה ִמּתֹוְסִפין ּבְ ל ָע, ְּוַכד ִאֵלין ׁשִ ִלימו ּכָ ׁשְ ְּלָמא ּבִ

יָאה  )עד כאן מההשמטות(. ַסּגִ

וִרין ִאיּנון ְבָעה ִקּשׁ ּׁשִ הו ג, ּ ֵרי ּבְ ְּדִמְתַקּשְׁ א ְוֶאְמָצִעיָתא . ַאֲחָרִנין' ְוד, ֲאָבָהן' ּ ֵריׁשָ
וָרא ֲחָדא ִקּשׁ יָרא ְדַמָיא. ּּבְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַחְפרו ּבֵ ּ ּ ּ ְנָייָנא ֶזה ֶאל ֶזה. ּ וָרא ְוִאיּנ, ּתִ ּון ִקּשׁ ּ

ְתַלת יֹוִדין, ֲחָדא   .ּבִ

ִליָתָאה ִלימו ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא, ּתְ ּׁשְ ּ ֵרין ַקָייִמין, ְרִביָעָאה. ּ ְּדגוָפא ַקָייָמא ָעַלְייהו, ּּתְ ּ ּּ .
ָאה ַּנֲהָרא ְדָנִפיק ִאיָלָנא ְדַחֵיי ומֹוָתא, ַּטב וִביׁש, ֲחִמיׁשָ ּ  ֲעִמיְקָתא )א''א ע''בראשית רכ(, ּּ

ִתיָתָאה. ֹּכָלאְּד ַרֲחֵמי, ׁשְ ִביָעָאה. ִּדיָנא ּבְ ַמר, ׁשְ ַקְדִמיָתא ִאּתְ א ְדַאָמָרן, ּבְ ַההוא ֵריׁשָ ּּבְ ּ ,
ִגין ְדִאיהו ֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא ּּבְ ּ ּ ּוְבִגין ְדִאיהו ֶאְמָצִעיָתא ְדֹכָלא. ּ ּ ּ ּ  )א''ה ע''שמות נ(ִאְקֵרי , ּ

ִּקיוָמא ְדָכל ַעְנִפין ְדִמ, ֲאִני ּ ּ ֲחָרֵניהּ   .ְּתַאֲחָדן ִמּסַ

ין ִאֵלין ְבָעה ַדְרּגִ ּׁשִ א ֲחָדא , ּ א ֲחָדא ְלַדְרּגָ מֹוְדָעא ְרִתיָכא , )א אחרא''ס(ִמַדְרּגָ ּתְ ִאׁשְ
יה, ֲחָדא ָכל ִאיּנון ְדִמְתַאֲחָדאן ּבֵ ּּבְ ּ א. ּ א ְלַדְרּגָ ְתֵריה , ְוֵכן ִמַדְרּגָ ְּוֻכְלהו ִאְתָנֲהָגן ֲאּבַ ּ ּ

ְּדַההוא ַדְרּגָ ּ ָדא ָעַלְייהוּ ּא ְדִאְתָפּקְ   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי, ּּ

א ֲחֵזי ְכֵחי, ּתָ ּתַ ין ִמׁשְ ֲעָתא ְדִאֵלין ַדְרּגִ ׁשַ ּּבְ ַכח, ּּ ּתְ ל ְמֵהיְמנוָתא ִאׁשְ ְבָעה , ּּכָ ְּוִאֵלין ׁשִ
ָרֵאל ֲּעָנִנין ְדַאְסֲחרו ְלהו ְלִיׂשְ ּ א. ּ ִכיְנּתָ ד ַנְטָלא ׁשְ ך ּכַ ִגין ּכָ ְּוַכד ִאֵלין . ֲאָבָהָתא ַנְטָלאּבַ, ְּבְ

הו, ַנְטִלין ְלהו ַדְרִגין ַאֲחָרִנין ַנְטִלין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ְדָקא ָיאות, ּ ָרֵאל ּכַ ֶנֶסת ִיׂשְ ּוְכֵדין ִאְתַעְטָרת ּכְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ֶרת, ּתָ ּנֶ ְּזבוֻלן ְדָקַאְמָרן ָיִרית ָים ּכִ ֶרת ְסָתם. ּ ּנֶ ּי ְיהוָדה ִאי ָהִכ. ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי, ָים ּכִ
יה ַּמה חוָלָקא ִאית ּבֵ ֶּאָלא ְיהוָדה ָנַטל ַמְלכוָתא ּכָֹלא, ּ ּּ ָכל ִסְטִרין, ּ יה ּבְ   .ְּוִאְתֲאִחיד ּבֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2253דף [ -ּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ָתא, ִרּבִ א ְוִתקוָנָהא ְוָכל ַמה , ַּהאי ַפְרׁשְ ַמר עֹוָבָדא ִדְמַנְרּתָ ָּהא ִאּתְ ּ
ְּדָבה יִאים ְקִריבו . ֲאַמאי ָהִכי ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּ יָון ִדְנׂשִ ֶּאָלא ּכֵ ּ ָחא)לעילא(ּ ָנא ְדַמְדּבְ ּ קוְרּבְ ּ ,

ּקוָנא ְדִאְתֲחֵזי ֵליה ְּוָכל ּתִ ּ א, ּ ֵעי עֹוָבָדא ִדְמַנְרּתָ ּתָ ּקוָנא ַעל , ָּאָתא ְקָרא ְוִאׁשְ ְּדִהיא ּתִ ּ
א, ְּיָדא ְדַאֲהֹרן ְּדָהא ְלֵעיָלא ְמַנְרּתָ ּ ִדיָלה)וניןא תק''ס(ְּוָכל ּבוִציִנין , ּ ַּעל ְיָדא ְדַאֲהֹרן , ּ
  .ַּנֲהִרין ּכָֹלא

  ]ב''א ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָחא, ּתָ ָכא ֵליה, ַמְדּבְ יִאין ֲהוֹו ְלַחּנְ ֵריָסר ְנׂשִ ָנא ֵליה, ּּתְ ּוְלַאְתּקְ ְּוָהא אוְקמוָה , ּ ּ
ָבִטין ֵריָסר ִאיּנון ׁשְ ֵריָסרְוֻכ, ְּדָגִלים' ד, ִסְטִרין' ְלד, ּּתְ ְּלהו ּתְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ְּוֹכָלא ּכְ ּּ .

א  ְבָעה ּבוִציִנין )ב''א ע''דף קנ(ְמַנְרּתָ ׁשִ ְּוֹכָלא , ְּלַאְדְלָקא ַעל ְיָדא ְדַכֲהָנא, ִּאְתְמֵני ּבְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ א. ּ ְּוָהא אוְקמו, ּוְבִניָסא ִאְתָעִביַדת, ַּעל ָאת ַקָייָמא, ּוְמַנְרּתָ עֹוָבָדא ּ ָה ּבְ

א   .ִּדְמַנְרּתָ

ח ְפִניָמָאה ּוַמְדּבַ א, ּ ֲחָדא, ּוְמַנְרּתָ ְּלֶחְדָווָתא ְדֹכָלא, ַקְייֵמי ּכַ יב. ּ ֶמן )משלי כז(, ִּדְכּתִ  ׁשֶ
ח ֵלב ּמַ ָחן ֲהוֹו. ּוְקֹטֶרת ְיׂשַ ַּחד ְפִניָמָאה ְדֹכָלא, ְּואֹוִקיְמָנא ִדְתֵרי ַמְדּבְ ּ ְּוַהאי ַקְייָמא , ּ

ִנין, ְוַחד ְלַבר. ָווָתאְלֶחְד ּוֵמַהאי ְפִניָמָאה ָנִפיק ְלַהאי ִדְלַבר. ְלָקְרָבא ָקְרּבְ ּוַמאן ְדָחֵמי , ּּ ּ
ל ּכַ ִּיְנַדע ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ְוִיְסּתָ ד, ּ ָּרָזא ְדִמָלה ֲאֹדָני ְידֹוָ א. ּ , ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתְקַרב ְקָטְרּתָ

ַכ ּתְ ֲעָתא ְדֶשֶמן ִאׁשְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ   .חּ

א ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ְחָנא ּבְ ּכַ ּוְלַסְלָקא מֹוָתָנא, ְּקֹטֶרת הוא ְלֶחְדָוה, ַּאׁשְ ַמאי . ּ
ַכח. ַטֲעָמא ּתְ ר ִאׁשְ ִגין ְדִדיָנא ֵמַהאי ִדְלּבַ ּּבְ וָרא ִדְנִהירו, ּ ְּוֶחְדָווָתא ְוַחדו ְוִקּשׁ ּ ּ ֵּמַההוא , ּ

יה ַקְיי, ְּפִניָמָאה ְּדָכל ֵחידו ּבֵ ּ ּ ָלק ֵמַהאי, ְוַכד ַהאי ַאְתַער. ָמאּ ל ִדיָנא ִאְסּתַ ּּכָ ְוָלא ָיִכיל , ּ
ד ִדיָנא ך ְקֹטֶרת ַקְייָמא ְלַבְטָלא מֹוָתָנא. ְּלֶמְעּבַ ּוְבִגין ּכָ ּּ ירו הוא , ְּוַעל ָדא, ְ ְּקֹטֶרת ְקׁשִ ּ

ְּדֹכָלא ַההוא ְפִניָמָאה, ּ ְּוָדא ִאְתְקִריב ּבְ ָר. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ַּזּכָ ֵּאל ּבְ ּ
ִתיב , ְּדָאֵתי ָרֵאל ְוגֹו)ישעיה מט(ָּעַלְייהו ּכְ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ  ַקח ֶאת )'במדבר ח(. 'ּ

ָאה ', ַּהְלִוִים ְוגֹו ָּהא אוְקמוָה ְדָבֵעי ְלַדּכְ ּ ָכא לֹון,  לֹון)א לדברא''ס(ּ ָרא , ּוְלַאְמׁשָ ְלִאְתַקּשְׁ
ַא ָמאָלא, ְּתַרְייהוּבְ ִגין ְדִאיּנון ְדרֹוָעא ׂשְ ּּבְ ּ ְטָרא , ְּוִסְטָרא ְדִדיָנא, ּ ְּוָכל ַמאן ְדָאֵתי ִמּסִ

ֲעָרא, ְּדִדיָנא י ׂשַ ֵעי ְדָלא ַיְרּבֵ ָעְלָמא, ּּבָ י ִדיָנא ּבְ ִגין ְדַאְסּגֵ ּּבְ ַהאי . ּ ָתא ּכְ ְּוַעל ָדא ִאּתְ
ְווָנא ֲעָרא ְל, ּגַ ה, ַברְּדָלא ִיְתֲחֵזי ׂשַ ּוַבְעָייא ְלִאְתַחְפָייא ֵריׁשֵ ְעָרָהא, ּּ י ׂשַ , ּוְלַכּסֵ

ַמר, ְואֹוִקיְמָנא ְטָרא ְדִדיָנא. ְוָהא ִאּתְ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ְרָכן ּכָ ּוְכֵדין ִאְתּבָ ּ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
ִתיב ֵליָוֵאי ּכְ ה ָלֶהם ְלַטֲהָרם ְוגֹו, ּבְ ַמר ֵליָוֵאי ָלא . ' ְוגֹוְּוֶהֱעִבירו ַתַער', ְוֹכה ַתֲעׂשֶ ְוִאּתְ

ַּסְלִקין ְלַאְתַרְייהו ֲהָנא, ּ ָמאָלא, ַּעד ְדָיִרים לֹון ּכַ ִדיר ִלׂשְ ר ּתָ ִגין ִדיִמיָנא ַמְדּבַ   .ּּבְ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ דוְכַתְייהו, ַרּבִ יֹוָמא ְדַסְלִקין ֵליָוֵאי ּבְ ּּבְ ּ ּּ ְתֵרין ָפִרים, ּ ַמאי ַטְעָמא . ּּבִ
ָפִריםֶּאָל. ָּפִרים ָמאָלא ְלַהאי ָפָרה ְדִאְקֵרי ָפָרה ֲאדוָמה, ּא ִאיְנהו ּכְ ׂשְ ָלא ּבִ ְּלַקּבְ ּּ ֲהָנא . ּ ּכַ

ְלָייא יה ּתַ ּקוָנא ּבֵ ל ֵחיָלא ְוָכל ּתִ ּּכָ ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ַקְייָמא, ּ ִגין ְדָכל ֵחיָלא ְדגוָפא ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2254דף [ -ּ

ָרֵאל ּכֻ ֲהָנא ְדרֹוָעא ְדִיׂשְ ְּוַעל ָדא ּכַ ּ ְּלהו ֲהִויּ ּוֵביה ַקְייָמא ְלַאְתְקָנא ּכָֹלא וְלַאְתְקָנא . ּ ּ ּּ ּ
תא חזי כהנא . א מאי טעמא פרים אלא אינהו שמאלא כפרים לקבלא בשמאלא''ס(ָעְלָמא 

דרועא ימינא דישראל כלהו הוה וביה קיימא לאתתקנא עלמא ולאתתקנא כלא בגין דכל חילא 
ל ָדא) ביה תלייאדגופא בדרועא ימינא קיימא וכל תקונא ְלחֹודֹוי, ּ ְוִעם ּכָ ַכח ּבִ ּתְ , ָלא ִאׁשְ

ָמאָלא גוָפא וׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ָרא הוא ְדֹכָלא, ּ ְּוגוָפא ִעּקָ ּ ּ ּ.  

  )סימן ט( השלמה מההשמטות

ְּוֵהִניף ַאֲהֹרן ֵאת ַהְלִוִים ְתנוָפה ִלְפֵני ְיָי א. ּ י ַאּבָ ִאיל ְלַרּבִ י ְיהוָדה ׁשָ ָלָמה ָהָיה , ַּרּבִ
ל ְלָמה ַהָדָבר דֹוֶמה ְלִתינֹוק, ָאַמר לֹו. ּּכֵֹהן ֵמִניף ֵאת ַהְלִוִיםַה ָּמׁשָ הוא ּבֹוֶכה . ּ ׁשֶ ּּכְ

ֵדי ְלַפְייסֹו, ְוכֹוֵעס ין ּכְ י ְיהוָדה. ָמה עֹוׂשִ ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ֵּמִניִפין אֹותֹו וְמָנְעֵנִעים אֹותֹו , ּ
ְתקֹו ֵדי ְלׁשָ   .ּכְ

א י ַאּבָ ְּיהוָדה ְיהוָדה, ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ה, ּ ָאה ְלָיְדך ְוֹלא ֲחַקְרּתָ ּבָ ִּמָלה ֹזאת ּבָ ָ ַוֲהֹלא , ּ
ר ִפיך ְמַדּבֵ ְמעו ָאְזְנך ָמה ׁשֶ ִָיׁשְ ָּ בוָרה ּכֹוֶעֶסת ְורֹוֶגֶזת. ּ ך ִהיא ִמַדת ַהּגְ ּּכַ ּ בראשית (, ִּדְכִתיב. ְ

ֵלי ֲחָמס ְמֶכרֹוֶתיֵהם)ט''מ ְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ּכְ י ַעז )ט''בראשית מ(ְכִתיב ּו.  ׁשִ ּ ָארור ֲאָפם ּכִ ּ
ָתה י ַקׁשָ ֲאָפם ְוֵעְבָרָתם ַלֵצאת ַלֲעׂשֹות ִדין . ְוֵעְבָרָתם ּכִ ים ּבְ ִרים וִמְתַקׁשִ ּבְ ֵהם ִמְתּגָ ְּלִפי ׁשֶ ּּ

ֵני ַהעֹוָלם הוא ַהֶחֶסד ַהֶעְליֹון ֵמִניף אֹותֹו ַהָצ, ְּלַכלֹות וְלַהְכִרית ּבְ ל ֲּאָזי ַהּכֵֹהן ׁשֶ ד ׁשֶ
בוָרה ִהיא ִמַדת ַהּגְ ַּהְלִוִים ׁשֶ ּ ֵקט ָרְגָזה ְוַכֲעָסה, ּ ך וְלׁשָ ּכֵ ֵדי ְלׁשָ ּּכְ ֲערֹות , ְ רו ַהׂשָ ּבְ ּתַ ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ ּּכְ

רו ְוֹלא ִיְתֲחְזקו ּבְ ל ׁשוֵליֶהן ְוֹלא ִיְתּגָ ִּמּכָ ּ ֵעין דוְגָמא זֹו. ּ ֵמִניף ֵאת ַהְלִוִים , ּּכְ ַּהּכֵֹהן ׁשֶ
עֹוָלםְּתנוָפה ּכְ ֹלא ִיְתעֹוֵרר ַהִדין ּבָ ֵדי ׁשֶ ָלֵהן ּכְ בוָרה ׁשֶ ל ּגְ קֹוט ַהָצד ׁשֶ ִיׁשְ ֵּדי ׁשֶ ּּ.  

ק ֵאת ָיָדיו י ְיהוָדה ְוָנׁשַ א ַרּבִ עֹוָלם. ּּבָ ִיְתעֹוְררו ַהִדיִנין ּבָ ׁשֶ ּוּכְ ּ ל ַהִדיִנים ַהִנְמָצִאים , ּ ּּכָ
ָכל יֹום ָויֹום ַאְבָרָהם ָאִבינו ַעָליו ַהׁשָ ּּבְ ּלֹום הוא דֹוֶחה אֹוָתם ַלחוץ ְוֵאיָנם עֹוְמִדים ּ ּ ּ

ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְלָפָניו ָכל יֹום )תהלים ז(, ּ  )במדבר ח) (עד כאן מההשמטות( .ְוֵאל זֹוֵעם ּבְ
ר ַלְלִוִים ְוגֹו א ֲחֵזי. 'ֹּזאת ֲאׁשֶ ין , ּתָ ר ַחְמׁשִ ִנין ִיְפַלח ּבַ ִרין ׁשְ ר ָחֵמׁש ְוֶעׂשְ ִנין ֵליָוָאה ּבַ ׁשְ

יה ְוִאְתַעָטר ְּסִליק ְלדוְכּתֵ ּ ר ָנׁש . ּ ִרין ִיְפַלח ְדָהא ּבַ א תא חזי ליואה בר חמש ''ס(ְּוָחֵמׁש ְוֶעׂשְ

ד ָסִליק . )וחמש ועשרין יפלח עד דסליק לדרגא דחמשין. ועשרין שנין לדוכתיה ואתעטר ּכַ
ִנין וְלָהְלָאה ין ׁשְ א ְדַחְמׁשִ ְּלַהאי ַדְרּגָ ּ א ְדֵביהָנִחית ִמ, ּ ּן ּתוְקָפא ְדֶאּשָׁ ּ ּ א , ּּ ְּוֵכיָון ְדֶאּשָׁ

יה, ַּוֲחִמימוָתא ִאְתָקִרר ר ּבֵ ָּהא ָפִגים ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְתְקׁשַ ּ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ך, ְועֹוד ל ּכַ ֲהֵדיה ּכָ ר ּבַ ְְדָקָלא ְדִזְמָרא ָלא ִאְתְקׁשַ ּ ּ ֵעי ְדָלא ִיְתְפָגם. ּ ְּוָקָלא ּבָ ֶּאָלא , ּ
ְקָפא ֵעי ְלִאּתָ יף ַקְייָמא, ּבָ ּקִ ֲאָתר ְדִדיָנא ּתַ ְּדָהא ּבַ ּ א, ּ ַחְלׁשָ ֵעי ְדָלא . ְוָלא ּבְ ך ּבָ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יה ר ּבֵ ים ַההוא ֲאָתר ְדִאְתְקׁשַ ַּיְפּגִ ּ יָפא, ּ ּקִ ְּדִאיהו ִדיָנא ּתַ ּ א, ּ ֵעי , ְוָלא ַחְלׁשָ ְּוַעל ָדא ָלא ּבָ
ָכל ִסְטִריןְּלַאֲחָזָאה חוְלׁשָ ָלל ּבְ אֹוַרְייָתא. ָתא ּכְ ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ָאה הוא ּבַ ַּזּכָ ּ ְּוִיְנַדע , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּאֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ָמאָלא, ְּ ִרים  )הושע יד(ִּדְכִתיב , ְוָלא ָסֵטי ִליִמיָנא ְוִלׂשְ י ְיׁשָ ּכִ
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ה)במדבר ט( .ַּדְרֵכי ְיָי ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ר ִסיַני ְוגֹו ַוְיַדּבֵ ִמְדּבַ א. ' ּבְ י ַאּבָ ַמאי ַטְעָמא , ָאַמר ִרּבִ
ִמְצַרִים, ַּאְזַהר ְלהֹון ָהָכא ַעל ִפְסָחא ַמר ְלהו ּבְ ִנית ֲהָוה. ְּוָהא ִאּתְ ָנה ַהּשֵׁ ּשָׁ , ֶּאָלא ּבַ

ִמְצַרִים יבו ְדָהא ֶפַסח ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ָרֵאל ָחׁשִ ְּדִיׂשְ ּ ּ ּ ּו ֵליה ִזְמָנא ֲחָדא ְּוֵכיָון ְדָעְבד, ּּ ּ
ִמְצַרִים יבו ְדָלא ִאְצְטִריך ַיִתיר, ּבְ ְֲחׁשִ ּ ִריך הוא ְוַאְזַהר לֹון ָעֵליה. ּ א ּבְ ָּאָתא קוְדׁשָ ּ ְּדָלא , ְּ

ִמְצַרִים בון ְדָהא ָקא ָעַבר ִזְמֵניה ּבְ ַּיְחׁשְ ּ ִגין . ְְוֹלא ִיְצְטִריך, ּ ר  )א''ב ע''דף קנ(ּבְ ִמְדּבַ ך ּבְ ְּכַ

ִניתִסיַני  ָנה ַהּשֵׁ ּשָׁ ְּלַאְתְקָנא ְלהו ְלָדֵרי ָדִרין, ּבַ ּ.  

ִמְצַרִים ב ְדָהא ַאְזַהר ְלהו ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ א ָפִקיד לֹון ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּ ּתָ ַההוא ֲאָתר , ַּהׁשְ ּּבְ
יה ִאְתְיִהיבו ְּדָכל ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּבֵ ּ ּ ּ ִנית. ּּ ָנה ַהּשֵׁ ּשָׁ ִנית ַמאי. ְּוַעל ָדא ּבַ ָנה ַהּשֵׁ ּשָׁ  ּבַ

ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֶּאָלא ָרָזא ִעָלָאה ִהיא. ּבַ ָנה, ּ ין ַהאי ְלַהאי. ְוַחד ֹחֶדׁש. ַחד ׁשָ : ֹחֶדׁש. ַמה ּבֵ
ָנה. ָּדא ִסיֲהָרא א: ׁשָ ְמׁשָ ִזְמָנא ְדָכל ִפקוִדין . ְּדָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ָּדא ׁשִ ּוְכֵדין ֲהָוה ּבְ ּ ּּ

יהְּדאֹוַרְייָתא ִאְתְמ ָּסרו ּבֵ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ר ָנׁש ְדָאַמר, ַרּבִ ַּווי ְלַההוא ּבַ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ָאָתא ְלַאֲחָזָאה ִספוִרין , ּ ּּ
ָעְלָמא ּוִמִלין ְדֶהְדיֹוֵטי, ּבְ ִזְמָנא ָדא, ְּדִאי ָהִכי. ּּ ֲּאִפילו ּבְ ּ ד אֹוַרְייָתא, ּ , ֲאָנן ַיְכִלין ְלֶמְעּבַ

ִמִלין ְדֶהְדי ּּבְ ְלהו, ֹוֵטיּ ָבָחא ַיִתיר ִמּכֻ ּוִבׁשְ ִּאי ְלַאֲחָזָאה ִמָלה ְדָעְלָמא. ּּ ֲּאִפילו ִאיּנון , ּ ּ ּ
יַנְייהו ִמִלין ִעָלִאין ַיִתיר, ַּקְפִסיֵרי ְדָעְלָמא ִּאית ּבֵ ּ ְתַרְייהו. ּ יד , ִּאי ָהִכי ֵנִזיל ֲאּבַ ְוַנְעּבֵ
ְייהו אֹוַרְייָתא ְווָנא, ִּמּנַ ַהאי ּגַ ל ִמִלין ְדאֹוַרְייָתאֶּאָל. ּכְ ּא ּכָ ִּמִלין ִעָלִאין ִאיּנון, ּ ּ ְוָרִזין , ּ

  .ִּעָלִאין

א ֲחֵזי ַחד ַמְתְקָלא ִאְתָקלו, ּתָ ָאה ּבְ ּתָ ָּעְלָמא ִעָלָאה ְוָעְלָמא ּתַ א. ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ַמְלֲאֵכי , ִיׂשְ
ִּעָלֵאי ְלֵעיָלא הו. ּ ִתיב ּבְ ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ּכְ ה ַמְלָאָכיו רוחֹותעֹו )תהלים קד(, ּ האי באתר ( .ּׂשֶ

א )עלאה ין ְלַתּתָ ֲעָתא ְדַנְחּתִ ׁשַ א ְדַהאי ָעְלָמא, )אף על גב דנחתין(ּ ּבְ ְלבוׁשָ י ּבִ ׁשֵ ִּמְתַלּבְ ּ .
ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא א ּכְ ְלבוׁשָ י ּבִ ׁשֵ ְּוִאי ָלאו ִמְתַלּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּ , ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּבְ

ך.  לֹון ָעְלָמאְוָלא ָסִביל ַמְלָאֵכי ּכַ ּאֹוַרְייָתא ְדָבָרא ְלהו, ְְוִאי ּבְ ְלהו, ּ ּוָבָרא ָעְלִמין ּכֻ ּּ ,
ִגיָנה ת ְלַהאי ָעְלָמא, ְּוַקְייִמין ּבְ יָון ְדַנְחּתַ ה ּכֵ ה ְוַכּמָ ּמָ א , ַּעל ַאַחת ּכַ ׁשָ ִּאי ָלאו ְדִמְתַלּבְ

ין ְדַהאי ָעְלָמא ָהֵני ְלבוׁשִ ּּבְ לָלא ָיִכי, ּ   .ל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ

ְּוַעל ָדא ַהאי ִספור ְדאֹוַרְייָתא ּ א ְדאֹוַרְייָתא, ּּ ְּלבוׁשָ יב ְדַההוא . ִּאיהו. ּ ַּמאן ְדָחׁשִ ּ ּ
ׁש א ִאיהו אֹוַרְייָתא ַמּמָ ְּלבוׁשָ יַפח רוֵחיה, ְּוָלא ִמָלה ַאֲחָרא, ּ ּּתִ ּ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא , ּ ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ִגין. ּּבְ ך ָאַמר ָדִודּבְ ּ ּכַ יָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתך)תהלים קיט(, ְ ל ֵעיַני ְוַאּבִ . ָ ּגַ
א ְדאֹוַרְייָתא ַּמה ִדְתחֹות ְלבוׁשָ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א ְדִאְתֲחֵזי ְלֹכָלא, ּתָ ִּאית ְלבוׁשָ ּ א , ּ ְלבוׁשָ ד ָחָמאן ְלַבר ָנׁש ּבִ ין ּכַ ְּוִאיּנון ִטְפׁשִ ּּ
ִפיָר ְּדִאְתֲחֵזי לֹון ׁשַ יר, אּ ִלין ַיּתִ ּכְ א. ָלא ִמְסּתַ יבו ְדַההוא ְלבוׁשָ ֲּחׁשִ ּ ּ בו , ּּגוָפא, ּ ַּוֲחׁשִ

ְּדגוָפא ְמָתא, ּ   .ִנׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2256דף [ -ּ

ְווָנא אֹוַרְייָתא ַהאי ּגַ ִּאית ָלה ּגוָפא, ּכְ ְּוִאיּנון ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ְּדִאְקרון ּגוֵפי ּתֹוָרה, ּּ ּ ּ .
ְלבוׁשִ א ּבִ ׁשָ ַּהאי ּגוָפא ִמְתַלּבְ ְּדִאיּנון ִספוִרין ְדַהאי ָעְלָמא, יןּ ּ ּ ין ְדָעְלָמא. ּּ ִּטְפׁשִ ָלא , ּ
א ַההוא ְלבוׁשָ ֵלי ֶאָלא ּבְ ּכְ ִּמְסּתַ ּ ְּדִאיהו ִספור ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּ ּ יר, ּּ ֵלי , ְוָלא ַיְדֵעי ַיּתִ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ

א חֹות ַההוא ְלבוׁשָ ָמה ְדִאיהו ּתְ ּּבְ ּ ּ ִּאיּנון ְדַיְדִעין . ּ ירּ א, ַיּתִ ְלבוׁשָ ָלן ּבִ ּכְ ֶּאָלא , ָּלא ִמְסּתַ
גוָפא א, ּּבְ חֹות ַההוא ְלבוׁשָ ְּדִאיהו ּתְ ּ ּ א ִעָלָאה. ּ יִמין ַעְבֵדי ְדַמְלּכָ ַּחּכִ ִּאיּנון ְדַקְיימו , ּ ּ ּ

טוָרא ְדִסיַני ּּבְ ְמָתא, ּ ִנׁשְ ֵלי ֶאָלא ּבְ ּכְ ָרא ְדֹכָלא אֹוַרְייָת, ָּלא ִמְסּתַ ְּדִאיִהי ִעּקָ ּ ׁשּ . א ַמּמָ
ּ וְלִזְמָנא ְדָאֵתי)ולעלמא( ְמָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְמָתא ְדִנׁשְ ִנׁשְ ָלא ּבְ ּכְ ְּזִמיִנין ְלִאְסּתַ ּ.  

א ֲחֵזי א, ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ּתָ ְמָתא, ְּוגוָפא, ִּאית ְלבוׁשָ ְמָתא, ְוִנׁשְ ְמָתא ְלִנׁשְ . ְוִנׁשְ
ַמָיא ְוֵחיֵליהֹון ִּאֵלין ִאיּנון . ּׁשְ אּ ָרֵאל. ְּלבוׁשָ ָּדא ּגוָפא, ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ְמָתא, ּ ָלא ְלִנׁשְ , ִּדְמַקּבְ

ָרֵאל ְפֶאֶרת ִיׂשְ ְמָתא. ְּדִאיִהי ּתִ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּגוָפא ְלִנׁשְ ּ ְפֶאֶרת . ּ ְמָתא ְדַאָמָרן ָדא ּתִ ִּנׁשְ ּ
ָרֵאל ׁש, ִיׂשְ ְמָתא. ְּדִאיִהי אֹוַרְייָתא ַמּמָ ְמָתא ְלִנׁשְ א, ְוִנׁשְ יָקא ַקִדיׁשָ ָּדא ִאיהו ֲעּתִ ּ ְּוֹכָלא . ּ

ָדא   .ָּאִחיד ָדא ּבְ
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ַּווי ְלִאיּנון ַחָייַבָיא ּ ָעְלָמא, ּ ְּדָאְמֵרי ְדאֹוַרְייָתא ָלאו ִאיִהי ֶאָלא ִספוָרא ּבְ ּ ּּ ְּוִאיּנון , ּ
יר א ָדא ְוָלא ַיּתִ ְלבוׁשָ ֵלי ּבִ ּכְ ִּמְסּתַ ִאי. ּ ּן ִאיּנון ַצִדיַקָייאַזּכָ ּ ְדָקא , ּ אֹוַרְייָתא ּכַ ֵלי ּבְ ּכְ ְּדִמְסּתַ ּ

ַקְנָקן. ֵּיאות א ָדא. ַּחְמָרא ָלא ָיִתיב ֶאָלא ּבְ ְלבוׁשָ ך אֹוַרְייָתא ָלא ְיִתיב ֶאָלא ּבִ ּּכַ ּ ּ ְוַעל . ְ
ָלא ּכְ ֵעי ְלִאְסּתַ א, ָּדא ָלא ּבָ חֹות ְלבוׁשָ ָמה ְדִאית ּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ ל ִאיּנון ִמִליןְּוַעל ָד. ּ ּא ּכָ ְוָכל , ּ

ִּאיּנון ִספוִרין ין ִאיּנון, ּּ ְּלבוׁשִ מֹוֲעדֹו ַמאי )במדבר ט(. ּ ָרֵאל ֶאת ַהָפַסח ּבְ ּ ְוַיֲעׂשו ְבֵני ִיׂשְ ּ
י יֹוֵסי. ְּוַיֲעׂשו ַמר, ָאַמר ִרּבִ ְדָקא ֵיאות, ָהא ִאּתְ א ּכַ ל ַמאן ְדַאְחֵזי עֹוָבָדא ְלַתּתָ ּּכָ ִאילו, ּ ּּכְ ּ 

ָּעִביד ֵליה ְלֵעיָלא ַער ַההוא ִמָלה. ּ ִגיֵניה ִאּתְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ְבָיכֹול, ּ ִאילו הוא ָעִביד ֵליה, ּכִ ּּכְ ּ ּ ּ ,
ַמר י ִיְהֶיה ָטֵמא ְוגֹו)במדבר ט) (ב''ב ע''דף קנ(. ְוָהא ִאּתְ ֵרי . ' ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ִאיׁש ִאיׁש ּתְ

ֶּאָלא ִאיׁש ְדהוא ִאיׁש, ֲאַמאי, ִזְמֵני ּ ְמָתא ִעָלָאה, ּ ָלא ִנׁשְ ְּוהוא ָפִגים , ְּוִיְתֲחֵזי ְלַקּבְ ּ
ְרֵמיה א . ּּגַ ִכיְנּתָ ְרָייא ֲעלֹוי ׁשְ . ַמאי ַטְעָמא. ּ ִעָלָאה)א נשמתא''ס( )א שירותא''ס(ְּדָלא ׁשַ

ִרים ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ ְּוהוא ְמָסֵאב ֵליה ְלַגְרֵמיה, ּ ּ ֲחֵזי ְלֶמֱהִוי ִּאיׁש ְדִיְת. ְּוַעל ָדא ִאיׁש ִאיׁש. ּ
ְרֵמיה, ִאיׁש ְּוהוא ְמָסֵאב ּגַ ה ִדְלֵעיָלא, ּ ֵרי ֲעלֹוי ְקדוּשָׁ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ּ ְ אֹו ְבֶדֶרך )במדבר ט(. ּ

אֹוַרְייָתא, ְרחֹוָקה ָרה ְדִאיּנון ְנקוִדים ּבְ ָּדא ִאיהו ַחד ֵמַעׂשְ ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו ַאְתָיין ְלַאֲחָזָאה ִמָלה, ּ ּּ .
ְרֵמיה. ָקהְַמאי ְבֶדֶרך ְרחֹו ר ָנׁש ְדִאיהו ַמְסִאיב ּגַ ִגין ְדּבַ ּּבְ ּ ּ ְּמָסֲאִבין ֵליה ְלֵעיָלא, ּ יָון . ּ ּכֵ

ִּדְמָסַאִבין ֵליה ְלֵעיָלא ּ ֶדֶרך ְרחֹוָקה, ּ ְָהא ִאיהו ּבְ ָרֵאל . ּ ֵּמַההוא ֲאָתר ְוָאְרָחא ְדַזְרָעא ְדִיׂשְ ּ ּ
יה ֶדֶרך ְרחֹוָקה ָאִחיד, ֲּאִחיָדן ּבֵ ,  ְלִמְקַרב ְלכֹון)א מלמקרב''נ(ִאְתְרַחק ְּד, ְָהא ּבְ

כֹון ָרא ּבְ ִרין, ּוְלִאְתַקּשְׁ ָמה ְדַאּתון ִמְתַקּשְׁ ּּכְ ּ.  

י ִיְצָחק י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרך ְרחֹוָקה, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ּכִ ֵרין , ְְוָהא ּכְ ְּדִאְתֲחֵזי ּתְ
יב אֹו. ִּמִלין ַמע ִדְכּתִ אן, י יֹוֵסיָאַמר ִרּבִ. ַּמׁשְ אן. ַּעד ָלא ְמָסֲאִבין ֵליה, ּכָ ַתר , ּכָ ּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2257דף [ -ּ

ִּדְמָסַאִבין ֵליה ַמע ֲאִפילו ַהאי. ּ ּוַמׁשְ ה ִדְלֵעיָלא, אֹו ַהאי, ּּ ֵרי ֲעלֹוי ְקדוּשָׁ ָּלא ִיׁשְ ּ ְוָלא , ּ
ָרֵאל ָעְבִדין ֵליה ִזְמָנא ְדִיׂשְ ַּיַעְבדון ִפְסָחא ּבְ ּ ּּ.  

יָמא ַיְרָחא, ְוִאי ּתֵ ְרֵמיהָהא ּבְ ן ּגַ ְנָייָנא ָעִביד ִאי ָלא ְמַתּקֵ יָון ְדִמַתְדֵכי , ָלא. ּ ּתִ ֶּאָלא ּכֵ ּ ּ
ְרֵמיה ן ּגַ ּוְמַתּקֵ ד ִפְסָחא, ּ ְנָייָנא ְלֶמְעּבַ ְרֵמיה, ִמָכאן. ָּהא ַיְרָחא ּתִ ר ָנׁש ִדְמָדֵכי ּגַ ל ּבַ ּּכָ ּ ּ ,

אן ֵליה   .ְּמָדּכָ

א ִעָלָאה ַי יָמא ִדְבַדְרּגָ ְּדִאי ּתֵ ּ ּ ְנָייָנאּ ַיְרָחא ּתִ ָרֵאל , ָלאו ָהִכי. ִתיר ָקִאים ּבְ ְּדָהא ִיׂשְ
ִזְמֵניה א ְדָעְבדו ִפְסָחא ּבְ ַּזְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָחד, ּּ א ּכְ ְמׁשָ ַּנְטלו ֵליה ְלִסיֲהָרא וְלׁשִ ּ ּוַמאן ְדָנִטיל . ּ ּ

ַקְדִמיָתא ְנָייָנא, ְיסֹוָדא ּבְ יָמא ְי. ַמאי ְיסֹוָדא. ָנִטיל ּבִ ּסֹוָדא ִעָלָאה ְדַצִדיָקא ָלא ּתֵ ּ ּ
ֶּאָלא ְיסֹוָדא ְדֶאֶבן ָטָבא, ְּדָעְלָמא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים )תהלים קיח(ּכְ

אֵרי. ָּהְיָתה ְלֹראׁש ִפָנה אִרי ָעֵליה ַמאן ְדׁשָ ְּוַהאי הוא ֶאֶבן ְדׁשָ ּ ּ ּ.  
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י ְיהו ְנָייָנא, ָדהָּאַמר ִרּבִ ַיְרָחא ּתִ ַּוַדאי ּכָֹלא ָנִטיל ֲאִפילו ּבְ ּּ ַמאן . ּ ֲּאָבל ָלאו ִאיהו ּכְ
ִזְמֵניה ְּדָנִטיל ֵליה ּבְ ּ ִזְמֵניה. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ָּדא ְדָנִטיל ִפְסָחא ּבְ ּ א ְלֵעיָלא, ּּ ּתָ ְוָלא , ָּנִטיל ִמּתַ

ּקֶֹדׁש. ָנִחית ִגין ְדַמֲעִלין ּבַ ַתר ִזְמֵניה. יִדיןְוָלא מֹוִר, ּּבְ ְּוָדא ְדָנִטיל ּבָ  )א''ג ע''דף קנ(, ּ

א ֹכָלא. ָּנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְוָין ּבְ ך ׁשַ ִגין ּכָ ּּבְ ְוָין, ְ ְוָדא , ְּדָדא ָסִליק ְוָלא ָנִחית. ְוָלא ׁשַ
ִזְמֵניה. ָנִחית ְוָלא ָסִליק ך ַמאן ִדְמָקֵרב ִפְסָחא ּבְ ִגין ּכַ ּּבְ ּּ ָבָחא ַיִתי, ְ ִאין . ּר ִאית ֵליהׁשְ ַזּכָ

ָרֵאל ֹכָלא, ִּאיּנון ִיׂשְ אן ּבְ ְּדַזּכָ אֹוַרְייָתא, ּ אן ּבְ אֹוַרְייָתא, ְּדַזּכָ ָּזֵכי ֵליה , ְּוָכל ַמאן ְדָזֵכי ּבְ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָרֵאל. ּּבִ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ּּבְ ּ ּ.  

ִּפּקוָדארעיא מהימנא  ִניּ ד ֶפַסח ׁשֵ ַּעל ִאיּנון ְדָלא ָיִכילו, ּ ְלֶמְעּבַ ּ ָאבו , ּ ּאֹו ְדִאְסּתְ ּ
ְמָסֲאבו ַאֲחָרא ה, ִּאי ָרָזא ְדֶפַסח. ּּבִ ָרֵאל ָעאִלין ּבָ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדִיׂשְ ּ ּ ִניָסן, ּ ְלָטא ּבְ , ׁשַ

ּוְכֵדין ִאיהו ִזְמָנא ְלֶחְדָוה ֵּאיך ַיְכִלין ִאֵלין ְדָלא , ּ ּ ָאבו, ָּיִכילוְ ּאֹו ְדִאְסּתְ ַיְרָחא , ּ ד ּבְ ְלֶמְעּבַ
ְנָייָנא ר ִזְמָנא, ּתִ   .ְּדָהא ַאְעּבָ

ִניָסן ִעְטָרָהא ּבְ ָרֵאל ִמְתַעְטָרא ּבְ ֶנֶסת ִיׂשְ יָון ְדּכְ ֶּאָלא ּכֵ ְתָרָהא , ּ ָלא ִאְתֲעִדיַאת ּכִ
ָלִתין יֹוִמין ה ּתְ ָרֵאל ִמֶפַסח ָיְתָבא יֹוִמי' ְּוָכל ִאיּנון ל. ְּוִעְטָרָהא ִמּנָ ּן ִמן יֹוָמא ְדַנְפקו ִיׂשְ ּ ּ

ִעְטָרָהא ֶחְדָוה, ַמְטרֹוִניָתא ּבְ ָיִכיל , ַּמאן ְדָבֵעי ְלֵמֱחֵמי ְלַמְטרֹוִניָתא. ְוָכל ֵחיָלָאה ּבְ
ִריז. ְלֵמֱחֵמי רֹוָזא ּכָ ל ַמאן ְדָלא ָיִכיל ְלֵמֱחֵמי ַמְטרֹוִניָתא, ּכָ א ֵייֵתי ְוֶיְחֵמי ַעד ָל, ּּכָ

ְרֵעיה ִריז. ִּיְנֲעלון ּתַ רֹוָזא ּכָ ְנָייָנא. ֵאיָמַתי ּכָ ר ְלַיְרָחא ּתִ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ן ַעד , ּבְ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ
ְבָעה יֹוִמין ְרִעין ְפִתיָחן, ׁשִ ְרֵעי. ּּתַ אן וְלָהְלָאה ִיְנֲעלון ּתַ ִּמּכָ ִני. ּ ְּוַעל ָדא ֶפַסח ׁשֵ  )כ''ע(. ּ

  )א''ז ע''מר צפקודא דא לספור ספירת העו(

ִּפּקוָדא ָדא ְזַמּנֹו, ּ ִחיַטת ַהֶפַסח ּבִ ִני ֶלֱאכֹול אֹוָתן . ּׁשְ ְתֵריה ֶפַסח ִראׁשֹון וֶפַסח ׁשֵ ַּוֲאּבַ ּּ
ָפָטן ִמׁשְ ִני. ּּכְ ִליָתָאה, ּוְטֵמִאים ִלְהיֹות ִנְדִחים ְלֶפַסח ׁשֵ ְּדִאיהו ִפּקוָדא ּתְ ּ ָנִאין . ּּ ּתָ
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ֵני , ַוֲאמֹוָרִאין חוִלין ְדָטֲהָרהִאית ּבְ א ּכְ ָּנׁשָ ְטָרא ְדִמיָכֵאל, ּ ּוְכחוִלין ְדֶהְקֵדׁש. ִּמּסִ ּ גֹון , ּ ּכְ
ר ֹקֶדׁש ׂשַ ְטָרא ְדַגְבִריֵאל, ּבְ ְּוִאיּנון ִמּסִ יֹוִמין ָטִבין. ּכֵֹהן ְוֵלִוי. ּ א ְדִאיּנון ּכְ ֵני ָנׁשָ ְּוִאית ּבְ ּ ,

ים   .ְּוִאיּנון ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ

א ִאיִהי ִכיְנּתָ ִני. ִמיִמיָנא, ּ ֶפַסח ִראׁשֹוןׁשְ ָמאָלא, ּוֶפַסח ׁשֵ , ֶּפַסח ִראׁשֹון ִמיִמיָנא. ִמּשְׂ
ן ָחְכָמ ָמאָלא. ה''ְּדַתּמָ ִני ִמּשְׂ יָנה, ֶּפַסח ׁשֵ ן ּבִ ין . ְּדַתּמָ ל ֶאּשִׁ ִרין ּכָ ּוְבִגין ְדִבְגבוָרה ִמְתַעּבְ ּ ּ

י , ּנוְכָרִאין ׁש ְוֶתֶבן ְלַגּבֵ ּקַ ְּדִאיּנון ּכְ ֵּאׁש ִדְגבוָרהּ ִני, ּ   .ְטֵמִאים ִנְדִחים ְלֶפַסח ׁשֵ

ְּוָכל טוְמָאה ִנָדה א ִדְגבוָרה ִאיהו ׂשֹוֵרף, ְוָזב ְוָזָבה ְויֹוֶלֶדת, ּוְמּצֹוָרע, ּ ֶאּשָׁ ּּבְ ּ ּ .
ִריך הוא א ּבְ ְמָתא ִאיהו ָמאָנא ְדקוְדׁשָ ְּדִנׁשְ ּ ּ ּ ה, ְּ ֵרי ּבָ ְּוִאיהו ָלא ׁשָ ַנת , ּ א ַּעד ְדִאְתַלּבְ ֶאּשָׁ ּבְ

ִּדְגבוָרה יב, ּ ֵאׁש ְנֻאם ְיָי)ירמיה כג(, ִּדְכּתִ א. ּ ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי ּכָ ְרְזל הוא , ּוְבַהאי ֶאּשָׁ ִּאם ּבַ
ץ   .ְּוִאם ֶאֶבן הוא ִנמֹוַח, ִּמְתפֹוּצֵ

ְכָתב)א ובמיא''נ(ּוִביִמיָנא  ּבִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ קֹור  ְוָטֲהָרה )ויקרא יב(, ְּדִאיִהי ַמִים, ּ ְדַתּמָ ִמּמְ
ה ְמּצֹוָרע, ָּדֶמיָה י ּבָ ְּוִאְתַדּכֵ ֶרץ, ְוָטֵמא ֵמת, ּ ָכל ִמיֵני ׁשֶ ֲהָדא  )א''ג ע''דף קנ(. ְוָזב ְוָטֵמא ּבְ

ם ְוגֹו)יחזקאל לג( ,ּהוא ִדְכִתיב י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים וְטַהְרּתֶ   .'ּ ְוָזַרְקּתִ

ִעיָתא ָמאָנא ִאְתַיֲחַדת ַעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּּבְ ַבְעָלהּ ָתא, ּ ּבְ ת , ְּדִאיִהי ִאּתְ ַתר ְדִאְתַקְדׁשַ ּּבָ ּ
ָמאָלא ׂשְ יִמיָנא, ּבִ ֵמי ִמְקֵוה ּבִ ַאת ּבְ ִלים , ְּואֹוְמִרים ַעל ָמאֵני ְדִפְסָחא, ְוִאְתַדּכְ ּכֵ

ּצֹוֵנן ֶהן ּבְ ׁשו ּבָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ ּצֹוֵנן, ּׁשֶ יָלן ּבְ ָמִתי. ְוֵהן ְטהֹוִרים, ַמְטּבִ ְטָרא ִּאיּנון ִנׁשְ ּן ְדִאיּנון ִמּסִ ּ
א ְוִחְסָדא, ְּוִאיּנון ַרֲחָמִנים, ְּדַרֲחֵמי ִרים , ָּמאֵרי ִחּנָ ַמִים פֹוׁשְ ָאה ּבְ ִריִכין ְלַאְדּכְ ָּלא ּצְ

ינֹוִנִיים ּבֵ ין. ּּכַ י ַחּמִ ַחּמֵ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ מוִרים, ּכָ ִעים ּגְ ִּדְבהֹון ִמְתָדִכין ְרׁשָ ּ ְרַמְייה, ּ ִמין ּגַ ּו ִּדְמַחּמְ
ר ָהָרע א ְדִיּצֶ ֶאּשָׁ ַמר. ּבְ ר ָיֹבא ָבֵאׁש, ְּוָעַלְייהו ִאּתְ ל ָדָבר ֲאׁשֶ ִגין ְדזוֲהָמא ִדְלהֹון . ּּכָ ּּבְ ּ ּ

א ּצֹוֵנן. ְנִפיׁשָ מוִרים ּבְ ִדיִקים ּגְ ַמר. ֲּאָבל ּצַ ְּדָעַלְייהו ִאּתְ ין ַהְדֵבִקים, ּ ים ֶריַוח ּבֵ ׂשִ ל ַהּמֵ , ּּכָ
י ִנים ֵליה ּגֵ ּנְ םְּמּצַ   .ִהּנָ

ָמִתין ָחְמִרִיים ָמאֵני ֶחֶרס, ְּוִאי ִנׁשְ ְּדִאיּנון ּכְ ִביָרָתן זֹו ִהיא ַטֲהָרָתן, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ׁשְ ּכְ
רו ּבָ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ִּנְטָהרו, ִּנׁשְ ָרה ְוגֹו)תהלים נא(, ּ ּבָ ֲּאָבל ִאיּנון . 'ּ ִזְבֵחי ֱאֹלִהים רוַח ִנׁשְ

א ְדִלין ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ַעל ֶפהּ ֹּוַרְייָתא ְדִבְכָתב וְבאֹוַרְייָתא ְדּבְ ּ ְּדִאיּנון ֵאׁש וַמִים, ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא ְדִלין ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ְּדִאיהו אֹור, ּ ה, ּ יב ּבָ ִּדְכּתִ אֹוַרְייָתא ,  ְותֹוָרה אֹור)משלי ו(, ּ ּבְ

ה ִּאיּנון ִמְתַדִכין ּבָ ּ.  

ֶפֶרק ָהרֹוֶא ֲחלֹום, הְועֹוד ּבְ ָמִרים ּבַ ּמו ֲעֹונֹוָתיו, ָהרֹוֶאה ּתְ איכה (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּתַ

יֹון)ד ת ּצִ ם ֲעֹוֵנך ּבַ ּ ּתַ ִגין ִדְתָמִרים. ְ ם, ּּבְ יה ּתַ ַּדְרָגא ְדַיֲעֹקב, ּּבֵ יה, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ בראשית (, ּ

ם)כה ָמִר, חֹוִבין ָמִרים.  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ן ּתָ: יםְּוַעל ָדא ּתְ ּמָ ן ָמ, ם''ּתַ   .ר''ְוַתּמָ
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ִים, ָהָכא ָרִמיז קו ַהּמָ ִים)שמות טו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ַּוִיְמּתְ קו ַהּמָ ּ ַויֹוֵרהו ְיָי ֵעץ ַוִיְמּתְ ּ ּ .
אֹוַרְייָתא, ֵמָהָכא ַדל ּבְ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ְּדִאיהו ֵעץ, ּ ּחֹוִבין ִדיֵליה. ּ הֹון , ּ ַמר ּבְ  )שמות א(ְּדִאּתְ

ה ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ַּוְיָמַררו ֶאת ַחִייֶהם ּבַ ִריך הוא ָמִחיל ֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ   .ְּוִיְתַחְזרון ְמִתיִקין, ְּ

ְּדיֹוִמין ֵייתון ַרִים, ּ ַמְפָקנו ְדִמּצְ הו ּכְ ְּדִיְתַקָיים ּבְ ּ ּ יה , ּּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ּ ַוָיָמת יֹוֵסף )שמות א(ּ
ְתָרָאה. ּואְּוָכל ֶאָחיו ְוֹכל ַהדֹור ַהה ּוְבָגלוָתא ּבַ ת, ּ ּמֵ ֵּלית ִמיָתה ֶאָלא עֹוִני ְדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ ּ .

הֹון  ם ְיָי)צפניה ג(ְּלַקֵיים ּבְ ׁשֵ ך ַעם ָעִני ָוָדל ְוָחסו ּבְ י ּבָ ַאְרּתִ ּ ְוִהׁשְ הֹון . ְ ְּלִאְתַקְייָמא ּבְ
יַע)שמואל ב כב( ְּוִאֵלין ֲעִתיִרים ְד.  ְוֶאת ַעם ָעִני ּתֹוׁשִ הֹוןּ הֹון ִיְתַקֵיים ּבְ ֲארון ּבְ ּתַ ִּיׁשְ ּ ,
ם ִנְרִפים)שמות ה( ּ ִנְרִפים ַאּתֶ אֹוַרְייָתא. ּ ד ִטיבו ִעם , ִּנְרִפים ֵהם. ִּנְרִפים ֵהם ּבְ ְּלֶמְעּבַ

נו. ָמאֵרי ּתֹוָרה י ַחִיל ַהְמסֹוְבִבים ֵמִעיר ָלִעיר ְוָלא ְיחוּנָ ְּוַאְנׁשֵ ּ.  

כֹוֶבד  סְּוִנְרִפים ֵהם ּבְ ס, ַהּמַ כֹוֶבד ַהּמַ ֵבִדין ִאיּנון ּבְ יָמא ּכְ ְּדִאי ּתֵ , ְּוָלא ַעְבִדין ִטיבו, ּ
ה ים ְוַיֲעׂשו ּבָ ד ָהֲעבֹוָדה ַעל ָהֲאָנׁשִ ְכּבַ ִגין ָדא ּתִ ּּבְ ס ָעַלְייהו, ּּ ְּדכֹוֶבד ַהּמַ עו , ּ ְּוַאל ִיׁשְ

ֶקר ִדְבֵרי ׁשָ ִרין ְוַאְמִרין ְדכֹו, ּבְ ּקְ ְּדִאיּנון ְמׁשַ ּ ס ָעַלְייהוּ ּוְבִגין ָדא ָלא ַיַעְבדון , ֶּבד ַהּמַ ּ ּ ּ
ִמלוַלְייהו. ִּטיבו ְקָרן ּבְ ִּאיּנון ְמׁשַ ּ ד ָעַלְייהו, ּּ ְּוַאְמִרין ְדֵמַהּכֹוֶבד ְדִתְכּבַ ּ ן, ּ ֶבן ֵאין ִנּתָ , ּתֶ

ְקָרא ְּדֵביה טֹוִעין , ָּממֹוָנא ְדׁשִ ִריך הוא וְבִגי)א שועין''ס(ּ א ּבְ ּ ְלקוְדׁשָ ּ ְּ יהּ עון ּבֵ ּן ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ,
ם ְיָי ׁשֵ ן ַלֲעָבֶדיך, ְּוָלא ָחסו ּבְ   .ֵָאין ִנּתָ

ְּוִאֵלין ְדִאית לֹון ְּדִאיהו ּתֹוֶכן, ָּטִמיר ְוָגִניז ָממֹוָנא ִמְלגֹו, ּ ר ְוֵתיָבה, ּ גֹון ּתֹוך ָהאֹוּצָ , ְּכְ
נו ּתֵ הו ְותֹוֶכן ְלֵבִנים ּתִ ִּאְתַקָיים ּבְ ּ ָסִפים ְל. ּ ַההוא ָדָרא, ָבִניםְוָדא ּכְ ִּדיהֹון ּבְ ּ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא  ָפט)ו''שמות ט(ּּבְ ם לֹו חֹוק וִמׁשְ ם ׂשָ ּ ׁשָ ָנה, ּ ּאוף ָהָכא . ְּוִאיּנון ָמאֵרי ִמׁשְ
ִּאְתַהָדר לֹון אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ַּוָיֹבאו ָמָרָתה ַדֲחִקין ַסִגיִאין, ּ ַעִניוָתא, ָמָרה ּבְ , ּּבַ

ְּדִיְתַקָיים הוּ ה)שם א(, ּ ּבְ ֲעבֹוָדה ָקׁשָ ּ ַוְיָמַררו ֶאת ַחֵייֶהם ּבַ ָיא: ּ ֹחֶמר. ּזֹו קוׁשְ ָּדא ַקל : ּבְ
ָּדא ִלּבון ֲהָלָכה: ּוִבְלֵבִנים. ָוחֹוֶמר ֶדה. ּ ּשָׂ ַרְייָתא: ּוְבָכל ֲעבֹוָדה ּבַ ל ֲעבֹוָדָתם . ָּדא ּבָ ֵאת ּכָ

ָפֶרך ר ָעְבדו ָבֶהם ּבְ ְֲאׁשֶ יק: ּ   .ּו''ָּדא ּתֵ
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ך, ְוַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ן ִאְתַקָיים ּבָ ּמָ ְּתַ הו, ּ ם ִנּסָ ָפט ְוׁשָ ם לֹו ֹחק וִמׁשְ ם ׂשָ ּׁשָ ּוְבַהאי ֵעץ . ּּ
ר, ַּהַדַעת טֹוב ָוָרע ְּדִאיהו ִאיסור ְוֵהיּתֶ ּ ְלָיין ַעל ְיָדך. ּ ְוְבִאיּנון ָרִזין ְדִאְתּגַ ּ ּ ּ ִיםַּוִיְמ, ּ קו ַהּמַ . ּּתְ

ָרא ׂשְ ָקת ּבִ ַלח ְדַמְמּתְ ּמֶ ְלָיין ַעל ְיָדך, ּּכַ ַרְזָייא ְדִאְתּגַ קון ּבְ ְָהִכי ִיְתַמּתְ ּ ּ ָיין , ּ ל ִאיּנון קוׁשְ ּּכָ ּ
ְּדַמִיין ְמִריָרן ְדאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה, ּוַמְחלֹוקֹות ּ ּ ְּוִיסוִרין , ִּאְתֲהָדרו ְמִתיָקן ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ

ְלָיין ַעל ְיָדך, ְיָלךִּד ָרִזין ִאֵלין ְדִאְתּגַ ְּבְ ּ ל ַדֲחִקין ִדיָלך, ְֵיהֹון ָלך ְמִתיִקן, ּּ ְִויַהְדרון ָלך ּכָ ְּ ּ ּ ,
ֶחְלִמין ְדַעְבִרין ִהיפוך ַאְתָוון ֶמַל, ם''ַוֲחֹל. ּּכְ ְּבְ ָרא. ח''ּ ׂשְ ַקת ַית ּבִ ּאוף ִיּסוִרין . ְּדַמְמּתְ ּ

ָמה ְדאוְק. ְמַמְתִקים ּּכְ   .ּמוָהּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2260דף [ -ּ

ִעים ִמְתַהְדָרן ִיסוִרין ֶמַלח ְסדֹוִמית א ֶאת ָהֵעיַנִים, ְּוָלְרׁשָ הו , ְּדִאיִהי ְמַסּמֵ ְּלַקְייָמא ּבְ ּ
ְכֶליָנה)איוב יא( ִעים ּתִ יַעָייא)ב''ג ע''דף קנ(ְּוִאיּנון .  ְוֵעיֵני ְרׁשָ ְּדִיְתַקָיים , ּ ֵעֶרב ַרב ַרּשִׁ ּ

ַההוא ִזְמָנא הו ּבְ ּּבְ ִעים)ל יבדניא(, ּ יעו ְרׁשָ ים ְוִהְרׁשִ ְרפו ַרּבִ נו ְוִיּצָ ְררו ְוִיְתַלּבְ ּ ִיְתּבָ ּ ּ ּ .
נו ָנה: ִּיְתַלּבְ ְרפו. ִּאיּנון ָמאֵרי ִמׁשְ א: ְּוִיּצָ ַאר ַעּמָ א ִדׁשְ ִּאיּנון ַזְרָעא ַקִדיׁשָ ֲּהָדא הוא . ּ
ֶסף)זכריה יג(, ִדְכִתיב רֹוף ֶאת ַהּכֶ ּצְ ים ּכִ ַרְפּתִ ִעיםְוִהְר. ּ וּצְ יעו ְרׁשָ   .ִּאיּנון ֵעֶרב ַרב, ּׁשִ

יִלים ָיִבינו)דניאל יב( ּכִ ָלה, ּ ְוַהַמׂשְ הֹון , ִּאיּנון ָמאֵרי ַקּבָ ַמר ּבְ  )דניאל יב(ְּדִאּתְ
ֹזַהר ָהָרִקיַע יִלים ַיְזִהירו ּכְ ּכִ ֹזַהר ָדא. ְּוַהַמׂשְ ְדִלין ּבְ ּתַ ִּאֵלין ִאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּ ּ ּ  ְּדִאְקֵרי ֵסֶפר, ּ

ֵתיַבת ֹנַח, ַּהזַֹהר ְּדִאיהו ּכְ ַנִים ֵמִעיר, ּ ה ׁשְ ין ּבָ ׁשִ ּנְ ְּדִמְתּכַ ְלכוָתא, ּ ַבע ִמּמַ ּוְלִזְמִנין ֶאָחד . ְּוׁשֶ
ָפָחה, ֵמִעיר ׁשְ ַנִים ִמּמִ ּוׁשְ ִּדְבהֹון ִיְתָקֵיים . ּ ִליכוהו)שמות א(ּ ׁשְ ן ַהִילֹוד ַהְיאֹוָרה ּתַ ל ַהּבֵ ּ ּכָ ּ ּ ּּ .

ה ִדיָלך, ִּסְפָרא ָדאְּוָדא אֹוָרה ְד ְְוֹכָלא ַעל ִסיּבָ ּ ּ.  

ִרים ָדא ּוַמאן ּגָ ַההוא ִזְמָנא. ּ ֵהא ּבְ ּעֹוֵרב ְדַאְנּתְ ּתְ יֹוָנה, ּ ִליַח ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי . ּּכַ ְּדׁשָ ּ
ָמך ׁשְ ַקְדִמיָתא, ְּבִ ַלח ּבְ ּתְ עֹוֵרב ְדִאׁשְ ִליחוָתא, ּּכָ ׁשְ ַדל ּבַ, ְּוָלא ִאְתַהָדר ּבִ ּתְ ְּדִאׁשְ יםּ ָקּצִ , ּשְׁ

הֹון ַמר ּבְ ֶקץ, ְּדִאּתְ י ָהָאֶרץ ׁשֶ ִגין ָממֹוָנא ִדְלהֹון. ַעּמֵ ִליחוֵתיה , ּּבְ ׁשְ ַדל ּבִ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ
ִתיוְבָתא ִדיַקָייא ּבְ ְּלָאַהְדָרא ְלּצַ ִליחוָתא ְדָמאֵריה. ּ ִאילו ָלא ָעִביד ׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ.  

ּוָבך ִיְתַקֵיים ָרָזא ְדיֹוָנה ּּ אְּדָעא, ְ ִעְמִקין ִדְתהֹוֵמי ַיּמָ ֲעִמיקו , ּל ּבְ יעול ַאְנּתְ ּבַ ָּהִכי ּתֵ ּ
ים)יונה ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ִּדְתהֹוֵמי אֹוַרְייָתא ְלַבב ַיּמִ ִליֵכִני ְמּצוָלה ּבִ ׁשְ ְוִיהֹון . ּ ַוּתַ

ח ִלְיִמין יַנְייהו ָאַמר ָדִוד. ָחְכָמה ֶחֶסד ֶנּצַ ִּדְבּגִ ּ ה ָחִיל ְיִמין ְיָי  ְיִמ)תהלים קיח(, ּ ין ְיָי עֹוׂשָ
ה ָחִיל ֲחָדא. רֹוֵמָמה ְיִמין ְיָי עֹוׂשָ רון ּכַ ָמאָלא ִיְתַקּשְׁ ּוְתַלת ִמּשְׂ בוָרה הֹוד, ּ יָנה ּגְ ְּדִאיּנון ּבִ ּ ּ .

ִעיָתא' ְוג ין ְדֶאְמּצָ ַּדְרּגִ ְפֶאֶרת ְיסֹוד, ּ ֶתר ּתִ ָמאָלא, ּכֶ יִמיָנא וׂשְ ַּדֲאִחיָדן ּבִ ּ.  

ִעיָתאּוְבִגי ין ְדֶאְמּצָ ְתַלת ַדְרּגִ ר ּבִ ּן ְדָחָזא ָלך ָנִביא ִמְתַקּשָׁ ּ ְָפַתח ֲעָלך ַהאי ְקָרא, ְּ ּ ,
א ְוָגַבה ְמֹאד)ישעיה נב( יל ַעְבִדי ָירום ְוִנּשָׂ ּכִ ה ַיׂשְ ּ ִהּנֵ ּ ְתֵרין . ּ ֵהא ָאִחיד ּבִ ּוְבִגין ְדַאְנּתְ ּתְ ּ

יִחין ן ָדִודְיִמיִנין ' ָּאַמר ָדִוד ַעל ג, ְמׁשִ יַח ּבֶ ְּדָמׁשִ ַלת ִזְמִנין, ּ ' ָלֳקֵביל ג. ְיִמין ְיָי ּתְ
ָמאִלין ן ֶאְפַרִים, ׂשְ יַח ּבֶ ֹהן ָמׁשִ ָמאָלא, ְּדָאִחיד ּבְ ְטָרא ְדַחד ׂשְ בוָרה, ָּאַמר ִמּסִ ֹלא , ּּגְ

י ֶאְחְיה. ָּאמות ָמאָלא ְדהֹו, ּכִ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ְד ִדיָלך''ּ יה ְו, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ הּ . ִנַתן ַההֹוד ְלֹמׁשֶ
ך ְטָרא ְדִביָנה, ְִאְתְייִהיב ּבָ ֹכָלא. ִּמּסִ ִגין ְדֵביה ֲהִוית ַאְנּתְ ָחֶרב ְוָיֵבׁש ּבְ ּּבְ ּ ן , ּ יַח ּבֶ ִגין ָמׁשִ ּבְ

אֹוַרְייָתך, ֶאְפַרִים ְנִביאוָתך ָעֵליה, ְּבְ ּּבִ ָמה ִמיֵני ִיּסוִרין, ְּ גוָפך ִדְסִביַלת ּכַ ּּבְ ּ ִגין ְד, ְּ ָלא ּּבְ
ְּימות הוא ּוָבִעית ַרֲחֵמי ָעֵליה. ּ י ֶאְחֶיה. ּ יה ּכִ ַמר ּבֵ ְטָרא ְדִביָנה, ִּאּתְ ּוְבִגין ָדא ָלא . ִּמּסִ ּ

ְטָרא ִדְגבוָרה, ָּאמות ִּמּסִ ְטָרא ְדִביָנה. ּ י ֶאְחֶיה ִמּסִ ִּאיָלָנא ְדַחִיי, ּּכִ ר ָעֵליה , ּ ְּדִאְתַגּבָ ּ
ֲחִרית ל ׁשַ ַמע ׁשֶ וָרא ִדְתִפיִלין, ְקִריַאת ׁשְ ִקּשׁ יר ֵליה ּבְ ְּוָקׁשִ ּ ּ יִמיָנא ְדַאְבָרָהם, ּ ְּדִאיהו , ּּבִ ּ

ֲחִרית   .ׁשַ

י ָיה ַּוֲאַסֵפר ַמֲעׂשֵ ְטָרא ְדהֹוד, ּ י ָיה. ִּמּסִ ַרּנִ ִמיִמיָנא , ָּחְכָמה וִביָנה, ַּיּסֹור ִיּסְ
ָמאָלא ְתַלת ְיִמיִנין, ּוִמּשְׂ ָמאִלין, ּבִ ְו. ּוְתַלת ׂשְ ִעיָתא, ת ֹלא ְנָתָנִניְוַלּמָ ַּעּמוָדא ְדֶאְמּצָ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2261דף [ -ּ

ג ֶתר' ּבְ ִדיק, ְּדָכִליל ּכֶ ן ָי, ְוּצַ ּוִמַיד ָיקום ו. ּה''ְּוִאיהו ּבֶ ָי' ְלה' ּּ ָמאָלא, ּה''ּבְ יִמיָנא וׂשְ , ּּבִ
ַרֲחֵמי ְוַתֲחנוֵני ה ִפיוִסים ָלה ְוִלְבָנָהא, ּּבְ ַכּמָ ּּבְ ּ ּ יֹום ַההוא  )עמוס ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּּבַ

ת ָדִוד ַהּנֹוֶפֶלת ָּאִקים ֶאת סוּכַ ּוְבִגין ָדא ָאַמר ָנִביא. ּ ְבִכי ָיֹבאו וְבַתֲחנוִנים )ירמיה לא(, ּ ּ ּבִ ּ ּ
  .אֹוִביֵלם

יק ֵליה, ָקם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ּוָבִריך ֵליה, ְּוָנׁשִ ִליָחא ְדָמאָרך ַאְנּתְ , ְּ ְְוָאַמר ַוַדאי ׁשְ ּ ּ
ן ָנִאין ַוֲאמֹוָרִאין ְוָאְמרוָּפְתח. ְלַגּבָ ּו ּתָ ל ָדא, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְוַעל , ַּאְנּתְ ֲהִוית ְיַדע ּכָ

ְלָייא ֲעָנָוה ִדיָלך, ְְיָדך ִהיא ִאְתּגַ ְֲאָבל ּבַ ך , ּ ַמר ּבָ ְְדִאּתְ ה ָעָנו )במדבר יב(ּ  ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ
ִייׁש ְל, ְמֹאד ִאֵלין ַאְתִרין ְדַאְנּתְ ִמְתּבַ ּּבְ ּ ךּ ְַאְחְזָקא ִטיבו ְלַגּבָ ִריך הוא ָלן, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ַּמּנִ ְּ ,

א יָנא ַקִדיׁשָ ּוְלבוּצִ ּ ִאֵלין ַאְתִרין, ּ יָדך וְבפוָמך ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּבִ ְ ְּ א ''ח ע''ע( )כ רעיא מהימנא''ע(. ּ

 )'פקודא בתר דא וכו

ן)'במדבר ט( ּכָ ׁשְ י ִחָייא ָפַת. ּ וְביֹום ָהִקים ֶאת ַהּמִ ִּרּבִ ּ ִפַזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים )תהלים קיב(, חּ ּ
רום ְבָכבֹוד ִּפַזר ָלֶאְביֹוִנים. ִּצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ּתָ ַּמאי ִפַזר, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ּכְ

ָעְלָמא. ּ ֵיׁש ְמַפֵזר ְונֹוָסף עֹוד)משלי יא( ָּיכֹול ִפזור ּבְ ּ ַמע ָלן ִפַזר ָנַתן ָלֶאְב, ּ ָּקא ַמׁשְ , יֹוִניםּ
ֵני יָון ְדָיִהיב ְלִמְסּכְ ַּהאי ִפזוָרא ָיאות, ּּכֵ ּ ּ ֹכָלא. ַמאי ְונֹוָסף עֹוד. ּ עוְתָרא. ּּבְ . ְּונֹוָסף עֹוד ּבְ

ַחֵיי   .ְּונֹוָסף עֹוד ּבְ

  ]א''ד ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ֵעי ֵליה ֵרי . ַמאי ְונֹוַסף, ֵּיׁש ְמַפֵזר ְויֹוֵסף עֹוד, ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ֶּאָלא ַההוא ֲאָתר ְדׁשָ ּ ּ
יה ִמיָתה ִרים ֵליה ְדִיתֹוַסף ֵמַחִיים ִדְלֵעיָלא ְלאֹוְסָפא ֵליה, ּּבֵ ּהוא ּגָ ּ ּ ּ י ְיהוָדה . ּּ ָּאַמר ִרּבִ

י ִחָייא ֵני, ְקָרא ַאְסִהיד, ָּאַמר ִרּבִ ְּדָכל ַמאן ְדָיִהיב ְלִמְסּכְ ִּאְתַער ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ּ ְלאֹוְסָפא , ּ
ַכח ַחִיים ְוֵחדו ְלֵעיָלא, ּיא ִאיָלָנא ְדמֹוָתאְלַהִה ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ ּוַבר ָנׁש ְדָגִרים ָדא. ּּ ּ ּ ,

ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ֵליה ׁשַ ּּבְ ַּההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָקִאים ָעֵליה, ְּ ּ ין , ּּ ְּוַההוא ִאיָלָנא ְדמֹוָתא ַאּגִ ּ
ך ְונֹוַסף עֹוד. ֲעלֹוי ְוְבִגין ּכַ עֹוֶמֶדת  )א''ד ע''דף קנ( ִצְדָקתֹו )תהלים קיב( )ת אמרכמה דא(. ּ
ּעֹוֶמֶדת ָעֵליה ְדַבר ָנׁש. ַמאי עֹוֶמֶדת ָלַעד. ָלַעד ָנא ֵליה ִקיוָמא ְוַחִיים, ּ ְּלַזּמְ ּ ָמה , ּ ּכְ

ְּדִאיהו ָיִהיב ֵליה ַחִיים ּ ּ י ַחִיין, ּ ֵרי ִאיָלִנין ְּוִאיּנון ּתְ. ָּהִכי ָנֵמי ַיֲהִבין ֵליה, ְּוַאְתַער ְלַגּבֵ
יָזָבא ֵליה)יהבין ליה( ּ ַקְייִמין ָעֵליה ְלׁשֵ ּוְלאֹוְסָפא ֵליה ַחִיין, ּ ּ ּ.  

רום ְבָכבֹוד א ֲחֵזי ָעְלָמא ְדַאָמָרן, ַּקְרנֹו ּתָ רום)א''כ ע''ק(ַּההוא , ּּתָ . ּוְבָמה. ּ ֶקֶרן ּתָ
ְּבָכבֹוד ִדְלֵעיָלא ָרא לֹו, ּ ִרים ְלַחּבְ ר ָנׁש ּגָ ֲחָדאְּדַהאי ּבַ ְרָכאן ְלֵעיָלא , ן ּכַ ּוְלַאְרָקא ּבִ ּ

  .ְוַתָתא

א ָאַמר י ַאּבָ א, ִרּבִ עֹוָבֵדיהֹון ִדְבֵני ָנׁשָ ַקם ּבְ ָנא ִאּתְ ּכְ ָכל ִזְמָנא ְדַמׁשְ ּּבְ ֵדין ַההוא , ּ ּּכְ
ּיֹוָמא ְדֶחְדָווה ְדֹכָלא, יֹוָמא ּ ַהְנהו ּבֹוִציִנין, ּ א ִאְתַרק ּבְ ח ְרבות ַקִדיׁשָ ּוָמׁשַ ּ ְלהו,ּ ּ ְוַנֲהִרין ּכֻ ּ .

ַּמאן ְדָגִרים ָדא ִרים ֵליה , ּ ַהאי ָעְלָמא)בההוא עלמא דאתי(ּּגָ ִזיב ּבְ ּתְ ִּויֵהא ֵליה ַחִיים , ּ ְדִיׁשְ ּ
ָעְלָמא ְדָאֵתי ְות )משלי יא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּבְ יל ִמּמָ ּצִ  )משלי ד( ּוְכִתיב, ּוְצָדָקה ּתַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2262דף [ -ּ

אֹור ֹנ ַּגה הֹוֵלך ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹוםְוֹאַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ י ֲחצֹוְצרֹות )במדבר י(. ּ ּתֵ ה ְלך ׁשְ ָ ֲעׂשֵ

ֶסף ְוגֹו ְמעֹון ָפַתח. 'ּכֶ י ׁשִ א )יחזקאל א(, ִּרּבִ ׂשֵ ים ֶאְצָלם וְבִהּנָ ּ וְבֶלֶכת ַהַחיֹות ֵיְלכו ָהאֹוַפּנִ ּ ּּ
ים או ָהאֹוַפּנִ ׂשְ ַּהַחיֹות ֵמַעל ָהָאֶרץ ִיּנָ קוְזִפיָרא ִדְלֵעיָלא ֲהוֹו ָאְזֵלי, ּ ַהַחיֹותּוְבֶלֶכת. ּ ּּבְ ּ ְּדִאי . ּ

יָמא ְדַהאי ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּּתֵ ּ א, ָלאו. ּ י ַאְנִפין. ְלַתּתָ ּמֵ ַגְווָנא ַהאי ִמּקַ ֶּאָלא ּכְ ְוַהאי , ּ
  .ְּלָבַתר ַאְנִפין

ע ִזיִקין ד, ִזיָקא ֵמַאְרּבַ ִזיָוו, ִסְטִרין' ּוְבד, ָמדֹוִרין' ּבְ קֹוְלִמיִטין ְדַאְנִפין ּבְ רון ּבְ ּן ְדִאְתּבְ ּ ּ ּ
ֵעין . ְנִהיִרין ך ּכְ ִגין ּכַ ַמְרֵאה ַהַחיֹות)ר''נאש(ְּבְ ְּדִאיּנון ַאְרַבע ִזְוָיין, ּ ּכְ ן, ּ ְּדָגִלין ְפִריׂשָ ּ ,

ְלהו ד. ם''ָאָד. ר''ׁשֹו. ר''ֶנׁשֶ. ה''ַאְרֵי ְּדָכִליל ּכֻ ְלִטין וְכִליָל' ּּ ַּמְלֲאִכין ְדׁשַ   .ּן ּכָֹלאּ

ְרָיא ִמַזְייָנא, ִּדְגָלא ַקְדָמָאה א , ל''ִמיָכֵא. ה''ַאְרֵי, ַּמׁשִ ְפִריׁשו ִדְגָלא ְפִריׁשָ ים ּבִ ָּרׁשִ ּ ּ
א. ִליִמיָנא ְמׁשָ ירוָתא ְדׁשִ ִּמְזָרח ׁשֵ ַמְטָלנֹוי, ּ ְנִהירו, ָאִזיל ּבְ חֹות ְיֵדיה. ּּבִ ֵרין ְמָמָנן ּתְ , ּּתְ

ׁשוָקא ְדָאִזיל, ְוַחד. )א לאורייתא''נ(ַּחד ְלאוְרָתא . לֵא''ַצְדִקי, ֵאל''יֹוִפי ְּלֵמיַהך ּבְ ּ ְ  

ד ִאֵלין ַנְטִלין ְרָיין ְמַזְייִנין, ּּכַ ָמה ַמּשִׁ ְטָרא ִדיִמיָנא, ַּנְטִלין ּכַ ְלִסְטָרא . ְּוֹכָלא ַחד, ִּמּסִ
ָמאָלא א ָאִזיל , ׂשְ ְמׁשָ ּוְמַעֵטר ְלהו, ִהיר ְוָנ)שמשא אזיל, א נטל כד חד לסטר שמשא''ס(ׁשִ ּ ּ .

חֹותֹוי ֶרֶתת. ֶאֶלף ְוִרְבָוון ְמָמָנן ּתְ ִזיַע ּבְ ֵאיָמָתא ּבְ ְדִחילו ּבְ ְּוֻכְלהו ּבִ ּ ּ.  

יט ְיֵדיה ְיִמיָנא יה, ַּאְרֵיה אֹוׁשִ ִניׁש ְלָכל ֵחילֹוי ְלַגּבֵ ְבִעין ֶאֶלף , ּּכָ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ּתְ
ּסֹוֲחָרֵניה ְדַההוא ַאְר, ַאְרְיָווָתא ּ ֶאְמָצִעיָתא, ה''ֵיּ יַנְייהו ּבְ ְּוִאיהו ּבֵ ּ.  

ֵעי ַהאי ַאְרֵיה ד ּגָ ְרָיין ִמְזַדְעְזִעין, ִמְזַדְעְזָען ְרִקיִעין, ּכַ ְּוָכל ַחָיִלין וַמׁשִ ִּמְדִחילו , ּ ּ
ִּדיֵליה ְּנַהר ִדי נור ִמְתַלֲהָטא, ֵּמַההוא ָקָלא. ּ ין , ּ ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ַדְרּגִ ם ְּוָנִחית ּבְ ְּדֵגיִהּנָ
א ם ִמְזַדְעְזָען, ְלַתּתָ ְלהו ַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּּ א, ּ ִתיב, ּוְמַלֲהָטן ֶאּשָׁ  )עמוס ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ

ָאג ִמי ֹלא ִייָרא   .ַאְרֵיה ׁשָ

ְנָיינות ֵעי ּתִ ְבִעין ֶאֶלף ַאְרְיָווָתא, ּּגָ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ָעאן, ּתְ ְלהו ּגָ ּּכֻ יט ְי. ּ ֵּדיה אֹוׁשִ
ָמאָלא א ַדֲחִלין, ׂשְ ל ָמאֵריהֹון ְדִדיָנא ְלַתּתָ ּּכָ חֹות ַההוא ְיָדא, ּ ְפָיין ּתְ ְּוַההוא ְיָדא . ְּוִאְתּכַ

יט ָעַלְייהו ָּפׁשִ חֹוֵתיה, ּ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ּ עֹוֶרף אֹוְיֶביך)בראשית מט(, ּכְ ָ ָיְדך ּבְ ָ.  

ְדִפין ְלָכל ַחד ְו ע ּגַ א ִחָווָרא, ַחדַּאְרּבַ ְלהו ְמַלֲהִטין. ֵּמֶאּשָׁ ּּכֻ ל ַאִפין ְדִחזור ְוׁשוָשן . ּ ּּכָ ּ ּּ ּ
ִקיָען א ּשְׁ א ְדַההוא ֶאּשָׁ ִחַווְרּתָ ּּבְ ּ.  

ע ִסְטִרין ע ַאְנִפין ְלָכל ַחד ְוַחד ְלַאְרּבַ א, ַּאְרּבַ ְמׁשָ ִחָווָרא ְדׁשִ ְלהו ְנִהיִרין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ַחד . ּ
ֵחדוָנִה, ִלְסַטר ִמְזָרח ִניׁש ְנהֹוֵריה)א דא כניש''ס(, ְוַחד ִלְסַטר ַמֲעָרב. ּיר ּבְ ּ ְדִאְתּכְ ְוַחד . ּ
ָלא ְנִהירו, ִלְסַטר ָצפֹון ָּחׁשוך ּבְ א, ְּ ְמׁשָ י ׁשִ א ְלַגּבֵ ְמׁשָ ִצָלא ְדׁשִ ְִצָלא ָחׁשוך. ּּכְ ּ א , ּ ְמׁשָ ׁשִ

א ְוִצָלא. ָנִהיר ְמׁשָ ִגין ְדׁשִ ָמאָלא, ּּבְ ֲחָדא, ְּיִמיָנא וׂשְ  )א חושבן''ס(ַחשֹוָכן . ְוַאְזָלא ּכַ
יה ְּדַאְזִלין ִעּמֵ ל ִאיּנון ְדַנְטִלין ַזְייָנא, ּ ּּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2263דף [ -ּ

ין ְתַלת ֵריׁשִ ָמאָלא ּבִ ְּוֻכְלהו ִמיִמיָנא וִמּשְׂ ּ א ֲחָדא ִדיֵליה. ּ ֵּריׁשָ ע ֶאֶלף, ּ ְבִעין ְוַאְרּבַ , ׁשִ
ית ְמָאה א ַחד. ְוׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ֵריׁשָ יִמיָנאָנְפ. ּ ְּדִאיהו ָאִרים ָעַלְייהו, ֵקי ֵחיָלא ּבִ ּ ל . ּ ר ּכָ ּבַ

א ּתָ ִּאיּנון ְמָמָנן ִדְלּתַ חֹות ִאֵלין, ּ ְלטֹוִנין ִאֵלין ַעל ִאֵלין. ּּתְ ּׁשִ ִאין ִעם ִעָלִאין, ּ ּתָ ין ּתַ ַּדְרּגִ ּ ,
ָנא ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ְנָייָנ א ּתִ א ַקְדָמָאה, אֵריׁשָ ֵריׁשָ ע ֶאֶלף, ְּדָאִזיל ּבְ ין ְוַאְרּבַ ן ִדיֵליה ַחְמׁשִ ּבָ ּחוׁשְ ּ ע , ּ ְוַאְרּבַ
ל . ְמָאה ר ּכָ ִּאֵלין ְמָמָנן ִדְתחֹות ְלד )ב''ד ע''דף קנ(ּבַ ָנא, ִסְטִרין' ּ ּבָ ְּדֵלית לֹון חוׁשְ א . ּ ֵריׁשָ

ִליָתָאה ְתַרְייהו, ּתְ ְּדָאִזיל ּבַ ין ְוׁשִ, ּ ע ְמָאה, ְבָעה ֶאֶלףַחְמׁשִ ַגְווָנא ְדָנִטיל ְיִמיָנא. ְוַאְרּבַ , ּּכְ
ָמאָלא ְייהו, ָהִכי ָנֵמי ָנִטיל ׂשְ ּמַ ְתַרְייהו, ָּהִכי ָנֵמי ִמּקַ   .ָּהִכי ָנֵמי ִמּבַ

יָון ְדָנִטיל ַהאי ַקְדָמָאה ן, ּּכֵ ּכָ ׁשְ יָרָתא. ְּוהוַרד ַהּמִ ְּוֻכְלהו ֵליָווֵאי ַאְמֵרי ׁשִ ָמאֵרי , ּ
ְטֵריה ְלהו ִמּסִ ָחן ּכֻ ּבְ ְּדתוׁשְ ּ ּ ֵדין . ּּ ִתיב)יחזקאל א(ּכְ ים ּכְ אֹוַפּנִ י רוַח ַהַחָיה ּבָ ּ ּכִ ּ.  

ְנָייָנא ְרָייא ִמַזְייָנא. ִּדְגָלא ּתִ יה. ם''ָּדרֹו, ל''ּאוִריֵא, ר''ֶנׁשֶ, ַּמׁשִ ֵרי ְמָמָנן ִעּמֵ , ּּתְ
יֵא ְמׁשִ ר ָסִליק. ל''ּל ַחְסִדיֵא''ׁשַ יה, ַהאי ֶנׁשֶ ּמֵ ְּוָכל ָמאֵריהֹון ְדַגְדִפין ִמּקַ ְרָיין . ּּ ָמה ַמׁשִ ּכַ

ָכל ִסְטִרין א. ַּסְלִקין ּבְ ְמׁשָ ּתוְקָפא ְדׁשִ ל ַחד ְוַחד ּבְ ּּכָ ּ.  

ּרוָחא ְדרוָחא ְפִניָמָאה ָנִפיק ּ ּ ר, ּ ְּוַההוא רוָחא ָמֵטי ְלַהאי ֶנׁשֶ ָייא , ּ ְּוָסִליק ֶאְברֹוי וְמַכּסְ
ָמה . ְּלגוָפא ָנָפיו ְלֵתיָמן)איוב לט(, ְדַאּתְ ָאֵמרּכְ יָנְתך ַיֲאֶבר ֵנץ ִיְפרֹוׂש ּכְ ַגְווָנא . ָ ֲהִמּבִ ּכְ

ֲהֵדיה יֹוָנה ר ֵנץ ּבַ ר ָיִעיר ִקּנֹו ַהאי ֶנׁשֶ ֶנׁשֶ ֵעין ּכְ דוְגָמא ּכְ ּּכְ ֲהֵדיה ֵנץ, ּ ְוָכל ָמאֵרי , ּּבַ
ְלהו ְמַצְפְצָפן ְוַחָדאן ְּדַגְדִפין ּכֻ ּ ּּ יה)א חד סמכא''ס(ְטָרא ַחד ִמּסִ. ּ א ְלֵעיָלא, ּ ָקּמֵ ּתָ . ָּסִליק ִמּתַ

ין ְוָעאִלין ָמה ִציָפִרין ַנְחּתִ אִטין, ְּמַצְפְצָפן ְוַחָדאן, ּּכַ   .ַאְזִלין ְוׁשָ

ד ָנִטיל ְדָפא ְיִמיָנא, ּכַ יט ּגַ ִניׁש ְלָכל ֵחילֹוי, ּאֹוׁשִ ין ֶאֶלף ָמאֵרי , ּכָ ַלת ְמָאה ְוַחְמׁשִ ּתְ
ְתֵרי ּגוֵפי, יןְּדַגְדִפ ֲחָדא''ר ְוַאְרֵי''ֶנׁשֶ, ּּבִ ין, ָאִרים ָקָלא. ה ּכַ ְלהו ַאֲחָרִנין ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּּכֻ ּּ ,

ְטַרְייהו ין, ְּמַצְפְצָפן ִמּסִ ה ַדְרּגִ ּמָ   .ִּמּכַ

ֲחָדא' ג ין ִאיּנון ּכַ ְרָיין ִאֵלין, ֵּריׁשִ ַמּשִׁ ן. ּּבְ ּבָ ַחד חוׁשְ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ יןְּוחוׁשְ. ּ ן ְדִאֵלין ֵריׁשִ ּּבָ ּ ,
א ֲחָדא ית ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה, ֵריׁשָ ִעין ְוׁשִ ע ֶאֶלף וְתַלת . ַאְרּבְ ין ְוֵתׁשַ ְנָיָנא ַחְמׁשִ א ּתִ ֵּריׁשָ

ִליָתָאה. ְמָאה א ּתְ ִעין ַוֲחֵמׁש ַאְלִפין, ֵריׁשָ ין, ַאְרּבְ ית ְמָאה ְוַחְמׁשִ   .ְוׁשִ

ֵרי ִסְטִרין רֹוֵזיָנִפיק ּתְ, ֵּמִאֵלין ּתְ ְרָיין, ֵרין ּכָ ְלהו ַמּשִׁ י ּכֻ ּמֵ ְּדָאְזֵלי ִמּקַ ֵרי . ּּ ד ִאֵלין ּתְ ּּכַ
ל ֵחיִלין, ַמְכִריֵזי ְרָיין, ּכָ י, ֵחיָוון ְזִעיִרין ִעם ַרְבְרָבן, ְוָכל ַמׁשִ ׁשֵ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ַמאן ָחֵמי . ּ

ְּנִטיָלא ְדֻכְלהו ְרִקיִעין ַמט, ּּ ּּכוְלהו ַנְטִלין ּבְ ְרָייןּּ ַמׁשִ ָנא, ּוָלא ּבְ ּכְ יה ְדַההוא ַמׁשְ ְּלַקּמֵ ּ ּ.  

ְייהו ֲעָתא ְדַחד ִמּנַ ׁשַ ּּבְ ְטָרא ְדַאְרֵיה, ּ ַּההוא ְדָאֵתי ִמּסִ ּ יט ָקָלא, ּ ִגין ְדָלא , ָּפׁשִ ּּבְ
ל ִאיּנון ַקִלין ִּיְזַדְעְזעון ּכָ ּ ְרָיין. ּ ל ִאיּנון ַמׁשִ ין ּכָ ׁשִ ּנְ ֵדין ִמְתּכַ ֲעָת. ּּכְ ׁשַ , ּא ְדַאֲחָרא ָקֵריּבְ
יט ר ָקָלא ְוָלא ָפׁשִ ּבָ ר, ַּמּתְ ְרָיין ְדַהאי ֶנׁשֶ ל ִאיּנון ַמׁשִ ׁשו ְלַנְטָלא , ּּכָ ּנְ ְלהו ִמְתּכַ ּּכֻ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2264דף [ -ּ

ָמַטְלַנְייהו ֶסף, ָּלֳקֵביל ִאיּנון. ּּבְ י ֲחצֹוְצרֹות ּכֶ ּתֵ א, ׁשְ ַגְווָנא ָדא ּכָֹלא ְלַתּתָ ּּכְ א ֲחֵזי. ּ ד , ּתָ ּכַ
ִתיבִּאֵלין ַנ ים ֶאְצָלם)יחזקאל א(, ְטִלין ַמה ּכְ ּ וְבֶלֶכת ַהַחיֹות ֵיְלכו ָהאֹוַפּנִ ִּאיּנון , ּּ

ְייהו שו ְלַגּבַ ּנְ ְּדִמְתּכָ ּ ל, ּ ּכַ א ִאְסּתְ ַגְווָנא ְדֵריׁשָ ְלהו, ּּכְ ָּהִכי ָנֵמי ּכֻ ּ.  

ִליָתָאה ְבִריֵאל. ׁשֹור. ִּדְגָלא ּתְ יה. ָצפֹון. ּגַ ֵרין ְמָמָנן ִעּמֵ ַהאי . ל''ל ִחְזִקיֵא''ַקְפִציֵא, ּּתְ
ָמאָלא ְטָרא ִדׂשְ ֵרין ֵעינֹוי. ּׁשֹור ִמּסִ ין ּתְ לוָתא. ַּקְרנֹוי ַסְלִקין ּבֵ ּכְ ִאְסּתַ ַעְייִנין , ָּרִגיז ּבְ

א ְדנור ָדִליק ֶאּשָׁ ְּמַלֲהָטן ּכְ ּ ַרְגלֹוי ְוָלא ָחִייס. ּ   .ָנַגח ְוַרְפָסא ּבְ

ֵעי ַהאי ׁשֹור ד ּגָ אָנְפִקי, ּכַ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ּן ִמנוְקּבָ ִריִקין , ּ ָמה ֲחִביֵלי ׁשְ , )א טריקין''ס(ּכַ
ָטאן ָקֵמיה ָעאן ְוׁשָ ְלהו ּגָ ּּכֻ ּ ְלָייא ָקֵמיה, ְוֵחיָמָתא, ּ ְּוַאְחְמָתא ְדָכל חֹוִבין ּתַ ל חֹוֵבי , ּ ְּדָהא ּכָ

ִסְפָרא ְסִליִקין וְכִתיִבין, ָעְלָמא ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ.  

ְבָעה ַנֲה יהׁשִ א ַנְגִדין ַקּמֵ ֵּרי ְדֶאּשָׁ ּ י ַההוא ְנַהר ִדינור, ּ ד ָצֵחי ָאִזיל ְלַגּבֵ ּּכַ ּ ִאיב ֵליה , ּ ְּוׁשָ
ְגִמיָעא ֲחָדא ַקְדֵמיָתא. ּבִ ְדּבְ ִדיב, ְּוַההוא ָנָהר ִאְתְמֵלי ּכִ ל ִאיּנון ַחָייִלין. ְוָלא ּכָ ּּכָ ֲאִבין , ּ ׁשָ

א א ַאְכָלא ֶאּשָׁ ְטָרא ְדַאְרֵיהְּוִאְלָמֵלא ְד. ֶאּשָׁ ין , ָּנִפיק ַחד ַנֲהָרא ְדַמָייא, ִּמּסִ ִּדְמַכּבִ
ֲחָלַתְייהו ל, ּּגַ   .ָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ

ַכח ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ א ּתַ ְמׁשָ ַכח ְנִהירו, ֲּחׁשֹוָכא ְדׁשִ ּתְ ְרִדיֵני ִנמוִסין ָאְזִלין . ָּלא ִאׁשְ ָמה ּגַ ּּכַ ּ
ָחׁשֹוָכא ְוַההוא ָנ ָטאן ּבְ ִסְטָרא ָדאְּוׁשָ ָּהר ְדָדִליק ּבְ ְנוָרא אוָכָמא ֲחׁשוך, ּ ּ ּ יָמא. ּ , ְוִאי ּתֵ

א ִחָווָרא ְּדָלא ִאית ֶאּשָׁ א אוָכָמא, ּ א סוָמָקא, ֶּאּשָׁ ָווֵני, ֶּאּשָׁ א ִדְתֵרי ּגְ יָמא. ֶּאּשָׁ , ָלא ּתֵ
ְּדָהא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ּתְ, ּ ל ָדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ָהִכי ִאׁשְ ְּוִעם ּכָ ּ ן ָנִגיד ְלִאֵלין , ַכחּ ּמָ ּוִמּתַ ּ

ֵאי ּתָ   .ּתַ

  ]א''ה ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ָכַחת ּתְ ָמה ִאׁשְ ֵניָנן אֹוַרְייָתא ּבְ א ִחָווָרא. ּתָ א ִחָווָרא, ֶּאּשָׁ י ֶאּשָׁ ּבֵ א אוָכָמא ַעל ּגַ ְּוֶאּשָׁ ּ .
ָכַחת אֹוַרְייָתא ּתְ י ִאׁשְ ְתֵרי ִאּשֵׁ א ֲחֵזי. ּבִ א ֲח, ּתָ ָעה, ָּדא הואֶאּשָׁ . ְּוַהאי ִאְתְפִלג ְלַאְרּבָ

ע, ִּאיהו )א''ה ע''דף קנ(ַּמָיא ֲחָדא  ּרוָחא ֲחָדא ִאיהו. ְּוַהאי ִאְתְפִליג ְלַאְרּבַ ְוַהאי , ּ
ע   .ִּאְתְפִליג ְלַאְרּבַ

ָכחו  ּתְ ין ִאׁשְ ַלת ֵריׁשִ ְרָיין ִאֵלין)א אתחברו''ס(ּּתְ ַמׁשְ ן ִדְלהֹון. ּ ּבְ ּבָ ּחוׁשְ ין ֵריׁשָ, ּ ּתִ א ֲחָדא ׁשִ
ַבע ְמָאה ּוְתֵרי ֶאֶלף וׁשְ א ב. ּ ִעין ְוַחד ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה', ֵריׁשָ ִליָתָאה. ַאְרּבְ א ּתְ , ֵריׁשָ

ע ְמָאה ין ֶאֶלף ְוַאְרּבַ ַלת ְוַחְמׁשִ ִסְטַרְייהו. ּתְ ן ּבְ ין ַאֲחָרִנין ְדִאְתָפְרׁשָ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ר ּכָ ּּבַ ּ ּ ּּ ,
ָנאְּוֵלית לֹון חוׁשְ ין. ּבָ ין ַעל ַדְרּגִ ְלהו ַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ א. ּ ְרִדיֵני ִנמוִסין ְדִאיּנון ְלַתּתָ ָמה ּגַ ר ּכַ ּּבַ ּ ּ ּ ,

א ַכְלּבָ ָרא, ֲחִציִפין ּכְ ַחּמָ ִכין ּכְ ְייהו, ַנׁשְ ּבַ ַכח ּגַ ּתְ ַּווי ַמאן ְדִאׁשְ ִסְטָרא , ּ ְּוִדיָנא ִדְלהֹון ּבְ
  .ְרִביָעָאה

ֲהֵדיה ַאְסָווָתא. ַמֲעָרב. ל''ם ְרָפֵא''ָאָד, ִּדְגָלא ְרִביָעָאה ִליל . ּּבַ ִסְטָרא ְדָאָדם ִאְתּכְ ּּבְ
ֵסי ִּדיָנא ִעָלָאה ָעֵליה ַאּתְ ַקְרנֹוי ְדׁשֹור)א חד''ס(ַהאי . ּּ ֵעי ְלַאֲעָלא לֹון , ּ ָאִחיד ּבְ ד ִמּבָ ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2265דף [ -ּ

א ַתר ָדא. ְּדָלא יֹוִקיד ָעְלָמא, ְוָכִפית לֹון. ִלְתהֹוָמא ַרּבָ ה ִדיָנאּּבָ ְרָיא קֹול ְדָמָמה ַדּקָ ּ ׁשַ ּ ּ .
אי)א הכא''ס( ֲחׁשַ ָלל, ּ ִמָלה ּבַ ַמע ִמָלה ְדַהָבָרה ּכְ ּתְ ָּלא ִמׁשְ ּ.  

ִסְטָרא ָדא ְרָיא, ּּבְ ְרָיא ַמאן ְדׁשַ ִניׁש ְלַאְנָהָרא , ָּסִליק ַמאן ְדָסִליק, ּׁשַ א ִאְתּכְ ְמׁשָ ׁשִ
ם . ְלַהאי ֲאָתר ך וְתַקְעּתֶ ִגין ּכַ ּּבְ רוָעהְ ְסַטר ָדרֹום, ּּתְ . ָלאו ַהאי ְוָלאו ַהאי, ֲאָבל ָהָכא. ּּבִ

רוָעה ך ְסָטר ָצפֹון ַלֲאחֹוָרא, ְּלַאְכְפָייא ְסָטר ָצפֹון. ֲּאַמאי ּתְ ְוְבִגין ּכָ ּ.  

א ֲחֵזי י ֲחצֹוְצרֹות, ּתָ ּתֵ ֵרי ְדָקַאְמֵרי, ׁשְ ְטֵרי ּתְ ִגין ְדִאיּנון ִמּסִ ּּבְ ּ ְזָרח וִמָדרֹו, ּ ִּמּמִ ִּאיְנהו . םּ
ְבָרא ִדיִנין ּוְלַאְכְפָייא לֹון, ְּזִמיִנין ְלּתַ ֶסף. ּ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ִמּכֶ ְמַחְתֶכם . ּ ך וְביֹום ׂשִ ּוְבִגין ּכָ ְּ

ֲחצֹוְצרֹות', ּוְבמֹוֲעֵדיֶכם ְוגֹו ם ּבַ א, ְסָתם, ּוְתַקְעּתֶ ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ִאין ִאיּנון . ּּבֵ ַּזּכָ
ָרֵאל יָקֵריהֹון, ִיׂשְ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ַאר , ְּ ל ׁשְ ְּוָיִהיב לֹון חוָלָקא ִעָלָאה ַעל ּכָ ּ

ין ְייהו. ַעּמִ ְחּתַ ּבַ תוׁשְ הו ּבְ ח ּבְ ּבַ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ  )ישעיה מט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ
ָרֵאל ְוגֹו ה ִיׂשְ ַּויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ה ְוגֹו)'במדבר י( .'ּ ְנסֹוַע ָהָארֹון ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ י . 'ּ ַוְיִהי ּבִ ִרּבִ

ָלא, ֶאְלָעָזר ָאַמר ּכְ  ְמַחְזָרא ַלֲאחֹוָרא ָהָכא )א מנוזרא''ס(ְּדִאיִהי ' נ, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ
י ְתֵרי דוְכּתֵ ּּבִ יָמא נ. ֲאַמאי, ּ פוָפה' ְוִאי ּתֵ פוָפה נו' ָהא ְיִדיָעה נ, ּּכְ ּּכְ אּ ְּפׁשוָטה' נ. ְקּבָ ּ ,

א ָלָלא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ֲאָתר ָדא. ּ ְנסֹוַע ָהָארֹון, ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ּבַ ֲּאַמאי ִאְתַהָדר . ַוְיִהי ּבִ
ַגְווָנא ָדא   .ְּלָבַתר ּכְ

א ֲחֵזי ַמר, ּתָ ֵרי יֹוְשֵבי ֵביֶתך ָלא ִאּתְ ַאׁשְ ָגלוָתא, ָנ ּבְ ִגין ְדִהיא ּבְ ּּבְ ְּקמוָה ְּוָהא או. ּ
יב ַּחְבַרָייא ִדְכּתִ ָרֵאל ְוגֹו)עמוס ה(, ּ תוַלת ִיׂשְ ּ ָנְפָלה ֹלא תֹוִסיף קום ּבְ ִתיב . 'ּ ֶּאָלא ַמה ּכְ

ת ָיִמים ָלתור ָלֶהם ְמנוָחה, ְּלֵעיָלא ֹלׁשֶ ִרית ְיָי נֹוֵסַע ִלְפֵניֶהם ֶדֶרך ׁשְ ַּוֲארֹון ּבְ ּ יָון ְדֲהָוה . ְּ ּּכֵ
י ֲארֹוָנא ְיִתיב, )א עמיה''נ(ִּטיל ָעֵליה ן ָנ''ּנו, ָנִטיל ֲארֹוָנא ּבֵ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ   .ְוָהא ׁשְ

א ֲחֵזי ָרֵאל, ּתָ ְייהו ְדִיׂשְ ִריך הוא ְלַגּבַ א ּבְ ֲּחִביבוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ב ְדִאיּנון , ְּ ְּדָהא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ
ר ְבָקא , ָסָטאן ֵמֹאַרח ֵמיׁשָ ֵעי ְלׁשַ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּוְבָכל ִזְמָנא ַאְהָדר , לֹוןְּ ּ

ַּאְנפֹוי ָלֳקְבַלְייהו ָעְלָמא, ּ ְּדִאי ָלאו ָהִכי ָלא ְיקומון ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָלָתא יֹוִמין, ּתָ ְייהו ֹאֵרַח ּתְ יה, ֲּארֹוָנא ֲהָוה ָנַטל ַקּמַ ּנ ָלא ֲהָוה ִמְתְפַרׁש ִמּנֵ ּ ,
יה ּוִמּגֹו ְרִחימו ִדְלהֹון ְדִי. ְּוָנִטיל ִעּמֵ ּ ּ ָרֵאלּ י ֲארֹוָנא, ׂשְ ַחר ִמְלַגּבֵ ַּאְהָדר ַאְנפֹוי ְוִאְסּתְ ּ ּ ,

א ַהאי ַאָייָלא ְדָעַזְלּתָ ּּכְ ד ִאיהו ָאִזיל, ּ ַּאְהָדר ַאפֹוי ַלֲאָתר ְדָנִפיק, ּּכַ ְנסֹוַע . ּּ ְּוַעל ָדא ּבִ
ָרֵאל''ּנו, ָהָארֹון ּן ַאְסַחר ַאְנִפין ָלֳקְבַלְייהו ְדִיׂשְ ּ י ֲארֹוָנאְּוַכְתֵפי ּגוָפ, ּ   .א ְלַגּבֵ

ד ֲארֹוָנא ֲהָוה ָנִטיל ה ָאַמר קוָמה ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכַ ּבֹוק לֹון, ֹּמׁשֶ ׁשְ ְַאְהָדר ַאְנָפך , ָלא ּתִ ּ ּ
ן ֵדין נו, ְלַגּבָ ַמאן ִדְמַהָדר ַאְנֵפיה ְלַמאן ְדָרִחים''ּּכְ ַגְווָנא ָדא ּכְ ְייהו ּכְ ּן ִאְתַהָדר ְלַגּבַ ּ ּ ּ ּ ְוַכד , ּּ

ֵרי)וישראל(אֵרי ֲארֹוָנא ֲהָוה ׁשָ ָרֵאל,  ְלִמׁשְ ֵדין ַאְהָדר נון ַאְנפֹוי ִמִיׂשְ ּּכְ ּ י , ּ ְּוִאְתַהָדר ְלַגּבֵ
ּוְבֹכָלא ִאְתַהָדר, ֲארֹוָנא ּּ.  
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ְמעֹון י ׁשִ וַדאי ָהִכי הוא, ֶאְלָעָזר, ָאַמר ִרּבִ ּּבְ ָרֵאל, ּ ֲּאָבל ָהָכא ָלא ַאְהָדר ַאְנפֹוי ִמִיׂשְ ּ ,
ְווָנא ְדַאֲחָרא ִעָלָאה ְּדִאי ָהִכי ֵעי נון ְלִאְתַהְפָכא ִמּגַ ּ ּבָ ּ ַּהאי ְמנוָזר , )א דלעילא''ס(ּּ

י ֲארֹוָנא ר ְלַגּבֵ אֹוַרח ֵמיׁשָ   .ַלֲאחֹוָרא ְוַהאי ּבְ

  ]ב''ה ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ְייהו ֶּאָלא וַדאי ָלא ַאְהָדר ַאְנפֹוי ִמּנַ ּ ּּ א, ּ ֲעָתא ְדׁשָ ׁשַ ּוָמה ֲעִביד ּבְ ֵריּ . ִרי ֲארֹוָנא ְלִמׁשְ
ה ׁשוָבה ְיָי אֵרי ֲארֹוָנא, ָּאַמר ֹמׁשֶ ֵדין ׁשָ ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּכְ א ָקִאים ּבְ ִכיְנּתָ ְּוַאְנִפין , ּוׁשְ
ָרֵאל ָּלֳקְבַלְייהו ְדִיׂשְ ְּוָלֳקְבֵליה ַדֲארֹוָנא, ּ ִליל )ובגין כך(. ּ ּוְכֵדין ּכָֹלא ּכָ  ,ְּלַכְווָנא )לגווה( ּ

ָרֵאל, ַלֲארֹוָנא )ב''עה ''דף קנ( ְרמו ְלָבַתר. ּוְלִיׂשְ ָרֵאל ּגָ ֶּאָלא ְדִיׂשְ ּ יב ַוְיִהי ָהָעם , ּ ִּדְכּתִ
ִמְתאֹוְנִנים   .ּכְ

י ֶאְלָעָזר ְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא, ָאַמר ִרּבִ ֲּאָנא ְדַאָמָרן ִמּסִ יָסא, ּ ַהאי ּגִ ְּדָאַמר ְדֵבין ּבְ ּ ,
יָסא ַהאי ּגִ ִפיר ָקָאַמר, ָּאַמר ֵליה. רִּאְתַהָד, ּוֵבין ּבְ ֲּאָבל ָדא ַדֲאֵמיָנא, ּׁשַ ח , ּ ּכַ ׁשְ ָהִכי ּתִ

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּּבְ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּ.  

ד הוא)א''במדבר י(ְוָהָמן  ְזַרע ּגָ י יֹוֵסי. ּ ּכִ ַאְרָעא, ָאַמר ִרּבִ , ְּלַקְייָמא ַזְרָעא ְוֵחיִלין ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמ דוד ְיגוֶדּנו)בראשית מט(ר ּכְ ד ּגְ ּ ּגָ ּ ַאְרָעא . ּ ַּמה ַזְרָעא ְדָגד ַנְטֵלי חוָלֵקיהֹון ּבְ ּ

ָרֵאל, ַאֲחָרא ְרָיא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ך ָמן ׁשַ ּּכַ ּ א, ְ   .ְּלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ

ד הוא ְזַרע ּגָ ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ַזְרָעא ְדָגד ִחָווָרא. ּ ּּכְ ד ָנִחי, ּ ְוִאְתֵנְגִריס , ת ַלֲאִויָראְּוִאְקֵפי ּכַ
גוָפא)א ואתבלע''ס( )א ואתגשים''ס( ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ּבְ ּ דֹוַלח. ּ ֵעין ַהּבְ , ְוֵעינֹו ּכְ

דֹוְלָחא ְדִאיהו ִחָוור ַההוא ּבְ ּּכְ ּ ּ ַגְווָנא ִדיִמיָנא , ּ ּ ִדְלֵעיָלא)א חיוורא דעינא''ס(ּּכְ כזרע גד (. ּ

מצראי אבל לכך מחרשי זריעא כזרע גד הוא כזרע גדא חוורא הכי לא אקרון בארעא ד
  )ואתקפיה כד נחית מלעילא לתתא

י ִיְצָחק ָנא , ָאַמר ִרּבִ ִמָלה ָדא )דאמר(ַמאי ׁשְ ה ּבְ ְּדֹמׁשֶ א)חליש( ּּ נוְקּבָ ּ ְלֵעיָלא ּכְ ּ ,
ה ִלי ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ יב ִאם ּכָ ִּדְכּתִ ֵעי ֵליה, ַאּתְ, ּ ה ִמּבָ יה ֶּאָל. ַּאּתָ אֵרי ּבֵ ּא ַלֲאָתר ְדמֹוָתא ׁשָ ּ

א ִאיהו, ָקָאַמר ְּוַההוא ֲאָתר ְדנוְקּבָ ּ ּ ך ָאַמר ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג. ּ ִגין ּכַ ְוָדא ִאיָלָנא , ְּבְ
יה מֹוָתא. ְּדמֹוָתא ְרָייא ּבֵ ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְבִאיָלָנא ְדַחֵיי ָלא ׁשַ ּ י . ּּ ְּוַעל ָדא ִאְתַהָדר ְלַגּבֵ ּ
ה, ּא ְדמֹוָתא ְוָאַמר ַאּתְִאיָלָנ ֵעי ֵליה, ְוָלא ָאַמר ַאּתָ   .ְּוָהִכי ִמּבָ

ְבִעים ִאיׁש ְוגֹו)א''במדבר י(ִּמַיד  ה ֶאְסָפה ִלי ׁשִ ּ ַויֹאֶמר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ א . 'ּ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָכל ִזְמָנא, ְ ֵעי מֹוָתא ּבְ י ִמן, ְֲהֵרי ָלך, ַאּתְ ּבָ א ֲחֵזי. 'ּ ָהרוַח ְוגֹוְוָאַצְלּתִ , ּתָ

ה ְדִאיהו ָימות ְּדָהָכא ָיַדע ֹמׁשֶ ּ ּ ְּדָהא ֶאְלָדד וֵמיָדד ִמָלה ָדא ֲהוֹו , ְּוָלא ֵייעול ְלַאְרָעא, ּ ּ ּ ּּ
יה, ָּלא ִלְבֵעי ֵליה ֶלֱאיָנׁש, ַּעל ָדא. ַאְמֵרי אֵרי ּבֵ ֲעָתא ְדרוְגָזא ׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְרֵמיה, ּ . ְּלַלְטָייא ּגַ

ֵלי ַהִהיא ִמָלהְּדָהא ּכַ ָּמה ַקְייֵמי ָעֵליה ִדְמַקּבְ ּ ִזְמָנא אֹוֲחָרָנא ְדָבָעא ִמיָתה. ּ ילו , ּּבְ ָּלא ַקּבִ
יה ָרֵאל ֲהָוה. ִּמּנֵ א ְדִיׂשְ ִגין ְדֹכָלא ְלתֹוַעְלּתָ ּּבְ א ָלאו ִאיהו. ּּ ּתָ ֶּאָלא ִמּגֹו רוְגָזא , ַּהּשְׁ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2267דף [ -ּ

ילו ִמֵנ, ְודֹוֲחָקא ך ַקּבִ ּוְבִגין ּכָ ֲארו ְלָבַתר ֶאְלָדד וֵמיָדד. ּיהְּ ּתָ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ ְּוָאְמרו ָדא, ּ ּ ,
ִניׁש ה ִיְתּכְ ָרֵאל ְלַאְרָעא, ְּדֹמׁשֶ ַע ֵייעול לֹון ְלִיׂשְ   .ִּויהֹוׁשֻ

ה י ֹמׁשֶ ַע ְלַגּבֵ ך ָאָתא ְיהֹוׁשֻ ְוְבִגין ּכָ ה, ּ ֵני ָעֵליה ְדֹמׁשֶ ְּוּקַ יָקָרא . ּ ח ּבִ ּגַ ה ָלא ַאׁשְ ּוֹמׁשֶ
ִּדיֵליה ָלֵאם, ְּוַעל ָדא ָאַמר. ּ ה ּכְ ָלֵאם. ֲאֹדִני ֹמׁשֶ הֹון ִאיּנון ִמִלין. ַמאי ּכְ ָּמַנע ִמּנְ ָמה , ּ ּכְ

ֵלא ָהָעם ֵמָהִביא )שמות לו(ְדַאּתְ ָאֵמר  ָמִים)בראשית ח( .ַּוִיּכָ ם ִמן ַהּשָׁ ׁשֶ ֵלא ַהּגֶ . ּ ַוִיּכָ
ׁש ָעא. ְּמִניעוָתא ַמּמָ ה ָלא ּבָ הּפ. ּוֹמׁשֶ ּוק ָחֵמי ַעְנָווָתנוֵתיה ְדֹמׁשֶ ּ ּ ִתיב ַהְמַקּנֵא , ּ ַמה ּכְ

ה ִלי ְוגֹו ה. 'ַאּתָ ָאה חוָלֵקיה ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ ּ ְלהו ְנִביֵאי ִעָלֵאי , ּ ְּדִאיהו ָסִליק ַעל ּכֻ ּּ ּ . )א דעלמא''נ(ּ
י ְיהוָדה ה, ָּאַמר ִרּבִ י ֹמׁשֶ ַאר ְנִביִאין ְלַגּבֵ ל ׁשְ ִסיֲהָרא ְלַגּבֵ, ּכָ אּכְ ְמׁשָ   .י ׁשִ

א ֲהָוה ָיִתיב ֵליְלָיא ַחד י ַאּבָ אֹוַרְייָתא, ִרּבִ י ִחְזִקָיה. ְוָלֵעי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ יה ִרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ ּ ּ .
י יֹוֵסי א, ָאַמר ִרּבִ ִקיפו ִלּבָ א ּתַ ֵני ָנׁשָ ָמה ִאיּנון ּבְ ּּכַ ִמֵלי ְדַההוא ָעְלָמא , ּ ְגֵחי ּבְ ְּדָלא ַמׁשְ ּ ּּ

לום אָא. ּּכְ י ַאּבָ א, ַמר ִרּבִ ָרא ְדִלּבָ ׂשְ ְייֵפי ּגוָפא, ּּבִ ָכל ׁשַ ַּדֲאִחיָדא ּבְ ָּפַתח . ָקא ָעִביד לֹון, ּ
ה ִהיא ַעל ָהָאָדם)קהלת ו(, ְוָאַמר ֶמׁש ְוַרּבָ ַחת ַהּשָׁ ר ָרִאיִתי ּתַ ָּדא : ֵיׁש ָרָעה.  ֵיׁש ָרָעה ֲאׁשֶ

א א ְדִלּבָ יׁשָ ִּאיִהי ּתוְקָפא ּבִ ִמֵלי ְדַהאי ָעְלָמאְּדָבֵעי , ּּ ְלָטָאה ּבְ ְּלׁשַ ּ ִמֵלי , ּ ח ּבְ ּגַ ְּוָלא ַאׁשְ
ְּדַההוא ָעְלָמא ִמִדי ּ.  

ְּקָרא ְדַבְתֵריה אֹוַכח. ֲאַמאי ִאיִהי ָרָעה ר , ּ ן לֹו ָהֱאֹלִהים עֹוׁשֶ ר ִיּתֶ יב ִאיׁש ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ
ָיא. 'ּוְנָכִסים ְוגֹו יב ְוֵא, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ יָון ִדְכּתִ ר ִיְתַאְוהּּכֵ ל ֲאׁשֶ ּיֶנּנו ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ִמּכָ ּ ,

ּנו ִליֶטּנו ָהֱאֹלִהים ֶלֱאכֹול ִמּמֶ ֲּאַמאי ְוֹלא ַיׁשְ לום ֶאָלא, ּ ְּדָהא ֵאינֹו ָחֵסר ְלַנְפׁשֹו ּכְ ּ ָרָזא . ּ
א, ִּאיהו ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוָכל ִמלֹוי ִדׁשְ ִמִלין ַאֲחָרִנין, ּ ן ִאיּנון ּבְ ׁשָ ִּמְתַלּבְ ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתאּכְ, ּ ּ ,

ִספוֵרי ָעְלָמא ן ּבְ ׁשָ ְּדִאיּנון ִמְתַלּבְ ּ ּּ.  

  ]א''ו ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי א, ּתָ ְלבוׁשָ ָלא ּבִ ּכְ ב ְדָבֵעיָנן ְלִאְסּתַ ַּאף ַעל ּגַ א ַהאי ְקָרא ָהִכי ָקָאַמר, ּ ּתָ , ַהׁשְ
ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ ִריך הוא עוְתָרא )א''ו ע''דף קנ( ְּוָיִהיב ֵליה, ְּדּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִגין , ְּ ּבְ

יה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי י ּבֵ ְּדִיְזּכֵ ּ יה ֶקֶרן, ּ ַאר ְלַגּבֵ ּתְ ַּההוא ְדִאיהו ַקָיים. ַמאי ֶקֶרן. ְּוִיׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
ְמָתא יה ִנׁשְ ָאָרא ֲאּבַ. ֲּאָתר ְלִאְתַצְרָרא ּבֵ ֵעי ְלַאׁשְ ך ּבָ ִגין ּכָ  ְלַהאי )א עותריה''נ(ְּתֵריה ְּבְ

ל ֵליה, ֶקֶרן ַתר ְדִיפֹוק ֵמַהאי ָעְלָמא, ְּוַהאי ֶקֶרן ְיַקּבֵ ּּבָ ּ.  

ֶרן ִגין ְדַהאי ּקֶ ּהוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְדַההוא ָעְלָמא, ּּבְ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּּ ֶּאָלא , ְּוָלא ַקְייָמא ּבְ
יה א ְדָנִפיק ִמּנֵ ַּההוא ִאיּבָ ּ ר ָנׁשְּוַעל ָדא ִאיּבָ, ּ ּא ִדיֵליה ָאִכיל ּבַ ַהאי ָעְלָמא, ּ , ְּדָזֵכי ּבְ

ֶרן ַקְייָמא ֵליה ְלַההוא ָעְלָמא ְּוַהּקֶ ּ ַחִיין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא, ּ יה ּבַ י ּבֵ ְּלִמְזּכֵ ּּ ּּ.  

ְרֵמיה ּוַמאן ְדָסִאיב ּגַ ּ ְרֵמיה, ּ ַתר ּגַ ך ּבָ ְּוִאְתְמׁשַ יה וְלַגְר, ְ ְּוֵליֵתיה ָחֵסר ְלַנְפׁשֵ ּ לוםּ ֵּמיה ּכְ ּ .
ַאר ּתְ ְדִחילו, ְּוַההוא ִאיָלָנא ִאׁשְ ְוֵיה ָלֳקְבֵליה ּבִ ְּוָלא ׁשַ ּ ָלא ֵליה ְלֵעיָלא, ּ ּוְלַקּבְ ּ ֵדין ְוֹלא . ּ ּכְ

ּנו ִליֶטּנו ָהֱאֹלִהים ֶלֱאֹכל ִמּמֶ ַּיׁשְ ַההוא עוְתָרא, ּ י ּבְ ּוְלִמְזּכֵ ּ ַּוַדאי ִאיׁש ַאֵחר ֹיאְכֶלּנו, ּ ָמה , ּ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2268דף [ -ּ

ׁש)איוב כז( ָאֵמר ְדַאּתְ ך. ּ ָיִכין ְוַצִדיק ִיְלּבַ ִגין ּכָ י, ְּבְ ר ָנׁש ְלִמְזּכֵ ֵעי ּבַ ַמה ְדָיִהיב ֵליה , ּבָ ּּבְ ּ
ִריך הוא ְלַההוא ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ְּ יה ּבְ ּוְכֵדין ָאִכיל ִמיּנֵ יה , ּ ַאר ְלַגּבֵ ּתְ ְּוִיׁשְ

ְצרֹוָרא ְדַחֵייְל, ַּההוא ֶקֶרן ְלָעְלָמא ַאֲחָרא ֶּמֱהִוי ְצרֹוָרא ּבִ י יֹוֵסי ַוַדאי. ּ   .ָּאַמר ִרּבִ

י יֹוֵסי ה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ְוגֹו, ּּתו ָאַמר ִרּבִ ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ ִתיב ִאם ּכָ ה ְדִאיהו ' ּכְ ְּוִכי ֹמׁשֶ ּ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ָרֵאל ְלֵמיַכל, ָעָנו ִמּכָ יה ִיׂשְ ִאילו ִמּנֵ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ יָתה, ּ ְרֵמיה ַלּמִ . ֲאַמאי, ָּמַסר ּגַ

א י ַאּבָ ְּוָרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ַּהאי ִמָלה אֹוִליְפָנא, ָאַמר ִרּבִ יה, ּ ה ָלא ַאְבִאיׁש ַקּמֵ ְוָלא , ֹּמׁשֶ
ָרֵאל ִאילו ִיׂשְ יָתה ַעל ְדׁשָ ַאל ַלּמִ ּׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ה ִאְתֲאָחד, ּתָ ַמה ְדָלא ִאְתֲאָח, ֹמׁשֶ דהא אחיד (. ד ְנִביָאה ַאֲחָראַּוֲהָוה ָסִליק ּבְ

ה)צדקה הוי ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ֲעָתא ְדֲאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ וְבׁשַ ּ ּ  ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם )שמות טז(, ְּ
ָמִים ה ְוָאַמר. ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ַכח, ַּחֵדי ֹמׁשֶ ּתְ י ִאׁשְ ִלימו ּבִ א ַההוא ׁשְ ּתָ ַּוַדאי ַהׁשְ ּ ִגיַני . ּ ְּדָהא ּבְ

ָרֵאלִאׁשְ ַכח ָמן ְלִיׂשְ א ַאֲחָרא. ּתְ א ְלַדְרּגָ ה ְדָאַהְדרו ְלַנְחּתָ יָון ְדָחָמא ֹמׁשֶ ּּכֵ ּ ִאילו , ּ ְּוׁשָ ּ
ר ׂשָ לֹוֵקל, ּבָ ֶלֶחם ַהּקְ נו ָקָצה ּבַ ְּוָאְמֵרי ְוַנְפׁשֵ א ִדיִלי ָפִגים, ָּאַמר ִאי ָהִכי הוא. ּ ָּהא ַדְרּגָ ּ ּ .

ָרֵא ִגיִני ֵייְכלון ִיׂשְ ְּדָהא ּבְ ָרא ּ ַמְדּבְ ְוַנְחׁשֹון , ְּוַאֲהֹרן ָפִגים, ָּהא ֲאָנא ְפִגיָמא, )א''קפ(ל ָמן ּבְ
ן ֲעִמיָנָדב ָפִגים   .ּּבֶ

ה ִלי ָהְרֵגִני ָנא ָהרֹוג ָכה ַאּתְ עֹוׂשֶ ֵמיְכָלא ִדיָלה, ָאַמר ְוִאם ּכָ א ּבְ יְבָנא נוְקּבָ ַּדֲחׁשִ ּ ּ ּ ,
ואנא עדיף מן שאר נביאי , דרגא דנוקבאלנחתא ל, ואנא נחית מן שמייא דאיהו דרגא עלאה(

כדין ויאמר .  ברעתי כמת ודאי לנחתא לדרגא תתאה)אחותי(ועל דא אמר ואל אראה , עלמא
את שאיל אתר דמיתה לא תבעי אתר דלא תהא פגים . יי אל משה אספה לי שבעים איש

א ''ס(. )וועל דא כתיב ואצלתי מן הרוח אשר עליך דכלהו אינון דתמן אתאחד. בדרגא דילך

ולמפגם לאתרי ודרגי אי , את עושה לי לנחתא לאתר דנוקבא. ואנא נחית מן שמייא לארעא
רעתי היא ודאי לאחדא . הכי הרגני נא הרוג אם נא מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי

הא אינון למיתן . אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל' כדין ויאמר ה. בדרגא תתאה
ועל דא ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי . ולא תהא פגים בדרגא דילך, אלהו מיכלא אחר

א ְלַאְנָהָרא ָלה)'בגין דאינון אתאחדו בסיהרא וכו. מאי טעמא. עליהם ְמׁשָ ִסיֲהָרא וָבֵעי ׁשִ ּ ּבְ ּ .
י ֲעֵליֶהם ְמּתִ א, ְּוַעל ָדא ְוׂשַ ְמׁשָ ִגין ְלַאְנָהָרא ִמן ׁשִ ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא, ּבְ א ובגיני האי ''ס(. ּּכִ

ה)לא, מיכלא דא ִגין ְדָלא ִיְתְפִגים, ּ ַאְתָייא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּּבְ ּ.  

  ]ב''ו ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ה ָאה חוָלָקא ְדֹמׁשֶ ַּזּכָ יָקֵריה, ּ ֵעי ּבִ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִתיב , ְּ  )משלי כג(ָּעֵליה ּכְ
ך ְוגֹו ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ִָיׂשְ ַמח ָאִביךִי. 'ָ ִריך הוא: ָׂשְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ך. ְּ ֶנֶסת : ְָוִאּמֶ ָּדא ּכְ

ָרֵאל ך. ִיׂשְ א: ְָוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ּתָ ה ִדְלּתַ א ְדֹמׁשֶ ָּדא ִאיּמָ ּ יר . ּ ִריך הוא ָרִחים ֵליה ַיּתִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ל ְנִביֵאי ָעְלָמא ָלא, ִמּכָ ָלל, ּבְ ק על כל נביאי עלמא בלא א דהא משה אסתל''ס(. ֶאְמָצִעי ּכְ

ר ּבֹו)אמצעי כלל כמה יב ֶפה ֶאל ֶפה ֲאַדּבֵ ּ ִדְכּתִ ּ ה ֲאָתר, ּ ַכּמָ  )ב''במדבר י(. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ
ה ֶאל ְיָי ֵלאֹמר ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלה ָּהא אוְקמוָה. ְּוִיְצַעק ֹמׁשֶ ָמא , ּ ְּוהוא ָרָזא ִדׁשְ ּ
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א יר, ֵמַחד ְסֵרי ַאְתָוון, ַּקִדיׁשָ ה ְלַצָלָאה ַיּתִ ָעא ֹמׁשֶ א ָלא , ְּוָלא ּבָ ִגין ְדַעל ִדיֵדיה ְלַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ
ֵעי  יר )ב''ו ע''דף קנ(ּבָ ה. ְלַאְטְרָחא ַיּתִ ָעא ַעל ְיָקָרא ְדֹמׁשֶ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְּ ְ .

ָעא ַעל ְיָקֵריהֹון ְד ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּוְבָכל ֲאָתר קוְדׁשָ ּ ּ ַּצִדיַקָייאְּ יר ַעל ִדיֵליה, ּ ַּיּתִ ּוְלִזְמָנא . ּ
ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים , ְּדָאֵתי ָרֵאל ֵמַעּמִ ע ֶעְלּבֹוָנא ְדִיׂשְ ִריך הוא ְלִמְתּבַ א ּבְ ָּעִתיד קוְדׁשָ ּ ְּ

ּוַמָזלֹות ֶחְדָווָתא ְדִציֹון, ּ ּוְלֵמחֵדי לֹון ּבְ ּ יב. ּ נו ִב)ירמיה לא(, ִּדְכּתִ ּ וָבאו ְוִרּנְ ּ . 'ְּמרֹום ִציֹון ְוגֹוּ
ּ וָבא ְלִציֹון ּגֹוֵאל ְוגֹו)ישעיה נט(ּוְכֵדין  רוך ְיָי ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. 'ּ ְּבָ ְִיְמלֹוך ְיָי ְלעֹוָלם . ּ

  .ָאֵמן ְוָאֵמן

  פרשת שלח לךזוהר 
ה ֵלאֹמר)ג''במדבר י( ר ְיָי ֶאל ֹמׁשֶ ים ְוָיתורו ֶאת ֶא,  ַוְיַדּבֵ ַלח ְלך ֲאָנׁשִ ּׁשְ ּ ַנַען ְוגֹוָ . 'ֶרץ ּכְ

י ִחָייא ָפַתח ִּרּבִ ַחר ְמקֹומֹו)איוב לח(, ּ ּ ֲהִמָיֶמיך ִצִויָת ּבֶֹקר ִיַדְעּתָ ַהּשַׁ ּ ָ ִתיב. ּ ַחר ּכְ א ''ֵה, ׁשַ
ַחר י ִחָייא. ַמאי ַטְעָמא. ִאְתַרֲחָקא ִמּשַׁ ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ֲעָתא ְדָנֵטי ֵעֶרב, ּ ׁשַ א ָנֵטי , ּּבְ ׁשָ ּמְ ְוׁשִ

ֵדין ִאְתֲחָלׁש ּתוְקֵפיה, לְלֵמיַע ּּכְ ָמאָלא, ּּ ְלָטא ׂשְ ֵדין ׁשַ ָעְלָמא, ּכְ ַכח ִדיָנא ּבְ ּתְ ּוִמׁשְ ּ ,
ט  ר ָנׁש ְלַצָלָאה. )לעילא(ְּוִאְתָפּשַׁ ֵעי ּבַ ּוְכֵדין ּבָ ּוְלַכְוָנא ְרעוָתא , ּ ּ א לצלאה דישכח ''ס(ּ

י ָמאֵריה)רעותא   .ּ ַקּמֵ

י ֵייָסא ד ָנ, ְּדָאַמר ִרּבִ אּכַ ְמׁשָ א, ְּוִאְתַחָלׁש, ֵטי ׁשִ ְמׁשָ ׁשִ ֵדין ִאְתְפַתח ַחד ְפִתיחו ּבְ ּּכְ ּ ּ ,
ִניׁש ֵחיֵליה ִליט, ְּוִאְתּכְ ָמאָלא ׁשַ ּוׂשְ חֹוֵתיה. ּ יָרא ּתְ ֵרי ּבֵ   .ְּוִיְצָחק ּכָ

יָון ְדָעאל ֵליְלָיא ִכיַח, ּּכֵ ַאֲחָמֵתיה ׁשְ ִּפְתָקא ְדקוְטָפא ּבְ ּ ּ ה ֲחִביִלין ְטִר. ּ  )אזדריקו(יָקן ְוַכּמָ
ָעְלָמא טו ּבְ ִּאְתָפׁשָ ִעְרּבוְבָיא, ּ ָטאן ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשָ ּ יַעָייא, ּ ן ְדַרּשִׁ ַנְפׁשָ ְּוָאְזֵלי ְוַחְייָכאן ּבְ א ''ס(, ּ

ּ ומֹוְדִעין לֹון ִמִלין)דבני נשא ִדיָבן, ּ הֹון ּכְ הֹון ְקׁשֹוט, ִמּנְ יַנְייהו, ּוִמּנְ ַכח ּבֵ ּתְ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ ,
ָלאִאְת ֵני ָעְלָמא ַנְייִמין, ְּייִהיב לֹון ְרׁשו ְלַחּבְ ְּוֻכְלהו ּבְ  ְוַטֲעִמין ַטֲעָמא )ואתכנשו(, ּ

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּדמֹוָתא

א ֲחֵזי ַער רוַח ָצפֹון, ּתָ ד ִאּתְ ָמאָלא, ּּכַ ׂשְ ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ָלא ּכְ ֵדין ִאְתַקּבְ רו , ּכְ ְּוִאְתַחּבָ
ְרָי ֲחָדא ְוׁשַ ַאְתָרָהאּכַ ְדרֹוָעא ּבְ ָעא ִעם ַצִדיַקָייא . א ּבִ ְעׁשְ ּתַ ִריך הוא ָאֵתי ְלִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ְדֵעֶדן ִּדְבִגְנּתָ ֲעָתא, ּ ַההוא ׁשַ אֹוַרְייָתא ּבְ ַער ְלִמְלֵעי ּבְ ל ַמאן ְדִיּתְ ּוְכֵדין ּכָ ּ ף . ּ ּתַ ּתְ ָהא ִאׁשְ
ֲהָדה ִגין ְדִהיא , ּּבַ ְּכלוִסין ִדיָלה ְוָכל ֻא)יתבת(ּּבְ ּ א ִעָלָאה, ּ ָחן ְלַמְלּכָ ּבְ ְּוָכל ִאיּנון , ְּמׁשַ

ָכחו  ּתְ ְּדִאׁשְ א ְדאֹוַרְייָתא)א דאשתתפו בהדה''נ(ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ּ ּבְ ְבֵני ֵהיָכָלא, ּ ִתיִבין ּבִ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ,
ֵמהֹון ׁשְ יָמָמא, ְּוִאְקרון ּבִ יִמין ּבִ   .ְּוִאֵלין ְרׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2270דף [ -ּ

 ] בשנה206יום [ניסן סדר הלימוד ליום כט 

ְגלוֵפי ַאְתָוון א ִאית ּבִ ָמא ֲחָדא ַקִדיׁשָ א ֲחֵזי ׁשְ ּּתָ ְלָטא ִמַפְלגו ֵליְלָיא ְוֵאיָלך, ּ ְְדהוא ׁשַ ּ ּ ּּ ,
ִליל לֹון)ה''ה יאעוצ''ך סעפ''כל(ְּוִאיּנון ַאְתָוון  ְ ם ְדַמְנַצָפך ּכָ ּ ּאוְקמוָה, ּ  )ישעיה ט(, ּ

ָרהםַ◌ְל ה ַהִמׂשְ ים ְלַהאי וְלַהאיֲהָו' נ. ְרּבֵ ִליָלן הוא ו, ּה ַאְסּתִ ְתִרין ּכְ ֵדין ּכִ  )'א י''נ(' ּּכְ
א ַאְתִקין ֵליה ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ַתר ְדאֹוִליַדת. ְּוָסִתים ַמּבוָעָהא. ּ א , ּּבָ ַחד ֵריׁשָ ְּפִתיָחא ֲהַות ּבְ

  .ְּדִפְתָחא

א י ַמְקְדׁשָ ד ִאְתֲחִריב ּבֵ ימו ַמּבוִעין , ּּכַ ַּאְסּתִ ל ִסְטִריןּ  )א את דאכליל אתוון''ס(. ִמּכָ
ְבָעה, ְוַאְכִליל ַאְתָוון ַאֲחָרן ַלת ֵמַהאי ִסְטָרא. ְּוִאיּנון ׁשִ ע ֵמַהאי ִסְטָרא, ּתְ . ך''כל. וַאְרּבַ

ך)שיר השירים ד(ְוִסיָמן  ָלך ָיָפה ַרְעָיִתי ומום ֵאין ּבָ ָ ּכֻ ְּ ּ ֲחָדא' ן, ּ ִליל ּכַ א ּכָ ְּדַכר ְונוְקּבָ א ָּד, ּ
ית אן ְוִאיּנון ׁשִ אן וְתַלת ִמּכָ ַלת ִמּכָ ִליל ּתְ ּּכָ ֵרין ַאְתָוון ם. ּ ִאֵלין ּתְ ' א ס''נ(' ן' ְּואֹוִקיְמָנא ּבְ

ָללו )'ו ֵרי)תליסר( ִּאְתּכְ ְייהו ּתְ ֵריָסר ַאְתָוון ָסִליק ִמּנַ . ְוַחד ַלֲאָתר ַחד, ַחד ַלֲאָתר ַחד. ּ ּתְ
  )א לאת חד וחד לאת חד''נ(

ִליפו ַאְתָוון, וצה''ה יאע''עפך ס''כל ְלָחָמה, ָּהִכי ִאְתּגְ ִכי ֵתֵצא ַלּמִ ְקָרא , ְּוָרָזא ָדא ּבְ
יב י ִיְהֶיה ַנֲעָרה ְבתוָלה)דברים כב(, ִּדְכּתִ ִתיב. ּ ּכִ ַלק ֵליְלָיא, ַנֲער ּכְ ַתר ְדִאְסּתָ ְוַצְפָרא , ּּבָ
ֵדין ה, ָנִהיר ְנהֹוָר' ּכְ ִליַלת ּבִ ַחר ְמקֹומֹו. ּא ִעָלָאהַּסְלָקא ְוִאְתּכְ ּוְכֵדין ִיַדְעּתָ ַהּשַׁ ְּדָיַדע , ּ

ַחר ְמקֹומֹו ְדֵה)דודאי( ַגִויה, א''ּ ׁשַ ִליַלת ּבְ   .ְּוִאְתּכְ

  ]א''ז ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי א, ּתָ ְמׁשָ ה ֲהָוה ׁשִ ִריך הוא. ּוָבָעא ְלַאְעָלָאה ְלַאְרָעא, ֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ, 
ה א, ֹמׁשֶ ְמׁשָ ד ָאֵתי ְנהֹוָרא ְדׁשִ ִליל ִסיֲהָרא , ּּכַ ַגִוויה )א''ז ע''דף קנ(ִאְתּכְ ּּבְ א ְדַאְנּתְ , ּ ּתָ ַּהׁשְ

א ְמׁשָ א ְוִסיֲהָרא, ׁשִ ְמׁשָ ֲחָדא ׁשִ ֵּהיך ְיקומון ּכַ ּ ִניׁש , ְ ֲעָתא ְדִאְתּכְ ׁשַ ָּלא ָנִהיר ִסיֲהָרא ֶאָלא ּבְ ּ
א ְמׁשָ א ֵל, ׁשִ ּתָ ּתְ ָיִכילֲאָבל ַהׁשְ ים. ית ַאּנְ ַלח ְלך ֲאָנׁשִ ה ׁשְ ְבֵעי ְלִמְנַדע ִמּנָ ִָאי ּתִ ּ ּ ,
ִגין ְלִמְנַדע, ְְלַגְרָמך   .ּּבְ

א ֲחֵזי ה, ּתָ ִזְמָנא ָדא, ֹמׁשֶ יָמא ְדהוא ָלא ָיַדע ְדָלא ֵייעול ְלַאְרָעא ּבְ ִּאי ּתֵ ּ ּ ּ , ָלאו ָהִכי. ּ
ֵעי ְלִמְנַדע ִמּנָ, ֶּאָלא ָיַדע ַלק, ּהַּוֲהָוה ּבָ ַלח ְלִאֵלין ְמַאְלֵלי, ַעד ָלא ִיְסּתָ ְּוׁשִ יָון ְדָלא , ּ ּּכֵ

ְדָקא ָיאות ָּאִתיבו ִמָלה ּכַ ּ ַלח ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּּ ִריך הוא ַאְחֵזי ֵליה, ָלא ׁשָ א ּבְ ַּעד ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ,
יב ּ ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה וְרֵאה ֶאת ָהָאֶרץ)דברים לב(, ִּדְכּתִ  )דברים לד(ְכִתיב ּו. ּ

ל ָהָאֶרץ ַּוַיְרֵאהו ְיָי ֶאת ּכָ ְלחֹודֹוי. ּ ָכל ָדָרא , ְּוָלא ָדא ּבִ ל ִאיּנון ִדְזִמיִנין ְלֵמיָקם ּבְ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ּ
ה, ְוָדָרא ְלהו ַאְחֵזי ֵליה ְלֹמׁשֶ ּּכֻ ּ ַמר. ּ ְּואֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ְוִאּתְ ּ.  

ַלח ה ְלִמׁשְ אִרי ֹמׁשֶ יָון ְדׁשָ ה ֵעץ. ה ָאַמר לֹוןַמ, ּּכֵ ְּוִכי ַמה הוא ְדָקָאַמר. ֲּהֵיׁש ּבָ ְוִאי , ּ
יָמא ְדָלא ָיַדע ה)לקמן יימא מלה אבל הכא(. ּּתֵ ה ֵעץ, ּ ֶאָלא ָהִכי ָאַמר ֹמׁשֶ ָהא , ִּאם ֵיׁש ּבָ

ְּיַדְעָנא ַדֲאָנא ִאיעול ְלַתָמן ָּדא ִאיָלָנא ְדַחֵיי. ַמאי ֵעץ. ּ ּ ן ָלא ֲהָוה ֶאָל. ּ ן ֵעֶדן ְּוַתּמָ ּגַ א ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2271דף [ -ּ

ה ֵעץ ָדא. ְּדַאְרָעא ָּאַמר ִאם ֵיׁש ּבָ ָלאו ֲאָנא ָיִכיל , ְוִאי ָלא. ֲּאָנא ִאיעול ְלַתָמן, ּ
  .ְלֵמיַעל

י ִחָייא ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ת)במדבר טו(ּכְ ּבָ יֹום ַהּשַׁ ׁש ֵעִצים ּבְ ּ ַוִיְמְצאו ִאיׁש ְמקֹוׁשֵ ַמאן . ּ
ּוַמאן הוא ָדא. ֵעִצים ָהָכא ּ ּ ֶאָלא ָדא ְצָלְפָחד.ּ ַּוֲהָוה ָדִייק ַעל ִאֵלין ִאיָלִנין, ּ ְייהו , ּ ֵּהי ִמּנַ

ׁש ִליָקָרא ְדָמאֵריה, ַרב ַעל ַאֲחָרא ְּוָלא ָחׁשַ ת, ּ ּבָ ת ְלׁשַ ּבָ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוַאְחַלף ׁשַ
י ְבֶחְטאֹו ֵמת)במדבר כז( ֵחְטא ו,  ּכִ ך)ורזא דכלא ודאי מקושש עצים(. ֵמת' ּבְ ִגין ּכַ ֲהָוה , ְ ּבְ

ִּדיֵניה ָסִתים ְּוָלא ִאְתְפַרׁש ִדיֵניה, ּ ּ ִדיִנין ַאֲחָרִנין. ּ אי ְוָסִתים . ּכְ ֲחׁשַ ֵעי ּבַ ִגין ְדִמָלה ָדא ּבָ ּּבְ ּּ
ְלָייא ְלָייא. ְוָלא ּגַ ִאְתּגַ ַמר ּבְ ִריך הוא ֲעַבד ְיָקר ִליָקֵריה, ְּוַעל ָדא ָלא ִאּתְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ׁש, י יֹוֵסי ָאַמרִרּבִ ת ֲהָוה ְמקֹוׁשֵ ּבָ ֲהֵדי ׁשַ ַאר ֵעִצים ּבַ ֲעָתא, ׁשְ א ְלפום ׁשַ יל עֹוְנׁשָ , ְּוַקּבִ
ַפר חֹוֵביה ִדיָנא ִדְבָנָתא. ְּוִאְתּכְ ה ּבְ י ֹמׁשֶ ְּוַעל ָדא ִאְתָקּשֵׁ ָפר ְלֶמֱהִוי , ּ ְּדָלא ָיַדע ִאי ִאְתּכַ ּ

ִּלְבָנֵתיה חוָלק ְוַאֲחָסָנא ִאי ָלאו ֵמיה . ּ יָון ְדָדַכר ׁשְ ּּכֵ ִריך הוא)דצלפחד(ּ א ּבְ ּ קוְדׁשָ יב , ְּ ִּדְכּתִ
נֹות ְצָלְפָחד דֹוְברֹות ן ּבְ ָפר חֹוֵביה, ּּכֵ ִּאְתְיַדע ְדָהא ִאְתּכַ ּּ.  

א ֲחֵזי א, ַּחד ְלֵעיָלא, ִּאיָלִנין ִאיּנון' ב, ּתָ ָדא ַחִיין, ְוַחד ְלַתּתָ ַמאן . ּוְבָדא מֹוָתא, ּּבְ
ַהאי ָעְלָמא, ָלף לֹוןְּדַאְח ִרים ֵליה מֹוָתא ּבְ ַההוא ָעְלָמא, ּּגָ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ְּוַעל ָדא . ּ

ֹלֹמה ּ ְדַבׁש ָמָצאָת ֱאכֹול ַדֶיָך ְוגֹו)משלי כה(, ָאַמר ׁשְ ּ ּּ'.  

ַחד ַקְייֵמי ָרא. ָארֹון ְותֹוָרה ּבְ יָתא, ּתֹוָרה ִעּקָ ָלא ָואָאֹרן ָחֵס, ְּוַעל ָדא. ֲארֹון ּבֵ ו ''ר ּבְ
ָכל ֲאָתר ִרית, ּבְ ָכל ֲאָתר ַאֲהֹרן ְדרֹוָעא ְיִמיָנא. ֲּאֹרן ָהֵעדות, ֲאֹרן ַהּבְ ַחד, ּּבְ ר ּבְ , ּבַ

יב  ה ְוַאֲהֹרן)במדבר ג(ִּדְכּתִ ר ָפַקד ֹמׁשֶ ל ְפּקוֵדי ַהְלִוִים ֲאׁשֶ ּ ּכָ ּּ ָּנקוד ְלֵעיָלא, ּ ּ.  

י ִיְצָחק ה ִאיָלָנא ְד, ָאַמר ִרּבִ ָעא ְלִמְנַדע, ַּחֵיי ָנַקטֹּמׁשֶ ְּוַעל ָדא ּבָ ִכיַח , ּ ִאי ֲהָוה ׁשְ
ַאְרָעא ך ָאַמר, ִאי ָלאו, ּבְ ְוְבִגין ּכָ ם ִמְפִרי , ּ ם וְלַקְחּתֶ ה ֵעץ ִאם ַאִין ְוִהְתַחַזְקּתֶ ֲּהֵיׁש ּבָ ּ ּּ
ְּדָהא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ִאְתֲחָמד ְלֹכָלא. ָהָאֶרץ ּ ּ ְּוִאיּנון ָלא ַאְייִתיאו. ּ ּ ֶאָלא ֲעָנִבים ְוִרּמֹוִנים ּ

ְלָיין ַוֲאִחיָדן, ּוְתֵאִנים ִאיָלָנא ַאֲחָרא ּתַ   .ּבְ

א ֲחֵזי ים)ג''במדבר י(, ּתָ ַלח ְלך ֲאָנׁשִ ִגיָנך: ָ ׁשְ י ְיהוָדה ָפַתח. ְּבְ ִּרּבִ ת )משלי כה(, ּ ִצּנַ  ּכְ
יֹום ָקִציר ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשֹוְלָחיו ְוֶנֶפׁש ֲאדֹוָניו ָי ֶלג ּבְ יבׁשֶ יֹום ָקִציר. ׁשִ ֶלג ּבְ ת ׁשֶ ִצּנַ , ּכְ

א ְּדַאֲהֵני ְלגוָפא וְלַנְפׁשָ ּ ִליֵחי ְמֵהיְמֵני , ִציר ֶנֱאָמן ְלׁשֹוְלָחיו. ּ ֵלב וִפְנָחס ַדֲהוֹו ׁשְ ֵּאלו ּכָ ּ ּ ּ
ַע י ְיהֹוׁשֻ יב. ְלַגּבֵ ִיׂשְ, ְוֶנֶפׁש ֲאדֹוָניו ָיׁשִ הו ּבְ א ְלַדְייָרא ּבְ ִכיְנּתָ ְּדָאַהְדרו ׁשְ ּ ְוָלא , ָרֵאלּּ

ְייהו ְלָקא ִמּנַ   .ִּאְסּתָ

ה ַדר ֹמׁשֶ ְּוִאֵלין ְדׁשָ ְתָרִאין, ּ ִכָייה ְלָדִרין ּבַ ִרימו ּבְ ה , ּּגְ ּמָ ָרֵאל ּכַ ְלָקא ִמִיׂשְ ְּוָגִרימו ְלִאְסּתַ ּ
ָבן ָרֵאל. ֶאֶלף ְוִרּבְ יַנְייהו ְדִיׂשְ א ֵמַאְרָעא ִמּבֵ ִכיְנּתָ ְּוָגִרימו ְלַסְלָקא ׁשְ ּ ַדר ִאיּנ. ּּ ּון ְדׁשָ ּ

ַע יב, ְיהֹוׁשֻ   .ְוֶנֶפׁש ֲאדֹוָניו ָיׁשִ

  ]ב''ז ע''דף קנ -' גזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2272דף [ -ּ

ָאְרָחא י ֵייָסא ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ י ִחְזִקָיה, ִּרּבִ י ֵייָסא ְלִרּבִ ֲחֵמיָנא . ָּאַמר ִרּבִ
ַגָווך ַאָפך ְדִהְרהוָרא ִאית ּבְ ְּבְ ְּ ּ ּ יהָהא ַו, ָּאַמר ֵליה. ּ ְלָנא ּבֵ ּכַ ַּדאי ַהאי ְקָרא ִאְסּתַ יָון , ּ ּכֵ

ֹלֹמה ֶרה ֶאָחד ָלֶהם ְוגֹו)קהלת ג(, ְּדָאַמר ׁשְ ֵהָמה וִמּקְ ֶרה ְבֵני ָהָאָדם וִמְקֶרה ַהּבְ י ִמּקְ ּ ּכִ ּ' .
א, ְוָתֵניָנן ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּדָכל ִמלֹוי ִדׁשְ ין ְדָחְכְמָתא, ּּ ְלהו ְסִתיִמין ִמַדְרּגִ ּּכֻ ּ ּ ַהאי ְקָרא , י ָהִכיִא. ּ

ָלא ּכְ יה ְלִאְסּתַ ֵני , ִּאית ּבֵ ְּדָהא ִפְתָחא ְלִאיּנון ְדָלאו ּבְ ּ ַכח  )ב''ז ע''דף קנ(ּּ ּתְ ְּמֵהיְמנוָתא ִאׁשְ
יה   .ּּבֵ

ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ָלא, ּ ּכְ יה ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ְּוִאית ּבֵ ּ ר ָנׁש . ּ ַּאְדָהִכי ָחמו ַחד ּבַ ּ
ַאל לֹון ַמָייא,  ָאֵתיְּדֲהָוה א, ְּדֲהָוה ָצֵחי, ּׁשָ ְמׁשָ תוְקָפא ְדׁשִ ַּוֲהָוה ָלֵאי ּבְ ָּאְמרו ֵליה. ּּ ַמאן , ּ

אֹוַרְייָתא. ַוֲאָנא ָלֵאי ְוָצֵחיָנא, ָּאַמר לֹון יוָדאי ֲאָנא. ַאּתְ ַעד , ָאַמר לֹון, ָּאְמרו ָלִעית ּבְ
ִמִלין כֹון ּבְ ַּדֲאָנא ִעּמְ י, ּאי טוָראֶּאְסַלק ְלַה, ּ ּתֵ ב ַמָייא ְוִאׁשְ ן ֶאּסַ   .ְּוַתּמָ

י ֵייָסא ַחד ְזִפיָרא ָמֵלי ַמִיין ָתה. ִּויַהב ֵליה, ַּאִפיק ִרּבִ ַתר ְדׁשָ ך , ּּבָ ְָאַמר ְנַסֵלק ִעּמָ ּ
ְּסִליקו ְלטוָרא. ְּלַמָייא ָכחו ַחד חוָטא ְדַמָייא ָדִקיק, ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּוַמֵלי ַקְטפוָרא ַחד, ּ . ּבוָיְת. ּּ

ר ָנׁש ִאילו, ָּאַמר לֹון ַההוא ּבַ א ׁשָ ּתָ אֹוַרְייָתא, ַּהׁשְ ַדְלָנא ּבְ ּתָ ְּדָהא ֲאָנא ִאׁשְ ּ ַעל ְידֹוי , ּ
ִרי ַּדֲאָנא ַעְייִלית ֵליה ְלֵבי ַרב, ְּדַחד ּבְ אֹוַרְייָתא, ּ ּוְבִגיֵניה ָרַווְחָנא ּבְ י ִחְזִקָיה . ּ ָּאַמר ִרּבִ

ְִאי ַעל ְיָדא ִדְבָרך יה. ּב הואַט, ּ ֲּאָבל ִמָלה ַדֲאָנן ּבֵ ּ ֵעי , ּ ֲּאָנא ֲחֵמיָנא ְדַלֲאָתר ַאֲחָרא ּבָ
ְלָקא ר ָנׁש. ְּלִאְסּתַ ְֵאיָמא ִמָלך, ָּאַמר ַההוא ּבַ ח , ּ ּכַ ׁשְ ָאַפְרָקָסָתא ְדַעְנָייא ּתִ ִּדְלִזְמִנין ּבְ ּּ
ִניָתא   .ַמְרּגָ

ֹלֹמה ָּאַמר ֵליה ַהאי ְקָרא ְדָאַמר ׁשְ ָמה ַאּתון )א כמה''נ(ְוִכי , ָּאַמר ֵליה. ַּסח ֵליה, ּ ּ ּבְ
א ְדָלא ַיְדֵעי ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ן ִמּשְׁ ְּפִריׁשָ ה. ּ ָּאְמרו ֵליה וְבּמָ ּ ֹלֹמה , ָאַמר לֹון. ּ ַּעל ָדא ָאַמר ׁשְ

ְרֵמיה, ַהאי ְקָרא ַאר ִאיּנון ִמִלין, ְּוָלא ָאַמר ַהאי ִמּגַ ׁשְ ּּכִ ֶּאָלא ַאְהָדר ִאיּנון ִמ. ּ ּ ִּלין ּ
ך ֵאי ָעְלָמא ְדַאְמֵרי ּכַ ְְדִטְפׁשָ ּ ֵהָמה ְוגֹו. ּוַמאי ַאְמֵרי, ּּ ֶרה ַהּבְ י ִמְקֶרה ָהָאָדם וִמּקְ ', ּּכִ

ִמְקֶרה ָחְכְמָתא ַאְמֵרי ְדַהאי ָעְלָמא ָאִזיל ּבְ ָלן ּבְ ּכְ ֵאי ְדָלא ַיְדֵעי ְוָלא ִמְסּתַ ִּטְפׁשָ ּ א , ּ ְּוקוְדׁשָ
ּגַ ִריך הוא ָלא ַאׁשְ ּּבְ ֵהָמה וִמְקֶרה ֶאָחד ְוגֹו, ּח ָעַלְייהוְ ֶּאָלא ִמְקֶרה ָהָאָדם וִמְקֶרה ַהּבְ ּ ּ'.  

ֵהָמה ִאין ְדָקַאְמֵרי ָדא ָקָרא לֹון ּבְ ִאֵלין ִטְפׁשָ ל ּבְ ּכַ ֹלֹמה ִאְסּתָ ְּוַכד ׁשְ ּ ּ ְּדִאיּנון ַעְבִדין , ּ ּ ּ
ׁש ֵהָמה ַמּמָ ְרַמְייהו ּבְ ִגין ְדַאְמֵרי ִמִלין ִאֵל, ּּגַ ּּבְ ּ ְּקָרא ְדָעֵליה אֹוַכח. ּוְמָנָלן. יןּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ֵהָמה )קהלת ג( ֶהם ּבְ ֵני ָהָאָדם ְלָבָרם ָהֱאֹלִהים ְוִלְראֹות ׁשְ י ַעל ִדְבַרת ּבְ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ּ ָאַמְרּתִ
ה ָלֶהם ָלא ַעל ָמה. ֵהּמָ ּכְ ַהאי ְלִאְסּתַ יְבָנא ּבְ י ַוֲחׁשִ ִלּבִ י ֲאִני ּבְ ֵני ַעל , ָאַמְרּתִ ִּדְבַרת ּבְ

ַּעל ַההוא ִמָלה ְדִטְפׁשוָתא. ָהָאָדם ּ ּּ ְלחֹוַדְייהו, ּ ְּדִאיּנון ַאְמֵרי ְלָבָרם ָהֱאֹלִהים ּבִ ּ ְוָלא , ּ
א ַאֲחָרִנין ְדִאית לֹון ְמֵהיְמנוָתא ֵני ָנׁשָ ֲהֵדי ּבְ רון ּבַ ִּיְתַחּבְ ּ ה , ּ ֵהָמה ֵהּמָ ֶהם ּבְ ְוִלְראֹות ׁשְ

  .ָלֶהם

הו ֵני ְמֵהיְמנוָתאְּוִלְראֹות ּבְ ּ ִאיּנון ּבְ ׁש, ּ ֵהָמה ַמּמָ ֵהם ּבְ ְבִעיָרא, ׁשֶ ְייהו ּכִ ה . ְּוַדְעּתַ ֵהּמָ
ְלחֹוַדְייהו א ְדִטְפׁשוָתא ָדא, ָּלֶהם ּבִ ַדְעּתָ ְּוָלא ְלַאֲעָלאה ִלְבֵני ְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2273דף [ -ּ

ה ָלֶהם א ִדְל. ְוָלא ְלַאֲחָרִנין, ֵהּמָ ּוַמה ַדְעּתָ ּ ֵהָמה . הֹוןּ ֶרה ְבֵני ָהָאָדם וִמְקֶרה ַהּבְ י ִמּקְ ּּכִ
ֶרה ֶאָחד ְלֻכָלם ְוגֹו ּוִמּקְ ִעיֵרי. 'ּ יַפח רוֵחיהֹון ְדִאיּנון ּבְ ּּתִ ּ ּ ֵאי. ּ ִּאיּנון ִטְפׁשָ ִּאיּנון ְמחוְסֵרי . ּ ּ

ְייהו. ְּמֵהיְמנוָתא ַּטב ְלהו ְדָלא ֵייתון ְלָעְלָמא. ַּווי לֹון ַווי ְלַנְפׁשַ ּ ּ.  

ֹלֹמה ַעל ָדא ּוַמה ָאִתיב לֹון ׁשְ ְתֵריה. ּ ֵני ָהָאָדם , ְוָאַמר, ְּקָרא ֲאּבַ ּוִמי יֹוֵדַע רוַח ּבְ ּ
ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ ָּהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה ְורוַח ַהּבְ ֵאי. ּּ ִאיּנון ִטְפׁשָ ִּמי יֹוֵדַע ּבְ ּ ,

א ִע יָקָרא ְדַמְלּכָ ְּדָלא ַיְדֵעי ּבִ אֹוַרְייָתא, ָּלָאהּ ֵלי ּבְ ּכְ ֵני ָהָאָדם ָהעֹוָלה, ְוָלא ִמְסּתַ , ּרוַח ּבְ
א, ַלֲאָתר ְיָקר, ַּלֲאָתר ִעָלָאה, ִהיא ְלַמְעָלה ִהירו ִעָלָאה, ַּלֲאָתר ַקִדיׁשָ ְזָנא ִמּנְ ְּלִאּתְ ּ ,

א א ַקִדיׁשָ ִהירו ְדַמְלּכָ ִּמּנְ ּ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי, ּ ְּלֶמֱהִוי ְצרֹוָרא ּבִ א , ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ָכַחת ַקּמֵ ּתְ ְּוִאׁשְ
ִמיָמה ְוָדא הוא ָהעֹוָלה ִהיא ְלַמְעָלה   .ּעֹוָלה ּתְ

  ]א''ח ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ֵהָמה ַהיֹוֶרֶדת ִהיא ְלַמָטה ָלָאֶרץ ְּורוַח ַהּבְ ר ָנׁש, ּּ ל ּבַ ְּוַלאו ְלַההוא ֲאָתר ְדַהָוה ּכָ ּ ,
יה  יב ּבֵ ִּדְכּתִ ה ֶאת ָהָאָדם)בראשית ט(ּ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ַמת )משלי כ(ּוְכִתיב ,  ּבְ  ֵנר ְיָי ִנׁשְ

ֵני ְמֵהיְמנוָתא. ָאָדם ֵאי ְדָלאו ִמּבְ ֵּהיך ַאְמֵרי ִאיּנון ִטְפׁשָ ּ ּּ יַפח , ְּורוַח ֶאָחד ַלּכֹל, ְ ּּתִ
ִתיב, ּרוֵחיהֹון מֹוץ ִלְפֵני רוַח ו)תהלים לה(, ָּעַלְייהו ּכְ ּ ִיְהיו ּכְ ּ ַּמְלַאך ְיָי דֹוֶחהּ ִּאֵלין . ְ

ם ֵגיִהּנָ ֲארון ּבַ ּתַ ִאין, ִּיׁשְ ּתָ ין ּתַ ְּלִאיּנון ַדְרּגִ ְלקון ְלָדֵרי ָדִרין, ּ ְּוָלא ִיְסּתַ ּ ִתיב . ּ ָּעַלְייהו ּכְ
י ֶאת ְיָי ַהְללוָיה)תהלים קד( ַרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ּמו ַחָטִאים ִמן ָהָאֶרץ וְרׁשָ ּ ִיּתַ ּ ּ ּ ָּאתו . ּ

י ֵייָסא י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ יה, ִּרּבִ קו ֵריׁשֵ ְּוַנׁשְ ך ְוָלא ְיַדְעָנא, ּ ך ֲהָוה ִעּמָ ל ּכַ ְָאְמרו וַמה ּכָ ְ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
ך ֲעָתא ְדַאְעַרְעָנא ּבָ ְַהאי ׁשַ  )א''ח ע''דף קנ(. ּ

ֹלֹמה, ּּתו ָאַמר ָוה ׁשְ ְלחֹודֹוי ּתָ ְּוִכי ַעל ָדא ּבִ ֲאָתר ַא, ּ ַגְווָנא ָדאְוָהא ּבַ , ֲּחָרא ָאַמר ּכְ
ֶמׁש)קהלת ט(, ָּפַתח ְוָאַמר ַחת ַהּשֶׁ ה ּתַ ר ַנֲעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ . ַמאי ֶזה ָרע. ֶּזה ָרע ַוַדאי.  ֶזה ָרע ּבְ

ֵריָקַנָיא יד ַזְרָעא ּבְ ָּדא הוא ַמאן ְדאֹוׁשִ ּ ּ ִגין ְדַהאי ָלאו ָמדֹוֵריה , ְוָחִביל אֹוְרחֹוי, ּ ּּבְ ּ
א ּבְ קוְדׁשָ ִּריך הואּּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְ ְּוָלא ְיֵהא ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ה ֹלא ְיגוְרך ָרע)ה ע ָאּתָ י ֹלא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָ ּכִ ְּדָלא ְיֵהא ֵליה , ֶזה ָרע, ַּעל ָדא ָאַמר. ּ ּ
  .ָּמדֹוָרא ְלֵעיָלא

ֵני ָהָאָד י ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּכֹל ְוַגם ֵלב ּבְ ְלָבָבם)בגין דא(ם ָמֵלא ָרע ּכִ .  ְוהֹוֵללֹות ּבִ
ְייהו ִלּבַ ִקיַע ּבְ טוָתא ּתָ ַחֵייֶהם ׁשְ ּּבְ ּ ּ ְּוִאיּנון ְמחוְסֵרי ְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ְּוֵלית לֹון חוָלָקא , ּ

ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ֵני ְמֵהיְמנוָתא, ְּ ּוְבִאיּנון ּבְ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ָעְלָמא , ָּלאו ּבְ , ְּדָאֵתיְוָלא ּבְ
ִתים)קהלת ט(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב   . ְוַאֲחָריו ֶאל ַהּמֵ

א ֲחֵזי ִריך הוא ַאְזַהר ִלְבֵני ָעְלָמא ְוָאַמר, ּתָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַחִיים )דברים ל(, ְּ ּ וָבַחְרּתָ ּבַ ּ
ְחֶיה ּ ְוַחִיין ְדַההוא ָעְלָמא ִניְנהו)ובעלמא דאתי, בהאי עלמא(, ְלַמַען ּתִ ּ ּ ּן ַחָייִבין ִּאיּנו. ּ

ְּמחוְסֵרי ְמֵהיְמנוָתא ַמאי ָקא ַאְמֵרי ר ִיְבַחר ְוגֹו)קהלת ט(. ּ י ִמי ֲאׁשֶ ב . ' ּכִ ַאף ַעל ּגַ
ַהאי ָעְלָמא  ר ָנׁש ּבְ ָמה ְדָאַמר)א בההוא עלמא''ס(ְּדִיְבַחר ּבַ לום, ּ ּכְ ָּלאו הוא ּכְ ְּדָהא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2274דף [ -ּ

יָדָנא ל ַהַחִי)קהלת ט(, ְּמִסיָרא ָדא ּבִ ָטחֹוןּ ֶאל ּכָ יַדְייהו, ּים ֵיׁש ּבִ ּוְמִסיָרא ָדא ּבִ ּ  )קהלת ט(, ּ
ת י ְלֶכֶלב ַחי הוא טֹוב ִמן ָהַאְרֵיה ַהּמֵ ַההוא ָעְלָמא. ּּכִ ֵּהיך ְיֵהא ָלן ַחִיין ּבְ ּ ְּוַעל ָדא ֶזה . ְ

א ִעָלָאה, ָּרע וַדאי ַמְלּכָ ְּדָלא ְידורון ּבְ ּ ּ יה, ּ ְּוָלא ְיֵהא לֹון חוָלָקא ּבֵ ּ.  

ִמִלין ַאֲחָרִניןְוַא ח ְסִמיִכין ְלַחְבַרָייא ּבְ ּכַ ׁשְ ב ְדָכל ָהֵני ְקָרֵאי ּתִ ּף ַעל ּגַ ּ ֲּאָבל ַוַדאי , ּ
ֹלֹמה ָקא ָאָתא ְלַגָלָאה ַעל ִאיּנון ַחָייִבין ְמחוְסֵרי ְמֵהיְמנוָתא ּׁשְ ּ ּּ ְּדֵלית לֹון חוָלָקא , ּ ּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָע ִריך הוא ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ   .ְּלָמא ְדָאֵתיְּ

ֲהָדן, ָּאַמר ֵליה ֲהָדך ְוֵתִזיל ּבַ ר ּבַ ְבֵעי ְדִנְתַחּבָ ְּתִ , ִאי ֲעִביְדָנא ָהִכי, ָּאַמר ְלהו. ּ
ִסיל אי, אֹוַרְייָתא ִיְקֵרי ָעַלי ּכְ ַנְפׁשָ ְּוֹלא עֹוד ֶאָלא ְדִאְתָחַייְבָנא ּבְ ה. ּ ָּאְמרו ֵליה ָלּמָ ָאַמר . ּ

ִליָחא ֲאָנ ִליחוָתא, אּלֹון ְדָהא ׁשְ ׁשְ ְדרו ִלי ּבִ ְּוׁשַ א ָאַמר, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ה )משלי כו(, ּוׁשְ  ְמַקּצֶ
ִסיל ַיד ּכְ א ֲחֵזי. ַּרְגַלִים ָחָמס ׁשֹוֶתה ׁשֹוֵלַח ְדָבִרים ּבְ ֵני , ּתָ ָכחו ּבְ ּתְ ִלים ַעל ְדָלא ִאׁשְ ְּמַרּגְ ּ

לוֵחי ְמֵהיְמנוָתא ְּמֵהיְמנוָתא וׁשְ ּ ּ ַנְפ, ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתיִּאְתָחָייבו ּבְ ְייהו ּבְ ּׁשַ ּ ּ ק . ּ ָנׁשַ
  .ְּוָאַזל ֵליה, לֹון

י ֵייָסא י ִחְזִקָיה ְוִרּבִ ַּאְזלו ִרּבִ א, ּ ֵני ָנׁשָ ִאיּנון ּבְ ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזלו ָפְגעו ּבְ ּ ּ י . ּּ ִאילו ִרּבִ ּׁשָ
י ֵייָסא ָעֵליה ִּחְזִקָיה ְוִרּבִ ֵמיה ְדַה, ּ ָּאְמרו ַמה ׁשְ ּ ר ָנׁשּ י הוא, ָּאְמרו. ּהוא ּבַ י ַחּגַ ְוַחְבָרא , ִּרּבִ

ְּדֵבין ַחְבַרָייא הוא ְדרו ֵליה ַחְבַרָייא ְדָבֶבל, ּּ ְּוׁשַ ּ ן יֹוָחאי , ּּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְּלִמְנַדע ִמִלין ֵמִרּבִ ּ
ַאר ַחְבַרָייא ּוׁשְ י ֵייָסא. ּ י, ָאַמר ִרּבִ י ַחּגַ ּוַדאי ָדא הוא ִרּבִ ּ ָעא ְלַאֲחָזָאה ְּדָכל יֹו, ּ מֹוי ָלא ּבָ

ַמה ְדָיַדע ְרֵמיה ּבְ ּּגַ אֹוַרְייָתא, ּ ֵריה ָזָכה ֵליה ּבְ ְּוַעל ָדא ָאַמר ָלן ְדָהא ּבְ ּ ּ ִגין ְדָאַמר , ּ ּּבְ
ּנו)משלי כו(, ְקָרא ָוה ִלְכִסיל ִמּמֶ ּקְ ֵעיָניו ּתִ ִליָחא ְמֵהיָמָנא . ּ ָרִאיָת ִאיׁש ָחָכם ּבְ ַּוַדאי ׁשְ
ִליָחא )זכאה הוא שליחא מהימנאו(, ִּאיהו יָדא ִדׁשְ ַדר ִמלֹוי ּבִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדׁשָ ּ ְוַזּכָ ּ ּּ

  .ְמֵהיָמָנא

א ֲחֵזי ַנַען ֲהָוה, ּתָ ֵני ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ִמּבְ ַנַען )הושע יב(, ּכְ  ּכְ
ָידֹו ֹמאְזֵני ִמְרָמה ִתיב ָעֵליה. ּבְ ּוְכַנַען ּכְ ָנַען ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה )בראשית ט(, ּ ּ ָארור ּכְ

ִליָחא ְמֵהיָמָנא. ְלֶאָחיו ּוְבִגין ְדֲהָוה ׁשְ יה, ּ ִתיב ּבֵ רוך ְיָי)בראשית כד(. ַּמה ּכְ ְ ּבֹא ּבְ רוך . ּ ְּבְ ּ
ׁש אֹוַרְייָתא. ְיָי ַמּמָ יב ָהִכי ּבְ ִגין ְדָנַפק ֵמַהִהיא ְקָלָלה, ְּוַעל ָדא ַאְכּתִ ַרךְוִא, ּּבְ ְּוָלא ַדי . ְְתּבְ

ה ֵּליה ְדָנִפיק ִמּנָ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ֵמיה ְדקוְדׁשָ ׁשְ ַרך ּבִ ֶּאָלא ְדִאְתּבְ ּ ּ ְּ ְּואֹוִליְפָנא ְדָאָתא . ּ
פוֵמיה ְדָלָבן, ְַמְלָאך ְּוָאִעיל ִמָלה ָדא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ה ְוגֹו ַלח אֹוָתם ֹמׁשֶ ָלם ֲא', ַוִיׁשְ יםּּכֻ ִאין ֲהוֹו. ָנׁשִ ְלהו ַזּכָ ּּכֻ ָרֵאל ֲהוֹו, ּ י ְדִיׂשְ ֲאָבל . ְּוֵריׁשֵ
א יׁשָ רו ְלַגְרַמְייהו ֵעיָטא ּבִ ִּאיּנון ִדּבְ ּ ּ ֶּאָלא ָאְמרו. ֲּאַמאי ַנְטֵלי ֵעיָטא ָדא. ּ ִּאי ֵייֲעלון , ּ

ָרֵאל ְלַאְרָעא ין, ִיׂשְ ין ַאֲחָרִניןְוִיְמֵני ֹמ, ִּנְתֲעָבר ֲאָנן ִמְלֶמֱהִוי ֵריׁשִ ה ֵריׁשִ ְּדָהא ֲאָנן , ׁשֶ
ין ָרא ְלֶמֱהִוי ֵריׁשִ ַמְדּבְ י, ָזֵכיָנן ּבְ ַאְרָעא ָלא ִנְזּכֵ א . ֲאָבל ּבְ יׁשָ ְּוַעל ְדַנְטֵלי ֵעיָטא ּבִ

ִּמיתו ִאיּנון, ְּלַגְרַמְייהו ְּוָכל ִאיּנון ְדַנְטָלן ִמַלְייהו, ּ ּ  )ב''ח ע''דף קנ(. ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2275דף [ -ּ

מֹות ָהֲאָנׁשִ ה ְוגֹוֵּאֶלה ׁשְ ַלח ֹמׁשֶ ר ׁשָ י ִיְצָחק', ים ֲאׁשֶ ל ְוָיַדע , ָאַמר ִרּבִ ּכַ ה ִאְסּתָ ֹמׁשֶ
ָאְרַחְייהו ְּדָלא ִיְצְלחון ּבְ ּ ַע, ּ ֵדין ַצֵלי ָעֵליה ִדיהֹוׁשֻ ּּכְ ּ דֹוֲחָקא. ּ ֵלב ֲהָוה ּבְ ֵדין ּכָ ַמה , ָאַמר, ּכְ

יד א ִעָלָאה, ַאְעּבִ ִסַייְעּתָ ַע ָאִזיל ּבְ הָּהא ְיהֹוׁשֻ יה ְנִהירו ְדִסיֲהָרא, ּ ְדֹמׁשֶ ַדר ּבֵ ְּדׁשָ ּ ּ ְּוהוא , ּ
ְצלֹוֵתיה ַּאְנִהיר ָעֵליה ּבִ א, ּ ְמׁשָ ִגין ְדִאיהו ׁשִ ּּבְ ֵלב. ּ ְייהו. ָמה ֲעַבד ּכָ ִמיט ִמּנַ ּתְ ְוָאֵתי , ִּאׁשְ
י ִקְבַרָייא ַדֲאָבָהן ְּלַגּבֵ ן ְצלֹוֵתיה, ּ ּמָ ְּוַצֵלי ּתַ ּ.  

י ְיהוָדה ִביִלין, ֹאַרח ַאֲחָרא ָנִטיל, ָּאַמר ִרּבִ ּוָמָטא ַעל ִקְבֵרי ַדֲאָבָהן, ְוָעִקים ׁשְ ּ ,
ַגְרֵמיה ן ּבְ ּכַ י ְוַתְלַמי ְיִליֵדי ָהֲעָנק, ְּוִאְסּתָ ׁשַ ם ֲאִחיָמן ׁשֵ ִתיב ְוׁשָ ֲּאָבל ַמאן ְדִאיהו . ְּדָהא ּכְ ּ

דֹוֲחָקא ל ִמִדי, ּבְ ּכַ ֵלב. ָלא ִאְסּתָ ך ּכָ ִגין ְדֲהָו, ְּכַ דֹוֲחָקאּּבְ ל ִמִדי, ה ּבְ ּכַ ְוָאָתא , ָלא ִאְסּתָ
ָזָבא ְמֵעיָטא ָדא, ְּלַצָלָאה ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהן ּתְ ן )במדבר יג(. ְּלִאׁשְ ַע ּבִ ה ְלהֹוׁשֵ ּ ַוִיְקָרא ֹמׁשֶ

ַע י ִיְצָחק ָאַמר. ּנון ְיהֹוׁשֻ ַע ְקָרֵאיה ְקָרא, ִרּבִ ִתיב , ְּוִכי הֹוׁשֵ ה ַּוֹיאֶמ )שמות יז(ְוָהא ּכְ ר ֹמׁשֶ
ַע ן נון ַנַער )שמות לג( .ֶאל ְיהֹוׁשֻ ַע ּבִ ַע)שמות יז( .ִּויהֹוׁשֻ ֶּאָלא ָאַמר ֵליה . ּ ַוַיֲחלֹוׁש ְיהֹוׁשֻ ּ

ה ְייהו, ֹמׁשֶ יֲעך ִמּנַ ָּיה יֹוׁשִ ָּ.  

א ָאַמר י ַאּבָ ְדֵריה ְלֵמיַעל ְלַתָמן, ִרּבִ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ִלים, ּ . הּוְבּמָ. ְִאְצְטִריך ְלֶמֱהִוי ׁשְ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ֲעָתא ַנַער ִאְקֵרי. ּבִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּדַעד ַהִהיא ׁשַ יר ֵליה . ּּכְ ֲעָתא ָקׁשִ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ

ֲהָדה ה ּבַ ַקְדִמיָתא, ֹּמׁשֶ ַע ּבְ ָחן ְיהֹוׁשֻ ּכְ ב ְדַאׁשְ ְּקָרא ַקְרֵייה ָהִכי ַעל ַההוא , ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ין ְלִמְקְרֵייה ְּדַזּמִ הָאַמר ֹמ. ּ ן, ׁשֶ ּמָ ַּוַדאי ָלא ִאְצְטִריך ָדא ְלֵמיַעל ּתַ א, ְּ ִכיְנּתָ ׁשְ , ֶּאָלא ּבִ

ה ֵעץ ִאם ַאִין ְוגֹו)במדבר יג(. ְוָהִכי ִאְתֲחֵזי י ִחָייא ָאַמר', ּ ֲהֵיׁש ּבָ ְוִכי ָלא ֲהָוה ָיַדע , ִּרּבִ
ְנָיין ָדא ִמן ָדא ָמה ִאיָלִנין ְמׁשַ ה ּכַ ה ְדִאית ּבָ ֹּמׁשֶ ּ ּ ה ְוָהא, ּ ַכּמָ ָרֵאל ּבְ ח ָלה ְלִיׂשְ ּבַ ּ הוא ׁשִ ּ

ָדא, ִזְמִנין ַפק ּבְ ְּוהוא ִאְסּתָ ַקְדִמיָתא. ּ ה ּבְ ִריך הוא ָקָאַמר ֵליה ְלֹמׁשֶ א ּבְ ְּוָהא קוְדׁשָ ּ ְּ ,
ְּדִהיא ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְדַבׁש י יֹוֵסי. ּ ֲערו ַחְבַרָייא, ָאַמר ִרּבִ ָּהא ַאּתְ יב, ּ  )איוב א(, ִּדְכּתִ

מֹוִאי ּׁש ָהָיה ְבֶאֶרץ עוץ ִאיֹוב ׁשְ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַקְדִמיָתא, ָּרַמז ָלֶהם ְרִמיָזא ְדָחְכְמָתא, ָאַמר ִרּבִ ִאילו ּבְ ַּעל ַמה ְדׁשָ יב. ּ , ִּדְכּתִ
נו ִאם ָאִין)ז''שמות י( ִקְרּבֵ ן, ָאַמר. ּ ֲהֵיׁש ְיָי ּבְ ּמָ ֱחמון, ּתַ אֹו , ִאי ִהיא ִאְתַחְזָיא ְלַהאי, ּּתֶ
ַאר ַאְרֵעי ְדָעְלָמא, ָאַמר לֹון. ַהאיְל ׁשְ ֱחמון ְדִאיָבא ְדַאְרָעא ּכִ ִּאי ּתֶ ּ ּ ה ֵעץ ִאיָלָנא , ּ ֵּיׁש ּבָ

ְּדַחֵיי יר, ּ ל ֲאָתר . ְּוָלא ֵמֲאָתר ִעָלָאה ַיּתִ ְנָייא ִמּכָ יר וְמׁשַ ֱחמון ְדִאיָבא ְדַאְרָעא ַיּתִ ְּוִאי ּתֶ ּ ּ ּ
ְנְדעון, ְּדָעְלָמא ּּתִ נוָייא ִעָלָאהְּדָהא ֵמ, ּ ך ַההוא ׁשִ א ָקא ָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ יָקא ַקִדיׁשָ ַּעּתִ ּ ּ ְּ ,

ל ַאְתֵרי ְדָעְלָמא ְנְדעון. ִּמּכָ ּוְבָדא ּתִ ּ ה ֵע, ּ ַקְדִמיָתא , ן''ִאם ַאִי, ץ''ֲּהֵיׁש ּבָ ִעיתון ּבְ ְּוָדא ּבָ
ְּלִמְנַדע ָדא )דבמעיכון בעיתון( יב, ּ נו ֲהֵיׁש ְיָי)שמות יז( ,ִּדְכּתִ ִקְרּבֵ נו ַדְייָקא. ּ ּבְ ִקְרּבֵ ּּבְ אֹו , ּ

ם ִמְפִרי ָהָאֶרץ. ִאם ַאִין ם וְלַקְחּתֶ ְּוַעל ָדא ְוִהְתַחַזְקּתֶ ּ ּנוָייא ִדיֵליה, ּּ ְּלִמְנַדע ׁשִ ּ ּ ּ.  

ּכוֵרי ֲעָנִבים ְּוַהָיִמים ְיֵמי ּבִ ּכוֵרי ֲעָנִבים ַס, ַמאי ָקא ַמְייֵרי, ְּוַהָיִמים. ּ ְּדָהא ְוָאז ּבִ י ּ ּגִ
ֶּאָלא ְוַהָיִמים. ֵּליה מֹוְדָען, ּ ּתְ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ַההוא , ּ ַההוא ִזְמָנא ּבְ ָרן ּבְ ְלהו ֲהוֹו ִמְתַחּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ

יה ָאָדם ָהִראׁשֹון ִּאיָלָנא ְדָחָטא ּבֵ ָמה ְדָתֵניָנן ֲעָנִבים ָהיו ְוַעל ָדא. ּ ּּכְ ּ ִּאיּנון : ְּוַהָיִמים, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2276דף [ -ּ

מֹוְדָען ּתְ ּכוֵרי ֲעָנִבים ַדְייָקאְיֵמי, ְּדִאׁשְ ּ ּבִ ֶגב ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון)במדבר יג(. ּ ּ ַוַיֲעלו ַבּנֶ ּ .
ֵעי ֵליה ַּוָיֹבאו ִמּבָ י יֹוֵסי. ּ ֵלב הוא ְדָאָתא ְלַצָלָאה ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהָתא, ֶּאָלא ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ּ ּ .

ֵלב ִסיוָעא ִעָל, ָאַמר ּכָ ה ּבְ ְרֵכיה ֹמׁשֶ ַע ָהא ּבָ ְּיהֹוׁשֻ אּ ְייהו, ָּאה ַקִדיׁשָ ָזָבא ִמּנַ ּתְ , ְּוָיִכיל ְלִאׁשְ
יד עוָתא ַעל ִקְבֵרי ֲאָבָהָתא, ְִאיְמָלך. ַוֲאָנא ַמה ַאְעּבִ ֵעי ּבָ ִזיב ְמָרֵזיהֹון , ְּלִמּבָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ

ַאר ְמַאְלִלין)א מעיטא בישא''ס(   .ּ ִדׁשְ

  ]א''ט ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

י ִיְצָחק ָא ְלָיא ּכָֹלא, ַמרִרּבִ ַגִוויה ְדֵביה ּתַ ְלהו ָדא ָעאל ּבְ ים ִמּכֻ ַּמאן ְדַהָוה ָרׁשִ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ א . ּ ְוּתָ
ן, ֲחֵזי ּמָ ַאר ָאֳחִרי ְדֵיכול ְלַאֲעָלא ּתַ ַּמאן הוא ִמּשְׁ ּ י ְוַתְלַמי, ּ ׁשַ ם ֲאִחיָמן ׁשֵ ִתיב ְוׁשָ , ְּדָהא ּכְ

ּוִמְדִחילו ִדְלהֹון ַמאן ָיִכיל ְלַאְעָלָא ּ ּ א )א''ט ע''דף קנ(ה ּ ְמַעְרּתָ א ָעאַלת . ּבִ ִכיְנּתָ ֶּאָלא ׁשְ
ָכֵלב ן ּבְ ּמָ ָרא ַלֲאָבָהן, ּתַ ַנְייהו ְלַאְרָעא, ְלַבּשְׂ ְּדָהא ָמָטא ִזְמָנא ְלַאֲעָלא ּבְ ְּדאֹוֵמי לֹון , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּוָדא הוא ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון, ְּ ּ.  

אָנא י ְו, ּתָ ׁשַ אן ַנְפקו, ַתְלַמיֲאִחיָמן ׁשֵ ְּדָאִפיל לֹון , ַּזְרָעא ֲהוֹו ֵמִאיּנון ְנִפיִלין. ִּמּמַ ּ
ַאְרָעא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַנת ַאְרָעא, ְּ ֵרי ָעְלָמא, ְּואֹוִלידו ִמּבְ יּבָ ְייהו ַנְפקו ּגִ ּוִמּנַ ּ ָמה , ּ ּכְ

יב ר ֵמעֹוָלם ַא)בראשית ו(, ִּדְכּתִ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ם ֵהּמָ י ַהּשֵׁ ר ֵמעֹוָלם. ְנׁשֵ י , ֲאׁשֶ ׁשֵ ּמָ א ''נ(ׁשַ

ֵחי)מדאתברי ּכְ ּתַ י ְוַתְלַמי.  ָעְלָמא ִמׁשְ ׁשַ ם ֲאִחיָמן ׁשֵ י ַהּשֵׁ ּ ַוָיֹבאו ַעד ַנַחל )במדבר יג(. ַאְנׁשֵ
ּכֹול ְוגֹו י ְיהוָדה ָפַתח', ֶאׁשְ ִּרּבִ ַמִים ְו)ישעיה מב(, ּ נֹוֵטיֶהם  ּכֹה ָאַמר ָהֵאל ְיָי ּבֹוֵרא ַהּשָׁ

ִריך הוא. 'ְוגֹו א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ָלא ּבְ ּכְ א ְלִאְסּתַ ה ִאית ְלהו ִלְבֵני ָנׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ה ִאית , ְּ ּמָ ּכַ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ָלא ּבְ ּכְ ְּלהו ְלִאְסּתַ אֹוַרְייָתא, ּּ ַדל ּבְ ּתְ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ל , ּ ִאילו ְמָקֵרב ּכָ ּּכְ ּ

ִנין ְדָע ִריך הואּקֹוְרּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּלָמא ְלַקּמֵ ִריך הוא ְמַכֵפר . ְּ א ּבְ ְּוָלא עֹוד ֶאָלא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ּ
ל חֹובֹוי ָמה ּכוְרְסָיין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּליה ַעל ּכָ ְקִנין ֵליה ּכַ ּוְמּתָ ּ ּ   .)חסר(, ּ

א י ַאּבָ ֲהֵדי ִרּבִ ָאְרָחא ּבַ י ְיהוָדה ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ַאל , ִּרּבִ ֵעיָנא , ֵּליהׁשָ ָּאַמר ִמָלה ַחד ּבָ
ֲאָלא יה, ְלׁשָ ר ָנׁש ְלֶמֱחֵטי ַקּמֵ ין ּבַ ִריך הוא ְדַזּמִ א ּבְ יָון ְדָיַדע קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּוְלִמְגַזר ָעֵליה , ְּ ּ

ָרא ֵליה, ִמיָתה ִנין ַעד ָלא ִאיְבֵרי ָעְלָמא. ֲּאַמאי ּבָ ֵרי ַאְלִפין ׁשְ . ְּדָהא אֹוַרְייָתא ֲהָוה ּתְ
אֹוַרְייָתאּוְכ ה ּבְ ֹאֶהל )במדבר יט(, ִּתיב ּבָ י ָימות ּבְ י ָימות)במדבר כז( .ָּאָדם ּכִ . ּ ִאיׁש ּכִ

ַּוְיִחי ְפלֹוִני ַוָיָמת. ַּוָיָמת ַהאי ָעְלָמא. ּ ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ְלּבַ א ּבְ ַּמאי ָקָבֵעי קוְדׁשָ ְּדֲאִפילו , ְּ ּּ
אֹוַרְייָתא ְיָמָמא ְוֵל ַדל ּבְ ּתָ אֹוַרְייָתא ְימות, ּיְלָיא ְימותִּאי ִאׁשְ ַדל ּבְ ּתָ ְּוִאי ָלא ִאׁשְ ּּכָֹלא , ּ

ַחד ָאְרָחא ר ְפִריׁשוָתא ְדַההוא ָעְלָמא, ּבְ ּּבַ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ חֹוֶטא)קהלת ט(ּכְ טֹוב ּכַ   .ּ ּכַ

ְאֹוְרחֹוי ְדָמאָרך, ָּאַמר ֵליה ְְוַגְזֵרי ְדָמאָרך, ּ הו, ּ ַּמה ָלך ְלִמְטַרח ּבְ ַּמה ְדִאית ָלך ְרׁשו . ְ ְּ

ִאיל ָלא ׁשָ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּוְדֵלית ָלך ְרׁשו ְלִמְנַדע, ּ ּ ִתיב , ְּ ן ֶאת ִפיך )קהלת ה(ּכְ ּתֵ ָ ַאל ּתִ ּ
ֶרך ׂשָ ִריך הוא ְוִסְתִרין, ַָלֲחִטיא ֶאת ּבְ א ּבְ ְּדאֹוְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ִניִזין ִעָלִאין, ְּ ְּדהוא ָסִתים , ּּגְ ּ

ֲאָלאְוָגִנ ְּדָהא ִהיא , ָּהא אֹוַרְייָתא ּכָֹלא ָסִתים ְוָגִניז, ִאי ָהִכי, ָּאַמר ֵליה. יז ֵלית ָלן ְלׁשָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2277דף [ -ּ

א ִעָלָאה ֲהִוי ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ א, ּ ֵמיה ַקִדיׁשָ ׁשְ ִאלו ִאְתֲעָסק ּבִ אֹוַרְייָתא ּכְ ּוַמאן ְדִמְתֲעָסק ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
ֲאָלא וְלִאְסּתַ, ְוִאי ָהִכי ָלאֵּלית ָלן ְלׁשָ   .ּכְ

ָּאַמר ֵליה אֹוַרְייָתא ּכָֹלא ָסִתים ְוַגְלָייא א ָסִתים ְוַגְלָייא, ּ ֵמיה ַקִדיׁשָ ּוׁשְ ּ דברים (ּוְכִתיב , ּ

רֹות ַלה)כט ְסּתָ ְגלֹות ָלנו וְלָבֵנינו'  ַהּנִ ֱּאֹלֵהינו ְוַהּנִ ּ ּ ְגלֹות ָלנו, ּ ֲאָלא, ַּהּנִ ְּדִאית ְרׁשו ְלׁשָ ּ ,
ּוְלַעְייָנא וְלִאְסּתַ הוּּ הו וְלִמְנַדע ּבְ ָלא ּבְ ּּכְ ּ ּ רֹות ַלְיָי ֱאֹלֵהינו. ּ ְסּתָ ִּדיֵליה ִאיּנון, ֲּאָבל ַהּנִ ּ ּ ,

ָקא ַדְעּתֹוי ְסִתיָמא, ְּוֵליה ִאְתַחְזָיין ְּדַמאן ָיִכיל ְלִמְנַדע וְלִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ַאל, ּ ן ְלִמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   .ְוּכָ

א ֲחֵזי א לֹוןֵּלית ְרׁשו ִלְבֵני ָעְלָמא ְלֵמי, ּתָ ַּמר ִמִלין ְסִתיִמין וְלָפְרׁשָ ר ּבוִציָנא , ּ ּּבַ
ְמעֹון י ׁשִ א ַרּבִ ם ַעל ְידֹוי, ַּקִדיׁשָ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּוְבִגין ְדָדָרא ִדיֵליה . ְּ ּ ּ ּ

א יָמא הוא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְּרׁשִ ְלָייא ַעל ְי, ּ ִאְתּגַ ָמרו ּבְ ְּוַעל ָדא ִמִלין ִאּתְ ְּוָלא ְיֵהא ָדָרא , דֹויּּ
ַגִויה אֵרי ּבְ ָדָרא ָדא ְדִאיהו ׁשָ ּּכְ ּ ּ יָחא, ּ א ְמׁשִ   .ַּעד ְדֵייֵתי ַמְלּכָ

א ֲחֵזי ִתיב , ֲאָבל ּתָ ֶצֶלם ֱאֹלִהים )בראשית א(ּכְ ַצְלמֹו ּבְ ּ ַוִיְבָרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ
ָרא אֹותֹו  ּ ְדִמָלה ָרָזא)בכלא הוא כעין דוגמא דעילא תא חזי(ּבָ ַלת ָעְלִמין ִאית ֵליה , ּ ּּתְ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ְּ ַגָווְייהו, ּ ִניז ּבְ ְּדִאיהו ּגָ ּ ַּההוא ִעָלָאה ְטִמיָרא , ָעְלָמא ַקְדָמָאה. ּ ּ
ְּדֹכָלא יה, ּ ל ּבֵ ּכַ ְּדָלא ִאְסּתָ יה, ּ ר ִאיהו, ְּוָלא ִאְתְיַדע ּבֵ ַגִוויה, ּּבַ ִניז ּבְ ְּדִאיהו ּגָ ּ ּ ּ.  

ְנָייָנאָעְל ַההוא ִדְלֵעיָלא, ָמא ּתִ יר ּבְ ְּדִאיהו ָקׁשִ ּ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּוָדא הוא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה מֹוַדע ִמּנֵ ּתְ יב , ִּאׁשְ ָמה ִדְכּתִ ֲעֵרי ֶצֶדק)תהלים קיח(ּּכְ ּ ִפְתחו ִלי ׁשַ ַער ַלְיָי, ּ ְוָדא . ֶזה ַהּשַׁ
ְנָייָנא   .ּהוא ָעְלָמא ּתִ

ִליָתָאה ְייהוַה, ָעְלָמא ּתְ ָאה ִמּנַ ּתָ ּהוא ָעְלָמא ּתַ יה ִפרוָדא, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ְּוָדא הוא , ּּ
ַגִוויה, ָעְלָמא ְרָיין ּבְ ְּדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ׁשַ ּ יה, ּּ ַכח ּבֵ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ַכח, ְּ ּתְ . ְוָלא ִאׁשְ

א ּתָ יה ַהׁשְ ַכח ּבֵ ּתְ ּכְ, ִּאׁשְ ָעאן ְלִאְסּתַ ד ּבָ ָּלא וְלִמְנַדע ֵליהּכַ ּ ְייהו, ּ ָלק ִמּנַ ִּאְסּתַ ְוָלא , ּ
בֹודֹו, ִאְתֲחֵזי ֲאֵלי ַאֵיה ְמקֹום ּכְ ַּעד ְדֻכְלהו ׁשָ ּ קֹומֹו)יחזקאל ג(. ּּ בֹוד ְיָי ִמּמְ רוך ּכְ ְ ּבָ ְוַהאי . ּ

ִדיָרא יה ּתְ ַכח ּבֵ ּתְ ּהוא ָעְלָמא ְדָלא ִאׁשְ ּ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קנ -' גזוהר חלק [

ַגְו ה ֶאת ָהָאָדם)בראשית ט(, ּוָנא ָדאּכְ ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ ֵדין ִאית .  ּבְ  )ב''ט ע''דף קנ(ּכְ

ַלת ָעְלִמין ַּהאי ָעְלָמא ְדִאְקֵרי ָעְלָמא ְדִפירוָדא: ָעְלָמא ַקְדָמָאה. ֵּליה ּתְ ּ ר ָנׁש , ּ ּוּבַ
ַכח ּתְ יה ְוָלא ִאׁשְ ַכח ּבֵ ּתְ ָלא . ִּאׁשְ ּכְ ָעאן ְלִאְסּתַ ד ּבָ יהּכַ ְייהו ְוָלא ִאְתֲחֵזי, ּּבֵ ָלק ִמּנַ ִּאְסּתַ ּ.  

ְנָייָנא ַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה, ָעְלָמא ּתִ יר ּבְ ָּעְלָמא ְדִאיהו ָקׁשִ ּ ּ ן ֵעֶדן ִדי , ּ ְּוָדא הוא ּגַ ּ
ַאְרָעא ָעְלָמא ַאֲחָרא ִעָלָאה, ּבְ יר ּבְ ְּדָדא הוא ָקׁשִ ּ מֹוַדע ָעְלָמא , ּ ּתְ ּוֵמַהאי ִאְתְיַדע ְוִאׁשְ
  .ַאֲחָרא

ִליָתָאה ִניז ְוָסִתים, ָּעְלָמא ִעָלָאה ְטִמיָרא, ָעְלָמא ּתְ ְּדֵלית ַמאן ְדֵיַדע ֵליה, ּגָ ּ ָמה , ּ ּכְ
יב ה לֹו)ישעיה סד(, ִּדְכּתִ ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ַגְווָנא . ּ ְּוֹכָלא ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2278דף [ -ּ

ה ֶאת ָהָאָדם)בראשית ט( ,יבִּדְכּתִ )קדמאה דאמינא ובקשוט(, ִּעָלָאה ֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעׂשָ .  ּבְ
ִתיב )תא חזי ודאי( ם ַלְיָי ֱאֹלֵהיֶכם ְוגֹו)דברים יד( ,ַּעל ָדא ּכְ ִנים ַאּתֶ ָמה ְדאוְקמוָה',  ּבָ ּּכְ ּ ּ .

ֶצֶלם ֱאֹלִהים ְּוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּ ְּוִאֵלין ָיְרִתין ְירוָתא ִעָלָאה ּכְ ּ ּּ ְּוַעל ָדא ַאְזַהר . ּ
אֹוַרְייָתא ְתּגֹוְדדו ְוֹלא ָתִשימו ָקְרָחה)דברים יד(, ּבְ ּ ֹלא ּתִ ִכיַח , ְּדָהא ָלא ִאְתֲאִביד. ּ ְוָהא ׁשְ

יִרין ָעְלִמין ָטִבין ִעָלִאין ְוַיּקִ ַלק , ּּבְ ד ִאְסּתָ   . ֵמַהאי ָעְלָמא)צדיקא(ֶּלֱהוֹון ַחָדן ּכַ

א ֲחֵזי ַהאי ָעְלָמא, ָחב ָאָדםִאְלָמֵלי ָלא , ְוּתָ ִזְמָנא , ָּלא ִיְטַעם ַטֲעָמא ְדמֹוָתא ּבְ ּבְ
ִגין ְדָחב. ְּדָעִייל ְלָעְלִמין ַאֲחָרִנין ַּעד ָלא ֵייעול ְלִאיּנון , ַּטַעם ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ֲּאָבל ּבְ ּ

ט רוָחא ֵמַהאי ּגוָפא, ָעְלִמין ְּוִאְתָפּשַׁ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ַאר ֵליה ּבְ ְנַהר , ְּוַאׁשְ ְחָיא ּבִ ְּורוָחא ִאְסּתַ
א ָלא עֹוְנׁשָ ִּדינור ְלַקּבְ ן ֵעֶדן ִדְבַאְרָעא. ּ ּוְלָבַתר ַעְייָלא ְלּגַ ָנא ֵליה ָמאָנא ַאֲחָרא , ּ ְּוִאְזַדּמְ ּ

ׁש, ִּדְנהֹוָרא ַהאי ַפְרצוָפא ְדגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ַמּמָ ּּכְ ּ ּ ּ יה. ּ ן ּבֵ ּקַ ׁש ְוִאְתּתָ ּן הוא ְוַתּמָ. ְּוִאְתָלּבָ
ִדיר ָּמדֹוָרא ִדיֵליה ּתָ ְמָתא. ּ ִנׁשְ י ּבְ ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ר ּבְ ְּוָסִליק ְוִאְתַעָטר ְלֵעיָלא . ְוִאְתְקׁשַ ּ

ָחְדׁשֹו ְוגֹו)ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּלֵעיָלא   .'ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ

ָחְדׁשֹו ֲאַמאי ּא ְדִמָלהֶּאָלא ָרָז. ִּמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ִגין ַחְדּתוֵתי ְדִסיֲהָרא, ּ ּּבְ ְּדִאְתַעְטָרא , ּ ּ
ַההוא ִזְמָנא)עטרוי( א ּבְ ְמׁשָ ּתֹו. ּ ְלַאְנָהָרא ִמן ׁשִ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ת ָדא , ְּוֵכן ִמֵדי ׁשַ ּבָ ִּמֵדי ׁשַ ּ

א. ִסיֲהָרא ְמׁשָ ּתֹו ָדא ׁשִ ּבַ ׁשַ ן. ּּבְ ּמָ ִּדְנהֹוָרא ַאְתָיא ָלה ִמן ּתַ ָּדא ּכָֹלא ַחד ִמָלהְוַעל . ּ ּ ְוָדא . ּ
ִריָרא ְדִמָלה ּהוא ּבְ ּ הו ִמיָתה ְלֻכְלהו ָעְלִמין, ּ יב ּבְ ר ְלַחָייַבָיא ִדְכּתִ ּּבַ ּ ּּ ּ ְלהו ָעְלִמין, ּ ֵרת ִמּכֻ ּּכָ ּ .
ְצָיין ִמּכָֹלא ּתַ ְתׁשוָבה, ְּוִאׁשְ ד ָלא ַעְייֵלי ּבִ י ְיהוָדה. ּּכַ ִריך ַרֲחָמָנא, ָּאַמר ִרּבִ ִאיְלָנא ְּד, ְּבְ ׁשָ

ְּוַרַווְחָנא ִמִלין ִאֵלין   .ְּוָקִאיְמָנא ָעַלְייהו, ּ

ְמעֹון י ׁשִ א ָדא אֹוִליְפָנא ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ָאַמר ִרּבִ ּתָ ִּמַפְרׁשְ ּ ה ָרִזין , ּ ָמעו ִמּנָ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
יִרין א ֲחֵזי. ִּעָלִאין ְוַיּקִ אֹוַרְי, ּתָ ח ּבְ ּבַ ִריך הוא ְמׁשַ א ּבְ ּקוְדׁשָ , ְּוָאַמר ַאִזילו ְבאֹוְרַחי, יָתאְּ

פוְלַחַני ַתְדלו ּבְ ִּאׁשְ א . ְּלָעְלִמין ִעָלִאין, ְוָהא ֲאָנא ְמַעִייל ְלכֹון ְלָעְלִמין ָטִבין, ּ ֵני ָנׁשָ ּבְ
ֵלי, ָלא ְמֵהיְמֵני, ְּדָלא ַיְדֵעי ּכְ ִריך הוא ָאַמר, ְוָלא ִמְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֲּאִזילו ֲאִלילו ַההוא , ְּ ּ ּ

ַּההוא ָעְלָמא ִעָלָאה ְדִכּסוָפא, ְלָמא ָטָבאָע ּ ֵּאיך ֵניכול ְלַאְלָלא ֵליה, ִּאיּנון ַאְמֵרי. ּּ ּ ְ ,
ל ַהאי ּוְלִמְנַדע ּכָ ּ.  

ִתיב ֶגב. ַמה ּכְ אֹוַרְייָתא, ֲּעלו ֶזה ַבּנֶ ָדלו ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְּוֶתחמון ְדָהא ִהיא ַקְייָמא ַקַמְייכו, ּ ּ ּּ ּ ,
ְנְדעון  ּוִמָנה ּתִ ּ ּ ה ַההוא . 'ּ וְרִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהיא ְוגֹו)במדבר יג(. ֵּליהּ חמון ִמּנָ ּּתֶ ּ ּ

ְּדָהא ְירוָתא ְדַאֲחָסָנא, ָעְלָמא ּ ה, ּ ַּדֲאָנא ָעֵייל ְלכו ּבָ ב ָעֶליָה. ּ ִּאיּנון , ְּוֶאת ָהָעם ַהיֹוׁשֵ
א ְדֵעֶדן ַּצִדיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ ְּדַקְייָמן ׁשוִרין ׁשוִרי, ּּ ּ יָקָרא ִעָלָאהּ ין ִעָלִאין, ּן ּבִ ַדְרּגִ   .ּּבְ

  ]א''ס ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ָקפו ַעל ִיְצֵריהֹון, ֶּהָחָזק הוא ֲהָרֶפה ד ַאּתְ חמו ִאי ָזכו ְלָכל ַהאי ּכַ ה ּתֶ ּּבָ ּ ּ ְּוַתְברו ֵליה, ּ ּ ,
אֹוַרְייָתא. ִאי ָלא ָקפו ּבְ ד ַאּתְ ה ְיָמָמא ְוֵלי, ּאֹו ּכַ ּאֹו ִאי ַאְרפו ְיַדְייהו . ְלָיאְּלִמְלֵעי ּבָ ּ ּ

ה פוְלָחִני, ַּהְמַעט הוא ִאם ָרב. ְּוָזכו ְלָכל ַהאי. ִּמּנָ ָדלו ּבְ ּתָ יִאין ִאיּנון ְדִאׁשְ ִּאי ַסּגִ ּ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2279דף [ -ּ

אֹוַרְייָתא ִקיפו ּבְ ִגין ְדָזכו ְלָכל ַהאי ִאי ָלא, ְּוַאּתְ ּּבְ ֵמָנה ִהיא )ג''במדבר י(. ּ ּ וָמה ָהָאֶרץ ַהּשְׁ
ְנְדעון ַמה ָהָאֶרץ. ם ָרָזאִא ִּמְדאֹוַרְייָתא ּתִ ּ י ִטיבו ִעָלָאה . ּ ַּמה ַההוא ָעְלָמא ִאי ַאְסּגֵ ּ ּ

לום, ְלָיְתָבָהא ה ּכְ ּאֹו ִאי ַאְזִעיר ִמּנֵ ה ֵעץ ִאם ַאִין. ּ ה ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ֲּהֵיׁש ּבָ ֲּהִאית ּבָ ּ ּ ,
ַגָווהּאֹו ִאי ְצרֹוָרא ְד, ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי ָעְלִמין ַכח ּבְ ּתְ ַּחֵיי ִאׁשְ ּ ) א''ס ע''דף ק(. ִאם ָלא, ּ

ֶגב ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון)ג''במדבר י( ּ ַוַיֲעלו ַבּנֶ ֶגב. ּּ ַּוַיֲעלו ַבּנֶ ֶגב, ּ ַגָווה ַבּנֶ א ַסְלִקין ּבְ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ,
א ַעְצָלא ִלּבָ ָנא, ּבְ ַמּגָ ַדל ּבְ ּתְ ַמאן ְדִאׁשְ יבו, ּּכְ ְנּגִ ה ֲאָגרְּדָחׁשִ, ּּבִ ּיב ְדֵלית ּבָ ָּחֵמי ְדָהא , ּ

ִגיָנה ּעוְתָרא ְדַהאי ָעְלָמא ָאִביד ּבְ ּ יב ְדֹכָלא הוא, ּ ָּחׁשִ ֶגב. ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ַבּנֶ בראשית (ּכְ

ִים)ח ְרְגִמיָנן ְנִגיבו, ּ ָחְרבו ַהּמַ ּוְמּתַ ּ.  

ָרא ּבָ, ְּלָבַתר ַוָיֹבא ַעד ֶחְברֹון ה, ּהַּעד ְדָאֵתי ְלִאְתַחּבְ אֵני ּבָ  )ג''במדבר י(. ָקאֵרי ְוׁשָ
י ְוַתְלַמי ׁשַ ם ֲאִחיָמן ׁשֵ יִאין, ְוׁשָ ן ַסּגִ ן ָחֵמי ְפִליּגָ ּמָ ר, ָטֵמא ְוָטהֹור, ּּתַ ָּאסור ומוּתָ ּ א ''נ(, ּ

ִרין)כשר ופסול ין ְוַאּגָ ִּאֵלין ִאיּנון ָאְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא.  עֹוָנׁשִ ּ ִּדְקדוֵקי אֹוַרְייָתא, ּ ִליֵדי ְי. ּ
ְטָרא ִדְגבוָרה, ָהֲעָנק ְּדִאְתְיִלידו ִמּסִ ּ ּ ּ.  

ִנים ִנְבְנָתה ַבע ׁשָ ְבִעין ַאְנִפין ְדאֹוַרְייָתא, ְוֶחְברֹון ׁשֶ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּּ ְבִעין ָפִנים ִאית , ּ ּׁשִ
ָרה, ָּלה ה ִא, ָּדא אֹוַרְייָתא, ְוֶחְברֹון. ְלָכל ִסְטָרא ַעׂשְ ַדל ּבָ ּתְ ַּמאן ְדִאׁשְ ִלְפֵני . ְקֵרי ָחֵברּ

ֵניָנן אֹוַרְייָתא ִאית ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא, צֹוַען ִמְצָרִים ב. ּתָ ְכּתָ ּבִ ְותֹוָרה , ְּוַהְיינו ּתֹוָרה ׁשֶ
ַעל ֶפה ּבְ ב ַנְפַקת.  ֶחְברֹון)מלכות(ְוַהאי . ּׁשֶ ְכּתָ ּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ִמּתֹוָרה ׁשֶ  )משלי ז(ּכְ

ִנין. י ָאּתְֱאמֹור ַלָחְכָמה ֲאחֹוִת ַבע ׁשְ ַבע, ְוַהאי ִנְבְנָתה ׁשֶ ת ׁשֶ ך ִאְקֵרי ּבַ ִגין ּכָ ִלְפֵני . ְְדּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֹצַען ִמְצָרִים ֵני ֶקֶדם )מלכים א ה(ּכְ ל ּבְ ֹלֹמה ֵמָחְכַמת ּכָ ֶרב ָחְכַמת ׁשְ  ַוּתֵ

ל ָחְכַמת ִמְצָרִים ָדה, ּכֹולּ ַוָיֹבאו ַעד ַנַחל ֶאׁשְ)ג''במדבר י(. ּוִמּכָ ִּאֵלין ִאיּנון ִמֵלי ַאּגָ ּּ ,
ה ְטָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּדָרׁשָ ְלָיין ִמּסִ ְּדּתַ ּ ם ְזמֹוָרה ְוגֹו. ּ י ', ַּוִיְכְרתו ִמּשָׁ ן ָראׁשֵ ּמָ אֹוְלִפין ִמּתַ
י ִמִלין, ִּפְרִקין ִּאיּנון ִדְבֵני ְמֵהיְמנוָתא, ָּראׁשֵ ּ ִמִלין, ּ ַּחָדאן ּבְ ְרָכן, ּ ַגַוְייהוּוִמְתּבָ ּ ִמִלין ּבְ ּ ,

א ַחד ְוִעָקָרא ַחד ְרׁשָ ָלן ׁשָ ּכְ הו ִפרוָדא, ּוִמְסּתַ ַכח ּבְ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ֵני . ּּ ֵחי ּבְ ּכְ ּתַ ִּאיּנון ְדָלא ִמׁשְ ּ
ָמה, ְּמֵהיְמנוָתא ִפרוָדא, ְּוָלא אֹוְלֵפי אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ְוָין ֵליה ִלְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּׁשַ ּ ֲּהָדא הוא , ּ

ָנִיםִדְכִת ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ּיב ַוִיּשָׂ ּ ִפרוָדא, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמהו ַבּמֹוט. ּּבְ  ַאל )תהלים קכא(ּכְ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלך ֵאִנים. ִָיּתֵ ּוִמן ָהִרּמֹוִנים וִמן ַהּתְ ִוין ְלָהֵני ִמיֵלי ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ , ּּכָֹלא ׁשָ
  .ּרוָדאְּלִסְטָרא ְדִפ, ְּלִסְטָרא ְדִמיָנֵאי

בו ִמּתור ָהָאֶרץ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיׁשֻ ּ בו. ּּ ַּוָיׁשֻ א, ּ יׁשָ ְייִבין ְלִסְטָרא ּבִ ְוַתְייִבין , ּתַ
ַאְעַמְלָנא , ַעד יֹוָמא ָלא ֲחֵמיָנא ַטב ְלָעְלָמא. ַּמאי ִאְכַפת ָלן, ַאְמֵרי. ֵּמָאְרָחא ִדְקׁשֹוט

ה יָתא ֵריָקם, ּּבָ ְקָל. ּבֵ אָיִתיְבָנא ּבִ י וַמאן ֵייעול , ָּנא ְדַעּמָ ּוְלַההוא ָעְלָמא ַמאן ִיְזּכֵ ּ ּ ּ
ְּלַגִוויה ַּטב ָלן ְדָלא ַאְטַרְחָנא ּכוֵלי ַהאי, ּ ּ ַוְיַסְפרו לֹו ַויֹאְמרו ְוגֹו)ג''במדבר י(. ּ ּּ ָהא ', ּ

ִגין ְלִמְנַדע חוָלָקא ְדַההוא ָעְלָמא, ַאְעַמְלָנא ְוָלֵאיָנא ּּבְ ּ ּ ַטב , ָּלב וְדַבׁש ִהיאְוַגם ָזַבת ָח. ּ
ּהוא ַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה ּ אֹוַרְייָתא, ּ ָמה ְדָיַדְעָנא ּבְ יה, ּּכְ י ּבֵ . ֲּאָבל ַמאן ְיִכיל ְלִמְזּכֵ

י ַעז ָהָעם)ג''במדבר י( יף הוא,  ֶאֶפס ּכִ ּקִ ָלל, ּּתַ ל ָעְלָמא ּכְ יב ּכָ ִגין ִדְיֵהא , ְּדָלא ַיֲחׁשִ ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2280דף [ -ּ

ֵּליה עוְתָרא ַסִגיא ְלִא יהּ ְדָלא ּבֵ ּתַ ּׁשְ ה, ּ י ּבָ ַּמאן הוא ְדִיְזּכֵ ּ ב . ּ י ַעז ָהָעם ַהיֹוׁשֵ ַּוַדאי ֶאֶפס ּכִ ּ
ָאֶרץ ה, ּבָ י ּבָ ַּמאן ְדָבֵעי ְלִמְזּכֵ עוְתָרא, ּ יף ּבְ ּקִ ֵעי ְלֶמֱהִוי ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבָ  )משלי יח(ּכְ

יר ַיֲעֶנה ַעזות ְּוָעׁשִ צ. ּ דֹולֹות ּבְ ל טוָבא. ּורֹותְוֶהָעִרים ּגְ ין ַמְלָיין ּכָ ּתִ ְּדָלא ַיְחְסרון , ּּבָ ּ
ם. ִּמּכָֹלא ל ָדא ְוַגם ְיִליֵדי ָהֲעָנק ָרִאינו ׁשָ ְּוִעם ּכָ יף, ּ ּקִ ֵעי ּגוָפא ּתַ ֲאִרי, ּּבָ יּבֹר ּכַ . ּגִ

ַהה)דאשתכח תמן תדירא( ְדָלא ּבְ ּתַ ר ָנׁש ְלִאׁשְ ת ֵחיֵליה ְדּבַ ׁשֶ ִגין ְדִהיא ַמּתֶ ּ ּבְ ּ ּ ּוא ִאיסור ּ ּ
ר ר וָפסול, ָטֵמא ְוָטהֹור, ְוֵהּתֵ ׁשֵ ּּכָ ה. ּ ָאה ּבָ ַּמאן ֵייכול ְלַזּכָ ּ.  

 ] בשנה207יום [סדר הלימוד ליום ל ניסן 

ֶגב)ג''במדבר י(, ְועֹוד ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ ר ָנׁש.  ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ א ּבַ ָכל ָדא , ִאי ֵייּמָ ְּדֲאִפילו ּבְ ּ ּּ
י ב ּבְ. ִיְזּכֵ ֶגבֲעָמֵלק יֹוׁשֵ א, ֶאֶרץ ַהּנֶ יׁשָ , ְּמַקְטְרָגא ְדַבר ָנׁש, ַקֵטיגֹוָרא, ָהא ִיְצָרא ּבִ

גוָפא ִדיר ּבְ ַכח ּתָ ּתְ ְּדִיׁשְ י ְוָהֱאמֹוִרי ְוגֹו. ּ ן', ְוַהִחּתִ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ ָמה ְמַקְטְרֵגי ִמׁשְ ְּדָלא ָיִכיל . ּכַ
ָלל ַההוא ָעְלָמא ּכְ ר ָנׁש ְלֵמיַעל ּבְ ַגִויה, ּי ֵליהַמאן ִיְזּכֵ, ּּבַ ּוַמאן ֵייעול ּבְ ּ ִמִלין ִאֵלין, ּ ּּבְ ּ ,

ָרֵאל)במדבר לב( ֵני ִיׂשְ ּ ַוָיִניאו ֶאת ֵלב ּבְ יׁש ָעָלה. ּ ִגין ְדַאִפיקו ׁשום ּבִ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ ּכְ
ת ָהָאֶרץ ַּויֹוִציאו ֶאת ִדּבַ ּ ּ.  

ֵני ְמֵהיְמנוָתא ַמאי ָקא ָאְמֵרי ִּאיּנון ּבְ נו ְיָי וְנָתָנה ָלנוִאם, ּ ּ ָחֵפץ ּבָ ּ ר . ּ ַדל ּבַ ּתָ יָון ְדִיׁשְ ּּכֵ ּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ א ְלַגּבֵ ְרעוָתא ְדִלּבָ ָּנׁש ּבִ ּ ּ א, ְּ ֵעי ִמָנן ֶאָלא ִלּבָ ְמרון ַההוא , ָּלא ּבָ ְּוִיְסּתַ ּ

א יָמא ַקִדיׁשָ יב, ְּרׁשִ ָלם ַצִדיִקים ְל)ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ך ּכֻ ּ ְוַעּמֵ ּ   .ּעֹוָלם ִייְרׁשו ָאֶרץְ

  ]ב''ס ע''דף ק -' גזוהר חלק [

ְמרֹודו)ד''במדבר י) (ב''ס ע''דף ק(, ֲאָבל ְיָי ַאל ּתִ ּ ַאך ּבַ אֹוַרְייָתא, ְ ֵעי ְדָלא ִיְמְרדון ּבְ ּּבָ ּ ,
ֵעי עוְתָרא ְּדאֹוַרְייָתא ָלא ּבָ ְּוָלא ָמאֵני ְדַכְסָפא ְוַדֲהָבא, ּ יְראו ֶא. ּ ם ַאל ּתִ ת ַעם ְּוַאּתֶ

ִביָרא, ָהָאֶרץ ְּדָהא ּגוָפא ּתְ אֹוַרְייָתא, ּ ַדל ּבְ ּתְ ֹכָלא, ִאי ִיׁשְ ח ַאְסָווָתא ּבְ ּכַ ֲּהָדא הוא . ִּיׁשְ
ּקוי ְלַעְצמֹוֶתיך)משלי ג(, ִדְכִתיב ֶרך ְוׁשִ ִהי ְלׁשָ ָ ִרְפאות ּתְ ָּ רֹו )משלי ד(ּוְכִתיב . ּ ׂשָ ּ וְלָכל ּבְ
א, ִּאיּנון ַמְכְרָזאן ְוָאְמֵרי, ֵגיְּוָכל ִאיּנון ְמַקְטְר. ַּמְרֵפא ַּפנו ֲאָתר ִלְפָלְנָייא ַעְבָדא ְדַמְלּכָ ּ ּּ ּ.  

יְראו ך ַאל ּתִ ִגין ּכַ ּּבְ י ַלְחֵמנו ֵהם, ְ ָכל יֹוָמא ְלִאיּנון , ּּכִ ָנן ְמזֹוֵני ּבְ ַגְרַמְייהו ְמַזּמְ ִּאיּנון ּבְ ּ ּ
אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ְּדִמׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָא. ּ ְלך)מלכים א יז(ֵמר ּכְ ָ ְוֶאת ָהעֹוְרִבים ִצִויִתי ְלַכְלּכֶ ּ .

ר)מלכים א יז(ּוְכִתיב  . ַּמאן ִצָלם. ָּסר ִצָלם ֵמֲעֵליֶהם. ּ ְוָהעֹוְרִבים ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם וָבׂשָ
ָיא ָּדא ּתוְקָפא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּ יָר. ַּמאי ַטֲעָמא ַאְעֵדי. ּּ נו ַאל ּתִ ום ְדְיָי ִאּתָ ִּמּשׁ ּ ּּכָֹלא . ּאוםּ

ִגין אֹוַרְייָתא ַּאְעִדיאו ּבְ ָמה. ּ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ְדֵלי ּבְ ּתַ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּדָהא , ּ
ׁש ִריך הוא ַמּמָ א ּבְ קוְדׁשָ ֵרי ּבְ ִּמְתַקּשְׁ תהלים (, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְּוִאְקרון ַאִחים ְוֵרִעים. ְּ

ך ְלַמַען ַאַח)קכב לֹום ּבָ ָרה ָנא ׁשָ ּכֹול ְוגֹו)ג''במדבר י(. ְי ְוֵרָעי ֲאַדּבְ . 'ּ ַוָיֹבאו ַעד ַנַחל ֶאׁשְ
א ָאַמר י ַאּבָ ּכֹול, ִרּבִ ְרתו ַההוא ֶאׁשְ ּּכָ ָּאתו ְלַסְלָקא ֵליה ָלא ָיִכילו, ּ ּ ָּאתו ְלַנְטָלא ֵליה. ּּ ּ ,

ַע. ָּלא ָיִכילו ֵלב ִויהֹוׁשֻ ַּנְטלו ֵליה, ָּאתו ּכָ ּוְסִליקו ֵליה, ּ ּ ֲּהָדא הוא . ְּוִאְזְדַקף ַעל ְיַדְייהו, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2281דף [ -ּ

ָנִים ׁשְ אוהו ַבּמֹוט ּבִ ִּדְכִתיב ַוִיּשָׂ ּ ַנִים ְיִחיָדן. ּ ִאיּנון ׁשְ ָנִים ּבְ ׁשְ ָעאן. ּּבִ . ְזמֹוָרה ַמאי ָקא ּבָ
יה ְלָייא ּבֵ ּכֹול ֲהָוה ּתַ ֶּאָלא ֶאׁשְ ַאְתֵריה, ּ ר ּבְ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה ִמְתַחּבָ ּ ְלָבַתר . ִאְקֵרי ְזמֹוָרה, ּ

אוהו ַבּמֹוט, ַקְרֵייה מֹוט יב ַוִיּשָׂ ִּדְכּתִ ּ מֹוַדע. ּּ ּתְ ַּההוא ְדִאׁשְ ַּההוא ְדָכְרתו. ּ ּ ּ.  

ַע ְוָכֵלב אן ָיְדעו ְיהֹוׁשֻ ְּדִאיּנון ִאְתַחְזָיין ְלֵמיַעל ְלַאְרָעא, ִּמּכָ ה ֻחָלק , ּ ּוְלֶמֱהִוי לֹון ּבָ ּ
ְלהוַּעד ַדֲה. ְוַאֲחָסָנא ּוֹו ַאְתָיין ַאְמְלכו ָעַלְייהו ּכֻ ּ א, ּּ ִאיּבָ ֵלב ּבְ א , ָקִאים ּכָ ָאַמר ִאיּבָ

א ִגיָנך ֲאָנן ִמְתַקְטִלין, ִאיּבָ חוָלָקך, ְִאי ּבְ ְַמה ֲאָנן ּבְ ְרֵמיה. ּ ִּמַיד ָקִליל ּגַ   .ְּוָיֲהבו לֹון. ּ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִתיב, ָּלא ָיֲהבו ְלָאֳחִרי, ִרּבִ ֻאהו ַבּמֹוטְּדָהא ּכְ ּ ַוִיּשָׂ ָנִים, ּ ׁשְ , ּוְכִתיב ּבִ
ָווַתְייהו ַנִים ּכְ ּוְבֻכְלהו ָלא ֲהוֹו ׁשְ ּ ַע ְלָבַתר. ּּ אן אֹוִליף ְיהֹוׁשֻ יב, ּוִמּכָ  )יהושע ב(, ִּדְכּתִ

ִלים ים ְמַרּגְ ַנִים ֲאָנׁשִ ִטים ׁשְ ן נון ִמן ַהׁשִ ַע ּבִ ַלח ְיהֹוׁשֻ ַּוִיׁשְ ַנִים ָהא א. ּ ּוְקמוָה ְוָהֵני ׁשְ ּ
ָרֵאל. ַקְדָמֵאי ְייהו ְדִיׂשְ ְּוַכד ָמטו ְלַגּבַ ּ ֲארו, ָּיֲהבו לֹון, ּ ּתָ ְּוִאיּנון ִאׁשְ ְרַמְייהו , ּ ְּוַעְבדו ּגַ ּ ּ
יַרִיים   .ׁשִ

י ִיְצָחק ָאַמר ְייהו ְדִאיּנון ֲעָנִקים, ִרּבִ ד ֲהוֹו ָמָטאן ְלַגּבַ ּּכַ ּ ְווָיין ַההוא חוְטָרא , ּ ֲּהוֹו ׁשַ ּ
ְייהוְּדֹמׁשֶ ִזיבו, ּה ַקּמַ ּתְ ּוְמָנָלן ְדַההוא חוְטָרא ָיִהיב לֹון. ְּוִאׁשְ ּ ּ ַּויֹאֶמר , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

ֶגב ִתיב ָהָכא ֲעלו ֶזה. ֲּאֵליֶהם ַעלו ֶזה ַבּנֶ ֶטה ַהֶזה ְוגֹו)שמות ד(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ּ ְוֶאת ַהּמַ ּ ,'
ִזיבו ּתֵ ּוְבִגיֵניה ִאׁשְ ּ יָמ. ּ ְבֵקי לֹוןְּדִאי ּתֵ א לֹון. ּא ָהֵני ֲעָנַקָייא ׁשַ ֶּאָלא ָאתו ְלַנְסּבָ ַּוֲהוו , ּ

ְווָיין ְלָקַמְייהו ַההוא חוְטָרא ּׁשַ ּ ְזֵבי , ּ ּתֵ ְייהו)א ומשתמטי''ס(ּוִמׁשְ ּמַ י ְיהוָדה ָאַמר. ּ ִמּקַ , ִּרּבִ
ה א ָמַסר לֹון ֹמׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ִזיב, ָּמסֹוֶרת ׁשְ ּתֵ ּוְבִגיֵניה ִאׁשְ ְייהוּ ּו ִמּנַ ּ.  

י ִחָייא ָאַמר ָמָהן ִאְקרון, ִּרּבִ ַלת ׁשְ ְּוֻכְלהו אֹוְרֵכי יֹוֵמי. ְרָפִאים. ֲעָנִקים. ְנִפיִלים, ּּתְ ּ .
ַקְדִמיָתא א, ְּנִפיִלין ִאְקרון ּבְ ֵני ָנׁשָ ְבַנת ּבְ רון ּבִ ד ִאְתַחּבְ ְייהו, ְּלָבַתר ּכַ ְּואֹוִלידו ִמּנַ ּ ,

ַהאי ָעְלָמאְלָב. ִּאְקרון ֲעָנִקים ָטאן ּבְ ּוִמְתַרְפָיין ֵמַההוא ִדְלֵעיָלא, ַּתר ַדֲהוֹו ָאְזֵלי ְוׁשָ ּ ּ ּ ,
  .ִּאְקרון ְרָפִאים

י ְיהוָדה ִתיב , ָּאַמר ִרּבִ בו )דברים ב( ,ָּהְרָפִאים ְיחֹוָללו )איוב כו(ְוָהא ּכְ ּ ְרָפִאים ֵיָחׁשְ
ֲעָנִקים ִג, ָּהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה. ַאף ֵהם ּכַ ּין ַדֲעָנִקים ָאתו ֵמַהאי ִסְטָרא וֵמַהאי ִסְטָראּבְ ּ ּ ,

ַאְרָעא יר ּבְ ַגְווָנא ָדא ְרָפִאים. ְּוִאְתָיֲאׁשו ַיּתִ ְייהו ַנְפֵקי, ּּכְ ּוִמּנַ ְוַכד . ַּוֲהוו אֹוְרֵכי יֹוֵמי, ּ
י ִאְתֲחָלׁש ַפְלגות ּגוָפא ִּמְתַחְלׁשֵ ּ ּ ּוַפְלּגות ָקִאים, ּ יָוון ְדַפְלּגות . ּ ּּכֵ ֲהוֹו , ּּגוָפא ֲהָוה ִמיתּ

ְדָיין ְלפוַמְייהו ָרא ְוׁשַ י ּבָ ּבֵ א ֵמִעׂשְ ּבָ י ִעׂשְ ַּנְסּבֵ ּוִמיתו, ּ ּוְבִגין ְדִאיּנון ָבָעאן ְלָקְטָלא . ּ ּ ּ
ְרַמְייהו י ִיְצָחק. ִּאְקרון ְרָפִאים, ּּגַ א, ָאַמר ִרּבִ א ַרּבָ ַיּמָ ְרַמְייהו ּבְ ְדָיין ּגַ  .ְּוַטְבָען וֵמִתין, ּׁשַ

ַחת ַמִים ְוׁשֹוְכֵניֶהם)איוב כו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב   .ּ ָהְרָפִאים ְיחֹוָללו ִמּתַ

  ]א''א ע''דף קס -' גזוהר חלק [

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ ָרֵאל ְלַאְרָעא, ִרּבִ ִסיָמָנא , ִאְלָמֵלא ֲהוֹו ַעְייִלין ִיׂשְ דף ( )א באומנא''נ(ּבְ

א )א''א ע''קס יׁשָ ָנא ּבִ ָנא . ֲהָוה ָקִאים ָעְלָמא ִרְגָעא ַחדָלא , ְּדִליׁשָ ַּמאן אוָמָנא ְדִליׁשָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2282דף [ -ּ

א יׁשָ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ָנָחׁש, ּבִ ה זוֲהָמא, ּ ִּמְדָאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה ַאִטיל ּבָ ּ ּ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ
ִריך הוא א ּבְ ְּוַעל ּכָֹלא ָמַחל קוְדׁשָ ְּ א, ּ יׁשָ ָנא ּבִ ר ִמן ִליׁשָ ִגין. ּבַ יבּבְ  )תהלים יב(, ּ ִדְכּתִ

נו ִמי ָאדֹון ָלנו ָפֵתינו ִאּתָ יר ׂשְ ר ָאְמרו ִלְלׁשֹוֵננו ַנְגּבִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ יׁשָ ָנא ּבִ ה ָעֵבד ַההוא ִליׁשָ ּמָ ַזר ַעל ֲאְבֲהָתָנא ְדָלא ֵייעול ְלַאְרָעא , ּּכַ ּּגָ ּ
ּוִמיתו ִאיּנון ְדָאְמרו ּ ּ ּ ְכָיה ְל. ּ ַזר ּבִ כל שכן הכא דאפיקו לישנא בישא על (. ָּדֵרי ָדִריןְוִאְתּגְ

א)כלא יָון ְדַאִפיקו ַעל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְבָיכֹול ּכֵ ּ ּכִ ּ ִאילו ַאִפיקו ָעֵליה, ּּ ּּכְ ּ ּּ י . ּ ך ַקּנֵ ִגין ּכַ ְּבְ

ִריך הוא ַעל ָדא א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּתֵ)כלומר קני לשמיה(, ְּ ְלהו ְלִאׁשְ ָרֵאל ּכֻ ּ ְוָקִאימו ִיׂשְ ָצָאה ּּ
ה, ֵמָעְלָמא עוֵתיה ְדֹמׁשֶ ִּאְלָמֵלא ּבָ ּ ּ ַוְיַסְפרו לֹו ַויֹאְמרו ְוגֹו)ג''במדבר י(. ּ ּּ י ִחָייא. 'ּ , ָּאַמר ִרּבִ

ָנא ָהָכא ַוְיַסְפרו ַּמאי ׁשְ ידו, ּ ִתיב ַוַיּגִ ְּוָלא ּכְ ּאֹו ַויֹאְמרו, ּ ל ַחד אֹוִליף ִמָלה . ּ ֶּאָלא ּכָ ּ
ְלחֹודֹוי ידו. ּבִ ַּוַיּגִ ָחְכְמָתא, ּ ָכל ֲאָתר ֶרֶמז ָקא ָרִמיז ּבְ ַמר, ּבְ ֲאִמיָרה , ַּויֹאֶמר. ְוָהא ִאּתְ
ָעְלָמא ַּויֹאְמרו. ּבְ א, ּ ִּהְרהוָרא ְדִלּבָ ַּויֹאְמרו. ּ א, ּ ְפִקיְדּתָ ה ֲאָתר. ּתַ ַכּמָ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּבְ
ַּוְיַסְפרו ָכל ֲאָתר, ּ ְּפִריׁשוָתא ְדִמָלה ּבְ ּ ּ ּ.  

אנו ֶאל ֵעי ֵליה,  ָהָאֶרץּּבָ ָּהַלְכנו ִמּבָ אנו. ּ ֶּאָלא ּבָ ָעאָלָנא ְלַתָמן ְלַהִהיא ַאְרָעא , ּ
ָכל יֹוָמא ח ּבְ ּבַ ַּוֲהִוית ַאָמְרּת ְדֵלית ִדְכָווָתה, ַּדֲהִוית ְמׁשַ י . ְּוַגם ָזַבת ָחָלב וְדַבׁש ִהיא. ּ ִרּבִ

ִדיָבא, ִיְצָחק ָאַמר ַקְדִמיָתאָאַמר ִמ, ַּמאן ְדָבֵעי ְלֵמיַמר ּכְ ָּלה ִדְקׁשֹוט ּבְ ִגין ִדְיֶהְמנו , ּ ּּבְ ּּ
ִדבֹוי   .ֵּליה ּכְ

י ִחָייא ָאַמר ל , ּ ָהִכי ָאְמרו)אלא(, ִּרּבִ ח ָלה ּכָ ּבַ ָּעאָלָנא ְלַהִהיא ַאְרָעא ַדֲהִוית ְמׁשַ ּ
ּיֹוָמא ְוַאָמַרת ְדֵלית ִדְכָווָתה ָבָחא ַעל , )וגם זבת חלב ודבש היא(, ּ ְוָלאו . ּּכָֹלאַוֲאִריַמת ׁשְ

ְּדָהא ֶזה ִפְרָיה, ָהִכי ָלא ַחד ֵמִאיּנון ְזִעיִרין ַקְטפו, ּ ַּאְתּכְ א , ָּאְמרו. ּ ִּאי ְלָדא ַאֲחִסין קוְדׁשָ
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ ּּבְ ין ְוֵליאוִתין, ְ ל ִאיּנון ַעְקּתִ ְּוַסְבלו ּכָ ּ ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ִאית , ּ ָּהא ּבְ

ִלין ְוֵאיִבי ירַאְתּכְ ֵרין, ּן ְדַאְרָעא ַיּתִ י ַעז ָהָעם)ג''במדבר י(. ַעל ַחד ּתְ ּאֹוְרֵחיה ,  ֶאֶפס ּכִ
יֵחי ְקָרָבא ַיְתִבין ְלַבר ִרין ַמּגִ ּבָ ְּדָעְלָמא ְדִאיּנון ּגִ ּ ָרא ָאְרִחין, ּ ּמְ ְּוָהָכא ֲאִפילו ִאיּנון . ְלִאְסּתַ ּ

ֵני ָמָתא ּבֹוִרין, ּבְ יִפן ּגִ ּקִ ׁשו , ּצורֹותְוֶהָעִרים ּבְ. ּתַ ּנְ ל ַמְלִכין ְדָעְלָמא ִיְתּכָ ְּדֲאִפילו ּכָ ּ ּ ּּ
הו ְפִגימוָתא. ָּעַלְייהו ָּלא ַיַעְבדון ּבְ ּ ּ י יֹוֵסי. ּּ ל ַמה ְדַאְמֵרי, ָאַמר ִרּבִ א , ּּכָ יׁשָ ָנא ּבִ ִליׁשָ ּבְ
ְלהו, ָּאְמרו ָיא ְמּכֻ ְּוַקׁשְ ֶגב, ּ ֶאֶרץ ַהּנֶ ב ּבְ יב ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ ֵכיה ִחְוָיאְל. ִּדְכּתִ ַּבר ָנׁש ִדְנׁשָ ד , ּ ּכַ

ָעאן ְלַאְגְזָמא ֵליה   .ַאְמֵרי ָהא ִחְוָיא ָהָכא, ּּבָ

א ָאַמר י ַאּבָ ל ַמה ְדָאְמֵרי, ִרּבִ ָיא ִמּכָ ּוַדאי ָדא ַקׁשְ ּ לֹוַמר, ּ ח ְקָרָבא , ּכְ ַּההוא ְדַאּגָ ּ
ֹכָלא ין, ּּבְ ֶגב. ּוְבָאן ֲאָתר. ָהא ָהָכא ַזּמִ ֶאֶרץ ַהּנֶ יה,ּבְ ּ ְדָהא הוא ֲאָתר ְלַאְעָלָאה ּבֵ ּ ִּמַיד . ּ

נו ֶאת קֹוָלם ל ָהֵעָדה ַוִיּתְ א ּכָ ּשָׂ ַּוּתִ ְכָיה ַלדֹורֹות. ּ ְּקִביעו ּבִ ַההוא ֵליְלָיא, ְלָעְלִמין, ּ   .ּּבְ

י יֹוֵסי ֵּעיָטא ָנִסיבו ַעל ּכָֹלא, ָאַמר ִרּבִ יׁש, ּ ְּלַאָפָקא ׁשום ּבִ ַעל . ַּמאי ַעל ּכָֹלא. ּ
ִריך הוא, ָעאַאְר א ּבְ ְּוַעל קוְדׁשָ י ִיְצָחק. ְּ יַנח, ָאַמר ִרּבִ ִריך . ַעל ַאְרָעא ּתִ א ּבְ ְַעל קוְדׁשָ ּ

יב. ּהוא ִמַנִין ַמע ִדְכּתִ ָּאַמר ֵליה ַמׁשְ י ַעז ָהָעם, ּ הו. ֶאֶפס ּכִ י ַעז ָהָעם . ַּמאן ָיִכיל ּבְ ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2283דף [ -ּ

ֶאֶרץ ַהּנֶ. ַּדְייָקא ב ּבְ ל ַהאי, ֶגבּוְכִתיב ֲעָמֵלק יֹוׁשֵ ְרמו ּכָ ֵדין ּגָ ַמר, ּּכְ ָמה ְדִאּתְ ּוָבָעא . ּּכְ
יָצָאה לֹון ִמן ָעְלָמא ִריך הוא ְלׁשֵ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ַויֹאֶמר )תהלים קו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ

ֶפֶרץ ְלָפָניו ְוגֹו ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ ִמיָדם לוֵלי ֹמׁשֶ ְּלַהׁשְ ה ִיְגַדל)במדבר יד(. 'ּ .  ָנא ּכַֹח ְיָיּ ְוַעּתָ
י יֹוֵסי ַאְמֵרי י ֲאָחא ְוִרּבִ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ְדָעְלָמא, ִרּבִ ָרֵאל ֵמַעּמִ אי ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּּ .

הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ הו, ְּ ֵני ּבְ הו, ְּוִאְתּכְ ְּוִאְתָפַאר ּבְ ְּדָהא ָעְלָמא ָלא ִאְבֵרי , ּ
ָרֵאלֶּאָלא ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ אֹוַרְייָתא, ּ ּבְ ְדלון ּבְ ּתַ ְּדִיׁשְ ּ ָרן, ּ ַחד ִאְתַקׁשְ ִגין ְדַחד ּבְ ָרֵאל . ּּבְ ְוִיׂשְ

ַהאי ָעְלָמא א ּבְ ִּאיּנון ִקיוָמא ִדיֵליה, ְלַתּתָ ּ ּ ין, ּּ ַאר ַעּמִ ְּוִקיוָמא ְדָכל ׁשְ ּ ְזַמן , ּ ֵאיָמַתי ּבִ
ְּדַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ּ ּ.  

  ]ב''א ע''דף קס -' גזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ּבַ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ַגְווָנא ִעָלָאה , ְּ ַּאְתִקין ֵליה ּכְ ּ
ֶאְמָצִעיָתא ְדגוָפא, )יקירא( ְּוָיַהב ֵליה ֵחיֵליה ְותוְקֵפיה ּבְ ּ ּ ּ ּ א, ּּ ְרָיא ִלּבָ ן ׁשַ ְּדהוא . ְּדַתּמָ ּ
ּוְקָפא ְדָכל ּגוָפא ּת)מזונא( ּ ל ּגוָפא, ּּ ָזן ּכָ ן ִאּתְ ּמָ ּוִמּתַ  )וכל אינון שייפי דגופא מתמן אתזנו(. ּ

א ָאִחיד  ֲאָתר ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא )ב''א ע''דף קס(ְוָהא ִלּבָ ַקף ּבַ ְּוִאּתָ א. ּּ ְּדִאיהו מֹוָחא ְדֵריׁשָ ּ ּ ,
אִרי ְלֵעיָלא  ְּדׁשָ ר ּבְ, )ואחיד ביה(ּ   .ָדאְוָדא ִאְתְקׁשַ

ּוְבַגְווָנא ְדָדא ִריך הוא ָעְלָמא, ּ א ּבְ ַּאְתִקין קוְדׁשָ ְוַאְתִקין , ּ ַחד ּגוָפא)ליה(ְוֲעַבד . ְּ
א ְייֵפי ְדגוָפא ַסֲחָרֵניה ְדִלּבָ ּׁשַ ּ ּ ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ּגוָפא, ּ אֵרי ּבְ א ׁשָ ְּוִלּבָ ְייִפין . ּ ְּוָכל ִאיּנון ׁשַ

א ָזנו ֵמַההוא ִלּבָ ִּאּתְ ּהוא ּתוְקָפא ְדֹכָלאְּד, ּ ּ ּ ְלָיין, ּּ יה ּתַ ְּוֹכָלא ּבֵ א. ּ ר , ְּוַההוא ִלּבָ ִאְתְקׁשַ
ְרָיא ְלֵעיָלא מֹוָחא ִעָלָאה ְדׁשַ ְּוִאְתֲאָחד ּבְ ּּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָרא , ְּ א ְדאֹוְקָינוס )א אסדר''ס(ַאׁשְ ּ ְלַיּמָ ּ
ל ִי וָבא ְדָעְלָמאְּדַאְסַחר ּכָ ּּשׁ ַלם. ּ ְבִעין אוִמין ּכָֹלא ַאְסַחר ִלְירוׁשָ וָבא ְדָכל ׁשִ ְּוִיּשׁ ּ ּ ּּ .

ְרָיא וָבא ׁשַ ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ִיּשׁ ַלם ּבְ ִּוְירוׁשָ ּ ִית. ּ ִית ַאְסַחר . ְוִהיא ַאְסַחָרא ְלַהר ַהּבַ ְוַהר ַהּבַ
ָרֵאל ִזיתְּוִאיּנון ֲעָזרֹות ָסֲחָר. ַּלֲעָזרֹות ְדִיׂשְ ת ַהּגָ ּכַ דֹוָלה ַיְתִבין, ן ְלִלׁשְ ן ַסְנֶהְדֵרי ּגְ ְּדַתּמָ ּ .

ֲעָזָרה, ְוָתֵניָנן יָבה ּבַ ְלחֹוַדְייהו, ֵלית ְיׁשִ ית ָדִוד ּבִ ֶּאָלא ְלַמְלֵכי ּבֵ ּ ּ.  

ַח ְזּבֵ ִזית ַאְסַחר ַלּמִ ת ַהּגָ ּכַ ַח ַאְסַחר ְלֵבית ָהאוָלם. ְוִלׁשְ ְזּבֵ ְוֵהיָכל . לְּוָהאוָלם ָלֵהיָכ. ְּוַהּמִ
ים ְרָיא, ְלֵבית ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ִכיָנה ׁשַ ן ׁשְ ְּוַכפֶֹרת וְכרוִבים ְוָארֹון, ְּדַתּמָ ּ א. ּ , ְּוָהָכא הוא ִלּבָ
וָבא. ְּדָכל ַאְרָעא ְוָעְלָמא ל ִאיּנון ַאְתֵרי ְדִיּשׁ ָזנו ּכָ ּוֵמָהָכא ִאּתְ ּ ּ ּ ְייִפי ְדגוָפא, ּ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ ּ ּ .

א ָדא ִא אְּוִלּבָ ָזן ִמּמֹוָחא ְדֵריׁשָ ָדא, ּּתְ  ָמכֹון )שמות טו(ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּוִאְתֲאִחיד ָדא ּבְ
ך ָפַעְלּתָ ְיָי ְבּתְ ְּלׁשִ ַגְווָנא ָדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ָ ּּכְ ּ א ִעָלָאה, ּ ָרָזא ְדַמְלּכָ ְּוִאיהו ּבְ ּ ָרָזא , ּ ּבְ

יָרא ְסִתיָמָאה   .ַיּקִ

א ִעָלָאה ָלֳקֵביל א. ּ ָדאַּיּמָ א ְלֵעיָלא ִמן ַיּמָ ְּדִאית ַיּמָ א, ּ א ִמן ַיּמָ א ֲחֵזי. ְוַיּמָ ְנַהר , ּתָ
ְרָיין ה ַמׁשִ ִּדינור ַאְסַחר ְלַכּמָ ְבִעין ִסְטִרין. ּ ְבָעה ְדִליִקין, ִּמֳקְבֵליה ׁשִ ִליִפין ִמּשִׁ ְּוִאיּנון , ּּגְ
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ְייהו, ָסֲחָרן י ִדְלגֹו ִמּנַ ׁשֵ ּמָ ְּלִאיּנון ׁשַ ּ ע ְרִתיִכיןְוִא. ּ ְּוִאיּנון ָסֲחָרן ְלַהִהיא . ּיּנון ָסֲחִרין ְלַאְרּבַ
א ִדְרִביָעא ָעַלְייהו א ְדַקִדיׁשָ ַּקְרּתָ ּ ּ ּ.  

ן ֲעָזרֹות ְלגֹו ֵמֲעָזרֹות, ְוָתאָנא ּמָ ן. ּתַ ֲעָזָרה ְדַתּמָ יָבה ּבַ יהֹון ְדֵבית , ְּוֵלית ְיׁשִ ֶּאָלא ְלַמְלּכֵ ּ
ְלחֹוַדְייהו ָּדִוד ּבִ ְכֵחי ְוַיְתֵביְוַת, ּ ּתַ ן ִמׁשְ דֹוָלה. ּמָ ִזית, ְוַסְהֶנְדֵרי ּגְ ת ַהּגָ ּכַ ִלׁשְ ן ּבְ ּמָ ֵחי ּתַ ּכְ ּתַ . ִמׁשְ

י ִדיָנא ָעַלְייהו ְּוַההוא ּבֵ ּ ׁש, ּ ּמֵ ׁש ַלֲאָתר ִדְמׁשַ ּמֵ ִּדְמׁשַ ן. ּ ּמָ ין , ְוִדיָנא ִאְתְיִהיב ִמּתַ ְּלַקִדיׁשִ
ַּעד ְדָמָטא ַלֲאָתר ְד, ֶעְליֹוִנין יםּ ְּדֵביה ּכָֹלא, ִאְקֵרי ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ּ א , ּ ן הוא ִלּבָ ְּוַתּמָ
ְרָייא ָזן ִמן מֹוָחא ִדְלֵעיָלא, ׁשַ ְּוָדא ִאּתְ ָדא, ּ   .ְּוִאְתֲאִחיד ָדא ּבְ

ַגְווָנא ָדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּּכְ ּ א ִעָלָאה, ּ ָרָזא ְדַמְלּכָ ְּוִאיהו ּבְ ּ יָרא ְסִתיָמָאה, ּ ָרָזא ַיּקִ  ַעד. ּבְ
ַכח ּתְ ָזן ִמּמֹוָחא ִעָלָאה, ְּדִאׁשְ ְּדֹכָלא ִאּתְ ּ ְּסִתיָמָאה ְדֹכָלא, ּ לון ִמֵלי. ּ ּכְ ְּוַכד ִיְסּתַ ּּכָֹלא , ּ

ָדא ָדא ְוָדא ּבְ ר ָדא ּבְ   .ִּאְתְקׁשַ

א ֲחֵזי מֹוָחא, ּתָ יָקא ְסִתיָמא ּבְ ד ַאְנִהיר ַעּתִ א, ּכַ ֶדֶרך ֹנַעם ְיָי, ּומֹוָחא ַאְנִהיר ְלִלּבָ . ּּבְ
א. ְּוָדא הוא ּכַֹח ְיָי, ְוָהא אֹוִקיְמָנא יָקא ַקִדיׁשָ ַּההוא ֵחיָלא ְדָאֵתי ֵמַעּתִ ּ ְּסִתיָמא ְדָכל . ּ

י ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ִּיְגַדל ָנא. ְסִתיִמין י ְוִיְסּגֵ ְּדִיְתְרּבֵ ּ ּ א. ּ ך ְלַתּתָ ר . ְְוִיְתְנִגיד ְוִיְתְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ
ְרּתָ ָמה ְדאוְקמו, ִּדּבַ ּּכְ ּ ְתָרִאין, ֵלאֹמר. ָהּ ל ָדִרין ּבַ ְּלָעַלם וְלָעְלֵמי , ְּלֵמיַלף ֵמָהָכא ּכָ

א, ֵלאֹמר. ָעְלִמין ֲעָתא ְדַעְקּתָ ׁשַ ֲעָתא ִדְרָווָחא, ְּלֵמיַמר ָדא. ְּלֵמיַמר ְלָדא ּבְ ׁשַ ּוַמאי . ּּבְ
ְּיָי ֶאֶרך ַאַפִים ְוגֹו. ּהוא   .ְּוָהא אֹוִקיְמָנא ִמֵלי', ְ

י ִי אן, ְצָחקָאַמר ִרּבִ י ִחָייא. ֱאֶמת ֲאַמאי ָסִליק ִמּכָ ְרמו ֵליה , ָּאַמר ִרּבִ ִּאיּנון ּגָ ּ ּ
אן ִליק ִמּכָ ה, ְּדִאְסּתָ ר ָנׁש מֹוֵדד ּבָ ַההוא ִמָדה ְדּבַ ְרַמְייהו ּבְ רו ּגַ ְקרו ִדּבְ ׁשִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ מֹוְדִדין , ּ

ָלקו. ֵּליה ַאר ָאֳחֵרי ִאְסּתְ ה ְלֵמיְמִריְנהוְּדָלא ָיִכ, ְּוֵכן ׁשְ ְרמו, ּיל ֹמׁשֶ ִגין ְדִאיּנון ּגָ ּּבְ ּ ּ .
ְדָבֶריך י ּכִ ׁש, ָָסַלְחּתִ ְדָבֶריך ַמּמָ ֲערו ַחְבַרָייא, ָּכִ ְּוָהא ַאּתְ ַמר, ּ אמר המגיה כך (. ְוָהא ִאּתְ

מצאתי בהעתקות אשר לפני ומתוך הלשון נראה שחסר התחלת המאמר וגם במקומות אחרים 
  )זה לא רציתי להשמיטו מן הספר להגדיל תורה ולהאדירממנו חסר ועם כל 
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ָּדא ִעם ָדא ְדַמת ְדָנא, ּ ַּמה ְדָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלַמְלָלא ִמּקַ ַּנְפקו ֵמַהִהיא ִפְתָחא. ּּ ְּוָיְתבו , ּ
חֹות ִאיָלִנין ִגְנָתא ּתְ ָּאְמרו ָדא ְלָדא. ּבְ יָון ַדֲאָנן ָה, ּ ל ָדא, ָכאּּכֵ ִּאי ֵנמות , ְּוָחֵמיָנן ּכָ

ַּוַדאי ֵניעול ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָהָכא ּ יָנָתא ַנְפַלת ָעַלְייהו. ָּיְתבו. ּ ָהא , ַאְדָהִכי. ְּוַדְמכו. ּׁשֵ
ּקומו פוקו ְלגֹו ַפְרֵדס , ָאַמר לֹון, ְוַאְתַער לֹון )א''ב ע''דף קס(, ַּההוא ְמָמָנא ָאָתא ּ ּ ּ ּּ ּ

ָּחמו ְלִאֵלין ָמאֵרי ִמְקָרא, ְּפקוַנ. ְּדַאְבָרא ַההוא ְקָרא, ּ ַּדֲהוו ַאְמֵרי ּבְ ּ  )ד''במדבר י(, ּ
ּמו ר ַהֶזה ִיּתַ ְדּבָ ּמִ ּּבַ ֲאָתר ַאֲחָרא ָלא, ּ ם ָימותו. ָהא ּבַ ְּוׁשָ ֲאָתר ַאֲחָרא ָלא, ּ ְוָדא , ָהא ּבַ

גוִפין ָמִתין ָלא, ּּבְ ִנׁשְ ְנ, ֲאָבל ּבְ ַגְווָנא ִדְבֵני ּגִ   .ָתאּּכְ

ּפוקו, ָּאַמר לֹון ַההוא ְמָמָנא ּ ֲהֵדיה. ּ ַּנְפקו ּבַ ַמְעּתון ִמִדי ְלגֹו ַההוא , ָאַמר לֹון, ּ ּׁשְ ּ
א ַמְעָנא ְדָהא ַחד ָקָלא ֲהָוה ָאַמר, ָּאְמרו. ַּדְרּגָ , ַּמאן ְדָקַצר. ִּיְתְפַסק, ַּמאן ְדָפַסק, ּׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2285דף [ -ּ

, ָאַמר לֹון. ָלא, ָּאְמרו. ְּיַדְעּתון ַמאי ַהאי, ןָאַמר לֹו. ְִיְתֲאָרך, ַּמאן ְדָקַצר. ִיְתַקָצר
ָרא ַרְבְרָבא ֲּחִמיּתון ַההוא ִנׁשְ ִבין, ּ ט ֲעׂשָ ְּוַההוא ְינֹוָקא ְדָקא ְמַלּקֵ י ִאיָלִאי ִדְנִציִבין , ּ ִּרּבִ

ּהוא וְבֵריה. ֲהָוה ּ א ָדא, ּוָמָטא ָהָכא, ּ ֵריה ְמַעְרּתָ ְּוָחָמא הוא ִוינֹוָקא ּבְ ּ יָו, ּ ּן ְדָעאלו ְלגֹו ּכֵ ּ
ְָחׁשוך ל, ּ ּוִמיתו, ָּלא ָיִכילו ְלִמְסּבַ ּ.  

ֵריה ְּוַההוא ְינֹוָקא ּבְ יה ִדְבַצְלֵאל, ּ ָכל יֹוָמא ָקּמֵ ַּקְייָמא ּבְ ּ ִתיְבָתא , ּ ֲעָתא ְדָנִחית ִמּמְ ׁשַ ּּבְ
ַלת ִמִלין, ִּעָלָאה יה ּתְ ְּוָאַמר ָקּמֵ ָרִזין , ּ ַצְלֵאל ּבְ ח ּבְ ְּדָכל , ְּסִתיִמין ְדָחְכְמָתאַעד ָלא ִיְפּתַ

ִּמלֹוי ָרִזין ְסִתיִמין ִאיּנון ָ ְדַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך)ישעיה סד(, ּ ּ , ּ ְדָאַמר)מאן(ַהאי . ּ
ַּמאן ְדָפַסק ִיְתְפַסק ַּמאן ְדָפַסק ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ֵטִלין, ּּ ִּיְתַפְסקון ָחיֹוִהי , ַּעל ִמִלין ּבְ ּ ּ

ַההוא ָעְלָמא,  ָעְלָמאֵמַהאי ְּוִדיֵניה ַקְייָמא ּבְ ְוָלא , ַּמאן ְדָקַצר ָאֵמן, ַּמאן ְדָקַצר ִיְתַקָצר. ּ
יה ּגֹו ַנְייָחא ַּמֲאִריך ּבֵ ִּיְתְקַצר ֵמַחִיין ְדַהאי ָעְלָמא, ְ ְַמאן ְדָקַצר ִיְתֲאָרך. ּ ַּמאן ְדָאַמר , ּ

ִּאְצְטִריך ְלַחְטָפא ָאֶלף, ֶאָחד ָּרא ְקִריָאה ִדיֵלהּוְלַקּצְ, ְ ָלל, ּ ַהאי ָאת ּכְ ב ּבְ ּוַמאן . ְוָלא ְיַעּכֵ
ְּדָעִביד ָדא   .ִּיְתָאְרכון ַחָייו, ּ

ָּאְמרו ֵליה ֵרין ִאיּנון, ּּתו ָאַמר, ּ הו, ּּתְ ף ּבְ ּתַ ּתְ ָלָתא, ַּוֲחָדא ִאׁשְ ְוַכד ֲהוֹו . ְּוִאיּנון ּתְ
ָלָתא ָרֵאלִּאֵלין ּתְ, ָאַמר לֹון. ִּאיּנון ַחד, ּתְ ַמע ִיׂשְ ָמָהן ִדׁשְ ְּדִאיּנון ְיָי ְיָי, ֵּרין ׁשְ ֱּאֹלֵהינו . ּ

הו ף ּבְ ּתַ ּתְ ַפְנָקא, ִּאׁשְ ְּוִאיהו חֹוָתָמא ְדגוׁשְ ּ ּ ִיחוָדא . ֱאֶמת, ּ ֲחָדא ִאיּנון ַחד ּבְ ָרן ּכַ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ
  .ֲחָדא

ֵרין ִאיּנון ְוַחד ִאְתַהָדר, ּּתו ָאַמר ִליט. ּּתְ ד ׁשַ ְדֵפי רוָחא. ּּכַ ָּטאס ַעל ּגַ ָמאָתן , ּ אט ּבְ ְוׁשָ
ר, ֶאֶלף רוִבים, ָאַמר לֹון. ְוִאְתָטּמַ ֵרין ּכְ ִּאֵלין ּתְ ִריך הוא, ּ א ּבְ הו קוְדׁשָ ְּדֲהָוה ָרִכיב ּבְ ּ ּ ְּ .

ּוִמן יֹוָמא ְדַאְגִניז יֹוֵסף ֵמֲאחוי ּ ְנָי, )א חד''ס(ַּאְגִניז ִאיהו , ּ י ּבִ ַאר ַחד ְלַגּבֵ ּתְ ֲהָדא , ִמיןְוִאׁשְ
ְנֵפי רוַח)תהלים יח(, ּהוא ִדְכִתיב רוב ַוָיֹעף ַוֵיֶדא ַעל ּכַ ּ ַוִיְרַכב ַעל ּכְ ּּ ָמאָתן ֶאֶלף . ּ ְוַאְגִניז ּבְ

ר ַּההוא ְדָרִכיב ָעֵליה, ָעְלִמין ְוִאְתָטּמַ ּ ִניִזין, ּ ְּדִאיּנון ָמאָתן ֶאֶלף ּגְ ִּאיּנון ִדיֵליה, ּ ּ ִריך , ּ ְּבְ

  .ּהוא

ּפוקו ֵמ ּ ִאין ַאּתון, ָהָכאּ . ּ ֲחָדא ְוַנְפקו)אחרא(ָּיַהב לֹון ַההוא ְמָמָנא ַווְרָדא , ַּנְפקו, ַּזּכָ
א ים פום ְמַעְרּתָ ד ַנְפקו ַאְסּתִ ּּכַ ָלל, ּּ ָרא. ְוָלא ִאְתֲחֵזי ּכְ ָּחמו ַההוא ִנׁשְ ְּדֲהָוה ָנִחית , ּ

א ַאֲחָרא, ֵּמַההוא ִאיָלָנא ַההוא ַווְרָדאַאְרח. ְוָעַאל ּגֹו ְמַעְרּתָ ּו ִאיּנון ּבְ ּ ּ ּ ן, ּ ּמָ , ְּוָעאלו ּתַ
א ָרא ַאפום ְמַעְרּתָ חו ַההוא ִנׁשְ ּכָ ַּאׁשְ ּ ֵאי ְקׁשֹוט ַחְבִרין, ּּ ָּאַמר לֹון עולו ַזּכָ ְּדָהא ָלא , ּ

ֲּחֵמיָנא ֶחְדָוה ְדַחְברוָתא כו, ִּמן יֹוָמא ַדֲאָנא ָהָכא, ּ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

ָּעאלו ָמאטו ַלַפְרֵדס ַא ּ ֲהַדְייהו, ֲחָראּ ָרא ּבַ ְּוַההוא ִנׁשְ י ִאיּנון ָמאֵריהֹון , ּ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ ּ
ָנה ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ְּדִמׁשְ ָרא ּבְ ִּאְתַהָדר ַההוא ִנׁשְ ּ ּ ְלבוׁש ְיָקר, ּּ ָווַתְייהו, ּּבִ ְוָיִתיב , ְּמַנֲהָרא ּכְ

ֲחָדא הֹון ּכַ ָּאַמר ְלִאיּנון ְדַיְתֵבי, ִעּמְ ָּקר ְלָמאֵרי ַמְתִניָתא ְדָאתו ָהָכאָּהבו ְי, ּ ְּדָהא , ּ
ְייהו. ָּמאֵריהֹון ַאְחֵמי לֹון ְפִליָאן ַרְבְרָבן ָהָכא כו ִסיָמָנא, ָּאַמר ַחד ִמּנַ . ָּאְמרו ִהין. ִּאית ּבְ

ֵרין ְוָרִדין ַּאִפיקו ּתְ הו, ּ ְּוַאְרחו ּבְ א, ָּאְמרו. ּ יבו ָמאֵרי ְמִתיְבּתָ ֵאי, ּּתִ יבו ַזּכָ ,  ְקׁשֹוטּּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]2286דף [ -ּ

הו ֲּאִחידו ּבְ ֲעָתא. ְּוָיְתבו, ּ ַהִהיא ׁשַ ָלִתין ֲהָלכֹות, ּבְ ן ּתְ ּמָ ְדַמת , ּאֹוְלפו ּתַ ְּדָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ִמּקַ
  .ְּוָרִזין ַאֲחָרִנין ְדאֹוַרְייָתא, ְּדָנא

  ]ב''ב ע''דף קס -' גזוהר חלק [

י ִאיּנון ָמאֵרי ִמְקָרא ָּאַהְדרו ְלַגּבֵ חו, ּ ּכָ י )תהלים פב(, ּ ַדֲהוֹו ַאְמֵריַּאׁשְ  ֲאִני ָאַמְרּתִ
ְלֶכם ם וְבֵני ֶעְליֹון ּכֻ י. ֱּאֹלִהים ַאּתֶ ִמיָעה, ֲאִני ָאַמְרּתִ ָיה ַלּשְׁ ֲעָתא ְדַאְקִדיְמּתון ֲעׂשִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ .

ם ְוגֹו ַתר ֵיֶצר ֵהַרע. 'ְּדָהא ֱאֹלִהים ַאּתֶ ְכּתון ּבָ יָון ְדַאְמׁשִ ּּכֵ ָאָדם ּתְ, ּ ּמותון ְוגֹוָאֵכן ּכְ ַמה . 'ּ
ל ָאָדם ָאִחית ֵליה ְלַעְפָרא ַגִויה, ִּמיָתתֹו ׁשֶ ִגין ְדִיְתְמֵחי ַההוא ֵיֶצר ָהָרע ִדי ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ְּוַההוא , ּ

ֵּיֶצר ָהָרע ִאיהו ְדִמית ַגִויה, ּ ל ּבְ ְּוִאְתַעּכָ  )ב''ב ע''דף קס(. ּ

ָּאַמר ַההוא ָסָבא ְדָעַלְייהו ּ ִתיב, ּ ר ַהֶזה, ּאוף ָהָכא ּכְ ְדּבָ ּמִ ם ִיְפלו ּבַ ּוִפְגֵריֶכם ַאּתֶ ּ ַמאי . ּּ
א, ָּדא ֵיֶצר ָהָרע. ִּפְגֵריֶכם ִליל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָ כו. ּ ֶּחְסרֹוִנין ְדִאית ּבְ ְּדֵיֶצר ָהָרע ָנִחית , ּ

ִדיר ְלֶחְסרֹוָנא ּקֶֹדׁש ַמֲעִלין ְוָלא מֹוִריִדין. ְוָלא ָסִליק, ּתָ ְמָסֲאבו מֹוִר, ּבַ ִדירּּבִ ְוָלא , יִדין ּתָ
ְּוַעל ָדא ִאְקרון ִפְגֵריֶכם. ַמֲעִלין ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֶּחְסרֹוִנין ִדְלכֹון, ּ ר )שמואל א ל(ּכְ  ֲאׁשֶ

ַחל ְוגֹו רו ֵמֲעבֹור ֶאת ַהּנַ ִּפּגְ יב ִיְפלו, ּסֹוָפא ִדְקָרא אֹוַכח', ּ ִּדְכּתִ ְפלו, ּּ ְּוָלא ּתִ , ְּוַעל ָדא. ּ
ר ַה ְדּבָ ּמִ ם ָימותוּבַ ּמו ִאיּנון ְפָגִרים ְוׁשָ ֶּזה ִיּתַ ּ ּ ּּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִגין ִדְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

יָצָאה ְלָהֵני ְפָגִרים ֵמָעְלָמא   .ְלָעַלם, ְּלׁשֵ

י ִאיָלִאי ֵאי ְקׁשֹוט, ָּאַמר ְלהו ִרּבִ ּעולו ְוֶתֱחמו, ַזּכָ ּ ְּדָהא ְרׁשו ִאְתְמַסר ְלכו, ּ ּ ְלֵמיָעל , ּ
א ְפִריָסאַעד  ַּההוא ֲאָתר ְדָפרֹוְכּתָ ּ ָאה חוָלֵקכֹון. ּ א ֲחָדא. ַּזּכָ ָּקמו ְוָעאלו ּגֹו דוְכּתָ ּ ּ ַּוֲהוו , ּ

ָדה ן ָמאֵריהֹון ְדַאּגָ ּמָ א, ּּתַ ְמׁשָ ְנִהירו ְדׁשִ ְּוַאְנֵפיהֹון ְמַנֲהָרן ּכִ ּ ָּאְמרו ַמאן ִאֵלין. ּ ָאַמר . ּ
ָדה, ְלהֹון ִּאֵלין ָמאֵריהֹון ְדַאּגָ ְדָקא ֵיאֹות. ּ ָכל יֹוָמא ְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא ּכַ ְּוָחָמאן ּבְ ּ , ַּקְיימו. ּ

אֹוַרְייָתא ין ּבְ ָמה ִמִלין ַחְדּתִ ָמעו ּכַ ּוׁשְ ּ ְּוָלא ִאְתְיִהיב לֹון ְרׁשו ְלֵמיַעל ְלַגַוְייהו, ּ ּ.  

י ִאיָלִאי א ַאֲחָרא ְוֶתחמו, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּעולו ְלדוְכּתָ ּ ּ א ַאֲחָראָּעאלו ְל. ּ ְנּתָ ְּוָחמו , גֹו ּגִ
ָראן ִקְבִרין ּוִמַיד ֵמִתין, ּאוף ָהִכי ּכָ ין. ּ גוִפין ְמַנֲהָרן ַקִדיׁשִ ּוִמְתַהְדִרין ַחִיין ּבְ ּ ּ , ָּאְמֵרי ֵליה. ּּ

ָכל יֹוָמא, ָּאַמר ֵליה. ַמאי ַהאי ָּדא ַעְבֵדי ּבְ ָלא ַההוא זוֲהָמא ּבִ, ּ ְכֵבי ִמְתַעּכְ ּוִמַיד ְדׁשַ ּ ּ א ּּ יׁשָ
ַקְדִמיָתא ילו ּבְ ְּדַקּבִ ין ְמַנֲהִרין, ּ גוִפין ַחְדּתִ ְּוַקְייִמין ִמַיד ּבְ ין ְדַקְייֵמי , ּ ִאיּנון ּגוִפין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ
ַּעל טוָרא ְדִסיַני ַגְווָנא ְדַאּתון ָחָמאן, ּ ּּכְ ְלהו ַעל טוָרא ְדִסיַני, ּ ַּקְיימו ּכֻ ּ ּ ָלא , ּּ גוִפין ּבְ ּּבְ

יכו ָעַלְייהו ֵיֶצר ָהָרע, ַללִּלְכלוָכא ּכְ יָון ְדַאְמׁשִ ּּכֵ ּ גוִפין ַאֲחָרִנין, ּ ִּאְתֲהָדרו ּבְ ְּדגוִפין , ּ ּ
ּּגוִפין נוְכָרִאין, ַקְדָמִאין ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים )שמות לג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ֵני ִיׂשְ לו ּבְ ּ ַוִיְתַנּצְ ּ

  .ֵמַהר חֹוֶרב

ַער ָנ, ָקָלא ִאּתְ ָּהא ָאֳהִליָאב ָקִאים ַעל ִקיוֵמיה, ּׁשוִּזילו ִאְתּכְ ּ ְדָרִאין , ּ ְּוָכל ִאיּנון ַקּתֶ
יה ְלהו. ַּקּמֵ ֲעָתא ָפְרחו ּכֻ ְּלׁשַ ּּ א, ְּוָלא ָחמו ִמִדי, ּ ְנּתָ חֹות ִאיָלִנין ְדּגִ ְלחֹוַדְייהו ּתְ ֲארו ּבִ ּתָ ִּאׁשְ ּ ּ .

ָּחמו ִפְתָחא ַאֲחָרא ן, ּ ּמָ ן, אָּחמו ֵהיְכָלא ֲחָד, ָּעאלו ּתַ ּמָ ָּעאלו ְוָיִתיבו ּתַ ֵרין עוֵליִמין . ּ ּּתְ
ן ּמָ ָכל ִזיֵני ִציוִרין וְגָווִנין ְדָעְלָמא, ָּזְקפו ַעְייִנין. ֲהוֹו ּתַ ָמא ּבְ ָנא ְמֻרּקְ ּכְ ְּוָחמו ַחד ַמׁשְ ּ ּ ּּ ,
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ָצא ְּוָעֵליה ְפֵריס ְפִריָסא ִדְנהֹוָרא ְמַנּצְ ּּ ּכְ, ּ וכפון תרין מלין (ָלא ְּדָלא ַיְכִלין ַעְייִנין ְלִאְסּתַ

לום, )חמו גו ההוא משכנא עד אתר פרוכתא פריסא דלא חמו ן וְלָהְלָאה ָלא ָחמו ּכְ ּמָ ִּמּתַ ּ ּ.  

ינו אוְדִנין ַּאְרּכִ ָמעו ַחד ָקָלא ְדֲהָוה ָאַמר, ּ ּוׁשְ ּ ַצְלֵאל ְרִביָעָאה ִאיהו ִלְנהֹוִרין , ּ ּּבְ
ְּסִליקו ִדְלֵעיָלא. ֹּוִרין ְדָאָדם ַקְדָמָאהּיֹוֵסף ְרִביָעָאה ִאיהו ּגֹו ְנה. ִּעָלִאין ּ ֲּחִביָבא ְדֹכָלא, ּ ּ .

ִתיב ּקֶֹדׁש ְוגֹו)במדבר כח(, ָּעֵליה ּכְ ל ְוָחֵמי. ' ְוִנְסּכֹו ְרִביִעית ַהִהין ּבַ ּכַ ִּיְסמון , ַּמאן ְדִיְסּתָ
ל. ֵּעיֵניה ּכַ ִפיף, י ְסֵריִּאיָלָנא ְדַתְמֵנ. ָּחֵמי ְוִאְתְפַתח, ַּמאן ְדָלא ִיְסּתָ ד ּכָ ִיְזקֹוף , ּכַ

ִפיף. ְּוִיְתְקַיים א ָאִכיל ֵליה, ִאי ָלא ּכָ יׁשָ רוִבין ְלגֹו. ִּחְוָיא ּבִ ֵרין ּכְ ַּמאן ְדָעאל ּתְ ְּרעוֵתיה , ּ ּ
ָּרִחיק ֵמְרעוֵתיה, ַּמאן ִדְמַעֵיין. ִאְתָעִביד ָנא ְדַרְבָיא. ּ ָלא, ָּקְרּבְ ִלים ְלִאְתַקּבְ ָּפַסק ַההוא. ׁשְ ּ 

  .ָקָלא

ֵרין עוֵליִמין ָּאְמרו ִאיּנון ּתְ ּ ַוְייכו, ּ ּגַ ֵרין . ָּאְמרו ִהין. ִּסיָמָנא ִאית ּבְ ַּאִפיקו ִאיּנון ּתְ ּ ּ
הו, ְוָרִדין ַּאְרחו ּבְ יבו, ּ ָּאְמרו ּתִ ֵרין ִמִלין, ּ ְמעון ּתְ ַּעד ְדִתׁשְ ּ יִקין, ּ ָרִזין ַעּתִ ִמּגֹו ָמאֵרי , ּבְ

א ִד, ְמִתיְבּתָ ַגַוְייכוִויהֹון ּתָ ָרָזא ּבְ ּיר ּבְ   .ָּאְמרו ֵהן. ּ

ְמעֹון י ׁשִ ל ָהֵני ִמִלין, ָאַמר ִרּבִ ְּוָכל ַמה ְדָחמו, ּּכָ ְתבו, ּ ִתיב , ְּוַכד ָמטו ָהָכא. ּּכַ ֲהָוה ּכְ
ְמָרה ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני)תהלים לט( א. ּ ֶאׁשְ ִאיְלָנא ַלֲאִבי ַאּבָ ָמה ֲהוֹו ִאיּנ, ַוֲאָנא ׁשָ ּון ּכַ

ֵרין ִמִלין ִרי, ּּתְ ְָוָאַמר ִלי ַחֶייך ּבְ ֵרין ִמִלין, ּ ִּאיּנון ּתְ אנו ָעְלִמין, ּ ַמאן , ְּוָחִריבו ָעְלִמין, ּּבָ
הו ׁש ּבְ ּמָ ּתַ ְּדִאׁשְ ּ.  

ֵרין ִמיִלין ְמעו ִאֵלין ּתְ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ ָּאְמרו ִאיּנון ְינוֵקי, ּ ּ ּפוקו פוקו, ּ ּ ּ ּּ ֵּלית ְלכו ְרׁשוָתא , ּ ּ
ַמע יר ְלִמׁשְ ְייהו. ַיּתִ ַּאִפיק ַחד ִמּנַ פוַח ֶאָחד, ּ ּּתַ ָדא, ְוָאַמר. ְוָיַהב לֹון, ּ ַּאְרחו , ַּאְרחו ּבְ

יה לום, ְּוַנְפקו, ּּבֵ ל ְדָחמו ָלא ַאְנׁשו ּכְ ּוִמּכָ ּ ּ ּ   .ַּנְפקו. ּ

  ]א''ג ע''דף קס -' גזוהר חלק [

ַדְרִני ְלכו, אַּחְבַרָיי, ָאָתא ָאַמר לֹון, ָהא ְמָמָנא ַאֲחָרא י ִאיָלִאי ׁשָ ּּתֹוֵריכו ֵליה , ִּרּבִ ּ
א ָּהָכא ַאפום ְמַעְרּתָ ְּוהוא ֵייֵתי ְויֹוַדע ְלכו ִמִלין ִעָלִאין ְדָלא ְיַדְעּתון, ּ ּ ּ ּּ ַבע ִמּגֹו . ּ ְּדִאיהו ּתָ ּ

א )א''ג ע''דף קס( ִּדיֵהא ֵליה ְרׁשו ְלַגָלָאה ְלכו ִמִלין, ְמִתיְבּתָ ּּ ּ ּ ֲּהֵדיה ְואֹוִריכו ַּנְפקו ּבַ. ּ ּ
א ַּאפום ְמַעְרּתָ ַּוֲהוו ְמַהְדִרין ִמֵלי ָדא ְלָדא, ּ ן, ּּ ּמָ ל ַמה ְדָחמו ְואֹוִלפו ּתַ ִּמּכָ ּ ּ.  

י ִאיָלִאי ָאָתא, ַּאְדָהִכי א, ָהא ִרּבִ ְמׁשָ ׁשִ א. ָנִהיר ּכְ ַמְעּתָ א ׁשְ . ָּאַמר ֵליה אֹוַרְייָתא ַחְדּתָ
ּוְרׁשו ָי, ָּאַמר לֹון ַוַדאי ֲּהבו ִלי ְלֵמיַמר ְלכו ִמֵליּ ּ א. ּ ֲחָדא ַאפום ְמַעְרּתָ ָרא ּכַ ִּאְתַחּבְ ּ ,

ִאין ַאּתון. ְּוָיְתבו ַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ָּאַמר לֹון ַזּכָ ְּדַאְחֵמי ְלכֹון ָמאֵריכֹון ּכְ ּ ְוָהא ֵלית , ּ
נו ְּלכו ְדִחילו ְוֶאְמּתָ ּ ּ י ִמָנן, ּ ָּאְמרו ַוַדאי ָהא ִאְתְנׁשֵ אּ ּוַתָווָהא ִאיהו ַעל , ּ ָאְרָחא ִדְבֵני ָנׁשָ ּ ּ

ַהאי טוָרא ל ַמה ַדֲחֵמיָנן ּבְ ּּכָ ּ.  

ֲּחִמיּתון ִאֵלין טוַרָיא, ָאַמר לֹון ּ ָרא, ּּ א ָדא ִדְבַמְדּבְ י ְלַעּמָ י ְמִתיְבּתֵ ְלהו ָראׁשֵ ּּכֻ ּ ּ ְּוָזכו . ּ
א ּתָ ַחִיין, ַהׁשְ ד ֲהוֹו ּבַ ַּמה ְדָלא ָזכו ּכַ ּ יְּוִאֵלי. ּ י ְמִתיְבּתֵ י , ן ֵריּשֵׁ ּתֵ ּבַ ֵריׁש ַיְרֵחי ְוׁשַ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ
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ּומֹוֲעַדָייא ֲהָנא, ּ י טוָרא ְדַאֲהֹרן ּכַ י ְלַגּבֵ ׁשֵ ּנְ ִּמְתּכַ יה, ּ ּוִמְתָעֵרי ְלַגּבֵ א , ּ ְוָעאִלין ּגֹו ְמִתיְבּתָ
ִּדיֵליה ן, ּ ּמָ ן ּתַ ּוִמְתַחְדׁשָ א ְדָנִח, ּ ַדְכיו ְדַטָלא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ יהּ ח ְרבו ְדָנִגיד , ּית ַעל ֵריׁשֵ ּוְמׁשַ ּ ּ
א, ָּעֵליה א ַקִדיׁשָ ין ִדְרִחיִמין ְדַמְלּכָ ִחדוׁשִ ְלהו ּבְ ן ּכֻ יה ִמְתַחְדׁשָ ְּוִעּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ַּעד ְדִאְקֵרי ָהָכא , ּּ

א ִדְרִחימוָתא ְּמִתיְבּתָ ּ.  

א ָכל ְמִתיְבּתָ ְטִמירו ָדִקיק ִמְתָעְפָפן, ְּוִאיהו ָנִטיל ּבְ ּּבִ א ִדְנהֹוָראּ ִרין ּגֹו ְמִתיְבּתָ ִנׁשְ , ּ ּכְ
ה א ְדֹמׁשֶ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ְלַבר, ְּוִאיִהי ְמִתיְבּתָ ְלחֹודֹוי וְכפום , ְוָלא ָעאִלין ְלגֹו, ּ ר ַאֲהֹרן ּבִ ּּבַ ּ
ָמא ׁשְ ֲעָתא ִאְקרון ּבִ   .ּׁשַ

ה ְּוֵלית ַמאן ְדָחֵמי ֵליה ְלֹמׁשֶ ְּדָהא ַההוא ַמְסְוה ְדַאְנפ, ּ ּ ּ ְּפֵריס ָקֵמיה, ֹויּ ַבע ֲעָנֵני . ּ ּוׁשְ
ה. ְּיָקר ַסֲחָרֵניה א ִמן ֹמׁשֶ ּתָ ַּאֲהֹרן ָקִאים ּגֹו ַפְרּגֹוָדא ִדְלּתַ ּוַפְרּגֹוָדא ָפִסיק. ּ ְּוָלא ָפִסיק , ּ

ַוְייהו ּגַ ּּבְ י. ּ י ְמִתיְבּתֵ א ְדַפְרּגֹוָדא ָדא, ְוָכל ֵריּשֵׁ ְּלַבר ִמָפרֹוְכּתָ ּ ָאר. ּ ַּבר ֵמִאיּנון ְל, ְוָכל ׁשְ
י ִדְנִהירו ְדאֹוַרְייָתא ְדִאְתַנֲהָרא. ֲעָנִנין ּוְכפום ִחדוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ   .ָּהִכי ְמָנֲהָרן ִאיּנון ֲעָנִנין, ּ

ְדִקיקו ִדְנהֹוָרא ְּוִאְתְקִליׁשו ּבִ ּ ַּעד ְדִאְתֲחֵזי ַההוא ַמְסְוה, ּ ּוִמּגֹו ַההוא ַמְסְוה, ּ ָחָמאן , ּ
יר  ל ְנִהיִרין ְדָעְלָמאְּנהֹוָרא ְדָנִהיר ַיּתִ ה. ִּמּכָ ְּוִאיּנון ַאְנֵפי ֹמׁשֶ ָלל. ּ ַּאְנפֹוי ָלא ִאְתָחזון ּכְ ּ ,
ר ַההוא ְנִהירו ְדָנִפיק ִמּגֹו ַההוא ַמְסְוה, ְּוֵלית ַמאן ְדָחֵמי לֹון ּּבַ ּ ּ ל ִאיּנון ֲעָנִנין, ּ ַתר ּכָ   .ּּבָ

ה ָאַמר ִמָלה ְסָתם ְלַאֲהֹרן יְּוַאֲהֹרן ָפִריׁש, ֹּמׁשֶ ַמה ָפִריׁש.  ְלַרְבְרֵבי ְמִתיְבּתֵ ָכל . ּּבְ ּבְ
יה ימו ִמּנֵ ִּאיּנון ַמּבוִעין ְדַאְסּתִ ּ ּ ּ ַע, ּ ד ָמָטא ִזְמֵניה ִדיהֹוׁשֻ ּּכַ א ִאיהו ְמָהָדר לֹון. ּ ּתָ . ְּוַהּשְׁ

ה ְפִליָאן ַכּמָ ל ִמָלה וִמָלה, ּּבְ ּוְמקֹוִרין וַמּבוִעין וְנָחִלין ְדַנְבִעין ִמּכָ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ין ַזְכָיין ְדַהאי ָדָרא ל ָנׁשִ ּּכָ ָהֵני ִזְמִנין, ּ ְלהו. ָּאָתאן ְלִמְרָים אוף ָהָכא ּבְ ּוְכֵדין ַסְלִקין ּכֻ ּּ ּ ,
ָרא ָדא ן ּגֹו ַמְדּבְ ִתְמרֹות ָעׁשָ ִּאְקֵרי יֹוָמא ְדִהלוָלא, ְּוַההוא יֹוָמא. ּּכְ תֹות . ּּ ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ין ּבְ ָנׁשִ

י ִמְרָים, יןּוְבֵליֵלי יֹוִמין ָטִב ְלהו ָאָתאן ְלַגּבֵ ּּכֻ יִדיָעה ְדָמאֵרי , ּ ְדלוָתא ּבִ ּתַ ְּוַיְדִעין ִאׁשְ ּ ּ
ָאה ָדָרא ָדא. ָעְלָמא ַּזּכָ ל ָדִרין ְדָעְלָמא, ּ ִּמּכָ ה. ּ א ְדֹמׁשֶ ִתיְבּתָ י , ַּנְפֵקי ִמּמְ ּוַפְרֵחי ְלַגּבֵ

א ִדְרִקיָעא ְּוִאיּנון ְדִאְתָחזון ַפְרֵח, ְּמִתיְבּתָ ּ ּ א ִעָלָאהּ י ְמִתיְבּתָ ִתיב. ּי ְלַגּבֵ ַּעל ַההוא ָדָרא ּכְ ּ ,
ְיָי ֱאֹלָהיו)תהלים קמד( ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   . ַאׁשְ

י ִאיָלִאי ְוָאַמר ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך)דברים יח(, ָּפַתח ִרּבִ ִמים ּתִ ם ְלָתִמים. ָ ּתָ ין ּתָ . ַמה ּבֵ
ִת ְ ִהְתַהֵלך ְלָפַני ְוְהֵיה ָתִמים)בראשית יז(, יבְבַאְבָרָהם ּכְ יר. ּ ִלים ַיּתִ ּתְ ִתיב , ַּיֲעֹקב ְדִאׁשְ ּכְ

יה ם)בראשית כה(, ּּבֵ ם.  ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ יה . ֲאַמאי ִאְקֵרי ִאיׁש ּתָ ַאר ּבֵ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ ּ
ַלל יה, ְּפסֹוֶלת ּכְ ְּדָהא ְפִריָעה ֲהָוה ּבֵ ּּ.  

ָמה ִאְת ִגין ְדַההוא )א פריעה הוה ביה דאתפרע''ס(, ְּפַרעּבְ י ֵמַההוא ְפסֹוֶלת ּבְ ּ ְוִאְתַדּכֵ ּ ּּ
אֵרי, ֲּאָתר ְדַאְתִקיף ִלְפסֹוֶלת ִּדְלגֹו ֲאָתר ִדְפִריָעה ׁשָ ָמאָלא , ִּאיהו ׁשֹור, ּ ִּדיוְקָנא ִדׂשְ ּ ּּ

ְּדֻכְרַסָיא ִדיֵליה ּ ם, ְּוַההוא ׁשֹור. ּ יָמא ִדְבִרית , ָּהא ְרִתיָכא ְדֻכְרְסָיאְּד. ִאְקֵרי ׁשֹור ּתָ ְּרׁשִ
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יה ם, ְּוַעל ָדא. ִּאית ּבֵ ַגִוויה. ַהאי ׁשֹור ִאְקֵרי ּתָ יה ּבְ ְּוַיֲעֹקב ָאִחיד ּבֵ ּ ּוְבַהאי ׁשֹור ָעִביד , ּ
ָלא, ְּפִריָעה ר זוֲהָמא ִדְפּסֹוֶלת ּכֻ ְּוַאְעּבַ ּ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף קס -' גזוהר חלק [

ַמְתִניָתא ִד ִתיבּּבְ ִתיב . ּ ַוִיְזּכֹור ֱאֹלִהים ֶאת ָרֵחל)בראשית ל(, ְבַצְלֵאל ּכְ ָרה ּכְ ׂשָ ּבְ
ִתיב ְזִכיָרה, ּ ְפִקיָדה)בראשית כא( ַיֲעֹקב. ֲאַמאי, ּוְבָרֵחל ּכְ ים ּבְ ִגין ְדָזכֹור ִאְתְרׁשִ ְּדִאיהו , ּּבְ ּ

ִלים ִרית ׁשְ ד , ּבְ ה.  ִאְתְייִליד יֹוֵסף)אתעביד(ּכַ ֲהֵדיהּכַ. ּוְבּמָ ְּדָלא ַיְתִקיף , ּד ָנַטל ׁשֹור ּבַ
ך. ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְוְבִגין ּכָ כֹור ׁשֹור)דברים לג(ִאְתְקֵרי יֹוֵסף , ּ כֹור ְדַההוא ׁשֹור ,  ּבְ ּּבְ דף (ּ

כֹור ׁשֹורֹו )ב''ג ע''קס   .)ודחי לההוא שור(, ְּדָנַטל ַיֲעֹקב ּבְ

ם, ּוַדאי םְוַיֲעֹק, ְּוַההוא ׁשֹור ׁשֹור ּתָ ִליט. ב ִאיׁש ּתָ ָּמאֵריה ְדֵביָתא, ִרּבֹון ְוׁשָ ְּדַההוא , ּ ּ
ַגִוויה אֵרי ּבְ ם ׁשָ ּׁשֹור ּתָ ְסָטר ָעְרָלה ְפִריָעה. ּ ִגין ְדִאית ׁשֹור מוָעד ּבִ ּּבְ ּ ְרִדיֵני . ּ ה ּגַ ְּוַכּמָ

יה ִּנימוִסין ַנְפִקין ִמּנֵ ִאָי, ּ ְתַרְייָתא ְדִאְקֵרי ׁשְ א ּבַ ַּעד ַדְרּגָ יִתין . ה''ּ ַּההוא ְדָאִפיל ּבֵ ּ
א, ְּדָעְלָמא ֵני ָנׁשָ הו ּבְ ְּדָלא ַדְייִרין ּבְ ּ ְּוֻכְלהו ַנְפָקא ֵמַההוא ׁשֹור מוָעד. ּ ּ ּ ִחּבוָרא . ּ ְּוָדא ּבְ

א יׁשָ ך . ַּדֲחמֹור ּבִ ְוְבִגין ּכָ ׁשֹור וַבֲחמֹור ַיְחָדיו)דברים כב(ּ ּ ֹלא ַתֲחרֹוׁש ּבְ ִגין ְדָלא . ּ ּּבְ
ָעָר   .ּא ְלהוְלַאּתְ

א ִדְבַצְלֵאל ּוְבַההוא ְמִתיְבּתָ ּ א, ּ ְתֵרין ְמִתיְבּתָ ם, ְוֵכן ּבִ ְעָלה ְדַההוא , ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ּּבַ ּ ּ
ם ּוַמאן ִאיהו א. ּתָ ֲחָדא. ו''ָּרָזא ְדָו' ּ א ּכַ ַלל ְדַכר ְונוְקּבָ ְּוַכד ֲהוֹו ּכְ ל ַאְתָוון , ּ ֵדין ָנִטיל ּכָ ּכְ

ן ֱאֶמת ְלַיֲעֹקב)מיכה ז(. ת'' ֶאֶמְּוִאיהו, ם''ִּאֵלין את ּתֵ ֲחָדא,  ּתִ א ּכַ ַלל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ ּ ,
ִלימו ְדֹכָלא ּׁשְ ּ ּ.  

ַּאְבָרָהם ָלא ִאְתְפַקד ַעל ְפִריָעה ם, ְוַכד ָעאל, ּ ין ִדיֵליה, ָעאל ְלַהאי ּתָ ּוְלגֹו ַדְרּגִ ּ ּ ּ ,
ֲחָדא ָים ְּדִאְקרון ּכַ ִמים. ּ ַלק ַאְבָרָהםְלָבַתר ִא. ְּוַהְיינו ּתָ ר ִעם , ְוָעאל ְלגֹו, ְּסּתָ ְוִאְתְקׁשַ

  .ְּיִמיָנא ִעָלָאה

ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך ַוַדאי ִמים ּתִ ּּתָ ָלָלא ֲחָדא, ָ ִמים ּכְ ָמה ְדִאיהו ּתָ ּּכְ ֵהא , ּ ּאוף ַאְנּתְ ּתְ
ִמים יה ּתָ יה ַוַדאי, ִּעּמֵ ִּעּמֵ ִמים. ּ ר ָנׁש ּתָ ָמה ִאְתָעִביד ּבַ ָמה . ם ָים''ֵהא ּתִָּדְי, ּבְ ם ּכְ ּתָ

ַמר ין ִדיֵליה ִאְקרון ָי''ָי. ְּדִאּתְ ין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ּם ּכָ ּ ּ ּ ּ ן ִמֵניה ְלָעְלִמין, ם''ּ ְּוָלא ִאְתָפְרׁשָ ּ .
ַגְווָנא ָדא)תרי נוסחי( ְּלַאֲעָדָאה ִמָנך ַדְרִגין נוְכָרִאין, ּ אוף ַאְנּתְ ּכְ ּ ָת, ְ ָרא ּבְ , ִמיםּוְלִאְתְקּשְׁ

ין ך ַדְרִגין ַקִדיׁשִ ְּלֶמיֱהִוי ּבָ ּ א, ָּרָזא ְדָים, ְ א ַקִדיׁשָ ָלא א. ם''ּתָ, ְּוַדְרּגָ . ָּרָזא ְדַיֲעֹקב' ְלַקּבְ
ָכל יֹוָמא ר ָנׁש ִאְצְטִריך ְלֶמֱהִוי ּבְ ׁש. ם''ם ָי''ּתָ, ְּבַ ַגְווָנא ָדא ַמּמָ   .ּּכְ

א ָפִריׁש ַמאן ְדָפִריׁש ּתָ ַּהׁשְ ְמִתיְב, ּ אּבִ ִפיָרא, ּתָ א ׁשַ ְּדִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ּ ִחָוורו, ּ ִּאיהו ּבְ ּ ְוָכל , ּ
ָמן ה וְמֻרּקָ ְווִנין ְמַנְצָצן ּבָ ּּגַ ׁש, ּ א ַמּמָ ְמׁשָ ִפירו ְוִחָוורו ְדׁשִ ַההוא ׁשְ ְּוִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ א . ּּ ּוְבַההוא ַיּמָ ּ

ִּדיָלה ִנין, ּ ְבִעין ׁשְ ֵכֶלתְּוַאִפי, ָּנְפָקא נוָנא ֲחָדא, ּגֹו ׁשִ ון ּתְ יה ּגֹוָ ון , ּק ִמּנֵ ְוִאיִהי ַנְטָלא ּגֹוָ
יַנת ֵליה, ָּדא ון, ְּוַתּקִ ַהאי ּגֹוָ   .ְּוִאְתַחְפָייא ְלַבר ּבְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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א ִדיָלה ון ְלבוׁשָ ָּלאו ְדַהאי ּגֹוָ ּ ּ ה)משלי לא(ְּדָהא , ּ ָמן ְלבוׁשָ ׁש ְוַאְרּגָ ּ ׁשֵ ֲּאָבל חוָפָאה . ּ ּ
ון הוא ִּדְלַבר ַהאי ּגֹוָ ַג. ּ ָנאּכְ ּכְ ָמא ְלגֹו, ְּווָנא ָדא ֲהָוה ַמׁשְ ִפירו ְמֻרּקָ ׁשְ ְּדכוֵליה ּבִ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ

ֵכֶלת)במדבר ד( ִליל ּתְ ּ וָפְרׂשו ֶבֶגד ּכְ ִגין ִדְתחֹות ָים ָדא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ִּאית ְמצולֹות , ּ
א, ם''ָי ַלל ְדַכר ְונוְקּבָ ּּכְ א ְלִאְסּתַ, ּ יׁשָ ָלאְוִאית לֹון ֵעיָנא ּבִ ִלין, ּכְ ּכְ ין , ְוַכד ִמְסּתַ ַזּמִ

ֵכָלא ון ּתְ ְלָטָאה, ְּלֵעיַנְייהו ּגֹוָ ְּוָלא ַיְכָלא ֵעיַנְייהו ְלׁשַ ָקַנת ְלגֹו, ּ ָווִנין , ְוִאיִהי ִאְתּתְ ָכל ּגְ ּבְ
ְדָקא ָיאות ָמן ּכַ ְּמֻרּקָ ְחָמן ְלד, ּ   .ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ִמְתּתָ

ר ָנׁש ְד ַגְווָנא ָדא ּבַ ּּכְ ִמים, ָלִביׁש ִציִציתּ ָכל יֹוָמא ּתָ ד, ם''ּתָ. ִאְתָעִביד ּבְ ָנַפִים ' ּבְ ּכְ
ְדָקא ָיאות ָנן ּכַ ְּמֻתּקְ ֵכֶלת ְדנוָנא, ם''ָי. ּ ַההוא ּתְ ּּבְ ּ א, ּ ין ְדַיּמָ ְבִעין ַדְרּגִ ְּדׁשִ ּ א , ּ יׁשָ ִסְטָרא ּבִ

א ֵל ר ָנׁש ָלא ָיִכיל ְלַאְבָאׁשָ ַהאי ּבַ ל ּבְ ּכַ ד ִאְסּתָ אּכַ יׁשָ ֵעיָנא ּבִ ם ָי. ּיה ּבְ ּוְכֵדין ִאיהו ּתָ , ם''ּ
ׁש ִתּקוָנא ֲחָדא, ִעם ְיָי ֱאֹלָהיו ַמּמָ א, ִּאיִהי ְלֵעיָלא, ּּבְ   .ְּוִאיהו ְלַתּתָ

ין ִעָלִאין ָלַקת ִאיִהי ּגֹו ַדְרּגִ ְּלָבַתר ִאְסּתָ ר ָנׁש. ּ ָלק ִאיהו ְלָבַתר , ּאוף ָהִכי ּבַ ִּאְסּתַ ּ
ְתִפִלין ין ִעָלִאיןּגֹו, ּבִ ּ ַדְרּגִ ְהֶיה ִעם ְיָי ֱאֹלֶהיך. ּ ִמים ּתִ ְָוַעל ָדא ּתָ יה וַדאי, ּ ִּעּמֵ ַּוַדאי . ּ

ֲעָתא ֲחָדא ׁשַ ִרְגָעא ֲחָדא, ּבְ ְקָנת ְלֵעיָלא, ּבְ א, ִּאיִהי ִאּתָ ָקן ְלַתּתָ ר ָנׁש ִאּתָ   .ּוּבַ

י ִאיָלִאי ל ִאֵלין ְדָהָכא, ָאַמר ִרּבִ ּּכָ ַגְווָנא ָדא, ּ ָנןּּכְ ִמים ִעם ְיָי,  ְמַתּקְ ל ַחד ּתָ . ְלֶמֱהִוי ּכָ
ּמו, ְּוַעל ָרָזא ָדא ר ַהֶזה ִיּתַ ְדּבָ ּמִ ּּבַ ַמר. ּ ַמר ְלִביׁש ִאּתְ יְמרון ְדַכד ִאּתְ ִּאי ּתֵ ָּהִכי הוא , ּ

א, ַּוַדאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִמים ִעם ְיָי ּבְ ל ַחד ּתָ ְּדֲהָוה לֹון ְלֶמֱהִוי ּכָ ןֲּאָתר ַדְיָי ׁשָ, ּ ּמָ , אֵרי ּתַ
יה ֲחָדא ִעּמֵ ַאִפין ּכַ ְּלֶמֱהִוי ַאִפין ּבְ ּ ָרא ָדא ְלַבר, ּ ַמְדּבְ ִמים ּבְ ל ַחד ֲהִוי ּתָ א ּכָ ּתָ ֲאָתר , ְּוַהׁשְ

ן ּמָ ְדָקא ָיאות, ָרִחיק ִמּתַ ֲהֵדיה ְלֶמֱהִוי ִעם ְיָי ּכַ ַאְנִפין ּבַ ל ַאְנִפין ּבְ ּכַ ְּדָלא ִיְסּתָ ּ ּ ּ ּּ ם . ּ ְוׁשָ
ָּימותו ָכל יֹוָמא,ּ ָמה ַדֲחִמיתון ְדַעְבִדין ּבְ ּ ּכְ ּ ּ ּ.  




