
  

  
  

  ֵסֶפר

  ַהרַהזֹ
  יִמיֹוַה

 
 

  יִמיֹור ַהַהד זֹוּימוִל
  הָנׁשָת ַהמֹו ְי354-ל קָלּחוְמר ַהַהזֹור ַהֶפֵס

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

v ָבט ׁשֶדחֹוְל יִמיֹור ַהַהזֹו   v ׁשְ
 

  א" תובבבית שמשק "עיה -ט "שבט תשס

 
 

 
 



 
  

  "חברה מזכי הרבים העולמי"
 מפעל עולמי להצלת הדת

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

 

CHEVREH MAZAKEI HARABIM HOILUMI 
MIFAL OILUMI L’HATZULAS HADAS 

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

  

  מצוה גדולה לזכות את הרבים
  זוהר היומיכל ספרי הלפרסם את ו

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

  וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים

com.gmail@com.hazohar 

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

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

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

011-972-548-436-784 



  
–– 

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

, שחרית[כל תפילה 
ילמדו , ]וערבית, מנחה

.מאמר זוהר ותיקונים 
, ליקוטי תורה טשערנוביל(

  )'הדרכה ז

 
לימוד הזהר הקדוש 
מציל את האדם 
ומשפחתו ממגפה 

 אמרי פנחס(.ושערורות
  )עג אות שער ו


 

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

ותנא קשות ורעות ומ
  .וחרבא וביזה מעלמא

  )א"רבני ירושלים תרפ(




 
, קול אומר קרא

מה אקרא כל "
 הכל ,"הבשר חציר

הם כבהמות 
  .שאוכלות חציר

וכל חסדו כציץ "
כל חסד , "השדה

שעושים לעצמם 
  .עושים

ואפילו כל אלו 
, שעוסקים בתורה

כל חסד שעושים 
  .םלעצמם עושי

באותו זמן ויזכור 
כי בשר המה רוח 
הולך ולא ישוב 

וזה הוא רוח , לעולם
  .המשיח

אוי להם מי 
שגורמים שילך לו 
מן העולם ולא ישוב 

שאלו הם , לעולם
שעושים את התורה 

ולא רוצים , יבשה
לעסוק בחכמת 

 שגורמים ,הקבלה
שמסתלקת נביעת 
' החכמה שהיא י

' ונשארת ב, ממנה
  .יבישה

רמים אוי להם שגו
עניות וחרב וביזה 

  .והרג ואבדן בעולם
וזה הרוח 

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

חכמה ובינה רוח 
עצה וגבורה רוח 

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

 
לימוד הזוהר בגירסא 
בעלמא בונה 

וכל שכן , עולמות
אם יזכה ללמוד 

 פירוש מאמר ולהבין
יעשה בו תיקון , אחד

, למעלה בשעה אחת
מה שלא יעשה 
בלימוד הפשט שנה 

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




 

לימודו כל השנה אינו 
כלום אם אינו מעטרו 
ביום אחד בלימוד 

כי שקול , הקבלה
  )שם(. הוא כנגד כולם

 
' אם קובע עת לה
, שעה אחד בכל לילה

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

  .במלכותא דרקיעא
  )שם(

 
לימוד ספר הזוהר 
, מרומם על כל לימוד

בשגם לא ידע מאי 
ואף שיטעה , קאמר

והוא . בקריאתו
  .ול לנשמהתיקון גד

א "מורה באצבע להחיד(
  )אות מד, א"זיע


 

הר ומוד הזיידי ל על
נעשה חשק לכל 

ם של ימודימיני ל
  .התורה הקדושה

  )קחן אות "שיחות הר(

 
אשרי הזוכה להיות 

הן , עמלו בתורה
הן בנסתר , בנגלה

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

את כל העולם כולו 
מן הדין ולקרב את 

  .הגאולה
נאום יצחק ירוחם בהגאון (

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



  ד"בס

  הוד והדר פעלם וצדקתם עומדת לעד

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

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

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

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

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

  .לתורה ולחופה ולמעשים טובים

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  והוא ימליץ טוב בעדינו אדונינו בר יוחאי

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

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

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

  הספר נדפס לזכות הרבים ונחלק בחינם לכל דורש ומבקש



ְּתִפָלה קֹוֶדם ִלמוד ַהֹזַהר ּ ּ ּ ּ  
ָלה ֵמָהֲאִריַז(   )ל"ַקּבָ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TvU 

  ֹוןּבִר

  ּוְבֵכן
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ל ֵסֶפר ַהֹזַהר  ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ּ ָנהּ ַמֲעַגל ַהׁשָ ּבְ

  

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

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

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

  .לומדים וגומרים כרך שלם

  :ואלו הן, מפתחות' עוד הוספנו ג

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

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

  .תיקונין של תיקוני זוהר

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

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

  . בכל העולם עד היוםח"תשס

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

  .ביומו

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

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



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1322דף [ -ּ

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

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

 קדושהוב טם של ספרי בע, ראשונים ואחרונים, תיקונים, זוהר הקדוש, מדרשים
ין אמירת ייקריים בענכללים יסודיים וע", 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, חדשזוהר , הקדוש
, "אמירת הזוהר כהלכתה"וספר , דהאי שתא" ברכת החמה"שיצא לאור לקראת 

  .לעורר אודות לימוד תורת הסודכדי 

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

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

v  
וכאן אנו מעתיקים קצת התעוררות מגדולי ישראל הראשונים והאחרונים 

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

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

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

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

  .  ומגלה להם סתרי תורה,הוד

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

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

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

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

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

  .  המרמז על הגאולה השלימה- ''בארץ

הנה מבואר מכאן  '', שכתב על כך,ה הקדוש''וכאור לעינים ביאורו של השל
עד שיבוא הדור האחרון בסוף הימים ' בור הזהר היה עתיד להיות גנוז וכושחי

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

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

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

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

  . מנא ליצלןמפני כל צרה רח

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

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

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

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

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

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

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

  .ושנה הפרי עץ חיים מאה פעמים ואחד

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

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

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

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

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

ו שלו כדרכו של היצר הוא פונה לכל אדם בשפת. 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

  .זה ביטול תורהכעת 

 מה לך ולספר הזוהר הקדוש , טוען, שעדין רחוק מקיום המצוות- לשלישי 
  !לא בשבילך כלל , זה? הזה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1325דף [ -ּ

 אסור לקרוא , טוען, המחפש כל טענה להתחמק מקיום חובותיו-לרביעי 
  .השמר נפשך והתרחק מזה הספר. ישתגע, ומי שיעיז! בספר הזוהר 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 שזה יעזור לפתוח את הלב לתורה ולזכך ,דפים בספר הזוהר' לקרא בכל יום מס
 כי ספר הזוהר הקדוש מלא וגדוש במוסר ומלהיב , והוסיף עוד ואמר.הנפש
נו י בעינאינואנחנו ר.  וזהו ספר המוסר הטוב ביותרשם יתברך לעבודת הביותר

 אשר היה מיקר את זמנו מכל יקר ודואג ,גדולי ישראל ממשאחד ממעשה רב מ
 שהורה לתלמידיו בעודם צעירים ,ומיצר על כל רגע של ביטול תורה חלילה

ך בעוד ניתן להאריך על כ. לימים לקבוע זמן בכל יום לקריאה בזוהר הקדוש
   . אך די בכך למבין,עובדות רבות

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

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

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

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

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

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

  . לצמוח מכך רק טובה וברכה לאדם עצמו ולכלל ישראל

v  
  :ממעלות העוסק בספר הזוהר בקצרה

  מקרב גאולת ישראל ברחמים  ♦

  מבטל גזירות קשות  ♦

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

  . מרחיק מעצמו כל המקטרגים ויצר הרע ♦

  . ישמר ממקרים רעים בעולם הזה ובעולם הבא ♦

  . דות רעותיינצל מתאוות רעות וממ ♦

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

  . 'עם היזכה לחזות בנו ♦

  . ניצל מטמטום הלב והופך לב האבן ללב מאיר ומבין ♦

  . זוכה להבין את לימודו ומתקיים בידו ♦

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

  . 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  ♦
 . וגשמי לשפע רב רוחני ייעתא דשמיאשהעוסק בתורתו יזכה בס

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

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

  .שם וממליצים טוב עליו

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

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

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

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

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

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

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

  'ה

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

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

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

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

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

ר יעקב קאפיל של "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  .רצט
  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

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

  והוא תיקון גדול לנשמה, שיטעה בקריאתו

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

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

דוש נורא לימוד הזוהר הק: נפש חיים .שא
  ונשגב מאוד הגם דלא ידע מאי קאמר

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

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

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

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

מירת הזוהר א: ל"ט ז"אמר הבעש .שג
  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 .שד
ספר הזוהר הלשון : מיםנשמתו בגנזי מרו

מסוגל לנשמה אף על פי דלא ידע מאי 
  קאמר

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

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

ח "אמרי דאמ, 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 .שה
מועיל קריאת דברי הזוהר : בליאזני )התניא

  הקדוש אף דלא ידע מאי קאמר

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

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

הלשון של הזוהר מסוגל לשכינתא   .שו
  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"יל הושתיקון ל(

שזוהר : אהרן מזיטאמיר' בשם הקדוש ר  .שז
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 

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

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

  )'מאמר ב' דרוש ה

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

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

  )'מונקטש אות ט

מי שלא ראה אור : ק מקאמארנא"הגה .שט
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 , הזוהר והתיקונים בשקידה
 ולא לא ראה מאורות מימיו,  מתוקים מדבשהזוהר

ועוד שהוא מטהר הנפש , טעם טעם התורה
שפתיים סגולה אפילו אמירה בעלמא מן ה, 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  .שי
היה לומד כבר מגיל תשע , שומע בקולי

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

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

  ")נוצר חסד"ספר , מקומרנא

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

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

 זוהרהלשון של ה: אור צדיקים  .שיב
  מזכך הנשמה

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

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

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

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

התיבות והדיבור של : שארית ישראל  .שיד
 זוהר הקדוש עצמן מקשרין את האדם לאין

  סוף יתברך
התיבות והדיבור של זוהר הקדוש עצמן מקשרין 

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

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

הזוהר נעשה חשק לכל מיני לימודים של 
 הלשון הקדוש של הזוהר -רה הקדושה התו

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

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

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

דברי הזוהר ותיקונים : ל יעקבסידור קו  .שטז
   מסוגלים לטהר הנשמה

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

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

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

יהיה רוב לימודו בזוהר אף בעל עסק גדול מי שהוא 
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 : רבי חיים הכהן  .שיח
  לזכך הנשמה ולהאירה בזוהר נפלא

יקרא הלשון , אפילו הכי, יןמי שלא זכה להב
מפני כי הלשון מסוגלת לזכך הנשמה ולהאירה 

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

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

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

צבי ' ר (.שון הזוהר מסוגל לזכך הנפשעל פי כן ל
  )'אות ט, א"הוספות מהרצ, א"מהרצ, אלימלך שפירא מדינוב

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

הם תיקונים גדולים לנשמה לתקן ... ויטאל
  כל הגלגולים

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

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

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

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

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

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

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

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

  זקן

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

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

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

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

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

  את הזוהר של אותה פרשה ואפילו לבחורים

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

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

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

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

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

 )כדורי

הר  בזכות לימוד הזו:כסא אליהו  .שכו
  הקדוש יבוא הגואל

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

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

  וגזירות קשות ורעות

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

  )א"שנת תרפ, רבני ירושלים(. ורעות

 הקדוש יצאו מן זוהרעל ידי ה  .שכח
  הגלות

ובגלל שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים  
 .ו על ידו מן הגלותיצא,  הקדושזוהרשהוא ספר ה

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  )'אות ג

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

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

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

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

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

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

  )א"ר הזקן הקצרים דף תקע"אמרי אדמומ( .הוא סגולה

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

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

  )ן סדר היום מרבי אהרן מקארלי-הנהגות צדיקים (

דף זוהר הקדוש : ערוגת הבושם  .שלו
   מילי בישאאליבא ריקניא מונע כל

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

הנהגות ישרות מרבי משה גרינוואלד מחוסט בעל 
  )ערוגת הבושם

ללמוד זוהר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .שלז
  בכל יום

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

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

  ) הדרכות מרבי מרדכי מטשערנאביל-הנהגות צדיקים (

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

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

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

  )מטשערנאביל

אחר : רבי מרדכי מטשערנאביל  .שלט
  התפלה ילמוד זוהר

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

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

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

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

ללמוד : רבי יוסף זונדל מסלאנט  .שמא
  בכל יום זוהר

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

ללמוד זוהר : רבי נחמן מטולטשין  .שמב
  דושהק

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

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

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

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

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

  )'אמונים אגרת ה

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

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

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

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

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

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

 )ז"שם כ(. 'בעזרת ה

 -ללמוד זוהר הקדוש כולו בכל השנה   .שמז
  חלקים הדפים כפי הימים של כל השנהמ

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

  )'כסא אליהו שער ד( .ואשריהם ואשרי חלקם

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

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

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

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

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

ויום וכבר נודע כי בזכות לימוד הזוהר הקדוש יבא 
  )'כסא אליהו שער ד( .ר"א כי"הגואל בב

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

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

 - עות ומותנא וחרבא וביזה מעלמאקשות ור
  בטל כל הצרים אותם עליונים ותחתוניםמ

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

  .כל הצרים אותם עליונים ותחתונים ויפר עצת אויבינו

לגמור : ק"א לפ"תרפרבני ירושלים  .שנ
  בארץ ובחוצה לארץ אלף סיומיםהזוהר 

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

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

מטעם רבנים הגאונים מארי " "לגאולה האמתית
אשר היא נעתקה למטה לשקוד "  קדישאדארעא

על לימוד הזוהר לגמור בארץ ובחוצה לארץ אלף 
  .סיומים

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

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

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

  .וקראתם דרור בארץונראה 

אם אינם לומדים קבלה : כסא מלך  .שנא
  מעכבים הגאולהו אורך גלותא גורם

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

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

חה לקרב חודש ימים בפשטי התורה כי גדול כ
  .הגאולה

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

  במלכותא דרקיעא
ג שם בכסא מלך כי לימוד הזוהר "ובתיקון מ

הקדוש בגירסא בעלמא בונה עולמות וכל שכן אם 
יזכה ללמוד ולהבין אפילו פירוש מאמר אחד 

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

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

, אי אפשר לטהר נשמתם רק בסמים יקרים
כי לשון הזוהר מסוגל , הר הקדושהיינו בזו

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

  בעולם הבאווממקרים רעים בעולם הזה 

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

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

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

ים סתרי תורה בבית אף תורה שיש זכות אם מחזיק
  .אם לא מבינים אותם

  )ח"אות י' כסא אליהו שער ד(

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

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

הקבלה מה שלא יעשה בלימוד חודש ימים 
  בפשטי התורה

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

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

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

י שיכול לקנות לו רב מ: כסא מלך .שנה
שילמדהו קבלה או חבר או מתוך הספרים 

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

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

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

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

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

 במלכותא דרקיעא

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

וכל , וד הזוהר בגירסא בעלמא בונה עולמותכי לימ
מאמר אחד יעשה ' שכן אם יזכה ללמוד ולהבין פי

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

בראיות לזה המפורשים מפי גבורות הקדוש עליון 
  .ל"האריז

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

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

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

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

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

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

  )'ת סג או"לתיקוני זוהר תיקון מ

רבי שמעון והחברים : זכירה לחיים .שנו
  יגינו עליו

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

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

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

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

העסק בספר הזוהר סגולה  :ל"האריז  .שנט
  להשגה

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

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

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

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

תיקון גדול לבעל : ל"שבחי האריז  .שסא
  תשובה

שבחי (. דול לבעל תשובההלימוד בזוהר הוא תיקון ג
 ).ל"האריז

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

 ).אות מד

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

 )שערים לבעל התניא

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

אז לעתיד , והר הקדוש בעולם הזההלומד בספר ז
א "זוהר פרשת וישב דף קפה ע(. א לא ישב בבושהולב

 ).ובפרטות בלקוטי תורה לבעל התניא פרשת צו, בכללות

סיוע רב : רבי אברהם מסלונים  .שסה
  להבנת נגלות התורה

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

מביא את האדם לאהבת : ז"הרמ  .שסו
  הבורא

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

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

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

רפואה : ק רבי פנחס מקוריץ"הרה  .שסח
  לרגלים

אמרי פנחס (. וצאת קוץוהוא רפואה לרגלים ולה
  )שער ט אות ג

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

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

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

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

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

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

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

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

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

והם בחינת הסודות להצילם , הקלע והחרב והרומח
והספר הזה עתיד ', חיבור זה כומרעתם ב
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והנה כל אותם שיזכו . להתפרסם בימי מלכא משיחא
' בטחנו שנהי' ובה, אליו יזכו לגאולה בעזרת השם

  )הקדמה השניה לספר אור החמה( .ר"אכיה, בכלל הזוכים
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  שבט לחודש "יומיהזוהר " מפתח
  1341...........................] בשנה119יום [סדר הלימוד ליום א שבט 

  1350...........................] בשנה120יום [סדר הלימוד ליום ב שבט 

  1360............................] בשנה121יום [סדר הלימוד ליום ג שבט 

  1371............................] בשנה122יום [סדר הלימוד ליום ד שבט 

  1381...........................] בשנה123יום [ט סדר הלימוד ליום ה שב

  1391.............................] בשנה124יום [סדר הלימוד ליום ו שבט 

  1401............................] בשנה125יום [סדר הלימוד ליום ז שבט 

  1411...........................] בשנה126יום [סדר הלימוד ליום ח שבט 

  1422...........................] בשנה127יום [סדר הלימוד ליום ט שבט 

  1432.............................] בשנה128יום [סדר הלימוד ליום י שבט 

  1442..........................] בשנה129יום [סדר הלימוד ליום יא שבט 

  1453..........................] בשנה130 יום[סדר הלימוד ליום יב שבט 

  1463...........................] בשנה131יום [סדר הלימוד ליום יג שבט 

  1473..........................] בשנה132יום [סדר הלימוד ליום יד שבט 

  1483..........................] בשנה133יום [סדר הלימוד ליום טו שבט 

  1494..........................] בשנה134יום [סדר הלימוד ליום טז שבט 
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  1504...........................] בשנה135יום [סדר הלימוד ליום יז שבט 

  1514..........................] בשנה136יום [סדר הלימוד ליום יח שבט 

  1524..........................] בשנה137יום [סדר הלימוד ליום יט שבט 

  1534............................] בשנה138יום [סדר הלימוד ליום כ שבט 

  1545.........................] בשנה139יום [סדר הלימוד ליום כא שבט 

  1556.........................] בשנה140יום [סדר הלימוד ליום כב שבט 

  1566..........................] בשנה141יום [סדר הלימוד ליום כג שבט 

  1576.........................] בשנה142יום [סדר הלימוד ליום כד שבט 

  1586.........................] בשנה143יום [סדר הלימוד ליום כה שבט 

  1596..........................] בשנה144יום [סדר הלימוד ליום כו שבט 

  1606..........................] בשנה145יום [סדר הלימוד ליום כז שבט 

  1617.........................] בשנה146יום [סדר הלימוד ליום כח שבט 

  1627.........................] בשנה147יום [סדר הלימוד ליום כט שבט 

  1637............................] בשנה148יום [סדר הלימוד ליום ל שבט 
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 ] בשנה119יום [סדר הלימוד ליום א שבט 

  ]ב''ד ע''דף קל -' בזוהר חלק [

ֲעָתא, ְוָתא ֲחִזי ַהִהיא ׁשַ ִכיְנ, ּבְ ֲהֵדי ׁשְ א ּבַ ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְלַתּתָ ַּיֲעֹקב וְבנֹוי ֲהוֹו ּבְ ּ אּּ . ּתָ
ית ִסְטִרין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ָרָזא ְדׁשִ ַּיֲעֹקב ֲהָוה ּבְ ּ ָרָזא ַחד, ּ ית . ּבְ ִדיוְקָנא ְדׁשִ נֹוי ֲהוֹו ּבְ ּּבְ ּ ּ

ָאה ּתָ ָעא ְלַגָלָאה לֹון ַההוא ֵקץ. ִּסְטִרין ְדָעְלָמא ּתַ ְּוִאיהו ּבָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּּ ְּדִאית ֵקץ , ּּכְ
א : ֵּקץ ַהָיִמין. ְּוִאית ֵקץ ַהָיִמים, ּ ֵקץ ַהָיִמין)א''א ע''קכ(ִאית , ְוִאית ֵקץ ָּדא ַמְלכות ַקִדיׁשָ ּ ּ

ַמָיא ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ָרָזא ְדַמְלכו ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ָּדא ָרָזא ְדַמְלכו : ַּהָיִמים )ב''ד ע''דף קל(ֵקץ . ּ ּ ּ
ר ׂשָ ל ּבָ ַּחָייָבא ָרָזא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ֵקץ ּכָ ּ   .ּא אוִקיְמָנאְוָה. ּ

יה ְוכו א ִמּנֵ ִכיְנּתָ ָלַקת ׁשְ יָון ְדָחָמא ְדִאְסּתַ ּּכֵ ּ ּ ך ֶאָלא . 'ּּ ִלּבָ ה ְדֵלית ּבְ ּמָ ִּאיּנון ָאְמרו ּכְ ְ ּ ּ ּ
ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ֶאָחד ְּדַאְנּתְ ּבְ ּ ָאה, ּאוף ֲאָנן. ְּוִאיהו ֶאָחד, ּ ּתָ ָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ ְּדֲאָנן ּבְ ּ ,

ֵרי ְלָבבֹות. דִּאיהו ֶאָח רו ּתְ ְּוַעל ָדא ַאְדּכְ ָּרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ א ְדַיֲעֹקב, ּ ְּדִאיהו ִלּבָ ּ ּ ,
ָאה ּתָ א ִדְבנֹוי, ְּוָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ ְּדִאיהו ִלּבָ ּ ְלִחיׁשו, ּ ֵדין ָאִעיל ָלה ּבִ ּּכְ ּ.  

ֶאָח ְּוְכָמה ְדִאיּנון ִאְתַייֲחדו ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ּ ּ ּ ֶאָחד, דּ ָאה ּבְ ּתָ ּאוף . ְּוָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ
ֶאָחד ָרָזא ְדֶאָחד, ָּהִכי ֲאָנן ְצִריִכין ְלַיֲחָדא ָעְלָמא ִעָלָאה ּבְ ָאה ּבְ ּתָ ּוְלַיֲחָדא ָעְלָמא ּתַ ָּדא . ּ

ית ִסְטִרין ׁשִ ית ִסְטִרין, ּבְ ׁשִ ך. ְוָדא ּבְ ְוְבִגין ּכַ יִבין ָהָכא, ּ ית ּתֵ ָרָזא ְדׁשִ, ׁשִ . ית ִסְטִריןּּבְ
יִבין ָהָכא ית ּתֵ ית ִסְטִרין, ְוׁשִ ָרָזא ְדׁשִ מֹו ֶאָחד'  ְיָי)זכריה יד(, ּּבְ ָאה ַעְדֵביה . ֶּאָחד וׁשְ ַּזּכָ

ֵוי ְרעוֵתיה ְלַהאי ְּוחוָלֵקיה ַמאן ְדִיׁשְ ּ ּ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ּ.  

ִפיר ִאיהוָּדא ִאְת, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ָאַמר ָהִכי ָּערוָתא ְדִיחוָדא ׁשַ ּ ּ ְּדָרָזא ִדְבִריָרא , ּּ
א ָהא אֹוִקיְמָנא יק יֹוִמין. ְּדִמְלּתָ ָדא ָקֵמי ַעּתִ ּוִמִלין ִאֵלין ְזִמיִנין ְלִאְתַעּתְ ּ ּסוָפא , ּ ֹלא ּכִ ּּבְ

ַלל   .ּכְ

ָכל יֹוָמארעיא מהימנא  ִּפּקוָדא ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ּבְ ְּדִאיִהי ָרָזא ִדְמ, ּ ֵּהיְמנוָתא ּ
ִריך הוא, ִּעָלָאה א ּבְ ְּלִמְנַדע ָאְרֵחיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ אֹוַרְייָתא. ְּ ַדל ּבְ ּתָ ְּדָכל ַמאן ְדִאׁשְ ּ ַהאי , ּ ָזֵכי ּבְ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ין, ְּוָזֵכי ּבְ יׁשִ ל ִקְטרוִגין ּבִ ִזיב ִמּכָ ּתְ ְּבִגין ְדאֹוַרְייָתא ָרָזא . ְּוִאׁשְ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ה,  ִאיִהיּ ק ּבָ ְּדַמאן ְדִאְתַעּסָ ּ ְמֵהיָמנוָתא ִעָלָאה, ּ ק ּבִ ִּאְתַעּסַ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
יה ְעֵדי ִמּנֵ ַגִויה ְדָלא ּתַ יה ּבְ ִכיְנּתֵ ֵרי ׁשְ ּהוא ַאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַּמאן ְדָיַדע ִמָלה ְדאֹוַרְייָתא ִּאְצְטִריך ְלִמְרַדף ֲאַבְתֵריה, ּּ ּ יהּוְלאֹוְלָפא ַהאי ִמ, ְ ָּלה ִמּנֵ ּ ,
יב ְּלַקְייָמא ָרָזא ִדְכּתִ רוָמִתי, ּ ְקחו ֶאת ּתְ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ּתִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ ּ ּ אֹוַרְייָתא . ּ

ִּאיָלָנא ְדַחֵיי ִאיהו ְּלֵמיַהב ַחִיין ְלֹכָלא, ּּ אֹוַרְייָתא. ּ ף ּבְ ּקַ ִאיָלָנא , ַּמאן ְדִאְתּתָ ף ּבְ ּקַ ִאְתּתָ
ְּדַחֵיי ָמ, ּ ה)משלי ג(ה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ֲחִזיִקים ּבָ ּ ֵעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1342דף [ -ּ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ַמאן ְדִאׁשְ ה ָרִזין ִעָלִאין אֹוִקיְמָנא ּבְ ְּוַכּמָ ּ ָרא , ּ י ְלִאְתַקּשְׁ ְּדַזּכֵ
אֹוַרְייָתא ִדְלֵעיָלא ּּבְ ִכיך. ּ ַהאי ָעְלָמא ָלא ׁשָ ָעְלָמא ְד, ְּבְ ִכיך ּבְ ְּוָלא ׁשָ ַּוֲאִפילו , ָאֵתיְ ּ

ן אֹוַרְייָתא ְפָווֵתיה ְמַרֲחׁשָ ִקְבָרא ׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבְ ְפֵתי )שיר השירים ז(ּכְ ּ דֹוֵבב ׂשִ
ִנים אן. ְיׁשֵ   .ֲעד ּכָ

תול וכו ֵעץ ׁשָ ִאילו ִקֵיים ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה' ְּוָהָיה ּכְ ַּעד ּכְ אן ֵתֵלך ויקרא , ּ ְוִמּכָ ּ
ָרֵאל''ג ע''רס ַמע ִיׂשְ   .א ׁשֵ

רוָמה)שמות כה(ָּפַתח ְוָאַמר  ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ָּהָכא ִאיהו ִיחוָדא ּבִ ֵּעיָלא . ּ
א ִתיב. ְוַתּתָ רוָמה ָלא ּכְ ְּוִיְקחו ּתְ רוָמה, ּ ֶּאָלא ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ א ּבִ , ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ָלל לא ִפרוָדא ּכְ ּּבְ ּ.  

רוָמִתיֵמ ְקחו ֶאת ּתְ ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ּתִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּאת ּכָ ּ ּ ָּהִכי ִאְצְטִריך ֵליה , ַהאי ְקָרא. ּ ְ

ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו, ְלֵמיַמר ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּּכָ ל ִאיׁש)א יקח את תרומתי''ס(, ּ ֶּאָלא .  ַמאי ֵמֵאת ּכָ
ִאין ִאיּנו. ָּרָזא ָהָכא ְלִאינון ָמֵרי ִמִדין ּן ַצִדיַקָיאַּזּכָ הֹון , ּ ָוָאה ְרעוָתא ְדִלּבְ ְּדַיְדֵעי ְלׁשַ ּ ּ ּ
א א ִעָלָאה ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ י ָעְלָמא ָדא, ְּלַגּבֵ הֹון ָלאו ִאיהו ְלַגּבֵ ְּוָכל ְרעוָתא ְדִלּבְ ּ ּ ּ ,

ְטָלה ִדיֵליה ּוְבִכּסוָפא ּבַ ּ ּ ָוָאה ְרעוְתהֹון וְל. ּּ ְדֵלי ְלׁשַ ּתַ ֶּאָלא ַיְדֵעי וִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ָקא ְלֵעיָלאּ ִּאְתַדּבְ ּ ,
ָכא ְרעוָתא  ִגין ְלַאְמׁשָ א)דלהון(ּּבְ ְייהו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ְדָמאֵריהֹון ְלַגּבַ ּ ּוַמאן ֲאָתר ַנְטֵלי . ּ

ְייהו ָכא ֵליה ְלַגּבַ ַּההוא ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון ְלַאְמׁשָ ּ ּ ּ א. ּ , ַּנְטִלין ֵמֲאָתר ַחד ִעָלָאה ַקִדיׁשָ
יה ָנְפִק ְּדִמּנֵ יןּ ל ְרעוִתין ַקִדיׁשִ ּין ּכָ ּוַמאן ִאיהו. ּ ל ִאיׁש. ּ ְּדִאְתְקֵרי , ּ ַצִדיק)ב''ב ע''מ(ָּדא . ּכָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּכֹל ּכֹל ִהיא )קהלת ה(ּכְ ל ִפּקוֵדי )תהלים קיט( .ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ ן ּכָ ּ ַעל ּכֵ ּ
י ְרּתִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ִאיׁש. ֹכל ִיּשָׁ ָּדא ִאיהו ַצִדיק. ִאיׁש ַצִדיק )בראשית ו(ּכְ א כל ''ס( ,ּ

ּ ָמאֵריה ְדֵביָתא)איש י ַמְטרֹוִניָתא, ּ ִדיר ְלַגּבֵ ִּדְרעוֵתיה ּתָ ּ ִדיר, ּ ַבְעָלה ְדָרִחים ְלִאְתֵתיה ּתָ ּּכְ ּ ּ .
ִּיְדֶבּנו ִלּבֹו ִאיהו ָרִחים ָלה ּ ּ ְּוִלּבֹו ְדִאיִהי ַמְטרֹוִניָתא ִדיֵליה. ּ ּ ִּיְדֶבּנו ְל, ּ יהּ ָקא ּבֵ ִּאְתַדּבְ ּ.  

  ]א''ה ע''דף קל -' בזוהר חלק [

ָדא ב ִדְרִחימו ַסִגי ָדא ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ן ְלָעְלִמין)א''ע' בראשית ז(ְּדָלא , ּ ֵּמַההוא , ּ ִמְתָפְרׁשָ
ל ִאיׁש יָתא, ּכָ ָּמאִריה ְדַמְטרֹוִניָתא, ָּמאֵריה ּבֵ רוָמִתי, ּ ְקחו ֶאת ּתְ יה ּתִ ִּמּנֵ ּ ּה ָאְרֵחי. ּ
יה ִאיהו ַקִפיד ְוָלא  )א''ה ע''דף קל(ַמאן , ְּדָעְלָמא ר ָנׁש ִמּנֵ ֵתיה ְדּבַ ָבא ִאּתְ ְּדָבֵעי ְלַנּסְ ּ ּ ּ ּ ּ

ִביק ָלה ִריך הוא ָלאו ָהִכי. ּׁשָ א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ רוָמה, ְּ ִתיב ְוֹזאת ַהּתְ ָרֵאל, ּּכְ ֶנֶסת ִיׂשְ , זֹו ּכְ
ב ְדָכל ְרִחימו ִדיָלה ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ יהּ ּוְרִחימו ִדיֵליה ְלַגָבה, ּ ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ָרָאה . ּ יה ַנְטִלין ָלה ְלַאׁשְ ִּמּנֵ ּ

יַנְייהו ֵּמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה, ּּבֵ ְרָיא, ּ ָתא וַבֲעָלה ׁשַ ְּדָכל ְרִחימו ְדִאּתְ ּ ּ ּ חו ֶאת . ּ ּקְ ן ּתִ ּמָ ִּמּתַ
רוָמִתי ָרֵאל, ּּתְ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִאין ּכֻ, ּ ְּלהו ְדָזכו ְלַהאיְוַזּכָ ּ ּ רוָמה )שמות כה(. ּ ּ ְוֹזאת ַהּתְ

ם ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ יָמא. ֲּאׁשֶ ם, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ֵעי ֵליה ַמאי ֵמִאּתָ ְקחו ֵמִאּתֹו ִמּבָ ר ּתִ ֲּאׁשֶ ּ .
ָמָהן  ֵרין ׁשְ   .ּ ִאֵלין)א דרגין''נ(ֵמֵאת ּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1343דף [ -ּ

ם, ּּתו ַרב ֵייָבא ָסָבא ָאַמר ִּאיהו ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאהְּד', ֵמָאת ם: ֵמִאּתָ ּ ֲּאָתר ָמדֹוֵריה . ּ
ְּדַהאי ַצִדיק ְּדִאיהו ִאְתַעָטר ֵמָאת ס, ּ ּ ן ָנִטיל ', ּ ּמָ ְלַאְתְזָנא ְלָעְלִמין , ּ ַחִיין)א''ז ע''קכ(ּוִמּתַ

ְלהו ּּכֻ ְּוֹכָלא ִמָלה ֲחָדא. ּ יִמין ִאְתְיִהיַבת, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון, ָרָזא ְלַחּכִ   .ַּזּכָ

ב ְדִאיּנון ַנְטִלין ָלהְּד ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ָלא ַיְכִלין ְלַנְטָלא ָלה)הכא(, ּ ְרׁשו ְדַבְעָלה, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ּ ,
ּוִבְרעו ִדיֵליה ּ ּ יה, ּ ד פוְלָחָנא ִדְרִחימו ְלַגּבֵ ּוְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ ְקחו ֶאת , ּּ ְרִחימו ִדיֵליה ּתִ ּוְכֵדין ּבִ ּ ּ ּ ּ

רוָמִתי ִאיּנו, ְּוָכל ָדא. ּּתְ ּן פוְלָחֵני ִדְצלֹוָתאּּבְ ּ ָכל , ּ ָרֵאל ְמַסְדִרין ּבְ ְּוִתּקוָנא ְוִסדוָרא ְדִיׂשְ ּ ּ ּ
ם. יֹוָמא ית ִסְטִרין ִעָלִאין ְוֹכָלא ַחד, ָּדָבר ַאֵחר ֵמִאּתָ ָלָלא ְדׁשִ ִּמּכְ ּ ם)א''ד(. ּ ֵּמִאיּנון ,  ֵמִאּתָ

י ָבּתֵ ִניָּזָהב ָוֶכֶסף וְנ. ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ִזְמֵני ְוׁשַ ת וְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ , ָזָהב. ֹּחׁשֶ
ָנה ָרָזא ְדיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ּּבְ ְּדִאיהו יֹוָמא ְדָזָהב, ּ ּ ְלָטא ַההוא ִסְטָרא, ּיֹוָמא ְדִדיָנא, ּ , ְּוׁשָ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  פֹון ָזָהב ֶיֱאֶתה)איוב לז(ּכְ פוִרים, ָוֶכֶסף.  ִמּצָ ָּדא יֹום ַהּכִ ָנן ,ּּ ּ ְדִמְתַלּבְ
א ַתְלּגָ ָרֵאל ּכְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּחֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ֶלג )ישעיה א(ּכְ ּשֶׁ ִנים ּכַ ּשָׁ ּ ִאם ִיְהיו ֲחָטֵאיֶכם ּכַ

ינו י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם)ז''ויקרא ט(ּוְכִתיב . ַּיְלּבִ ּ ּכִ ּ ּ.  

ת ִנין . ּוְנֹחׁשֶ ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ְּדָחגּיֹוֵמי ְדָקְרּבְ ְּדִאיּנון ְרִתיֵכי ְדַעּמִ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ת ִּאְקרון ָרָזא ְדָהֵרי ְנֹחׁשֶ ָכל יֹוָמא ְוַאְזִלין, ּ ך ִמְתַמֲעִטין ּבְ ְוְבִגין ּכַ ָּדא ֶפַסח, ּוְתֵכֶלת. ּ ּ ,

ּׁשוְלָטנו ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ּ ּ ְכָלא, ְכָלאָּרָזא ְדַגְווָנא ּתִ, ּ ּוְבִגין ְדִהיא ּתִ ְלָטא ַעד , ּ ָלא ׁשַ
ל ּבוְכֵרי ְדִמְצָרֵאי ִציַאת ְוַקִטיַלת ּכָ ְּדׁשֵ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ִלְנּגֹף ֶאת '  ְוָעַבר ְיָי)שמות יב(ּכְ

ך. ִמְצַרִים ִגין ּכָ ל , ְּבְ ֶחְלָמא)א''ט ע''קל(ּכָ ְווִנין ָטִבין ּבְ ְכָלא,  ּגַ ר ִמן ּתִ   .ּבַ

בועֹות, ְוַאְרָגָמן ָּדא ׁשְ יה, ָּרָזא ְדַאְרְגָווָנא, ּ ְכָתב ְדִאְתְיִהיַבת ּבֵ ּבִ ְּדתֹוָרה ׁשֶ ּ ִליָלא , ּ ּכְ
ֵרין ִסְטִרין ָמאָלא, ִמּתְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמיִמיָנא וִמּשְׂ , ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג(ּכְ

ִני. ְּוָדא ִאיהו ַאְרָגָמן ּ ָדא ִאיהו ט,ְותֹוַלַעת ׁשָ ָאב''ּ ָמאֵני , ו ּבְ ָרֵאל ֲהוֹו ַנְפֵקי ּבְ ִּדְבנֹות ִיׂשְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמַלת   . ָהֱאֻמִנים ֲעֵלי תֹוָלע)איכה ד(ּכְ

ית ִסְטִרין, ַעד ָהָכא אן וְלָהְלָאה ָרָזא ְדי, ׁשִ ִּמּכָ ׁשוָבה' ּ ְועֹורֹות , ְּוִעִזים, ׁש''ְוׁשֵ. ְּיֵמי ּתְ
ים. ִמיםֵּאיִלם ְמָאָד ָחׁשִ ִטים. ְועֹורֹות ּתְ ֹאר. ַּוֲעֵצי ׁשִ ֶמן ַלּמָ ָחה . ְוׁשֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ִמים ְלׁשֶ ּוְבׂשָ

ים ּמִ ְּוַאְבִני ִמלוִאים. ְוַאְבֵני ׁשֹוַהם. ּוִלְקטֹוֶרת ַהּסַ ָעה. ּ ׁשְ ָעה יֹוִמין , ַעד ָהָכא ּתִ ׁשְ ָלֳקֵבל ּתִ
ָרה ִלים ַלֲעׂשָ פוִרים ַאׁשְ ְּויֹום ַהּכִ ל ִאֵליןּו. ּ רוַמת ְיָי, ִּמּכָ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא', ֲּאָנן ַנְטִלין ּתְ , ּבְ

ָרָאה ֲעָלן ִגין ְלַאׁשְ רוַמת ְיָי. ּבְ ָנה ֲאָנן ַנְטִלין ּתְ ֹראׁש ַהּשָׁ ָנה', ּּבְ ְּוִאיהו ָרָזא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ּ ,
ְטָרא ְדָזָהב ְּדַאְתָיא ִמּסִ פוִרים ֲאָנן ַנְטִלי. ּ יֹום ַהּכִ ּּבְ פוִרים , ּן ָלהּ ְּוִאיִהי יֹום ַהּכִ  )ב''אמור ק(ּ
א א ְלִאיּמָ ַרּתָ ּכֹות ֲאָנן ַנְטִלין ָלה. ְּדָיְרָתא ּבְ ּסֻ ה סֹוֶכֶכת ְוַאִגיַנת ֲעָלן, ּּבַ ּוְכִתיב , ְּוִאיִהי סוּכָ

רוַמת ְיָי)במדבר כט( ְהֶיה ָלֶכם ְוָדא ִאיִהי ּתְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּתִ יֹום ַהּשְׁ ּ ּבַ ּ'.  

ֶפ ַּסח אוף ָהִכי ֲאָנן ַנְטִלין ָלהּבַ ָּרָזא ְדָגֶוון ִדְנהֹוָרא , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְּוִאיִהי ֶפַסח, ּ ּ
ְכָלא בועֹות ֲאָנן ַנְטִלין ָלה. ּתִ ׁשָ ּּבְ י ַהֶלֶחם, ּ ּתֵ ר ֱאלִהים )שמות כ(ּוְכִתיב . ְּוִאיִהי ׁשְ  ַוְיַדּבֵ

ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאֹמר ֵּאת ּכָ ְכָתבַוֲאָנן , ּ ּבִ ַעל ֶפה, ַנְטִלין ִמּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ו ''ט. ּּתֹוָרה ׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1344דף [ -ּ

ָאב ֶחְדָוה, ּבְ ִּאיהו ַקְייָמא ּבְ ָרֵאל, ּ נֹות ִיׂשְ ָאר יֹוִמין. ַעל ּבְ ל ׁשְ ִּאיּנון ְלִתּקוָנא ִדיָלה, ּכָ ּ ּ ּ .
ִתיב ם ּכְ ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ ְּוַעל ָדא ֲאׁשֶ ּ.  

ַגְווָנא ְדִאיּנון ִמְתַייֲחִדין ּּכְ ֶאָחדּ ָרָזא , ּאוף ָהִכי ִאיִהי, ּ ְלֵעיָלא ּבְ א ּבְ ִאְתַיֲחַדת ְלַתּתָ
הֹון ְלֵעיָלא ַחד ָלֳקֵבל ַחד, ְּדֶאָחד ִריך הוא ֶאָחד ְלֵעיָלא, ְּלֶמהֵוי ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ָלא , ְּ

ָּיִתיב ַעל ּכוְרְסָייא ִדיָקֵריה ּ ָרָזא ְדֶאָחד ּכְ, ּ ַּעד ְדִאיִהי ִאְתֲעִביַדת ּבְ ַּגְווָנא ִדיֵליהּ ְלֶמֱהֵוי , ּ
ֶאָחד מֹו ֶאָחד' ּ אֹוִקיְמָנא ָרָזא ַדְיָי)א''ד ע''קל(ְוָהא . ֶאָחד ּבְ   .ֶּאָחד וׁשְ

  ]ב''ה ע''דף קל -' בזוהר חלק [

ת ּבָ ת, ָּרָזא ְדׁשַ ּבָ ָרָזא , ִאיִהי ׁשַ ֵרי ֲעָלה , ד''ְּדֶאָח )ב''ה ע''דף קל(ְּדִאְתַאֲחָדא ּבְ ְּלִמׁשְ
ָתא. ֶאָחדָּרָזא ְד ּבְ א, ְּצלֹוָתא ְדַמֲעֵלי ׁשַ יָרא ַקִדיׁשָ ְּדָהא ִאְתַאֲחַדת ּכוְרְסָייא ַיּקִ ּ ָרָזא , ּ ּבְ

א ִעָלָאה, ד''ְּדֶאָח א ַקִדיׁשָ ֵרי ֲעָלה ַמְלּכָ ַנת ְלִמׁשְ ּקָ ְּוִאְתּתַ ּ ּ.  

ָתא ּבְ ד ַעֵייל ׁשַ ְטָרא ַאֲחָרא, ּכַ ת ִמּסִ ִרין , ִּאיִהי ִאְתַיֲחַדת ְוִאְתַפְרׁשַ ְּוָכל ִדיִנין ִמְתַעּבְ
א, ִּמיָנה ִיחוָדא ִדְנִהירו ַקִדיׁשָ ָאַרת ּבְ ּתְ ְּוִאיִהי ִאׁשְ ּ ּ א , ּ י ַמְלּכָ ה ִעְטִרין ְלַגּבֵ ַכּמָ ְּוִאְתַעְטַרת ּבְ

א ְלהו ַעְרִקין, ַּקִדיׁשָ ְּוָכל ׁשוְלָטִני רוְגִזין וָמאֵרי ְדִדיָנא ּכֻ ּ ּ ּ  ְוֵלית )א ואתעברו מינה''נ(, ּּ
ֻכְלהו ָעְלִמיןׁש ּוְלָטנו ַאֲחָרא ּבְ ּ ְנִהירו ִעָלָאה. ּּ ְּוַאְנָפָהא ְנִהיִרין ּבִ ּ א , ּ ְּוִאְתַעְטַרת ְלַתּתָ

א א ַקִדיׁשָ ַעּמָ ין, ּּבְ ָמִתין ַחְדּתִ ִנׁשְ ְּוֻכְלהו ִמְתַעְטִרן ּבְ ּ ירוָתא ִדְצלֹוָתא. ּ ֵדין ׁשֵ ּּכְ ְּלָבְרָכא ָלה , ּ
ֶחְדָוה ְנִהירו ְד, ּבְ ּּבִ ְרכו ֶאת ְיָי, ַּאְנִפיןּ ח , ַּדְייָקא' ֶאת ְיָי. ְַהְמבֹוָרך' ְּולֹוַמר ּבָ ִגין ְלִמְפּתַ ּבְ

ְבָרָכה ה ּבִ ְפסוָקא ְדִדיָנא. ְּלַגּבָ ה ּבִ ח ְלַגּבָ א ְלִמְפּתַ א ַקִדיׁשָ ְּוָאִסיר ְלַעּמָ ּ גֹון ְוהוא ַרחום , ּ ּּכְ ּ
ת ֵמָרָזא ְד', ְוגֹו ִגין ְדָהא ִאְתַפְרׁשַ ּּבְ רו , ִסְטָרא ַאֲחָראּּ ְּוָכל ָמאֵרי ְדִדיִנין ִאְתָפְרׁשו ְוִאְתַעּבְ ּ ּּ

א. ִּמיָנה ַער ַהאי ְלַתּתָ ּוַמאן ְדִאּתְ ִרים ְלַאְתֲעָרא ָהִכי ְלֵעיָלא, ּ א ָלא . ּּגָ ְוֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ
ה ֲעָטָרא ִדְקדוּשָׁ ָּיְכָלא ְלִאְתַעְטָרא ּבַ ּ ְּדָכל ִזְמָנא ְדִמְתָעֵרי ְל, ּ א ִאיּנון ָמאֵריהֹון ּ ַּתּתָ

א, ְּדִדיָנא א ְדַעְפָרא ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ָרא ּגֹו נוְקּבָ ְלהו ְלִאְתַטּמְ ִרן ַוֲהוו ַאְזֵלי ּכֻ ַּדֲהוֹו ִמְתַעּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ,
דוְכַתְייהו ְוִאְתָרֲחַקת  ָרָאה ּבְ ְייִבין ְלַאׁשְ ְלהו ּתַ ּּכֻ ּ ּ א ְדָבָעאת )ואתדחקת(ּ הו ֲאָתר ַקִדיׁשָ ּ ּבְ ּ

  .ְייָחאַנ

ְלחֹודֹוי יָמא ְדָדא ִאיהו ּבִ ְּוָלא ּתֵ ֶּאָלא ֵלית ִאְתָערוָתא ְלֵעיָלא ְלַאְתֲעָרא, ּ ַעד , ּּ
א ָרֵאל ִמְתָעֵרי ְלַתּתָ ָמה ְדאוִקיְמָנא, ְּדִיׂשְ ּּכְ יב, ּ נו)תהלים פא(, ִּדְכּתִ ֶסה ְליֹום ַחּגֵ ּכֶ ְליֹום . ּ ּבַ

ִתיב נו, ַחג ָלא ּכְ ֶּאָלא ְליֹום ַחּגֵ א. ּ א ַקִדיׁשָ ִעְטִרין , ְּוַעל ָדא ָאִסיר ְלַעּמָ ְּדָקא ִמְתַעְטִרן ּבְ ּ
ָמִתין ין ְדִנׁשְ ַּקִדיׁשִ ִגין ְלַאְתֲעָרא ַנְייָחא, ּ ְּדִאיּנון ִיְתָערון ִדיָנא, ּבְ ּ ּ ְרעו , ּ ְלהו ּבִ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ּ

ּוְרִחימו ַסִגי ֲחָדא, ּ א ּכַ אן ֵעיָלא ְוַתּתָ ְרּכָ ְּדִיְתָערון ּבִ ּ ּ.  

ְרכו ֶאת ְיָי ְדָקאְמָרן. ֶּאת ַדְייָקא. 'ּּבָ א)ב''ע' בראשית ה(ָּדא , ּכִ ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ . ּ ׁשַ
רוך ְיָי ְּבָ קֹוָרא ְדַחֵיי, ְַהְמבֹוָרך' ּ ָּדא ַאִפיקו ְדִבְרָכאן ִמּמְ ּ ּ ּ ְקיו, ּּ ל ׁשַ יה ּכָ ַּוֲאָתר ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ ,

ָקָאה ְלֹכָלא ָרָזא ְדָאת ַקְייָמאּוְבִגין. ְּלַאׁשְ ּ ְדִאיהו ְמקֹוָרא ּבְ ּ ּ ְָקֵריָנן ֵליה ַהְמבֹוָרך, ּ ִּאיהו , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1345דף [ -ּ

ַּמּבוָעא ְדֵביָרא ן. ּ ּמָ יָון ְדָמטו ּתַ ּּכֵ יָרא ִאְתַמְלָיא, ּ ָּהא ַוַדאי ּבֵ ְּדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי , ּ ּ
  .ְלָעְלִמין

רוך ֶאת ְיָי, ְּוַעל ָדא ָלא ַאְמֵריָנן ְּבָ רוך ְיָי, ְַהְמבֹוָרך' ּ ְֶאָלא ּבָ ּ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָמֵטי ', ּ
קֹוָרא ִעָלָאה ָּהָתם ְנִביעו ִמּמְ ָלל, ּ יָרא ּכְ ְְוַעל ָדא ַהְמבֹוָרך, ָּלא ִאְתַמְלָיא ּבֵ ֲּאַמאי ִאיהו , ּ

ֵקי ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְַהְמבֹוָרך ִלים ְוַאׁשְ ִגין ְדִאיהו ַאׁשְ ּּבְ ּבָ. ּ ּעֹוָלם ָוֶעד ָדא ִאיהו ׁשַ ּת ְדַמֲעֵלי ּ
א ּתָ ּבַ ֲאָתר ְדִאְקֵרי ְמבֹוָרך, ׁשַ אן ּבְ ְרּכָ ְקִעין ּבִ ְַוֲאָנן ּתַ ְלהו ְלעֹוָלם , ְּוֵכיָון ְדָמָטאן ָהָתם. ּ ּּכֻ ּ

רוך ְיָי, ָוֶעד ְְוָדא ִאיהו ּבָ ּ אן ֵמָעְלָמא ִעָלָאה, ַעד ָהָכא. ְַהְמבֹוָרך' ּ ְרּכָ ָּמטון ּבִ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ָקָאהְל, ְלעֹוָלם ָוֶעד ְדָקא ֵיאֹות, ִּאְתָבְרָכא וְלִאְתׁשָ ִלים ּכְ   .ַמְלָיא ִמָכל ִסְטִרין, ּוְלֶמהֵוי ׁשְ

  ]א''ו ע''דף קל -' בזוהר חלק [

רוך ָּבָ יה, ּ ְמקֹוָרא ִעָלָאה)א''א ע''עקב רע, א''ב ע''קס(ָּדא : ּ ן ָנְפִקין ִמּנֵ ְרּכָ ְּדָכל ּבִ ְוַכד . ּ
ִלים ּתְ ֵאיָקֵריָנן, ִסיֲהָרא ִאׁשְ ּתָ ְדַקאְמָרן, ּ ָלה ָהִכי ְלַגֵבי ּתַ רוך ְמקֹוָרא ִעָלָאה ּכִ ֲּאָבל ּבָ ְ ּ .

ָּדא ֶאְמָצִעי ְדָכל ִסְטִרין ִעָלִאין: 'ְיָי ּ ָלָמא ְדֵביָתא: ְַהְמבֹוָרך. ּ ָּדא ׁשְ ַּמּבוָעא ְדֵביָרא, ּ ּ ,
ָקָאה ּכָֹלא ָלָמא וְלַאׁשְ ְּלַאׁשְ ָאהָּדא ָעְלָמא ּתַ: ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּ ְרָכא, ּתָ ְְדִאְצְטִריך ְלִאְתּבָ ּ .

ָחא וְרבו ְדָברוך ְיָי ְוִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּכָֹלא ִאיהו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ְְוַהְמבֹוָרך' ּ מבורך כמה דאת אמר (. ּ

ָרָכה ָדא, ּ ְוַעל ָדא)בן פורת) בראשית מט( א ְלָבְרָכא, ּּבְ ל ַעּמָ ּוְבַמֲעֵלי , ִּאְצְטִריכו ּכָ
א ּתָ ּבַ ְרעו, ׁשַ ְבָרָכה ָדא, ּ ְדִלָבאּּבִ רוָתא ּבִ ׁשֵ ֵרי ּבְ עו ְלִמׁשְ ּוְבֶחְדָוה ּבָ ּ ּ ְרָכא ַהאי , ּ ְלִאְתּבָ

א ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ְדָקא ֵיאֹות)ליליא(, ּׁשַ א ּכְ א ַקִדיׁשָ ָרָכה.  ֵמַעּמָ ַהאי ּבְ ד )א ברכו''ס(. ּבְ  ּכַ
ָרֵאל ְלָבְרָכא ָראן ִיׂשְ ֻכְלהו, ׁשָ ָּקָלא ָאְזָלא ּבְ א ְדַמֲעֵלי ,  ְרִקיִעיןּ ְקדוּשָׁ י ּבִ ְּדִמְתַקְדׁשֵ ּ ּ ּ

א ּתָ ּבַ א. ׁשַ א ַקִדיׁשָ ִאין ַאּתון ַעּמָ א, ַּזּכָ י ְלַתּתָ ְּדַאּתון ְמָבְרֵכי וְמַקְדׁשֵ ּ ּ ְרכון , ּ ִגין ְדִיְתּבָ ּּבְ ּ
ְּוִיְתַקְדׁשון ְלֵעיָלא ּ ְרָיין , ּ ה ַמׁשְ ּמָ י )א''ו ע''דף קל(ּכַ ִּעָלִאין ַקִדיׁשִ ַהאי , ןּ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ָרָכה ָדא, ּ ָרֵאל ּבְ ַּעד ְדִמְתַעְטָרן , ְּוָלא ְמָבְרֵכי ִיׂשְ ּ
ְדַקאְמָרן ין ּכִ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִעְטִרין ְדִנׁשְ ּּבְ ָעְלָמא ֵדין. ּ י לֹון ּבְ א ְדַזּכֵ ָאה ַעּמָ ַּזּכָ י, ּ  לֹון ְלִמְזּכֵ

  .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי

יִמין א ְדַחּכִ ּמוׁשָ ַהאי ֵליְלָיא ׁשִ ּּבְ הו, ּ ין ְדִמְתַעְטָרן ּבְ ָמִתין ַקִדיׁשִ ִאֵלין ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ְוַאף ַעל , ּ
ב ְדָהא אֹוִקיְמָנא ְוֹכָלא ַחד ּּגַ ַהאי ִמָלה. ּ יִמין ּבְ ח ְלַחּכִ ּכַ ּוְבָכל ֲאָתר ְדִתׁשְ ּ ִסְטָרא ָדא, ּ , ּּבְ

ִסְטָרא ָדאּוְלִז ּּכָֹלא ִאיהו ַחד, ְּמִנין ּבְ ִזְמָנא ָדא, ְּוָהֵני ִמיֵלי ָהא אֹוִקיְמָנא. ּ , ֲּאָבל ּבְ
ין ין ְיֵתיִרין ַקִדיׁשִ ָמִתין ְורוִחין ַחְדּתִ ִנׁשְ ְלהו ּבְ ְּדִמְתַעְטָרן ּכֻ ּ ּ ּ א , ּּ ּמוׁשָ ֵדין ִאיִהי ִזְמָנא ְדׁשִ ּּכְ ּ

ִגין ְדִליֱהֵוי ְנִג, ִּדְלהֹון אּּבְ ּמוׁשָ ּידו ְלַההוא ׁשִ ּ ה, ּ ְנִגידו ִדְקדוׁשָ ּּבִ ּ ַנְייָחא ִעָלָאה, ּ ְּוִיְפקון , ּּבְ
ְדָקא ֲחִזי ין ּכַ ַנְייהו ַקִדיׁשִ   .ּּבְ

יִמין ִאְתְייִהיַבת א ְדִאְתְפִליג ֵליְלָיא. ָּרָזא ָדא ְלַחּכִ ֲעּתָ ׁשַ ּּבְ ֵליְלָיא ָדא, ּ ִריך , ּּבְ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ֵעי ְלַא א ִדְלֵעיָלאּהוא ּבָ ִגְנּתָ ֲּעָלא ּבְ יֹוֵמי , ְּוָרָזא ָדא. ּ א )ב''ט ע''ויקרא מ(ּבְ ּ ְדחֹול קוְדׁשָ ּ

א א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ ּּבְ ּ ּ ן, ְ ּמָ ָראן ּתַ ָעא ִעם ַצִדיַקָיא ְדׁשָ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1346דף [ -ּ

ת ּבָ ָתא, ּוְבׁשַ ּבְ ַההוא ֵליְלָיא ְדׁשַ ּּבְ א , ּ א ִדְלֵעיָלאּקוְדׁשָ ִגְנּתָ ִריך הוא ָעאל ּבְ ּּבְ ּ ּ ָרָזא , ְ ּבְ
ִּדְמקֹוָרא ִעָלָאה ּ.  

ִגין ִדְביֹוֵמי ְדחֹול ּּבְ ְלהו, ּ ָמִתין ְדַצִדיַקָיא ּכֻ ל ִנׁשְ ּּכָ ּּ ְרָיין, ּ ַאְרָעא ׁשַ א ִדי ּבְ ִגְנּתָ ְוַכד . ּּבְ
א ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ְר, ִּאְתַקָדׁש יֹוָמא ּבְ ל ִאיּנון ַמׁשְ א ּּכָ ְנּתָ ין ִדי ְמָמָנן ּגֹו ּגִ ָּיין ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ

א ָמִתין, ִּדְלַתּתָ ְלהו ַסְלִקין ְלָהֵני ִנׁשְ ּּכֻ א, ּּ א ִדְלַתּתָ ְנּתָ ְרָיין ּגֹו ּגִ ְּדׁשַ י ַההוא , ּ ְּלַעֲאָלא ְלַגּבֵ
א ְנּתָ ְּרִקיָעא ְדַקְייָמא ַעל ּגִ ן ִאְזַדְמנו ְרִתיִכין ַקִד, ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ יןּ ְּדַסֲחָראן ּכוְרֵסי ְיָקָרא , יׁשִ ּ

א ָמִתין, ְּדַמְלּכָ ְּוַסְלִקין לֹון ְלָכל ִאיּנון ִנׁשְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ִגְנּתָ ּּבְ ּ.  

יָון ְדִאֵלין רוִחין ַסְלִקין ּּכֵ ּּ ֵדין רוִחין , ּ ין)א''ג ע''שלח קע, ב''ח ע''צ(ּּכְ , ּ ָאֲחָרִנין ַקִדיׁשִ
ין אְּלִאְתַעְטָרא ּבְ, ַנְחּתִ א ַקִדיׁשָ ּהו ַעּמָ ִּאֵלין ַסְלִקין. ּ ין, ּ   .ְּוִאֵלין ַנְחּתִ

יָמא א ִדְבַאְרָעא, ְוִאי ּתֵ ְנּתָ ָמִתין , ָּהא ּגִ ָלא ִנׁשְ ֵריָקַנָייא ּבְ ָתא ָיְתָבא ּבְ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ
ְּדַצִדיַקָיא ּ ָמִתין ַאְזִלין. ָלאו ָהִכי. ּ ָמִתין ַאְתָיין, ֶּאָלא ִנׁשְ ָמִתין ַסְלִקיןִנ. ְוִנׁשְ ָמִתין , ּׁשְ ְוִנׁשְ

ין א. ַנְחּתִ ְנּתָ ָמִתין ַאְזִלין ִמּגֹו ּגִ א, ִנׁשְ ְנּתָ ָמִתין ַאְתָיין ְלגֹו ּגִ ָמִתין . ְוִנׁשְ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ
ְּדַצִדיַקָייא ּ יֹוֵמי ְדחֹול, ּ ָנן ּבְ ְּדִמְתַלּבְ א, ּ ְנּתָ ֲעָתא ְדִא, ְּוַעד ָלא ָעאלו ְלגֹו ּגִ ׁשַ , ֵּלין ָנְפִקיןּּבְ

א ָלא  ֵריַקְנָיא)א''ג ע''רנ(ִּאֵלין ָעאִלין ְוִגְנּתָ ַאר ּבְ ּתְ יֹום . ּ ִאׁשְ ָרָזא ְדֶלֶחם ַהָפִנים ּבְ ּּבְ ּ
  .ִּהָלְקחֹו

יָמא יֹוֵמי ְדחֹול, ְוִאי ּתֵ ד ָאַהְדרו ּבְ ּּכַ ָמה . ּ א ופוְתָיא )א כמה''נ(ּבְ י ְלָאְרּכָ ָכן דוְכּתֵ ּ ִאְתַמּשְׁ ּ ּ ּ
א, אְּורוָמ ִגְנּתָ ִבי. ְוָלא ִאְתְיַדע, ּבְ ַגְווָנא ְדָרָזא ְדֶאֶרץ ַהּצְ ּּכְ ך ְלָכל ִסְטִרין , ּ ְְדֲהָוה ִאְתְמּשַׁ ּ

ַגְווָנא ִדְצִבי. ְוָלא ִאְתְיַדע י, ּּכְ ְּדָכל ַמה ְדִאְתַרּבֵ י ְלָכל ְסָטר, ּ יה ִאְתַרּבֵ ּכֵ ְוָלא , ַּמׁשְ
ָמִתין. ִאְתְייָדע ָמה ִנׁשְ ּ ְדֵכיָון ְדַסְלִקין,ְוִאית ּכְ ּ ין, ּ   .ּּתו ָלא ַנְחּתִ

ָמִתין ַסְלִקין ין, ִּנׁשְ ָמִתין ַנְחּתִ א, ְוִנׁשְ א ַקִדיׁשָ הו ַעּמָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ א. ּ ּתָ ּבַ , ּוְבַמֲעֵלי ׁשַ
ָמִתין ִאיהו ְלּגוָלא ְדִנׁשְ ּּגִ ּ ִּאֵלין ַסְלִקין ְוִאֵל, ְּוִאֵלין ַאְתָיין, ִּאֵלין ַאְזִלין, ּ ּ יןּ ַמאן . ין ַנְחּתִ

ין ה ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּמָ ְטֵטי ְלָכאן וְלָכאן, ָּחֵמי ּכַ ִּדי ְמׁשַ ּ ֶחְדָוה. ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ְרעו, ּ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ִאֵלין , ּ ּּבְ
א א ַקִדיׁשָ ָמִתין ְלַאְעְטָרא ְלַעּמָ ִּנׁשְ ה ַצִדיַקָייא, ּ ְּלַאְעְטָרא ְלַכּמָ ּ א, ּ א ְדֵעֶדן ְלַתּתָ ְנּתָ ַעד , ּּגִ

ֲעָתא ְדָכרֹוָזא ָקִאים ְּוָקאֵרי ְמקוָדׁש ְמקוָדׁש, ּׁשַ ִכיַח. ּ ֵדין ַנְייָחא ׁשְ ִכיכו ְלֹכָלא, ּכְ ּוׁשְ ּ ּ .
ְייהו דוְכּתַ ְכֵכי ּבְ ּתַ ְלהו ִמׁשְ ם ּכֻ יִהּנָ ְּוַחָייֵבי ּגֵ ּ ּ ּ ְלהו ִמְתַעְטָרן. ְוִאית לֹון ַנְייָחא, ּ ָמִתין ּכֻ ְּוִנׁשְ ּ ּ ,

ִּאֵלין ְלֵעיָלא  אּ א. ְּוִאֵלין ְלַתּתָ ָאה ַעּמָ ְּדחוָלָקא ָדא ְלהֹון, ַזּכָ ּ ּ.  

א ּתָ ּבַ ַפְלגות ֵליְלָיא ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּּבְ א ִדְלהֹון, ּ ּמוׁשָ יִמין ִמְתֲעִרין ְלׁשִ ְּדַחּכִ ּ ַּההוא רוָחא , ּ ּ
יה, ִּעָלָאה ְּדִמְתַעְטָרן ּבֵ ּ ד יֹוָמא ִאְתַקָדׁש, ּ ֲעָתא ְדִאיּנון ַנְי, ּּכַ ׁשַ ּּבְ ַעְרַסְייהוּ ָמִתין , ּיֵמי ּבְ ְוִנׁשְ

א, ַּאֲחָרִנין ִדְלהֹון יָקָרא ְדַמְלּכָ ָעאן ְלַסְלָקא ְלֵמחֵמי ּבִ ּּבָ ֵדין ַההוא רוַח ִעָלָאה ְדָנִחית , ּ ּּכְ ּ ּּ
א ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ְמָתא, ּבְ ְּוַסְלִקין ְלֵעיָלא, ָנִטיל ַהִהיא ִנׁשְ ְמָתא ַאֲחָרא , ּ ְוִאְתַסְחָיא ִנׁשְ

א ְדֵעֶדןּבְ ּבוְסִמין ְדִגְנּתָ ּ ן ָחֵמי ַמה ְדָחֵמי, ּ ַפְלּגות . ְּוַתּמָ ָהא ּבְ דוְכּתָ ָרָאה ּבְ א ְלַאׁשְ ְּוַכד ַנְחּתָ ּ
ָהא, ֵליְלָיא ַבאת ְלדוְכּתָ ְמָתא ּתָ ּוָבֵעי ְלִאינון . ַּהִהיא ִנׁשְ יִמין לֹוַמר)ב''ו ע''דף קל(ּ ַחד ,  ַחּכִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1347דף [ -ּ

ְּפסוָקא ְדִאְתָערוָתא ּ ּ אְּד, ּ ּתָ ּבַ א ְדָעְטָרא ְדׁשַ ַּההוא רוָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ גֹון, ּּ  )ישעיה סא(, ּכְ
ח ְיָי' ּרוַח ְיָי ר ֲעָנִוים ְוגֹו', ֱאלִהים ָעָלי ַיַען ָמׁשַ ם ֵיֵלכו )יחזקאל א(. 'אֹוִתי ְלַבּשֵׂ ֶלְכּתָ ּ ּבְ

ָאם ֵמַעל ָהָאֶרץ ְוגֹו ׂשְ ּוְבָעְמָדם ַיֲעֹמדו וְבִהּנָ ּ ם ָהרוַח ָלֶלֶכת ֵיֵלכו ֶאל ', ּ ר ִיְהֶיה ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ
ַההוא רוָחא. 'ְוגֹו ִגין ְדִמְתַעְטָרן ּבְ ּּבְ ּ ּ א, ּ ּמוׁשָ ֶחְדָוה ְדׁשִ ִאְתָערוָתא ִדְלהֹון ּבְ ּּבְ ּ ּ ִּוְיֵהא ְנִגידו , ּ

א ּתָ ּבַ ְּדַההוא רוַח ִעָלָאה ְדׁשַ ּ ּ א ְדִמְצָוה, ּּ ּמוׁשָ ַההוא ׁשִ ּּבְ ּ ּ.  

ד ֲהָוה , אַּרב ַהְמנוָנא ָסָב א)א''ד ע''כ(ּכַ ּתָ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ֲהָרא ּבְ ֲהָוה ָיִתיב ִרְגָעא ,  ָסִליק ִמּנָ
ְּלֵמֱחֵמי ֶחְדָוה ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ְּדֲהָוה ָיִתיב, ַוֲהָוה ָאַמר, ַּוֲהָוה ַחֵדי, ְוָזִקיף ֵעינֹוי, ֲחָדא ּ .

ִּאֵלין ַסְלִקין ין, ּ אּוְבָכל ַמֲעֵל. ְּוִאֵלין ַנְחּתִ ּתָ ּבַ מֹות, י ׁשַ ׁשָ עֹוָלם ַהּנְ ר ָנׁש ּבָ ָאה . ָיִתיב ּבַ ַזּכָ
ָרִזין ְדָמאֵריה ִּאיהו ַמאן ְדָיַדע ּבְ ּ ּ ּ.  

א ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ד ָנִהיר ְיָמָמא ּבְ ְּסִליקו ְדֶחְדָוה ָסִליק , ּּכַ ֻכְלהו )א''ע' בראשית ח(ּ ּ ּבְ ּ
ֶחְדָוה, ָעְלִמין ַנְייָחא ּבְ ֵדין . ּבְ יד )ים יטתהל(ּכְ י ָיָדיו ַמּגִ בֹוד ֵאל וַמֲעׂשֵ ַמִים ְמַסְפִרים ּכְ ּ ַהּשָׁ ּ
ַמִים. ָהָרִקיַע ַמִים. ַמאן ׁשָ הו, ִּאֵלין ׁשָ ָמא ִעָלָאה ִאְתָחֵזי ּבְ ִּדׁשְ ים , ּּ א ִאְתְרׁשִ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ

הו   .ּּבְ

ֵעי, ַּמאי ְמַסְפִרים, ְּמַסְפִרים ּתָ ַמאן ְדִמׁשְ יָמא ּכְ ּ ִספור ְדָבִריםִּאי ּתֵ ּ ֶּאָלא . ָלאו ָהִכי. ּ
ְנִציצו ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה ְּדָנֲהִרין וְנִציִצין ּבִ ּ ּ ּ ָמא, ּ ׁשְ ִלימו , ְּוַסְלִקין ּבִ ְנִהירו ִדׁשְ ְּדָכִליל ּבִ ּ ּ ּ

  .ִּעָלָאה

ּוַמאן ִאיהו ִספור ּ ִלימו ְדֵסֶפר ִעָלָאה. ּּ ְנִהירו ִדׁשְ ֵצי ּבִ ְּדַנּצְ ּ ּ ּ ּ ָמא , ְךּוְבִגין ּכַ. ּ ׁשְ ַּסְלִקין ּבִ
ִלים ִלים, ׁשְ ְנִהירו ׁשְ ִלים, ְּוַנֲהִרין ּבִ ְנִציצו ׁשְ ַגְרַמְייהו. ְּוַנְצֵצי ּבִ ִּאיְנהו ְמַנְצֵצי ְוַנֲהֵרי ּבְ ּ ,

ִּמּגֹו ְנִהירו ִדְנִציצו ְדֵסֶפר ִעָלָאה ּ ּ ּ  )א לכל כבוד וכבוד''נ(ְּוַנְצֵצי ְוַנֲהֵרי ְלָכל ְסָטר וְסָטר , ּ
יהְּדִמ ָקן ּבֵ ְּתַדּבְ ְייהו, ּ ְּדָהא ִמּנַ ֵּמַההוא ְסִפירו וְנִהירו, ּ ּ ּ ל ִעְזָקא ְוִעְזָקא, ּ ְוָנִציץ , ָנִהיר ּכָ

ְנִציצו ַמִים, ּּבִ ַהאי יֹוָמא ִמְתַעְטָרן ׁשָ ִגין ִדּבְ ּּבְ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּוַסְלִקין ּבִ ָאר , ּ יר ִמּשְׁ ַיּתִ
  .יֹוִמין

ה ָיָדיו ּא ַטָלא ִעָלָאהַּההו, ּוַמֲעׂשֵ ִניִזין, ּ ל ִסְטִרין ּגְ ה ָיָדיו, ְּדָנִהיר ִמּכָ ְּדִאיהו ַמֲעׂשֵ ּ ,
ְּוִתּקוָנא ִדיֵליה ּ ָאר יֹוִמין, ּ ל ׁשְ יֹוָמא ָדא ִמּכָ ְתְקָנא ּבְ ְּדִמּתַ ּ.  

יד ָהָרִקיַע יד. ַמּגִ א. ַמאי ַמּגִ יך ְוָנִגיד ְלַתּתָ א, ְָמׁשִ א ְדַמְלּכָ ל ִסְטרֹויַמְלָיא ִמ, ֵּמֵריׁשָ . ּכָ
ְּדִאיהו ַמּבוָעא ְדֵביָרא, ַּההוא ָרִקיַע, ָהָרִקיַע ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן. ּ ּ ְוָדא , ּ

א יך ְלַתּתָ ְִאיהו ְדָנִגיד וָמׁשִ ּ ּ ְּנִגידו ְדַטָלא ִעָלָאה, ּ ּ ּ ל ִסְטִרין, ּ ְנִציצו ִמּכָ ְּדָנִהיר ְוָנִציץ ּבִ ּ .
אְוָדא ָרִקיַע ַאְנ יכו ִדְרִחימו ְוִתיאוְבּתָ ְמׁשִ יד ֵליה ּבִ ּּגִ ּ ּ ּ ְקיו ְדֶחְדָוה, ּ ָקָאה ׁשַ ְּלַאׁשְ ְלַמֲעֵלי , ּ

א ּתָ ּבַ יך ַההוא ַטָלא ִדְבדֹוְלָחא. ׁשַ ְּוַכד ָנִגיד וָמׁשִ ּ ּּ ָאְתוֹוי )נגיד(ּּכָֹלא , ְ ִלים ּבְ ּ ַמְלָיא וׁשְ
ין ִביִלין ַקִדיׁשִ, ַּקִדיׁשִ ָכל ִאיּנון ׁשְ ּּבְ יה. יןּ ר ּבֵ יָון ְדֹכָלא ִאְתַחּבָ ּּכֵ יה ָאְרָחא , ּּ ִּאְתָעִביד ּבֵ

א ָקָאה וְלָבְרָכא ְלַתּתָ   .ְּלַאׁשְ
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ֹאַרח ְפָרט. ְוִעְזָקא ְלִעְזָקא, יֹוָמא ְליֹוָמא: יֹום ְליֹום ֵעי ְקָרא ּבְ ּתָ א ִמׁשְ ּתָ ְֵהיך , ַּהׁשְ

ְסִפירו וִב ִנין ּבִ ַמִים ְמַסְפִרים וְמַתּקְ ּׁשָ ּ ּ בֹודּ ְּנִציצו ִעָלָאה ְלַהאי ּכָ יך ַההוא , ּ ְּוֵהיך ָנִגיד וָמׁשִ ְּ ְ

ְּנִגידו ְדַטָלא ִעָלָאה, ְרִקיָעא ּ ּ יַע ֹאֶמר, ְוָאַמר. ּ א , יֹוָמא ְליֹוָמא. יֹום ְליֹום ַיּבִ ְוַדְרּגָ
א ָדא)א אוחז''ס(ְּיַחֶוה , ְלַדְרּגָ ְלָלא ָדא ּבְ ּ ְלִאְתּכַ ּוְלִאְתָנֲהָרא ָדא ִמ, ּ ֵּמַההוא ְסִפירו , ּן ָדאּ ּ

ַמִים ֵצי וְמַנֲהֵרי ׁשָ ִּדְמַנּצְ בֹוד, ּ יַע. ְלַהאי ּכָ ע ִאְתָעִביד ְוגֹו: ַיּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַמּבָ ּאֹוחו . 'ּכְ
ְּלַאְנֲהָרא ָדא ִמן ָדא ָצא ָדא ִמן ָדא, ּ ּוְלִאְתַנּצְ ּ ֵּמַההוא ְסִפירו וְנִציצו, ּ ּ ּ ּ.  

ָלָלא ְדַאְת: ר''ֹאֶמ אּּכְ א ְוִאיּמָ ִביִלין ְדָנְפִקין ֵמַאּבָ ָּוון וׁשְ ְייהו, ּ א ְדָנִפיק ִמּנַ ְּוַההוא ֵריׁשָ ּ ּ ,
ָרא ּבוְכָרא ְּדִאיהו ּבְ ּ א: ָאֶלף, ּ ַרת מ, ְּוַכד ִאיהו ָסִליק ְוָנִחית. ַאּבָ ֲהֵדי א' ִאְתַחּבְ ְּוִאיהו ', ּבַ

א : 'ר. ֵאם ד ִמְתַחּבְ. ּ ּבוְכָרא)ב''ח ע''קע(ֵריׁשָ ְלהוּכַ ָּרן ַאְתָוון ּכֻ א . ֹאֶמר, ּ ָּדא ְנִהירו ְדַאּבָ ּ ּ
א וְבָרא ּבוְכָרא ְּוִאיּמָ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ָדא ּבְ ְּוָנֲהִרין ָדא ּבְ א. ּ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ְלָטא ּבְ ְּוַעל ָדא . ּׁשַ

ָדא ִליל ָדא ּבְ ּּכָֹלא ִאְתּכְ ִגין ְלֶמהֵוי ַחד, ּ ך אֹוחו ָדא ּבְ. ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ ִליטו , ָדאְּ ַּההוא ֹאֶמר ׁשְ ּ
  .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ִּעָלָאה

  ]א''ז ע''דף קל -' בזוהר חלק [

ך ְלַהאי ָרִקיַע ל ַהאי ִאְתְנִגיד ְוִאְתְמׁשַ א, ְְוַכד ּכָ ֵקי ְוַאְנִהיר ְלַתּתָ ֵדין ִאיהו ַאׁשְ , ּּכְ
בֹוד ֵאל ִדיוְקָנא ְדִא, ְלַהאי ּכְ ד ּתֹוָלִדין ּבְ ְּלֶמְעּבַ ּ ַמִים )א''ז ע''דף קל(ּיּנון ּ ְּדָנֲהִרין , ׁשָ
בֹוד ֵאל   )ודא הוא דכתיב(. ְּלַההוא ּכְ

ְּוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶוה ָדַעת ְּרִתיִכין ִדיָלה , ּ ּ ְדִאיּנון ּגוָפא ְדֻכְרְסָייא)דא לדא(ּ ּ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּאְקרון ֵלילֹות רוִני ִכְליֹוָתי ַאף ֵלילֹות )תהלים טז(ּכְ , ְּרִתיָכא ִעָלָאה. ִּיּסְ
ָאה. יֹום ְליֹום, ִאְתְקֵרי ָיִמים ּתַ   .ַלְיָלה ְלַלְיָלה, ִאְקֵרי ֵלילֹות, ְרִתיָכא ּתַ

ְּדִאיּנון , ְּיַחֶיה ּתֹוָלִדין. ְּיַחֶיה: ְּיַחֶוה, ָּדַעת. ְּיַחֶוה ַמִים)א באינון''נ(ּ יָמא.  ׁשָ ְּיַחֶוה , ְוִאי ּתֵ
א ֲחֵזי. ַּחֶיהָלאו ְי ִתיב , ּתָ ּתֹו ַחָוה)בראשית ג(ּכְ ם ִאׁשְ ּ ַוִיְקָרא ָהָאָדם ׁשֵ י ִהיא ָהְיָתה ֵאם , ּ ּכִ
ל ַחי ִמָלה ֲחָדא ַסְלִקין. ּכָ ַּחָוה ְוַחָיה ּבְ ּ ּ ַלק . ּ ְּוַעל ְדִאְסּתָ ', ְוָעִייל ו',  י)א דא אסתלק''נ(ּ

ְדָקא ֵיאֹות ְּדִאיהו ּכְ ִּיין ַוַדאיִּאיהו ַח' ְּדָהא ו, ּ ְּוַעל ָדא ַחָוה ְוַחָיה, ּ ּ  )א זעירא נטילא''ס(' י, ּ
  .ְּיַחֶיה, ְּיַחֶוה, ּאוף ָהָכא. 'ָּנְטָלא ַחִיין ִמן ו

ַמִים: ָּדַעת ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדׁשָ ּ ית ִסְטִרין. ּ ַמִים ׁשִ ית ִסְטִרין, ַמה ׁשָ ִאיּנון , ּאוף ָהָכא ׁשִ ּּבְ
ּּתֹוָלִדין ְדָקא ְיַחֶיה ּכְ ַּגְווָנא ִדיֵליהּ א ִעָלָאה ֹאֶמ, ּ ַדְרּגָ ִליל ּבְ ְּוַעל ָדא יֹום ְליֹום ִאְתּכְ . ר''ּ

ָרָזא ִדְדכוָרא ְּוַלְיָלה ְלַלְיָלה ּבְ ֵמיה , ּ ְּדָקא ָנִהיר ָלה ְדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ   .ּ ָדַעת)'א שמים''נ(ּ

ּוְבִגין ְדַהאי ֹאֶמר ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו ּ ָאר ֲאִמיָר, ּּ ׁשְ ַּאְהָדר ְקָרא ָעֵליה ְוָאַמר, ןְוָלא ּכִ ּ ,
ָאר ֲאִמיָרן ְדָעְלָמא, ֵּאין ֹאֶמר ְוֵאין ְדָבִרים ׁשְ ָּרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ֶּאָלא ַהאי ֹאֶמר. ּּכִ ּ ,

ין ִעָלִאין ַדְרּגִ ן ֲאִמיָרן וְדָבִרים, ּּבְ ּמָ ְּדֵלית ּתַ ָמעו, ּ ּתְ ין ְדִאיּנון ָרָז, ְּוָלא ִאׁשְ ַאר ַדְרּגִ ׁשְ ּּכִ ּ א ּ
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ִּדְמֵהיְמנוָתא ַמע, ּ ּתְ ְּדִאיּנון ָקָלא ְדִמׁשְ ּ ָמעו ְלָעְלִמין)'בראשית נ(ֲאָבל ָהֵני ָלא , ּ ּתְ , ּ ִאׁשְ
ַמע קֹוָלם ִלי ִנׁשְ יב ּבְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ.  

ָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַקָום ב ְדִאיּנון ְטִמיִרין ִעָלִאין, ֲּאָבל ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְּדָלא ִאְתְייָדעו , ּ ּ
יכו ִדְלהֹון, ְלָעְלִמין ְּנִגידו וְמׁשִ ּ ּ א, ּ ך ְוִאְתְנִגיד ְלַתּתָ יכו. ְִאְתְמׁשַ ּוְבִגין ַההוא ְמׁשִ ּ ִאית ָלן , ּ

ֵליָמָתא ַהאי ָעְלָמא, ְּמֵהיְמנוָתא ׁשְ עו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא , ּבְ ּתָ ִני ָעְלָמא ִמׁשְ ְּוָכל ּבְ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ִאיּנון ַד, ְּ ּּבְ יןּ ְלָיין, ְרּגִ ִאילו ִאְתּגַ ּּכְ ְּוַהְיינו , ְּוָלא ֲהוֹו ְטִמיִרין וְגִניִזין, ּּ
ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵליֶהם א ְדָעְלָמא, ּ א, ֵּמֵריׁשָ יֵמי ִלּבָ ָעאן ִאיּנון ַחּכִ ּתָ , ַּעד ַסְייֵפי ָעְלָמא ִמׁשְ
ִניִזין ין ּגְ ִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ב ְדָלא ִאְתְיי, ּ מֹוְדָען. ָּדעוַּאף ַעל ּגַ ּתְ ָמה ִאׁשְ ֶמׁש , ֲאָבל ּבְ ִגין ְדַלּשֶׁ ּּבְ

ֶהם ם ֹאֶהל ּבָ א, ׂשָ א ַקִדיׁשָ ְמׁשָ ִגין ׁשִ ין, ּּבְ ין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ָנא ֵמִאיּנון ַדְרּגִ ּכְ ְּדִאיהו ַמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ,
ִניִזין, ְּוִאיהו ְנהֹוָרא ל ְנהֹוִרין ּגְ יכו ִדְל, ְּדָנִטיל ּכָ ְּוַההוא ְמׁשִ ּ ּוְבִגיֵניה ִאְתָחֵזי , הֹוןּ ּ

ָכל ָעְלָמא   .ְּמֵהיְמנוָתא ּבְ

א ְמׁשָ ין, ַּמאן ְדָנִטיל ְלׁשִ ַמאן ְדָנִטיל ְלֻכְלהו ַדְרּגִ ּּכְ ּ א ִאיהו ֹאֶהל . ּּ ְמׁשָ ִגין ְדׁשִ ּּבְ ּ
הֹון ִליל ּבְ ָווֵני ְנהֹוִרין ְל, ְּוָנִטיל ּכָֹלא, ְּדִאְתּכְ ְּוִאיהו ָנִהיר ְלָכל ִאיּנון ּגְ אּ ְּוַעל ָדא . ַתּתָ

ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו ְּוהוא ּכְ ִניִזין, ּ ְנִהירו וְנִציצו ְדָכל ְנהֹוִרין ּגְ ּּבִ ּ ּ א , ּ ִתיאוְבּתָ ְּדֻכְלהו ּבְ ּ ּּ
ִלים ְרעוָתא ׁשְ ָּיֲהֵבי ֵליה ְרעוַתְייהו וְנִהירו ִדְלהֹון, ּּבִ ּ ּ ּ ּ א , ּ ָמה ִדְלָחָתן ִאית ְרעו ְוִתיאוְבּתָ ּּכְ ּ ּ

ְּדַכָל ָנן)א דכלהו''נ(ה ּ ָזן וַמּתְ ּ ְלֵמיַהב ָלה ְנִבְזּבְ ָחָתן יֹוֵצא ֵמֻחָפתֹו. ּ ְּוַעל ָדא ְוהוא ּכְ ּ ּ.  

ָּדא ִאיהו חוָפא , ֵעֶדן.  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן)בראשית ב(, ְּוָרָזא ָדא. ָּדא ֵעֶדן. ַּמאן ֻחָפתֹו ּ ּ ּ
ְּדַחְפָיא ַעל ּכָֹלא ִגּבֹור. ּ יׂש ּכַ י. ָיׂשִ יה ִדיָנא , ׂשָיׂשִ ַכח ּבֵ ּתְ ְטָרא ְדאֹור ַקְדָמָאה ְדָלא ִאׁשְ ִּמּסִ ּ ּ ּ

ָלל ִגּבֹור. ּכְ ְטָרא ִדְגבוָרה, ּכְ ִּמּסִ ִלים, ּ ב ִדְגבוָרה ִאיִהי ִדיָנא ׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ִתיב, ּ ִגּבֹור ּכְ , ּכְ
ּבֹור ֶחֶסד, ְוָלא ּגִ יק ִדיָנא ּבְ ִגין ְדַאְמּתִ ּּבְ ִלים, ֲחָדאְּוָנִטיל ּכָֹלא ּכַ, ּ א וְרעוָתא ׁשְ ִתיאוְבּתָ ּּבְ ּ ּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ָּלרוץ ֹאַרח, ְּוָכל ָדא ְלָמא )ישעיה מג(ּכְ ָקָאה וְלַאׁשְ ָים ָדֶרך ְלַאׁשְ ּ ַהּנֹוֵתן ּבַ ְּ ּ

ָכל ִסְטִרין ְּנִהירו ְדִסיֲהָרא ּבְ א)א''ו ע''רט(, ּ ה ֹאַרח ְלַאְנָהָרא ְלַתּתָ ח ּבָ ּ וְלִמְפּתַ ּ.  

ַמִים מֹוָצאֹוִמ ַמִים ִעָלִאין ְדָקָאַמָרן, ְקֵצה ַהּשָׁ ְייֵפי ִאֵלין ׁשָ ִּמּסַ ּ ִּאיהו ַאִפיק, ּ ִגין , ּ ּבְ
ִּדְבִסיוָמא ְדגוָפא ּ ּ ִּאיהו ַאִפיק, ּּ א, ּ ין ְדַכר ְלנוְקּבָ מֹוַדע ּבֵ ּתְ ּוְבַההוא ֲאָתר ִאׁשְ ּ ּ ְּוָדא הוא . ּ

יב ָמִיםּ וְלִמְקֵצה ַהּשָׁ)דברים ד(, ִּדְכּתִ ַמִים ָדא . ַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ  )א''ע' ר(ְּקֵצה ַהּשָׁ
ַמִים. ָּעְלָמא ִעָלָאה ָלָמא ִדיֵליה)מלכא ד(ָּדא , ּוְלִמְקֵצה ַהּשָׁ ּ ׁשְ ל . ּ ָמה ְדַהאי ָנִטיל ּכָ ּּכְ

יה, ְנהֹוִרין ְּוֻכְלהו ּבֵ ּ ל ְנהֹוִרין, ּאוף ָהִכי ַהאי, ּ יה, ָנִטיל ּכָ ְּוֻכְלהו ּבֵ ּ ֵצה ,ּ ּ ְוִאיהו ָנִפיק ִמּקְ
ַמִים   .ַהּשָׁ
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ּוְתקוָפתֹו ָכל ִאיּנון ִסְטִרין )א דסיהרא''ס(ְּדָסֲחָרא : ּ ין )א ספירן''נ( ּּבְ ְּדִאְתָחזון, ַּקִדיׁשִ דף ( ּ

יה )ב''ז ע''קל ָצא ִמּנֵ ָקָאה וְלַנּצְ ְּלִאְתָנֲהָרא וְלִאְתׁשָ ּ ֵּלית ַמאן ְדִאְתַחְפָיא , רְוֵאין ִנְסּתָ. ּ
ֵּמַההוא ְנִהירו ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ְּדָהא ְלֻכְלהו ַאְנִהיר ּבִ ָמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ּּ ְּלָכל ַחד ְוַחד ּכְ ּ.  
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א ְמׁשָ ִלימו ְוִאְתְנִהירו ִמּגֹו ׁשִ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ְּוַכד ּכֻ ּ ּ א , ּ ַגְווָנא ְדִאיּמָ ֵדין ִסיֲהָרא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּּכְ ּ
נ, ָאהִּעָל ֵליָמא ּבְ ְרִעין' ׁשְ יב ּתֹוַרת ְיָי, ּתַ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ִמיָמה' ּ ֵדין ִאיִהי , ּתְ ְּדָהא ּכְ
ִמיָמה)שלימא( ל ִסְטִרין,  ּתְ ין, ִמּכָ ָרָזא ַדֲחֵמׁש ַדְרּגִ ּּבְ ַגְווָנא ְדִאיָמא ִעָלָאה, ּ ּּכְ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ין   .ֲּחֵמׁש ָרָזא ְדַחְמׁשִ

יִבין, ְךּוְבִגיֵני ּכַ ֲחֵמׁש ֲחֵמׁש ּתֵ ין, ִאיִהי ַאְתָיא ּבַ ְלָמא ְלָרָזא ְדַחְמׁשִ ִגין ְלַאׁשְ ּתֹוַרת . ּּבְ
יַבת ָנֶפׁש' ְיָי ִמיָמה ְמׁשִ יַמת ֶפִתי' ֵּעדות ְיָי. ָהא ֲחֵמׁש, ּתְ ִּפּקוֵדי . ָהא ֲחֵמׁש, ְּנֱאָמָנה ַמְחּכִ ּ
ֵחי ֵלב' ְיָי ּמְ ִרים ְמׂשַ ָרה ְמִאיַרת ֵעיַנִים' ְצַות ְיָיִמ. ָהא ֲחֵמׁש, ְיׁשָ ' ִיְרַאת ְיָי. ָהא ֲחֵמׁש, ּבָ

ְפֵטי ְיָי. ָהא ֲחֵמׁש, ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת ָלַעד ֱּאֶמת ָצְדקו ַיְחָדיו' ִּמׁשְ ְּוֻכְלהו ַאְתָיין . ָהא ֲחֵמׁש, ּ ּ
ֲחֵמׁש ֲחֵמׁש א ִעָלָאה, ּבַ ַגְווָנא ְדִאיּמָ ְלָלא ּכְ ְּלִאְתּכַ ּּ.  

ית ִזְמִנין''ה ְיהֹוָ''ְיהֹוָ, ְּוַעל ָדא ית ִסְטִרין ִעָלִאין, ה ׁשִ ָמא , ָּלֳקֵבל ׁשִ ְּדִאיּנון ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ
ְדָקא , ּ ְוַעל ָדא)א דשמיא עלאין''נ(, ִּעָלָאה ִסדוָרא ִעָלָאה ּכְ ִלים ּבְ ּתְ ִּסיֲהָרא ִאְתַמְלָיא ְוִאׁשְ ּּ ּ
א, ֵיאֹות ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ְדָקא ֵיאֹותְּד, ּ ִלים ּכְ ּתְ א ֵעיָלא , ֹּכָלא ִאׁשְ ּתָ ּבַ ָרָזא ְדׁשַ ּּבְ ּ
א יֹוָמא ָדא. ְוַתּתָ ְּוַעל ָדא ּבְ ֹכָלא, ּ ִּאּתֹוָסף ְנִהירו ּבְ ְדַקאְמָרן, ּ קֹוָרא . ּכִ ַמִים ַנְטֵלי ִמּמְ ׁשָ

ַקְדִמיָתא ְּדַחֵיי ּבְ ֵני ִלְכבֹוד ִעָלָאה, ּ ְּוִאיּנון ְמַנֲהֵרי וְמַתּקְ ּ ּ ְדֵסֶפר )ב''ה ע''בראשית ל( ֵמָרָזא ,ּ
א ְדֹכָלא, ִּעָלָאה ַּאּבָ ּוֵמָרָזא ְדֵסֶפר. ּ א ִעָלָאה, ּ ֵּמָרָזא ְדִספור, ְּוִאיהו. ִּאיּמָ ך. ּּ ְוְבִגין ּכַ ּ ,

ְדַקאְמָרן, ְּמַסְפִרים ָמָהן ִאֵלין. ּכִ ָרָזא ִדְתַלת ׁשְ ּּבְ א, ּ ּתָ ּבַ יֹוָמא ְדׁשַ ְלִטין ּבְ ְּדׁשַ ַאר ַעל ּכָ, ּ ל ׁשְ
  .יֹוִמין
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א ָדא ְחּתָ ּבַ ך ּתוׁשְ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ א, ְּ רוַח ֻקְדׁשָ ָּקָאַמר ָדִוד ּבְ ַּעל ְנִהירו וְנִציצו ְוׁשוְלָטנו , ּ ּ ּ ּ ּ
ַאר יֹוִמין )א ושלימו''נ( ל ׁשְ א ַעל ּכָ ּתָ ּבַ ּ ְדיֹוָמא ְדׁשַ ת ביומא דא א ותקונא דיליה דאתתקנ''ס(ּ

ָמא ִעָלָאה)מכל שאר יומין ִגין ָרָזא ִדׁשְ ּ ּבְ ְנִהירו, ּ ְּדָקא ָנִהיר ּבִ ְנִציצו, ּ ִלים , ְּוָנִציץ ּבִ ּתְ ְוִאׁשְ
א ִלימו ֵעיָלא ְוַתּתָ ׁשְ ּּבִ ִמיָמה' ּוְכֵדין ּתֹוַרת ְיָי. ּ א, ּתְ ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ א רזא ''ס(, ּׁשַ

תמימה תורה שבעל פה משה קבל תורה ' רת הדשמור כבוד לילה דהא היא תו
מסיני והא אתערו על תורה שבעל פה דאילו תורה שבכתב הא כתיב ויצו משרז 

ודא לליואי אתחזי להאי דאחיד בשמשא . לקוח את ספר התורה' את הלויים וגו
דא ' שנין שמשא ביומוי ותורת ה' ומלכא דאתייא מיניה משה נהיר לישראל מ

ָר)מעלי שבתא ְדַקאְמָרן ּבְ   .ָזא ֲחָדא ּכִ

י)א אנשי כנסת הגדולה''ס(ְּוַאְתִקינו  ְחּתֵ ּבַ ירוָתא ְדתוׁשְ ּ ַחְבַרָייא ׁשֵ ּ ּ ְחָתן , ּ ּבַ ֵּמִאיּנון ּתוׁשְ ּ
ַמִים, ְּדָדִוד א, ֵּמָרָזא ָדא ַהּשָׁ ִריׁשָ ְּדִאיהו ָנִטיל ּבְ ָאר, ּ ּוְלָבַתר ַההוא ָנָהר . ְוָנִהיר ְלָכל ׁשְ ּ

ְיָי)תהלים לג(, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא, ֶדןְּדָנִפיק ֵמֵע נו ַצִדיִקים ּבַ ּ ַרּנְ ִניׁש ' ּ ִגין ְדַהאי ָנָהר ּכָ ּּבְ
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ַמִים ְּוָנִטיל ּכָֹלא ֵמָרָזא ְדׁשָ ָרָזא ִעָלָאה, ּ ּוְמקֹוָרא ְדַחֵיי, ּּבְ ּ יֹוָמא ָדא, ּ ְדָקא ֵיאֹות ּבְ ּּכָֹלא ּכְ ּ .
ְדָק א ַאְתִקין ְלַאְנֲהָרא ּכְ ְמׁשָ יֹוָמא ָדא, א ֵיאֹותְוׁשִ   .ּּבְ

יֹוָמא ָדא ְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ת ִמּסִ ּוְלָבַתר ִסיֲהָרא ְדָקא ִמְתָפְרׁשַ ּ ִגין ְלִאְתָנֲהָרא ִמן , ּּ ּבְ
א ְמׁשָ ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ְוגֹו, ׁשִ ׁשַ יה. 'ְּוָדא ִאיהו ְלָדִוד ּבְ ת ִמּנֵ ּוְלָבַתר ְדִאְתָפְרׁשַ ּ ָהא , ּּ

ְמׁשָ ׁשִ ָרת ּבְ כ. אִאְתַחּבְ א ָדא ּבְ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ִסיֲהָרא, ב ַאְתָוון''ּ א ּבְ ְמׁשָ ה ׁשִ ְּדָאִעיל ּבָ ּ .
א ָדא ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְּפִריׁשו ְדִסיֲהָרא ִמּסִ ּ א ְדכ, ּ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ְנִהירו ''ּ ּב ַאְתָוון ּבִ

א ְמׁשָ רוָתא וְסִליקו ְדַמְט. ְּדׁשִ ּוְלָבַתר ִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ְעָלהּ  )תהלים צ(ְּוָדא ִאיהו . ּרֹוִניָתא ִעם ּבַ
ה ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ִפָלה ְלֹמׁשֶ ַבְעָלה. ּּתְ ָתא ּבְ קוָתא ְדִאּתְ רוָתא ְוִאְתַדּבְ ִּאְתַחּבְ ּ ּ ּ א , ּ ְלָפְרׂשָ
ָלא ָלה ָמאָלא ְלַקּבְ ְּיִמיָנא וׂשְ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּ ֲחָדא ּבְ ּוְלֶמֱהֵוי ּכַ כל ו. למהוי חד ברזא חד(. ּ

מכאן ולהלאה תושבחן אחרנין דחדוה . אלין שמים מספרים לון ומתקנין לון
אבל הני אינון תקונא שלימתא עלאה ברזא דשמא קדישא . ותיאובתא שלימתא

כדקא יאות ותושבחן אלין אתקינו בתקונא דשבת דאיהו סליק ואתעטר בעטרוי 
דשמים מספרים כדקא יאות וסלקין ברזא דשמא קדישא למהר חד ברזא דכבוד אל 

  )ליה וזהרין ליה כדקאמרן
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ירו ַלְיָי)תהלים צח(ְּוָדא ִאיהו  יר ָחָדׁש' ּ ִמְזמֹור ׁשִ א ָדא ָהא . ׁשִ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ג ''בראשית קכ(ּ

יה.  אֹוִקיְמָנא)ב''ע ַעְרָנא ּבֵ ב ְדִאּתְ ֲּאָבל ַאף ַעל ּגַ ֲערו ְדַחְבַרָיי, ּ ַּאּתְ ּ ֲערוּ ּא ְדָקא ִאּתְ ּ ,
ִפיר ִאיהו ּׁשַ ְּדַהְנהו , ּ ד ֲהוֹו ַנְטֵלי ֲארֹוָנא )א''ח ע''דף קל(ּ ַהאי , ָּפרֹות ָעלֹות ּכַ ָערו ּבְ ִּאּתְ
א ְחּתָ ּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּתוׁשְ ֶדֶרך)שמואל א ו(ּכְ ְרָנה ַהָפרֹות ּבַ ְ ַוִיּשַׁ ּ ּ יָרה ֲהוֹו ַאְמֵרי. ּ . ּוַמה ּשִׁ

ירו ַלְיָי)תהלים צח( ה' ּ ִמְזמֹור ׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ַגְווָנא . ׁשִ ָּרָזא ָדא ִאיהו ּכְ ּ
ִּדְלֵעיָלא ֲעָתא ְדִאיּנון ַחיֹות ַנְטֵלי . ּ ׁשַ ּּבְ ּ ְרְסָייא)ארונא(ּ ְּלָאָרָמא ֵליה ְלֵעיָלא,  ּכֻ ִּאיּנון , ּ

א ָדא ְחּתָ ּבַ ַּאְמֵרי ּתוׁשְ ּ.  

יָמא ִתיב ָהָכא ָחָדׁשֲאַמאי, ְוִאי ּתֵ א ָדא,  ּכְ ְחּתָ ּבַ ִדיר ָקַאְמֵרי ּתוׁשְ ְּוָהא ּתָ ֶּאָלא ַוַדאי . ּ ּ
ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא, ְוָחָדׁש ָלא ִאְקֵרי, ָּחָדׁש ִאיהו ִאּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ א, ּ ְמׁשָ ד ִאְתְנִהיַרת ִמן ׁשִ , ּכַ

ֵדין ִאיהו ָחָדׁש יר ָחָדׁש, ּּכְ יָעה ל. ְּוָדא ִאיהו ׁשִ ָערוָתא , ֹּו ְיִמינֹו וְזרֹוַע ָקְדׁשֹוהֹוׁשִ ָּהא ִאּתְ
ָלא ָלה ָמאָלא ְלַקּבְ ִּדיִמיָנא וׂשְ ּ ּ.  

א ָדא ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ד ַנְטֵלי ֲארֹוָנא, ּ ָחאן ָלה, ּכַ ּבְ ֶמׁש. ָּקא ְמׁשַ ד ַסְלִקין ְלֵבית ׁשֶ . ּּכַ
ֶמׁש ַגְווָנא ַדֲעָגלֹות ַסְלִקין ְלֵבית ׁשֶ ּּכְ ָרָז. ּ ת ִאיהו ְסִליקו , א ַחד ָסְלִקיןְּוֹכָלא ּבְ ּבָ ִגין ִדְבׁשַ ּּבְ ּ ּ

ְּדכוְרְסָייא ּ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ְלהו . ּ ָחן ּכֻ ּבְ ת ִאֵלין ּתוׁשְ ּבָ ׁשַ א ָדא ּבְ ְחּתָ ּבַ ּקוָנא ְדתוׁשְ ּּתִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ת ּבָ ׁשַ ָעְלָמא, ַּאְתִקינו ּבְ א ְיִחיָדא ּבְ ָחא ֵליה ַעּמָ ּבְ יר ְליֹום  ִמְזמ)תהלים צב(. ְּלׁשַ ֹור ׁשִ

ת ּבָ א ָדא, ַהּשַׁ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ א ְדֵעֶדן, ָּאָדם ָהִראׁשֹון ָקָאַמר ָלה, ּ ְנּתָ ַרך ִמּגִ ֲעָתא ְדִאְתּתָ ׁשַ ּּבְ ְּ ,
ת ְוָאִגין ָעֵליה ּבָ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא. ְּוָאָתא ׁשַ ּ א ָדא, ּ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ח , ּ ּבַ ָאה ָקא ְמׁשַ ּתָ ָעְלָמא ּתַ
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י  ת)דכלא ביה(יֹוָמא , ָּעְלָמא ִעָלָאהְלַגּבֵ ּבָ ּ ְדִאיהו ּכולֹו ׁשַ ּ ּ א, ּ ָלָמא ִדיֵליה, ַמְלּכָ ִּדׁשְ ּ ְוָדא . ּ
יר ִתיב ַמאן ָקָאַמר ֵליה, ִּאיהו ִמְזמֹור ׁשִ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּוָלא ּכְ ת. ּּכְ ּבָ יֹוָמא , ְליֹום ַהּשַׁ

ת ִעָלָאה, ִּעָלָאה ּבָ ת ְוָדא . ּׁשַ ּבָ תָּדא ׁשַ ּבָ ין ַהאי ְלַהאי, ׁשַ ת ְסָתם, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ּבָ ָּדא , ׁשַ
א ּתָ ּבַ ת ְדַמֲעֵלי ׁשַ ּבָ ת. ּׁשַ ּבָ ת ִדְלֵעיָלא, יֹום ַהּשַׁ ּבָ ָּדא ׁשַ ּ  )שמות לא(. ְוָדא ַלְיָלה, ָּדא יֹום. ּ

ת ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבִני ִיׂשְ א, ָהא ֵליְלָיא, ְּוׁשָ ָּרָזא ְדנוְקּבָ  ָזכֹור ֶאת יֹום )שמותכ(. ּ
ת ּבָ ָּרָזא ִדְדכוָרא, ָהא יֹום, ַהּשַׁ ת. ּ ּבָ יר ְליֹום ַהּשַׁ ך ִמְזמֹור ׁשִ ְוְבִגין ּכַ ּ.  

ה ֲאָתר ַכּמָ ָחן ּבְ ּכְ ָמא, ְוַאׁשְ ׁשְ ָאה ָלא ָסִליק ּבִ ּתָ ,  ְסָתם)ב''ויקרא ק(ְוַאְתָיא , ְּדָעְלָמא ּתַ
גֹון ַהאי ה, ּכְ ּוְכגֹון ַוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ה ָאַמר ֲעֵלה )א''א ע''קל( ְוֶאל )שמות כד(ּ וְכגֹון ,ּ ּ ֹמׁשֶ

ָמא. 'ֶאל ְיָי ְלהו ָסִתים ׁשְ ּּכֻ יה, ּ א )א וכלא''ס( )אלא(. ְּוָלא ָסִליק ּבֵ יה ַדְרּגָ ִגין ְדִאית ּבֵ ּ ּבְ ּ ּ
ָמא, ִּעָלָאה ׁשְ א ִעָלָאה ִאיהו ָלא ָסִליק ּבִ י ַדְרּגָ ּוְלַגּבֵ ּ ָרּגָ. ּּ ָלא ָסִליק , אְּנהֹוָרא ִדׁשְ
יָמָמא א, ּבִ ְמׁשָ ְנהֹוָרא ְדׁשִ ָמא, ּּבִ ׁשְ ָחן. ְּוַעל ָדא ָלא ָסִליק ּבִ ּבְ ְּוָכל ִאֵלין ּתוׁשְ ת, ּ ּבָ , ְּדׁשַ

בֹוד  א ִעָלָאה,  יֹום)א יום השבת דאיהו תושבחתא''נ(ְּדִאיִהי ּכְ ְחּתָ ּבַ ִּאיהו ּתוׁשְ ּ ַאר , ּ ל ׁשְ ַעל ּכָ
בחן אתקינו בתיקונא דשבתא דאיהו סליק לאתעטר א וכל אלין תוש''ס(. יֹוִמין

  )בעטרין עלאין אתרין קדישין על כל שאר יומין

ל ַחי ַמת ּכָ ָערו ר, ִנׁשְ ָּהא ַחְבַרָייא ִאּתְ יה ִמִלין ִדְקׁשֹוט''ּ ּה ּבֵ ָרא. ּּ , ֲאָבל ִאית ָלן ְלַאְדּכְ
ְמָתא ְדַפְרָחא ֵמַההוא ַחי ָהעֹוָלִמים ַּהאי ִנׁשְ ּוְבִגין ְד. ּ ִּאיִהי ִדיֵליהּ ל , ּ ְּדִמֵניה ַנְפָקן ּכָ ּ

אן ְרּכָ יה, ּבִ ְרָיין ּבֵ א, ְּוׁשַ ֵקי וְמָבַרך ְלַתּתָ ְְוהוא ַאׁשְ ּ יה, ּ ְמָתא ְדָנְפָקא ִמּנֵ ַּהאי ִנׁשְ ִּאית ָלה , ּ
  .ְּרׁשו ְלָבְרָכא ְלַהאי ֲאָתר

ָמִתין ֵמַההוא ַחי ְּוַעל ָדא ַפְרִחין ִנׁשְ ּתָ, ּּ ּבַ ַמֲעֵלי ׁשַ ָמִתין ְדִאיּנון ַפְרָחאן. אּבְ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ,
א ּתָ ם ִמּתַ ׁש ְמָבְרִכין ְלַהאי ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשֵ יה ְמָבַרך ֵליה . ַּמּמָ ְּוַההוא ֲאָתר ְדַנְפֵקי ִמּנֵ ּ ּ ְּ

ְרָכאן, ְּלֵעיָלא ָלא ּבִ ם ְמַקּבְ א וֵמֵעיָלא, ְוַהאי ׁשֵ ּתָ ִּמּתַ ל ִסְטִרי, ּ ִליַלת ִמּכָ   .ןְוִאְתּכְ
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יֹוֵמי ְדחֹול ְרָכאן, ּּבְ ָלא ּבִ ָמִתין, ִאיִהי ְמַקּבְ ַאר ִנׁשְ א, ִמּשְׁ ּתָ ְּדָקא ְמָבְרִכין ָלה ִמּתַ ּ .
ת ּבָ יֹוָמא ְדׁשַ ָמִתין ִעָלִאין, ּּבְ ְרָכאן ֵמִאיּנון ִנׁשְ ָלא ּבִ ִּאיִהי ְמַקּבְ ְּדָקא ְמָבְרָכאן ָלה , ּ ּ

ִע ַאְרּבְ יִביןּבְ ן מ, ין ַוֲחֵמׁש ּתֵ ּבָ חוׁשְ א ברזא דחמשין ''ס( )מנשמת כל חי עד והאחרונים(. ה''ּּכְ

ָמה )י''כחושבן מ, תיבין ָרָזא מ, ּ ְדאֹוִקיְמָנא)א''ע' הקדמה ב( ּכְ ָּדא . י''ּוְבָרָזא מ, ה''ּבְ
ָאה, ָּעְלָמא ִעָלָאה ּתָ ל ַחי . ְוָדא ָעְלָמא ּתַ ַמת ּכָ ּוִמן ְוִאילו . ה'' מ)'רוניםא עד האח''ס(ִנׁשְ ּּ

יָרה ַעד וִמְלָפִנים ִּפינו ָמֵלא ׁשִ ּ ּ יִבין, ּ ין ּתֵ א ַאֲחָרא ַחְמׁשִ ְחּתָ ּבַ ַּסְלָקא ּתוׁשְ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ָנא ּבָ חוׁשְ ן ִמָלה ּבְ ּמָ ְּדָלא ַקְייָמא ּתַ ּּ ָנא ָרָזא מ, ּ ּבָ ַּסְלָקא חוׁשְ ן וְלָהְלָאה ַסְלָקא . י''ּ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ

ּבֹון  א ַאֲחָרא ְלֶחׁשְ ְחּתָ ּבַ יִבין)ה''מ(ּּתוׁשְ לוִמין ְדֹכָלא,  ְמָאה ּתֵ ׁשְ ּּתַ ּ ְוַחד ְרִתיָכא ַעל ַמה , ּ
ְרָיא ְדִאיהו  ְּדׁשַ ּ לוָמא) ב''ח ע''דף קל(ּ ׁשְ   .)א ההוא שלימא עלאה''ס( ּּתַ
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ָבָחא ָדא ְּוָכל ִמִלין ִאֵלין, ְּוָכל ׁשְ ְייִפין ְיִדיָע, ּ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ת, ןּ ּבָ לוָמא ְדׁשַ ָנא ְלַתׁשְ ּבָ חוׁשְ ּּבְ ּ ּ ,
ְייהו ְלָמא ִמּנַ ּתַ ּוְלִאׁשְ ְדָקא ֲחִזי, ּּ א. ּכַ ָאה ַעּמָ ָבָחא ְדָמֵריהֹון, ַזּכָ ְּדַיְדֵעי ְלַסְדָרא ׁשְ ְדָקא , ּ ּכַ

ְקַנת. ֵיאֹות ָמה ְדִאְתּתַ אן וְלָהְלָאה ִסדוָרא ִדְצלֹוָתא ּכְ ִּמּכָ ּ ּ ּ ּ.  

ִתיב  ה ְיָי )תהלים כב(ּכְ ה' ְוַאּתָ ְרָחק ֱאָילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ַּאל ּתִ א ָאַמר ָדא. ּ ָּדִוד ַמְלּכָ ּ ,
א א ְדַמְלּכָ ְחּתָ ּבַ ן וְמַסֵדר ּתוׁשְ ֲעָתא ְדֲהָוה ְמַתּקֵ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ִסיֲהָרא, ּ א ּבְ ְמׁשָ ָרא ׁשִ ִגין ְלַחּבְ יָון . ּבְ ּכֵ

ָבִחין ִדיֵליה ן וְמַסֵדר ׁשְ ְּדֲהָוה ְמַתּקֵ ּ ּ ּ ָראּ ה ְיָי,  ְלִאְתַחּבְ ְרָחק' ָאַמר ְוַאּתָ   .ַאל ּתִ

ה ְיָי ֹלא ִפרוָדא)ב''ט ע''קע, א''מ ע''ק, א''א ע''רנ(ָרָזא ' ְוַאּתָ ּ ְדַחְברוָתא ֲחָדא ּבְ ּ ַאל . ּּ
ְרָחק ַבְעָלה, ּתִ יָון ְדִאיִהי ַסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּּכֵ ּ ָעְלָמא ִעָלָאה, ּּ ְּוֹכָלא ּבְ ּמָ, ּ ֵעי ּוִמּתַ ן ּבָ

ָרא ּכָֹלא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ְּלַסְלָקא ְלֵאין סֹוף ְּלִאְתַקּשְׁ ּ ְרָחק, ּ ך ַאל ּתִ ִגין ּכָ ְוּבְ ְלָקא , ּ ְּלִאְסּתַ
ְבָקא ָלן, ִמיָנן   .ְלׁשַ

ך ְוְבִגין ּכַ א, ּ ְחּתָ ּבַ גֹו ִסדוָרא ְדתוׁשְ ּּבְ ּ ּ ן, ּ ּמָ ְלָלא ּתַ ָרֵאל ְלִאְתּכַ ָעאן ִיׂשְ ּוְלִאְתַד, ּּבָ ָקא ּ ּבְ
א ּתָ ֲהַדְייהו ִמּתַ בֹוד, ּּבַ ְלָקא ַהאי ּכָ ְּדִאְלָמֵלא ִיְבֵעי ְלִאְסּתַ יה , ּ א ֲאִחיָדן ּבֵ ָרֵאל ְלַתּתָ ָּהא ִיׂשְ

יה ְייהו, ְּוַתְקִפין ּבֵ ְבֵקי ֵליה ְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ ְּדָלא ׁשַ ּ ָלַחׁש. ּ ַמאן , ְּוַעל ָדא ְצלֹוָתא ּבְ ּכְ
ָרָזא ִעם ַמ ְּדַמִליל ּבְ אּ יה, ְלּכָ ָרָזא ִעּמֵ ּוְבעֹוד ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ָלל, ּ יה ּכְ   .ָּלא ִאְתָרֲחָקא ִמּנֵ

ָּמה ַאָיל וְצִבי, ֱּאָילוִתי ֲעָתא ְדַאְזֵלי וְמַרֲחֵקי, ּ ׁשַ ּּבְ ְבֵקי, ּ ִּמַיד ָאַהְדָרן ְלַההוא ֲאָתר ְדׁשַ ּ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ּאוף קוְדׁשָ ּ ָלק ְלֵעי, ְּ ב ְדִאְסּתַ ַּאף ַעל ּגַ ֵאין סֹוףּ ָּלא ְלֵעיָלא ּבְ ִּמַיד ַאְהָדר , ּ ּ

יה. ַמאי ַטְעָמא. ְּלַאְתֵריה א ִאְתַאֲחָדן ּבֵ ָרֵאל ְלַתּתָ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ְבִקין ֵליה , ּ ְּוָלא ׁשַ
ָיא ְייהו)מניה(, ְלִאְתַנּשְׁ ּ וְלִאְתַרֲחָקא ִמּנַ ה, ְּוַעל ָדא. ּ ֱּאָילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ִריך הואּ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ֵעיָנן ְלִאְתַאֲחָדא ּבֵ ּ ּבָ ּ יה, ְּ ּוְלַאֲחָדא ּבֵ ַמאן , ּ ּכְ
א יך ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּדַאְמׁשִ ְ יה, ּ ר ָנׁש ִמּנֵ ַבק ּבַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ֲעָתא ֲחָדא, ּ ֲּאִפילו ׁשַ ד . ּ ְּוַעל ָדא ּכַ
אוָלה ִלְתִפָלה ָּסִמיך ּגְ ּ יה, ְ ֵעי ְלַאֲחָדא ּבֵ ְלִחיׁשו, ּּבָ ֲהֵדיה ּבִ ֵעי ּבַ ּתָ ּוְלִאׁשְ ּ ָרָזא, ּ ְּדָלא , ּבְ

ק ִמיָנן, ִיְתְרַחק ִמיָנן ּבַ ּתְ ִתיב , ְוָלא ִיׁשְ ְיָי)דברים ד(ְּוַעל ָדא ּכְ ם ַהְדֵבִקים ּבַ ֱאֹלֵהיֶכם ' ּ ְוַאּתֶ
ְלֶכם ַהיֹום ַּחִיים ּכֻ ֵרי ָהָעם)תהלים קמד(. ּ ָכה לֹו ַאׁשְ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ ְיָי ַאׁשְ   .ֱאֹלָהיו'  ׁשֶ

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ְמעֹון ְוַחְבַרָיא אוף ָהִכי ָקמו ְוָאְזלו, ּבְ י ׁשִ ָּקם ַרּבִ ּ ּ י ֶאְלָעָזר . ּ ָאַמר ַרּבִ
ְמעֹון ֲאבוי י ׁשִ א, ְּלַרּבִ א ְדֵעֶדן, ַאּבָ ִגְנּתָ ִצָלא ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ּבְ ַּעד ָהָכא ֲהֵויָנא ַיְתֵבי ּבְ ּ ּּ ּ .

אן וְלָהְל ָאְרחֹוי ְדַנְטָרן ִאיָלָנא ָדא, ָּאה ְדֲאָנן ָאְזִליןִּמּכָ ִּאְצְטִריך ָלן ְלֵמיַהך ּבְ ּ ְ ָאַמר . ְ
ָאְרָחא, ֵּליה ח ּבְ ירוָתא ְלִמְפּתַ ׁשֵ ֵרי ּבְ ׁשְ   .ַּאְנּתְ ּתִ

רוָמה)שמות כה(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ רוָמה. ּּכְ ַמאי ִאיִהי ּתְ ָרָזא ּבְ. ּּבְ
ַקְדִמיָתא, ְּדָזָהב ְזַנת ּבְ ן ִאּתְ ּמָ ָאה, ְּדָהא ִמּתַ ּתָ בוָרה ּתַ ִגין ְדִאיִהי ּגְ ּּבְ ְטָרא , ּ ְּדַאְתָיא ִמּסִ
ְטָרא ְדָזָהב. ְּדָזָהב ב ְדַאְתָיא ִמּסִ ְּוַאף ַעל ּגַ ָאַרת, ּ ּתְ ל ִעָקר ָלא ִאׁשְ ִסְטָרא , ּכָ ֶּאָלא ּבְ
ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ְּדֶכֶסף ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1354דף [ -ּ

ָרָכה)א''ע' הקדמה א(ָּרָזא ָדא ְו ל ּבְ יִמיָנא ,  ּכֹוס ׁשֶ ָלא ֵליה ּבִ ְּדִאְצְטִריך ְלַקּבְ ְּ

ָמאָלא יִמיָנא, ּוִבׂשְ ַאר ֶאָלא ּבִ ּתְ ר ָלא ִאׁשְ  )'א ושמאלא אתעדי מינה ולא וכו''ס(. ְּוָכל ִעּקָ
ַער ְיִמיָנא ָמאָלא ִאּתְ יה, ּוׂשְ ְּוָלא ִאְתְדַבק ּבֵ ִגין ְד, ּ ָמאָלאּּבְ ין ְיִמיָנא וׂשְ ִּאיהו ִאְתְייִהיב ּבֵ ּ ,

חֹוֵתיה ָמאָלא ִאְתֲאִחיד ּתְ ּוׂשְ יה ְלֵעיָלא, ּ ִּויִמיָנא ִאְתֲאִחיד ּבֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ שיר (ּכְ

ֵקִני)השירים ב ַחּבְ י ִויִמינֹו ּתְ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָזָהב ָוֶכֶסף.  ׂשְ י  ִל)חגי ב(ּכְ
ֶסף ְוִלי ַהָזָהב ַמר, ַּהּכֶ   .ְוָהא ִאּתְ

ת ַגְווָנא ְדָזָהב, ּוְנחֹוׁשֶ ון ּכְ ָּדא ִאיהו ּגֹוָ ּ ֶוון ְדֶכֶסף, ּ ֶוון ָזָהב וִמּגָ ַע ִמּגָ ִגין ְדִאְצְטּבְ ּּבְ ּ ְוַעל . ּ
ת ָקָטן ֹחׁשֶ ח ַהּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ֲּאַמאי ִאיהו ָקָטן. ָּדא ִמְזּבַ י)מלכים א ח(ּכְ ר  ּכִ ַח ֲאׁשֶ ְזּבֵ  ַהּמִ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . 'ָקֹטן ֵמָהִכיל ֶאת ָהעֹוָלה ְוגֹו' ִלְפֵני ְיָי ָטן)שמואל א יז(ּכְ . ּ ְוָדִוד הוא ַהּקָ
ב ְדִאיהו ָקָטן ְּוַאף ַעל ּגַ ַגֵויה, ּ ּּכָֹלא ִאְתֲאִחיד ּבְ ּ ַח ַאֲחָרא. ּ יָמא ִמְזּבֵ . ִאְקֵרי ָקָטן, ְוִאי ּתֵ

ר ַהאיְּדָל. ָלאו ָהִכי יב, או ָקָטן ּבַ ֶלת ַהיֹום )בראשית א(, ִּדְכּתִ דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ּ ֶאת ַהּמָ
ֶלת ַהַלְיָלה ָטן ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּקָ ָטן. ְּוֶאת ַהּמָ אֹור ַהּקָ דֹול. ְּוָדא ִאיהו ַהּמָ אֹור ַהּגָ ָּדא , ַהּמָ

ח ַהָזָהב ַח ַהְפִניִמי ְדִאיהו ִמְזּבַ ִּמְזּבֵ ּ ּ ֵכֶלת ְדִציִצית)א''ט ע''דף קל(ת ּוְתֵכֶל. ּ ּ ָדא ִאיהו ּתְ ּ ּ .
ְרְסָייא ֵכֶלת ָדא ִאיהו ּכֻ ּּתְ ָּרָזא ִדְתִפָלה ְדַיד, ּ ְרְסָייא. ּּ ֵכֶלת ָדא ִאיהו ּכֻ ּּתְ יה , ּ ְּדַדְייִנין ּבֵ ּ

יה ִדיִני ָממֹונֹות. ִּדיִני ְנָפׁשֹות ְרְסָייא ְדַדְייִנין ּבֵ ִגין ְדִאית ּכֻ ּּבְ ּ ּ יה ְוִא, ּ ְרְסָייא ְדַדְייִנין ּבֵ ּית ּכֻ ּ
ְווִנין , ְּוַעל ָדא. ִּדיֵני ְנָפׁשֹות ל ּגַ  ָטִבין )ב''א ע''בראשית נ, א''ב ע''קנ, א''ה ע''קל(ּכָ

ְכָלא, ְלֶחְלָמא ון ּתִ ר ּגֹוָ ִדיָנא, ּבַ ָמֵתיה ָסְלָקא ּבְ ִגין ְדִיְנַדע ְדָהא ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ְמָתא . ּ ְוַכד ִנׁשְ
ִדי ָצָאה ְוִאְצְטִריך ַההוא ֶחְלָמא, ָנאָסְלָקא ּבְ ּתְ ָדן ְלִאׁשְ ּּגוָפא ִאּתְ יִאין, ְּ   .ְלַרֲחִמין ַסּגִ

ְרְסָייא ֵכֶלת ָדא ִאיהו ּכֻ ּּתְ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ א)יחזקאל א(ּ ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ּ ּכְ ּ ּ ,
ּ וְכִתיב ְוֹנַגה לֹו ָסִביב)וכתיב ואש מתלקחת( ִגין ְד. ּ ִריִכין ְלִציִציתּּבְ יה ּכְ ְּוַכד ֹנַגה , ַּעְבִדין ּבֵ

י, ִּאְתַהָדר ְלָגְוון ָירֹוק, לֹו ְרּתִ ָגֶון ּכַ ֲעָתא ְוֵאיֵלך. ּכְ ֵרי ִזְמָנא ִדְקִריַאת , ְֵמַהִהיא ׁשַ ּתְ ִּאׁשְ
ַמע ַמה ְדֲהָוה, ׁשְ ְכָלא ִמּכְ ון ּתִ ִני ּגֹוָ ּתָ ְּדָהא ִאׁשְ ך ָאִסיר ְלֵמיָד, ּ ְוְבִגין ּכַ ּן ִדיֵני ְנָפׁשֹות ּ

ַלְיָלה ַההוא ִזְמָנא, ּּבַ ְכָלא ּבְ ון ּתִ ְלָטא ַההוא ּגֹוָ ִגין ְדׁשָ ּּבְ ּ א , ּ ְּוִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלֶמחַטף ַנְפׁשָ
ָפט ֹלא ִמׁשְ ַההוא ִזְמָנא. ּּבְ ְלָטא ּבְ ָפט ָלא ׁשָ ְּדָהא ִמׁשְ ד ָאֵתי ַצְפָרא. ּּ ַער ְיִמיָנא , ּכַ ְוִאּתְ

ִּדְלֵעיָלא ְכָלא, ָּנִפיק ַההוא ְנהֹוָרא, ּ ַמה ְדֲהָוה, ּוָמֵטי ַעד ַהאי ּתִ ֵני ִמּכְ ּתָ ּוְכֵדין , ְּוִאׁשְ
ְלָטא ָעֵליה א, ּׁשָ ְרְסָייא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ יה ּכֻ ק ּבֵ ְּוִאְתַדּבָ ּ ֲעָתא ְוֵאיֵלך. ּ ִזְמָנא , ְֵמַהִהיא ׁשַ

ַמע   .ִּדְקִריַאת ׁשְ

ָמן נוְפָיא ִדָכ, ְוַאְרּגָ ָּדא ּכְ ּ ֲחָדאּ ָווִנין ּכַ ל ּגְ ִני. ִליָלא ּכָ ִני, ְותֹוַלַעת ׁשָ ִתיב ׁשָ ּוְכִתיב , ּכְ
ִנים יב, ׁשָ ִנים)משלי לא(, ִּדְכּתִ יָתה ָלבוׁש ׁשָ י ָכל ּבֵ ִני. ּ ּכִ ון ִאְקֵרי ׁשָ ֶּאָלא ַהאי ִאיהו ּגֹוָ ּ ,

יה ְווִנין ּבֵ ל ּגַ ְּדָנִטיל ּכָ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ּ ִני, ּ ִני ְוׁשָ ִנים. םׁשָ יה : ׁשָ ִליָלן ּבֵ ְלהו ּכְ ד ּכֻ ּּכַ ּ ּ
ֲחָדא ִני. ּכַ ְרְסָייא ִעָלָאה: ׁשָ ְּדָנִפיק ִמּכֻ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ֵכֶלת ִמּסִ ְלָטא ַעל ּתְ ְּדׁשַ ְּוָדא ִאיהו , ּּ

ָרֵאל ַּאפֹוְטרֹופָֹסא ְדִיׂשְ ּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ֵרֶכם)דניאל י(ּ פוֵמיהְּדֵחיֵל: ּתֹוַלַעת.  ִמיָכֵאל ׂשַ ּיה ּבְ ּ ּ ,
ּתֹוַלַעת ר ּכָֹלא ְוֹעֵקר ּכָֹלא, ּכַ ּבַ ִּדְמּתָ ּ ּ.  
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ׁש ִני ָוׁשֵ ֲחָדא, ּתֹוַלַעת ׁשָ ְווִנין ּכַ ֵרין ּגַ ָמאָלא, ּתְ ִּדיִמיָנא וׂשְ ִּחיָור ְוסוָמק, ּ ׁש. ּ ּּבוָצא : ָוׁשֵ
ָרן. ִּאיהו ית חוִטין ִמְתַחּבְ ְּדׁשִ יב, ּ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ יׁש)דניאל י(, ּ ּ וְגִוָיתֹו ְכַתְרׁשִ ּוְבִאֵלין . ּ ּ
ֵרין ֵרין ָאֲחָרִנין, ּתְ ִליָלן ּתְ   .ּכְ

ֵאי ִדְלַבר: ְּוִעִזים ּתָ בוָראן ּתַ ּּגְ ְְוֹכָלא ִאְצְטִריך. ְּלַחְפָיא ַעל ְפִניָמֵאי, ּ ְְוִאְצְטִריך ְלֵמיַהב , ּ

א ְלֹכָלא ּדוְכּתָ ּ ְטָרא ְדַדֲהָבא ָקַאְתָיין, ּ ְּדָהא ִמּסִ יכו ִדְתֵרין , ְּועֹורֹות ֵאִלים ְמָאָדִמים. ּ ְּמׁשִ ּ
ָמאָלא, ִסְטִרין ִּדיִמיָנא וׂשְ א ַאֲחָרא, ּ דוְכּתָ   .ְּלַחְפָייא ּבְ

ים ָחׁשִ א, ְועֹורֹות ּתְ חוְרּבָ י ּגֹו ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ ִּסְטָרא ֲחָדא ִאית ְדַרּבֵ וָבא , ּ ִיּשׁ ְּוָלא ּבְ
ַכח ּתְ ּ ַדְכיוְּוָדא ִאיהו ִסְטָרא, ִאׁשְ ַחׁש, ּ   .ְוִאְקֵרי ּתַ

ת ְדַקאְמָרן ֹחׁשֶ ח ַהּנְ א ִאית ּגֹו ַהאי ִמְזּבַ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ְדׁשְ ּּבְ ְּדָהא . ָּרִזין ִעָלִאין, ּ
ִתיב ח ֲאָדָמה ּכְ ה ִלי ְוגֹו)שמות כ(, ִמְזּבַ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ ְדָקא ֵיאֹות'  ִמְזּבַ . ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ּכְ

ת ְלִטין טוִרין ַאֲחָרִניןּכַ, ְנֹחׁשֶ ון ְלֵמיַזן , ְוִאיִהי ְצִריָכא ְלֵמיַזן לֹון, ּד ׁשַ ַהאי ּגֹוָ ע ּבְ ִאְצְטּבַ
ת. לֹון ְּוִאיּנון ִאְקרון ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ּ.  

ַח)א''ס ע''ר(ְּוִאיּנון  ך ָעַלְייהו רוָחא ֲחָדא ִמּגֹו ַהאי ִמְזּבֵ ת ִאְתְמׁשַ ּ ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ּ ְוַכד ַהאי , ְ
ְסִליקו ַאֲחָראִמְז ָלק ּבִ ַח ִאְסּתַ ּּבֵ ָלק ָאת נ, ּ ֵדין ִאְסּתַ א', ּּכְ ַח ַקִדיׁשָ ְּדִאיהו ִמְזּבֵ ּ ַאר , ּ ּתְ ְוִאׁשְ

ת ּרוָחא ְדִאֵלין טוֵרי ְנֹחׁשֶ ּ ִקיוֵמיה. ּּ ִליק ּבְ ְּוַכד ַההוא רוָחא ִאְסּתְ ּ ּ ַחׁש, ּּ ְּדָהא , ִאְקֵרי ּתַ
יה ָאת נ ָלק ִמּנֵ ִּאְסּתַ ּ'.  

ה רוִחין ַאֲחָרִנין, ּ ִאְתְפַרׁשְוַהאי ְּוִאְקרון אוף ָהִכי, ְּלַכּמָ א, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַההוא ַעּמָ ּ ,
ַחׁש ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּתַ ַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה)ב''ז ע''קמ( ְוֶאת )בראשית כב(ּכְ ִּאיּנון ֲהוֹו ַיְדֵעי .  ּתַ

ָנא ּכְ ָהא ַחָיה ְדַמׁשְ ּּבְ ֵמ, ּ   .הֹוןְּדִאְקֵרי ַעל ׁשְ

ִטים ין, ַּוֲעֵצי ׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ָרִזין ַקִדיׁשִ ּ ָנא, ּ ּכְ ְּדִאיּנון לוֵחי ַמׁשְ ּ ָרָזא , ּ ְּוִאיּנון ִאְקרון ּבְ ּ
ִטים עֹוְמִדים. ִּדְלהֹון ִתיב ֲעֵצי ׁשִ ָרִפים עֹוְמִדים)ישעיה ו(ּוְכִתיב , ּּכְ   . ׂשְ

אֹור ֶמן ַלּמָ אן וְלָהְלָאה ׁשֶ יכו , ִּמּכָ ָכא ֲעַלְייהוְּמׁשִ א ְלַאְמׁשָ ח ְרבות ַקִדיׁשָ ִּדְמׁשַ ּ ּ ַאְבֵני . ּ
ּׁשַֹהם ְוַאְבִני ִמלוִאים א, ּ א, ִּאֵלין ַאְבֵני ֻקְדׁשָ ְּיסֹוֵדי ְדַמְקְדׁשָ ין ִאֵלין, ּ ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּּבִ ּ ,

ְלחֹוַדְייהו ָנן ּבִ ִּאְזַדּמְ ָחא, ּ ּבְ ר וְלׁשַ ְלבוׁש ְיָקר, ְּלַיּקֵ ןְּלַעְי, ּּבִ ּמָ הו ּתַ ֲהָנא ּבְ ָרא , ּיָנא ּכַ ּוְלַאְדּכְ
ָבִטין)ולברכא( ֵריַסר ׁשְ ַמר,  ּתְ ָמה ְדִאּתְ ֵריַסר ֲאָבִנין ּכְ ְּוַעל ָדא ּתְ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קל -' בזוהר חלק [

ֵליַסר ִזיִנין ִאיּנון ר י, ּּתְ יִרין ִאֵלין''ּבַ ְּוֻכְלהו ַסְלִקין ְלכ, ּב ַאְבִנין ַיּקִ דף (, וןה ַאְתָו''ּּ

ָרָזא ִעָלָאה ְדִיחוָדא )ב''ט ע''קל ּּבְ ּ ה, ְּוָלֳקֵבל ִאֵלין. ּ ִליף ְוַאְתִקין ֹמׁשֶ ָרָזא ''כ, ּגָ ה ַאְתָוון ּבְ
ִּדְפסוָקא ְדִיחוָדא ּ ּ יב, ּ ד ֶאָחד)דברים ו(, ִּדְכּתִ ד ֱאֹלֵהינו ְידֹוָ ָרֵאל ְידֹוָ ַמע ִיׂשְ ְּוִאיּנון . ּ ׁשְ

ִליָפן ְמ, ה ַאְתָוון''כ ָרָזא ִדְלֵעיָלאּגְ ָקן ּבְ ַּחּקְ ּ.  
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א ָעא ְלַאְתְקָנא ְלַתּתָ ָרָזא ְדִיחוָדא, ַיֲעֹקב ּבָ ּּבְ כ, ּ רוך , ד ַאְתָוון''ְוַאְתִקין ּבְ ְְוִאיּנון ּבָ ּ ּ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ ִלים ְלכ. ּׁשֵ ן , ה ַאְתָוון''ְוָלא ַאׁשְ ּקַ ִגין ְדַעד ָלא ִאְתּתָ ּּבְ

ָנא ּכְ ָנא. ַמׁשְ ּכְ ן ַמׁשְ ּקַ יָון ְדִאְתּתָ ִלים, ּּכֵ ּתְ יה, ְוִאׁשְ ִּמָלה ַקְדָמָאה ְדֲהָוה ָנִפיק ִמּנֵ ד , ּ ּכַ
ִלים ּתְ כ, ִאׁשְ ָּלא ַמִליל ֶאָלא ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ה ַאְתָוון''ּ ִלים ָדא ּכְ ּתְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ִאׁשְ ּ ּ ּ ,

יב ר ְיָי)ויקרא א(, ִּדְכּתִ   .ה ַאְתָוון''ָהא כ. ָליו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמרֵא'  ַוְיַדּבֵ

א ''ְּוַעל ָדא כ ּקוָנא ְדִמְקָדׁשָ ְלָמא ּתִ ,  ְוָכל ָהֵני ַאְתָוון)א דמשכנא''ס(ּה ִזיִנין ְלַאׁשְ
ִליָפן ִאיּנון ַאְתָוון ּגְ ר, ּאֹוִקיְמָנא ּבְ ָרִזי. ְּדאֹוִליְפָנא ִמּמַ ִלים ּבְ ּתְ ָנא ִאׁשְ ּכְ ּוְבִגין ְדַמׁשְ ן ּ

ָנא, ה''ִאְקֵרי כ, ִּאֵלין ּכְ ִלימו ְדַמׁשְ ִיחוָדא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ַוֲחִסיֶדיך ְיָבְרכוָכה )תהלים קמה(ְּוַעל ָדא , ּ ָ

ִתיב ָנא ְוִתּקוָנא ִדיֵליה, ּכְ ּכְ ִלימו ְדָכל ַמׁשְ ָּרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ְואֹוַרְייָתא , ב ַאְתָוון''ָלֳקֵבל כ, ה''כ. ּ
ּוְנִביִאים וְכתוִבים ּ ָלָלא ֲחָדאְּד, ּ   .ְוָרָזא ֲחָדא, ִּאיּנון ּכְ

ַהאי ְקָרא ָרֵאל ָקא ְמַיְחֵדי ִיחוָדא ּבְ ֲעָתא ְדִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ָרָזא ְדכ, ּ ַמע , ה ַאְתָוון''ּּבְ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ
ָרֵאל ְיָי בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ֶאָחד' ֱּאֹלֵהינו ְיָי' ִיׂשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּוּבָ ּ ְּדִאיּנון כ, ְּ ד ''ּ

הו, ַאְתָוון ל ַחד ּבְ ִּויַכֵוון ּכָ ֲחָדא, ּ ָרן ּכַ ְלהו ַאְתָוון ִמְתַחּבְ ּּכֻ ִחּבוָרא ַחד , ּ ְּוַסְלִקין ּבְ א כדין ''ס(ּ

ְרִעין'' מ)אתפתחו ָרָזא ְדיֹוְבָלא, ט ּתַ יר. ּּבְ ּוְכֵדין ִאְצְטִריך ְלַסְלָקא ַעד ְוָלא ַיּתִ ְ ּוְכֵדין . ּ
ְרִעין חו ּתַ ִּאְתַפּתָ ר ָנׁשְו, ּ ִריך הוא ְלַההוא ּבַ א ּבְ יב קוְדׁשָ ָּחׁשִ ּ ִאילו ִקֵיים אֹוַרְייָתא , ְּ ּּכְ ּ ּ

ָלה מ, ּּכֻ כ)בכלא(. ּט ָפִנים''ְּדִאיִהי ַאְתָיא ּבְ א וְרעוָתא ּבְ ּ ְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַכְווָנא ִלּבָ ּ ּ ה ''ְּ
א, ד''ּוְבכ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּוְלַסְלָקא לֹון ּבִ ּ ַהאי. ְּרִעין ְדַקאְמָרןט ּתַ''ְלמ, ּּ ַוון ּבְ יָון ְדִאְתּכָ ּּכֵ ּ ,

ַההוא ִיחוָדא ְדָאַמר ַמר ָוון ּבְ ִּיְתּכַ ּ ּ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד , ּ ם ּכְ רוך ׁשֵ ָרֵאל וּבָ ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ּ ְּ

ָלה ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא ּכֻ ּּכְ הו. ּּ ָוון ּבְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדִיְתּכַ ַּזּכָ ּ ּ ּ ָלָלא ִאיהו ְדָכל ְּד, ּ ַּוַדאי ּכְ ּ ּ
א ּאֹוַרְייָתא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ֵליָמא. ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדָאָדם ׁשְ א, ּ ִּדְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָרָזא ְדָכל , ּ

  .ְּמֵהיְמנוָתא

ִכיָבה ִקיָמה וִבׁשְ אי ְוִהֵלל ּבְ ּמַ ַּמֲחלֹוֶקת ְדׁשַ יב, ּּ ך וְבקוֶמ)דברים ו(, ִּדְכּתִ ְכּבְ ּ ְבׁשָ ּ , ָךָ
ְלָטָנָהא ׁשֻ א ּבְ ִליָלא נוְקּבָ ֶעֶרב ְדָקא ּכְ אי ָסַבר ּבָ ּמַ ְּדׁשַ ּ א ְדָקא ַיטו , ּ י נוְקּבָ ִּאְצְטִריך ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְ

ׁשוְלָטנוָתא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּוַבּבֶֹקר. ְּוִיְקְראו ְלָטא ְדכוָרא ּבְ ְּדָקא ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְִאְצְטִריך ְלֵמיָקם , ּ

ָּקֵמיה ִדְדכוָרא ּ ְתִפָלה ְמעוָמדּכְ, ּ ָּמה ְדִאְצְטִריך ּבִ ּּ ּוְבָכל ֲאָתר ִדְדכוָרא ַאְתָיא, ְ ּ ּ.  

ּוֵבית ִהֵלל ָסַבר ַכח ָדא ְלחֹוד ְוָדא ְלחֹוד, ּ ּתְ יָון . ְָהִכי ִאְצְטִריך, ִּאְלָמֵלא ִאׁשְ ֲאָבל ּכֵ
ֲחָדא ָרן לֹון ּכַ מ, ַּדֲאָנן ְמַחּבְ ִחּבוָרא ּבְ ְרִע''ּומ, ּט ָפִנים''ּּבְ ָלא ִאְצְטִריְכָנא , יןט ּתַ

א ָדא ְלחֹוד ְוָדא ְלחֹוד ָחא ְדֹכָלא ִאיהו ַחד, ְּלַאְפְרׁשָ ּגְ ֶּאָלא ְלַאׁשְ ּּ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ ּוְכָמה . ּ
ן ֵליה ְלַבר ָנׁש ְּדִאְזָדּמַ ּ ִחּבוָרא ֲחָדא, ָהִכי ֵייָמא, ּ ְרַווְייהו ּבְ ְּדָהא ּתַ ּ ָמה ְדַנְיָחא לֹון, ּ , ּּכְ

  .ְְטִריך ְלִאְתֲחָזָאהְוָהִכי ִאְצ
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ְּוַעל ָדא ְדכוָרא ּ ית ִסְטִרין, ּ ׁשִ ָרֵאל, ּבְ ַמע ִיׂשְ ָרא ִדׁשְ ּקְ יִבין, ּּבַ ית ּתֵ ְּדִאיּנון ׁשִ א . ּ ְּונוְקּבָ
בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד ם ּכְ רוך ׁשֵ ית ִסְטִרין ּבָ ׁשִ ּּבְ יִבין ַאֲחָרִנין. ְּ ית ּתֵ ְּדִאיּנון ׁשִ ְּוַסְלִקין , ּ

ָרָזא ְדמ, ִּחּבוָרא ֲחָדאּבְ ְרִעין''ּּבְ ָכל ֲאָתר, ט ּתַ ֵבית ִהֵלל ּבְ   .ַּוֲהָלָכה ּכְ

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ָאִרים ְידֹוי וָבִריך ְלַרּבִ י ׁשִ ַּרּבִ  ִמי ֵהִעיר )ישעיה מא(, ָּפַתח ְוָאַמר. ְּ
ְזָרח ְוגֹו ַמר. 'ִמּמִ ָּזא ְדָחְכְמָתא ִאיהוֲאָבל ָר, ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא ְוִאּתְ ּי ָרָזא ְדָעְלָמא ''ִמ, ּ

ִּעָלָאה ִאיהו ירוָתא, ּ ן ָנְפָקא ׁשֵ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ְלָיא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּלִאְתּגַ בהקדמה (ְוָהא , ּ

  . אֹוִקיְמָנא)א''ע' ב

  ]א''מ ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ָללְּדָלא ִאְת, ּי ְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין''ִמ. ּּתו ְלָייא ּכְ ֵלי ְיָקֵריה . ְּיַדע ְוָלא ִאְתּגַ ּּגַ ּ
מֹוְדָעא ּתְ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ִמְזָרח, ְלִאׁשְ ירוָתא ְדָכל ָרָזא , ּ ן ׁשֵ ּמָ ְּדָהא ִמּתַ ּ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ְלָייא, ּ ּוְלָבַתר ֶצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו. ּוְנהֹוָרא ְלִאְתּגַ ֵלי , ְּדָהא ֶצֶדק, ּ ּּגַ

א ִעָלָאה בוְרּתָ ּּגְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוׁשוְלָטִניה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְלֵטיה ַעל ָעְלִמין , ְּ ּוְלַהאי ֶצֶדק ַאׁשְ
ְלהו ּּכֻ ָרא לֹון, ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּוְלַאְתְקָנא לֹון, ְלַדּבְ ן ְלָפָניו ּגֹוִים )ישעיה מא(, ְּוַעל ָדא. ּכַ  ִיּתֵ

ּוְמָלִכים ַיְרְד ל ַמְלִכין ְדָעְלָמאְּד )א''מ ע''דף ק(, ּ ְרׁשוָתא ְדַהאי ֶצֶדק ַקְייִמין, ָּהא ּכָ ּּבִ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶצֶדק)תהלים ט(ּכְ ֵבל ּבְ פֹוט ּתֵ ּ ְוהוא ִיׁשְ ּ.  

ִדיר , ֶּאָלא. ַמאן ָקֵרי ְלַמאן, ֶּצֶדק ִיְקָרֵאהו ְלַרְגלֹו, ּּתו ֶּצֶדק ִאיהו ָקאֵרי ּתָ
ְּלַאְסָפְקַלְרָיאה ְדָנֲהָרא ִכיך ְלָעְלִמין,ּ ִדיר ְלַרְגלֹוי, ְ ְוָלא ׁשָ ְּדָלא ִאְתָעֵדי , ְוֶצֶדק ָקִאים ּתָ

ן ּמָ ִכיך, ִמּתַ ְ ֱאֹלִהים ַאל ֳדִמי ָלך ַאל )תהלים פג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְְוָקאֵרי ְוָלא ׁשָ ּ
ֹקט ֵאל ׁשְ חַרׁש ְוַאל ּתִ ִריך הוא ַאְנַהר ָלן ָא. ּתֶ א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ִגיָנן ְּ  )'ור(ְּרָחא ָדא ּבְ

ִכיך ִרי ְדָקֵרי ִלְנהֹוָרא ִעָלָאה ְוָלא ׁשָ ְֶאְלָעָזר ּבְ ּ ָעְלָמא ֵדין . ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּּ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי א והשתא אלעזר ברי קרי לנהורא עלאה ולא שכיך וקודשא ''ס(. ּ

  )כאה חולקיה וזכאה חולקיהון דצדיקיאז, בריך הוא אנהר לן ארחא דא בגיניה

א ָפַתח ְקָרא ְוָאַמר י ַאּבָ ר ְיהוָדה)תהלים סג(, ִּרּבִ ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ ַמאי . ּ ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבִ
ָחן ּבְ ָאר ּתוׁשְ ל ׁשְ ָנא ִמּכָ א, ּׁשְ ח לֹון ָדִוד ַמְלּכָ ּבַ ָאן ֲאָתר ׁשַ ְּדָלא ָקָאַמר ּבְ ָנא , ּ ּוַמאי ׁשְ

ר ְיהוָדהָּהָכא ְדָק ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ ְלחֹודֹוי. ָּאַמר ּבִ ֶּאָלא ָלא ָדא ּבִ י, ּ ְּדָהא אוף ָהִכי ַנּמֵ ּ ,
ּנֹותֹו ֶאת ַטְעמֹו ִלְפִני ֲאִביֶמֶלך)תהלים לה( ׁשַ ֹבא ַהִזיִפים)תהלים נד(. ְ ּבְ ְלהו. ּ ּבְ ְּוֵכן ּכֻ ּ .

ֵני ָעְלָמא ָבֵחיה ְדָדִוד, ְלַאֲחָזָאה ְלָכל ּבְ ּׁשְ ב ִדְבַצֲעָרא ֲהָוה,ּ ּ ְדַאף ַעל ּגַ ַּוֲהוו ַרְדֵפי , ּ
ִריך הוא, ֲּאַבְתֵריה א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ַדל לֹוַמר ׁשִ ּתָ ֲּהָוה ִמׁשְ ּ ּ ְּ.  

א ֲהָוה ָאַמר ב ִדְברוַח ֻקְדׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ אֵרי ֲעלֹוי, ּ א ָלא ֲהֵוי ׁשָ ַּעד ְדִאיהו , ּרוַח ֻקְדׁשָ ּ
ַד ּתָ ֵרי ֲעלֹויִּאׁשְ ָכל ֲאָתר. ל ְלִמׁשְ א ִדְלֵעיָלא, ְוֵכן ּבְ ְרָיא רוַח ֻקְדׁשָ ָּלא ׁשַ ּ ַער , ּ ַּעד ְדִיּתְ

א ר ָנׁש ִמַתּתָ ב ְדָקא ַרְדֵפי ֲאַבְתֵריה. ָּעֵליה ּבַ ְּוָדִוד ַאף ַעל ּגַ ַצֲעֵריה, ּ ָלא ֲהָוה , ַּוֲהָוה ּבְ
ָחן ִמפוֵמיה ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִביק ׁשִ ּׁשָ ּ ָחא ְלָמאֵריה ַעל ּכָֹלאּו, ּּ ּבְ ְּלׁשַ ּ.  
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יָמא , אֹו ְלָדִוד ִמְזמֹור,  ִמְזמֹור ְלָדִוד)א''ה ע''ס, ב''ט ע''בראשית ל(, ָּהא ְדָתֵניָנן, ְוִאי ּתֵ
ַקְדִמיָתא א ּבְ ְּוָהָכא ָשַרת ָעֵליה רוַח ֻקְדׁשָ ִגין ְדָאַמר ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּ ִּאי ִאיהו ָלא , ֶּאָלא. ּּבְ

ַקְדִמיָתאֲהָוה ְמ ְרֵמיה ּבְ ַּכֵוין ּגַ א, ּ ָּלא ָשַרת ָעֵליה רוַח ֻקְדׁשָ  ִמְזמֹור )ב''ח ע''רל, א''ע' נ(. ּ
א ָּדא רוַח ֻקְדׁשָ ִגין ְדִאיִהי. ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהִכי. ּ א ִעָלָאה , ּּבְ ִדיר ְלַמְלּכָ ַחת ּתָ ּבַ א ''ס(ְּמׁשַ

ָרתּ ְדָכל ִזְמ)דכל זמנא איהו קא משבח ומזמר ולא שכיך ָחת וְמַזּמְ ּבְ ְוָלא , ָּנא ֲהָוה ָקא ְמׁשַ
ִכיך ח . ְׁשָ ּכַ יָון ְדָאָתא ָדִוד ַאׁשְ ּּכֵ ְדָקא ֵיאֹות)ב''ג ע''ק(ּ ְתְקָנא ּכַ ַרת ָעֵליה, ּ ּגוָפא ְמּתַ , ְּוׁשָ

ַהאי ָעְלָמא ַּוֲהוו ְמַגֵלי ּבְ א, ּ ָרא ְלַמְלּכָ ָחא וְלַזּמְ ּבְ ִגין ְדִיְתּתְ, ְּוֹכָלא, ְּלׁשַ , ַקן ַהאי ָעְלָמאּּבְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ִתּקונֹוי. ְלָדִוד. ּ ִלים ּבְ ָבר ׁשְ ָנא, ּּגְ ָבר ְמָתּקָ ָאה, ּגְ ָבר ַזּכָ ָּדִוד ַוַדאי . ּגְ ּ

ֵני ְלָעְלִמין ּתָ ר ְיהוָדה. ְּדָלא ִאׁשְ ִמְדּבַ ְהיֹותֹו ּבְ ָבָחא ְדָדִוד, ּּבִ ָּדא ׁשְ ב ִדְבַצֲעֵריה , ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ב ַדֲהוֹו ַרְדֵפי ֲאַבְתֵריה, הֲהָו ַּאף ַעל ּגַ א ָקָאַמר. ּ ְחּתָ ּבַ ּוַמאי ּתוׁשְ א ְדִאיהו ַרב . ּ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ

יָרא   .ְוַיּקִ

ָבָחא ִדיֵליה ַמאי ִאיִהי ּוׁשְ ּ ֲחֶרָך)תהלים סג(. ּ ה ֲאׁשַ יָון . ֱאֹלִהים ְסָתם. ּ ֱאלִהים ֵאִלי ַאּתָ ּכֵ
א ִדיֵליה. יֲאַמאי ֵאִל, ְּדָאַמר ֱאֹלִהים ֶּאָלא ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ין ָהָכא. ּ ַלת ַדְרּגִ . ֵאִלי. ֱאלִהים: ּּתְ

ה ָמָהן. ַאּתָ ַלת ׁשְ ב ְדִאיּנון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ א ִאיהו, ּ ַּחד ַדְרּגָ ָרָזא ֶדֱאלִהים ַחִיים, ּ ּּבְ : ֱאלִהים. ּ
ַמִים ַהּשָׁ)ב''ע' בראשית א(ְקֵצה : ֵאִלי. ֱּאלִהים ַחִיים, ְּלֵעיָלא ח ''קל(. ַמִים ַעד ְקֵצה ַהּשָׁ

ה)ב''ע א ִדיֵליה:  ַאּתָ ַּדְרּגָ ּ ב ְדֹכָלא ַחד. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ָמא ַחד ָסִליק, ּ ֲחֶרָך. ּוִבׁשְ ִאי , ֲּאׁשַ
ָמעֹו ִדיֵליה ַמׁשְ ּּכְ ִפיר, ּ ֲחֶרָך. ּׁשַ ְחרוָתא, ֲּאָבל ֲאׁשַ ׁשַ ַּאְתִקין ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבְ  ְּדָהא ְנהֹוָרא. ּ

ְחרוָתא ׁשַ ְּדַקְייָמא ּבְ א, ּּ ְקנון ֵליה ְלַתּתָ ָּלא ָנִהיר ַעד ְדִיְתּתַ ּ ֲחָרא . ּ ּוַמאן ְדַאְתִקין ְנהֹוָרא ׁשַ ּ
ב ְדִאיִהי אוָכָמא, ָּדא ַּאף ַעל ּגַ ּ ִלְנהֹוָרא ִחָווָרא ְדָנִהיר)ב''א ע''בראשית נ(ָזֵכי , ּ ְוָדא , ּ

ִּאיִהי ְנהֹוָרא ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָנֲה ר ָנׁש ְדָזֵכי ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָראּ ְּוָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ.  

  ]ב''מ ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ֲחַרי ִיְמָצֻאְנִני)משלי ח(ְּוָרָזא ָדא  ֲחַרי, ּ וְמׁשַ ֲחַרי אוָכָמא: ּוְמׁשַ ִנין ְנהֹוָרא ְמׁשַ ִּדְמַתּקְ ּ .
ִתיב, ִיְמָצֻאְנִני ֲחָרא . ְּדָזֵכי ִלְתֵרין ְנהֹוִרין, יֶּאָלא ִיְמָצֻאְנִנ, ִּיְמָצאוִני ָלא ּכְ ִּלְנהֹוָרא ְדׁשַ
ְּוִלְנהֹוָרא ִחָווָרא ְדָנֲהָרא, ּאוָכָמא ְּוָזֵכי ְלַאְסָפָקַלְרָיאה ְדָלא ָנִהיר. ּ ּוְלַאְסָפָקַלְרָיאה , ּ ּ
ֲחֶרָך. ְּוָדא ִאיהו ִיְמָצֻאְנִני. ְּדָנִהיר ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד ֲאׁשַ ּ ֲחָרא ַאְתִקין ְנהֹו, ּ ָּרא ְדׁשַ
ְּלַנֲהָרא ָעֵליה ְנהֹוָרא ִחָווָרא ְדָנֲהָרא, ּאוָכָמא ּ ַמה ְלך )תהלים סג(. ּ י ּכָ ָ ָצְמָאה ְלך ַנְפׁשִ ָּ
ִרי י, ְבׂשָ ּתֵ ַמאן ְדָכִפין ְלֵמיַכל ְוָצֵחי ְלִמׁשְ ִלי ָמִים. ּּכְ ֶאֶרץ ִצָיה ְוָעֵיף ּבְ ִגין ְדִאיהו , ּּבְ ּּבְ ּ
ר וָבאְוָלאו ִאיה, ִמְדּבַ ּו ֲאָתר ְדִיּשׁ ּ א, ּ ְּוָלאו ִאיהו ֲאָתר ְדֻקְדׁשָ ך  )ב''מ ע''דף ק(. ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

ִלי ַמִים ֲאָתר ָדא. ִּאיהו ֲאָתר ּבְ ך ּבַ ִפין ְוָצָחאן ְלַגּבָ ּוְכָמה ְדֲאָנן ּכַ ּ ּקֶֹדׁש ֲחִזיִתיך ְוגֹו, ְּ ן ּבַ . 'ָּכֵ
י ְדַמר ָמה ְדֲאָנן ָצָחאן ְלַגּבֵ ַּוֲאָנן ּכְ ֲאָתר ָדא, ּ ָצחוָתא ִמלֹוי ּבַ י ּבְ ּתֵ ְּלִמׁשְ ּאוף ָהִכי ָצֵחיָנן , ּּ

ָצחוָתא ִמלֹוי י ּבְ ּתֵ ְּלִמׁשְ א, ּ ֵבי ַמְקְדׁשָ ְמעֹון ְלַר. ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ּּבְ י ׁשִ א' ָאַמר ַרּבִ , ַאּבָ
א ֵייָמא ּתָ אִרי ִמָלה ַהׁשְ ַּמאן ְדׁשָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1359דף [ -ּ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ל ִאיׁש ְוגֹו)ות כהשמ(, ָּפַתח ִרּבִ רוָמה ֵמֵאת ּכָ ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ה . 'ּ ֹמׁשֶ
ָנא ּכְ ִריך הוא ַאְחֵמי ֵליה עֹוָבָדא ְדַמׁשְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ה ָקֵמיה, ְּ ְוָלא ָיִכיל , ֲּהָוה ָקׁשֶ

יה ְּוָהא אוְקמוָה, ְּלֵמיָקם ּבֵ י ָהָכא. ּ א ִאית ָלן ְלִמְקׁשֵ ּתָ ּרוָמה ָדאִאי ּתְ, ְוַהּשְׁ ָּיֲהָבה , ּ
ְלחֹודֹוי ה ּבִ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּקוְדׁשָ ֵּהיך ָיֲהָבה ְלַאֲחָרא, ְּ ָרֵאל ִיְקחו , ְ ְּוָאַמר ְדִלְבֵני ִיׂשְ ּ

רוָמה   .ַּהאי ּתְ

ה ָיֲהָבה ֶּאָלא ַוַדאי ְלֹמׁשֶ ּ יה. ְּוָלא ָיֲהָבה ְלַאֲחָרא, ּ גֹו ַעּמֵ א ְדֲהָוה ּבְ ְּלַמְלּכָ ַות ְוָלא ֲה, ּ
א יה ְדַמְלּכָ ַּמְטרֹוִניָתא ִעּמֵ א. ּ יה ְדַמְלּכָ ל ִזְמָנא ְדַמְטרֹוִניָתא ָלא ֲהַות ִעּמֵ ּּכָ ּ י , ּ ָּלא ִמְתָיֲאׁשֵ

יה א ּבֵ יָון ְדָאַתת ַמְטרֹוִניָתא. ְּוִאיּנון ָלא ַיְתִבין ְלַרֲחָצן, ַּעּמָ א ֲחָדאן, ּּכֵ ל ַעּמָ ְוַיְתֵבי , ּכָ
נו רוְחּצָ ּּבְ ך ּבְ. ּ ין ְוָאִתין ַעל ְיֵדי , ַקְדִמיָתאְּכַ ִריך הוא ָעַבד לֹון ִנּסִ א ּבְ ב ְדקוְדׁשָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ְּ

ה א, ְּדֹמׁשֶ י ַעּמָ רוָמה. ָלא ִמְתַיֲאׁשֵ ִריך הוא ְוִיְקחו ִלי ּתְ א ּבְ יָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ י , ְּ ְוָנַתּתִ
תֹוְכֶכם ִני ּבְ ּכָ ְלה. ִמׁשְ ִּמַיד ִאְתָיַאׁשו ּכֻ ּ ִריך הוא, ּוּ א ּבְ פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְּוַחדו ּבְ ּ ּ ּ ּ ֲּהָדא הוא , ְּ

ה ְלַאְרָעא)במדבר ז(, ִדְכִתיב ַלת ֹמׁשֶ ת ּכַ ה ְדַנְחּתַ לֹת ֹמׁשֶ יֹום ּכַ ּ ַוְיִהי ּבְ יָמא. ּּ ַוְיִהי , ְוִאי ּתֵ
ָנא ְדַצֲעָרא ָכל ֲאָתר ָלאו ִאיהו ֶאָלא ִליׁשָ ּּבְ ִתיב ַוְיִהי , ּּ יֹוםְוָהָכא ּכְ ַההוא יֹוָמא , ֶּאָלא. ּבְ ּּבְ

ת ְלַאְרָעא א ַנְחּתַ ִכיְנּתָ ה, ִּדׁשְ ַכח ְמַקְטְרָגא ְלַגּבָ ּתְ ה, ִּאׁשְ ְּוַחְפָיא ַההוא ָחׁשוך ְקַבל ְלַגּבָ ּ ְּ ,
יחֹות ִגין ְדָלא ּתֵ ָכחו ְלַג, ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ְמָאה ִרּבֹוא ַמְלָאִכין ְמַקְטְרִגין, ְוָתֵניָנן. ּּבְ ּתְ ה ִּאׁשְ ּּבָ
יחֹות ִגין ְדָלא ּתֵ א . ּּבְ נוְפָיא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָקֵמי קוְדׁשָ ל ּכְ ָכחו ּכָ ּתְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ

ִריך הוא ּּבְ יה. ְ ָּאְמרו ַקּמֵ ִכיַנת ְיָקָרך , ָּמאֵרי ְדָעְלָמא, ּ ׁשְ ל ִזיָוא ְוָכל ְנהֹוָרא ִדיָלן ּבִ ְּכָ ּ
יחֹו, ִּאיהו א ּתֵ ּתָ ֵאיְוַהׁשְ ּתָ י ּתַ א. ת ְלַגּבֵ ִכיְנּתָ ְתְקַפת ׁשְ ֲעָתא ִאּתַ ַהִהיא ׁשַ ְּוַתְבַרת ַההוא , ּבְ

ְָחׁשוך ְקַבל יִפין, ּ ּקִ ִזיִזין ּתַ ר ּגְ ּבָ ַמאן ְדִמּתְ ּּכְ ת ְלַאְרָעא, ּ ך. ְוַנְחּתַ ְלהו ּכַ יָון ְדָחמו ּכֻ ְּכֵ ּ ּ ָּפְתחו , ּּ ּ
ָכל ָהָאֶרץֲּאדֹוֵנינו ַמה ַא'  ְיָי)תהלים ח(ְּוָאְמרו  ְמך ּבְ ִָדיר ׁשִ ַּאִדיר ַוַדאי. ּ ָמה , ּ ְּדַתְבַרת ּכַ

יִפין ּקִ ִזיִזין ְוֵחיִלין ּתַ ת ְלַאְרָעא, ּּגְ ֹכָלא, ְוַנְחּתַ ִליַטת ּבְ ּוׁשְ ִתיב ַוְיִהי. ּ ַצֲעָרא , ְּוַעל ָדא ּכְ
יְרָיין ָמה ַחָייִלין וַמּשִׁ ילו ּכַ ְּדַקּבִ ּ ה , ּּ יֹוָמא ְדַכַלת ֹמׁשֶ ּּבְ ת ְלַאְרָעאּ   .ַנְחּתַ

רוָמה ְוגֹו ך ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּוְבִגין ּכַ ּ ִתיב. 'ְּ ְּוִיְקחו ִלי וְתרוָמה ָלא ּכְ ּ ֶּאָלא ְוִיְקחו ִלי , ּ ּ
רוָמה ָלא ִפרוָדא, ּּתְ ְּלַאֲחָזָאה ְדֹכָלא ַחד ּבְ ּּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ָנא ּכְ ּכְ ְּועֹוָבָדא ְדַמׁשְ ּ ָּדא , ּ

אְלִא, ָּלֳקֵבל ָדא ל ִסְטִרין ֵעיָלא ְוַתּתָ א ִמּכָ ִכיְנּתָ ְלָלא ׁשְ ְּתּכַ ַהאי ָעְלָמא עֹוָבָדא , ּ ָהָכא ּבְ
ִּדיֵליה עֹוָבָדא ְדגוָפא, ּ ּּכְ ַגֵויה, ּ ְלָלא רוָחא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ִליַלת , ְוָדא ִאיִהי ׁשְ ְּדִאְתּכְ

א א, ְלֵעיָלא ְוַתּתָ   .ְּוִאיִהי רוַח ֻקְדׁשָ

ָכת ְוָעאַלת ּגֹו ָרָזא ְדגוָפאּוְלעֹוָל ּם ִאְתַמּשְׁ ָמה , ּ ָרָאה מֹוָחא ּגֹו ְקִליָפא ּכָֹלא ּכְ ְּלַאׁשְ
א. ְּדִאְתָחֵזי ַּהאי רוָחא ְדֻקְדׁשָ גוָפא, ּ ַגִויה רוַח ַאֲחָרא ִעָלָאה, ִּאְתָעִביד ּבְ ְלָלא ּבְ ְּלִאְתּכַ ּּ ּ ּ ,

ָדאְּוֹכָלא ָהִכי ִאְתֲאִחיד ְו, ָּדִקיק ְוָנִהיר ִליל ָדא ּבְ ָדא, ִּאְתּכְ ַּעד ְדִאְתֲאִחיד , ְּוָעאל ָדא ּבְ
ַהאי ָעְלָמא ְתָרָאה ִדְלַבר, ּבְ ְּדִאיהו ְקִליָפה ּבַ ּ ּ.  
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יָפא ִאיִהי ְלגֹו ִמְקִליָפה ְדַהאי ָעְלָמא ּקִ ַגְווָנא ֶדֱאגֹוָזא. ְּקִליָפה ּתַ ְּדַהאי ְקִליָפה , ּּכְ
יָפא ּקִ ה, ִּדְלַבר ָלאו ִאיִהי ּתַ ְּקִליָפה ְדִאיִהי ְלגֹו ִמיּנָ יָפא, ּ ּקִ ּאוף ָהִכי . ִאיִהי ְקִליָפה ּתַ

יָפא, ְּלֵעיָלא ּקִ גוָפא, ְקִליָפה ּתַ ְלָטא ּבְ ִּאיִהי רוָחא ַאֲחָרא ְדׁשָ ּ יה. ּ ִאיִהי ְקִליָפה , ְּלגֹו ִמּנֵ
א יה מֹוָחא. ְקִליׁשָ   .ְּלגֹו ִמּנֵ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ַאֲחָראְּמַתְתְקָנא ּכָֹל, ּּבְ ַרת , א ּבְ ּבְ יָפא ִאּתַ ּקִ ְּדָהא ְקִליָפה ּתַ
ְלָטא , ֵּמַההוא ֲאָתר ַלל)א''ג ע''קע(ְוָלא ׁשַ יה ּכְ ִביר. ּ ּבֵ ַרת ּתְ ּבְ יָפא ִאּתַ ּקִ א ''ד(, ְקִליָפה ּתַ

בהאי . א עד דאתאחיד ברזא דמשכנא''ס(ּ ְוִאְתַפְתַחת ֵמַהאי ִסְטָרא )מההוא יותר תדיר
 קליפה בתראה איהי לכרז קליפה תקיפא איהי לגו כגוונא דא אוף הכא עלמא

לעילא קליפה תקיפא איהי לבר לגו מיניה איהי קליפה קלישא ולא שלטא ביה 
  .ּ וֵמַהאי ִסְטָרא)ב''ט ע''נ( )כלל ואתפתחת מהאי סטרא

  ]א''א ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּוַהִהיא ְפִתיחו ֲהָוה ּבְ ּ ָכל ִזְמָנא ְדָפְלִחין פוְלָחָנא , אּ ּּבְ  )א''א ע''דף קמ(ּּ
ְדָקא ֵיאֹות יָון ְדָגְרמו חֹוִבין. ּכְ ּּכֵ יכו ַההוא ְפִתיחו ְלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ּ ְּמׁשִ ּ ּ ַעד , ּּ

ֲחָדא, ְּדִאְתָקָרב ְקִליָפה ים ְקִליָפה ְלמֹוָחא. ּּכָֹלא ּכַ יָון ְדַאְסּתִ ֵדין, ּּכֵ ְלָטא ּכְ  )א''ג ע''ר( ׁשַ
א ַּהִהיא ְקִליָפה ָעַלְייהו ְוָדָחה לֹון ְלַבר ֵמַההוא דוְכּתָ ּ ּ ּ.  

ב ְדָדָחה לֹון ְלַבר ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ְּוִעם ּכָ ּ ְלָטָאה , ּ יָפא ְלׁשַ ּקִ ָּלא ָיִכיל ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ
א א ַקִדיׁשָ ַההוא דוְכּתָ ּּבְ ּ ּ ְּדָלאו ַאְתֵריה ִאיהו, ּ ּ יָמאְוִאי. ּ הֹוִאיל ְוָלא ָיִכיל , ִאי ָהִכי,  ּתֵ

א א ַקִדיׁשָ ַההוא דוְכּתָ ְלָטָאה ּבְ יָפא ְלׁשַ ּקִ ַּהִהיא ְקִליָפה ּתַ ּ ּ ּ ֲּאַמאי ַקְייָמא ָחרוב, ּ ְּדָהא , ּ
ָעְלָמא א ָלא ֲהֵוי ּבְ יָפא, ָחְרּבָ ּקִ ְטָרא ְדַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ֶּאָלא ִמּסִ ּ.  
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ד ִאְתָחַרב ֶּאָלא ַוַדאי ּכַ ָּלא ִאְתָחַרב ֶאָלא ֵמַההוא ִסְטָרא, ּ ים , ּ ֲעָתא ְדַאְסּתִ ׁשַ ּּבְ
יָפא ַעל ַההוא , ְלמֹוָחא ּקִ לֹוט ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ׁשְ ִריך הוא ָעֵבד ְדָלא ּתִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

א ּדוְכּתָ יה. ּ ָרֵאל ִמּנֵ ְּוַכד ָדָחה לֹון ְלִיׂשְ ִמְלַקְדִמיןַה, ּ ִּהיא ְקִליָפה ִאְתַהְדַרת ְוִאְתַפְתַחת ּכְ ּּ ּ .
ן)ב''ח ע''ע, ח''נ(ּוְבִגין  ּמָ א ָלא ֲהוֹו ּתַ א ַקִדיׁשָ ּ ְדַעּמָ ַּחְפָיא ַעל ַההוא ְפִתיחו, ּ ּחוָפָאה , ּּ ּ

א א ְקִליׁשָ א ְדָפרֹוְכּתָ ַּקִדיׁשָ ְּדָלא ִיְסּתֹום ֵליה ַהִה, ְּלַנְטָרא ַההוא ֲאָתר, ּ יא ְקִליָפה ּ
יָפא ּקִ ָכל ִסְטרֹוי, ּתַ   .ְוָאִחיד ּבְ

ִמְלַקְדִמין א ַעל ַאְרָעא ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ְרבות ֻקְדׁשָ א , ָלא ָיִכיל, ּ ְּדָהא ַההוא חוָפָאה ְקִליׁשָ ּ ּ ּ
א, ָאִחיד ְּדָלא ֵיחות ְלַתּתָ ן, ּ ּמָ א ָלאו ּתַ א ַקִדיׁשָ ְּדָהא ַעּמָ ֵני ָחְרּבַ. ּ , ןְּוַעל ָדא ָלא ִאְתּבְ

ִּמיֹוָמא ְדִאְתֲחִריבו ּ יָפא. ּ ּקִ ְלָטָאה ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ְּדָהא ַההוא חוָפָאה , ָלא ַיְכָלא, ְּלׁשַ ּ ּ ּ
ן ּמָ לֹוט ּתַ ׁשְ ַההוא ְפִתיחו ְדָלא ּתִ ָכל ִסְטרֹוי ּבְ יה ּבְ ה ָאִחיד ּבֵ ְּקִליׁשָ ּ ּ ים מֹוָחא, ּּ ְסּתִ , ְוָלא ּתַ
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א ַההוא חוָפָאה ְדָפרֹוְכּתָ ּּבְ ּ אּּ א ִדְלֵעיָלא,  ְקִליׁשָ א ַקִדיׁשָ יכו ְדָפרֹוְכּתָ ְּדִאיהו ִמּגֹו ְמׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְּדָנִטיר ַההוא ֲאָתר ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ין, ּ ַאר ַעּמִ ָמִתין ִדׁשְ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ ַאְרָעא, ּ ד ָנְפִקין ֵמַהאי , ְּדַדְייִרין ּבְ ּכַ
ָלא לֹון, ָעְלָמא ְלּגוִלין, רְוָדֵחי לֹון ְלַב, ָלא ְמַקּבְ ה ּגִ ַכּמָ ִלין ּבְ ְלּגְ ָטאן וִמְתּגַ ְּוַאְזִלין ְוׁשָ ּ ,

א ל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּעד ְדַנְפֵקי ִמּכָ ְמָסֲאבו ִדְלהֹון, ּ ְלִסְטַרְייהו)לסוחרנייהו(ְוָסֲחָרן , ּ ּּבִ ְוָכל . ּ
ן ּמָ ָרֵאל ְדָנְפִקין ּתַ ָמִתין ְדִיׂשְ ִּאיּנון ִנׁשְ ּ ָלא לֹוןְּוַההוא , ַּסְלִקין, ּ א ְמַקּבְ ּחוָפָאה ְקִליׁשָ ּ ,

א ִעָלָאה ְּוָעאִלין ִלְקדוּשָׁ ִגין ְדָכל ִזיָנא ַאְזָלא ְלִזיֵניה, ּ ּּבְ ּּ.  

ָרֵאל ְדַנְפֵקי ְלַבר ֵמַאְרָעא ָמֵתיהֹון ְדִיׂשְ ְּוִנׁשְ יָפא, ּ ּקִ ְרׁשוָתא ְדַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ּּבִ ַאְזָלא , ּ
ָלא ְלּגְ ָהאַעד, ְּוָסֲחָרא וִמְתּגַ ּ ְדָתַבת ְלדוְכּתָ ּ ְּוָעאַלת ַלֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ָלה, ּ ָאה חוָלֵקיה. ּ ַּזּכָ ּ ,

א ְרׁשו ַקִדיׁשָ ָמֵתיה ָנְפָקא ּבִ ַּמאן ְדִנׁשְ ּ ּ א, ּ ַההוא ְפִתיחו ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּּ.  

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמֵתיה ַנְפַקת ּבְ ַּמאן ְדִנׁשְ ּ ַההוא יֹו, ּ ר ּבְ ְלָטא ָעֵליה , ָמאִּאי ִאְתְקּבַ ָּלא ׁשַ
ַלל ְצִליָבא. ּרוָחא ְמַסֲאָבא ּכְ ִתיב ּבִ יֹום ַההוא )דברים כא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֶרּנו ּבַ ְקּבְ י ָקבֹור ּתִ ּ ּכִ ּ

א ֶאת ַאְדָמְתך ְטָטא. ְָוֹלא ְתַטּמֵ ִגין ִדְבֵליְלָיא ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלרוַח ְמַסֲאָבא ִלְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ְוַאף . ּ
ב  ְּדִאְתְיִהיב לֹון ְרׁשוַעל ּגַ א, ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ן ָמָנא , ָּלא ָעאִלין ּבְ ּמָ ָחן ּתַ ּכְ ר ִאי ַאׁשְ ּבַ

יה ֵליְלָיא)א''ל ע''ק(. ְּלַאֲעָלא ּבֵ ָלן ּבְ ּ ֵאָבִרין וְפָדִרין ְדִמְתַאּכְ ְזָנא ִזיִנין ַאֲחָרִנין, ּ ָלאו , ְלַאּתְ
ַאְרָעא ָכ, ְּדַעְייִלין ּבְ ַאְרָעאְוָלא ְלַאְמׁשָ לֹוט ִסְטָרא ַאֲחָרא , ֶּאָלא, א לֹון ּבְ ׁשְ ִגין ְדָלא ּתִ ּּבְ

ן, ּגֹו ַאְרָעא ּמָ ָכא ְלַאֲעָלא ּתַ ך. ְוָלא ִיְתַמׁשְ ְוְבִגין ּכַ ְייהו ֲהָוה ָסִליק , ּ ָנָנא ִמּנַ  )א''ל ע''ק(ּּתְ
ָלא ְלַבר, ֲעִקיָמא ְלּגְ ְבִהילו)תקיף(ְוָאִזיל , ּוִמְתּגַ א ְדָצפֹוןַּעד ְדָע, ּ ּבִ ּאל ְלנוְקּבָ ן , ּ ְּדַתּמָ

ָנָנא, ָּמדֹוִרין ְדָכל ִסְטִרין ַאֲחָרִנין ן ָעאל ּתְ ן, ְוַתּמָ ּמָ ָזנו ּתַ ְּוֻכְלהו ִאּתְ ּ ּ.  

ָנָנא ִדיָמָמא ר, ּּתְ ֹאַרח ֵמיׁשַ יה ּבְ ֲּהָוה ָסִליק ְלדוְכּתֵ ָזן, ּ ָזן ַמה ְדִאּתְ ּוֵמַההוא . ְּוִאּתְ ּ
ְּפִתיחו יָפא )ב''ט ע''ק(, ּ ּקִ ל ִסְטֵרי ְקִליָפה ּתַ ָזנו ּכָ א, ִּאּתְ ְּדִאיִהי ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ,

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ה ּכְ ּסָ ָנָנא ּגַ ּוֵמַהִהיא ּתְ ּ.  

ּּגוֵפיהֹון ְדַצִדיַקָייא ּ ּ יָפא, ּ ּקִ ַתר ֲהָנִאין ְדַהִהיא ְקִליָפה ּתַ ַהאי ָעְלָמא ּבָ כו ּבְ ְּדָלא ִאְתְמׁשָ ּ ּ ,
ְל ָללָלא ׁשַ ָּטא ָעַלְייהו רוַח ְמָסֲאבו ּכְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ לום ּבְ ְתפו ֲאַבְתֵריה ּכְ ּתַ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ .

יַעָייא  ָמה ְדגוָפא ְדַרׁשִ ּּכְ ּ ּ א גופיהון דצדיקייא דלא אתמשכו בתר הנאין וכסופין ''נ(ּ
דהאי עלמא ההיא קליפה תקיפא לא שלטא עלייהו דהא לא אתמשכו אבתריה 

ַתר ַהִהיא ְקִליָפה )למא דהא כמה דגופיה דרשיעיאבהאי ע ַהאי ָעְלָמא ּבָ ך ּבְ ְ ִאְתְמׁשָ

יָפא ּקִ ַּוֲהָנִאין ְוִעּנוִגין ִדיֵליה ְוִתיּקוִנין ִדיֵליה, ּתַ ּ ּ ּ ּ ָאב, ּ ָמֵתיה , ָהִכי ִאְסּתְ ַתר ְדַנְפָקת ִנׁשְ ּּבָ ּ
יה   .ִּמּנֵ

  ]ב''א ע''דף קמ -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1362דף [ -ּ

ּּגוֵפיהֹון ְדַצ ִּדיַקָיאּ ַהאי , ּ ֵגי ּבְ ֲענוֵגי , ָעְלָמא )ב''א ע''דף קמ(ְּדָלא ִמְתַעּנְ ֶּאָלא ִמּתַ ּ
ין וְזָמִנין, ְּדִמְצָוה ִתין ְוַחּגִ ּבָ ּוְסעוָדֵתי ׁשַ ּ ְלָטָאה ָעַלְייהו, ּ ַּההוא רוַח ְמַסֲאָבא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּ ּ ,

לום גו ִמִדיֵליה ּכְ ְּדָהא ָלא ִאְתֲעּנְ ּ ּ ּ ְוָלא ַנְטלו ִמִדיֵליהְוהֹוִאיל. ּ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ֲעֵליהֹון , ּ ּ
ַלל לום. ּכְ ָאה ִאיהו ַמאן ְדָלא ִאְתֲהֵני ִמִדיֵליה ּכְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

א ָמֵתיה ָנְפָקא ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּמאן ְדִנׁשְ ּ ַההוא רוַח , ּ ַאב ּבְ ְּוַההוא ּגוָפא ִאְסּתְ ּ ּ ּ
ַּההוא רוַח ְמָסֲאבו , ְּמָסֲאבו ּ ַגִויהּ ִאיב ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ַּעד ְדָתב ֵליה ַעְפָרא, ּ א דאתבלי גופא ''נ(. ּ

יה ַההוא רוַח ְמַסֲאָבא, ּ ּגוָפא)ב''ב ע''ויקרא ע( ְּוִאי ַההוא )בעפרא ִאיב ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ַּסְלִקין , ּ
א ָרא ּגֹו ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ֵּליה ְלִאְתַקּבְ ִתיב, ּ ֹבאו)ירמיה ב(, ָּעֵליה ּכְ או ֶאת ַאְרִצי ּ ַוּתָ ַטּמְ ּ ַוּתְ

ם ְלתֹוֵעָבה ְמּתֶ ְלָטא ָעָלה רוַח ְמָסֲאבו, ַאְרִצי. ְוַנֲחָלִתי ׂשַ ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ַההוא ּגוָפא ִדְלכֹון, ּ ּּבְ ּ ּ ,
יה רוַח ְמָסֲאבו ִאיב ּבֵ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ַאְרִצי, ּ ְּדָקא ַמְייִתין ְלָקְבָרא ֵליה ּבְ ַּאּתון ְמָסָאִבין ָלה, ּ ּ ,

יהְלִאְס ֲאָבא ּבֵ ִריך הוא ַאְסָווָתא ְלַאְרָעא. ּּתָ א ּבְ ִּאי ָלא ְדָעִביד קוְדׁשָ ּ יָון , ְּ ְּדָהא ּכֵ
ֵלי ַההוא ּגוָפא ְּדִאְתּבַ ּ ִריך הוא רוָחא ִמְלֵעיָלא, ּ א ּבְ יב קוְדׁשָ ָּנׁשִ ּ ּ ּ ְּוָדֵחי ֵליה ְלַההוא רוַח , ְּ ּ ּ

ְּדָהא ִאיהו ָחס ַעל ַאְרֵעיה, ְמַסֲאָבא ְלַבר ּ ּ.  

ִליט ַעל ּגוֵפיה רוַח ְמַסֲאָבא ְלָעְלִמין, יֹוֵסף ָּלא ׁשַ ּ ּ ָמֵתיה ָנְפָקת , ּ ב ְדִנׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ְרׁשו ַאֲחָרא ַתר רוַח ְמַסֲאָבא. ַמאי ַטְעָמא. ּּבִ ַחייֹוי ּבָ יך ּבְ ִגין ְדָלא ִאְתְמׁשִ ּּבְ ּּ ל ָדא. ְ , ְּוִעם ּכָ

ָעא ְדגוֵפיה ְיַסְלקון ֵליה ָּלא ּבָ ּ ּ ּ אּּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרא ּבְ  )בראשית נ(, ֶּאָלא ָאַמר, ּ ְלִאְתַקּבְ
  .ְּוָלא ּגוִפי, ְוַהֲעִליֶתם ֶאת ַעְצמֹוַתי

ִדיר, ַיֲעֹקב ָלא ִמית ִקיוָמא ּתָ ְּוגוֵפיה ִאְתָקָיים ּבְ ּ ּּ ְּדָהא , ְּוָלא ָדִחיל ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ
ִלים ִלימו ִדְנהֹו, ַּעְרֵסיה ֲהָוה ׁשְ ׁשְ ּּבִ ָבִטין, ָּרא ִעָלָאהּ ְנִהירו ִדְתֵריָסר ׁשְ ּּבִ ְבִעים ֶנֶפׁש, ּ , ּוְבׁשִ

ך ָלא ָדִחיל ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ִגין ּכַ ּּבְ ְלָטָאה ָעֵליה, ְ ְּוָלא ָיִכיל ְלׁשַ ְּדִאיהו ּגוָפא , ְּותו. ּ ּ ּ
ְּדִדיוְקָנא ִעָלָאה ּ ִפירו ִדיֵליה ָאִחיד ְלָכל ִסְטִרין, ּּ ִּדׁשְ ּ ּ ְייִפין ְדָאָדם ַקְדָמָאה ְוָכל , ּּ ִּאיּנון ׁשַ ּ
יה יה. ֲּהוֹו ֲאִחיָדן ּבֵ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ אַתִני )בראשית מז(, ּ י ִעם ֲאבֹוַתי וְנׂשָ ַכְבּתִ ּ ְוׁשָ

ְצַרִים ִלים, ִמּמִ ָרֵאל. ּּגוָפא ׁשְ ְּוַעל ָדא ַוַיַחְנטו ָהרֹוְפִאים ֶאת ִיׂשְ ְּדגוֵפיה ְיֵהא ָקִאים , ּּ ּ ּ
ִקי א. ְְוָהִכי ִאְצְטִריך. ּוָמאּּבְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמַתְייהו ּבְ ֵני ָעְלָמא ְדַנְפָקת ִנׁשְ ַאר ּבְ ּׁשְ ּ א , ּ ַנְפׁשָ

ִזיב ִמּכָֹלא ּתֵ ְּוגוָפא ִאׁשְ ּ ּ.  

ְמָתא ְדַבר ָנׁש ָמָהן ִאְקֵרי ִנׁשְ ַלת ׁשְ ָמָתא, ּרוָחא, ֶנֶפׁש, ּּתְ ִליָלן ָדא . ְוִנׁשְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ
ָדא ַכח ֵחיַלְייהו, ּבְ ּתְ י ִאׁשְ ּוִבְתַלת דוְכּתֵ ּ ּ ַכַחת ּגֹו ִקְבָרא, ֶּנֶפׁש ָדא. ּ ּתְ ַּעד ְדגוָפא , ִאׁשְ ּ

ַעְפָרא ֵלי ּבְ ָלת ַהאי ָעְלָמא, ִאְתּבְ ְלּגְ ָחא ּגֹו ַחַיָיא, ּוְבָדא ִמְתּגַ ּכְ ּתַ ַצֲעָרא , ְּלִאׁשְ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ
ֲעָתא ִדי ִאְצְטִרי, ִּדְלהֹון ּוְבׁשַ ָעאת ַרֲחֵמי ָעַלְייהו, ּכוּ   .ּּבָ

ּרוָחא ָדא ַאְרָעא, ּ א ִדי ּבְ ְנּתָ ּגִ ִּאיהו ְדָעאל ּבְ ּ ן, ּ ּמָ ִדיוְקָנא ְדגוָפא ְדַהאי , ְוִאְצַטָייר ּתַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ
ן, ָעְלָמא ּמָ א ּתַ ׁשָ א ְדִמְתַלּבְ ַחד ַמְלּבוׁשָ ּּבְ ִזי. ּ ֲהָנִאין ְוִכּסוִפין ּבְ ן ּבַ ּמָ ָוא ְּוָדא ִאְתֲהֵני ּתַ

א ְנּתָ ֵתי ְוַיְרֵחי וְזָמֵני. ִּדְבּגִ ּבָ ּוְבׁשַ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ן)ב''ט ע''צ, א''ו ע''קל(, ּ ּמָ ְוָתב ,  ְוִאְתֲהֵני ּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1363דף [ -ּ

ִתיב. ְּלַאְתֵריה ר ְנָתָנה)קהלת יב(, ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשוב ֶאל ָהֱאֹלִהים ֲאׁשֶ ּ ְוָהרוַח ּתָ ּ ׁשוב . ּ ּּתָ
ָהֵני ִזְמִנין , ַּוַדאי   .ְּדַקאְמָרןּבְ

ָמה ִאיִהי ַסְלָקא ִמָיד ְלַאְתָרָהא ְּנׁשָ ן, ּ ּמָ ְּלַההוא ֲאָתר ְדַנְפָקת ִמּתַ ְּוָדא ִאיִהי ִדְבִגיָנה , ּ ּ
א ְלָעְלִמין. ְּלַאְנָהָרא ְלֵעיָלא, ִּאְתְנִהיַרת ּבוִציָנא ת ְלַתּתָ ִליַלת, ָּדא ָלא ַנְחּתַ ָדא ִאְתּכְ , ּבְ

ִליַלת ִמּכָ אַּמאן ְדִאְתּכְ ּתָ ּל ִסְטִרין ֵמֵעיָלא וִמּתַ ָרא . ּ ְּוַעד ְדַהאי ָלא ַסְלָקא ְלִאְתַקּשְׁ א ''נ(ּ

כוְרְסָייא)בדוכתהא ּ ּבְ ַאְרָעא, ּ א ִדי ּבְ ְנּתָ ּגִ ָּלא ִמְתַעְטָרא רוַח ּבְ ּ ָבא , ּ ְוֶנֶפׁש ָלא ִמְתַיּשְׁ
ָהא דוְכּתָ יָון ְדִאיִהי ַסְלָקא. ּּבְ ּּכֵ ְלהו ִאית ְלהו ַנ, ּ ּּכֻ ּ   .ְייָחאּ

ַצֲעָרא, ְְוַכד ִאְצְטִריך ִלְבֵני ָעְלָמא ד ִאיּנון ּבְ ַהאי ֶנֶפׁש , ְוָאְזֵלי ְלֵבי ִקְבֵרי, ּּכַ
ָעַרת ְטָטא, ִאּתְ ְּוִאיִהי ַאְזָלא וְמׁשַ ָעַרת ְלרוַח, ּ י ֲאָבָהן, ְּוִאּתְ ַער ְלַגּבֵ ְּוַההוא רוַח ִאּתְ ּ ,

ָמה י ְנׁשָ ַער ְלַגּבֵ ִריך הוא ַחִייס ַעל ָעְלָמא, ְכֵדיןּו, ְוָסִליק ְוִאּתְ א ּבְ ֻּקְדׁשָ ּ . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְ
ְגָווִנין ַאֲחָרִנין ְמָתא ּבִ ָערו ִמִלין ִאֵלין ְדִנׁשְ ב ְדָהא ִאּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּּ ְלהו ַסְלִקין , ּ ּּכֻ ּּ

ַמְתְקָלא ִריָרה ְדִמָלה, ָּדא, ּבְ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ   .ְּוֹכָלא ַחד, ּ
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ָהא ָבת ִמְלַסְלָקא ְלדוְכּתָ ְמָתא ִאְתַעּכְ ְּוַכד ִנׁשְ א , ּ ְנּתָ ִפְתָחא ְדּגִ ּרוָחא ַאְזָלא ְוַקְייָמא ּבְ ּּ
ְּוָלא ַפְתִחין ָלה ִפְתָחא, ְּדֵעֶדן ְטָטא )א''ב ע''דף קמ(, ּּ ְּוָאְזָלא וְמׁשַ ה, ּ ח ּבָ ּגַ ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ּ .

ָעְלָמאֶנֶפׁש ַאְזָל ְטָטא ּבְ ּא וְמׁשַ ָּחָמאת ְלגוָפא ְדַסְלָקא ּתֹוָלִעין, ּ ּ ּוְבַההוא ִדיָנא ְדִקְבָרא, ּ ּ ּ ּ ,
ָלת ָעֵליה ּוִמְתַאּבְ יב, ּ ָמה ְדאוְקמוָה ִדְכּתִ ּּכְ ּ ּ רֹו ָעָליו ִיְכָאב ְוַנְפׁשֹו ָעָליו )איוב יד(, ּ ׂשָ ְ ַאך ּבְ

ֱאָבל א. ּתֶ עֹוְנׁשָ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ָהא ְלֵעיָלאַע. ּ דוְכּתָ ַרת ּבְ ָמה ִאְתָקׁשָ ּד ִדְנׁשָ ּ ּוְכֵדין ּכוְלהו , ּ ּ ּּ
ְייהו דוְכּתַ ִרין ּבְ ִּמְתַקּשְׁ ּ.  

ַלת ִגין ְדָכל ָהֵני ּתְ וָרא ֲחָדא ִאיּנון, ּּבְ ִּקּשׁ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ָרָזא ְדֶנֶפׁש רוַח , ּ ּּבְ ּ
ָמה ְּדֹכָלא ַחד, ּוְנׁשָ וָרא ַח, ּ לום: ֶנֶפׁש. דְּוִקּשׁ ְרָמה ּכְ ֵּלית ָלה ְנהֹוָרא ִמּגַ ּ ְּוָדא ִאיהו , ּ

ָרָזא ְדגוָפא ַחד ָפא ּבְ ּתְ ּתַ ְּדִמׁשְ ּ ְּלַאְעְנָגא וְלֵמיָזן ֵליה, ּ ָכל ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּבְ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָה)משלי לא(ָאֵמר  ּתֵ יָתה. ּ ַוּתִ ּ ִאיהו ּגוָפאָּדא, ּבֵ ְּדִאיִהי ָזָנא , ּ
ְייִפין ְדַהאי ּגוָפא, ְוַנֲערֹוֶתיָה. ֵּליה ִּאֵלין ִאיּנון ׁשַ ּ ּ ּ.  

ָּדא ִאיהו ְדָרִכיב ַעל ַהאי ֶנֶפׁש: ּרוַח ּ ִליט ָעָלה, ּ ָכל ָמה ְדִאְצְטִריך, ְּוׁשָ ְְוָנִהיר ָלה ּבְ ּ ּ ,
ְרְסָייא ְלַהאי רוַח ְּוֶנֶפׁש ִאיהו ּכֻ ָמ. ּּ ִּאיִהי ְדַאִפיַקת ְלַהאי רוָחא: הְנׁשָ ִליַטת ֲעֵליה, ּּ ּוׁשְ ּ ,

ַההוא ְנהֹוָרא ְדַחִיין ְּוָנִהיַרת ֵליה ּבְ ּ ּ ָמה, ּ ַהאי ְנׁשָ ְלָיא ּבְ ְּוַההוא רוַח ּתַ ה , ּ ְּוִאְתְנִהיר ִמּנָ
ַההוא ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּּבְ ַהאי רוַח, ַּההוא ְנֶפׁש. ּ ְלָיא ּבְ יהְוִאְתְנִהיַרת ִמ, ּּתַ יה, ּּנֵ ָזַנת ִמּנֵ , ְּוִאּתְ

וָרא ַחד ְּוֹכָלא ִקּשׁ ּ.  

ָמה ִעָלָאה ְּוַעד ְדַהאי ְנׁשָ יִקין, ּ יָקא ְדַעּתִ ָּלא ַסְלָקא ּגֹו ְנִביעו ְדַעּתִ ּ ּ ְּסִתיָמא ְדָכל . ּ
יה, ְסִתיִמין ִגין ְדָלא ָפִסיק, ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנֵ ּּבְ א ְדֵע. ּ ְנּתָ ּגִ ּרוַח ָדא ָלא ָעאל ּבְ ּ ְּדִאיהו , ֶדןּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1364דף [ -ּ

א ְדֵעֶדן, ֶנֶפׁש ְנּתָ ּגִ ְרָיא ֶאָלא ּבְ ּוְלעֹוָלם רוַח ָלא ׁשַ ּ ָמה ְלֵעיָלא, ּּ ּוְנׁשָ ָבת . ּ ֶּנֶפׁש ָדא ִאְתַיׁשְ
א)א לא אתישבת''ס( ָהא ּגֹו ּגוָפא ְלַתּתָ דוְכּתָ ּ ּבְ ַגְווָנא ָדא. ּ ן , ּּכְ א ָהִכי ִמְתָפְרׁשָ ּּכָֹלא ְלַתּתָ ּ

ַבר ָנׁש וָרא ֲחָדאְו, ּבְ ב ְדֻכְלהו ִקּשׁ ַּאף ַעל ּגַ ּ ָמה ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּ ְּנׁשָ ּּגֹו ְנִביעו ְדֵביָרא, ּ ּ .
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ּגִ ּרוַח ָעאל ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא)ב''ע' ויקרא ע(, ּ ּ ּכְ ָבא ּגֹו ִקְבָרא. ּ   .ֶנֶפׁש ִאְתַיׁשְ

יָמא ַבת , ֶּנֶפׁש ְלֵעיָלא, ְוִאי ּתֵ ִקְבָראְּדִאְתַיׁשְ ֶּאָלא ּגֹו . ָּאן הוא ִקְבָרא, ּּגֹו ּגוָפא ּבְ
יָפא ּקִ א, ְּוַעל ָדא, ַּההוא ְקִליָפה ּתַ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא, ֶּנֶפׁש ּכְ ְּוֹכָלא ָדא ּכְ ּ ּוְבִגין . ּ

ך ן, ְּכַ ין ִמְתָפְרׁשָ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ וָרא ֲחָדא ְוָרָזא ֲחָדא, ּ ְּוִאיּנון ִקּשׁ ָּכל ִזְמָנא ְדַגְרֵמי ּוְב. ּ
ָכחו ּגֹו ִקְבָרא ּתְ ן, ִּאׁשְ ּמָ ָכַחת ּתַ ּתְ ָּרָזא ָהָכא ְלִאינון ְדַיְדֵעי ֹאַרח ְקׁשֹוט. ַהאי ֶנֶפׁש ִאׁשְ ּ ,

ַּדֲחֵלי ַחָטָאה ְמָתא ִמְתַעְטָרא ְלֵעיָלא. ּ ֲעָתא ְדִנׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ א, ּ ְּורוָחא ָקִאים , ּּגֹו ִעְטָרא ַקִדיׁשָ
ְנִהירו ֵתי ְוַיְרֵחי וְזָמֵני, ּ ִעָלָאהּּבִ ּבָ ׁשַ א ִמּגֹו ְנִהירו , ּּבְ ֲעָתא ְדרוַח ַנְחּתָ ׁשַ ַּהאי ֶנֶפׁש ּבְ ּ ּ
א ְדֵעֶדן ָנִהיר ְוָנִציץ, ִּעָלָאה ְנּתָ ּגִ ְּלַדָייָרא ּבְ ּ ַקָייָמא ּגֹו ִקְבָרא )ד''ג כ''א ל''ד(ִּאיהו , ּ

ִדיוְקָנא ְּוִאְתְגִליַמת ּבְ ַקְדִמיָתאַּדֲהַות ּגֹו , ּ ַההוא ִדיוְקָנא , ּּגוָפא ּבְ ְרֵמי ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ּגַ ּ ּ ּּ
ִריך הוא, ַסְלָקן א ּבְ ָחאן ְואֹוָדן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ל )תהלים לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּ  ּכָ

ִתיב. ִָמי ָכמֹוך' ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיָי ה, אֹוְמרֹות ָלא ּכְ   .ֶּאָלא ּתֹאַמְרּנָ

ֵליְלָיא ְדָעִייל ְוִא ְּלָמֵלי ִאְתְיִהיב ְרׁשו ְלֵעיָנא ְלֵמחֵמי ְוָחֵמי ּבְ ָתא)א דנפיק''נ(ּ ּבְ ְוֵליֵלי ,  ׁשַ
י ִקְבֵרי, ַּיְרֵחי וְזָמֵני ּבֵ ִדיוְקִנין ַעל ּגַ ּּכְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ּאֹוָדן וְמׁשַ ּ ְּ ֲּאָבל ִטְפׁשו . ּ ּ
א ַהאי ָעְלָמא, ְּדָלא ַיְדִעין, ָּבא ְלהוָקא ְמַעּכְ, ִּדְבֵני ָנׁשָ יִחין ַעל ָמה ַקְייִמין ּבְ ּגִ , ְוָלא ַמׁשְ

ַהאי ָעְלָמא א ִעָלָאה ּבְ יָקָרא ְדַמְלּכָ ָחא ּבִ ּגְ ין ְלַאׁשְ ׁשִ ְּוָלא ַחׁשְ יָקָרא , ּ ָחא ּבִ ּגְ ן ְלַאׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ְּדַההוא ָעְלָמא ְּוֵאיך ִמְתָפְר, ְּוַעל ָמה ַקְייָמא, ּ ן ִמִליןְ   .ּׁשָ

ָנה יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ָדן, ּּבְ ְּדָעְלָמא ִאּתְ ְּוֻכְרְסָיא ְדִדיָנא ַקְייָמא, ּ א ִעָלָאה, ּ י ַמְלּכָ , ְּלַגּבֵ
ְטָטן. ְלֵמיָדן ָעְלָמא ל ֶנֶפׁש ְוֶנֶפׁש ְמׁשַ ּוָבָעאן ַרֲחֵמי ַעל ַחֵיי, ּכָ ֵליְלָיא ְדָנְפָקא יֹוָמא . ּ ּּבְ

ָדן ַעל ָעְלָמאַאְזִלי, ְּדִדיָנא ַמע וְלִמְנַדע ַמאן הוא ִדיָנא ְדִאּתְ ְטִטין ְלִמׁשְ ּן ְוָקא ְמׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ֶחְזָווא ְלַחָיָיא ּוְלִזְמִנין ְדָקא מֹוִדיִעין ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ֲחלֹום ֶחְזיֹון ַלְיָלה )איוב לג(ּכְ  ּבַ

ים ְוגֹו ְרֵדָמה ַעל ֲאָנׁשִ ְנפֹול ּתַ ים וְבמֹוָסָרם ַיְחּתֹוםָאז ִיְגֶלה', ּּבִ . ַמאי מֹוָסָרם. ּ ֹאֶזן ֲאָנׁשִ
א ִמִלין, ָּדא ֶנֶפׁש ְּדִאיִהי ַקְייָמא ְוָחִתים ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ָלא מוָסר, ּ   )א''ויחי רכ(. ְּלַקּבְ
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א ְתָרָאה ְדַחּגָ ֵליְלָיא ּבַ י ַמְלּכָ, ּּבְ ְּדָקא ַנְפָקן ִפְתִקין ִמּבֵ ֵני , אּ ְּוַההוא ֵצל ַאְעִדיאו ִמּבְ ּ ּ
ִריעו ְדַהאי ָעְלָמא ּּגְ ַּההוא ֶנֶפׁש ְדַקאָמָרן, ּ ְטָטא) ב''ב ע''דף קמ(ַאְזָלא , ּ ּוְמׁשַ  )א''ט ע''קכ( ,ּ
ְכַתב ְמֹפָרׁש, ְוַחד ְמָמָנא ָסְרָכא ִעְזָקא ּבִ ִליָפא ּבְ ָרָזא ּגְ ְכַתב , ם''ְּידוִמיָע, ּבְ ְּדָפִקיד ּבִ

ִליָפאְּדִזי ּוְבגֹו ִחְזָוון ִעָלִאין, ָוא ּגְ ַההוא ֵליְלָיא ָנִחית. ּ ה ֶאֶלף ַאְלִפין ְוִרּבֹוא ִרְבָוון , ּּבְ ְוַכּמָ
יה ל ַחד ְוַחד, ִּעּמֵ ֵּליה ְלֵעיָלא, ְּוַסְלִקין, ְּוַנְטִלין ְלַההוא ֵצל ִמּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1365דף [ -ּ

ְטָטא ְוָחָמאת ְל, ְּוַהִהיא ֶנֶפׁש ְדַקאָמָרן ַּאְזָלא וְמׁשַ , ְּוָתב ְלַאְתֵריה ּגֹו ִקְבָרא, ַּההוא ֵצלּ
ַאר ֵמַתָייא ן, ְּוָקא ַמְכֶרֶזת ִלׁשְ ן, ְּפלֹוִני ָאֵתי ְלַגּבָ ָאה ָטָבא ִאיהו. ְּפלֹוִני ָאֵתי ְלַגּבָ , ִּאי ַזּכָ

ְלהו ַחָדאן ּּכֻ ּ ְלהו ַאְמֵרי ַווי, ְוִאי ָלאו, ּ ּּכֻ ד ַסְלִקין ַההוא ֵצל. ּ ּּכַ ַּסְלִקין ֵליה, ּ י ַההוא ּ ּ ְלַגּבֵ
ֵמיה ְמַטְטרֹו, ֶעֶבד ְמֵהיָמן ִּדׁשְ יה, ן''ּ ְּוָנִטיל ַההוא ֵצל ְלַגּבֵ ְּוַסִליק ֵליה ְלַאְתִריה, ּ ָמה , ּ ּכְ
ַאף ֵצל)איוב ז(, ְדַאּתְ ָאֵמר ֶעֶבד ִיׁשְ ַאף ֵצל ַוַדאי,  ּכְ   .ִּיׁשְ

ֲעָתא ְוֵאיָלך א ְלַהִהיא, ְֵמַהִהיא ׁשַ ְּמַתְתְקָנא דוְכּתָ ר ָנׁשּ ָמה ְדַההוא ּבַ ּ ְנׁשָ א , ּ ְּודוְכּתָ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ּגִ ְּלרוַח ּבְ א ְלֶנֶפׁש ְלַנְייָחא וְלִאְתֲהָנָאה. ּ ְּודוְכּתָ ְטָטא ְוַאְזָלא, ּ ֲעָתא ִדְמׁשַ ׁשַ ּּבְ ּ .

ִגין ְדִאית  ּ ֶנֶפׁש ְדֵלית ָלה ַנְייָחא)ב''ב ע''ויקרא קע(ּּבְ ִציַא. ּ ּתְ ת ִעם ְּוִאית ֶנֶפׁש ְדִאיׁשְ
  .ּּגוָפא

ְּוַהאי ִאיִהי ְדֵלית ָלה ַנְייָחא יב, ּ   ְּוַהאי ִאיִהי ִדְכּתִ

ה ַלע)שמואל א כה(, ּּבָ ף ַהּקָ תֹוך ּכַ ה ּבְ ְ ְוֶאת ֶנֶפׁש אֹוְיֶביך ְיַקְלֶעּנָ ְּדָדא ִאיִהי ַאְזָלא . ָ
ָכל ָעְלָמא ָלא ּבְ ְלּגְ ְטָטא וִמְתּגַ ּוְמׁשַ ּ ַלל, ּ ְּוָדא ִאיהו ,  ְיָמָמא ְוֵליֵליְּוֵלית ָלה ַנְייָחא ּכְ

ִצי ִעם גוָפה ּתְ יר ִמּכָֹלא ְוַהִהיא ְדִתׁשְ א ַיּתִ ּעֹוְנׁשָ ּ  והכרתי )ויקרא יז(ההיא דכתיב בה (, ּ
 )אותה מקרב עמה ולהאי לית לה דוכרנו כלל ואית נפשא דלא תשתצי עם גופה

ֵצי ֵמֲאָתר ַאֲחָרא ּתְ יב )א עלאה''ס(, ְוִתׁשְ הַּהִהיא ִדְכּתִ ֶפׁש ַהִהיא )ויקרא כב( ,ּ ּבָ  ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ
ְרָיא ָעָלה רוָחא. ַּמאן ִמְלָפַני. 'ִּמְלָפַני ֲאִני ְיָי ְּדָלא ׁשַ ּ ְרָיא ָעָלה. ּ ְּוַכד רוָחא ָלא ׁשַ ֵלית , ּ

ָמה ִדְלֵעיָלא ַלל ּבְ פו ּכְ ָּלה ׁשוּתָ ּ ּ ּ ְּוָלא ַיְדַעת ֵמִאיּנון ִמִלין ְדַההוא ָעְלָמא ּכְ, ּ ּ ְוַהאי , ַללּּ
ְבִעיֵרי ד ַאְזָלא , ּ ָלה ַנְייָחא)א נפש דאית''ד(ֶּנֶפׁש ְדֵלית . ִאיִהי ֶנֶפׁש ּכִ ַהאי ִאיִהי ּכַ

ְטָטא ּוְמׁשַ ַהאי ְמַמָנא ְידוִמיָע, ּ ּוְבִאיּנון ַסְרִכין ִדיֵליה, ם''ִּאֲעְרַעת ּבְ ּ ּ ְוָאעִלין , ְּוַנְטִלין ָלה, ּ
ן ֵעֶד ָכל ִפְתֵחי ּגַ ָּלה ּבְ ְּוַאְחְזָיין ָלה ְיָקָרא ְדַצִדיַקָיא, ןּ ּ ּ ִּויָקָרא ְדַההוא רוַח ִדיָלה, ּ ּ ּ ּ ְוִאיִהי , ּ
ַנְייָחא יה ּבְ ָקא ּבֵ ִּמְתַדּבְ א, ּ ּּגֹו ַההוא ְלבוׁשָ ִאיּנון ִמִלין ְדָעְלָמא, ּ ּוְכֵדין ַיְדַעת ּבְ ּ ּּ.  

ָמה ִע ְּוַכד ַההוא רוַח ַסְלָקא ְלִאְתַעְטָרא ּגֹו ְנׁשָ ּ ָּלָאה ְלֵעיָלאּּ ָרא , ּ ַהִהיא ֶנֶפׁש ִמְתַקּשְׁ
ַההוא רוַח ּּבְ יה, ּ א, ְּוִאְתְנִהיַרת ִמּנֵ ׁשָ ּמְ ד ִאְתְנִהיַרת ִמׁשִ ִסיֲהָרא ּכַ ָרא ּגֹו . ּכְ ְּורוַח ִמְתַקּשְׁ

ְמָתא ָרא. ַהִהיא ִנׁשְ ְמָתא ִמְתַקּשְׁ ָבה, ְוַהִהיא ִנׁשְ ְּדִאיִהי ָרָזא ְדְנ, ּגֹו סֹוף ַמֲחׁשָ ֶפׁש ּ
ִּדְלֵעיָלא ּ.  

ַרת ּגֹו ַההוא רוַח ִעָלָאה, ְוַהִהיא ֶנֶפׁש ִּאְתָקּשָׁ ּ ָמה , ּ ר ּגֹו ַהִהיא ְנׁשָ ְּוַההוא רוַח ִאְתָקּשָׁ ּ
ֵאין סֹוף. ִּעָלָאה ַרת ּבְ ָמה ִאְתָקּשָׁ ּוְכֵדין ִאיהו ַנְייָחא ְדֹכָלא. ְוַהִהיא ְנׁשָ ּ ּ וָרא ְדֹכָלא , ּ ְּוִקּשׁ ּ ּ

ָרָזא ֲחָדא, אֵּעיָלא ְוַתּתָ א. ְוַגְווָנא ֲחָדא, ּּכָֹלא ּבְ ּוְכֵדין ָדא ִאיהו ַנְייָחא ְדֶנֶפׁש ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ,
ִתיב ְצרֹור ַהַחִיים ֵאת ְיָי)שמואל א כה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ְוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרוָרה ּבִ . ֱָאֹלֶהיך' ּ
ַגְווָנא ֲחָדא ְּדַההוא ֵאת, ּוְבָרָזא ֲחָדא, ּבְ ַגְווָנא ָדא,ּ ּ ָדא ּכְ ּ.  

א ִסיֲהָרא ד ַנְחּתָ ָּרָזא ְדֶנֶפׁש ִעָלָאה, ּכַ ל ִסְטִרין, ּ ִאיִהי ַנֲהָרא ְלָכל ְרִתיִכין . ְנהֹוָרא ִמּכָ
ְרָיין ֵליָמא, ּוַמּשִׁ ִזיָוא ִעָלָאה, ְּוָעִביד לֹון ּגוָפא ֲחָדא ׁשְ ְנִהירו ּבְ ְּדָנִהיר ּבִ ּ ּאוף ָהִכי . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1366דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא ָאה,ּּכְ ּתָ א ַהאי ֶנֶפׁש ּתַ ָמה,  ַנְחּתָ ל ִסְטִרין ִמּגֹו ְנִהירו ְדְנׁשָ ְּנִהיָרא ִמּכָ ּוִמּגֹו , ּ
ְּנִהירו ְדרוַח ּ ְרָיין, ּ א ְוַנֲהָרא ְלָכל ִאיּנון ְרִתיִכין וַמּשִׁ ְּוַנְחּתָ ְייִפין ְוַגְרִמין, ּ ְּדִאיּנון ׁשַ ְוָעִביד , ּ

ֵליָמא   .ְּנִהירוְּדָנִהיר ּבִ, ּלֹון ּגוָפא ׁשְ

יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ך)ישעיה נח(, ּ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ׁש, ָ ְוִהׂשְ ך ַמּמָ ּוְלָבַתר , ַָנְפׁשֶ
ֵליָמא, ְָוַעְצמֹוֶתיך ַיֲחִליץ ְייהו ּגוָפא ׁשְ ְּדָעִביד ִמּנַ ּ ְנִהירו, ּ ח , ְּוָנִהיר ּבִ ּבַ ְּוָקם ְואֹוֵדי וְמׁשַ

ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ יב, ְּ ַמר ִדְכּתִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָנה ְיָי)תהלים לה(, ּ ִמי '  ּכָ
ל ִסְטִרין. ָָכמֹוך ְּוָדא ִאיהו ַנְייָחא ְדֶנֶפׁש ַוַדאי ִמּכָ ּ ּ.  

  ]א''ג ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ַּזּכָ ּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ְּדַדֲחִלין ְלָמאֵריהֹון ּבְ ְתַלת ְנָייֵחי ְלָעְלָמא ְלִמ, ּ י ּבִ ְזּכֵ
א. ְּדָאִתי י ַאּבָ ְמעֹון וַבְרֵכיה ְלַרּבִ י ׁשִ ָּאָתא ַרּבִ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ַני, ָאַמר ַרּבִ ִאין ַאּתון ּבָ , ַּזּכָ

ַכך ָאה ֲאָנא ְדֵעיַני ָחמו ּבְ ְְוַזּכָ ּ ָמה . ּ ְתְקָנן ָלן )א''ג ע''דף קמ(ּכַ ין ִעָלִאין ְמּתַ ּדוְכּתִ ּ ִהיִרין ּוְנ, ּ
  .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָלן

ְיָי)ה''תהלים קכ(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲעלֹות ַהּבֹוְטִחים ּבַ יר ַהּמַ ַהר ִציֹון ֹלא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם '  ׁשִ ּּכְ
ב ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ֵיׁשֵ ין . ּ ין ַקִדיׁשִ א ְדַקאְמֵרי ִאיּנון ַדְרּגִ ְחּתָ ּבַ ֲעלֹות ּתוׁשְ יר ַהּמַ ֲּאָבל ׁשִ ּ ּ ּ ּ

ְטָרא ִדְגבוָרן ִעָלִאין, ִּעָלִאין ִּמּסִ ּ א, ּ ַגְווָנא ְדֵלָוֵאי ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ּכְ ין , ְּוִאיּנון ַמֲעלֹות, ּ ַּדְרּגִ
ין ִנין, ַּעל ַדְרּגִ ין ׁשְ ָרָזא ְדַחְמׁשִ ּוָפְלִחין ּבְ ְיָי. ּ ֲעלֹות ַהּבְֹטִחים ּבַ יר ַהּמַ ַהר ' ְּוַהאי ִאיהו ׁשִ ּכְ

ִּציֹון ָדא ִאיּנ ּון ַצִדיַקָייאּ ּ עֹוָבִדין ִדְלהֹון, ּ יה ּבְ ְּדִאיּנון ִמְתַרֲחָצן ּבֵ ּ ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ְכִפיר ִיְבָטח)משלי כח(ּכְ יָמא ָהא ַצִדיַקָייא ָלא . ּ ְוַצִדיִקים ּכִ ְּוִאי ּתֵ ּ
ַלל עֹוָבֵדיהֹון ּכְ ַאְבָרָהם, ְּוָתִדיר ַדֲחִלין, ִמְתַרֲחָצן ּבְ יב ּבֵ, ּכְ  ַוְיִהי )בראשית יב(ּיה ִּדְכּתִ

ר ִהְקִריב ָלֹבא ִמְצָרְיָמה ְוגֹו ֲאׁשֶ ִיְצָחק. 'ּכַ יה, ּכְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ י ָיֵרא ֵלאֹמר )בראשית כו(, ּ  ּכִ
י ּתִ ַיֲעֹקב. ִאׁשְ יה, ּכְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ְוִאי ָהֵני ָלא . ּ ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ְוֵיֶצר לֹו)בראשית לב(, ּ

ע ַאר ַצִדיֵקי ָעְלָמא, ֹוָבֵדיהֹוןִּאְתְרִחיצו ּבְ ן ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ ְכִפיר ִיְבָטח, ּּכָ   .ְּוַאת ָאַמְרּתָ ְוַצִדיִקים ּכִ

ֶּאָלא ַוַדאי ִתיב, ּ ְכִפיר ּכְ ָמָהן, ּכִ ל ִאיּנון ׁשְ ְּדָהא ִמּכָ ִפיר, ּ ִתיב ֶאָלא ּכְ ְוָלא , ָּלא ּכְ
ִתיב ַחל, ָלא ַאְרֵיה, ּכְ ַחץ, ְוָלא ׁשָ ִפירֶּאָל, ְוָלא ׁשָ ְלהו. א ּכְ א וְזִעיָרא ִמּכֻ ְּדִאיהו ַחְלׁשָ ּ ּ ּּ .

ֵחיֵליה יף, ְּוָלא ִאְתְרִחיץ ּבְ ּקִ ב ְדִאיהו ּתַ ַּאף ַעל ּגַ עֹוָבֵדיהֹון . ּ ך ַצִדיַקָייא ָלא ִאְתְרִחיצו ּבְ ּּכַ ּּ ְ

א ּתָ ְכִפיר, ַהׁשְ ב ְדַיְדִעין ְדַתִקיף ֵחיָלא ְדעֹוָבֵדיהֹו. ֶּאָלא ּכִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּן ָלא ִאְתַרֲחָצן ֶאָלא ּ
ְכִפיר יר, ּכִ   .ְוָלא ַיּתִ

ְיָי ך ַהּבְֹטִחים ּבַ ְוְבִגיֵני ּכַ ַהר ִציֹון ְוגֹו' ּ ַאְרֵיה', ּּכְ ְכִפיר ְוָלא ּכְ ֻכְלהו , ָלא ּכִ ְּוָלאו ּכְ ּ
ָמָהן ַהר ִציֹון. ׁשְ ֶּאָלא ּכְ יף, ּ ּקִ ְּואוְקמוָה ַמה ַהר ִציֹון ִאיהו ּתַ ּ ִדירְוָלא ִיּמֹוט , ּּ ּאוף ָהִכי , ּתָ

ַההוא ִזְמָנא ַהר ִציֹון, ּּבְ א. ֶּלֱהוֹו ּכְ ּתָ ַהׁשְ ְכִפיר, ְוָלא ּכְ ְּדָלא ִאְתְרִחיצו ֶאָלא ּכִ ּ ְּדָדִחיל ְוָלא , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1367דף [ -ּ

ֵחיֵליה י ֶעְליֹוִנין. ִּאְתְרִחיץ ּבְ ֵני ַקִדיׁשֵ ְּוָאּתון ּבְ ַהר ִציֹון, ּ ָּרְחָצנוָתא ִדְלכֹון ּכְ ּ ִא, ּ ין ַּוַדאי ַזּכָ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ָּאתון ּבְ ּ ּ ּ.  

ד ָמטו ְלָמָתא, ָּאְזלו ך ֵליְלָיא, ּּכַ ְמעֹון. ְִאְתֲחׁשָ י ׁשִ ָמה ְדיֹוָמא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ּּכְ ַאְנִהיר , ּ
ַהאי ָאְרָחא ָעְלָמא ְדָאִתי, ָלן ּבְ יה ּבְ י ּבֵ ְּלִמְזּכֵ י , ַיְנִהיר ָלן, ּאוף ָהִכי ַהאי ֵליְלָיא, ּ ְלִמְזּכֵ

יֹוָמא , ָּלן ְלָעְלָמא ְדָאִתי יק יֹוִמין ְדָהא ּכְ ֵליְלָיא ָדא ָקֵמי ַעּתִ ּוְלַאֲעְטָרא ִמִלין ִדיָמָמא ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ִלים ָכל ָדִרין ַאֲחָרִנין, ָּדא ׁשְ ח ּבְ ּכַ ּתְ ָעְלָמא ֵדין. ָּלא ִיׁשְ ָאה חוָלָקָנא ּבְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא , ּ

  .ְּדָאֵתי

ְמעֹוןָּעאלו ְלֵביֵת י ׁשִ ּיה ְדַרּבִ הֹון, ּ י יֹוִסי ִעּמְ א ְוַרּבִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ּתֹו ַעד . ְוַרּבִ ּבָ
ְּדִאְתְפַלג ֵליְלָיא יָון ְדִאְתְפַלג ֵליְלָיא. ּ ּּכֵ ְמעֹון ְלַחְבַרָיא, ּ י ׁשִ ִּעיָדן ִאיהו , ָּאַמר ַרּבִ ּ

א ְלֵעיָלא ְּלַאְעְטָרא ְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ ִא, ּ ְדלוָתא ִדיָלןּבְ ּתַ ּׁשְ ּ י יֹוִסי. ּ ַאְנּתְ , ָּאַמר ֵליה ְלַרּבִ
יָנָנא ַהאי יֹוָמא ּבֵ ָמעו ִמיָלך ּבְ ּתְ ְְדָלא ִאׁשְ ּ ירוָתא, ּ ְּדָהא , ְלַאְנָהָרא ֵליְלָיא, ַּאְנּתְ ֲהֵוי ׁשֵ

א ִעיָדן ְרעוָתא ִאיהו ּתָ ַּהׁשְ ּ א, ּ   .ְּלַאְנָהָרא ֵעיָלא ְוַתּתָ

י יֹוִס ֹלֹמה, י ְוָאַמרָּפַתח ַרּבִ ר ִלׁשְ יִרים ֲאׁשֶ יר ַהּשִׁ ֹלֹמה . ׁשִ ַער ָלה ׁשְ יָרָתא ָדא ִאּתְ ּׁשִ ּ
א א, ַמְלּכָ י ַמְקְדׁשָ ִני ּבֵ ד ִאְתּבְ ִלימו, ּּכַ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ ְלמוָתא , ּ ׁשְ א ּבִ ֵּעיָלא ְוַתּתָ ּ
ַהאי. ֲחָדא ן ּבְ ב ְדַחְבַרָייא ְפִליּגָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ יָרָתא ָדא ָלא )א מתי אתמר''נ(, ּ ּ ֲאָבל ׁשִ

ַמר ִלימו, ִאּתְ ׁשְ ֶּאָלא ּבִ ִלימו, ּ ׁשְ ד ִסיֲהָרא ִאְתַמְלָיא ּבִ ַגְווָנא , ּּכַ ִני ּכְ א ִאְתּבְ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ּ
א א ְלַתּתָ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ ִּדְלֵעיָלא ּבְ ּ א ּבְ, ּּ ָּלא ֲהָוה ֶחְדָוה ָקֵמיה קוְדׁשָ ְִריך ּ

ֵרי ָעְלָמא, ּהוא ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ַההוא יֹוָמא, ּ   .ּּכְ

  ]ב''ג ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

ָרא ַמְדּבְ ה ּבְ ן ְדָעַבד ֹמׁשֶ ּכָ א ְלַאְרָעא, ִּמׁשְ ִכיְנּתָ א ׁשְ ן ַאֲחָרא , ְלַנְחּתָ ּכָ ַההוא יֹוָמא ִמׁשְ ּּבְ
יה ְלֵעיָלא ִּאּתוַקם ִעּמֵ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ יבּ ן)שמות מ(, ּ ִדְכּתִ ּכָ ׁשְ ן, ּ הוַקם ַהּמִ ּכָ ׁשְ ן : ַהּמִ ּכָ ִמׁשְ

יה)א''ט ע''קנ(ַאֲחָרא  ּ ְדִאְתַקם ִעּמֵ ן ְדַנַער ְמַטְטרֹו, ּ ּכָ יר, ן''ְּוָדא ִמׁשְ ִית ִראׁשֹון . ְוָלא ַיּתִ ּבַ
ֵני ד ִאְתּבְ יה, ּכַ ֵני ִעּמֵ ִית ִראׁשֹון ַאֲחָרא ִאְתּבְ ְלהוְּוִאְתָקַיים ּבְ, ּּבַ ָּעְלִמין ּכֻ א ''ד(ְוַאְנִהיר , ּ

ַסם ָעְלָמא,  ְלָכל ָעְלִמין)בעלמא ואנהיר קֹוֵפי ִעָלִאין ְלַאְנָהָרא, ְוִאְתּבָ ל ַמׁשְ ְּוִאְתָפְתחו ּכָ ּ ּ ,
ַההוא יֹוָמא ָכל ָעְלִמין ּכְ יָרָתא, ְּוָלא ֲהָוה ֶחְדָוה ּבְ ֵאי ְוָאְמרו ׁשִ ֵדין ָפְתחו ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּּכְ ּּ ּ ,

יִרים יר ַהּשִׁ ִריך הוא. ְּוַהְיינו ׁשִ א ּבְ ִנין ִדְמַנְגָנן ְלקוְדׁשָ יָרָתא ְדִאיּנון ְמַנּגְ ּׁשִ ּ ּ ּ ג ''דף קמ(. ְּ

ֲעלֹות )ב''ע יר ַהּמַ א ָאַמר ׁשִ יִרים, ָּדִוד ַמְלּכָ יר ַהּשִׁ א ָאַמר ׁשִ לֹמה ַמְלּכָ יר ֵמִאיּנון , ׁשְ ּׁשִ
ִנין ין ַהאי ְלַהאי. ְמַנּגְ ַמע ְדֹכָלא ַחד, ָמה ּבֵ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ ּ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָֹלא ַחד. ּ יֹוֵמי , ּּ ֲאָבל ּבְ

א ְייהו, ְּדָדִוד ַמְלּכָ דוְכּתַ ְתְקָנן ּבְ ִנין ְמּתַ ל ִאיּנון ְמַנּגְ ָּלא ֲהוֹו ּכָ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָנא ּכְ ּוֵבי , ְלַנּגְ
ֵני א ָלא ִאְתּבְ ך ָלא ִאְתּתָ, ַּמְקְדׁשָ ִגין ּכָ ְוּבְ ְייהוּ דוְכּתַ ָּקנו ְלֵעיָלא ּבְ ּ ָמה ְדִאית . ּּ ְּדָהא ּכְ ּ

ַאְרָעא ָמרֹות ּבְ ּקוִני ְדִמׁשְ ּּתִ ְרִקיָעא, ּ ְּוַקְייִמין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ּאוף ָהִכי ּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1368דף [ -ּ

א י ַמְקְדׁשָ ִני ּבֵ ּוְביֹוָמא ְדִאְתּבְ ּ ְייהו, ּ דוְכּתַ ְלהו ּבְ ָקנו ּכֻ ִּאְתּתָ ּ ּ א ְד, ּּ ְרּגָ ָלא ַנֲהָרא ְּוׁשַ
ִריַאת ְלַאְנָהָרא א ִעָלָאה. ׁשָ י ַמְלּכָ ְקַנת ְלַגּבֵ יָרָתא ָדא ִאְתּתַ ְּוׁשִ ָלָמא ִדיֵליה, ּ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ ּ .

ָחא ָדא ִאיִהי ְמַעְלָיא ּבְ ְּותוׁשְ ּ ָחן ַקְדָמֵאי, ּ ּבְ ל ּתוׁשְ א ָדא . ִּמּכָ ְחּתָ ּבַ ּיֹוָמא ְדִאְתְגֵלי ּתוׁשְ ּ ּ
ַאְרָעא)בעלמא( ֹכָלא,  ּבְ ִלימו ּבְ ַכח ׁשְ ּתְ ַּההוא יֹוָמא ִאׁשְ ּ ים, ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ּ.  

ִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה יה, ּּבְ ִתיב ּבֵ א . ֲּהָוה ּכְ י ַמְקְדׁשָ יֹוָמא ְדִיְתָקם ּבֵ א דיתבני בי ''ד(ּּבְ

יָרָתא)'מקדשא ֲערון ֲאָבָהן ׁשִ א, ּ ִיּתְ ין ֵמַאְתָוון ַרְבְרָבןּוְבִגין. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְחָנא ׁשִ ּכַ ך ַאׁשְ . ְ ּכַ
ָערו ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדָקא ַאּתְ ּ ּ ָנן, ּ ָּלאו ְדִאיּנון ְמַנּגְ י ֵעיָלא, ּ ֶּאָלא ְדִאיּנון ִמְתָעֵרי ְלַגּבֵ ּ א ''ד(. ּ

יִרין ַרְבְרָבן)ג כביכול''ל יר ְדִאיּנון ׁשִ ּ ׁשִ ְלהו, ּ ִּדְמָמָנן ַעל ָעְלִמין ּכֻ ּּ.  

ֵליָמא, ָתִניָנןְו ַההוא יֹוָמא ָקם ַיֲעֹקב ׁשְ א ְדֵעֶדן, ּּבְ ִגְנּתָ ֵחידו, ְּוָעאל ּבְ יה, ּּבְ ַּעל דוְכּתֵ ּ ּ .
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ֵדין ּגִ ָנא, ּּכְ ֲאִרי ְלַנּגְ א, ׁשָ ְּוָכל ִאיּנון ּבוְסִמין ְדִגְנּתָ ּ יָרָתא ָדא. ּ ִרים ׁשִ , ַּמאן ּגָ

ּוַמאן ָאַמר ָלה א ְדֵעֶדן, ּ ָדא ַיֲעֹקבֲהֵוי ֵאיָמא. ּ ְנּתָ ּגִ ְּדִאְלָמֵלא ִאיהו ָלא ָעאל ּבְ ּ ָלא ָאַמר , ּ
יָרָתא א ׁשִ ְנּתָ   .ּגִ

יָרָתא יָרָתא ָדא ׁשִ ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא, ּׁשִ ְּדִאיִהי ּכְ ֵאי ִמְתָעֵרי . ּ יָרָתא ְדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּׁשִ
ה ַגְווָנא ְדָעְלָמ. ְּלַגּבָ יָרָתא ְדִאיִהי ּכְ ּׁשִ ּא ִדְלֵעיָלאּ ת ִעָלָאה, ּ ּבָ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ָמא . ּ יָרָתא ִדׁשְ ּׁשִ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ִגיֵניה, ּ ִּאְתַעַטר ּבְ ים. ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ִגין ְדָכל . ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ
ְרִחימו וְבֶחְדָוה ּכָֹלא ִּמלֹוי ּבִ ּּ ָרָכה ִאְת)ודא(. ּ ל ּבְ ִגין ְדכֹוס ׁשֶ יִמיָנאּ ּבְ יָון , ְיִהיב ּבִ ּכֵ

יִמיָנא ַכח, ְּדִאְתְיִהיב ּבִ ּתְ ל ֵחידו ְוָכל ְרִחימו ִאׁשְ ֵדין ּכָ ּּכְ ל . ּ ְרִחימו וְבֶחְדָוה ּכָ ך ּבִ ּוְבִגין ּכַ ּ ְּ

  .ִּמלֹוי

ִזְמָנא ְדַהאי ְיִמיָנא ִאְתַהָדר ַלֲאחֹוָרא ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ יב ָאחֹור ְיִמינ)איכה ב(ּכְ , ֹו ֵהׁשִ
ָמאָלא ׂשְ ָרָכה ִאְתְיִהיב ּבִ ל ּבְ ֵדין ּכֹוס ׁשֶ ָמאָלא. ּכְ ׂשְ יָון ְדִאְתְיִהיב ּבִ ִריאו ִעָלֵאי , ּּכֵ ּׁשָ ּ

ח ָעֵליה ִקיָנה ֵאי ְלִמְפּתַ ה, ֵאיָכה. ּוַמאי ָקַאְמֵרי. ְּוַתּתָ ָרָכה, ֵאי ּכָ ל ּבְ ַּדֲאָתר , ֵאי ּכֹוס ׁשֶ
ַגֵוי ִּעָלָאה ַדֲהֵוית ָיְתָבא ּבְ ּ יִריםּ יר ַהּשִׁ ך ׁשִ ִגיֵני ּכַ ה ּבְ ע ְוִאְתְגַרע ִמּנָ ְה ִאְתָמּנַ ּ ְּדֲהָוה , ּ

ְטָרא ִדיִמיָנא ל ִמלֹוי ְרִחימו ְוֶחְדָוה, ִּמּסִ ּּכָ ָמאָלא, ְּדָחִסיר ְיִמיָנא, ֵאיָכה. ּ ַכח ׂשְ ּתְ ל , ְוִאׁשְ ּכָ
ִּמלֹוי ִאיּנון ַקְנטוִרין ְוִקיִנין ּ ּ.  

יָמא ל , ְוִאי ּתֵ יר, ְוָכל ֶחְדָוה, ִּחידוָהא ּכָ ָמאָלא ִאיהו, ְוָכל ׁשִ ְטָרא ִדׂשְ ִּמּסִ ְּוַעל ָדא , ּ
יָרָתא ָמאָלא ְמַנְגֵני ׁשִ ְטָרא ִדׂשְ ָמאָלא, ֶּאָלא. ֵּלָוֵאי ִמּסִ ְטָרא ִדׂשְ ַכח ִמּסִ ּתְ ל ִחידו ְדִאׁשְ ּּכָ ּ ּ ,

ֲהֵד ק ּבַ ִזְמָנא ִדיִמיָנא ִאְתַדּבָ ַכח ֶאָלא ּבְ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ק . ּיהּ ַער ְוִאְתַדּבָ ּוְבִזְמָנא ִדיִמיָנא ִאּתְ ּ ּ
ֲהֵדיה ֵדין ַההוא ֶחְדָוה ִמיִמיָנא, ּּבַ ָחא, ּּכְ ִּאיהו ְדָקא אֹוִטיב ְלִרּתְ ך, ּ ּכַ ּתְ , ְְוַכד ִרְתָחא ִאׁשְ

ְטָרא ִדיִמיָנא ְּוִחדו ִאיהו ִמּסִ ּ ֵליָמָתא ָאֵתי ֵמַהאי ִסְטָרא, ּ ֵדין ֶחְדָוה ׁשְ ִמיָנא ָלא ְוַכד ְי. ּכְ
ַכח ּתְ ִפיׁש, ִאׁשְ ָמאָלא ּנָ ִכיך, ִּרְתָחא ִדׂשְ ֵדין ֵאיָכה. ְּוָלא ַחֵדי, ְוָלא אֹוִטיב, ְְוָלא ׁשָ ֵאי , ּכְ

ה ֵהא ָעֶליָה. ּכָ ָרָכה ָמה ּתְ ל ּבְ ָמאָלא, ּכֹוס ׁשֶ ׂשְ ִפיׁש, ְּדָקא ָיְתָבא ּבִ ָחא ּנָ ִכיך, ְוִרּתְ . ְְוָלא ׁשָ
ַּוַדאי ַקְנטוִרין ְוִק   .יִנין ִמְתָעִריןּ
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יִרים יר ַהּשִׁ יִמיָנא, ֲאָבל ׁשִ ָרָכה ְדִאְתְיִהיב ּבִ ל ּבְ ַּוַדאי ּכֹוס ׁשֶ ַגֵויה, ּ ְּוִאְתְמָסר ּבְ ְוַעל , ּ
ַכח ּתְ ל ְרִחימו ְוָכל ִחידו ִאׁשְ ָּדא ּכָ ּ ְרִחימו וְבֶחְדָוה. ּ ל ִמלֹוי ּבִ ך ּכָ ּוְבִגין ּכַ ּ ּּ ַכח , ְ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ

ַאר ּכָ ׁשְ יִרין ְדָעְלָמא ָהִכיּבִ יָרָתא ָדא. ּל ׁשִ ַער ׁשִ ְטָרא ַדֲאָבָהן ִאּתְ ּוְבִגין ָדא ִמּסִ ּ ּ ּ.  

יָרָתא ָדא ּיֹוָמא ְדִאְתְגֵלי ׁשִ א ְלַאְרָעא, ּ ִכיְנּתָ ת ׁשְ יב, ַּההוא יֹוָמא ַנְחּתַ מלכים א (, ִּדְכּתִ

ֵרת ְוגֹו)ח י ָמֵלא ְכבֹוד ְיָי. ֲעָמאַמאי ַט. 'ּ ְוָלא ָיְכלו ַהּכֲֹהִנים ַלֲעמֹוד ְלׁשָ ִגין ּכִ ית ' ּבְ ֶאת ּבֵ
ׁש. 'ְיָי ַההוא יֹוָמא ַמּמָ א , ּּבְ ְחּתָ ּבַ ִליַאת ּתוׁשְ רוַח , ּ ָדא)א''ד ע''דף קמ(ִּאְתּגְ לֹמה ּבְ ְּוָאְמָרה ׁשְ

א   .ֻקְדׁשָ

יָרָתא ָדא א ְדׁשִ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא, ּ ָלָלא ְד. ִּאיִהי ּכְ ָכל עֹוָבָדא ּּכְ
ית ָלָלא ְדָרָזא ַדֲאָבָהן, ִּדְבֵראׁשִ ּּכְ ָלָלא ְדָגלוָתא ְדִמְצַרִים, ּ ּּכְ ּ ְצַרִים. ּ ָרֵאל ִמּמִ . ְּוַכד ָנְפקו ִיׂשְ

א א ְדַיּמָ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ָלָלא ְדיֹו. ּ ְּוִקיוָמא ְדַהר ִסיַני. ד ֲאִמיָרן''ּּכְ ּ ָרֵאל . ּ ְּוַכד ָאְזלו ִיׂשְ
ָרא ַמְדּבְ ַּעד ְדָעאלו ְלַאְרָעא, ּבְ א, ּ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ א . ְּוִאְתּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָלָלא ְדִעטוָרא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ

ְרִחימו וְבֶחְדָוה, ִּעָלָאה ּּבִ יֵני ֲעַמְמָיא. ּ ָרֵאל ּבֵ ָלָלא ְדָגלוְתהֹון ְדִיׂשְ ּּכְ ּ ּופוְרָקָנא ִדְלהֹון, ּ ּ ּ .
ִתים ָלָלא ִדְתִחַיית ַהּמֵ ת ַלְיָיַעד יֹוָמ, ּּכְ ּבָ ּוַמאי ַדֲהֵוי, ַּמאי ְדֲהָוה. 'ּא ְדִאיִהי ׁשַ ּוַמאי , ּ

ין ְלֶמֱהֵוי ִביָעָאה, ְּדַזּמִ יֹוָמא ׁשְ ת ַלְיָי, ְלָבַתר ּבְ ּבָ ד ְיֵהא ׁשַ יִרים', ּכַ יר ַהּשִׁ ׁשִ ּּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּ.  

ֵניָנן י, ְּוַעל ָדא ּתָ יר ַהּשִׁ ל ַמאן ְדַאִפיק ְפסוָקא ְדׁשִ ּּכָ ּ ּּ ָיא, ִריםּ ּתַ ֵבי ִמׁשְ ְּוָאַמר ֵליה ּבְ ּ .
ק ִריך הוא, אֹוַרְייָתא ִאיִהי ֲחִגיַרת ׂשָ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוַסְלָקא ְלַגּבֵ ְּ יה, ּ ָּעְבדו ִלי , ְּוָאְמָרה ַקּמֵ
ָיא ּתַ ֵבי ִמׁשְ ֶניך ָמחֹוך ּבְ ּּבָ ְ ִגין ָדא ִאְצְט, ַּוַדאי אֹוַרְייָתא ַסְלַקת ְוָקַאְמָרת ָהִכי. ָ ְִריך ּּבְ

יה ְדַבר ָנׁש, ְלַנְטָרא ּוְלַסְלָקא ִעָטָרא ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ יִרים, ּּ יר ַהּשִׁ ל ִמָלה וִמָלה ְדׁשִ ּּכָ ּּ ּ.  

תוִבים ין ַהּכְ יָמא ֲאַמאי ִאיִהי ּבֵ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ְּוִאי ּתֵ א , ּ ְחּתָ ּבַ יר ּתוׁשְ ִגין ְדִאיהו ׁשִ ּּבְ ּ ּ
ָרֵאל ך. ּא ְלֵעיָלאָּקא ִמְתַעְטָר, ִּדְכְנֶסת ִיׂשְ ְוְבִגין ּכַ ָחן ְדָעְלָמא, ּ ּבְ ל ּתוׁשְ ּּכָ ָּלא ַסְלָקא , ּ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְּרעוָתא ְלַגּבֵ ּ א ָדא, ְּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ּּכְ ּ.  

יר, ָהִכי אֹוִליְפָנא יִרים. ַחד, ׁשִ ֵרין, ַהּשִׁ ר. ּתְ ָלת, ֲאׁשֶ ְּדִאְתְיִהיב ּכֹוס , ְּוָרָזא ָדא. ָהא ּתְ
ל ּבְ ָמאָלאׁשֶ ין ְיִמיָנא וׂשְ ָלָמא ִדיֵליה. ָּרָכה ְוִאְתְנִטיל ּבֵ א ִדׁשְ י ַמְלּכָ ַער ְלַגּבֵ ְּוֹכָלא ִאּתְ ּ ּ ּ .

ָרָזא ְדֵאין סֹוף ָלק ְרעוָתא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ּבְ ּוְבַהאי ִאְסּתַ ּ ּּ ּ ַכח. ּ ּתְ א ָהָכא ִאׁשְ . ְּרִתיָכא ַקִדיׁשָ
ְּדָהא ֲאָבָהן ִאיּנון ְרִתיָכא הֹוןָּדִו, ּ ר ִעּמְ א ִאְתֲחּבָ ע ָרָזא ִדְרִתיָכא , ד ַמְלּכָ ִּאיּנון ַאְרּבַ ּ

א ִעָלָאה ַּקִדיׁשָ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ַהאי ְקָרא ַקְדָמָאה, ּ יִבין ּבְ ע ּתֵ א , ַאְרּבַ ָּרָזא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ּ
ֵליָמָתא   .ׁשְ

ּּתו ָרָזא ָדא יר, ּ א: ׁשִ ָּדא ָרָזא ְדָדִוד ַמְלּכָ ְּדִאיהו , ּ ירּ ׁשִ יִרים. ָּרָזא ְלַסְלָקא ּבְ ִּאֵלין : ַהּשִׁ
ְדָקא ֵיאֹות, ָּרָזא ִדְמָמָנן ַרְבְרָבן, ֲאָבָהן ֵליָמָתא ּכַ ֹלֹמה. ְרִתיָכא ׁשְ ר ִלׁשְ ָרָזא ַמאן : ֲאׁשֶ

ֵליָמָתא ָדא ְּדָרִכיב ַעל ְרִתיָכא ׁשְ ּ.  
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ִלימו ְדָרָזא ַכח ׁשְ ּתְ ּוְבַהאי ְקָרא ִאׁשְ ּ ָרָזא ,  ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם)ב'' עג''ויצא קנ(ִמן , ּ
ְּדָכל ְמֵהיְמנוָתא ֵליָמָתא ְלַמאן ִדְיִדיַע. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ְרִתיָכא ׁשְ ּ ּוְלַמאן ְדָלא ִאְתְיַדע, ּ ּ ,

יה ְּוֵלית ַמאן ְדָקִאים ְלִמְנַדע ּבֵ ּ ד. ּ ַמר ַהאי ְקָרא ּבְ יִבין' ְּוַעל ָדא ִאּתְ ָּרָזא ִדְרִתיָכא , ּתֵ
ֵליָמ ל ִסְטִריןׁשְ אן וְלָהְלָאה. ָתא ִמּכָ יִמין ִאְתְמָסר, ִּמּכָ   .ָרָזא ְלַחּכִ

יה ָרָזא ְפִניָמָאה ְּותו ִאית ּבֵ ּ ֶחְלֵמיה, ְּדָתֵניָנן, ּ ַּמאן ְדָחֵמי ַעְנִבין ּבְ ִּאי ִחיָוִרין ִאיּנון , ּ ּ
ְזַמָנן ָטִבין, ּאוָכִמין. ָטִבין ְזַמָנן ְצִריִכין ַרֲחֵמ, ּבִ ָנא ִחיָוֵרי. יְּדָלא ּבִ ָנא , ַּמאי ׁשְ ּוַמאי ׁשְ

ְזַמָנן, ּאוָכֵמי ָנא ּבִ ְזַמָנן, ּוַמאי ׁשְ ָנא ְדָלא ּבִ ּוַמאי ׁשְ ֵניָנן ָאְכָלן ְלִאינון אוָכֵמי, ְּותו. ּ ּּתָ ּ ,
ן ָעְלָמא ְדָאֵתי ּמוְבַטח ֵליה ְדהוא ּבֶ ּ ּ ּ   .ֲאַמאי, ּ

ֵניָנן יה ָאָדם ַק, ֶּאָלא ּתָ ִּאיָלָנא ְדָחב ּבֵ יב, ֲעָנִבין ֲהוֹו, ְדָמָאהּ  ֲעָנֵבמֹו )דברים לכ(, ִּדְכּתִ
ֵבי רֹוׁש ְּוִאֵלין ִאיּנון ֲעָנִבין אוָכִמין. ִעּנְ ּ ִגין ְדִאית ֲעָנִבין אוָכִמין, ּ ּּבְ . ְּוִאית ֲעָנִבין ִחָווִרין, ּ

ָטר ְדַחֵיי ִאיּנון, ִּחָווִרין ָטִבין ְּדָהא ִמּסְ ּ ְטָרא ְדמֹוָתא , ֵמיּאוָכִמין ְצִריִכין ַרֲח. ּּ ְּדָהא ִמּסִ ּ
ְזַמָנן ָטִבין. ִּאיּנון ְלָטן. ַמאי ַטֲעָמא, ּבִ ִגין ִדְבִזְמָנא ְדִחָווֵרי ׁשַ ּּבְ ּ ָסם, ּ ְּדָהא , ּּכָֹלא ִאְתּבְ

ַההוא ִזְמָנא ּכָֹלא ִאְצְטִריך ְלִתּקוָנא ּּבְ ְּ ִפיר, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ׁשַ ּ ּקוָנא ֲחָדא, ּ ְּוֹכָלא ּתִ ָמא ּאוָכ, ּ
ְלָטאן. ְּוִחָווָרא ּוִבְזְמָנא ְדִחָווֵרי ָלא ׁשַ ּ ְּואוָכֵמי ִאְתָחזון, ּ ִדיָנא ְדמֹוָתא , ּ ְּלִמיְנַדע ְדָהא ּבְ ּ ּ
יה ָאָדם ַקְדָמָאה, ְְוִאְצְטִריך ַרֲחֵמי, ָסִליק ְּדָהא ִאיָלָנא ְדָחב ּבֵ ּ ְּוָגִרים מֹוָתא ֵליה וְלָכל , ּ ּ

  .ָעְלָמא ָחָמא

  ]ב''ד ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

ָלא ּכְ ֵניָנן ְדָעְלָמא ָדא. ָלא ֵאיָמא, ְּוִאי ָלאו ְדַמר ָהָכא, ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ּּתָ ִּאיהו , ּ
ַגְווָנא ְדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ל ַמה ְדֲהָוה ּבְ ְּוָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּכָ ָּהִכי ִאיהו , ּּ

ִרים מֹו, ְּלֵעיָלא אִאי ָנָחׁש ּגָ יָמא) ב''ד ע''דף קמ(. ְּלֵעיָלא ֲאַמאי, ָתא ְלָאָדם ְלַתּתָ  ,ִאי ּתֵ
ָתא )עוד( ַרע ְנהֹוָרא , ּ ִדְבִגין ָנָחׁש ִאְגַרע ְנהֹוָרא)א לתתא''ס( ,ְלִאּתְ ְּדָהא ִסיֲהָרא ּגָ

ּוְבַההוא ִזְמָנא ִאיִהי ִמיַתת, ְלִזְמִנין ְּדכוָרא ֲאַמאי. ּ ְּדִאי ִניָמא ְדִסיֲהָרא. ּ ֶעְטיֹו ְדַהאי ּ ּ ּבְ
ְגִריעו ִדְנהֹוָרא, ָנָחׁש ִמיַתת ּּבִ ֵניָנן. ּ ִגין ָנָחׁש ֲהָוה, ָהא ּתָ ֶּאָלא ְדָאְמָרה ִסיֲהָרא . ְּדָלא ּבְ ּ

ִריך הוא ְוכו א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ּ ִגין ָנָחׁש', ְּ יָמא ְדַבְעָלה ָהִכי הוא. ָהא ָלא ֲהָוה ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ַחס , ּ
לֹום ִדְג ִּריעו ֲהִוי ְלֵעיָלאְּוׁשָ ּ.  

ל ָדא ִסְתֵרי אֹוַרְייָתא ֶּאָלא ּכָ ִריעו, ּ ֹכָלא ַאְתִקין ּגְ ְּוָנָחׁש ּבְ א ֲחֵזי ְוָהִכי אֹוִליְפָנא. ּ , ּתָ
א ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ל ָמה ְדָעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ א ִאיהו, ְּ ָרָזא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ּּכָֹלא ּבְ ּ ּ ה , ּ ְוַכּמָ

ּין ִאיּנון ְלֵעיָלאַּדְרּגִ ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ּ ְּמׁשַ א ָרָזא ְדָאָדם. ּ א ַעד ַדְרּגָ ּוִמַדְרּגָ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ין ְדִאיּנון ִזיָנא ֲחָדא ַּדְרּגִ ּ ִריך הוא ִדיוְקָנא ְדָחד ּגוָפא, ּ א ּבְ ָּעַבד לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ַּעד ְדַסְלִקין , ְ ּ

ָרָזא ְדָאָדם   .ּּבְ

ית,ְוָתִניָנן ְנָייָנא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ יֹוָמא ּתִ ּ ּבְ יִהָנם, ּ יה ּגֵ ֵרי ּבֵ ְּדִאְתּבְ ִאְתָעִביד ַחד , ּ
ָרָזא ְדָאָדם ּּגוָפא ּבְ א, ּ ְייִפין ְמָמָנן ְדִמְתָקְרִבין ְלֶאּשָׁ ְּוִאיּנון ׁשַ ִמְלַקְדִמין, ּ ּוֵמִתין וְמַהְדָרן ּכְ ּ ּ ּּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1371דף [ -ּ

ִגין ְדִאיּנון ִאְתְקִר ְּוָדא ּבְ י ַהאי ִחְוָיאּ ָנא , ּיבו ְלַגּבֵ ּכְ א ּגֹו ַמׁשְ ְּוִאיהו ָאָדם ַקְדָמָאה ְדִאְתַפּתָ ּ ּ
ַהאי ִחְוָיא ִרים ֵליה מֹוָתא ְדִאיהו ָקִריב ֵליה, ְּוַעל ָדא ִמית, ּבְ ְּוִחְוָיא ּגָ ּ ּ ּ.  

 ] בשנה122יום [סדר הלימוד ליום ד שבט 

א ִאיהו ּוְבָכל ֲאָתר ָאָדם ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ א )ב''ז ע''תצא רמ(ֲאָבל , ּ ּ ָאָדם ְדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ּ
ְלָטא ַעל ּכָֹלא, ִּעָלָאה ִּאיהו ׁשַ ָּדא ָיִהיב ְמזֹוָנא ְוַחִיין ְלֹכָלא, ּ ּ ֹכָלא ָמַנע . ּ ל ָדא ּבְ ְּוִעם ּכָ ּ

יָפא ּקִ ְדָק. ְנהֹוָרא ַהאי ִחְוָיא ּתַ א ְדַההוא ָאָדם ּכִ ָנא נוְקּבָ ּכְ ד ַמְסִאיב ִמׁשְ ּּכַ ּ , ָאַמר ִמיַתתּ
ּוְדכוָרא ִמית ִמְלַקְדִמין, ּ ְּוַסְלִקין ּכְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ּכְ ּּ ּ.  

ֲּאַכל ִאיּנון ֲעָנִבין אוָכִמין ן ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּמוְבַטח ֵליה ְדהוא ּבֶ ּ ּ ּ יֵצי, ּ ִגין ְדׁשֵ ִליט , ּּבְ ְוׁשָ
ר ָעֵליה ְוִאְת)א ואעבר''נ(, ַּעל ַההוא ֲאָתר ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוַאָדק ֵליה, ּּגַ  )דניאל ז(ּכְ
ָּאְכָלא וַמְדָקא יָפא. ּ ּקִ ר ַהִהיא ְקִליָפה ּתַ יָון ְדַאְעּבַ י ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּכֵ , ָּהא ִאְתְקַרב ְלַגּבֵ

יֵדיה ְּוֵלית ַמאן ְדָמֵחי ּבִ ֶחְלֵמיה ְדִאיּנון ֲע, ְּוַעל ָדא. ּ ַּמאן ְדָחֵמי ּבְ ּ ּ ָּנִבין אוָכִמין ָאִכל ּ
ּוְמַהֵדק מוְבַטח ֵליה ְוכו ּ ּ ּ'.  

ַגְווָנא ָדא ֵביָתא ְדָדִוד, ּּכְ יר ּבְ רו ִאיּנון ֲעָנִבין אוָכִמין, ָּלא ֲהֵוי ׁשִ ַּעד ְדִאְתַעּבָ ּ ּ ּ ,
ְלָטא ָעַלְייהו יִרים, ְּוׁשַ יר ַהּשִׁ ַמר ׁשִ ַמר, ּוְכֵדין ִאּתְ ָמה ְדִאּתְ ֲא. ּּכְ ַּוֲאִפילו ּבְ ָּתר ָדא ִאְקֵרי ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֲעָנִבים ר ְוגֹו)הושע ט(ּכְ ְדּבָ ּמִ ֲעָנִבים ּבַ ְּוִאֵלין ִאיּנון ֲעָנִבים ִחָווִרין',  ּכַ ּ ּ.  

יִרין ְדַקְדָמֵאי ַאר ׁשִ ל ׁשְ יָרָתא ָדא ִאיִהי ְמַעְלָיא ַעל ּכָ ּׁשִ יִרין ְדַקְדָמֵאי ָאְמרו. ּּ ל ׁשִ ּּכָ ּ ,
ָּלא ְסִליקו ֶאָל יִרין ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְמֵריּ ּא ּגֹו ׁשִ ב ְדָהא אוְקמוָה. ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ֲאָבל , ּ

ֲעלֹות ְלָדִוד יר ַהּמַ ִתיב ׁשִ יר ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְמֵרי, ּכְ ֲעלֹות ׁשִ יר ַהּמַ ּׁשִ ְּדִאיּנון ַמֲעלֹות . ּ ּ
ין א ַטְרָפא. ְלָדִוד. ַאְמֵרי ְלַמאן. ְוַדְרּגִ יהְּלַבְקׁשָ ּ וְמזֹוָנא ִמּנֵ ּ.  

ֲעלֹות יר ַהּמַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּתו ׁשִ יר )תהלים מו(ּכְ  ַעל )שיר השירים א( .ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ
ן ֲעָלמֹות ֲאֵהבוך ָּכֵ א ִעָלָאה, ְלָדִוד. ּ ִגין ָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ ְּדִאיהו , ּ ִדיר )א''א ע''ויחי רנ(ּ ח ּתָ ּבַ  ְמׁשַ

א ִעָלָאה   .ְּלַמְלּכָ

י אּכֵ לֹמה ַמְלּכָ יר ְדִאיהו ִעָלָאה ְלֵעיָלא, ָּון ְדָאָתא ׁשְ ָּאַמר ׁשִ ּ ּ ְּדַרְבְרֵבי ָעְלָמא ִעָלִאין. ּ ּ ,
א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליה, ָּקַאְמֵרי ְלַגּבֵ ִּדׁשְ ּ יָרָתא. ּּ ְלהו ְדַאְמֵרי ׁשִ ּּכֻ ּ ָּלא ְסִליקו , ּ

יָרָתא לֹוַמר ַהִהיא ׁשִ יָרָתא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָקַאְמֵריֶּאָלא ַה, ּבְ ּהוא ׁשִ ּ א. ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ר ׁשְ , ּבַ
ה ְדַרְבְרִבין ִעָלִאין ַעּמוֵדי ָעְלָמא ָקַאְמֵרי יָרָתא ְלּמַ ַהִהיא ׁשִ ְּדָסִליק ּבְ ּ ֵני ָעְלָמא . ּּ ל ּבְ ּכָ

ִאין ּתָ ְרִתיִכין ּתַ ְרִתיִכין ִעָלִאין, ּבִ א ּבִ ֹלֹמה ַמְלּכָ   .ּׁשְ

ִריך הוא, יָמאְוִאי ּתֵ א ּבְ י קוְדׁשָ א ִדְנבוָאה וַבֲחִביבו ְלַגּבֵ ַדְרּגָ ה ְדָסִליק ּבְ ֹּמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ל , ְּ ַעל ּכָ
ֵני ָעְלָמא ִאין ֲהָוה, ּבְ ּתָ ְרִתיִכין ּתַ יָרָתא ְדָקָאַמר ּבִ יר, ַּהִהיא ׁשִ א ֲחִזי. ְוָלא ָסִליק ַיּתִ , ּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1372דף [ -ּ

ה יָרָתא ְדָקָאַמר ֹמׁשֶ אָּסִליק ְלֵעיָל, ּׁשִ ֹלֹמא . א ְוָלא ְלַתּתָ ׁשְ יָרָתא ּכִ ֲאָבל ָלא ָאַמר ׁשִ
א ֹלֹמה, ַמְלּכָ ׁשְ יָרָתא ּכִ ׁשִ ר ָנׁש ְדָסִליק ּבְ   .ְּוָלא ֲהָוה ּבַ
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יה ְלֵעיָלא ְחּתֵ ּבַ תוׁשְ ה ָסִליק ּבְ ֹּמׁשֶ ּ א ִדיֵליה ֲהָוה, ּ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ּ ּבְ, ּ ָחן ְוהֹוָדָאן ְּלֵמיַהב ּתוׁשְ
א ִעָלָאה ָרֵאל, ְּלַמְלּכָ ִזיב לֹון ְלִיׂשְ ִמְצַרִים, ְּדׁשֵ ין וְגבוָראן ּבְ ְּוָעִביד לֹון ִנּסִ א, ּ . ְוַעל ַיּמָ

א ֵריה, ֲּאָבל ָדִוד ַמְלּכָ ֹלֹמה ּבְ ּוׁשְ יָרָתא , ּ ַגְווָנא ַאֲחָרא )א''ה ע''דף קמ(ָּאְמרו ׁשִ ָּדִוד . ּבְ
ַדל ְלַאְתְקָנ ּתָ ןִּאׁשְ ַמְטרֹוִניָתא, ּא עוֶלְמּתָ ָטא לֹון ּבְ ְלִאְתֲחָזָאה ַמְטרֹוִניָתא , ּוְלַקׁשְ

ִפירו ׁשְ ְּועוֶלְמָתָהא ּבִ ָחן ְדַגֵבייהו, ּ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִאיּנון ׁשִ ַדל ּבְ ּתָ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ַּעד ְדַאְתִקין , ּ
ן וַמְטרֹוִניָתא ְלהו עוֶלְמּתָ יט ּכֻ ְּוָקׁשִ ּ ּ ּ.  

יָון  לֹמהּכֵ ָטא, ְּדָאָתא ׁשְ ח ְלַמְטרֹוִניָתא ִמְתַקּשְׁ ּכַ ִפירו, ַאׁשְ ׁשְ ָהא ּבִ ְּועוֶלְמּתָ ַדל , ּ ּתָ ִּאׁשְ
י ָחָתן ַמְטרֹוִניָתא, ְּלֵמיָעל ָלה ְלַגּבֵ ְּוָאִעיל ֶהָחָתן ַלחוָפה ּבְ יַנְייהו, ּ ְּוָאִעיל ִמִלין ִדְרִחימו ּבֵ ּ ּ ּ ,

ֲחָדא ָרא לֹון ּכַ ִגין ְלַחּבְ ִליםּו, ּבְ ָחִביבו ׁשְ ִלימו ֲחָדא ּבְ ׁשְ ְרַווְייהו ּבִ ְּלֶמהֵוי ּתַ ּ ְּוַעל ָדא . ּ
א ִעָלָאה ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ֹלֹמה ָסִליק ּבְ ּׁשְ ֵני ָעְלָמא, ּ ל ּבְ   .ַעל ּכָ

ה א, ֹמׁשֶ ַהאי ָעְלָמא ְלַתּתָ ִלים , ִּזֵווג ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ִזווָגא ׁשְ ַהאי ָעְלָמא ּבְ ְּלֶמהֵוי ּבְ ּ
ַתּתָ לֹמה. ֵאיּבְ ֵליָמא ְלֵעיָלא, ׁשְ ִזווָגא ׁשְ ִּזֵווג ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא ּבְ ּ ּ ּ ְּוָאִעיל ֶהָחָתן ַלחוָפה , ּ ּ

ַקְדִמיָתא ַהאי ָעְלָמא, ּבְ ּוְלָבַתר ָעאל ְלַתְרַווְייהו ּבְ א , ּּ ֵבי ַמְקְדׁשָ ֶחְדָוה ּבְ ין לֹון ּבְ ְּוַזּמִ
ָנה ְּדִאיהו ּבָ ּ.  

יָמא ַהאי ָעְלָמאְֵהיך ָעִי, ְוִאי ּתֵ ְלחֹוָדָהא ּבְ ה ְלַמְטרֹוִניָתא ּבִ ְּדָהא ִאְתָחֵזי , ִיל ֹמׁשֶ
ִּפרוָדא א ֲחֵזי. ּ ַקְדִמיָתא, ּתָ ה ּבְ ֹמׁשֶ ִריך הוא ִזֵווג ָלה ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ַלת , ְּ ְּוִאיהו ֲהַוות ּכַ ּ
ה ַמר, ֹמׁשֶ ָמה ְדִאּתְ ה. ּּכְ ֹמׁשֶ יה ּבְ יָון ְדִאְזַדְווַגת ּבֵ ּּכֵ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא,ּ ת ּבְ ִזווָגא ְדַהאי .  ַנְחּתַ ּּבְ ּ ּ

ַהאי ָעְלָמא, ָעְלָמא ַנת ּבְ ּקָ ְדַמת ְדָנא, ְוִאְתּתַ ָּמה ְדָלא ֲהָוות ִמּקַ ּוְלעֹוָלם ָלא ֲהָוות , ּ
ֵפרוָדא   .ּּבְ

ֵרי ָאָדם ָעְלָמא ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ר ָנׁש ּבְ ֲּאָבל ָלא ֲהָוה ּבַ ְּדֵיִעיל ְרִחימו ְוָחִבי, ּ ּוִמִלין , ּבוּ ּ
ְּדִזווָגא ְלֵעיָלא ּ ּ א, ּ לֹמה ַמְלּכָ ר ׁשְ ַקְדִמיָתא, ּבַ ְּדִאיהו ַאְתִקין ִזווָגא ִדְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ

ֵביָתא ְדַאְתִקין לֹון ֲחָדא ּבְ ֵריה. ַּזִמין לֹון ּכַ ֹלֹמה ּבְ ִאין ִאיּנון ָדִוד וׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ְּדִאיּנון ַאְתִקינו , ּ ּ ּ
ִּזווָג ּא ִדְלֵעיָלאּ ִריך הוא ְלִסיֲהָרא. ּ א ּבְ ִּמיֹוָמא ְדָאַמר ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְרִמיך, ּ , ְִזיִלי ְוַאְזִעיִרי ּגַ

א ְמׁשָ ׁשִ ִלים ּבְ ִזווָגא ׁשְ ָּלא ִאְזַדְווַגת ּבְ ּ ּ א, ּ לֹמה ַמְלּכָ ד ָאָתא ׁשְ ר ּכַ   .ּבַ

יִרים יר ַהּשִׁ ין, ׁשִ ָעְלָמא ְדָאֵתיְּלִאְתַדּבְ, ָּהא ָהָכא ָחֵמׁש ַדְרּגִ יר. ָּקא ּבְ . ַחד, ׁשִ
יִרים ֵרין, ַהּשִׁ ַלת, ּתְ ר. ָהא ּתְ ָעה, ֲאׁשֶ ֹלֹמה. ָהא ַאְרּבְ ה, ִלׁשְ ָאה ִאיהו. ָהא ַחְמׁשָ ַחִמׁשָ . ּּבְ

ין ְּדָהא יֹוָמא ְדַחְמׁשִ ָּרָזא ְדיֹוְבָלא ִאיהו, ּ ּ.  
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א ֲחֵזי ֹלֹמה ְלַא, ּתָ ִּזווָגא ִדְלֵעיָלא ָלא ָיִכיל ׁשְ ּ ּ ַכח ִזווָגא , ְתְקָנאּ ּתְ ִגין ְדִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ
א ְדַמת ְדָנא, ְלַתּתָ ּוַמאן ִאיהו. ִּמּקַ ה. ּ ִּזווָגא ְדֹמׁשֶ ּ ְּדִאי ָלא ֲהֵוי ִזווָגא ְדָנא. ּ ּ ּ ן , ּ ּקַ ָלא ִאְתּתָ

ִּזווָגא ִדְלֵעיָלא ּ ּ ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ּ ְּוֹכָלא ּבְ ּ א, ּ יֵמי ִלּבָ   .ְלַחּכִ

ִתיב  ה ָוָאֶלף)ים א המלכ(ּכְ ירֹו ֲחִמּשָׁ ל ַוְיִהי ׁשִ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ ֹלׁשֶ ר ׁשְ ַהאי ְקָרא ,  ַוְיַדּבֵ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ל. ּ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ ֹלׁשֶ ר ׁשְ ל ִמָלה וִמָלה ְדִאיהו , ֲאָבל ַוְיַדּבֵ ַּוַדאי ַעל ּכָ ּ ּ ּּ ּ

ֵלי, ֲהָוה ָאַמר ַלת ֶאֶלף ְמׁשָ יה ּתְ גֹו, ֲּהוֹו ּבֵ ָרָזא ִעָלָאה, ּן ִסְפָרא ְדֹקֶהֶלתּכְ ְּדִאיהו ּבְ ּ ְּוִאיהו , ּ
ל ֹאַרח ָמׁשָ ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּבְ יה ְקָרא ְדָלאו ִאיהו ּבְ ְּדֵלית ּבֵ ּ ּ ּ ל, ּ ֲּאִפילו ְקָרא , ּוְבֹאַרח ָמׁשָ ּ
ְּזִעיָרא ְדֵביה ּ.  

ְּדַכד ֲהָוה ָמֵטי ַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ַקְדָמָאה ְלַהאי ְקָרא חור )הלת יאק(, ּ ַמח ּבָ ּ ׂשְ
ִכי יֵמי ְבחורֹוֶתך ֲהָוה ּבָ ך ּבִ ַיְלדוֶתך ִויִטיְבך ִלּבְ ָּבְ ָ ָ ָּ ְּוָאַמר ַוַדאי ַהאי ְקָרא ֵיאֹות הוא. ּ ּ ,

ל ֹאַרח ָמׁשָ ל ָדא, ְּוִאיהו ּבְ ָמׁשָ א ּבְ ד ְדָרׁשָ ּוַמאן ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּ יה . ּ א ֵלית ּבֵ ְּוִאי ִאיהו ְדָרׁשָ ּ ּ
א ַעְייִניןֶא, ְּדָרׁשָ ָמה ַדֲחֵמיָנן ּבְ ָּלא ּכְ ַּמאן ָיִכיל ְלִמְנַדע ָלה, ְּוִאי ָחְכְמָתא ִאיהו. ּ ּ.  

ב ְוָאַמר ִתיב, ִּמָיד ֲהָוה ּתָ ֵרה )בראשית לז(, ּכְ ַבע ֶעׂשְ ן ׁשֶ ּ ֵאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף ּבֶ
ָנה ְוגֹו ל ְלָחְכְמָת, ַּהאי ְקָרא ְדֹקֶהֶלת', ׁשָ ּא ִדְקָרא ָדא ְדאֹוַרְייָתאִּאיהו ָמׁשָ ּ ל , ּ ְוָדא ָמׁשָ

ַיְלדוֶתך. ְלָדא חור ּבְ ַמח ּבָ ָׂשְ ּ ך. ְּוהוא ַנַער, ּ ִָויִטיְבך ִלּבְ ּצֹאן, ָ יֵמי . ָהָיה ֹרֶעה ֶאת ֶאָחיו ּבַ ּבִ
ְָבחורֹוֶתיך י ָאִביו, ּ ֵני ִזְלָפה ְנׁשֵ ֵני ִבְלָהה ְוֶאת ּבְ ל ֵאֶלה. ֶּאת ּבְ י ַעל ּכָ ּ ַוָיֵבא יֹוֵסף ,ְּוָדע ּכִ

ָתם ָרָעה ָפט. ֶּאת ִדּבָ ׁשְ ּמִ ְּיִביֲאך ֱאֹלִהים ּבַ ִליל . ֵּאֶלה ּתֹוְלדֹות ַיֲעֹקב יֹוֵסף, ָ יֹוֵסף ִאְתּכְ
ַיֲעֹקב   .ַּמאן ָיִכיל ְלִמְנַדע לֹון, ְּוָרִזין ְדִסְתֵרי ּתֹוָרה, ּבְ
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ט ִלְתַל ל ִאְתָפׁשַ ִליםְּוַהאי ָמׁשָ ְּוֻכְלהו , ת ֶאֶלף ְמׁשָ ל )ב''ה ע''דף קמ(ּ ַהאי ָמׁשָ , ּבְ
ַיֲעֹקב ִליל ּבְ ֲעָתא ְדיֹוֵסף ִאְתּכְ ׁשַ ַלת ֶאֶלף ִאיּנון, ּּבְ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב, ּּתְ ְּדֻכְלהו , ּבְ ּּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא ל ּבְ ַהאי ָמׁשָ טֹוַע, ְוָכאן. ּּבְ ָמה ַטָייִעין ִאיּנון ּבְ ִּנין ִדְטִמירוּּכָ הו ַדָייֵרי , ּ ּּבְ ּ ּ
ִריִסין ָנא ִלְטִמיִרין ְדָחְכְמָתא, ּתְ ּבָ ְּדֵלית ְלהֹון חוׁשְ ּ ּ.  

ה ָוָאֶלף ירֹו ֲחִמּשָׁ ל, ָהִכי אֹוִקיְמָנא, ַוְיִהי ׁשִ ל ָמׁשָ ירֹו ׁשֶ ין ַמאן , ְּוֹכָלא ַחד, ַוְיִהי ׁשִ ּבֵ
ֹלֹמה ירֹו ִדׁשְ ְּדָאַמר ַוְיִהי ׁשִ ין ַמ, ּ לּבֵ ל ָמׁשָ ירֹו ׁשֶ ּּכָֹלא ִאיהו ַחד, ּאן ְדָאַמר ַוְיִהי ׁשִ ְּוֹכָלא , ּ

ירֹו, ִּאיהו ָקָאַמר יִרים, ַוְיִהי ׁשִ יר ַהּשִׁ יִרים. ָּדא ׁשִ יר ַהּשִׁ ה ָוֶאֶלף ִאיהו ׁשִ ַּוַדאי . ְּוִכי ֲחִמּשָׁ
ֵחי ּבְ, ָּהִכי הוא ְרִעין וַפְתִחין ְדִמְתַפּתְ ה ִאיּנון ּתַ ֲּחִמּשָׁ ּ ּ ָלָמא ִדיֵליהּ א ִדׁשְ ַּמְלּכָ ּ ְּוִאיּנון ֲחֵמׁש . ּ

ִנין ְדִאיָלָנא ְדַחֵיי ֵּמָאה ׁשְ ּ ִנין ְדיֹוְבָלא. ּ ין ׁשְ   .ַּחְמׁשִ

ָּדא ִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ָוָאֶלף ּ ּ ְטֵריה, ּ ָּחָתן ְדָנִפיק ִמּסִ ה, ּ ל ִאיּנון ֲחִמּשָׁ ְּוִאיהו ָיִרית ּכָ ּ ,
ָלה י ּכַ ִנין ִאיהו. ְּלֵמיֵתי ְלַגּבֵ ִריך הוא ֶאֶלף ׁשְ א ּבְ ּיֹוֵמיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ָנָהר ְדָנִגיד , ְּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1374דף [ -ּ

ָאה. ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ְּדִאְקֵרי ַצִדיק. יֹוֵסף ַזּכָ ָמא ְדִסיֲהָרא, ּ א . ַּעל ׁשְ ה קוְדׁשָ ַמה ְדַאְתִני ּבָ ּּכְ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ יִרים. ְ יר ַהּשִׁ ך ׁשִ ְוְבִגין ּכַ יםֹקֶדׁש, ּ   . ֳקָדׁשִ

יִרים יר ַהּשִׁ ׁשִ ה ָוֶאֶלף ַוַדאי, ְָוֵלית ְלך ְקָרא ּבְ יה ָרָזא ְדֲחִמּשָׁ ְּדָלא ִאית ּבֵ ּ ּ יר . ּ ׁשִ
יִרים ַוַדאי ָהִכי הוא ַּהּשִׁ ַהאי ְקָרא. ּ ין ִאיּנון ּבְ ֲּחֵמׁש ַדְרּגִ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ יָמא. ּּכְ , ְוִאי ּתֵ

ר ָהָכא ַּוַדאי ַההוא ֶאֶלף ְטִמיָרא ֲהָוה. ָהֶאֶלף ֲאַמאי ָלא ִאְדּכַ ּוְטִמיָרא ִאיהו ַעד , ּ ּ
ַבְעָלה ָתא ּבְ ַרת ִאּתְ ְּדִאְתֲחּבָ לֹמה. ּ ַדל ׁשְ ּתָ ְּוַעל ָדא ִאׁשְ ָלה, ּ י ּכַ ְּלֵמיֵתי ַההוא ֶאֶלף ְלַגּבֵ ּ ,

ַפְנָקא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ְטִמירו ְדגוׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ּּ.  

ָד יָון ְדָעַבד ֹקֶדׁש ַהּקֳ אּּכֵ ים ְלַתּתָ ִניז ְוָטִמיר, ׁשִ ן, ּגָ ים ְלַתּמָ ָדׁשִ , ְּוָעאל ָרָזא ְדֹקֶדׁש ַהּקֳ
ִלים א ׁשְ ּמוׁשָ ִניזו ְדׁשִ ד ּגְ ְּלֶמְעּבַ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ א ּכְ ים )א''א ע''קכ(ֹקֶדׁש . ֵּעיָלא ְוַתּתָ ָדׁשִ  ַהּקָ

ִּאיהו ְלֵעיָלא ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּ ַג. ְויֹוְבָלא, ּ ְּווָנא ָדא ָיְרִתין ָחָתן ְוַכָלהּכְ ָּירוָתא , ּ
א ְוִאָמא   .ְּדַאּבָ

ַגְווָנא ַאֲחָרא ְּוִאְתַהְדרו ַאֲחָסַנת ְירוָתא ּבְ ּ א. ּ ְּירוָתא ְדַאּבָ א, ּ ַרּתָ ְסִליקו , ָיְרָתא ּבְ ּּבִ
א ָדא ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ָּירוָתא ְדִאָמא. ָחְכָמה, ְּוִאְתְקֵרי אוף ָהִכי ֹקֶדׁש, ּ ָרא,ּ ְוִאְקֵרי ,  ָיִרית ּבְ

ים ים ִעָלִאין, ֳקָדׁשִ ל ִאיּנון ֳקָדׁשִ ִגין ְדָנִטיל ּכָ ּּבְ ּ יה, ּ , ּוָבַתר ָיִהיב לֹון. ְּוָכִניׁש לֹון ְלַגּבֵ
ָלה י ּכַ   .ְּוָאִעיל לֹון ְלַגּבֵ

יִרים יר ַהּשִׁ יר. ְּוַעל ָדא ָאַמר ׁשִ י ֹקֶדׁש, ׁשִ יִרים. ְלַגּבֵ י ֳקָד, ַהּשִׁ יםְלַגּבֵ ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא , ׁשִ
ים ָמה ְדִאְתָחֵזי, ֹקֶדׁש ֳקָדׁשִ ָרָזא ֲחָדא ּכְ ָלָמא . ּּבְ א ִדׁשְ ַמר ְלַמְלּכָ ֹלֹמה ָהא ִאּתְ ר ִלׁשְ ֲּאׁשֶ

ִּדיֵליה ּ.  

ָבָחא ָדא ִדיֵליה הוא יָמא ׁשְ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ יָמא ָהִכי. ּ ֲאָתר ִעָלָאה ִאיהו , ָלא ּתֵ ָבָחא ּבַ ֶּאָלא ׁשְ ּ ּ
ֲחָדא. ּ ֲאָבל ָהָכא הוא ָרָזא.ַּסְלָקא א ּכַ ְתְקָנן ְדָכר ְונוְקּבָ ד ְמּתַ ּּכַ א ִעָלָאה, ּ חֹות ַמְלּכָ , ּּתְ

ִליק ְלֵעיָלא א ִאְסּתַ ֵדין ַההוא ַמְלּכָ ּּכְ ין, ּ ל ִקדוׁשִ אן, ְּוִאְתַמְלָיא ִמּכָ ְרּכָ ל ּבִ ְּדַנְגִדן , ּוִמּכָ ּ
א א, ְלַתּתָ א ִעָלָאהְוָד, ְוִאְתְמֵלי ְוָאִריק ְלַתּתָ יה ְדַמְלּכָ יאוְבּתֵ ּא ִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ד ִאְתְמֵלי , ּ ּכַ

אן ן וִבְרּכָ ִּקדוׁשָ ּ א, ּ   .ְוָאִריק ְלַתּתָ

ְּוַעל ָדא ִאיהו ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּ ּ ן ְוִאְתַמְלָיא ַההוא ַמּבוָעא ִעָלָאה, ּ ּקַ ְּדִיְתּתָ ּ ּ ְּדֵכיָון . ּ
ְדָקא ֵיאֹות ן ּכַ ּקַ ְּדִאיהו ִמְתּתָ ּיזו ִדיֵליהֵמֵח, ּ ּ ּקוָנא, ּ ּוֵמֵחיזו ְדַההוא ּתִ ּ ּ ּ ְקָנא ָעְלָמא , ּ ִמְתּתַ

ָאה ּתָ ָהא, ּתַ ְקָנא. ְּועוֶלְמּתָ ָאה ְלִאְתּתַ ּתָ ֶּאָלא ֵמֵחיזו ְדָעְלָמא , ְְוָלא ִאְצְטִריך ָעְלָמא ּתַ ּ ּ
ַלל, ִסיֲהָרא. ִּעָלָאה ֵּלית ָלה ֵחיזו ִמַגְרָמָהא ּכְ ן , ּ ּקַ ד ִאְתּתָ ר ּכַ א ְוַאְנִהירּבַ ְמׁשָ ׁשִ ּוֵמֵחיזו , ּבְ ּ

ְקַנת ִסיֲהָרא ְוִאְתְנִהיַרת א ְוִתּקוָנא ִדיֵליה ִאְתּתַ ְמׁשָ ְּדׁשִ ּ ּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

ַּמה ְדִאְצְטִריך ְצלֹוִתין וָבעוִתין ּ יה ְנהֹוָרא, ְּ ַקן ַההוא ֲאָתר ְדָנְפָקא ִמּנֵ ְּדִיְתְנִהר ְוִיְתּתָ ּ ּ ּ ,
ְקָנאְּדֵכי ָּון ְדַההוא ֲאָתר ִמְתּתָ ֵּמֵחיזו ִדיֵליה, ּ ּ א, ּ ל ַמאן ִדְלַתּתָ ן ּכָ ּקַ ך . ִּאְתּתָ ְוְבִגין ּכַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1375דף [ -ּ

ֹלֹמה א ְדָקָאַמר ׁשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ָלָמא ִדיֵליה, ּ א ִדׁשְ ִגין ַמְלּכָ ַדל ֶאָלא ּבְ ּתָ ָּלא ִאׁשְ ּ ּ ן, ּּ ּקַ . ְּדִיְתּתָ
ן ּקַ יָון ְדִאיהו ִאְתּתָ ּּכֵ ּיזו ִדיֵליהֵמֵח, ּ ּ ן, ּ ּקַ ן. ּּכָֹלא ִיְתּתָ ּקַ ּקוָנא , ְּוִאי ִאיהו ָלא ִאְתּתָ ֵּלית ָלה ּתִ ּ

ֹלֹמה, ְלִסיֲהָרא ְלָעְלִמין ר ִלׁשְ ך ֲאׁשֶ ְוְבִגין ּכַ ַקְדִמיָתא. ּ ְדָקא ֵיאֹות ּבְ ן ְוִיְתַמֵלי ּכַ ּקַ , ְּדִיְתּתָ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ל ִאיׁש ְוגֹו ְוִיְק)שמות כה) (א''ו ע''דף קמ(. ּּכְ רוָמה ֵמֵאת ּכָ ּחו ִלי ּתְ ָרָזא ', ּ

ד ְיָקָרא , ְּדָרִזין ְלַיְדֵעי ָחְכְמָתא ְרעוָתא ְדִסְתָרא ְדָכל ִסְתִרין ְלֶמְעּבַ ָלק ּבִ ד ִאְסּתַ ּּכַ ּ ּ ּ
יב רוָחא ִמְנקוָדה ִעָלָאה, ִּליָקֵריה ַּאְנׁשִ ּ א, ּ ְּדָנִגיד ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ֵוי ְתּקוֵנ, ּ ְּוׁשַ , ּיהּ

ַהאי ָעְלָמא ָבא ּבְ ַהאי ָעְלָמא. ֲאַמאי. ְלִאְתַיּשְׁ א ּבְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ִגין ְדִאי ָלא ְיֵהא ִעּקָ ָלא , ּּבְ
ַלל ַהאי ָעְלָמא ּכְ ְוָלא , ִּמָיד ִאְתֲאִביד, ְוִאי ָלא ָיִריק ְלַהאי ָעְלָמא. ְיֵהא ָמאָנא ְלַאְרָקא ּבְ

ָּיִכיל ְלַקְייָמא ֲאִפילו ִרְגָעא ֲח ּ ִגין ְדִתקוֵניה ִאיהו ֵמַהאי ָעְלָמא ִאְתְמֵלי . ָדאּ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ּ
ְטָרא ֲחָדא ְלַאְרָקא ְלַהאי ָעְלָמא ְטָרא ַאֲחָרא ְלַאְרָקא ְלַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ִמּסִ ּוִמּסִ ְּוֹכָלא . ּ

ֲחָדא יה ּכַ ָזנו ִמּנֵ ִּאּתְ ּ.  

ִלימו ְדִתּקוָנא ְדַהאי רוָחא ּׁשְ ּ ּ ּ ּרוֵחיהֹון ְדַצ, ּ ַהאי ָעְלָמאּ ִּדיַקָיא ּבְ ִלים. ּ ּתְ ּרוָחא ָדא ִאׁשְ ּ ,
יאו ַחָייֵבי ָעְלָמא ָעְלָמא ְוַכד ַאְסּגִ ִזְמָנא ַדֲחנֹוך ְוֶיֶרד וַמֲהַלְלֵאל ֲהוֹו ּבְ ּּבְ ּּ ּ ַּאְעדו ַההוא , ְּ ּ ּ

יה ִלימו ִמּנֵ ּׁשְ ְּלָבַתר ְדִאְתֲאִבידו. ּ ִלים ֵליה, ּ ַּאְעדו , ַּהְפָלָגהָּאָתא דֹור . ָּאָתא ֹנַח ְוַאׁשְ ּ
יה ִלימו ִמּנֵ ַּההוא ׁשְ ּ ִלים ֵליה. ּ י ְסדֹום ְוַאֲעדו ֵליה. ָּאָתא ַאְבָרָהם ְוַאׁשְ ָּאתו ַאְנׁשֵ ּ ָאָתא . ּ
ִלים ֵליה יה. ִּיְצָחק ְוַאׁשְ ים ְוַחָייֵבי ָדָרא ְוַאֲעדו ֵליה ִמּנֵ ּתִ ָּאתו ְפִלׁשְ ּ ּ ּ ּּ , ָּאָתא ַיֲעֹקב וְבנֹוי. ּ

ֵל ִלימו ֵליה, יָמאַעְרָסא ׁשְ ְּוַאׁשְ ּ.  

א ְוַנְחּתו ְלִמְצַרִים ָּנְפקו ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ן, ּ ּמָ ַבת ּתַ ּוְבִגיַנְייהו ִאְתַעּכָ ּוְבִגין ְדָאַהְדִרי . ּ ּ
ָרֵאל ְלעֹוָבִדין ְדִמְצָרֵאי ן ִיׂשְ ּמָ ִלימו, ּּתַ ְפָיא ְוִאְתָעֵדי ַההוא ׁשְ ִּאְתּכַ ְצָרִים, ּ ַּעד ְדַנְפקו ִמּמִ ּ ,

ָנא ּכְ ד ַמׁשְ ִריך הוא. ְּוָאתו ְלֶמְעּבַ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ יַנְייכו, ְּ ְּרעוִתי ְלַדְייָרא ּבֵ ֲאָבל ָלא , ּּ
ָּיִכיְלָנא ַעד ִדְתַתְקנון ַההוא רוָחא ִדיִלי ּ ּ ּ ַווְייכו, ּ ּגַ ֵרי ּבְ ְּדִיׁשְ ְּוָעׂשו ִלי , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ

תֹוָכ י ּבְ ַכְנּתִ יב. םִּמְקָדׁש ְוׁשָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ רוָמה, ּ ְּוִיְקחו ִלי ּתְ א . ּ ה ְלקוְדׁשָ ָּאַמר ֹמׁשֶ
ד ָלה ִריך הוא ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַסב ָלה וְלֶמְעּבַ ּּבְ ּ ּ ּ ה, ֲּאַמר ֵליה. ְ יב, ֹמׁשֶ ָמה ְדַאּתְ ָחׁשִ , ָּלא ּכְ

ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ְוגֹו ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֶּאָלא ֵמֵאת ּכָ ּ ּהוא ְרעוָתא ְורוָחא ִדְלהֹוןֵמַה', ּ ּ ּ ְסּבון ָלה, ּ ּּתִ ּ ,
ִלמון ָלה ְּוַתׁשְ ּ.  

ֹלֹמה ד ָאָתא ׁשְ ִלימו ִדְלֵעיָלא, ּכַ ׁשְ ַּאְתִקין ְלַההוא רוָחא ּבִ ּ ּ ּ ִלים , ּ ּתְ ְּדָהא ִמן יֹוָמא ְדִאׁשְ ּ
ה יֹומֹוי ְדֹמׁשֶ א ּבְ יה, ְּלַתּתָ ִלימו ִמּנֵ ָּלא ַאְעִדיאו ַההוא ׁשְ ּ ּ ּ יָון ְדָאָתא )דאתא שלמהעד (. ּ ּ ּכֵ

לֹמה ְלָמא ֵליה ְלֵעיָלא, ׁשְ ַדל ְלַאׁשְ ּתָ ִּאׁשְ ּ ֲאִרי ְלַאְתְקָנא ֵחיזו ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ְּוׁשַ ּ ּ ,
ָאה ּתָ ְקָנא ֵמַההוא ֵחיזו ָעְלָמא ּתַ ְּלִאְתּתַ ֹלֹמה, ּ ר ִלׁשְ   .ְּוָדא ִאיהו ֲאׁשֶ

  )סימן ג(השלמה מההשמטות 

ב ַרמספר הבהיר  ֶרְכָיה ְוַדָרׁש ַמאי ִדְכִתיב ָיׁשָ י ּבְ ּּבִ רוָמה)ה''שמות כ(ּ ּ ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּּ .
רוך הוא דֹוׁש ּבָ ך ָאַמר ַהּקָ ּּכָ ְּ ְתִפלֹוֵתיֶכם, ְ ִרימו אֹוָתה ּבִ רוָמה ּתָ ּאֹוָתה ּתְ ּ ּ ּוִמי הוא אֹותֹו , ּ ּ
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דוהו ּבְ ך ִמן ַהעֹוָלם ַהֶזה ּכַ ְנָדבֹו ִלּבֹו ְלִהָמׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ִמיּכִ, ְ יֹוִדיַע ׁשְ ֵמַח ׁשֶ נו , י ּבֹו ֲאִני ׂשָ ּוִמּמֶ ּ
רוָמִתי ָּראוי ָלַקַחת ֵאת ּתְ ֱאַמר . ּ ּנְ ר ִיְדֵבנו ִלּבֹו ִתְקחו )ה''שמות כ(ׁשְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ּ ֵמֵאת ּכָ ּ

רוָמִתי ָר. ֵמאֹותֹו ַהִמְתָנֵדב, ֵּאת ּתְ ִיׂשְ י ְרִחיָמאי ַצִדיִקים ַוֲחִסיִדים שּבְ ְּדָאַמר ִרּבִ ֵאל ּ
ְמִריִמין אֹוִתי  ְזכויֹוֵתיֶהן וֵמֶהם ִמְתָפְרֵנס ַהֵל)אותו(ׁשֶ ל ַהעֹוָלם ּבִ ּ ַעל ּכָ ּ ּ   .ְּוַהֵלב ְמָפְרֶנָסן, ב''ּ

ְּוָכל ַהצורֹות ַהְקדֹוׁשֹות ַהֵממונֹות ַעל ָהאומֹות ּ ּ ים ָנְטלו ִמגוף ֲהִאיָלן . ּ ָרֵאל ְקדֹוׁשִ ְּוִיׂשְ ּ
ָרֵאל ָנְטלו ֵעץ ֲהַדר. ִּרי ַהּגוףְּפ, ָמה ֵלב ֲהַדר. ּוִמִלּבֹו ָמר. ַּאף ִיׂשְ ֲעָנָפיו , ָמה ִאיָלן ּתָ

ֶאְמַצע הוא ִלּבֹו. ְּסִביָביו ְולוָלבֹו ּבְ ָרֵאל ָנְטלו גוף ֲהִאיָלן ַהֶזה ׁשֶ ַּאף ִיׂשְ ּ ֶנֶגד ַהּגוף . ּּ ּוּכְ ּ
הוא ִעיָקר ַהּגוף ָלָמה  ָאָדם ׁשֶ ְדָרה ּבָ ּהוא חוט ַהׁשִ ּ ּ ִתיב לֹו ֵלב ַאף ַהֵלב , ב ֶזהּ לוָל)ומה(ּ ּּכְ ּ

ִים ְנִתיבֹות ָחְכָמה ּבֹו''ּוָמה ֵל. ֹו''ְמסֹור ל ּתַ ים וׁשְ לׁשִ ָכל ָנִתיב ֵמֶהם צוָרה , ּב ֶזה ׁשְ ַּאף ּבְ
ֱאַמר . ׁשֹוֶמֶרת ּנְ מֹור ֵאת ֶדֶרך ֵעץ ַהַחִיים)'בראשית ג(ׁשְ ּ ִלׁשְ ְ ּ.  

ֶדם )'בראשית ג(ּוַמאי  ן ִמּקֶ ּכְ ן ֵעֶדןּ ַוַיׁשְ ַקְדמו ְלאֹותֹו , ְלּגַ אֹוָתן ְנִתיבֹות ׁשֶ ּכֹן ּבְ ַּוִיׁשְ ּ
רוִבים ַקָדם ַלּכְ ן ְוׁשֶ ִנְקָרא ּגַ רוִבין)'בראשית ג(ִּדְכִתיב . ָּמקֹום ׁשֶ ַקָדם ְלָלַהט , ּ ְוֶאת ַהּכְ ְוׁשֶ

ִתיב ְדַמִים ְוֵאׁש ַקְדמו ִד.  ֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב)'בראשית ג(ִּדְכִתיב  ְּוָהא ּכְ ּ  )'בראשית א(ְכִתיב ּ
ִים תֹוך ַהּמַ ַמִים. ְְיִהי ָרִקיַע ּבְ ּוְכִתיב ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ּשָׁ ַמִים ֲהוו ֵאׁש , ּ ּוְמַנָלן ְדׁשָ ּ ּ

י ְיָי ֱאלֶהיך ֵאׁש אֹוְכָלה הוא)דברים ד(ִּדְכִתיב  ּ ּכִ ָ.  

רוך הוא ִדְכִתיב  דֹוׁש ּבָ ַמִים ַהּקָ ּוְמָנא ָלן ְדׁשָ ּ ּ ּ ַמִים)'ח' מלכים א(ְּ ַמע ַהּשָׁ ׁשְ ה ּתִ .  ְוַאּתָ
ִפָלתֹו ֵמעו ּתְ ִיׁשְ ַמִים ׁשֶ ֹלֹמה ִמְתָפֵלל ֶאל ַהּשָׁ ֲּאטו ׁשְ ּ מֹו, ּּ ָמם ַעל ׁשְ ִנְקָרא ׁשְ . ֶּאָלא ׁשֶ

לוך)'ח' מלכים א(ִּדְכִתיב  ַמִים ֹלא ֵיַכְלּכְ ֵמי ַהּשָׁ ַמִים וׁשְ ָ ַהּשָׁ ּ דֹוׁש . ּ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ רוך הֵוי ׁשְ ְּבָ ּ
קֹום , ֶּאָלא. ְוָאַמְרּתָ ֶקֶדם. ּהוא ַוֲהֵוי ֵאׁש ל ַהּמָ ל אֹוָתם ַהצורֹות ׁשֶ ֵּאיָמא ּכָֹחם ֶקֶדם ׁשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּההוא ּוַמאי ִניְנהו ּכָֹחם ּכְ ך)'ב' שמואל א(ּ ְלּתֶ י ֵאין ּבִ ְיָי ּכִ , ָ ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ
אֹלֵהינו ְּוֵאין צור ּכֵ ּ.  

ב ַר ָרְכָיה ְוַדָרׁשָיׁשָ י ּבְ ַּמאי לוָלב ְדֲאְמִריָנן, ּּבִ ְֶאָלא לֹו ָמָסר ַהֵלב ְוֵהיַאך, ּ ָּאַמר ֵליה , ּ
ִרים ֵהם ה ׂשָ ל ְול''תל, ׁשֹלׁשָ ְלּגַ ר, ב''י ְוּגַ ֵנים ֲעׂשָ ה . ּוְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשְ ֹלׁשָ ָּחְזרו ַהׁשְ

ֹּו וָבֵהם ִנְתַקָיים ַהעֹוָלם ִדְכִתי''ִמְנָין ל ָנא ַעמוד א, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)ה''משלי כ(ב ּ ' ּּתָ
ִדיִקים ם ַהּצַ מֹו ַעל ׁשֵ ִּמן ַהָאֶרץ ַעד ַלָרִקיַע ְוַצִדיק ׁשְ ר, ּ ְּוהוא , ְוִאם ָלאו ִמְתַחֵלׁש. ְוִנְתַגּבֵ

ל ַהעֹוָלם ִדְכִתיב ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם ּסֹוֵבל ּכָ ְּוִאם ָחַלׁש לא יוַכל ְלִהְתַקֵי. ּ . ים ַהעֹוָלםּ
עֹוָלם ֶאָלא ַצִדיק ֶאָחד ך ֲאִפילו ֵאין ּבָ ִּהיְלּכָ ּּ רוָמִתי . ָמֲעִמיד ֵאת ַהעֹוָלם, ְ ְּלִפיָכך ְקחו ּתְ ּ ְ

ִחָלה ּנו ּתְ ִּמּמֶ ם, ּ ר ִתְקחו ֵמִאּתָ רוָמה ֲאׁשֶ ְּוַאֲחָריו ֹזאת ַהּתְ ָאר, ּ ׁשְ ּוָמהו ָזָהב ָוֶכֶסף . ֵמֵאת ַהּנִ ּ
ת   .ּוְנֹחׁשֶ

ִהיא יֹוָּדָבר  רוָמה ׁשֶ רוָמה ְוִיְקחו ִלי ְלַקֵדׁש ּתְ ַּאֵחר ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּ ּ ּּ יִרי''ּ ּוְמַנָלן . ד ְוִהיא ֲעׂשִ
יִרי ֹקֶדׁש יִרי ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ְלַקֵדׁש)ז''ויקרא כ(ִּדְכִתיב , ְּדֲעׂשִ ּוַמאי ִניְנהו ֹקֶדׁש .  ָהֲעׂשִ ּ
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ּכ)ד''יחזקאל מ(ִּדְכִתיב  ל ּבִ ית ּכָ רומֹוֵתיֶכם ִדְכִתיב  ְוֵראׁשִ ל ּתְ ל ִמּכָ רוָמת ּכָ ל ְוָכל ּתְ ּוֵרי ּכָ ּ ּ ּ
ית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיָי)א''תהלים קי( ם,  ִראׁשִ  )עד כאן מההשמטות(: ֵּאין ָחְכָמה ֶאָלא ִיְרַאת ַהׁשֵ

רוָמה)שמות כה( ַמר, ּ ְוֹזאת ַהּתְ ֵלי ַעל ט, ָהא ִאּתְ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ְּדַכד קוְדׁשָ ּ ּוָרא ְּ
ר ֲאִמיָרן, ְּדִסיַני ֶעׂשֶ ָרֵאל ּבְ ד ִאְתְיִהיַבת אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ל ֲאִמיָרה ַוֲאִמיָרה ָעִביד . ּכַ ּכָ
ְּוַההוא ַקָלא ִאְתְפַרׁש ְלע, ַּקָלא ּ ָרֵאל , ַקִלין' ּ ְלהו ְנִהיִרין ְוָנְצִצין ְלֵעיַנְייהו ְדִיׂשְ ַּוֲהוו ּכֻ ּ ּ ּּ
ְלהו ּּכֻ ַעְייִנין ִזיו ְיָקָרא ִדיֵליהַּוֲהוו ֲחָמאן ַע, ּ ְּייִנין ּבְ יב, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  ְוָכל )שמות כ(, ּ

  .ּרֹוִאים ַוַדאי. ָהָעם רֹוִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת

ָרֵאל ָכל ַחד ְוַחד ִמִיׂשְ יה ּבְ ְּוַההוא ַקָלא ֲהָוה ַאְתֵרי ּבֵ ּ ֵלִני ֲעָלך, ְוָאַמר לֹון, ּּ ַקּבְ ַכך , ְּתְ ְּבְ

ְּוַכך ִפּקו ּ יה. ְּוָאְמרו ִהין, ִּדין ִדְבאֹוַרְייָתאְ ַּאְהָדר ֵליה ַעל ֵריׁשֵ ּ ָלא ָעֵליה, ּ ְלּגְ ּוִמְתּגַ ַוֲהָוה , ּ
יה ין ִדְבאֹוַרְייָתא, ְּוָאַמר ֵליה, ַּאְתֵרי ּבֵ ַכך עֹוָנׁשִ ֵלִני ָעָלך ּבְ ַקּבְ ּּתְ ְ ְלָבַתר . ַוֲהָוה ָאַמר ִהין, ְ

ַּאְהָדר ַההוא ַקָלא ּ יק ֵל, ּ פוֵמיהְוָנׁשִ ּיה ּבְ ּ ֵקִני )שיר השירים א(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ  ִיּשָׁ
יקֹות ִפיהו ׁשִ ִּמּנְ ּ.  

ַההוא ִזְמָנא ָרֵאל ּבְ ל ָמה ַדֲהוֹו ֲחָמאן ִיׂשְ ּוְכֵדין ּכָ ּ יל , ֲהוֹו ֲחָמאן ּגֹו ַחד ְנהֹוָרא, ּ ְּדַקּבִ
ל ִאיּנון ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ָאִבין ְלֵמחֵמ, ּּכָ ִריך הוא. יַּוֲהוו ּתָ א ּבְ ָּאַמר לֹון קוְדׁשָ ַּההוא , ְּ

טוָרא ְדִסיַני ְּנהֹוָרא ְדָחִמיתו ּבְ ּ ּ ָווֵני ְנהֹוִרין, ּ ל ִאיּנון ּגְ יל ּכָ ְּדַקּבִ א ִדְלכֹון ָעֵליה, ּ ְּוִתיאוְבּתָ ּ ּ ,
ְייכו ּבַ לון ָלה ְוִתְסבון ָלה ְלּגַ ַקּבְ ּּתְ ּ ּ ּ ְווִנין ְדִאיִהי ְמַקּבְ, ּ ְּוִאיּנון ּגַ ִּאֵלין ִאיּנון ָזָהב ָוֶכֶסף , ָלאּ ּ

ת ְוגֹו   .'ּוְנֹחׁשֶ

  ]ב''ו ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

יקֹות ִפיהו ׁשִ ֵקִני ִמּנְ ָּדָבר ַאֵחר ִיּשָׁ א, ּּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּדִאיהו ָאִעיל ִמֵלי , ַמאי ָקא ָחָמא ׁשְ ּ ּ
ָאה ּתָ ין ָעְלָמא ִעָלָאה ְלָעְלָמא ּתַ ִּדְרִחימו ּבֵ ּ יר, ּ א ִדְרִחימו ְדָאִעיל ְוׁשֵ ְחּתָ ּבַ ּוָתא ְדתוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

יַנְייהו ֵקִני ִאיהו, ּּבֵ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה . ִּיּשָׁ ּ ְּדֵלית ְרִחימו ִדְדֵביקות , ּ ְוָהִכי ִאיהו)ב''ד ע''קכ(ּ ּ ּ ּ
ְּדרוָחא  רוָחא) ב''ו ע''דף קמ(ּ ר, ּּבְ יָקה)ב''ו ע''רנ( ּבַ פוָמא.  ְנׁשִ יָקה ּבְ ּוְנׁשִ ּיִהי ַמּבוָעא ְּדִא, ּ
ְּדרוָחא ּוַמְפָקנו ִדיֵליה, ּ ּ ּ ִקין ָדא ְלָדא. ּ ִאֵלין, ְּוַכד ַנׁשְ ָקן רוִחין ִאֵלין ּבְ ִּמְתַדּבְ ּ ּ , ַּוֲהוו ַחד, ּ

ּוְכֵדין ִאיהו ְרִחימו ַחד ּ ּ.  

ִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ַקְדָמָאה ּּבְ יָקה ִדְרִחימו, ֲהָוה ָאַמר ַעל ַהאי ְקָרא, ּ ְּנׁשִ ּ 
ט ְלד ֲחָדא' ְוד, ּרוִחין' ִּאְתָפׁשַ ָקן ּכַ ּרוִחין ִמְתַדּבְ ד, ּ ְּוִאיּנון ּגֹו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְוַסְלִקין ּבְ ּ ּ ּ '

הו, ַאְתָוון ֵלי ּבְ א ּתָ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִאיּנון ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ הו, ּ ְלָיין ּבְ ִאין ּתַ ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ א . ּ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ
יר הוְּדׁשִ ֵלי ּבְ יִרים ּתָ ּוַמאן ִאיהו. ּ ַהּשִׁ ְּוִאיּנון ְרִתיָכא ִעָלָאה. ה''ַאֲהָב. ּ ְּוִאיּנון ַחְברוָתא . ּ ּ

ִלימו ְדֹכָלא ּוְדֵבקוָתא וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ּרוִחין ִאיּנון' ד. ִּאֵלין ַאְתָוון ָלא . ּ ְייֵפי ּגוָפא ּבְ ְּוִאיּנון רוִחין ִדְרִחימו ְוֶחְדָוה ְדָכל ׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ
ַללֲע יָקה' ד. ִּציבו ּכְ ְנׁשִ ּרוִחין ִאיּנון ּבִ ַחְבֵריה, ּ ִליל ּבְ ל ַחד ְוַחד ּכָ ִליל . ּּכָ ְּוַכד ַהאי רוָחא ּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1378דף [ -ּ

ַאֲחָרא ַהאי, ּבְ ִליל ּבְ ֲחָדא. ְּוַההוא ַאֲחָרא ּכָ ֵרין רוִחין ּכַ ִּאְתָעִבידו ּתְ ָרן . ּ ּוְכֵדין ִמְתַחּבְ
יקו ַחד ְדּבִ ע ּבִ, ּּבִ ִלימוִּאיּנון ַאְרּבַ ָדא, ּׁשְ ָדא, ְּוַנְבִעין ָדא ּבְ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ.  

ָטן א)א מתפרשן''נ(, ְּוַכד ִמְתַפּשְׁ ע רוִחין ַחד ִאיּבָ ּ ִאְתָעִביד ֵמִאיּנון ַאְרּבַ ְּוִאיהו רוָחא , ּ ּ
י ּ ְדָסִל)ב''ג ע''רכ(ַעד , ְּוָדא ָסִליק וָבַקע ְרִקיִעין. ּרוִחין' ֲּחָדא ְדָכִליל ְמד יק ְוָיִתיב ְלַגּבֵ

ְּדִאְתְקֵרי ֵהיָכָלא ְדַאֲהָבה. ַחד ֵהיָכָלא יה, ּ ְלָיא ּבֵ ְּוִאיהו ֵהיָכָלא ְדָכל ְרִחימו ּתַ ּ ּ ְוַהִהיא . ּ
ַער ְלַההוא ֵהיָכָלא, ּרוָחא ָהִכי ִאְקֵרי ַאֲהָבה ְּוַכד ַהאי רוָחא ָסִליק ִאּתְ ָרא , ּ ְלִאְתַחּבְ

  .ְּלֵעיָלא

י ד, ּוןַאְתָוון ִאיּנ' ד  א ִדְלהֹון ַאֲהָבה. ְּוִאיּנון ַאֲהָבה. ּרוִחין' ְלַגּבֵ ָרן . ְּוִאיּבָ ד ִמְתַחּבְ ּכַ
ָדא ְסַטר ָדא, ָּדא ּבְ ְסַטר ָדא ְוָדא ּבִ ַער ָדא ּבִ ִּמַיד ִאּתְ ּ ּ א', ִּמָיד ָנִפיק ה. 'א. ּ ר ּבְ ', ְוִאְתַחּבָ

ְרִחימו ְדִביקו ּבִ ִּמְתָדַבק ּבִ ּ ֵרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין)א ואתערו''נ(ְּוִאְתֲעִבידו . ּ ', ה' ב,  ּתְ
יקו ִדְרִחימו ְדּבִ רוִחין ּבִ ִלילו רוִחין ּבְ ְּוִאְתּכְ ּ ּ ּ ּ ְייהו, ּ ּוַפְרִחין ִאֵלין ַאְתָוון ִמּנַ ַההוא רוָחא , ּּ ּּבְ ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ְּדָסִליק יה ּכְ ּוִמְתַעְטָרן ּבֵ ּ ּ.  

יָון ְדָאִזיל ְוָסִליק ַההוא ַאֲה ּּכֵ ֵליָמאּ ע רוִחין, ָבה ׁשְ ָכל ִאיּנון ַאְרּבַ ִליָלא ּבְ ּּכְ ַחד , ּ ָּפַגע ּבְ
ִעין ְרִקיִעין, ְּמָמָנא ִעָלָאה ַרְבְרָבא ע ֵמָאה ְוִתׁשְ ִּדי ְמָמָנא ַעל ֶאֶלף וְתׁשַ ְּוִאיהו ְמָמָנא , ּ

ַּעל ְנִגידו ִדְתֵליָסר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ּ ְּדַנְגָדא ֵמָרָזא, ּ ּ ְדַטָלא ִדְלֵעיָלאּ ּ ְּוַההוא . ּ
ים יה. ְּנִגידו ִאְתְקֵרי ַמִים ַרּבִ ְרָיין ָקִאים ְלַגּבֵ י ַההוא ַרב ַמׁשְ יָון ְדָפַגע ְלַגּבֵ ּּכֵ ּ ְוָלא ָיִכיל , ּ

ָבא ֵליה י ֵהיָכל ַאֲהָב, ְּלַאְעּכָ הו ַעד ְדָאִעיל ְלַגּבֵ ְּוַאֳעַבר ּבְ ֹלֹמה. ה''ּ , ַּעל ָדא ָאַמר ׁשְ
ִס ָבֵחיהּבְ ּיום ׁשְ ים לא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה)שיר השירים ח(, ּ ּ ַמִים ַרּבִ ים. ּ : ַמִים ַרּבִ

ִּאֵלין ַמִים ִעָלִאין ְדַנְגִדין ּגֹו  ּ ּ ּ ַטָלא ִעָלָאה)א מגו''ס(ּ ְטפוָה. ּ ּוְנָהרֹות ָלא ִיׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון : ּ ּ
ְּדִאיּנו, ַּנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ֵליַסרּ ִליַח ִמן ֳקָדם . ן ּתְ ַּההוא ְמָמָנא ִאיהו ַמְלָאָכא ְדׁשָ ּ ּ

ְתִרין ְלָמאֵריה', ְיָי יר ּכִ ְרָיין ְדָקׁשִ ְּוָדא ִאיהו ַרב ַמּשִׁ ּ ְּמַעֵטר ִעְטִרין , ל''ָרָזא ַאְכָתִריֵא, ּ
ָקא, ְּלָמאֵריה ִליָפא ְמֻחּקָ ָמא ּגְ ׁשְ ה ָיה ְצָבאֹות, ּבִ יָון ְד. ְּיהֹוָ י ֵהיָכל ּּכֵ א דאזיל ''נ(ָאִעיל ְלַגּבֵ

יִקין ִעָלִאין,  ַאֲהָבה)וסליק ההוא ִּאְתַער ְרִחימו ְדְנׁשִ ּ יב, ּ ק ַיֲעֹקב )בראשית כט(, ִּדְכּתִ ּ ַוִיּשַׁ
ְדָקא ֵיאֹות, ְלָרֵחל יִקין ִדְרִחימו ִעָלָאה ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ְנׁשִ ּ ירוָתא ְדִאְתֲערו , ּ יִקין ׁשֵ ְּוִאיּנון ְנׁשִ ּ ּ ּ

וָרא ִדְלֵעיָלא, ָּכל ְרִחימוְּד קוָתא ְוִקּשׁ ְּוִאְתַדּבְ ּ ּ ּ יָרָתא . ּ א ְדׁשִ ְחּתָ ּבַ ירוָתא ְדתוׁשְ ך ׁשֵ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ּ ְּ

ֵקִני ָּדא ִאיהו ִיּשָׁ ּ.  

ֵקִני ַּההוא ְדָסִתים ּגֹו ְסִתימו ִעָלָאה. ַמאן ִיּשָׁ ּ ּ יָמא. ּ יה , ְוִאי ּתֵ ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ּבֵ ּ
אּתַ יק ְלַתּתָ יִקין ְוָנׁשִ א ֲחֵזי. ְלָיין ְנׁשִ ֵּלית ַמאן ְדָיַדע ֵליה, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּתָ ּ ,

יה ְנִהירו ַחד ָדִקיק ָסִתים ֵלי ִמּנֵ ְּוִאיהו ּגַ ּ ּ ט , ּּ ִביל ָדִקיק ְדִאְתָפּשַׁ ַחד ׁשְ ר ּבְ ֵלי ּבַ ְּדָלא ִאְתּגְ ּ ּ ּ
ֵויה ְּוִאיהו ְנִהירו ְדָנִה, ִּמּגַ ּ ֲערו ְדָכל ָרִזין ִעָלִאין. ּיר ְלֹכָלאּ ְּוָדא ִאּתְ ּ ְלִזְמִנין . ְּוִאיהו ָסִתים. ּ
ְלָיא, ָסִתים ַלל. ְלִזְמִנין ִאְתּגַ ְלָיא ּכְ ב ְדָלא ִאְתּגַ יִקין . ְּוַאף ַעל ּגַ ֲערו ִדְסִליקו ְדְנׁשִ ְּוִאּתְ ּ ּ ּ

ְלָיין יה ּתַ ּוִמּגֹו ְדִאיהו ָסִתים. ּּבֵ ּ ירוָתא ְד, ּ ּׁשֵ ֹאַרח ָסִתים ִאיהוּ א ּבְ ְחּתָ ּבַ ּתוׁשְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1379דף [ -ּ

  ]א''ז ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

ֵעי ַיֲעֹקב ָהָכא ְלָיין ַמה ּבָ יה ּתַ יִקין, ְּוִאי ּבֵ ְלָיין ְנׁשִ יה ּתַ ְּדָהא ּבֵ ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא. ּ ּ ּ .
ֵקִני ַּההוא ְדָסִתים ְלֵעיָלא, ִיּשָׁ ּ ה. ּ ַה) א''ז ע''דף קמ(. ּוְבּמָ  )א בוצינא''נ( ּהוא ְרִתיָכאּבְ
יה, ִּעָלָאה ָרן ּבֵ ְלָיין וִמְתַחּבְ ְווִנין ּתַ ְּדָכל ּגַ ּ ָמה ְדַאְמִריָנן. ְּוַהאי ִאיהו ַיֲעֹקב. ּ ְּדֵביקוָתא , ּּכְ ּ

ְבָרא ִדיֵליה הוא א ּבִ ַמְלּכָ ָקא ּבְ ְּלִאְתַדּבְ ּ ּ ִתיב . ּ יקֹות ִפיהו)שיר השירים א(ְּוַעל ָדא ּכְ ׁשִ ּ ִמּנְ ּ.  

י טֹוִבים דֹוֶדיך ָּכִ א, ּ ְמׁשָ י ׁשִ ְּדַאְנִהיר ָלה ְלִסיֲהָרא, ַּאְהָדר ְלַגּבֵ ִּמּגֹו ְנִהירו ְדִאיּנון , ּ ּ ּ
ּּבוִציִנין ִעָלִאין ְּוִאיהו ָנִטיל ְנהֹוָרא ְדֻכְלהו, ּ ּ ְּוִאיּנון ּבוִציִנין . ְוַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא, ּּ א ''נ(ּ

ּיל ְנהֹוָרא ְדֻכְלהוְּוִאיהו ָנִט, ּ ִעָלִאין)נשיקין ְּוַאְנִהיר ְלִסיֲהָרא ְוִאיּנון ּבוִציִנין ְדִמְזַדְווִגין , ּּ ּ ּ ּ ּ
יה ֵּמַההוא ַיִין ְדִמְנְטָרא, ָּהָדר ְוָאַמר ִמָיִין. ֵמָאן ֲאָתר ַנֲהִרין, ּּבֵ ֵּמַההוא ַיִין ְדִאיהו ֶחְדָוה , ּ ּ ּ

ּוַמאן ִאיהו ַההוא ַיִין. ְּדָכל ֶחְדָוון ּ ּיב ַחִיין ְוֶחְדָוה ְלֹכָלאְּדָיִה, ּ ָּדא ֱאלִהים ַחִיים. ּ , ַיִין, ּ
ְּדָיִהיב ַחִיין ְוֶחְדָוה ְלֹכָלא ּ ּ.  

ּּתו ִמָיִין ָמא ְדִאְקֵרי יִדֹוִ, ּ ֵּמַההוא ׁשְ ָּדא ִאיהו ַיִין ְדֶחְדָוה ִדְרִחימו ְדַרֲחֵמי, ד''ּ ּ ּ ּ ּ ּוִמן , ּ
ְלהו ְנִהיִרין ְוַחָדאן, ָּדא ּּכֻ ּ יהָּאתו ַח. ּ ֵריׁשֵ יקו ֵליה ּבְ ְּבַרָייא ְוָנׁשִ ּ ּ כד מטו לגבי דרבי שמעון (. ּ

  )סדרו מילין קמיה

ְמעֹון י ׁשִ ָכה ַרּבִ א , ְוָאַמר, ּבָ ׁשָ ּכְ א ִעָלָאה ָקא ְמַכׁשְ ָּיַדְעָנא ַוַדאי ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ א ''ד(ּ

כו)מנצצא ָאה ָדָרא ָדא, ּ ּבְ ַּזּכָ ָדָרא ָד, ּ ְּדָהא ָלא ְיֵהא ּכְ א , אּ ַּעד ִזְמָנא ְדֵייֵתי ַמְלּכָ
יָחא יקוָתָהא. ְמׁשִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִאְתַהְדַרת ְלַעּתִ ּ ָעְלָמא ֵדין . ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ּבְ ַּזּכָ ּ ּּ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ם)שמות כה(  ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ רוָמה ֲאׁשֶ ּ ְוֹזאת ַהּתְ י ֶאְלָעָזר ָאַמר. ּ  ַהאי ְקָרא, ַרּבִ
ּאוְקמוָה ַמר, ּ ְּוָרִזין ִדיֵליה ָהא ִאּתְ ָיין , ּ ָרָזא ִדְקָרא ָהִכי אֹוִליְפָנא)פשטא(ֲאָבל . ּ ְוַקׁשְ

ָיין ֲאַהְדֵדי, ְקָרֵאי א ַקׁשְ ָרָזא ִדְלַתּתָ ְּדִאי ִאיּנון ּבְ ּ ְנִהירו. ּ ָרָזא ִדְלֵעיָלא ָלא ִאיּנון ּבִ ְּוִאי ּבְ ּ ּּ .
ֵנ)אלא הכי הוא( ר ֶאל ּבְ ִפירּ ַדּבֵ רוָמה ׁשַ ָרֵאל ְוִיְקחו ִלי ּתְ ּי ִיׂשְ ּ ָיא. ּ רוָמִתי ַקׁשְ ְקחו ֶאת ּתְ ּּתִ ּ .

ָיא ְוָדא  ם ַקׁשְ ְקחו ֵמִאּתָ ר ּתִ רוָמה ֲאׁשֶ ְּוֹזאת ַהּתְ ּ ֲחָדא, ּ ּכָֹלא)א ודאי''ס(ּ א ּכַ   .ֵּעיָלא ְוַתּתָ

ֶּאָלא ָהִכי ִאיהו רוָמה, ּ ְּוִיְקחו ִלי ּתְ ָר. ַמאן. ּ ֵני ִיׂשְ ל ִאיׁש. ֵאלּבְ ִּאֵלין ַמְלָאִכין : ֵמֵאת ּכָ
ִּעָלִאין ְלֵעיָלא רוָמה, ּ ִגין ְדַעֵליהֹון ִאיִהי ּתְ ּּבְ י , ּ ִדיר ְלַגּבֵ ַּאָרמוָתא ְדִאיּנון ָאִרימו ָלה ּתָ ּ ּ ּ ּ

ִדיר א ִעָלָאה ְדָהא ִאיּנון ַסְלִקין ָלה ּתָ ַּמְלּכָ ּ ּּ א ִעָלָאה, ּ י ַמְלּכָ ָר. ְּלַגּבֵ ִאיןְוַכד ִיׂשְ , ֵאל ַזּכָ
ְייהו ִּאיּנון ַנְטִלין ָלה ִמּנַ ּ א, ּ ין ָלה ְלַתּתָ ר , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ְּוַנְחּתִ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵמֵאת ּכָ

ִּיְדֶבּנו ִלּבֹו ּוַמאן ִאיּנון. ּ ע ְדָאִרימו ָלה ְלֵעיָלא. ּ ִּאיּנון ַאְרּבַ ּ ּ ּ הו. ּ ְּדַההוא ֵלב ִאְתְרֵעי ּבְ ּ ּ .
רוָמה   .ִּאיִהי ַזְקָפא ָעַלְייהו. ְּוַהִהיא ּתְ

ב ְדִאיִהי ַקָייָמא ָעַלְייהו ְּוַאף ַעל ּגַ ְייהו, ּּ ּבַ ּוַמְנָחא ַעל ּגַ ְקחו. ּ ְייהו : ּּתִ ְסבון ָלה ִמּנַ ּּתִ ּ ּ
א ָהא ְלַתּתָ ִזְמָנא ָדא. ּוְבַמה. ְלַנְחּתָ ָראן, ּּבְ ִאיּנון עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּּבְ ְצלֹוִתין וְבָבעוִתין, ּ ּּבִ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1380דף [ -ּ

ד ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאְל ֶּמְעּבַ ַההוא ִזְמָנא. ּ ַגְווָנא , ּּבְ א ּכְ ְווִנין ְדִאְתַחְזָיין ְלַתּתָ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ
ִּדְלֵעיָלא ִאיּנון פוְלָחִנין , ּ ּּבְ א ַההוא ַאָרמוָתא.)אחרנין(ּּ ָכאן ְלַתּתָ ְווִנין ַאְמׁשְ ּ ְוִאיּנון ּגַ ּ ּ ,

א ְווִנין ִדְלַתּתָ ְווִנין ִדְלֵעיָלא,ְּוַנְצָחן ּגַ ּ ְלִאינון ּגַ ּ ְווִנין ִאֵלין, ּ ִכין לֹון ּגַ ּוַמׁשְ ִלְגָווִנין , ּ
ִאֵלין, ִּעָלִאין ְּוַעְייִלין ִאֵלין ּבְ ְּוִאְתָעִבידו ִאֵלין ּגוָפא ְלִאֵלין, ּ ּּ ם , ּ ְקחו ֵמִאּתָ ְּוַעל ָדא ּתִ ּ
ִתיב   .ּכְ

ְבִריֵאל ּגַ ִליל ּבְ ְבִרי, ָּלאָזָהב ְלֵעי, ָּזָהב ְדִאְתּכְ א''ּגַ ְבָעה ִזיֵני . ֵּאל ָנִטיל ֵליה ְלַתּתָ ְוׁשִ
א ִמן ָדא אן ְלַתּתָ ָּזָהב ִאְתָפְרׁשָ א, ָּוֶכֶסף ְלֵעיָלא. ּ ִמיָכֵאל ְלַתּתָ ִליל ּבְ ְרָיא ָדא , ְוִאְתּכְ ְּוׁשַ

ת ְלֵעיָלא. ַּעל ָדא ּוְנֹחׁשֶ ָר, ְוָנְפָקא ִמן ָזָהב, ּ א ּבְ ִגין ְדָזָהב ְוֶאּשָׁ , ָזא ֲחָדא ַקְייִמין ְוַאְזִליןּּבְ
ת א ַאִפיק ְנֹחׁשֶ ְקָפא ָדא. ֶּאּשָׁ ּוֵמֵחיָלא ְוּתֻ ְדָרן , ּּ ָרִפים ְדַנְפֵקי )א אתערון''נ(ִאְתּבַ ים ׂשְ ּ ְנָחׁשִ

א אוִרי, ְּוַעל ָדא. ֵמֶאּשָׁ ִליל ּבְ א ְוִאְתּכְ ֶאּשָׁ ת ִאיהו סוָמָקא ּכְ ְּנֹחׁשֶ ּ  )ל''א נוריא''נ(ֵאל ''ּ
י ָדאְוִאְת ָּעִביד ָדא ּגוָפא ְלַגּבֵ ּ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

ָדא וְבָדא ְרָיא ּבְ ּוְתֵכֶלת ׁשַ ת וַבָזָהב, ּ ֹחׁשֶ ּנְ ּּבַ ְתֵרין ִסְטִרין, ּ ף ּבִ ּקַ ּוְבִגין ְדִאְתּתָ ֵכֶלת . ּ ּתְ
יָפא ּקִ ְלָטא , ִּאיהו ּתַ ְרְסָייא ְדִדיָנא ְּדִא, ּ ָעֵליה ְלַחִיין)א''ב ע''קנ(ְּוֵלית ַמאן ְדׁשַ ּיהו ּכֻ ּּ

יָפא ּקִ יה ִדיָנא ּתַ ְרָיא ּבֵ ְּלׁשַ יב''ו א''ל ב''ו א''ְּוָדא ִאיהו ב, ּ  ְוֵאל זֹוֵעם )תהלים ז(, ּל ִדְכּתִ
ָכל יֹום ֵליָמָתא. ּבְ א ׁשְ ִתיוְבּתָ א ּבְ ִני ָנׁשָ ּ ִאְתַהָדר )א''י ע''ר, ב''ס ע''ר(, ְּוַכד ִאְתַהְדָרן ּבְ

ֵמיה ְרָפֵא ְּדָהא ַאְסָווָתא ִאְזָדַמן ְלהו ֵמַההוא ִדיָנא , ל''ּׁשְ ּ ּ ּ ָיא )ב''ז ע''דף קמ(ּ   .ַקׁשְ

ָמן ֲחָדא, ָּדא ָזָהב ָוֶכֶסף: ְוַאְרּגָ ִלילו ָדא , ְּדִאְתַהְדָרן ְלַאְכְלָלא ּכַ ִּמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ִאְתּכְ ּ
ָדא, ִּעם ָדא ְלָבאן ָדא ּבְ ְּמׁשֻ ִתיב. ּ ְמרֹוָמיו)ב כהאיו(, ְּוַעל ָדא ּכְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ּוְבִגין .  עֹוׂשֶ

ָדא ְלָבאן ָדא ּבְ ְּדִאיּנון ְמׁשֻ ּ ִּאְתָעִבידו ּגוָפא ַחד, ּּ ּ.  

ִני ְלֵעיָלא אוִריֵא, ְּותֹוַלַעת ׁשָ ִליל ּבְ ִמְלַקְדִמין''ְּוִאְתּכְ ּל ּכְ ֵכֶלת, ּ , ְּלֶמהֵוי ֲאִחידו ּגֹו ּתְ
ָמן ׁש ִאיהו ְל. ּוְבגֹו ַאְרּגָ ָרָזא ִדְרָפֵאל, ֵּעיָלאְּוׁשֵ ִמְלַקְדִמין ּבְ ִליל ּכְ ְּוִאְתּכְ ּ ְלִאְתַאֲחָדא , ּ
ֶסף וַבָזָהב ּכֶ ּּבַ ּ.  

ַּעּמוִדין ְלֵעיָלא' ָּרָזא ְדז, ַעד ָהָכא א' ּגֹו ז, ּ ַּעּמוִדים ִדְלַתּתָ ְּקִליָפה ּגֹו ְקִליָפה. ּ ּ ,
ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדָהא ִאֵלין ז: ְּוִעִזים. ִּלְנטוָרא ְּוָדא ִאיהו ְקִליָפה ְלמֹוָחא, מֹוָחא ְלמֹוָחא', ּ ּ .

ִריִסין, ּ ְועֹורֹות ֵאִלים ְמָאָדִמים)שמות כה( ִּאֵלין ִאיּנון ָמאֵרי ּתְ ִטיִסין , ּ ַעְייִנין ְמַלֲהִטין ּבְ
ְּדנוָרא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ַלִפיֵדי ֵאׁש)דניאל י(, ּכְ גֹו ְּוִאְקרון ְרִקיִעין ְל. ּ ְוֵעיָניו ּכְ ַבר ּבְ
ים)שמות כה(. ְקִליָפה ָחׁשִ א,  ְועֹורֹות ּתְ ִסְטָרא ַקִדיׁשָ ִּאֵלין ִאיּנון ְלגֹו ּבְ ּ ְוִאְתַאֲחָדן , ּ

ה ְקדוׁשָ ָמה . ְוָלא ִאְתַאֲחָדן, ּּבִ ִאיְנתו ַאֲחָרא )א''ט ע''קל(ּכְ ּ ְדַאָמָרן ְדַאְבָרָהם ָהא אֹוִליד ּבְ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ַחׁש ּכְ ָמֵעאל ֲאחוהֹון )' אט''קל(ּתַ ִאיָמא ְדִיׁשְ ַחׁש ְוִאֵלין ִאיּנון ּבְ ּ ְוֶאת ּתַ ּ ּ

ָמֶעאל ִיׁשְ א ּבְ ו ֲהִכי ָנֵמי ִאית ַדְרּגָ ֵעׂשָ א ּבְ ָמה ְדִאית ַדְרּגָ ָמֵעאל ְדּכְ ְּדִיׁשְ ּ ּ ִאיָמא . ּ
ת ְדָהא ְנהֹוָרא  ְטָרא ְדַאְבָרָהם ַקֲאּתָ ַחׁש וִמּסִ ָמֵעאל אֹוִלידת ְלּתָ ב ''ויקרא רצ(ַקְדָמָאה ְּדִיׁשְ
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ֲעָתא ְדָנַפק ְנהֹוִרין ְלָכל ִסְטִרין'' מצפ)'ב ׁשַ ָסם ַההוא ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה . ּץ ּבְ יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ּ
ִניז ֵליה  ִריך הוא וְלָמאן ּגָ א ּבְ ִניז ֵליה קוְדׁשָ ּּגָ ּ ּ ּ ּ ְלַצִדיַקָייא)'א ב''שם צ(ְּ ּוָמאן ִאיּנון. ּ ּ .

ין ְלָעְלָמאַּצִדיק ְוֶצֶדק ּבְ ַההוא ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה ִאיּבִ ד ּבְ ין ִדְזִמיִנין . ִּגין ְלֶמְעּבָ ְּוִאיּנון ִאיּבִ ּ
ָרה ָעְבדו . ְלֵמיֵתי ְלָעְלָמא ין )א ואברהם ושרה מההוא נהורא עבדו''ס(ְּדָהא ַאְבָרָהם ְוׂשָ  ִאיּבִ
ין ִדְכִתיב  ר ֲע)ב''בראשית י(ְּוַנְפׁשִ ֶפׁש ֲאׁשֶ ָחָרן ְוֶאת ַהּנֶ ִסְטָרא . ּׂשו ּבְ ן ּבְ ָמה ְדָעְבדו ַנְפׁשָ ּוּכְ ּ ּ
ה ֲהִכי  ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאְלָמֵלא ַההוא ִאְתָערו )'ח א''שלח קס(ִּדְקדוׁשָ ּ ָנֵמי ֲעָבד ֶנֶפׁש ּבְ ּ ּ

ָלל ָעְלָמא ּכְ ָכחו ִגיוִרין ּבְ ּתְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִאׁשְ ְּדִאְתָער ַאְבָרָהם ּבְ ּ ֲעֵצי  ַו)שמות כה(. ּ
ִטים ָרִפים עֹוְמִדים, ּׁשִ ָּהא אֹוִקיְמָנא ְדִאיּנון ׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ָרִפים )ישעיה ו(ּכְ  ׂשְ

ַעל לֹו ַעל לֹו. עֹוְמִדים ִמּמַ ַעל ְלַהִהיא ְקִליָפה. ַמאי ִמּמַ יָמא. ִמּמַ ַהאי ְקָרא , ְוִאי ּתֵ
ַמר ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ַמר , ְּ ַגְווָנא , ֶּאת ַדְייָקא',  ָוֶאְרֶאה ֶאת ְיָי)ישעיה ו(ְוָהא ִאּתְ ּכְ

ַהאי ְקָרא יב ּבְ ָּדא ִדְכּתִ יב, ּ ֶּאת ַדְייָקא , ּ ְוׁשוָליו ְמֵלִאים ֶאת ַהֵהיָכל)ישעיה ו(, ִּדְכּתִ
ָגָאה ַהִהיא ְקִליָפה יָון ְדָאַמר ָרָזא ְדַהִהיא ְקִליָפה. ְּלַאּסְ ּּכֵ ּ ָרִפים עֹוְמ, ּ ִתיב ׂשְ ַעל ּכְ ִדים ִמּמַ

ַעל ְלַהִהיא ְקִליָפה, לֹו אֹור)שמות כה(. ִּמּמַ ֶמן ַלּמָ ח ְרבות ִעָלָאה,  ׁשֶ ָּדא ְמׁשַ ּ ְּדַאְתָיא , ּ
ִּמְלֵעיָלא ֶמן ִאיּנון. ּ ֵרין ׁשֶ ֵרי. ּּתְ אֹור, ּ ְלֵעיָלא)א חד''ד(, ְּוִאיּנון ּתְ ֶמן ַהּמָ ְוַחד . ְּדִאְקֵרי ׁשֶ

ֶמן א ְדִאְקֵרי ׁשֶ אֹורְּלַתּתָ אֹור ִאיהו ִעָלָאה.  ַלּמָ ֶמן ַהּמָ ּׁשֶ ַוַדאי, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ ְּוָלא ָפִסיק , ּּ
א, ְלָעְלִמין אן, ְּוָתִדיר ַמְלָיא ְרבות ֻקְדׁשָ ְרּכָ ּּכָֹלא , ְּוָכל ּבוִציִנין, ְוָכל ְנהֹוִרין, ְוָכל ּבִ

ן ּמָ ְרָכאן ְוִאְתַנֲהָרן ִמּתַ אֹור. ִאְתּבָ ֶמן ַלּמָ   .ִּנין ִאְתַמְלָיא וְלִזְמִנין ָלאְלִזְמ, ׁשֶ

 ] בשנה123יום [סדר הלימוד ליום ה שבט 

ֵניָנן, ּּתו ִתיב , ָהא ּתָ דֹוִלים ְוגֹו)בראשית א(ּכְ ֹאֹרת ַהּגְ ִני ַהּמְ ְוַאף ', ּ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ
ב ְדָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ַּעל ּגַ ּ ּ ֹא. ְּוָהִכי ִאיהו, ּ ֵני ַהּמְ דֹוִלים ִאֵליןֲאָבל ׁשְ ֶמן : ֹּרת ַהּגְ ׁשֶ

אֹור אֹור, ַהּמָ ֶמן ַלּמָ ָאה, ָּעְלָמא ִעָלָאה. ְוׁשֶ ּתָ א, ַּחד ְדַכר. ְוָעְלָמא ּתַ ְוָכל ִזְמָנא . ְּוַחד נוְקּבָ
ֲחָדא א ַאְתָיין ּכַ ִּדְדכוָרא ְונוְקּבָ ּ ָנא ִדְדכוָרא)א''ט ע''בראשית מ(, ּ ִליׁשְ ְרַווְייהו ַקְרָיין ּבְ ּ ּתַ ּ ּ .

דֹול ּוְבִגין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ִאְקֵרי ּגָ ּ ְכָלָלא, ּ ֲהֵדיה ּבִ ר ּבַ ָאה ְדִאְתַחּבָ ּתָ ִגיֵניה ָעְלָמא ּתַ ּּבְ ּ ּ ,
דֹול   .ִאְקֵרי ּגָ

  ]א''ח ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

יָון ְדִאְתְפַרׁש ָדא ִמן ָדא ּּכֵ ּ ְפַרט, ּּ רו ּבִ ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ִּאְדּכָ ל ַחד ְוַחד ּכַ ָּדא ִאְקֵרי . ּּכָ
דֹול ך ָאְמרו ַקְדָמֵאי. ְוָדא ִאְקֵרי ָקָטן, ּגָ ִגין ּכָ ּוּבְ ר ָנׁש ַזְנָבא ְלַאְרָיָווָתא, ְּ ְוָלא , ְּדִליֱהֵוי ּבַ

א ְלׁשוָעַלָיא ְּדַכד ִאיהו ַקְייָמא ּגֹו ַאְרְיָווָתא. ֵּריׁשָ ְכָלָלא ְדַאְרָיָווָתא, ּ ִּאְקֵרי ּכָֹלא ּבִ ַזְנָבא . ּ
ָלא ִפרוָדא, ָּיא ַאְרָיא ִאיהוְּדַאְר ּּבְ גֹו ׁשוָעִלים. ּ ֲּאִפילו ִאיהו , ְּוִאי ּבְ ּ  )א''ח ע''דף קמ(ּ

א א ְדׁשוָעל ׁשוָעל ִאיהו. ֵריׁשָ ֵּריׁשָ ּ ּ ָלא ִפרוָדא, ּ ּּבְ   .ְּוׁשוָעל ִאְקֵרי, ּ
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ֲחָדא, ְּוָרָזא ָדא ַהאי ְקָרא ד ַיְתִבין ּכַ ַקְדִמיָתא ּכַ ֵני ַה, ְּדָהא ּבְ דֹוִלים ׁשְ אֹורֹות ַהּגְ ּמְ
י ְדִעָלָאה, ִּאְתְקרון ב ְדָדא ַזְנָבא ְלַגּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ּ יָון ְדָדא ִאְתְפַרׁש ֵמִעָלָאה. ּּ ּּכֵ ּ ְבָיכֹול , ּ ּכִ

א ְלׁשוָעִלים ֵדין ִאְקֵרי ָקָטן, ְּלֶמהֵוי ֵריׁשָ אֹור. ּכְ ֶמן ַהּמָ ְּדָלא ָפִסיק , ְּוַעל ָרָזא ָדא ׁשֶ ּ
יָמָמאְו, ְלָעְלִמין ַלט ּבִ ְסִליקו ִעָלָאה ְלִמׁשְ ַּקְייָמא ּבִ ּ אֹור ָפִסיק. ּ ֶמן ַלּמָ , ְוִאְקֵרי ָקָטן, ּׁשֶ

ֵליְלָיא ְלָטא ּבְ   .ְוׁשָ

ֶמן וְקֹטֶרת ְּוָחֵמׁש ּבוְסִמין ִאיּנון ְלגֹו ׁשֶ ּ ִרין ְוֹכָלא ַחד, ּ ב ְדִאיִהי ַחד ִאיּנון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ .
ָנא. 'ם ְוגֹו ַאְבֵני ׂשַֹה)שמות כה( ּכְ ּקוָנא ְדַמׁשְ ֵליַסר ִאיּנון ְוִאיּנון ּתִ ל ָהֵני ּתְ ּּכָ ּ ּ ּ.  

ְבָעה ִזיִני ָזָהב ִאיּנון, ְּוָאֲהַדְרָנא ְלִמֵלי ַקְדָמֵאי ַמר ְדׁשִ ָּזָהב ָהא ִאּתְ יָמא ְדָזָהב . ּ ְּוִאי ּתֵ
ִּאיהו ִדיָנא ָלק ָזָהב ְלֵעיָל, ְּוֶכֶסף ִאיהו ַרֲחֵמי, ּ ְּוִאְסּתַ יהּ ְּדַוַדאי ָזָהב , ָלאו ָהִכי. ּא ִמּנֵ ּ

יר ִאיהו ַעל ּכָֹלא ָּסִליק ַיּתִ ֹאַרח ְסָתם ִאיהו, ּ ְּדִאיהו , ְּוָדא ָזָהב ִעָלָאה, ֲּאָבל ָזָהב ּבְ ּ
ל ִאיּנון ִזיִני ָזָהב ִביָעָאה ִמּכָ ְּוָדא ִאיהו ָזָהב ְדָנִהיר ְוָנִציץ ְלַעְייִנין, ּׁשְ ְּוָדא ִאיהו ְדַכד, ּ ּ 

ק ֵליה)ג נפיק''א ל''ד(, ָנִפיק ְלָעְלָמא ּ ַמאן ְדִאְדּבַ ַגֵויה, ּ ָּטִמיר ֵליה ּבְ ּ ן ַנְפֵקי , ּ ּמָ ּוִמּתַ
ל ִזיִני ָזָהב ָכן ּכָ ְנִהירו. ַּמאן ְדִאְקֵרי ָזָהב, ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ָזָהב. ְוִאְתַמּשְׁ ד ִאיהו ּבִ ּּכַ ּ ,

יָקר ְדִחילו ָלק ּבִ ְּוִאְסּתַ ּ ֵאי, ֶּחְדָוה ִעָלָאהְּוִאיהו ּבְ, ּ ִדיָנא. ְלֶמחֵדי ְלַתּתָ ד , ְּוַכד ִאיהו ּבְ ּכַ
ון ֵני ֵמַההוא ּגֹוָ ּתַ ְכָלא אוָכם ְוסוָמק, ִּאׁשְ ְּלָגֶוון ּתִ יָפא, ּ ּקִ ִדיָנא ּתַ ֵדין ִאיהו ּבְ , ֲאָבל ָזָהב. ּּכְ

ֶחְדָוה ִאיהו ּוִבְסִליקו ִדְדִחילו ְדֶחְדָוה ַקְייָמא, ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּתָערוָתא ְדֶחְדָוהּוְבִא, ּ ּ.  

א א ִעָלָאה ָזָהב ִאיהו, ָּרָזא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא, ָוֶכֶסף ְלַתּתָ ְּדָהא ֵריׁשָ יב, ּּ  )דניאל ב(, ִּדְכּתִ

א ְדַדֲהָבא ַּאְנּתְ הוא ֵריׁשָ א)דניאל ב( .ּ ּ ַחדֹוִהי וְדָרעֹוִהי ִדי ְכַסף ְלַתּתָ א ואימתי ''נ(. ּ

ֶסף ְו)'אישתלים כסף כד אתכליל וכו ִלים ּכֶ ּתְ ָזָהב, ַכד ִאׁשְ ִליל ּבַ ֵדין ִאְתּכְ משלי (ְּוָרָזא ָדא , ּּכְ

ֶסף)כה ִכיֹות ּכָ ׂשְ ּמַ פוֵחי ָזָהב ּבְ ּ ּתַ ּ ַכח ְדֶכֶסף ִאְתַהָדר ְלָזָהב. ּ ּתְ ִּאׁשְ ִלים ַאְתֵריה, ּ ּתְ ּוְכֵדין ִאׁשְ ּ .
  .ִּזיֵני ָזָהב ִאיּנון' ּ ְוַעל ָדא ז)א אלים אריה''נ(

ת ָנְפָקא ִמָזָהבּוְנֹח ֵני ְלִגְרעֹוָנא, ּׁשֶ ּתָ ָמאָלא, ְוִאׁשְ ָמאָלא. ְּדרֹוָעא ׂשְ . ּוְתֵכֶלת ַיְרָכא ׂשְ
ִני ָמאָלא, ַיְרָכא ְיִמיָנא, ְותֹוַלַעת ׁשָ ׂשְ ִליל ּבִ ׁש. ְוִאְתּכְ ָּדא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק, ְוׁשֵ ְּדִאיהו , ּ ּ

ית ִסְטִרין ל ׁשִ ַגְווָנא . ָנִטיל ּכָ אּכְ ַמר, ָּדא ְלַתּתָ ְּוָהא אוְקמוָה ְוִאּתְ ּ.  

ַבע ְדיֹוֵבל ִמיָטה' ְּוִאיּנון ז, ָּהא ָהָכא ׁשֶ ִּדׁשְ ית. ּ ב ְדִאיּנון ׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ ֵליַסר, ּ , ִּאיּנון ּתְ
ִביָעָאה ׁשְ א ָעַלְייהו, ּבִ ְּדִאיהו ֵריׁשָ ּ ֵליַסר, ּ ל ּגוָפא ְל. ָהא ּתְ א ְדַקְייָמא ַעל ּכָ ִּריׁשָ אּּ , ַתּתָ

ְייֵפי ּגוָפא ל ׁשַ א ְדַקְייָמא ַעל ּכָ ֵּריׁשָ ין ַהאי ְלַהאי. ִּאיהו ָזָהב, ּּ ִּאיהו , ָּזָהב ִעָלָאה. ַמה ּבֵ
ָרָזא ְסִתיָמא ָמא ִדיֵליה ִאיהו ָזָהב ָסגור, ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ּ ָּסגור ְוָסתום ִמּכָֹלא. ּ ּ ן ִאְקֵרי ָסגור, ּ , ְּוַעל ּכֵ

ְּדִאיהו ָסגור ֵמֵעיָנא  ּ יהּ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ יר. ּ ְלָיא ַיּתִ ִאְתּגַ ָאה ִאיהו ּבְ ּתָ ָּזָהב ּתַ ושמא דיליה (. ּ

 .)'איקרי זהב ירקרק וכו

  )סימן י(השלמה מההשמטות 



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1383דף [ -ּ

ָמא ִדיֵליה ִאיְקֵרי ָזָהב ְיַרְקַרק ּוׁשְ ּ ְּוָרָזא ָדא אֹוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ר ְיַרְקֹרֶקת ָהְיָתה. ּ , ֶאְסּתֵ
ן ֶאְתרֹו ְסִתימו, ָזָהב. ְּוֹכָלא ַחד. גגוֹוַ א ּבִ ָּדא ִאיהו ֵריׁשָ ִאְתַגְלָייא , ּ ב ְדִאיהו ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּ

ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ְבִריֵאל ּכְ א ְדּגָ ְרָייא ְלֵריׁשָ ָכא ְוׁשַ י ָזָהב ִעיָלָאה ַעד ְדִיְתָמׁשְ ְּלַגּבֵ ּ ך . ּ ְוְבִגין ּכָ ּ
ָרָזא ִעיָלָאה ְוִאְתָמׁשְ ַגְווָנא ַחדּּכָֹלא ִאיהו ּבְ א כוָלא ּכְ ָּכא ַההוא ָרָזא ְלַתּתָ ּ.  

פֶֹרת ְוגֹו יָת ּכַ ְמַסר ֲעִביְדָתא ' ְּוָעׂשִ ְחָנא ְדִאּתְ ּכַ א ָדא ַאׁשְ ּתַ ָכל ַפָרׁשָ ְמעֹון ָאַמר ּבְ י ׁשִ ַּרּבִ ּ
ה יָדא ְדֹמׁשֶ ר ְתֵרין, ּּבִ ִתיב. ּבָ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ יָת, ּ יָת ְוָעׂשִ ּוַבֲארֹון וַב, ְוָעׂשִ ִתיבּ ְּוָעׁשֹו , ֵאפֹוד ּכְ

יָת, ְּוָעׁשֹו ִתיב ְוָעׂשִ ֲארֹון ָלא. ְוָלא ּכְ ַגֵויה , ַמאי ַטְעָמא ּבַ ה ּבְ ִגין ְדֲארֹון ָכִליל ֵליה ְלֹמׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּּ
יה ִפירו ִדיֵליה ְלֵמיָעל ֵליה ְלַג, ְּלִאְתַנֲהָרא ִמּנֵ ְּוִאְצְטִריך ָאֳחָרִנין ְלַתְקָנא ִתּקוָנא ְוׁשַ ּ ּ ּ ּּ יהְ . ּּבֵ

ֵאפֹוד ָלאו ִדיֵליה הוא ּּבְ ּ יה, ּ ׁש ּבֵ ּמַ ּתַ ד , ְּוָלא ִאׁשְ ה ְלֶמְעּבַ ְּוָלא ִאיְצְטִריך ֵליה ְלֹמׁשֶ ּ ְ

ּפוְלָחָנא ְדַאחֹוי ּ א, ּ ִביֵניה ְדַמְלּכָ א ְוַאֲהֹרן ׁשֹוׁשְ ה ִאיהו ַמְלּכָ ְּדָהא ֹמׁשֶ ּ ּ.  

ִתיב  יָמא ְוָהא ּכְ ׁשְ)ט''שמות כ(ְוִאי ּתֵ ְמָת  ְוִהְלּבָ ּּתָ ֵאת ַאֲהֹרן ְוַאָפְדּתָ לֹו ְוָנַתּתָ ַעָליו ְוׂשָ
ה ִויָקָרא ְדֲאַהֹרן ִאיהו ַּעָליו ַהא ּכוֵלי ַהאי פוְלָחָנא ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ה . ָלאו ָהִכי, ּ ֶּאָלא ְיָקָרא ְדֹמׁשֶ ּ
ָעא פוְלָחָנא ְדֲאַהֹרן ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ִּאיהו ְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ הֶּאָלא ַעל ְי, ְ ְוַאֲהֹרן . ָּדא ְדֹמׁשֶ

א ה, ָלא ָיִכיל ְלִאְתַקְדׁשָ ֶּאָלא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ה. ּ ּוְבֹכָלא ִאיְצְטִריך ַאֲהֹרן ְלֹמׁשֶ ְּ ְוָכל ַהאי , ּ
ה ִאיהו ְּיָקָרא ְדֹמׁשֶ פֶֹרת. ּ יָת ּכַ   .ְּוָעׂשִ

א ֲחֵזי א ָדא, ּתָ ּתַ ַפָרׁשָ ִתיב ּבְ ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכ, ּּכְ ןּעֹוָבָדא ְדׁשָ ּמָ ּל ִאינון ֵחיִלין ְדּתַ ְּדָהא , ּ
ַמִים ָוָאֶרץ ְלֶמהֵוי  עֹוָבֵדי ּשָׁ ָנא ֶאָלא ּכְ ּכְ ד ַמׁשְ יד ְלֶמְעּבַ ִריך הוא ָלא ַפּקִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָדא ָרא ָדא ּבְ ַגְווָנא ְדִדיוָרא ִדְלֵעיָלא וְלִאְתַחּבְ ּּכְ ּ ּ ָמָתא ְוגוָפא ְלֶמֱהֵוי ּכֹ, ּּ ַגְווָנא ְדִנׁשְ ּּכְ ָּלא ּ
  .ַחד

ָרא ְוגֹו ית ּבָ ֵראׁשִ ִתיב ּבְ ית ַהא אֹוְקמוָה. 'ּכְ ֵראׁשִ פֹוְרָתא , ּּבְ ֲּאָבל ָרָזא ְדעֹוָבָדא ְדּכַ ּ ּ
ָלא ְדמטטרו ְלׁשְ ְרִמיזו ִדְלֵעיָלא ׁשַ ָּהָכא ּבִ ּ א ''ּ ָנא ְלַאָרָמא ַאְרמות קוְדׁשָ ּכְ יָזא ְדַמׁשְ ּנִ ּן ּגְ ּ ּ

א ית. ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ֵראׁשִ ָחא ֵמָרָזא , ּבְ ַתּכְ יָזא ְטִמיָרא ְדִאׁשְ ּנִ פֹוָרָתא ּגְ יָתא ִעיָלָאה ּכַ ֵּראּשִׁ ּ
א  ִּדְנקוָדה ְדֵריׁשָ ְּוִאְתְפָרס ְפִריסו ִעיָלָאה ְלִאְתָנַהָרא , ּ ְטִמירו ִעיָלָאה)טמירא(ּ ּ  )לאתטהרא(ּ

פֹוְרָתא  ּּגֹו ְטִהירו ְטִמיָרא ּגֹו ַהאי ּכַ ַתא ְלֵעיָלא ִמּגֹו ן ְד'' ְמַטְטרֹו)ן''מיטטרו(ּ ִּאְתַאֲחָדא ִמּתַ
ַכח ְנִהירו ְדָאִביד ָאָדם ַקְדָמָאה ּתְ ָטא ּגֹו ַאְרָעא ֲהָוה ִאׁשְ קוׁשְ ְּדִחילו ְדַאְזָלא ּבְ ּ ּ ּ ְוִאְתָטָמר , ּ

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ַּההוא ְנִהירו ּבְ ּ.  

יה דוְכּתֵ ָבא ּבְ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא ָלא ִאְתָייׁשְ ּ ִלימו ְּדָהא ָלא ֲהָוה. ּ ל ִסְטִרין ׁשְ ִלים ִמּכָ ּתְ ּ ִאׁשְ
ַרע א ֲהָוה ּגָ חֹוָבה ְדָאָדם ַקְדָמָאה. ִּדְלַתּתָ ְּדָהא ִאְתֲאִביד ּבְ א, ּ ִאְתָטָמר ּגֹו , ָנַחת ְלַתּתָ

א ְנּתָ א, ִאיָלֵני ּגִ ְנּתָ ָכל ִסְטֵרי ּגִ ן ּבְ ּמָ ט ּתַ ן ֶיֶרד, ִּאְתְפׁשָ ְַעד ְדִאְתְיִליד ֲחנֹוך ּבֶ יָון. ּ  ּכֵ
ַכח ָסמוך ְלִגְנָתא ּתְ ְְדִאְתְיִליד ֲהָוה ִאׁשְ ּ ַגַווְייהו, ּ ִריָאת ַההוא ְנִהירו ְלִאְתַנֲהָרא ּבְ ּׁשָ ּ ּ ,

ְרָייא ָעֵליה ְנִהירו ִדְמָנְצָצא א ְוׁשַ ְרבו קוְדׁשָ י ּבֵ ִּאְתַרּבֵ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1384דף [ -ּ

ן ִאיָלָנא ְדַחֵיי ְוַעְנפֹוי ְוִאְנ, ֲעאל ְלִגְנָתא ְדֵעֶדן ּמָ ח ּתַ ּכָ יה , ּבֹוי ְדִאיָלָנאַּאׁשְ ָּאַרח ּבֵ
ב ּגֹו רוָחא ִדְנִהירו ְדַחֵיי ְּוִאְתַייׁשָ ּ ּ ִליָחן ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי אֹוִליפו ֵליה ָחְכָמָתא . ּ ָּאתו ׁשְ ּ ּּ

ַּיָהבו ֵליה ֵסֶפר ְדָהָוה ָטִמיר ּגֹו ִאיָלָנא ְדַחֵיי, ִעיָלָאה יה, ּ ְוָיַדע אֹוְרחֹוי , ְּואֹוִליף ִמּנֵ
ְּדקוְדׁשָ ְתֵריהּ ֵדל ַאּבַ ּתַ ִריך הוא ְוִאׁשְ ּא ּבְ ּ ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְ ְ ַוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך )בראשית ה(, ּ ְ

ַגִויה. ֵאת ָהֱאלִהים ִלים ּבְ ּתְ ַּעד ְדַההוא ְנִהירו ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

א ִלים ְלַתּתָ ּתְ יָון ְדַההוא ְנִהירו ִאׁשְ ּּכֵ ּ ָעא ְלַסְלָקא ְלדוְכֵתיה וְבִגין ְל, ּ ּּבָ ּ ַּאֲחָזָאה ַההוא ּ
ָרָזא ַדֲחנֹוך ִלימו ּבְ ְׁשְ ּ א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ א, יֹוָמא ַחד ֲעאל ּגֹו ּגִ ְּוַאְחמו ֵליה ְטִמיִרין ְדִגְנּתָ ח , ּ ְוַאּנַ

גֹו ַחְבַרָייא ַּההוא ֵסֶפר ְוָכל ְדָחָמא ְלָבר ְוִאיהו ָצִניַע ּבְ ּ ּ יׁש ַההוא ְנִהירו ּגֹו . ּ ְּלָבָתר ִאְתָלּבִ ּ
ֲהֵדיה ְלָכל ִאינון ְדָעְבדו ִקְטרוָגא ַּההוא ְל א ְלַאֲחָזָאה ְלֵעיָלא וְלֶמהֵוי ִכּסוָפא ּבַ ּבוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ֵרי ּבַ ָמאֵריהֹון ְדָלא ִיְתּבְ י ָלַקח )בראשית ה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּּבְ ּ ְוֵאיֶננו ּכִ
ַהאי ַעְלָמא. אֹותֹו ֱאֹלִהים ַהאי ַעְלָמאְוֵאיֶנ, ְוֵאינֹו ּבְ ְדָקא ֲהָוה ּבְ י ָלַקח אֹותֹו , ּנו ּכְ ּכִ

ִדיר ַהאי ִאיהו ַנַער ּתָ ֱּאֹלִהים ְלִדיוְקָנא ַאֲחָרא ּבְ ּ ּּ.  

ֲּחנֹוך ַלָנַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו, ְּוָרָזא ָדא אוִקיְמָנא ּ ְלהו, ְ ְּלַאְנָהָגא ָעְלִמין ּכֻ י ַיְזִקין . ּ ם ּכִ ּגַ
ה ּנָ יה ְוַאֲהַדר ָנַעְּדָהא, ּלא ָיסור ִמּמֶ ַכח ּבֵ ּתְ ִליל ִדיוְקָנא ְדָעְלָמא . ר''ּ ִאׁשְ ֲחנֹוך ִאְתּכְ ּּבְ ּ ּּ ְ

ִּאיהו כֹוְרַסָייא ְדָמאֵריה, ְטִמיָרא ּ ִדיָנא ַנְפָקא. ּּ ד ַעְלָמא ּבְ ָעְלָמא ּכַ ִליָחן ּבְ , ֲעִביד ׁשְ
ל ֲחָייִלין ִעָלִאין ְוָסָב''ְוִאיְקֵרי ְמַטְטרֹו   .ּא ִאיהוּן ִרּבֹון ַעל ּכָ

ָבא רוְגָזא ְפִריסו . ַּנַער ֲעאל ֵמָעְלָמא ְלַעְלָמא ְוִאְתָייׁשְ ִּדיוְקָנא ָדא ִאְתֶפָרס ּבִ ּ ּּ ּ
פֹוְרָתא ַההוא ְפִריסו ְתֵרין ִדיוְקִנין, ּּכַ יה ּבְ ְּוִאְתַצְייָרן ּבֵ ּ ּ ּ ּּ א ְוַקְייָמן ְתֵרין . ּ ַּחד ְדָכר ְוַחד נוְקּבָ ּ

ָדאָּרְבָיין עוֵליִמין ְרִחיִמ ְרִחימו ְדֵביַקן ָדא ּבְ ּין ּבִ ָרא ֱאֹלִהים. ּ ית ּבָ ֵראׁשִ , ְוָרָזא ָדא ּבְ
פֹוְרָתא ְסִתיָמָאה ְּפִריסו ּכַ ּּ.  

א ְדִביקו ְדַחִביבוּתָ רוִבין ַקְייָמן ּבִ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְתֵרין ּכְ ֵּאת ַהּשָׁ ּ ּ ַמִים ָוָאֶרץ ָלא . ּ ּשָׁ
ִתיב ָאה . ֶּאָלא ֵאת, ּכְ ֲחָדאְלַאְסּגָ רוִבין ּכַ ְטִמירו . ְּתֵרין ּכְ ַּכפֶֹרת ָדא ְפִריָסא ְלגֹו ּבִ ּ ּ

ֵרין ִסְטִרין ַקְייָמן ְתֵרין ִאֵלין ְּדֵהיָכָלא וִבּתְ ּ ית ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ֵראׁשִ א , ּּבְ ָּרָזא ִדיֵליה ַנְחּתָ ּ
א   .ְלַתּתָ

ית ַסְלָקא ְלֵעיָלא ְל ֵראׁשִ ַגְווָנא ְדַההוא ָרָזא ְדּבְ ּּכְ ּ ּ ימוּ ְרׁשִ ים ּבִ ֵּעיָלא ְוָלא ִאְתְרׁשִ ַנְפָקא , ּ
ָרָזא ְיהֹוָ יִמין ְתָלָתא ּבְ יָמא ִבְרׁשִ פֹוְרָתא ִעיָלָאה ְרׁשִ יה ּכַ א ְוִאְתֲעִביד ִמּנֵ ימו ְלַתּתָ ְּרׁשִ ּ ה ''ּ

ֵּמִאֵלין ְתָלָתא ָנְפקו ְתָלָתא ָאֳחָרִנין. ה''ּו ְיהֹוָ''ֱאלֵהינ ית, ּ ָרְּוַהְיינו. ְּוִאינון ׁשִ ית'' ּבָ   .א ׁשִ

פֶֹרת ָדא ִלְסַטר ָדרֹום וַמֲעָרב ִּאְתְפָרס ּכַ ּ ּ א, ּ ֲחָדא ְדָכר ְונוְקּבָ רוִבין ּכַ ְּוַאִפיק ְתֵרין ּכְ ּ ּ ּ ,
חון ָדא ְלֳקֵבל ָדא ּכְ ּתַ ְּדִאׁשְ ָּדרֹום ִאיהו ֹראׁש. ּ ֹראׁש ְוִאיהו ְדָכר, ּ ּּכֵֹהן ּבְ ַּמֲעָרב ִאיהו . ּ

א ת ְיִחיָד, ּנוְקּבָ ת ָהְיָתה ְלַאְבָרָהם. הּבַ ית ַב. ַּוַדאי, ּבַ ֵראׁשִ ָרָזא ְדּבְ ְּוַהְיינו ּבְ ' ת ֹראׁש י''ּ
ְפִריסו מֹוַדע ַעד ְדִאְתְפָרס ּבִ ּתְ פֹוְרָתא ְדָלא ִאׁשְ ּּכַ ּ ּּ ְּוַאִפיק ְתֵרין ִאֵלין, ּ ַגְווָנא ָדא ה. ּ ְוַעל ' ּכְ

ת ב ת ְלַאְבָרָהם, ׁש''ת ֹרא''ָּדא ּבַ פֹו' י. ּבַ   .ְּרָתא ְלִאְתָפְרָסאּּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1385דף [ -ּ

ְפִריסו פֹון ְוִאְתְפָרס ּבִ פֹוְרָתא ִמָמֲעַרב ַלּצָ ִּאְתַהָדר ּכַ ּ ְּוִאְתַגְלָייא ְדָכר ְדִאְתַאִחיד , ּ ּ
ֵאר ְדָצפֹון א ְוִאְתֲעִביַדת ּבְ א ִאְתַטְמַרת ְלַתּתָ פֹוְרָתא ְונוְקּבָ ִסְטָרא ְדּכַ ּּבְ ּ ְוָרָזא ָדא . ּּ

ית ב ֵראׁשִ פֹוְרָתא ר' י, ׁש''ת ֵא''ּבְ ּ ְפִריסו ְדִאְתְפָרס ְוִאְתֲחֵזי ַחד ְוָלא ְתֵרין)'א י''נ(' ּּכַ ּּ ּ ,
א ְפָייא ְלַתּתָ א ִאְתּכַ   .ְּדָהא נוְקּבָ

יָמא ר א' ְוִאי ּתֵ ּּכָֹלא ַחד ְפִריסו ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ א ָדא ִמן , ּ ּמָ ָּהִכי הוא ְדָלא ַאְפִריׁש ׁשְ ּ
ּּכָֹלא ִאיהו ֱאֹלִהים, ָדא פֹוְרָתא ִמָמֲעַרב ְלִמְזָרחִא. ּ ְתֵרין ִסְטִרין, ְּתַהָדר ּכַ ַּפִריס ְפִריסו ּבִ ּ ּ ,

ִסְטָרא ְדָמֲעַרב ִסְטָרא ְדִמְזָרח וּבְ ּּבְ ּ ִמְזָרח וַמֲעָרב. ּ פֹוְרָתא ַקָייָמא ּבַ יָון ְדּכַ ּּכֵ ֵדין ֶחְדָוה , ּּ ּכְ
ְדָקא ֵיאֹות ַכח ְוִחּבוָרא ּכְ ּתְ ת ִאְת, ִּאׁשְ ְדָקא ֵיאֹותְוַהאי ּבַ ִעיְטָרָהא ּכְ ִליַלת ּבְ ְוַקְייָמא , ּכְ

ְלמוָתא ַאׁשְ ָלל. ּּבְ ָלא ִפרוָדא ּכְ ית ּבְ ֵראׁשִ ָרָזא ִדיֵליה ּבְ ּוְכֵדין ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

ְייהו, ְּוָלֳקֵבל ְתַלת ִזְמִנין ִאֵלין ָרֵאל ְתַלת ִזְמִנין ְלֵמיָחג ֲחּגָ ֶפַסח ִאְתַהָדר . ָּסְלִקין ִיׂשְ ּּבְ
ְסַטר ָדרֹום וַמֲעָרבּכַ ּפֹוְרָתא ּבִ ּ ַאְבָרָהם ְוִאיִהי ב, ּ ת ַקָייָמא ּבְ ׁש ''ת ֹרא''ּוְכֵדין ַהִהיא ּבַ

ן ַהֵלל ְוָלאו ַהֵלל ָגמור ּמָ ְּוּתַ ּ ְדָקא . ּ ְלמוָתא ּכְ ַאׁשְ רוִבין ִאֵלין ָלאו ִאינון ּבְ ְּדָהא ְתֵרין ּכְ ּ ּ ּּ
ָמֵעאל ַנְפָקא וְמַקְט, ֵיאֹות ְּדָהא ִיׁשְ ָנה ַעד יֹוָמא ְדֻסּכֹות ִאְתַהָדר . ְרָגאּ ִמיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ

פֹון ְלַמֲעָרב פֹוְרָתא ִמּצָ ֶחְדָוה , ּּכַ ִיְצָחק ְוָלאו ּבְ יה ּבְ ְפָייא ְוַקְייָמא ּבֵ ת ִאְתּכַ ֵדין ַהאי ּבַ ּּכְ
ְלמוָתא''ת ֵא''ְּוִאיהו ַב ַאׁשְ ּׁש ְוִאינון ָלאו ּבְ ּמָ. ּ ָללְּוַעל ָדא ֵלית ּתַ ו , ן ַהֵליָלא ּכְ ְּדָהא ֵעׂשָ

  .ַּנְפָקא וְמַקְטְרָגא

ָדא ָרן ָדא ּבְ ִיְצָחק וִמְתַחּבְ יה ּבְ ִליַמת ּבֵ ּתַ ת ְוִאׁשְ סוּכֹות ַסְלָקא ַהאי ּבַ ּּבְ ּ ּוְכֵדין ַהֵלל , ּ ּ
ַכח. ָּגמור ּתְ יך רוְגָזא ְוַחְברוָתא ִאׁשְ ַתּכִ ַּעד ְדִאׁשְ ּ בועֹות ֲעֶצֶרת ִאְתַה. ְּ ׁשָ פֹוְרָתא ּּבְ ָּדר ּכַ

ָכל ִסְטִרין וֶחְדָוה  ח ְוַחִביבו וְדֵבקוָתא ִאיהו ּבְ ּכַ ּתְ ִלימו ִאׁשְ ֵדין ׁשְ ְסַטר ִמְזָרח וַמֲעָרב ּכְ ּּבִ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵאי יַבת ָנֶפׁש'  ּתֹוַרת ה)ט''תהלים מ(, ּוְכֵדין. ְּדִעָלֵאי ְוַתּתָ ּוִבְתַלת ִזְמִנין ִאֵלין . ְתִמיָמה ְמׁשִ ּ

פֹוְרָתא ִא ְדָקא ֵיאֹותּּכַ ִסְטָרָאה ּכְ   .ְּתַהְדַרת ּבְ

פֶֹרת ָדא ִאְתָפְרָסא ְלֵעיָלא ּגֹו ַההוא ְנקוָדה ְטִמיָרא ּּכַ ּ ּ ְנִהירו ַקְדָמָאה ְדִאְתָפְרָסא, ּ ּּבִ ּ ּ ,
רו ְדֵפי ּכְ ד ִאְתַחְפָיאן ּגַ ְרָייא ַעל ַההוא ְפִריסו ַקְדָמָאה ּכַ ִלימו ְוׁשַ ׁשְ ְּלָבַתר ִאְתְפָרס ּבִ ּ ּ ּּ ִבים ּ

פֹוֶרת ִאְתַגְלָייא, ַּעל ַהאי ּכַ פֹוֶרת ְוָלא ְיֵהא ּבְ ִגין ְדִאְתַחְפָייא ּכַ ּּבְ ִתיב. ּ פֶֹרת ּכְ פֹוֶרת ּכַ ּּכַ ּ ,
ְּדָכד ָאֵתי ְנִהירו ִעיָלָאה ַגְדַפְייהו ְוַסְלֵקי לֹון ְלֵעיָלא, ּ י ּבְ ְטׁשֵ רוִבים ּבַ ִּאינון ּכְ ּ ּ ּ ְוָאְמִרין , ּ

יָרָתא ִמְסִגיאו  ְּדַההוא ֶחְדָוה ְדַההוא ְנִהירוּׁשִ ּ ּ ּ ּ .  

פֹוְרָתא ִאְתַהָדר וֵמִאינון ְתָלָתא ְוַחד א ְוּכַ ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ּּכְ ּ רוִבים ְיִמיָנא , ּ ֲּהוו ּכְ ּ
ֹמאָלא יה רוָחא ִדְלֵעיָלא ֵמַההוא ִסְטָרא, וׂשְ ְרָייא ּבֵ ְּיִמיָנא ׁשַ ּ ּ ָמאָלא ְדָהָוה ְלַמֲעָרב , ּּ ּוׂשְ

ַאֲהְד ָמאָלאּבְ ְסַטר ׂשְ יה ּבִ פֹוְרָתא ָקִאים ְלַגּבֵ ּרוָתא ְדּכַ ּ א, ּּ יה רוָחא ְדנוְקּבָ ְרָייא ּבֵ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ,
א ַחִביבו ְדַדָכר ְונוְקּבָ ָדא ּבְ ר ָדא ּבְ ְּוִאְתַחּבָ ּ פֹוְרָתא. ּ ַאֲהְדרוָתא ְדּכַ ְּוֵכן ְלָכל ִסְטִרין ּבְ ּ ּ ,

ּוְלעֹוָלם ְתֵרין ִאינון ְּדָכר ְונוְקּבָ, ּ יר. אּ ַהאי ַעְלָמא ִאינון ְתִרין ְוָלא ַיּתִ א ּבְ   .ְּלַתּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1386דף [ -ּ

פֹוְרָתא ּכַ ְּוִאי ֵתיָמא ְלֵעיָלא הֹוִאיל ְוָלא ִאיְצְטִריך ְדֵבקוָתא ּבְ ּ ְ פֹוְרָתא, ּ ֵּאיך ִיְתַהָדר ּכַ ְ .
ַגְווָנ ה ּכְ ק ּבָ ָדא ְוָתִדיר ִאְתַדּבַ ק ָדא ּבְ ַההוא ַאֲהְדרוָתא ִאְתַדּבַ ַּוַדאי ּבְ ּ ּ רוִביםּ ִּאינון . ּא ִדּכְ

ְּוָהא אוִקיְמָנא ָרָזא ִדְכִתיב, ְּלֵעיָלא ַקְייִמין ַעל ָאּתְ ְוִניָסא י ְכָנַפִים סֹוְכִכים ְוָלא , ּ ּפֹוְרׂשֵ
י ְכָנַפִים ְסכוִכים ֶאָלא ַעל ָאּתְ ְוִניָסא ֲהוו ַקְייִמין ִתיב ְפרוׂשֵ ּּכְ ּ ּּ ּ.  

ָכל יֹוָמאִּזְמִנין ְיִדיָעאן ֲהוו ַסְלָקאן ּגַ י לֹון ְלֵעיָלא ּבְ ְּדַפְייהו וַפְרׂשֵ ּ ַּוֲהוו ִמְתָסְדָרן , ּ
פֹוְרָתא ּוֵמַחְפָיין ַעל ּכַ ָאּתְ ְוִניָסא ֲהוו ַקְייִמין, ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ָכל ֲאָתר ְדרוָחא ִעיָלָאה ֲהָוה , ּ ּּבְ ּ

ְרָייא אֵרי, ָאֵתי ְוׁשַ ַההוא ֲאַתר ְדׁשָ ַּוַדאי ּבְ יה ַמּמָ, ּ ָאּתְ ְוִניָסאִּאית ּבֵ ר ָנׁש . ּׁשו ְוַקְייָמא ּבְ ּבָ
ָרא ָעֵליה ְנִציצו ְדרוָחא ִדְלֵעיָלא, ִּאיהו ֵמַעְפָרא ְּוַעד ָלא ׁשָ ּ ּ ּ ׁשו, ּ יה ַמּמָ יָון . ֵּלית ּבֵ ּכֵ
ְרָיא ָעֵליה ְּדׁשַ ׁשו, ּ יה ַמּמָ ִּאית ּבֵ ׁשו ְוַקְייָמא. ּ יה ַמּמָ ְרָיא ָעֵליה ִאית ּבֵ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ ִקיוָמאּ ּ ּבְ ּ.  

ְלחֹודֹוי יָמא ָדא ּבִ א ֲחֵזי, ְוִאי ּתֵ ָלל, ֵּמחוְטָרא ְדֲאַהֹרן, ּתָ ׁשו ּכְ ָלא ַמּמָ ְּדִאיהו ָאָעא ּבְ ּ ּ ,
ִריך הוא ְזִעירו ְדרוָחא א ּבְ יה קוְדׁשָ ָדר ּבֵ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּ ִקיוָמא , ְּ ִקיוָמא ְוִאְתֲעִביד ּבְ ָּקִאים ּבְ ּּ ּ

ְרָיה וַמ יה ּבִ ּּבֵ ׁשוּ ך. ּּמָ ּכַ ְוָמה ָאָעא ְדָלאו אֹוְרֵחיה ּבְ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ָדר ּבֵ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ְּ

ַּחד ְזִעירו ְדרוָחא ּ ׁשו, ּ יה ַמּמָ ִקיוֵמיה ְוָהָוה ּבֵ ָּקִאים ּבְ ּ ּ ה ְוַקְייָמן . ּ רוִבים ְדִאינון ְקדוׁשָ ּּכְ ּ ּ ּ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַעל ַא ה ּכְ ְקדוׁשָ ּּבִ ּ הּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ַחת ּכַ

ִאין ָרֵאל ֲהוו ַזּכָ ָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ַאִפין, ּ ְדִביקו ַאִפין ּבְ רוִבים ֲהוו ְדִביַקן ּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ יָון ַדֲהוו , ּ ּּכֵ
ָּסְרִחין ֲהוו ִמְתַהְדִרין ַאָפְייהו ָדא ִמן ָדא א ֲהוו ַיְדֵעי. ּּ ָּהָכא ַאְפִליגו ַעּמוִדין ְדַעְלָמ, ֵּמּנָ ּ . אּ

ָנא א, ֲּאָבל ִבְתָנָנא ְדָקְרּבָ ִריך ַית ַעּמָ ד ּבָ ָחא ְוַכֲהָנא ּכַ י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא ַעל ּגַ ְוְבָקְרּבָ ִאינון . ּ ּּבְ
רוִבים ֵמַהְדָרן ַאְנִפין ָדא ִמן ָדא ְּתָלָתא ֲהוו ַיְדֵעי ָרָזא ִדּכְ ּ ֵעי , ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִּתיוְבָתא ִדְבנֹוי ּ.  

ָנאְתָנָנא  ִאין, ְּדָקְרּבָ ָרֵאל ַזּכָ ד ֲהוו ִיׂשְ ר , ּּכַ אֹוַרח ֵמיׁשַ ְּתָנָנא ֲהָוה ָסִליק ְלֵעיָלא ּבְ
קוְלִפין ִעטוָרא ּבְ ּּבְ אֹוַרח , ּ ָכל ַסְייֵפי ַעְלָמא ּבְ ִאי ִלְסַטר ִמְזָרח ִאי ִלְסַטר ַמֲעָרב אֹו ּבְ
ר ֲהָוה ָסִליק ֵדין ְרעוָתא ַקָייָמא ְלֵעיָלא , ֹמאָלאְוַכד ָלא ָסָטא ִלְיִמיָנא ְוִלׂשְ. ֵמיׁשַ ּּכְ ּ

יר ַחִביבו ַיּתִ ָרֵאל ּבְ עֹוָבִדין ְדִיׂשְ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ א ְוקוְדׁשָ ְּוַתּתָ ּ ּ ְּ.  

ִאין ָרֵאל ַזּכָ ד ֲהוו ִיׂשְ ָחא ּכַ י ַמְדּבְ ּבֵ ָנא ַעל ּגַ ָקְרּבָ א , ּּבְ י ֶאׁשָ ּבֵ ֲהָוה ִמְתֲחֵזי ַעל ּגַ
ָחא  ָחאְדַמְדּבְ ָנא ַעל ַמְדּבְ ִּדיוְקָנא ְדַאְרֵיה ְדָאִכיל קוְרּבָ ּ ּ ִאין ֲהוו ֲחָמאן , ּּ ְּוַכד ָלא ֲהוו ַזּכָ ּ

ָחא א ָרִביַע ַעל ַמְדּבְ ְלּבָ ִּדיוְקָנא ְדּכַ ּ ּּ.  

ֲעָתא ְדָזִקיף ְידֹוי ׁשַ א ּבְ ִריך ַית ַעּמָ ד ּבָ ֲהָנא ּכַ ּּכַ ִאין ְוִאְתַחזו, ְ ָרֵאל ַזּכָ ד ֲהוו ִיׂשְ ּּכַ ן ּ
ָלל ְוִאְתָרמו ְבֵחידו וִבְרעו, ְלָבְרָכא ָלא טֹוַרח ּכְ ְזִקיפו ּבְ ְּידֹוי ֲהוו ַזְקִפין ּבִ ּ ּ ּ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ּכְ

ְרָייא ֲעַלְייהו וִמְזָדְקָפן ִאינון ִמָגְרָמְייהו ּׁשַ ּ ּ ָרֵאל , ּ ּוְכֵדין ַכֲהָנא ֲהָוה ָיַדע ְדִאְתַחזון ִיׂשְ ּ ּ
ְוָבִריך , ְלָבְרָכא אּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ּלֹון ּבִ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1387דף [ -ּ

רֹוב טֹוַרח י ִאְזְדַקפו ְוָלא ָיִכיל ְלַאָרָמא לֹון ֶאָלא ּבְ ְּוָכד ְידֹוי ֲהֵוי ְיִקיָרן וְבטֹוָרח ַסּגִ ּ ּ ּ ,
ְרָייא ַעל ְידֹוי א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ֵדין ֲהָוה ָיַדע ִדׁשְ ָרֵאל ָלא ִאְתַחזון ִלְבָרָכה, ּּכְ ִגין . ְּוִיׂשְ ּבְ

ְע ְרָייא ַעל ְידֹויִּדְבׁשַ א ֲהָוה ַאְתָייא ְלׁשַ ִכיְנּתָ א ִדׁשְ ָעאן ְדִאינון , ּּתָ ל ִאינון ֶאְצּבָ ּּכָ ּ ּ
א ֲעַלְייהו וַפְרֵחי ְלִאְזָדְקָפא  ִכיְנּתָ ָלא ָלה ִלׁשְ ִדיוְקָנא ִעיָלָאה ֲהוו ַחָדאן ְבֵחידו ְלָקּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

רוִבי, ְּלֵעיָלא ָמה ַדֲהוו ַחָדאן ּכְ ּּכְ ּ ן ְלֵעיָלא, ּם ְדַהאי ַעְלָמאּ ּכֵ ָלא ָלה , ְּוָכל ׁשֶ ְּלָקּבְ
ְייהו ּבַ א ַעל ּגַ ִכיְנּתָ ִּלׁשְ ּ.  

ֵבִדים ְוגֹו)ז''שמות י(ְוָרָזא ָדא  ה ּכְ ֲעָתא , ַמאי ַטְעָמא. ' ִויֵדי ֹמׁשֶ ִגין ְדַהִהיא ׁשַ ּּבְ
ה ִאְתָייַקרו ְוָל ִאין ִוידֹוי ְדֹמׁשֶ ָרֵאל ָלא ֲהוו ַזּכָ ִּיׂשְ ּ ִּדְכִתיב ְלֵעיָלא , א ָיִכיל ְלַזְקָפא לֹוןּ ּ

ָרֵאל ְוגֹו)ז''שמות י( ֵני ִיׂשְ ַּוָיֹבא ֲעָמֵלק ְוִאְתָייְקרו ְידֹוי ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל , ּוְכֵדין'  ַעל ִריב ּבְ ּ
א, ְלַזְקָפא לֹון יל עֹוָנׁשָ ר ְוגֹוְוָהָיה ּכַ' ּ ַוִיְקחו ֶאֶבן ְוגֹו)ז''שמות י(ִּדְכִתיב . ַּעד ְדַקּבִ   .'ֲאׁשֶ

ַגְווָנא ָדא לוֵחי ַאְבָנא ַההוא ִזְמָנא ַדֲהוו , ּּכְ רוִבים ּבְ ָהָנא ְוַעל ָדא ּכְ ַגְווָנא ְדּכַ ּּכְ ּ ּ ּ ּ
ָדא ִקין ָדא ּבְ ַאְנִפין ִמְתָדּבְ ִאין ֲהוו ַאְנִפין ּבְ ָרֵאל ַזּכָ ִּיׂשְ ּ ִאין. ּ ֲּהוו ֵמַהְדִרין , ְּוָכד ָלא ֲהוו ַזּכָ

ַּאְנִפין ִאֵל ִאין ִאי ָלא)א דא מן דא''נ(ּין ֵמִאֵלין ּ ָרֵאל ַזּכָ   .ּ ְוַעל ָרִזין ִאֵלין ֲהוו ַיְדִעין ִאי ִיׂשְ

רוִבים ָרָזא ַחד ַקְייֵמי, ָרְבָיין, ּּכְ ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהו)א''הושע י(ִּדְכִתיב , ְּוֹכָלא ּבְ י ַנַער ִיׂשְ , ּ ּכִ
ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָר ך ּכָֹלא ּבְ ּוְבִגין ּכָ ּ ּּ ַחְדתוָתא. א ַקְייֵמיְ ָמה ְדִאְתַחֵדי ָדא ּבְ ּּכְ ָּהִכי ִאיהו , ּ

ך ַנַער ִאינון ֵנָעִרים. ּּכָֹלא ּוְבִגין ּכָ ת ֵנעוִרים ְדַקְייָמא ַעל ְתֵרין ֵנָעִרים , ְּ ְּוָרָזא ָדא ֵאׁשֶ
ַחְדתוָתא ִעיָלָאה   .ּּבְ

רוִבים ַאְנֵפי ִעָלֵאי ְוַאְנֵפי זוְטֵרי ַוַדאי ָהִכ ּּכְ ּ ּּ ַּאְנִפין ְטִמיִרין ְלֵעיָלא ְדָלא , ּי ִאינוןּּ ּ ּ
ּוְבִגיַנְייהו ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא וִמילֹוי ִדיָלה, ִאְתַגְלָיין ּ ּ ּ ּ ּ א, ּ ַּאֵפי זוְטֵרי ְלַתּתָ ָמה . ּ ּכְ

ָרָזא ֲחָדא ַקָייָמא א ּבְ פֶֹרת ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּכַ ְּדאֹוִקיְמָנא ּבַ ּ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּ ִּאֵלין . ֵאת ַהּשָׁ
רוִבים ָּרָזא ִדְתֵרין ּכְ א, ּ ַּחד ְדָכר ְוַחד נוְקּבָ ָמה , ּ ֲחִביבוָתא ּכְ ִאֵלין ּבַ ְּלֶמֱהֵוי ְדִביִקין ִאֵלין ּבְ ּּ ּ

ַמר ֲחָדא, ְּדִאּתְ א ּכַ ָאה ֵעיָלא ְוַתּתָ רוִבים ִבְכָלָלא ֲחָדא, ֵאת ְלַאְסּגָ   .ְּלֶמֱהֵוי ָרָזא ִדּכְ

ִתיב  ְמָחה'  ֵאת הּ ִעְבדו)'תהלים ק(ּכְ ׂשִ רוִבין, ּבְ ֶּחְדָווָתא ִדְתֵרין ּכְ ל ָמה , ְּדָהא ָרְבָיין. ּ ּכָ
אֵרי ְבַגַווְייהו)מאן( הֹון, ּ ְדׁשָ ָרְבָייא ְוַחֵדי ִעּמְ ִּאְתַהְדרו ַאְנפֹוי ּכְ אֵרי . ּּ יָון ְדׁשָ ְוָרָזא ָדא ּכֵ

אֵרי ִּאְתַהָדר ַנַער ְבֵחידו ְדֹכָלא, ֲּעַלְייהו ָמאן ְדׁשָ ּ ּ וִבְרעוָתאּ ִדיָנא , ּ ב ְדַאְתָייא ּבְ ַּאף ַעל ּגַ
ֶחְדָוה, ַעל ַעְלָמא אֵרי ֲעַלְייהו ִאְתַהָדר ּבְ יָון ְדׁשָ ַּנַער ְקִטיָרא ְבֵחידו ְוָעְלָמא ִאְתַהָדר , ּּכֵ

ַרֲחֵמי ַכך רוְגֵז)א ברתחי''נ(, ּבְ ּתְ יה ַנַער ְוִיׁשְ רוְגָזא ֵייתון ְלַגּבֵ ּ ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּוִיְתַהָדר , ּיהְּ
ָרְבָייא ְרֵמיה ּכְ ִוי ּגַ ֶחְדָוה ְוׁשַ ּּבְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ְבֵחידו, ּ ּּ.  

ָרְבָייא, ְּוַעל ָרָזא ְדִסְתָרא ָדא ר ּבְ ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהו ֵלית ְרִחימו ְוַחִביבו ּבָ י ַנַער ִיׂשְ ּּכִ ּ ּ .
ִתיב  ן נון ַנַער ֹלא ַיִמיׁש)ג''שמות ל(ּכְ ה, ּ ִויהֹוֻשַע ּבִ ָנא ְדֹמׁשֶ ּכְ ִגין . ֲּהָוה ָקִאים ּגֹו ַמׁשְ ּבְ

ְּדַההוא ֹאֶהל ה ֲהָוה, ּ א ֲהָוה ַאְתָייא. ֹּאֶהל ְדֹמׁשֶ ִכיְנּתָ ֲעָתא ִדׁשְ ּוְבׁשַ ַע , ּ ן ְיהֹוׁשֻ ּמָ ח ּתַ ּכַ ּתְ ִאׁשְ
ְּדִאיהו ַנַער ֵחידו וְרעו ְדֶחְדָוה ִויהֹוֻשַע ַאְנפֹוי ְדִסיֲה, ּ ּוִמָיד ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ָכל ָרִזין ּ ֹכָלא ּבְ ָּרא ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1388דף [ -ּ

ִּדיֵליה ָהִכי ֲהָוה ֵני, ּ ָנא ִאְתּבְ ּכְ יָון ְדָמׁשְ ן, ּּכֵ ּמָ ַע ְלֶמֱהֵוי ּתַ ֶּאָלא , ְָלא ִאיְצְטִריך ְיהֹוׁשֻ
ָרְבֵיי ְבֵחידו ַאְנִפין ּכְ ָדא ַאְנִפין ּבְ ַחִביבו ָדא ּבְ ְכֵחי ּבְ ּתַ ן וִמׁשְ ּמָ רוִבים ֲהוו ּתַ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ּ יָו. ּ ן ְוּכֵ

אֵרי ֲעַלְייהו ָלל, ְּדׁשָ ח ּכְ ּכַ ּתְ ִּמָיד ּכָֹלא ְבֵחידו ְוִדיָנא ָלא ִאׁשְ ּ.  

ָעא ְלַאְחָזָאה עֹוָבָדא  ָרֵאל ּבָ א ְדִיׂשְ ַעּמָ ִריך הוא ִדְרעוֵתיה ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

א לֹוט ֲע, ְלַתּתָ ְּלִאְתָעָרא ַרֲחֵמי וְלַאֲעָבָרא ִדיָנא ְדָלא ִיׁשְ ּ ָללּ ֶחְדָוה , ַּלְייהו ּכְ ִדיר ּבְ ִויהֹון ּתָ
יה ָעְלָמא ְדָאֵתי. ִּעּמֵ ָעְלָמא ֵדין וּבְ ִאין ִאינון ּבְ ַּזּכָ ִתיב . ּ מוֵאל )'ג' שמואל א(ּכְ ּ ְוַהָנַער ׁשְ

ֶרת ְוגֹו ִתיב ַנַער וְכִתיב . 'ֵמׁשָ מֹו)ט''תהלים צ(ּּכְ קֹוְרֵאי ׁשְ מוֵאל ּבְ ּ וׁשְ קול, ּ  ָהָיה ְּוָתֵניָנן ׁשָ
ה ְוַאֲהֹרן ֶנֶגד ֹמׁשֶ מוֵאל ּכְ ִתיב ַנַער. ּׁשְ ה ְוַאֲהֹרן ֲאַמאי ּכְ ֹמׁשֶ קול ִאיהו ּכְ ִּאי ׁשָ ְּדָהא , ּ

ה א ְזִעיָרא ְדֹמׁשֶ ין ִאינון ָלא ֲהָוה ָמֵטי ֲאִפילו ְלָדְרּגָ ה ַדְרּגִ ּמָ ּכַ ּּבְ ּ ּ קול , ּּ ן ְלֶמֱהֵוי ׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ
ַתְרָווְייהו   .ּּכְ

ֹכַהָניו)ט''תהלים צ(, ּאי ְקָרא ָהִכי הואֶּאָלא ַה ה ְוַאֲהֹרן ּבְ ה ִאיהו ְנִביָאה .  ֹמׁשֶ ֹּמׁשֶ
ָאר ְנִביַאָייא ל ׁשְ ַכָהֵני, ְּמֵהיָמָנא ִעיָלָאה ַעל ּכָ ל , ַאֲהֹרן ּבְ ֲהָנא ִעיָלָאה ַעל ּכָ ְּוִאיהו ּכַ

ָהֵני ַעְלָמא ָאר ּכַ א ְדָסִלי. ׁשְ ֲהָנא ַרּבָ ְּדָלא ֲהָוה ּכַ ַאֲהֹרןּ א ִעיָלָאה ּכְ ַדְרּגָ ָזָכה ַאֲהֹרן . ק ּבְ
הוָנה וְנבוָאה ִּלּכְ ּ ֲהָנא ַאֲחָרא, ָנִביא ְוֹכֵהן, ּ יָמא ַהא ְזַכְרָיה ּכֵֹהן . ָּמה ְדָלא ָזָכה ּכַ ְוִאי ּתֵ

ֲעָתא ֲהַוות ְוכו, ְוָנִביא ֲהָוה ַּהִהיא ְנבוָאה ְלׁשַ   )עד כאן מההשמטות(. 'ּּ

ֲעָתא ֲהָוה יבִּד, ְלׁשַ ה ֶאת ְזַכְרָיה)דברי הימים ב כד(, ְכּתִ ְוִאם . ּ ְורוַח ֱאֹלִהים ָלְבׁשָ
יה, ָּהא ִיְרְמָיהו, ּתֹאַמר יב ּבֵ ִּדְכּתִ יך)ירמיה א(, ּ ֶטן ְיַדְעּתִ ֶטֶרם ֱאָצְרך ַבּבֶ ָ ּבְ . ְוָהא ַאֲחָרִנין. ָ

ַאֲה ְלהו ָלא ָזכו ִלְנבוָאה ְוִלְכהוָנה ִעָלָאה ּכְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּּ ּ ּ בוָאה ִעָלָאה, ֹרןּ ּנְ ְּדָהא ַאֲהֹרן ָזָכה ּבִ ּ ּ ,
ֲהִני ַאר ּכַ ל ׁשְ ְלהו. ַעל ּכָ ְכהוָנה ַעל ּכֻ ָּזָכה ּבִ ּּ.  

בוָאה ּנְ ה ָזָכה ּבִ ְכהוָנה ִעָלָאה, ֹּמׁשֶ ׁש ּבִ ּמֵ ְּוׁשִ ַתְרַווְייהו. ּ מוֵאל ָזָכה ּבְ ּׁשְ ה ֲהָוה . ּ ַמה ֹמׁשֶ
ִריך הוא ָאִת, ָקֵרי א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּיב ֵליה ִמַידְּ יה. ּ ִתיב ּבֵ מוֵאל ּכְ ּאוף ׁשְ ּ  ֲהֹלא )שמואל א יב(, ּ

ְּקִציר ִחִטים ַהיֹום ֶאְקָרא ֶאל ְיָי ן קֹולֹות ְוגֹו' ּ א ִעָלָאה . 'ְוִיּתֵ ֲּאָבל ָלא ָסִליק ְלַדְרּגָ
ה ֹמׁשֶ ִריך הוא. ּכְ א ּבְ י קוְדׁשָ ּבֵ ְכהוָנה ּגַ ׁש ּבִ ּמֵ ַּמה ַאֲהֹרן ֲהָוה ְמׁשַ ּ מוֵאל ֲהָוה א, ְּ ּוף ׁשְ ּ

ִריך הוא א ּבְ ׁש ָקֵמי קוְדׁשָ ּמֵ ְּמׁשַ ַאֲהֹרן, ְּ א ִעָלָאה ּכְ מוׁשָ ׁשִ ֲּאָבל ָלא ָסִליק ּבְ ּ.  

  ]ב''ח ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

ּוִמָלה ָהִכי הוא ָלָתא ִאיּנון ַדֲהוֹו ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני. ּּ ּּתְ ְכהוָנה, ּ ׁשו ּבִ ּמְ ְּוׁשִ ה. ּ  ְוַחד, ַחד ֹמׁשֶ
מוֵאל, ַאֲהֹרן יך . ְּוַחד ׁשְ מוֵאל ֹלא ָמׁשִ יָמא ׁשְ ְְוִאי ּתֵ ְכהוָנה)א שמש''ס(ּ ֶּאָלא ַאֲחָרא , ּ ּבִ

ְכהוָנה ׁש ּבִ ּמֵ ֲּהָוה ְדׁשִ ּוַמּנו , ּ ִתיב, ָלאו ָהִכי. ִּיְרְמָיהו )ב''ח ע''דף קמ(ּ ִמן  )ירמיה א(, ְּדָהא ּכְ
ר  ֲע)ב''ט ע''ויחי רמ(ַהּכֲֹהִנים ֲאׁשֶ ׁש, ִמן ַהּכֲֹהִנים ֲהָוה. ָנתֹות ּבַ ּמֵ מוֵאל . ֲאָבל ָלא ׁשִ ּוׁשְ ּ

ׁש ּמֵ יֹוֵמי ְדֵעִלי ׁשִ ה ִזְמָנא ֲחָדא. ּּבְ ל ִאיּנון ז, ּוֹמׁשֶ ְּיֵמי ִמלוִאים' ּּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1389דף [ -ּ

מוֵאל ָזָכה ְלַנַער יב, ּׁשְ מוֵאל )שמואל א ב( .ְוַהַנַער ָנַער )שמואל א א(, ִּדְכּתִ ּ וׁשְ ּ
ֵרת אּוְבִג. ְמׁשָ ַהאי ַדְרּגָ ּין ְדַקְייָמא ּבְ ה ְוַאֲהֹרן, ּּ ֹמׁשֶ ַּוַדאי ִאיהו ּכְ , ַּמאן ְדָנִטיל ְלַהאי ַנַער. ּ

יה ין ִעָלִאין, ְּוָזֵכי ּבֵ ִאיּנון ַדְרּגִ ָּזֵכי ּבְ ּ ה ְוַאֲהֹרן, ּ הו ֹמׁשֶ ְּדַקְייִמן ּבְ ּ.  

רוִבים ִאיּנון ָזָהב ּּכְ ַמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ִגין ְדַנ, ּ ְטָרא ְדָזָהבּּבְ הו , ְּפֵקי ִמּסִ ְּוָלא ִאְתֲעָרב ּבְ
ֶסף ון ַאֲחָרא, ּכֶ ון ָזָהב ְיַרְקָרק, ְוָלא ּגֹוָ ָווִנין. ְּוָדא ִאיהו ּגֹוָ ן ִמְתָעְרִבין ּגְ ּכָ ִמׁשְ ָזָהב , ּבַ

ֲחָדא ַחד, ְָוֶכֶסף ְלֵמיַהך ּכַ ְּלֶמֱהֵוי ָרָזא ִדְלֵעיָלא ּבְ ֲה. ּ ת ְלֶמהֵוי ּבַ ּוְלֵמיַזל , ַּדְייהוּּתו ְנֹחׁשֶ
ל ִסְטִרין יַנְייהו ּכָ ֲחָדא, ּּבֵ ֹכָלא ּכַ ִלימו ּבְ ְכָחא ׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ת, ּ ִּדְכִתיב ָזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ ּ.  

ֲחָדא, ְוֶכֶסף ְלָזָהב, ָּזָהב ְדִאְתַהָדר ְלֶכֶסף. ָּדָבר ַאֵחר ָזָהב ָוֶכֶסף ִליל ּכַ , ְּוֹכָלא ִאְתּכְ
א ֲחָדא ּוְבדוְכּתָ ְווִנין ִאְתַהָדר. ּ ְתַלת ּגַ ד ִאְצְטִריך ְלֶחְדָווָתא ְוָלא ִדיָנא, ּּבִ ּּכַ ּ ד . ָזָהב, ְ ּכַ
ְקָפא ְדִדיָנא. ֶכֶסף, ְִאְצְטִריך ְלַרֲחֵמי ד ִאְצְטִריך ּתֻ ּּכַ ּ ת, ְ   .ְנֹחׁשֶ

ה ל ֹמׁשֶ ּכַ ת, ְּוַעל ָדא ִאְסּתָ ֹחׁשֶ עֹוָבָדא ִדְנַחׁש ַהּנְ יב , ּּבְ ה  )במדבר כא(ִּדְכּתִ ַּוַיַעׂש ֹמׁשֶ
ת ת, ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ ַההוא ְנֹחׁשֶ ַּוֲהָוה ָיַדע ֲאָתר ְדִהתוָכא ְדָזָהב ּבְ ּ ּ ָנא ִדיֵליה , ּ ִליׁשָ ִגין ְדָנָחׁש ּכְ ּּבְ ּ ּ

ָרף. ְּוַאְתֵריה ֲהָוה ָיַדע, ּהוא ה ְלך ׂשָ ִריך הוא ָלא ָאַמר ֵליה ֶאָלא ֲעׂשֵ א ּבְ ְָדָהא קוְדׁשָ ְּ ּ ּ ּ ּ ,
תְּוִאיהו ָאָתא  ת, ַוֲעַבד ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ ה ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ יב ַוַיַעׂש ֹמׁשֶ ְּדְכּתִ   .ַמאי ַטֲעָמא. ּ

א ֲהָוה, ֶּאָלא ֲאָתר ֲהָוה ָיַדע ִתיב, ְּוִעָקָרא ְדִמְלּתָ ַקְדִמיָתא ּכְ  )במדבר כא(, ְּדָהא ּבְ
ַלח ְיָי ָרִפים' ַּוְיׁשַ ְֹ ים ַהּשׂ ָחׁשִ ָעם ֶאת ַהּנְ ָרף )דברים ח(ּוְכִתיב , ּבָ ָרא ִדְלהֹון ָנָחׁש . ָנָחׁש ׂשָ ִּעּקָ

א ִויסֹוָדא ֵמַההוא ֲאָתר. ִּאיהו ָרׁשָ ָרא ְוׁשָ ה ֲהָוה ָיַדע ִעּקָ ּוְבִגין ְדֹמׁשֶ ּ ִמיך , ּ ְֲעַבד ָנָחׁש ְוִאְסּתְ

ֵנהֹון. ַמאי ַטְעָמא. ָּעֵליה ִליׁשָ ָרֵאל ָחְטאו ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ יב , ּ ר ָהָעם  ַוְיַדּבֵ)במדבר כא(ְּדְכּתִ
ה אֹלִהים וְבֹמׁשֶ ַלח ְיָי, ּּבֵ ְּוַעל ָדא ַוְיׁשַ ָרִפים' ּ ים ַהּשְׂ ָחׁשִ ָעם ֶאת ַהּנְ ה ָלא ָאַזל ֶאָלא . ּבָ ּוֹמׁשֶ ּ

ָרא ַתר ִעּקָ ת, ּבָ ְווָנא ְדִאְצְטִריך ֵליה, ַוֲעַבד ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ ַההוא ּגַ ּּבְ ּ ת , ְּ ְּדָהא ַאְתֵריה ְנֹחׁשֶ ּ
א ּבְ. ִּאיהו ה ִיְתֲעִבידְּוקוְדׁשָ ִּריך הוא ָלא ֲאַמר ֵליה ִמּמָ ּ ל ַוֲעַבד ֵליה , ְ ּכַ ה ִאְסּתָ ּוֹמׁשֶ ּ

ת ָמה ְדִאְצְטִריך ְלַאְתֵריה, ִמְנֹחׁשֶ ּּכְ יֵמהו ַעל . ְמָנָלן. ְּ ת ַוְיׂשִ ה ְנַחׁש ְנֹחׁשֶ יב ַוַיַעׂש ֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ּּ
ס ס. ַהּנֵ ימו ְדִאיהו . ַמאי ַעל ַהּנֵ ַּעל ַההוא ְרׁשִ ּ ּ   .ְּלֵעיָלאּ

ֵניָנן ת ַחִיל, ְוָהא ּתָ ַתר ָרָזא ְדֵאׁשֶ ָכל ֲאָתר ַהאי ָנָחׁש ַאְזָלא ּבָ ת ְזנוִנים , ּּבְ ּוַבְעָיא ֵאׁשֶ ּ
ַגְווָנא ִדיָלה ְרָמה ּכְ ְקָנא ּגַ ְּלִאְתּתַ ּ ת ַחִיל. ְוָלא ָיִכיַלת, ּ ימו ְוָאת ִדיָלה, ֵאׁשֶ ַּההוא ְרׁשִ ּ ּ ּ ,

ַההוא . ֵּזי ָלהְוָהִכי ִאְתָח', ִּאיהו ָאת ה יָמא ְוָאת ִדיָלה ִאיהו ּכְ ת ְזנוִנים ַההוא ְרׁשִ ֵּאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
ְווָנא  ן ְלֶמֱהֵוי ָהִכי)'א דאצטריך''נ(ּגַ ּקַ ְּוָאת ִדיָלה ק,  ְוָלא ִאְתּתָ ּ ָאת ִדיָלה )א''ב ע''קנ(', ּ ּ

ִתּקוָנא ְדָאת ה ְקָנא ּבְ ִּאְתּתַ נא למהוי הכי ולא אתתק' בההוא גוונא דה' א את ק''ס(', ּ
א)'את דילה אתתקנא בתקונא דאת ה ֵני ָנׁשָ ַגְווָנא ְדקֹוָפא ֵאֶצל ּבְ ַתר , ּ ּכְ ְּדַאְזָלא ּבָ

א ֵני ָנׁשָ ד ָהִכי, ּבְ ן ְלֶמְעּבַ ּקַ ה ַההוא ָנָחׁש. ְוָלא ִאְתּתָ ַגְווָנא ָדא ֲעַבד ֹמׁשֶ ּּכְ ַּעל ַההוא , ּ
ימו ְדִאְתָחֵזי ֵליה ְּרׁשִ ּ אְוָתִדיר ִאְתּתָ, ּ ן ְלַאְבָאׁשָ א , ְּוָעֵליה ָחב ָאָדם, ּקַ ְנּתָ ַרך ִמּגִ ְְוִאְתּתָ

ַגְווָנא ְדִדיוָרא ִדְלֵעיָלא, ְּדֵעֶדן ְּדֲהָוה ֲאָתר ִדיֹוֵריה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ אמרו המגיהים בהרבה העתקות (. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1390דף [ -ּ

נמצאות כתובות כאן השבעה היכלות ושבעה מדורות וכבר נדפסו בפרשת בראשית 
  )ח כי שם ביתם''דף ל

ִתיב  י יֹוִסי. ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א(ּכְ ַּההוא אֹור , ָאַמר ַרּבִ
י ַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִניז ְוִאיהו ִאְזָדַמן ְלַגּבֵ ִּאְתּגְ ּ ָמה ְדאוְקמוָה. ּּ ּּכְ ּ יב, ּ תהלים (, ִּדְכּתִ

ִדיק)צז ִדיק ַוַדאי . ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ָעְלָמא. ְסָתםַלּצַ ֵמׁש ּבְ ר יֹוָמא , ְּוַההוא אֹור ָלא ׁשִ ּבַ
ׁש ַיִתיר, ּוְלָבַתר ִאְתְגִניז. ַקְדָמָאה ּמֵ   .ְוָלא ׁשִ

  ]א''ט ע''דף קמ -' בזוהר חלק [

י ְיהוָדה אֹוֵמר ִניז ִמּכֹל , ַּרּבִ ָלא ָקִאים ָעְלָמא , ָוֹכל )א''ט ע''דף קמ(ִאְלָמֵלי ִאְתּגְ
ֲּאִפילו ִרְגָעא  ַהאי ַזְרָעא ְדָעִביד ּתֹוָלִדין וְזָרִעין ְוֵאיִבין, ֲחָדאּ ִניז ְוִאְזְדַרע ּכְ ֶּאָלא ִאְתּגְ ּ ּ ּ ,

יה ִאְתָקָיים ָעְלָמא ּוִמּנֵ ּ ָעְלָמא, ְְוֵלית ָלך יֹוָמא. ּ יה ּבְ ְּדָלא ָנִפיק ִמּנֵ ּוְמַקֵיים ּכָֹלא ְדֵביה , ּ ּ ּּ
ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ָּזן קוְדׁשָ ֵליְלָיאּוְבָכ. ְּ אֹוַרְייָתא ּבְ ַּחד חוָטא ָנִפיק , ּל ֲאָתר ְדָלָעאן ּבְ

ה, ֵּמַההוא אֹור ָגִניז יך ַעל ִאיּנון ְדָלָעאן ּבָ ְּוִאְתְמׁשִ ּ ּ יב, ְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  )תהלים מב(, ּ
י' ּיֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי יֹרה ִעּמִ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ אּיֹוָמא ְדִא. ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ָנא ְלַתּתָ ּכְ , ְתָקם ַמׁשְ

ִתיב  ַכן ָעָליו ֶהָעָנן)שמות מ(ָמה ּכְ י ׁשָ ה ָלֹבא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ּכִ ַמאי .  ְוָלא ָיכֹול ֹמׁשֶ
ּ ֵמַההוא ִסְטָרא ְדאֹור ַקְדָמָאה)א עמודא דעננא''נ(ַּחד חוָטא ֲהָוה . ֶהָעָנן ֶחְדָוה , ּ ְּדָנַפק ּבְ

ֹכָלא  אָעאַלת ְלַמׁשְ, )דכלה(ּּבְ ָנא ִדְלַתּתָ ּוֵמַההוא יֹוָמא . ּּכְ ֵלי. )קדמאה(ּ ֲאָבל , ָלא ִאְתּגְ
ָעְלָמא ׁש ּבְ ּמֵ א ָקא ְמׁשַ ּמוׁשָ ית, ּׁשִ ָכל יֹוָמא עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּוִאיהו ְמַחֵדׁש ּבְ ּ ּ.  

אֹוַרְייָתא י יֹוִסי ֲהָוה ָלֵעי ּבְ י ִחְזִק, ַרּבִ י ִיְצָחק ְוִרּבִ יה ַרּבִ ַּוֲהוו ִעּמֵ י ִיְצָחק. ָּיהּ , ָאַמר ִרּבִ
ָנא ּכְ ָּהא ֲחֵמיָנן ְדעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ַמִים ָוָאֶרץ, ּ ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ְדׁשָ ּּכְ ָערו ַחְבַרָייא , ּ ְּוָהא ִאּתְ ּ

ָרִזין ִדְלהֹון ְזִעירו ּּבְ פוֵמיה, ּ ר ָנׁש ְלֵמיַכל ּבְ ְּדָלא ָיִכיל ּבַ ּ ט ְיֵדיה ְלגֹו פוֵמיה , ּ ּוְלֵמיׁשַ ּ ּ ּּ
  .ְלִמְבַלעּו

י יֹוִסי ִּמִלין ִאֵלין ְנַסֵלק לֹון ְלגֹו , ָאַמר ִרּבִ ּ א)א לגביה''נ(ּ ּ ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ן , ּ ְּדִאיהו ְמַתּקֵ ּ
יִלין ְמִתיִקין ְבׁשִ א, ּתַ יָקא ַקִדיׁשָ ַמה ְדַאְתִקין לֹון ַעּתִ ּּכְ ְּוִאיהו , ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ
יִלין ְבׁשִ הו ֲאָתרְּד, ַאְתִקין ּתַ הו ִמְלָחא, ְלֵמיֵתי ַאֲחָרא, ֵּלית ּבְ ֵדי ּבְ ְּלִמׁשְ ר , ְּותו. ּ ְּדָיִכיל ּבַ

ֲאָרא ּתַ ל ִעדוִנין ְדָעְלָמא וְלִאׁשְ ִרסֹוי ִמּכָ ְלָמא ּכְ י וְלַאׁשְ ּתֵ ָּנׁש ְלֵמיַכל וְלִמׁשְ ּ ּ ּ ּוֵביה , ּ ּ
ן ִלְפֵניֶהם ַויֹאְכלו ַו)מלכים ב ד(, ִּיְתָקָיים ּ ְוִיּתֵ ְדַבר ְיָיּ   .'ּיֹוִתירו ּכִ

ין ',  ַוְיָי)מלכים א ה(, ָּפַתח ְוָאַמר לֹום ּבֵ ר לֹו ַוְיִהי ׁשָ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֹלֹמה ּכַ ָּנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ
ֵניֶהם ֹלֹמה ַוִיְכְרתו ְבִרית ׁשְ ִּחיָרם וֵבין ׁשְ י. ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ ַמר ּבְ ַּהאי ְקָרא ָהא ִאּתְ ', ֲאָבל ַוְיָי. ּ

ּכְ ֲחָדאִאְסּתַ א ּכַ ּמוָתא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִּאיהו וֵבי ִדיֵניה' ַוְיָי. ּ ּ ּ ַמאן ְדָיִהיב : ָנַתן, ָנַתן ָחְכָמה. ּ ּּכְ
ָנה ִלְרִחיֵמיה ָזא וַמּתָ ְּנִבְזּבְ ר לֹו. ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ִלימו ְדָחְכְמָתא, ּּכַ ּׁשְ עוְתָרא, ּ ָלם, ּּבְ , ּוִבׁשְ

ְלָטנו ּוְבׁשֻ ר לֹוֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ   .ּ ּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1391דף [ -ּ

ֹלֹמה ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ לֹום ּבֵ ִגין ַדֲהוֹו ַיְדֵעי ָדא ְלָדא. ַמאי ַטְעָמא, ַּוְיִהי ׁשָ ּּבְ ְּסִתימו , ּ
ְּדִמִלין ַדֲהוֹו ַאְמֵרי ַלל, ּּ הו ּכְ ָלא וְלִמְנַדע ּבְ ּכְ א ַאֲחָרִנין ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ְלִאְסּתַ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ ּ ּ ,

ָכל ִמלֹוי, ְּייהוּוְבִגיַנ ֹלֹמה ּבְ ִּאְתַהָדר ִחיָרם ְלאֹוָדָאה ִלׁשְ ּ.  

א לֹמה ַמְלּכָ ל ַוֲהָוה ָחֵמי, ׁשְ ּכַ ַההוא ָדָרא, ִאְסּתָ ְּדָהא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ל ָדִרין , ּּ ִלים ִמּכָ ְּדֲהָוה ׁשְ ּ
א ִעָלָאה, ַאֲחָרִנין ָּלא ֲהָוה ְרעוָתא ְדַמְלּכָ ּ ל , ּ ֵלי ָחְכָמה ּכָ ך ַעל ְיֵדיהְּדִיְתּגְ ּּכַ א ולא ''נ(, ְ

ַקְדִמיָתא)אתגליא ֵלי אֹוַרְייָתא ְדֲהָוה ְסִתיָמא ּבְ ּ ְדִאְתּגְ ּוָפַתח ָלה ִפְתִחין, ּ ּ ב . ּ ְוַאף ַעל ּגַ
יִמין ְדָזכו, ְּסִתיִמין ִאיּנון, ְּדָפַתח ר ְלִאיּנון ַחּכִ ּּבַ ּ הו, ּ ּוִמְתַגְמְגֵמי ּבְ ח , ּ ְוָלא ַיְדֵעי ְלִמְפּתַ

הו ּ פוָמאּּבְ ַגֵויה. ּ ְרָיא ּבְ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ ְּוָדָרא ָדא ְדַרּבִ ּ ּ ִגיֵניה , ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ְמעֹון י ׁשִ ְלָיין ִמִלין ְסִתיִמין ַעל ְידֹוי, ְּדַרּבִ ְּדִיְתּגַ ּ.  

יֵמי ָדָרא ַווְהָנא ַעל ַחּכִ ְבִקין ֲאִפילו ִרְגָעא , ֲּאָבל ּתַ ֵּהיך ׁשַ ּ י , ֲחָדאְ ְּלֵמיָקם ָקֵמי ְדַרּבִ
אֹוַרְייָתא ְמעֹון ְלִמְלֵעי ּבְ ָעְלָמא, ׁשִ ְמעֹון ָקִאים ּבְ י ׁשִ עֹוד ְדַרּבִ ָדָרא ָדא ָלא , ּּבְ ֲּאָבל ּבְ
י ָחְכְמָתא ֵמָעְלָמא ַלק ִאיהו, ִיְתְנׁשֵ ד ִיְסּתָ יִמין ִיְתַמֲעטון, ַּווי ְלָדָרא ּכַ ְוָחְכְמָתא , ְּוַחּכִ

  .י ֵמָעְלָמאִיְתְנׁשֵ

י ִיְצָחק ַּוַדאי ָהִכי ִאיהו, ָאַמר ִרּבִ ָאְרָחא, ּ יה ּבְ ְּדָהא יֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל ִעּמֵ ּוָפַתח , ּ
אֹוַרְייָתא ּפוֵמיה ּבְ ּ א, ּ ַּוֲחֵמיָנא ַעּמוָדא ַדֲעָנָנא ָנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּ ְוַחד ִזיֲהָרא ָזִהיר ּגֹו , ּ

ָּדִחיְלָנא ְד. ַּעּמוָדא ר ָנׁשּ ָאה ִאיהו ּבַ י ַאִמיָנא ַזּכָ ִּחילו ַסּגִ ַהאי , ּ ְּדָהִכי ִאְזָדַמן ֵליה ּבְ ּ ּ
  .ָעְלָמא
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ה ֹמׁשֶ יה ּבְ ִתיב ּבֵ ל ָהָעם ֶאת ַעּמוד ֶהָעָנן עֹוֵמד ֶפַתח ָה)שמות לג(, ַּמה ּכְ ּ ְוָרָאה ּכָ ֹאֶהל ּ
ֲחוו ִאיׁש ֶפַתח ָאֳהלֹו ּתַ ל ָהָעם ְוִהׁשְ ְּוָקם ּכָ ה. ּ ְּדִאיהו ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא , ֵּיאֹות הוא ְלֹמׁשֶ ּ

ל ְנִביֵאי ָעְלָמא ילו אֹוַרְייָתא ַעל טוָרא ְדִסיַני, ִּעָלָאה ַעל ּכָ ְּוָדָרא ַההוא ְדַקּבִ ּ ּ ּ ְּוָחמו , ּ
בוָראן ּבְ ה ּגְ ין ְוַכּמָ ָמה ִנּסִ אּּכַ ָדָרא ָדא. ִמְצַרִים ְוַעל ַיּמָ י , ֲּאָבל ָהָכא ּבְ ְּזכוָתא ִעָלָאה ְדַרּבִ ּּ

ְמעֹון ָקא ָעִביד ין ַעל ְידֹוי, ׁשִ ָאַמר , ּ וְתֵכֶלת)שמות כה) (ב''ט ע''דף קמ(. ְלִאְתֲחָזָאה ִנּסִ
י ִיְצָחק א ְדִגינֹוָסר, ַרּבִ ֵכֶלת ֵמַההוא נוָנא ְדַיּמָ ּּתְ ּ ּ ְּדִאיהו ּבְ, ּ ַּעְדֵביה ִדְזבולוןּ ּ ּ ְְוִאְצְטִריך . ּ

ון ָנא ְלִאְתֲחָזָאה ַהאי ּגֹוָ ּכְ ְווָנא ָדא ְלעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ּּגַ ּ.  

ין ַמִים )בראשית א(, ָּפַתח ְוָאַמר ִים ִוְיִהי ַמְבִדיל ּבֵ תֹוך ַהּמָ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְ ּ
ּשֵׁ. ָלָמִים ֵרי ּבַ ָמאָלא ִאיהו, ִניַהאי ְרִקיַע ִאְתּבְ ְטָרא ִדׂשְ ְּדעֹוָבָדא ָדא ִמּסִ ּ ּ ְנָייָנא . ּ ּוְביֹוָמא ּתִ

ָמאָלא ְּדִאיהו ְסָטר ׂשְ ם, ּ יִהּנָ יה ּגֵ ֵרי ּבֵ ָמאָלא, ִּאְתּבְ ְּדִאיהו ָנִפיק ִמּגֹו ִהּתוָכא ְדנוָרא ִדׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ְכָלא ון ּתִ ה ּגֹוָ ּוְבַיָמא ִאְצְטַבע ּבָ ְּדִאיהו ּכוְרְסָי, ּ ּ ּ   .ּיא ְדִדיָנאּ
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ְטָרא ִדיִמיָנא ְּוָנִטיל ַהאי יֹוָמא ַמִים ַדֲהוֹו ִמּסִ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ְּוִאיּנון ַמִים ַדֲהוֹו ִמּסִ ּ ָלא , ּ
ִני יֹום ׁשֵ לו ֶאָלא ּבְ ִּאְתּגַ יֹוָמא ִדיֵליה. ּּ ּּבְ ֵלי ַמִים, ּ ֶּאָלא ִאְתַחָלף, ָלא ִאְתּגְ ִליל , ּ ִגין ְדִאְתּכְ ּּבְ

ָדא, ָדאָּדא ּבְ ם ָדא ּבְ ּסַ יָתא ְנהֹוִרין , ּאֹור ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה. ְּוִאְתּבָ ל ׁשִ ְּנִהירו ַקְדָמָאה ִמּכָ
א ֲהָוה. ִּאיהו ִסְטָרא ְדֶאּשָׁ יב, ְּוַהאי אֹור ּבְ ָרֵאל ְלֵאׁש)ישעיה י(, ִּדְכּתִ .  ְוָהָיה אֹור ִיׂשְ

ְטָרא ִדיִמיָנא ֲה ָרֵאל ִמּסִ ְּוַההוא אֹור ְדִיׂשְ ּ א, ָוהּ ֶאּשָׁ ִליל ּבְ   .ִאְתּכְ

יָתא יֹוִמין ׁש עֹוָבָדא ְדַמִים, ַּמִים ִאיהו, ְּויֹוָמא ַקְדָמָאה ֵמִאיּנון ׁשִ ּמֵ ֶּאָלא , ְּוָלא ׁשִ
ְטָרא ְדֵאׁש, ּעֹוָבָדא ְדאֹור ְּדִאיהו ִמּסִ ּ ִני, ּ ְּדִאיהו יֹום ׁשֵ ִריך הוא . ּ א ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרא ָעְל לֹום, ָמאָלא ּבָ לֹום ֲהָוה ּכָֹלא, ֶּאָלא ַעל ׁשָ ּוְבֹאַרח ׁשָ ל ַמה . ּ יֹוָמא ַקְדָמָאה ּכָ
ְטָרא ְדַחְבֵריה ָעֵבד, ַּדֲעַבד ִּמּסִ ִסְטָרא ְדיֹוָמא ַקְדָמָאה ֲעַבד ַההוא . ּ ְנָייָנא ּבְ ּיֹוָמא ּתִ ּ
ה, ּאוָמָנא ׁש ּבָ ּמֵ עֹוָבָדא ְדַחְב, ְּוׁשִ ׁש ּבְ ּמֵ ְּדָכל ַחד ׁשִ ִלילו ָדא , ְלַאֲחָזָאה, ֵּריהּ ְּדָהא ִאְתּכְ ּ ּ

ָדא ִליָתָאה. ּבְ ִסְטָרא ְדַתְרַווְייהו, יֹוָמא ּתְ ֲּהָוה ּבְ ָמן, ּ ּוֵביה ֲהָוה ַאְרּגָ ִתיב, ּ י , ְּוַעל ָדא ּכְ ּכִ
ִליָתָאה יֹוָמא ּתְ ֵרי ִזְמֵני ּבְ י טֹוב ּתְ   .טֹוב ּכִ

ֵכֶלת ְנָייָנא, ּתְ בִאְצְטַב, ָּדא יֹוָמא ּתִ ְווִנין סוָמק ְואוָכם' ע ּבְ ּּגַ ּסוָמק ִאיהו , ּוְתֵכֶלת. ּ ּ
ִּדיֵליה ׁש, ּ ְנָייָנא ַמּמָ א, ִּמיֹוָמא ּתִ ון ֶאּשָׁ ֵעין ּגֹוָ ון ְדַדֲהָבא, ְּוָדא ִאיהו ֱאלִהים, ּכְ , ְּוָיִרית ּגֹוָ

ְווָנא ֲחָדא ְּדֹכָלא ּגַ ון סוָמק. ּ א ָנִפיק ִמּגֹו ַההוא ּגֹוָ ֶכְלּתָ ּּתְ אְו, ּ ִאְתְרַחק , ַכד ָנִחית ְלַתּתָ
ון סוָמק א, ּּגֹוָ ְּוָעאל ּגֹו ַההוא ֲאָתר ְדִאיהו ַיּמָ ּ ְכָלא, ּ ון ּתִ ַּההוא סוָמָקא ָעֵייל . ְוִאְצְטַבע ּגֹוָ ּ

א ון ִדיֵליה, ּגֹו ַיּמָ ְּוִאְתַחָלׁש ּגֹוָ ּ ְכָלא, ּ ֲּאָבל ָלאו ִאיהו , ְּוָדא ִאיהו ֱאלִהים, ְּוִאְתַהָדר ּתִ
ַקְדָמָאהּתַ יָפא ּכְ   .ּקִ

ון ָדא ָנִפיק ֵמִהּתוָכא ְדסוָמָקא, ּאוָכם ּּגֹוָ ּ ּ ִהּתוָכא , ּ א ּבְ ך ְוִאְתַחָלׁש ְלַתּתָ ד ִאְתֲהּתָ ּּכַ ּ ְ

ְּדזוֲהָמא א, ּ ון סוָמק, ְוָנִחית ְלַתּתָ ְּוָנִפיק ֵמַההוא זוֲהָמא ּגֹוָ ּ יָפא, ּ ּקִ ּוִמּגֹו , ִּמזֹוֲהָמא ּתַ
יָפא ּקִ ּ ִאְתַהָדר ְלאוָכם,ּזוֲהָמא ּתַ ְּוֹכָלא ֵמַההוא סוָמָקא ַקְדָמָאה . ּ ּ ך)א עלאה''ס(ּ . ְ ִאְתֲהּתָ

ִני ּשֵׁ ֵרי ּבַ   .ְוַהאי ִאְקֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ְּוָכל ָדא ִאְתּבְ

יר ְַהאי אוָכם ִאיהו ָחׁשוך ַיּתִ ּ ּ ון ִדיֵליה ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ ְּדָלא ִאְתָחֵזי ּגֹוָ ּ ּּבוִציָנא ַקִד. ּ א ּ יׁשָ
ון אוָכם ָחׁשוך, ָהִכי ָאַמר ְְדַהאי ּגֹוָ ּ ּ ָאן ֲאָתר ִאְצְטַבע, ּ ך . ּבְ ד ַההוא סוָמָקא ִאְתֲהּתָ ְֶאָלא ּכַ ּ ּ ּ

ְכָלא גֹו ּתִ ְווִנין, ּבְ הֹוֵמי, ְּוִאְתָעְרבו ּגַ ך ִהּתוָכא ְדזוֲהָמא ְלגֹו ּתְ ִּאְתֲהּתָ ּ ּ ן , ְ ּמָ ְוִאְתָעִביד ִמּתַ
ָמה. ֶרֶפׁש ָוִטיט ּ ַוִיְגְרׁשו ֵמיָמיו ֶרֶפׁש ָוִטיט)ישעיה נז( ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ ּוִמּגֹו ַההוא ִטיָנא . ּ ּ

ָּנַפק ַההוא ָחׁשוך ְדִאיהו אוָכם, ִּדְתהֹוֵמי ּ ּ ּ יר, ְּ ְְוָלא אוָכם ֶאָלא ָחׁשוך ַיּתִ ּ ֲּהָדא הוא , ּּ
ך ַעל ְפִני ְתהֹום)בראשית א(, ִדְכִתיב ּ ְוֹחׁשֶ ִגין ְדָגֶוון ִדיֵליה ָחׁשוך, ְךֲאַמאי ִאְקֵרי ֹחׁשֶ. ְ ְּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ְרָיין יך ַאְנֵפי ּבִ ְּוַאְחׁשִ ְּוָדא ִאיהו סוָמק ְואוָכם. ְ ּ י טֹוב, ּ ִני ּכִ ּשֵׁ ִתיב ּבַ ּוְבִגין ָדא ָלא ּכְ ּ.  

  ]א''נ ע''דף ק -' בזוהר חלק [

יָמא ִתיב , ְוִאי ּתֵ ה טֹוב ְמֹאד ָדא ַמְלָאך)בראשית א(ְוָהא ּכְ ְ ְוִהּנִ ֶותּ ְוָהָכא ַאָמְרּתְ ,  ַהּמָ
י טֹוב ִגיִניה ּכִ ַמר ּבְ ְּדָלא ִאּתְ ֶּאָלא ָרָזא ְדָרִזין ָהָכא. ּ ֶות ִאיהו טֹוב , ּ ְּדָהא ַוַדאי ַמְלָאך ַהּמָ ּ ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1393דף [ -ּ

ֵני ָעְלָמא ַיְדֵעי ִדימותון ְוִיְתַהְדרון ְלַעְפָרא. ַמאי ַטְעָמא. ְמֹאד ל ּבְ ִגין ְדָהא ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ יִא, ּ ין ְוַסּגִ
ִתיוְבָתא ְלָמאֵריהֹון ִּאיּנון ִדְמַהְדֵרי ּבְ ּ ּ ִגין ְדִחילו ָדא, ּּ ּּבְ ּ יה, ּ יִאין . ְּוַדֲחֵלי ְלֶמחֵטי ַקּמֵ ַסּגִ

א ִּמּגֹו ְדַתְלָיא ְרצוָעה ְלָקַמְייהו, ַּדֲחֵלי ִמן ַמְלּכָ ּ ר ָנׁש. ּ י ּבַ ָמה ָטָבא ַהִהיא ְרצוָעה ְלַגּבֵ , ּּכַ
ְּדַעְבַדת לֹון ָטִבין  יִטיןּ ְדָקא ֵיאֹות, ְוָקׁשִ ָאְרַחְייהו ּכַ ִנין ּבְ ּוְמַתּקְ ה טֹוב ְמֹאד. ּ . ְּוַעל ָדא ְוִהּנֵ

ה טֹוב, ָּרָזא ְדָרִזין )א''נ ע''דף ק(. ְּמֹאד ַוַדאי א ְוִהּנֵ ְּדאֹוִליְפָנא ִמּגֹו ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ָּדא , ּ
ַּמְלָאך ַחִיים ְות, ְמֹאד. ְ ְָדא ַמְלָאך ַהּמָ ירְּד, ּ ֶות ִאיהו טֹוב . ִּאיהו ַיּתִ ֲּאַמאי ַמְלָאך ַהּמָ ְ

ִריך הוא ָעְלָמא. ְמֹאד א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ֶּאָלא ּכַ ְּ ן ַעד ָלא ֵייֵתי ָאָדם, ּ ּקַ , ּּכָֹלא ֲהָוה ִמְתּתָ
א ְדַהאי ָעְלָמא ְּדִאיהו ַמְלּכָ ּ ֵרי ָאָדם. ּ יָון ְדִאְתּבְ ֹאַר, ּּכֵ ן ּבְ ּקָ ֲהָדא , ח ְקׁשֹוטֲּעַבד ֵליה ִמְתּתַ

בֹונֹות )קהלת ז(, ּהוא ִדְכִתיב ר ְוֵהָמה ִבְקׁשו ִחּשְׁ ה ָהֱאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ָיׁשָ ר ָעׂשָ ּ ֲאׁשֶ
ים ר, ַרּבִ א ְדֵעֶדן, ּוְלָבַתר ָסַרח, ֲּעַבד ֵליה ָיׁשָ ְנּתָ   .ְּוִאְטִריד ִמּגִ

ַאְרָעא ן ֵעֶדן ִאיהו ּבְ ִאיּנון ְנִטיָען ְד, ּּגַ ָּנִטיַע ּבְ ִריך הואּ א ּבְ ָּנַטע ֵליה קוְדׁשָ ּ ָמה , ְּ ּכְ
ּ ַוִיַטע ְיָי)בראשית ב(ְדַאּתְ ָאֵמר  ֶדם' ּ ֵעֶדן ִמּקֶ ן ּבְ ִלים, ֱאלִהים ּגַ ָמא ׁשְ ׁשְ ִּאיהו ָנַטע ֵליה ּבִ ּ ,

ַגְווָנא ִעָלָאה ְלֵעיָלא ּּכְ ְלהו. ּ ְּוָכל ִדיוְקִנין ִעָלִאין ּכֻ ּ ּּ ָמן וִמְתַצְייָרן ּבְ, ּ ן ֵעֶדן ְּמֻרּקְ ַהאי ּגַ
א רוִבים, ִּדְלַתּתָ ן ִאיּנון ּכְ ְּוַתּמָ ָלה . ּ א ִמַדֲהָבא אֹו ִמּמִ ְגִליפֹוי ִדְבֵני ָנׁשָ ִליִפין ּבִ ָּלאו ִאיּנון ּגְ ּ ּ ּ
ְלהו ְנהֹוִרין ִדְלֵעיָלא, ַאֲחָרא ֶּאָלא ּכֻ ּ ּּ ָמא, ּ ִציוָרא ְמֻרּקְ ִליִפין וִמְתַצְייִרין ּבְ ּּגְ ּּ  עֹוָבֵדי ְיֵדי, ּ

ִריך הוא א ּבְ ִלים ְדקוְדׁשָ ָמא ׁשְ ּאוָמָנא ִדׁשְ ּ ּ ּ ן, ְּ ּמָ ָקן ּתַ ְּוֻכְלהו ְמֻחּקְ ְּוָכל ִדיוְקִנין ְוִציוִרין . ּ ּ ּּ
ן, ְּדַהאי ָעְלָמא ּמָ ְלהו ִמְתַצְייָרן ּתַ ּּכֻ ּ ן, ּ ּמָ ִליָפן וִמְתַחְקָקן ּתַ ּוּגְ ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ּ.  

יןַּוֲאָתר ָדא  ִּאיהו ָמדֹוָרא ְלרוִחין ַקִדיׁשִ ּ ין ִאיּנון ְדָאתו ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ּּבֵ ּ ין ִאיּנון , ּ ּּבֵ
ְּדָלא ָאתו ְלַהאי ָעְלָמא ְּוִאיּנון ִדְזִמיִנין ְלֵמיֵתי ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ן . ּ ׁשָ ְלהו רוִחין ִמְתַלּבְ ּּכֻ ּ ּ

ַגְווָנא ְד ין ְוּגוִפין וַפְרצוִפין ּכְ ְלבוׁשִ ּּבִ ּ ּ ּ ִזיו ְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ַהאי ָעְלָמאּ ן ּבְ ּמָ ָלן ּתַ ּכְ ּוִמְסּתַ ּ ,
  .ַּעד ְדַאְתָיין ְלַהאי ָעְלָמא

ן ּמָ ֲעָתא ְדַנְפֵקי ִמּתַ ׁשַ ִטין ִאיּנון רוִחין, ְלֵמיֵתי ְלַהאי ָעְלָמא, ּּבְ ִּמְתַפּשְׁ ּ ֵּמַההוא ּגוָפא , ּ ּ
ן א ְדַתּמָ ּוְלבוׁשָ ּ ין ּבְ, ּ ׁשִ א ְדַהאי ָעְלָמאּוִמְתַלּבְ ּגוָפא וִבְלבוׁשָ ּ ּ ַהאי , ּ ְּוַעְבִדין ִדיוֵריהֹון ּבְ ּּ

א ְוגוָפא ָדא, ָעְלָמא ְלבוׁשָ ּּבִ ּ ְּדִאיהו ִמִטָפה ְסרוָחה, ּ ּ ּ ּּ.  

ְּוַכד ָמֵטי ִזְמֵניה ְלֵמיַהך וְלָנְפָקא ֵמַהאי ָעְלָמא ֶות , ְּ ְָלא ָנִפיק ַעד ְדַהאי ַמְלָאך ַהּמָ ּ
יט ֵליה  א ְדגוָפא ָדאַּאְפׁשִ ְּלבוׁשָ ּ ּ ט ַהאי ּגוָפא ֵמַההוא רוָחא. ּ יָון ְדִאְתָפּשַׁ ּּכֵ ּ ּ ַעל ְיֵדי , ּּ

ֶות ְְדַההוא ַמְלָאך ַהּמָ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ַההוא ּגוָפא ַאֲחָרא ִדְבִגְנּתָ א ּבְ ׁשָ ַּאְזָלא וִמְתַלּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
ד ָאֵתי ְלַהאי ָעְלָמא יט ּכַ ְּדִאְתְפׁשִ ְּוֵלית ִחדו ְלרוָח. ּ ן, אּ ַההוא ּגוָפא ְדַתּמָ ר ּבְ ּּבַ ּ ְּוַחֵדי ַעל , ּ

ט ֵמַהאי ּגוָפא ְדַהאי ָעְלָמא ְּדִאְתָפּשַׁ ּ ִלים, ּּ א ַאֲחָרא ׁשְ ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ַגְווָנא ְדַהאי , ְּוִאְתָלּבַ ּּכְ
ָרִזין ִעָלִאין,  ָעְלָמא)א דההוא''נ( ל ְלִמְנַדע ּבְ ּכַ ּוֵביה ָיִתיב ְוָאִזיל ְוִאְסּתָ ּ ּ ּה ְדָלא ָיִכיל ַמ, ּ

גוָפא ָדא ַהאי ָעְלָמא ּבְ ָלא ּבְ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1394דף [ -ּ

א ְדַההוא ָעְלָמא ַההוא ְלבוׁשָ ְמָתא ּבְ ת ִנׁשְ ׁשַ ְּוַכד ִאְתַלּבְ ּ ּ ָמה ִעדוִנין, ּ סוִפין , ּּכַ ָמה ּכִ ּּכַ
ן ּמָ ִּדיָלה ּתַ ִרים ְלגוָפא ָדא. ּ ַּמה ּגָ יה רוָח, ּ א ּבֵ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ יט . אּ ֲּהֵוי ֵאיָמא ַההוא ְדַאְפׁשִ ּ

ין ִאֵלין ֵּליה ְלבוׁשִ ּ ְרָיין. ּ ִריך הוא ָעִביד ִטיבו ִעם ּבִ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יט ֵליה ְלַבר , ְּ ְּדָלא ַאְפׁשִ ּ
ין ִאֵלין ָּנׁש ְלבוׁשִ יִרין ְוָטִבין ֵמִאֵלין, ּ ין ַאֲחָרִנין ַיּקִ ַּעד ְדַאְתִקין ֵליה ְלבוׁשִ ּ ּ ּ.  

ר ְלִא ּיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמאּבַ ֵליָמָתא ְלָמאֵריהֹון, ּ ִתיוְבָתא ׁשְ ְּדָלא ָאַהְדרו ּבְ ּ ְּדַעְרִטיָלִאין , ּּ
ן, ָּאתו ְלַהאי ָעְלָמא ּמָ ְּוַעְרִטיָלִאין ְיתובון ּתַ י ַאֲחָרִנין. ּ ִכּסוָפא ְלַגּבֵ ְמָתא ַאְזָלא ּבְ , ְּוִנׁשְ

ַלל ין ּכְ ְּדֵלית ָלה ְלבוׁשִ ּ ָדַנ, ּ ם ִדְבַאְרָעאְוִאּתְ יִהּנָ ַההוא ּגֵ ּת ּבְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ִּמּגֹו ַההוא ֶאּשָׁ ּ ּ .
הֹון ִדְמַצְפְצֵפי ְוַסְלֵקי ְּוִאֵלין ִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא, ְּוִאית ִמּנְ ּ ׁשוָבה, ּ ְייהו ּתְ ִלּבַ ִבי ּבְ ְּדַחׁשְ ּ ,

ּוִמיתו ד ָלה, ּ ְּוָלא ָיִכילו ְלֶמְעּבַ ִּאֵלין ִאְתָדנו ּתַ. ּ ּ םּ ֵגיִהּנָ ן ּבְ ּוְלָבַתר ְמַצְפְצֵפי ְוַסְלִקין, ּמָ ּ.  

  ]ב''נ ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ְריֹוִהי ִריך הוא ִעם ּבִ א ּבְ ָמה ַרֲחָמנוָתא ְדקוְדׁשָ ָּחֵמי ּכַ ּ ּ יר, ְּ ְּדֲאִפילו ְדִאיהו ַחָייָבא ַיּתִ ּ ּ ּ ּּ ,
ׁשוָבה ׁשוָבה ָיִכיל ְלֶמְעּבַ)ב''כ ע''ויקרא ר(ְוָלא , ְּוִהְרֵהר ּתְ ַוַדאי, ּוִמית, ּד ּתְ ל , ַּהאי ּבְ ְמַקּבֵ

א ׁשוָבה, עֹוְנׁשָ ָלא ּתְ ַּעד ְדָאִזיל ּבְ ׁשוָבה. ּ ד ּתְ ֵוי ְלֶמְעּבַ ְּלָבַתר ַההוא ְרעוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ ָלא , ּ
א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ּמֵ ַּאְעִדיַאת ִמּקַ ִריך הוא ַאְתִקין ְלַההוא ַחָייָבא דוְכ, ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ אְ , ּתָ

אֹול ָמדֹוָרא ִדׁשְ ׁשוָבה, ּּבְ ן ְמַצְפְצָפא ּתְ א . ְּוַתּמָ י קוְדׁשָ ּמֵ ְּדָהא ַההוא ְרעוָתא ָנִחית ִמּקַ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִזיִזין , ְ ל ּגְ א לבתר דקביל עונשיה ההוא רעותא טבא דשוי ''ס(ְּוָתַבר ּכָ

עד ההוא חייבא למעבד תשובה סלקא קמי מלכא עילאה ולא אעדיאת מתמן 
דקודשא בריך הוא אתקין לההוא חייבא דוכתא במדורת שאול וכדין ההוא ריעותא 

ם)נחתא מקמי קודשא בריך הוא ותברת כל גזיזין יִהּנָ ּוָמֵטי ְלַההוא , ּ ְדַתְרֵעי ָמדֹוֵרי ּגֵ ּ
ן ּמָ ֲּאָתר ְדַההוא ַחָייָבא ּתַ ּ יה, ּ ּוָבַטׁש ּבֵ ִמְל, ּ ַער ֵליה ַההוא ְרעוָתא ּכְ ְּוִאּתְ ּ ּ ּוְכֵדין . ַּקְדִמיןּ

ְמָתא )ב''נ ע''דף ק(ְמַצְפְצָפא  אֹול, ַהִהיא ִנׁשְ ְּלַסְלָקא ִמּגֹו ָמדֹוָרא ִדׁשְ ּ.  

א א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ּמֵ ְּוֵלית ְרעוָתא ָטָבא ְדִיְתֲאִביד ִמּקַ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ָאה ִאיהו ַמאן , ּ ַּזּכָ
י ָמאֵר ִּדְמַהְרֵהר ִהְרהוִרין ָטִבין ְלַגּבֵ ד לֹון, ּיהּ ב ְדָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ְּדַאף ַעל ּגַ א , ּ ּקוְדׁשָ

ִאילו ָעִביד ִריך הוא ָסִליק ֵליה ְרעוֵתיה ּכְ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ֲּאָבל ְרעוֵתיה ְלִביׁש. ָּדא ְלָטב. ְ ר . ָלא, ּ ּבַ
ִּהְרהוָרא ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּ ּ ּ.  

ִּאיּנון ְדָלא ִהְרָה ׁשוָבהּ ּרו ּתְ אֹול, ּ י ִלׁשְ ן ְלָדֵרי ָדִרין, ַנְחּתֵ ּמָ ָּעַלְייהו . ְּוָלא ַסְלֵקי ִמּתַ
ִתיב אֹול לא ַיֲעֶלה)איוב ז(, ּכְ ן יֹוֵרד ׁשְ ָלה ָעָנן ַוֵיַלך ּכֵ ְ ּכָ ּ ִתיב . ּ  )שמואל א ב(ַעל ַקְדָמֵאי ּכְ

אֹול ַוָיַעל' ְיָי ֵּמִמית וְמַחֶיה מֹוִריד ׁשְ ּ ּ.  

ם, ּי ְיהוָדהָאַמר ַרּבִ י ְדֵגיִהּנָ ִּדיָנא ְדעֹוְנׁשֵ ּ ן , ָהא אֹוִליְפָנא, ּ ּמָ ְּדִאיהו ְלֵמיָדן ּתַ ּ
ְּלַחָייַבָיא ם, ּ נוָרא ְדֵגיִהּנָ ַּעל ָמה ִאְתָדנו ּבְ ּ ּ ם ִאיהו נור ָדִליק ְיָמֵמי ְוֵליֵלי. ּ יִהּנָ ֶּאָלא ּגֵ ּ ּ ּ ,

נוָרא ַגְווָנא ְדַחָייַבָיא ִמְתַחְמָמן ּבְ ּּכְ ּּ ֵמי אֹוַרְייָתא, ּ ְדֵיֶצר ָהָרעּ ר ַעל ִפְתּגָ ָכל . ְּלֶמְעּבַ ּבְ
ֵיֶצר ָהָרע ָמן ּבְ ִּחמוָמא ְוִחמוָמא ְדִאיּנון ִמְתַחּמְ ּ ּ ם, ּ ָּהִכי ִאּתֹוַקד נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1395דף [ -ּ

ָעְלָמא ַכח ֵיֶצר ָהָרע ּבְ ּתְ ַפְנָקא ְד, ִזְמָנא ֲחָדא ָלא ִאׁשְ ְּדֲאִעילו ֵליה ּגֹו ּגוׁשְ ּ ּ ּ , ַפְרְזָלאּּ
א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ּּבְ ם, ְּוָכל ַההוא ִזְמָנא. ּ ָבה נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּּכָ ַלל, ּ . ְוָלא ִאּתֹוַקד ּכְ

ַּאְהָדר ֵיֶצר ָהָרע ְלַאְתֵריה יה, ּ ארו ַחָייֵבי ָעְלָמא ְלִאְתַחְמָמא ּבֵ ּׁשָ ם , ּּ ֲאִרי נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּׁשָ ּ
ֲחִמימו ְדּתוְקָפא ְדֵיֶצר ָהָרע ְדַחָייַבָיאְּדָהא ּגֵ, ְלִאּתֹוְקָדא ם ָלא ִאּתֹוַקד ֶאָלא ּבְ ּיִהּנָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ּוְבַההוא ֲחִמימו ּ ם ִאּתֹוַקד ְיָמֵמי ְוֵליֵלי, ּ ּנוָרא ְדֵגיִהּנָ ִכיך, ּ   .ְְוָלא ׁשָ

ם יִהּנָ ְבָעה ִפְתִחין ִאיּנון ַלּגֵ ּׁשִ ן, ּ ּמָ ְבָעה ָמדֹוִרין ִאיּנון ּתַ ְּבָעה ִזיֵני ַחָייִבין ִאיּנוןׁשִ. ְּוׁשִ ּ :
ִלַיַעל. ַרע ע. חֹוֵטא. ּּבְ ִחית. ָרׁשָ ם. ָיִהיר. ֵלץ. ַמׁשְ יִהּנָ ְּוֻכְלהו ָלֳקְבַלְייהו ִאית ָמדֹוִרין ַלּגֵ ּ ּ ,

ְדָקא ֲחִזי ֵליה ל ַחד ְוַחד ּכַ יה ַההוא ַחָייָבא. ּּכָ א ְדָחָטא ּבֵ ּוְכפום ַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ין ָהִכי ַיֲהִב, ּ
ם ֵגיִהּנָ   .ֵּליה ָמדֹוָרא ּבְ

ּוְבָכל ָמדֹוָרא וָמדֹוָרא ִּאית ַמְלָאך ְמָמָנא ַעל ַההוא ֲאָתר, ּ חֹות ְיָדא ְדדוָמה, ְ ּּתְ ה . ּ ְוַכּמָ
יה ְּדַדְייִנין לֹון ְלַחָייַבָיא, ֶּאֶלף ְוִרּבֹוא ִעּמֵ ּ ַההוא , ּ ָמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה ּבְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּּכָ ּ ּ

ןָּמדֹוָרא ְד ּמָ ם )מטי להאי גיהנם דלתתא, א אשא דגיהנם דלעילא''ס(. ִּאיהו ּתַ א ְדֵגיִהּנָ ּ ֶאּשָׁ
א ם ִדְלֵעיָלא, ְלַתּתָ א ְדֵגיִהּנָ ָּמֵטי ִמּגֹו ֶאּשָׁ ּ א, ּ ם ִדְלַתּתָ יִהּנָ ּוָמֵטי ְלַהאי ּגֵ , ְוִאּתֹוַקד, ּ

ֲערו ְדֲחִמימו ְדַחָייַבָיא ַההוא ִאּתְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְרַמְייהו ּגֹו ֵיֶצר ָהָרעְּדָקא ְמַח, ּ ְּוָכל ִאיּנון , ְּמֵמי ּגַ
ן ּמָ   .ָּמדֹוִרין ְדִליִקין ּתַ

ם ֵגיִהּנָ ן ְדִאְקרון , ֲאָתר ִאית ּבְ ּמָ ין ּתַ ְּוַדְרּגִ  צֹוָאה )א''ח ע''פנחס רנ', ה ב''רס, א''ב ע''רנ(ּ
ָמִתין, רֹוַתַחת ן ִאיהו זוֲהָמא ְדִנׁשְ ְּוַתּמָ ּ ִּאיּנון ְדִמְתַל, ּ ל זוֲהָמא ְדַהאי ָעְלָמאּ ְּכְלָכן ִמּכָ ּ .

ָנן ְוַסְלִקין ּוִמְתַלּבְ ּ ן, ּ ּמָ ָאַרת ַההוא זוֲהָמא ּתַ ּתְ ְּוִאׁשְ ין ְדִאְתְקרון צֹוָאה , ּ יׁשִ ין ּבִ ְּוִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ ּ
ִּאְתָמָנן ַעל ַההוא זוֲהָמא, רֹוַתַחת ְלָטא. ּ ם ׁשַ ַההוא זוֲהָמא, ְּונֹוָרא ְדֵגיִהּנָ ּּבְ ָאַרתּ ּתְ   .ּ ְדִאׁשְ

ִדיר, ְּוִאית ַחָייִבין חֹוַבְייהו ּתָ ִּאיּנון ְדִמְתַלְכְלָכן ּבְ ּ ְייהו, ּ ָנן ִמּנַ ֹלא , ְּוָלא ִאְתַלּבְ ּוִמיתו ּבְ ּ
ׁשוָבה ְּוָחטו ְוֶהחִטיאו ַאֲחָרִנין, ּּתְ ִדיר, ּ י ְקַדל ּתָ רו ָקֵמי ָמאִריהֹון , ַּוֲהוו ְקׁשֵ ְּוָלא ִאְתּבָ

ַהאי ָעְל ַההוא זוֲהָמא)ב''צ ע''וישב ק(ִּאֵלין . ָמאּבְ ן ּבְ ּמָ ּ ִאְתָדנו ּתַ ּ ּ , ּוְבַהִהיא צֹוָאה רֹוַתַחת, ּ
ן ְלָעְלִמין ּמָ ִלין ָאְרַחְייהו ַעל ַאְרָעא. ְּדָלא ָנְפִקין ִמּתַ ִּאיּנון ִדְמַחּבְ ּ ׁשו ִליָקָרא , ּ ְּוָלא ַחׁשְ

ַהאי ָעְלָמא ל ִאיּנון ִא, ְּדָמאֵריהֹון ּבְ ן ְלָדֵרי ָדִריןּּכָ ּמָ ְּתָדנו ּתַ ּ ן, ּ ּמָ   .ְוָלא ַנְפֵקי ִמּתַ

י י וְבַחּגֵ ֵתי וְבַיְרֵחי וִבְזַמּנֵ ּבָ ׁשַ ּּבְ ּ ַכך, ּ ּתְ ַההוא ֲאָתר נוָרא ִאׁשְ ְּבְ ּ ְּוָלא ִאְתָדנו, ּ ֲאָבל ָלא , ּ
ן ּמָ ַאר ַחָייִבין ְדִאית ְלהו ַנְייָחא, ַנְפֵקי ִמּתַ ׁשְ ּּכִ ּ ל ִאיּנון ִד. ּ ּּכָ תֹות וְזָמֵניּ ּבָ ְּמַחְלֵלי ׁשַ ְוָלא , ּ

ַלל י ִליָקָרא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ִגין ְלֵמָטר לֹון, ַּחְייׁשֵ ַפְרֶהְסָיא, ּבְ ֶּאָלא ְמַחְלֵלי ּבְ ָמה ְדִאיּנון , ּ ּּכְ ּ
ַהאי ָעְלָמא ֵתי וְזָמִני ּבְ ּבָ ַההוא ָעְלָמא, ָּלא ַנְטֵרי ׁשַ ָּהִכי ָנֵמי ָלא ַנְטִרין ֵליה ּבְ ֵלית לֹון ְו, ּ

  .ַנְייָחא

י יֹוִסי יָמא ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ְרַחְייהו, ָלא ּתֵ ַעל ּכָ ם ּבְ ֵגיִהּנָ ן ּבְ ּמָ ֵתי וְזָמִני ּתַ ּבָ ֶּאָלא ַנְטֵרי ׁשַ ּ ּ .
י ְיהוָדה ִּאֵלין ִאיּנון עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ ְּדָלא ִאְתְפָקדו, ּ ת , ּּ ּבָ ְּדָלא ַנְטֵרי ׁשַ

ְרַחְייהו, ַהאי ָעְלָמאּבְ ַעל ּכָ ן ּבַ ּמָ ַּנְטֵרי ֵליה ּתַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1396דף [ -ּ

  ]א''א ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

ד יֹוָמא ִאְתַקָדׁש ָתא ּכַ ּבְ ָכל ַמֲעֵלי ׁשַ ָכל ִאיּנון  )א''א ע''דף קנ(ָכרֹוִזין , ּּבְ ָּאְזִלין ּבְ
ם ְּסִליקו ִדיָנא ְדַחָייַבָיא: ָּמדֹוִרין ְדֵגיִהּנָ ּ ּ ּ א ַאְתָיאְּדָהא , ּ א ַקִדיׁשָ , ְּויֹוָמא ִאְתַקָדׁש, ַּמְלּכָ

ין ַעל ּכָֹלא ְּוִאיהו ַאּגִ ָלקו. ּ ּוִמַיד ִדיִנין ִאְסּתָ ּ ְּוַחָייַבָיא ִאית לֹון ַנְייָחא, ּּ וכל אינון (. ּ
א ואפילו עובדי כוכבים ''נ(מחללי שבתות וזמני בפרהסיא דינין סלקין מנייהו 

ּ ֲאָבל נוָרא ))תי וזמני תמן נטרין בעל כרחםומזלות דלא אתפקדו למיטר שב
ך ּכַ ּתְ ם ָלא ִאׁשְ ְְדֵגיִהּנָ ת ְלָעְלִמין, ּ ּבָ ֵּמָעַלְייהו ְדָלא ַנְטֵרי ׁשַ ֲאֵלי . ּ ם ׁשָ יִהּנָ ְּוָכל ַחָייֵבי ּגֵ

ָנא ִאֵלין ְדֵלית לֹון ַנְייָחא, ָּעַלְייהו ַּמאי ׁשְ ל ַחָייִבין ְדָהָכא, ּ ִּמּכָ ּיהֹון ְדִדיָנא ִּאיּנון ָמאֵר. ּ
ְייִבין לֹון ִריך הוא, ּתַ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְפרו ּבֵ ִּאֵלין ִאיּנון ַחָייִבין ְדּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ְּוָעְברו ַעל אֹוַרְייָתא , ּ

ָלא ן, ּּכֻ ּמָ ת ּתַ ּבָ ִגין ְדָלא ַנְטרו ׁשַ ּּבְ ך ֵלית ְלהו ַנְייִחין ְלָעְלִמין, ּ ִגין ּכַ ּּבְ ְ.  

ְל ְּוִאיּנון ַחָייִבין ּכֻ ּ ְייהו, הֹוןּ ָּנְפִקין ִמדוְכּתַ ּ הו, ּ ְּוִאְתְייִהיב לֹון ְרׁשו ְלֵמיַהך ְלֵמֱחֵמי ּבְ ְּ .
ֵמיה ַסְנִטִרי ּוַמְלַאך ַחד ִדי ׁשְ ּ ָּאִזיל ְוַאִפיק ְלַההוא ּגוָפא ִדְלהֹון, ֵאל''ְּ ּ ּ ְּוָעִייל ֵליה , ּ

ם יִהּנָ ְּלֵעיֵניהֹון ְדַחָייַבָיא, ַלּגֵ ּ ן ֵליה ְד, ּ ְּוַחּמָ ְמָתא ֵלית ָלה ַנְייָחא , ַּסְלָקא ּתֹוָלִעיןּ ְּוִנׁשְ
ם נוָרא ְדֵגיִהּנָ ּּבְ ן. ּ ּמָ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייַבָיא ְדּתַ ּּ ָּסֲחִרין ְלַההוא ּגוָפא, ּ ּוַמְכִריֵזי ָעֵליה, ּ ָּדא , ּ

ִּאיהו ְפַלְנָיא ַחָייָבא ּ ְּדָלא ָחִייׁש ִליָקָרא ְדָמאֵריה, ּ ּ ק, ּ יה ּבְ ַפר ּבֵ ִריך הואּּכָ א ּבְ ּוְדׁשָ ְוָכַפר , ְּ
ָלא ָכל אֹוַרְייָתא ּכֻ ֵרי, ַּווי ֵליה, ּּבְ ּסוָפא ָדא, ְּוָלא ֵייֵתי ְלִדיָנא ָדא, ָּטב ְדָלא ִיְתּבְ ּוְלּכִ ּ ּ ,

יב )א''ב ע''רי(ֲּהָדא הוא  י )ישעיה סו( ,ִּדְכּתִ י ּכִ ִעים ּבִ ים ַהפֹׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ ּ ּ
ר ׂשָ ה ְוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ם לא ִתְכּבֶ ם לא ָתמות ְוִאּשָׁ ּתֹוַלְעּתָ ם ֹלא ָתמות. ּ י תֹוַלְעּתָ , ּּכִ

ה. ִּמן ּגוָפא ם לא ִתְכּבֶ ְמָתא, ְוִאּשָׁ ר. ִמן ִנׁשְ ׂשָ ְּוָהיו ַדי ָראֹון, ְּוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ַעד , ּ
ן ּמָ ם ְדּתַ ְּדָכל ַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ּ ַּדי ְרִאָיה ָדא, ִּיִיְמרון, ּ ּ.  

י יֹוִסי ָאַמר ַּוַדאי ָהִכי הוא, ִרּבִ ָלא, ּ ת ִאיהו ָלֳקֵבל אֹוַרְייָתא ּכֻ ּבָ ִגין ְדׁשַ ּּבְ ּ ְואֹוַרְייָתא , ּ
ִגין ְדָעְברו ַעל ֵאׁש ְדאֹוַרְייָתא, ִאיִהי ֵאׁש ּּבְ ּ ם ָדִליק, ּ ָּהא ֵאׁש ְדֵגיִהּנָ ִכיך , ּ ְְדָלא ׁשָ ּ
  . ְלָעְלִמיןֵּמָעַלְייהו

י ְיהוָדה ָתא, ָּאַמר ַרּבִ ּבְ ד ָנִפיק ׁשַ ְָאֵתי ַההוא ַמְלָאך, ְלָבַתר ּכַ ּוְמַהֵדר ַההוא ּגוָפא , ּ ּ ּ
ְרַווְייהו, ְּלִקְבֵריה ָדנו ּתַ ְּוִאּתְ ָּדא ְלִסְטֵריה ְוָדא ְלִסְטֵריה, ּ ּ עֹוד ְדגוָפא ַקָייָמא , ְּוָכל ָדא. ּ ּּבְ ּ ּ

ַּעל ּבוְרֵייה לְּדָה, ּ יָון ְדגוָפא ִאְתַאּכָ ּא ּכֵ ל ִאֵלין ִדיִנין, ּ ֵּלית ֵליה ְלגוָפא ּכָ ּ א , ּּ ְּוקוְדׁשָ
ִריך הוא  ּּבְ יה)תהלים עח(ְ ִתיב ּבֵ ל ֲחָמתֹו ּכְ   .ּ לא ָיִעיר ּכָ

ל ַחָייִבין ְדָעְלָמא ּּכָ ְייפֹוי ּגֹו ִקְבָרא, ּ ָכל ׁשַ ִלים ּבְ עֹוד ְדגוָפא ׁשְ ּּבְ ִּאְתָדנו ּגוָפא , ּ ּ ּ
ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ְּורוָחא ל ַחד ִדיָנא ּכַ ּּכָ ל. ּ יָון ְדגוָפא ִאְתַעּכָ ּּכֵ ַכך, ּ ּתְ ְִדיָנא ְדרוָחא ִאׁשְ ּ ּ ַמאן . ּ

ְְדִאְצְטִריך ְלָנְפָקא ּוַמאן ְדִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ָעַלְייהו ַנְייָחא. ָנִפיק, ּ ּ ּוַמאן . ִאית לֹון ַנְייָחא, ְּ
ְְדִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ִק חֹות ַרְגֵלי ְדַצִדיַקָייאּ ְּטָמא ְוַעְפָרא ּתְ ּ ל ַחד ְוַחד. ּ ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ּכָ , ּּכַ

  .ִּאְתָעִביד ֵליה
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1397דף [ -ּ

ָמה ָטב לֹון, ְּוַעל ָדא ִדיֵקי, ּכַ ין ְלּצַ ין ְלַחָייֵבי, ּבֵ ְּלֶמהֵוי ּגוָפא ִדְלהֹון ָדִביק , ּּבֵ ּ ּ
ַאְרָעא ָלא ּגֹו ַעְפָרא ִלְזַמ, ּבְ י, ן ָקִריבּוְלִאְתַעּכְ ל ַההוא ִזְמָנא ַסּגִ ִקיוָמא ּכָ ְּוָלא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּ ּ ,

ִדיר א ְורוָחא ּתָ ִגין ְלִאְתְדָנא ּגוָפא ְוַנְפׁשָ ּּבְ ּ ָעְלָמא. ּ ל ַצִדיק ְוַצִדיק ּבְ ְּדָהא ֵלית ָלך ּכָ ּ ְּ ,
ְּדֵלית ֵליה ִדיָנא ְדִקְבָרא ּ ּ ִגין ְדַההוא ַמְלָאך ִדְמָמָנא ַעל ִק. ּ ּּבְ ּ ְוָדן , ָּקִאים ַעל ּגוָפא, ְבֵריְּ

ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ך. ֵּליה ּבְ ְִאם ַלַצִדיִקים ּכַ ה, ּ ה ְוַכּמָ ּמָ   .ְלַחָייִבים ַעל ַאַחת ּכַ

ַעְפָרא ֵלי ּבְ ל ְוִאְתּבְ ּוְבִזְמָנא ְדגוָפא ִאְתַעּכָ ּ ַכך ִמּכָֹלא, ּ ּתְ ָּהא ִדיָנא ִאׁשְ ְ ר ֵמִאיּנון , ּ ּּבַ
ָמְתהֹון ְלַההוא ֲאָתר ִעָלָאה ְדִאְתָחֵזי , ְּדָעְלָמאֲחִסיֵדי ַקָייִמין  ְּדִאיּנון ִאְתָחזון ְלַסְלָקא ִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָעְלָמא, לֹון ּוְזִעיִרין ִאיּנון ּבְ ּ.  

ל ִאיּנון ֵמִתין ְדָעְלָמא ּּכָ ָלא, ּ ְלהו ֵמִתין ַעל ְיֵדי ְדַמְלָאָכא ְמַחּבְ ּּכֻ ּ ר ִאיּנון ְדֵמִתין , ּ ּּבַ ּ
ַאְרָעא  אּבְ וכל , וכולהו מתין על ידי דמלאכא מחבלא דאיהו מלאך המות(, ַּקִדיׁשָ

ֶּאָלא ַעל ְיֵדי ְדַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמי ,  ָלא ֵמִתין ַעל ְידֹוי)אינון מתין די בארעא קדישא ּ ּ
ַאְרָעא ִליט ּבְ ְּדׁשַ ּ.  

י ִיְצָחק ה וְלַאֲהֹרן , ִאי ָהִכי, ָאַמר ַרּבִ ָבָחא ִאיהו ְלֹמׁשֶ ַּמאי ׁשְ הו , ּוִמְרָיםּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ּ
ָלא', ּ ַעל ִפי ְיָי)במדבר לג דברים לה( ְְדִאֵלין ָלא ִמיתו ַעל ְיֵדי ְדַההוא ַמְלָאך ְמַחּבְ ּ ּ ּ ְוַאת , ּּ

ָרֵאל, ַאָמְרּתְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּדכוֵלי ָעְלָמא ִאיּנון ְדִמיתו ּבְ ּ ּ ּ ּ   .ָּלא ֵמִתין ַעל ְידֹוי ְדָדא, ּ

  ]ב''א ע''קנדף  -' בזוהר חלק [

ָּהִכי הוא ַוַדאי, ֵּליה )ב''א ע''דף קנ(ָאַמר  ה ַאֲהֹרן וִמְרָים, ּ ָבָחא ְדֹמׁשֶ ּוׁשְ ּ יר , ּ ֲהָוה ַיּתִ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ א, ִמּכָ ְּדִאיּנון ִמיתו ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ ה ַאֲהֹרן וִמְרָים ְלַבר , ּ ְּדֹמׁשֶ ּ

א ִמיתו ֵּמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָלאְּוֻכְלה, ּ ּו ִמיתו ַעל ְיֵדי ְדַההוא ְמַחּבְ ּ ּ ה ְוַאֲהֹרן , ּ ר ִאיּנון ֹמׁשֶ ּּבַ
ִריך הוא, ּוִמְרָים א ּבְ ְּדָלא ִמיתו ֶאָלא ַעל ְיֵדי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ַאְרָעא . ּ ֲּאָבל ִאיּנון ְדֵמִתין ּבְ ּ

א ָלא, ַּקִדיׁשָ ָּלא ֵמִתין ַעל ְיֵדי ְדַההוא ְמַחּבְ ְּדָהא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ, ּ ְרׁשו ּ ּא ָלא ַקְייָמא ּבִ ּ
ְלחֹודֹוי, ַאֲחָרא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְרׁשו ְדקוְדׁשָ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ְּ ּ.  

ִתיב נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ְוגֹו)ישעיה כו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ִיְחיו ֵמֶתיך ְנֵבָלִתי ְיקומון ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ ּ ּ ָּ' .
ִָיְחיו ֵמֶתיך ַאְרָעא ַקִד, ּ ִּאֵלין ְדֵמִתין ּבְ ּ אּ ְּדִאיּנון ֵמִתין ִדיֵליה, יׁשָ ּ ּ ְּדָלא , ְוָלא ֵמַאֲחָרא, ּ

ַלל ן ִסְטָרא ַאֲחָרא ּכְ ּמָ ְלָטא ּתַ ִתיב ֵמֶתיך, ׁשַ ְָוַעל ָדא ּכְ ְּנֵבָלִתי ְיקומון. ּ ִּאיּנון ְדִמיתו , ּ ּ ּ
ַאְרָעא נוְכָרָאה ַאֲחָרא ָלא, ּּבְ ַּעל ְיֵדי ְדַההוא ְמַחּבְ ּ.  

ְּוַעל ָדא ִאְקרון ְנ א, ֵבָלהּ ַמּשָׂ ָאה ּבְ ּאוף ִאיּנון ְדֵמִתין ְלַבר ֵמַאְרָעא , ַמה ְנֵבָלה ְמַטּמְ ּ ּ
א א, ַּקִדיׁשָ ַמּשָׂ ּ ְוַעל ָדא ִאיּנון ְנֵבָלה)א במגע''נ(. ְמַטְמִאין ּבְ ִחיָטה ְדִאיְפִסיל. ּ ל ׁשְ , ּּכָ

ְטָרא ַאֲחָרא, ִאְקֵרי ְנֵביָלה ִחיָטה ָהא ִאיִהי ִמּסִ ִגין ׁשְ ְרָיא ָעָלה ּו, ּבְ ִּמַיד ְדִאיְפִסיל ׁשַ ּ ּ
ּוְבִגין ְדִאיִהי ִדיֵליה. ִסְטָרא ַאֲחָרא ּ ּ ְרָיא ָעָלה ִאְקֵרי ְנֵבָלה, ּ א כשמו כן ''ס(ְּוָרָזא ָדא . ְּוׁשַ

מֹו וְנָבָלה ִעּמֹו)שמואל א כה( ,ָּנָבל הוא )הוא   .ּ ְוָנָבל ׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1398דף [ -ּ

ְרָיא ָכל ֲאָתר ְדִאיהו ׁשַ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ְרָיא. ֵרי ְנֵבָלהִאְק, ּ ְּמנוָול ָדא ָלא ׁשַ ֲאָתר , ּ ֶּאָלא ּבְ
ְּפִסילו ִחיָטה ְדַאְפִסיל, ּ ְּוַעל ָדא ׁשְ ָּהא ִדיֵליה הוא, ּ ּ ֵמיה, ּ ך. ְּוִאְקֵרי ַעל ׁשְ ְוְבִגין ּכַ ֵמִתין , ּ

א ְּדִאיּנון ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ חֹות ְרׁשו ַאֲחָרא, ּ ְרָיא ָעַלְייהו ִס, ּּתְ ִּאְקרון , ְטָרא ַאֲחָראְּוׁשַ
  .ְנֵבָלה

נו ׁשֹוְכֵני ָעָפר ָּהִקיצו ְוַרּנְ ַּדְייִרין ְדִמיִכין, ׁשֹוְכֵני, ּ ּוַמאן ִאיּנון. ְוָלא ֵמִתין, ּ ְּדִמיִכין . ּ
ְּדִאיּנון ָלא ֵמִתין, ְּדֶחְברֹון ֶּאָלא ְדִמיִכין, ּ ִויָעה. ּ הו ּגְ ִתיב ּבְ ְּוַעל ָדא ּכְ ַמאן ְדָגַוו, ּ , עּּכְ

יה ִקיוָמא ְלַאְנֲעָרא ְּוִאית ּבֵ ּאוף ָהִכי ִאיּנון ד. ּ ּזוֵגי ְדֶחְברֹון' ּ ְּדִמיִכין ִאיּנון ְוָלא ֵמִתין, ּ ּ ,
ִאיּנון ּגוִפין ִדְלהֹון ִקיוַמְייהו ּבְ ְּוֻכְלהו ַקְיימו ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִניִזין, ּ ֵני , ְוַיְדֵעי ִסְתִרין ּגְ ָאר ּבְ יר ִמּשְׁ ַיּתִ

א ִניִז. ָנׁשָ ן ֵעֶדן ִאיּנון ּגוִפין ִדְלהֹוןּגְ ן ּגֹו ִפְתָחא ְדּגַ ּמָ ּין ֲהוֹו ּתַ ּ ּ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ׁשֹוְכֵני ָעָפר, ּ ּ .
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָמַתְייהו ּבְ ל ִאיּנון ְדַנְפקו ִנׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ ּ ּ ּ ָּלא ָנִפיק ַעל ְיֵדי ְדַההוא , ּ ּ

ָלא ן, ְמַחּבְ ּמָ ְלָטא ּתַ ּא ַעל ְיֵדי ְדַמְלָאָכא ְדַרֲחֵמיֶּאָל, ְוָלא ׁשַ א ַקְייָמא , ּ ְּדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ַעְדֵביה   .ּּבְ

וָבא ִיּשׁ ָלא, ֲּאָתר ִאית ּבְ יה ַההוא ְמַחּבְ ְלָטא ּבֵ ְּדָלא ׁשַ ּ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו , ּ ּ
ן ּמָ ן, ְלַאֲעָלא ּתַ ּמָ ְּוָכל ִאיּנון ְדַדְייֵרי ּתַ אַּעד ְד, ָלא ֵמִתין, ּ ְרּתָ ְְוֵלית ָלך . ָנְפִקין ְלַבר ִמּקַ

ן ּמָ ל ְדַדְייִרין ּתַ ר ָנׁש ִמּכָ א, ְּדָלא ֵמִתין, ּּבַ ֵני ָנׁשָ ַאר ּבְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ֵמִתין ּכִ ֲאָבל ָלאו , ּ
ָמָתא ָמָתא. ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ִדיר ּבְ ִגין ְדָלא ַיְכִלין ְלֵמיַתב ּתָ ֶּאָלא ִאֵלין ָנְפִקין, ּּבְ ין ְּוִאֵל, ּ
ְלהו ֵמִתין, ָעאִלין ְּוַעל ָדא ּכֻ ּּ.  

ָלא ן ַההוא ַמְלָאך ְמַחּבְ ּמָ ְלָטא ּתַ ְַמאי ַטְעָמא ָלא ׁשַ יָמא ְדָלא ַקְייָמא . ּ ִּאי ּתֵ ּ
ְרׁשוֵתיה ּּבִ ְרׁשו ַאֲחָרא, ּ א ְדָלא ַקְייָמא ּבִ ָּהא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ַההוא ֲאָתר ֲאַמאי , ּוֵמִתין, ּּ ּּבְ
הִאי. ָלא ֵמִתין ִגין ְקדוּשָׁ יָמא ּבְ ַגְווָנא ְדֶאֶרץ , ּ ּתֵ ָכל ִיׁשוָבא ּכְ ה ּבְ ְקדוׁשָ ֵּלית ֲאָתר ּבִ ּ ּ

ָרֵאל יָמא. ִיׂשְ ְבָרא ְדָבֵני ָלה, ְוִאי ּתֵ ִגין ַההוא ּגַ ּּבְ ּ יר . ּ א ֲהוֹו ִדְזכוֵתיהֹון ַיּתִ ֵני ָנׁשָ ָמה ּבְ ּּכַ ּ
י ִיְצָחק. ִּמִדיֵליה ַמ, ָאַמר ַרּבִ   .ְעָנא ְוָלא ֵאיָמאֲאָנא ָלא ׁשְ

ְמעֹון י ׁשִ ִאילו ֵליה ְלַרּבִ ָּאתו ׁשָ ּ ְלָטא ָעֵליה ַמְלָאך , ָאַמר לֹון, ּּ ְַוַדאי ַההוא ֲאָתר ָלא ׁשַ ּ ּ ּ
ֶות ר ָנׁש ְלָעְלִמין, ַהּמָ ֵעי ִדְבַההוא ֲאָתר ְימות ּבַ ִריך הוא ָלא ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ יָמא, ְּ , ְוִאי ּתֵ

ַה אְּדֹקֶדם ָלֵכן ּבְ ּהוא דוְכּתָ ּ ֵני, ּ א, ַעד ָלא ִאְתּבְ ֵני ָנׁשָ יה ּבְ ִּמיתו ּבֵ ֶּאָלא . ָלאו ָהִכי, ּ
ֵרי ָעְלָמא ִּמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ן ַההוא ֲאָתר, ּ ּקַ ְּלִקיוָמא, ִּאְתּתָ ְּלִאיּנון , ְּוָרָזא ְדָרִזין ָהָכא, ּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא ֵלי ּבְ ּכְ ְּדִמְסּתַ ּ.  

  ]א'' עב''דף קנ -' בזוהר חלק [

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ָרָזא , ְּ ָרא ֵליה ּבְ , ּ ְדַאְתָוון)א''ד ע''מקץ ר(ּּבָ
לו ַאְתָוון ְלּגְ א, ּוָבָרא ָעְלָמא, ְּוִאְתּגַ ָמא ַקִדיׁשָ ִגלוֵפי ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ לו ַאְתָוון. ּ ְלּגְ ְּוַאְסֲחרו , ִּאְתּגַ

ֵל ִגלוֵפי ְוַכד ִאְתּגְ ָּעְלָמא ּבְ ֵריּ ט ָעְלָמא ְוִאְתּבְ ָאַמר , ַּוֲהוו ַאְתָוון ָסֲחָרן ְלִמְבֵרי, ּי ְוִאְתָפּשַׁ
יֹו ֵיים ּבְ ִריך הוא ְדִיְסּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ָאַרת ָאת ט, ד''ְּ ּתְ ואסחרו , א יתגלגלו אתוון''נ(' ִאׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1399דף [ -ּ

אמרז קודשא , עלמא בגלופא דשמא קדישא וכד אתגלגלו אתוון והוו סחרן למברי
א)בלחודהא' אשתארת את ט, ד''הוא די יסתיים ביובריך  ַההוא דוְכּתָ ּ ּבְ ּ ב ''דף קנ(, ּ

ֲאֵויָרא )א''ע ְלָיא ּבַ יֹו, ּתַ ֵיים ּבְ ִריך הוא ַדי ִיְסּתַ א ּבְ יָון ְדָאַמר קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ָאַרת ָאְת , ד''ְּ ּתְ ִאׁשְ
י ַההוא ד''ֵטי ּבֵ ֲאֵויָרא ַעל ּגַ ְלָיא ּבַ ְלחֹוָדָהא ּתַ ּת ּבִ א ֵטיּ ִּדְנִהירו ַחִיין, ִּאיהו ָאת, ת''ּוְכּתָ ּ ּ ,

ך ִגין ּכַ ֶחְלֵמיה''ַּמאן ְדָחֵמי ֵטי, ְּבְ ִּסיָמָנא ָטָבא הוא ֵליה, ּת ּבְ ָקנו ֵליה, ּ ְּוַחִיין ִאְתּתָ ּ ְוַעל . ּ
ִגין ְדֲהָוה ט ָּדא ּבְ י ַההוא ֲאָתר' ּ ּבֵ ְלָיא ַעל ּגַ יה מֹוָתא, ּּתַ ְלָטא ּבֵ   .ָּלא ׁשַ

ד  ִריך הוא ְלַקְייָמא ָעְלָמאּכַ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ָרָזא , ָּזִריק ַחד ְצרֹוָרא ּגֹו ַמָיא, ְּ ִליף ּבְ ּגָ
ֲאִרי ְלֵמיַהך ַההוא ְצרֹוָרא,  ַאְתָוון)ב''א דכ''נ(ב ''ְּדע ן ׁשָ ּמָ ּוִמּתַ ח ֲאָתר , ְּ ּכַ ְוָלא ַאׁשְ

יה ְּלִאְתַקְייָמא ּבֵ א, ּ ר ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ וַמָיא ֲהוֹו ַאְזִלין ֲאַבְתֵריה)א בבי מקדשא''נ(, ּּבַ ַעד , ּּ
ַח ְזּבֵ חֹות ַהּמִ ְּדָמָטא ַההוא ְצרֹוָרא ּתְ ַקע, ּ ּתְ ן ִאׁשְ ל ָעְלָמא, ְוַתּמָ   .ְּוִאְתָקָיים ּכָ

יָמא ְרָיין ַחִיים, ְוִאי ּתֵ ִּאי ָהִכי ִדְבַההוא ֲאָתר ׁשַ ּ י ַמְקְדׁשָ, ּ ן ּבֵ ּמָ ֵני ּתַ , אֲּאַמאי ָלא ִאְתּבְ
ְרָיא ָעֵליה. ְּלֵמיַהב ַחִיין ְלַיְתָבָהא ִגין ָאת ַחד ְדׁשַ ַהאי ֲאָתר ִאְתָקָיים ּבְ ֶּאָלא ָהָכא ּבְ ּ ּ ֵבי . ּ ּבְ

יה ָראן ּבֵ ְלהו ׁשָ ל ַאְתָוון ּכֻ א ּכָ ַּמְקְדׁשָ ּ ְלחֹודֹוי, ּּ ֵרי ִאיהו ּבִ ּוְבהו ִאְתּבְ ּ ַגְווָנא ְדָכל ָעְלָמא, ּ   .ּּכְ

א ְּדַאְרָעא , ְּותו ַההוא ָעְלָמא)א בבי מקדשא''נ(ַּקִדיׁשָ ּ ָיִהיב ַחִיין ְוַכָפָרה ְלָיְתָבָהא ּבְ ּ ּ ,
ַהאי , ַּוֲאָתר ָדא ָלאו ָהִכי ָּיִהיב ַחִיין ְלַההוא ֲאָתר ּבְ  )א''ל ע''לקמן ר, א''ע' בראשית נ(ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ּמָ. ְּוָלא ּבְ ִהפוָכא ִמּתַ א ּבְ ּוֵבי ַמְקְדׁשָ ּ ָרֵאל , ןּּ ִגין ְדִאית חוָלָקא ְלִיׂשְ ּּבְ ּ
ַההוא ָעְלָמא ָעְלָמא ָדא, ּּבְ א ְלַכָפָרא חֹוִבין. ְּוָלא ּבְ י ַמְקְדׁשָ ְּוַעל ָדא ַקְייָמא ּבֵ ּ י , ּּ ּוְלִמְזּכֵ

ָרֵאל ְלָעְלָמא ְדָאֵתי   .ּלֹון ְלִיׂשְ

א ֲחֵזי ָכל ֲאָתר''ֵטי, ּתָ ּת ְנִהירו ְדַחִיין ּבְ ּ י טֹובְּוַעל ָדא , ּ ה ְקָרא ּכִ ָּפַתח ּבָ יב. ּ , ִּדְכּתִ
י טֹוב)בראשית א(  ָעִריק ַמְלָאָכא )א מאתר דא''נ(, ֵמַהאי ָאת. ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ

ָלא יָמא ָעִריק. ְמַחּבְ ן, ָלא ּתֵ ּמָ ֶּאָלא ְדָלא ִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלַאֲעָלא ּתַ ּ ּ ּ.  

ְנָיא ֵמָאת ק ָבא ' ק', ָּאת ָדא ְמׁשַ ַלל )לא מתיישבא' ח', א מאת ח''נ(ָלא ִמְתַייּשְׁ  ּכְ
ָעְלָמא א ּבְ דוְכּתָ ָאֶרץ ָאת ֵטי)תהלים קמ(ְְוִסיָמִנך , ּּבְ ל ִיּכֹון ּבָ ָבא '' ִאיׁש ָלׁשֹון ּבַ ת ִאְתַייׁשְ

א ָכל דוְכּתָ ּּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָבא ּכְ ַנת ְלִאְתַייּשְׁ ּקָ ָכ, ְוִאְתּתַ ך ּבְ ִגין ּכָ ְוּבְ א ְדָאת טּ ּל דוְכּתָ ּ ּ '
ן ּמָ יה' ֵּלית ִיׁשוָבא ְלָאת ק, ּתַ ָבא ּבֵ ן ְלִאְתַייּשְׁ ּמָ יה . ּּתַ ְלָטא ּבֵ ְּוַעל ָדא ֲאָתר ָדא ָלא ׁשַ ּ ּ

ַלל ִסְטָרא ַאֲחָרא חֹוֵתיה ְדָאת ָדא, ּכְ ְּוָיִהיב ַחִיים ְדַהאי ָעְלָמא ְלַיְתֵבי ּתְ ּ ּ ּ ְּוָלא ִיפוק ְלַבר, ּ ּ ,
יה, ק ְלַברְוַכד ָנִפי ְלָטָאה ּבֵ ִּאית ְרׁשו ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ֲאָתר . ּּ ְלָטא ּבְ ָמה ְדָאת ָדא ׁשַ ּּכְ ּ

ם, ָּדא ֲאָתר ְדֵגיִהּנָ ְלָטא ָאת ַאֲחָרא ּבְ   .' ָאת ק)ב''פ ע''ק(, ּוַמאן ִאיִהי, ָּהִכי ָנֵמי ׁשַ

ּוְבִסְפָרא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ ֵרין ַא, ּ ְּוַעל ָדא ָלא ֲהוֹו . 'ט', ח: ְתָווןָּהָכא ִאיּנון ּתְ
ִתיִבין ּגֹו ַאְבִני ּבוְרָלא ָלמוָתא, ּּכְ ֲּאָבִנין ְדַאׁשְ ָרֵאל, ּ ָבִטין ְדִיׂשְ ּוׁשְ ֵרין ַאְתָוון ִאֵלין , ּ ּּתְ

ְייהו ִּאְתְמָנעו ִמּנַ ַווְייהו ֵח, ּ ּגַ ים ּבְ ִגין ְדָלא ְיֵהא ָרׁשִ ּּבְ ּ   .ט''ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1400דף [ -ּ

ֲאָתר ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּבְ יָתאּ ל ַאְתָוון ְדַאְלָפא ּבֵ ְלָיין ּכָ ין, ּא ּתַ ָמָהן ַקִדיׁשִ ִליָפן ִדׁשְ ָרִזין ּגְ ּּבְ ּ ,
יִרין ָמן ָעֵליה, ְקׁשִ א, ְּמֻרּקָ ְּוָכל ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְתַחְמָמן , ּ ָרָזא ְדַאְתָוון ּמִ ּּכָֹלא ּבְ א ''נ(ּ

ִליָפא)מתחקקן א , ּ וּגְ ִליף, ּ ִעָלָאה)דשמא קדישאא ''ס(ְּוָרִזין ִדְקֻדׁשָ   .ָּעַלְייהו ִאְתּגְ

ְדָקא ֲחִזי ִליפו ְוִאְתָצָיירו ַאְתָוון ּכַ ָנא ִאְתּגְ ּכְ ַמׁשְ ּּבְ ַצְלֵאל ֲהָוה ָיַדע ָחְכְמָתא. ּ , ְּדָהא ּבְ
ַמָיא ְוַאְרָעא הו ׁשְ ִריאו ּבְ ְּלָצְרָפא ַאְתָוון ְדִאְתּבְ ּ ְּוַעל ָחְכְמָתא ִדיֵליה. ּ ֵני  )א דא''נ(, ּ ִאְתּבְ

ָנא ַעל ְיֵדיה ּכְ ָרֵאל, ַּמׁשְ א ְדִיׂשְ ל ַעּמָ ִריר ִמּכָ ִריר ְלֵעיָלא. ְּוִאְתּבְ ּוְכָמה ְדִאיהו ִאְתּבְ ּ ּ ָהִכי , ּ
א ִריר ְלַתּתָ ִריך הוא ְדִיְתּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ִתיב. ְּ ם )שמות לא(, ְּלֵעיָלא ּכְ  ְרֵאה ָקָראִתי ְבׁשֵ

ַצְלֵאל א . ּבְ ַצְלֵאל' ּ ְראו ָקָרא ְיָי)מות להש(ְלַתּתָ ם ּבְ ׁשֵ ָרָזא ִעָלָאה ִאְקֵרי ָהִכי . ּבְ ֵמיה ּבְ ּוׁשְ ּ ּ
ַצְלֵאל ֵצל ֵאל: ּבְ ּוַמאן ִאיהו. ּבְ ָּדא ַצִדיק. ּ ֵצל ֵאל. ּ ְּדִאיהו ָיִתיב ּבְ ַּההוא ְדִאְקֵרי ֵאל , ּ לך (ּ

ַגְווָנא ְדַההו.  ֶעְליֹון)א''ז ע''לך ע ְּוִאיהו ָיִתיב ּכְ ּ ית ִסְטִרין. א ֵאלּ ַּההוא , ַּההוא ֵאל ָנִטיל ׁשִ
ַּההוא ֵאל ַאְנִהיר ְלֵעיָלא, ּאוף ָהִכי. ַּצִדיק ָנִטיל לֹון א, ּ ַּההוא . ַּהאי ַצִדיק ַאְנִהיר ְלַתּתָ

ית ִסְטִרין, ֵאל ָלָלא ְדֻכְלהו ׁשִ ּּכְ ַּההוא ַצִדיק. ּּ ית ִסְטִרין, ּ ָלָלא ְדֻכְלהו ׁשִ ּּכְ ן אוִר. ּּ ן : יּּבֶ ּבֶ
ית, אֹור ַקְדָמָאה עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּ ן חור. ְּ ן ִחירו ְדֹכָלא: ּּבֶ ּּבֶ ּ ּ .

ן חור, ָּדָבר ַאֵחר ְווִנין: ּּבֶ ל ּגַ ן ִחָוור ִמּכָ ְּוָדא ִאְתָמֵני ְלַמֵטה ְיהוָדה. ּּבֶ ְדָקא ֵיאֹות, ּ   .ּּכָֹלא ּכַ

  ]ב''ב ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

ְווִנין ָטִבין ְלֶחְלָמא ל ּגַ ְכָלא, ּכָ ר ּתִ ָמה , ּבַ ַמר)א''ט ע''קל(ּכְ ְרְסָייא. ּ ְדִאּתְ ִגין ְדִאיהו ּכֻ ּּבְ ּ ,
ָמִתין ְּלֵמיָדן ִדיִנין ְדִנׁשְ א . ּ ּ ִחָווָרא ִאיהו)א חדא''נ(ְּוָהא ַהאי ַדְרּגָ ֲעָתא ְדַקְייָמא . ּ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ

ִדיֵני ְדַנְפ אןּּבְ ְכָלא, ׁשָ ון ּתִ ִדין ִאיהו ּגֹוָ   .אֹוִקיְמָנא )ב''ב ע''דף קנ(ְוָהא . ּּכְ

ון ר ָנׁש ְלַהאי ּגֹוָ ֲעָתא ְדָחֵמי ּבַ ׁשַ ד ִפּקוִדין ְדָמאֵריה, ּּבְ ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ר ּבַ ִּאְדּכַ ּ ּ ַגְווָנא . ּ ּכְ
ת ֹחׁשֶ ֲעָתא ַדֲהוֹו ֲחָמאן ֵליה, ִּדְנַחׁש ַהּנְ ׁשַ ּּבְ ִריך הואֲּהוֹו ַד, ּ א ּבְ י ְדקוְדׁשָ ּמֵ ֲּחֵלי ִמּקַ ּ ְּ ,

ל חֹוִבין ְרַמְייהו ִמּכָ ּוְמַנְטָרן ּגַ ִריך הוא ַסְלָקא , ּ א ּבְ ֲעָתא ְדַההוא ְדִחילו ְדקוְדׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְסָיין, ָּעַלְייהו ִריך הוא. ִּמָיד ִאּתָ א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ִרים לֹון ְלַדֲחָלא ִמּקָ ַּמאן ּגָ ּ ,  ָנָחׁשַּההוא, ְּ
ה ָלן ּבָ ַּהִהיא ְרצוָעה ְדִמְסַתּכְ ּ ֵכֶלת . ּ ל )במדבר טו(ּאוף ָהִכי ּתְ ם ֶאת ּכָ ּ וְרִאיֶתם אֹותֹו וְזַכְרּתֶ ּ ּ

ֵּמַההוא ְדִחילו ִדיֵליה. 'ִמְצֹות ְיָי ּ ּ ּ ָנא, ּ ּכְ ַמׁשְ ֵכֶלת ּבְ   .ְּוַעל ָדא ּתְ

י ִיְצָחק ְרְס, ָאַמר ַרּבִ ֵכֶלת ּכֻ ְּוַכד ִאיִהי ַקְייָמא , ָּייא ְדִדיָנא ִאיִהיַּהאי ְדָאַמר ַמר ּתְ
ַגְווָנא ָדא אן, ּּבְ ְרְסָייא ְלֵמיָדן ִדיֵני ַנְפׁשָ ֵדין ִאיִהי ּכֻ ַרֲחֵמי. ּּכְ , ָּאַמר ֵליה. ֵאיָמַתי ִאיִהי ּבְ

ֲעָתא ִדְכרוִבים ְמַהְדָרן ַאְנַפְייהו ָדא ִעם ָדא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ַא, ּּ ָלן ַאְנִפין ּבְ ּכְ ּוִמְסּתַ יָון ְדִאיּנון . ְּנִפיןּ ּּכֵ ּ
ְקָנן ְווִנין ִמְתּתַ ל ּגַ ֵדין ּכָ ַאְנִפין ּכְ ָלן ַאְנִפין ּבְ ּכְ רוִבים ִמְסּתַ ּּכְ ּ ְכָלא ְלָגְוון , ּ ון ּתִ ְְוִאְתַהָפך ּגֹוָ ּ

ון ָירֹוק. ַאֲחָרא ְִמְתַהָפך ּגֹוָ ִהפוָכא ִדְגָווִני, ּ ְוַעל ָדא)א חוור''נ(. ְלָגְוון ָזָהב, ּ ּּבְ ּ ְִאְתַהַפך , ןּ ּ
ִהפוָכא ִדְגָווִנין, ְוֵכן ֵמַרֲחֵמי ְלִדיָנא, ִּמִדיָנא ְלַרֲחֵמי ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ָרֵאל . ּ ָמה ִדְמַסְדִרין ִיׂשְ ּּכְ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ּקוַנְייהו ְלַגּבֵ ּּתִ ּ ּ ָּהִכי ַקָייָמא ּכָֹלא, ְּ ִתיב . ְוָהִכי ִאְתָסַדר, ּ ְּוַעל ָדא ּכְ
ך ֶאְתָפָאר ִי)ישעיה מט( ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּׂשְ ָדא, ָ ְווִנין ִדְכִליָלן ָדא ּבְ ִאיּנון ּגַ ּּבְ ּ ִפירו ְדֻכְלהו, ּ ּׁשְ ּ ּּ .
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ִטים ְוגֹו)שמות כה( )חסר כאן( ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ י ִיְצָחק ָפַתח. 'ּ ְוָעׂשִ  ְוָאַכְלּתָ )דברים ח(, ַּרּבִ
ָרֵאל',  ְוגֹוֱָאֹלֶהיך' ְּוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָמה ַזּכָ ִריך הוא , ּּכַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

הו ין, ִּאְתְרֵעי ּבְ ל ַעּמִ יה ִמּכָ ָרֵאל, ְּוָקִריב לֹון ְלַגּבֵ ּוְבִגיֵנהֹון ְדִיׂשְ ְבָעא, ּ , ָיִהיב ְמזֹוָנא ְוׂשַ
ָרֵאל. ְלָכל ָעְלָמא ִרי, ְוִאְלָמֵלא ִיׂשְ א ּבְ ּך הוא ְמזֹוָנא ְלָעְלָמאָּלא ָיִהיב קוְדׁשָ א , ְ ּתָ ְוַהׁשְ

ָגלוָתא ָרֵאל ִאיּנון ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ֵרין, ּ ה ְדַנְטֵלי ְמזֹוָנא ַעל ַחד ּתְ ה ְוַכּמָ ּמָ ִזְמָנא ַדֲהוֹו . ַּעל ַאַחת ּכַ ּּבְ
א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָרֵאל ּבְ י חֹוָלק ְּוִאיּנון ָיֲהֵב, ֲּהָוה ָנִחית לֹון ְמזֹוָנא ֵמֲאָתר ִעָלָאה, ִּיׂשְ

ין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים ְמִצית ְלַעּמִ ְמִצית, ּתַ ָזנו ֶאָלא ִמּתַ ְלהו ָלא ִאּתְ ין ּכֻ ְּוַעּמִ ּּ א . ּ ּתָ ְוַהׁשְ
ָגלוָתא ָרֵאל ִאיּנון ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ַגְווָנא ַאֲחָרא, ּ ְִאְתַהַפך ּבְ ּ.  

א יֵתיה, ְמַתל ְלַמְלּכָ ְּדַאְתִקין ְסעוָדָתא ִלְבֵני ּבֵ ּ ל ִזְמָנ, ּ ּא ְדִאיּנון ַעְבֵדי ְרעוֵתיהּכָ ּ ּ ּ ,
א ְרִמין ְלִמְגַרר, ַּאְכֵלי ְסעוָדָתא ִעם ַמְלּכָ י חוָלק ּגַ יֵתיה . ְּוָיֲהֵבי ְלַכְלּבֵ ֲעָתא ִדְבִני ּבֵ ׁשַ ּּבְ ּ
א ָּלא ַעְבֵדי ְרעוָתא ְדַמְלּכָ י, ּ ל ְסעוָדָתא ְלַכְלּבֵ א ָיִהיב ּכָ ְרֵמי, ַּמְלּכָ   .ְוָסִליק לֹון ּגַ

ַגְו ָרֵאל ַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון, ּוָנא ָדאּכְ ל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּכָ ּ א , ּ ָּהא ַעל ָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ּ
ן ְלהֹון, ִּאיּנון ַאְכֵלי ּקַ ֵּמַההוא ֶחְדָוה ִדְלהֹון, ְּוִאיּנון. ְּוָכל ְסעוָדָתא ִאְתּתָ ְרֵמי , ּ ָיֲהֵבי ּגַ

ְמִצית ְלעֹוָבֵדי ּכֹוָכִבים ְּדִאיהו ּתַ ָרֵאל ָלא ַעְבֵדי ְרעוָתא ְדָמאֵריהֹון. ּ ְּוָכל ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ ּ ,
ָגלוָתא י, ַּאְזֵלי ּבְ ְמִצית , ְּוָהא ְסעוָדָתא ְלַכְלּבֵ ָלק לֹון ּתַ ֵני )יחזקאל ד(ְּוִאְסּתַ ָכה ֹיאְכלו ּבְ ּ ּכָ

ּגֹוִים ָרֵאל ֶאת ַלְחָמם ָטֵמא ּבַ ְמִצית ְדִגעוֵליהֹון ַאְכֵל, ִיׂשְ ְּדָהא ּתַ ּ א. יּ , ַּווי ִלְבָרא ְדַמְלּכָ
ְּדָיִתיב וְמַצֶפה ְלָפתֹוָרא ְדַעְבָדא ּ ַאר ִמּגֹו ָפתֹוָרא ִאיהו ָאִכיל, ּּ ּתְ ַּמה ְדִאׁשְ ּּ.  
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א ָאַמר ֶ)תהלים כג(, ָּדִוד ַמְלּכָ ְנּתָ ַבּשׁ ְלָחן ְנֶגד צֹוְרָרי ִדּשַׁ ֲעֹרך ְלָפַני ׁשֻ ּ ּתַ י ְ ֶמן ֹראׁשִ
ְלָחן. ּכֹוִסי ְרָוָיה ֲערֹוך ְלָפַני ׁשֻ א, ְּתַ ָּדא ְסעוָדָתא ְדַמְלּכָ ּ י ְדַיְתֵבי , ֶנֶגד צֹוְרָרי. ּ ְלּבֵ ִּאיּנון ּכַ ּ

ְרִמין, ָּקֵמי ָפתֹוָרא ְּמַצָפאן ְלחוָלק ּגַ ִענוָגא ִדְסעוָדָתא , ּ א ּבְ ְּוִאיהו ָיִתיב ִעם ַמְלּכָ ּ ּ ּ
ָפתֹוָרא   .ּבְ

יִּדּשַׁ ֶמן ֹראׁשִ א ִדְסעוָדָתא, ְנּתָ ַבּשֶׁ ָּדא ֵריׁשָ ּ ָחא, ּ ְמנוָנא, ְּדָכל ִמׁשְ ְּוִתקון , ְּוׁשַ
א, ְּסעוָדָתא ַקְדִמיָתא ִלְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ַאר. ִּאְתְייִהיב ּבְ ּתְ ְלָבַתר ִאְתְייִהיב , ַּמה ְדִאׁשְ
י ּוְלִאיּנון ַפְלֵחי ָפתֹוָרא, ְלַכְלּבֵ ּ ּ ִדיר, ּכֹוִסי ְרָוָיה. ּ א ּתָ א ָקֵמי ְרִחיָמא ְדַמְלּכָ ּסָ , ַּמְלָיא ּכַ

ַאל ְְדָלא ִיְצְטִריך ְלִמׁשְ ִדיר, ְּוַעל ָרָזא ָדא. ּ ָרֵאל ּתָ ין, ֲהוֹו ִיׂשְ ַאר ַעּמִ   .ִעם ׁשְ
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ְמעֹון ִלְטֶבְרָיה י ׁשִ י ְדַרּבִ י ִחָייא ֲהָוה ָאִזיל ְלַגּבֵ ַּרּבִ ר ִאיִדיַּוֲהוו, ּ י ַיֲעֹקב ּבַ יה ַרּבִ , ּ ִעּמֵ
י ֵייָסא ְזִעיָרא י ִחָייא, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי, ְוַרּבִ י ֵייָסא ְלַרּבִ יב, ָּאַמר ַרּבִ יָמה ָמה ִדְכּתִ , ּּתֵ

ְלָחֶנך ְוגֹו)מלכים א ב( אֹוְכֵלי ׁשֻ ה ֶחֶסד ְוָהיו ּבְ ֲעׂשֶ ְלָעִדי ּתַ ָ ְוִלְבַני ַבְרִזיַלי ַהּגִ ּ ל ִאי ָה. 'ּ ִכי ּכָ
ִּטיבו וְקׁשֹוט יר, ּ ְּלֵמיַכל ַעל ָפתֹוֵריה ְוָלא ַיּתִ ְלָחְנך, ּ אֹוְכֵלי ׁשֻ ִָמְדָקָאַמר ָהָכא ְוָהיו ּבְ ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1402דף [ -ּ

א ִאיהו, ְּותו ָּלאו ְיָקָרא ְדַמְלּכָ ר ָנׁש ָאֳחָרא , ּ ַּעל ָפתֹוֵריה  )א''ג ע''דף קנ(ְלֵמיַכל ּבַ ּ
א ְּוָלא ִאְצְטִריך ָדא, ְּדַמְלּכָ ְלחֹודֹוי, ְ א ּבִ ְּוֻכְלהו ַרְבְרָבנֹוִהי ַסֲחָרֵניה, ֶּאָלא ַמְלּכָ ּ א , ּ ְלַתּתָ

יה   .ִּמּנֵ

ַהאי ִמיִדי ַמְעָנא ּבְ י ִחָייא ָלא ׁשְ ר . ְוָלא ֵאיָמא, ָּאַמר ַרּבִ י ַיֲעֹקב ּבַ ֲּאַמר ֵליה ְלַרּבִ
ַהאי ִמיִדי, ִאיִדי ַמְעּתָ ּבְ ַּאּתון ְדַי, ֲּאַמר ֵליה. ְוַאּתְ ׁשָ ָחא ּ א ְדִמׁשְ ָכל יֹוָמא ִמֻדְבׁשָ ְּנִקין ּבְ ּ

ַמְעּתון, ִּעָלָאה ן ֲאָנא, ָּלא ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ י ֵייָסא. ּכָ ַהאי, ָּאַמר ֵליה ְלַרּבִ ַמְעּתָ ִמיִדי ּבְ . ְוַאּתְ ׁשָ
ְייכו ב ַדֲאָנא ַרְבָיא וִמיֹוִמין ְזִעיִרין ֲאֵתיָנא ְלַגּבַ ֲּאַמר ֵליה ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ְדַמת ְוָלא ָזֵכ, ּּ יָנא ִמּקַ

ַמְעָנא, ְּדָנא   .ֲאָנא ׁשְ

י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו)תהלים קלו(ָּפַתח ְוָאַמר  ר ּכִ ׂשָ ַּמאי ָקא ָחָמא ָדִוד . ּ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
א ְּדִסיום ַהֵלָלא ַרּבָ ּ ַהאי ְקָרא, ּ ִליִטין ִאיּנון ְלֵעיָלא. ִּסֵיים ָהִכי ּבְ ַלת ׁשַ ֶּאָלא ּתְ ּ ְּדקוְדׁשָ, ּּ א ּ

הו מֹוְדָעא ּבְ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ ּּבְ ּ יָרא ִדיֵליה, ְ ְּוִאיּנון ָרָזא ַיּקִ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ּ א, מֹוָחא: ּ , ְוִלּבָ
ִהפוָכא ְדַהאי ָעְלָמא. ְּוַכְבָדא ְּוִאיּנון ּבְ ּ א, ְּלֵעיָלא. ּּ ֵריׁשָ ּוָבַתר ָיִהיב , מֹוָחא ָנִטיל ּבְ
א א ָנִטיל ְוָיִהיב, ְלִלּבָ ְבָדא ָיִהיב חוָלק ְלָכל ִאיּנון ְמקֹוִרין , ּ ְלַכְבָדאְוִלּבָ ּוְלָבַתר ּכַ ּ ּ

א ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ִּדְלַתּתָ ל ַחד ְוַחד ּכַ א. ּּכָ א, ְלַתּתָ ֵריׁשָ ְבָדא ָנִטיל ּבְ ּוְלָבַתר ִאיהו ְמָקַרב , ּכַ ּ
א ִפירו ְדֵמיְכָלא, ּּכָֹלא ְלִלּבָ א ׁשְ ְּוָנִטיל ִלּבָ יָון ְדָנִט. ּ ְקָפא וְרעו , ילּּכֵ ַקף ֵמַההוא ּתֻ ְּוִאְתּתָ ּ ּּ
י מֹוָחא, ְּדָקא ָנִטיל ַער ְלַגּבֵ ְבָדא. ָיִהיב ְוִאּתְ ּוְלָבַתר ַאְהָדר ּכַ ּוָפִליג ְמזֹוָנא ְלָכל ְמקֹוִרין , ּ

ְּדגוָפא , אתער לעילא כגוונא ההוא ממש, ביומא דבר נש אתער בתעניתא(. ּ
  )לאו הכי, וביומא דשבעא

יֹוָמא ְבָדא ִעָלָאה, ּ ְדַתֲעִניָתאּבְ י ּכַ ָיא ְלַגּבֵ ּתְ ר ָנׁש ְמָקַרב ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּּבַ ּ ּוַמאי ִאיהו , ּ ּ
יה ְוָדֵמיה וְרעוֵתיה. ְמָקַרב ֶּחְלּבֵ ּ ּ ּ ְרעוָתא. ּ ְבָדא ָנִטיל ּכָֹלא ּבִ ַּההוא ּכַ יָון ְדֹכָלא ִאיהו . ּּ ּּכֵ ּּ
יה ָּנִטיל וְמָקַרב ּכָֹלא ְלָקֵמ, ְּלַגּבֵ אּ ִליט ָעֵליה, י ִלּבָ ְּדִאיהו ַרב ְוׁשָ ּ א ָנִטיל . ּ יָון ְדִלּבָ ּּכֵ

ַרֲעָוא ַקף ּבְ י מֹוָחא, ְוִאְתּתָ ל ּגוָפא, ְּמָקֵרב ּכָֹלא ְלַגּבֵ ִליָטא ִעָלָאה ַעל ּכָ ְּדִאיהו ׁשַ ּ ּּ ְלָבַתר , ּ
ְייִפי ְבָדא וְמַפֵלג חוָלִקין ְלָכל ִאיּנון ְמקֹוִרין ְוׁשַ ַּאְהָדר ּכַ ּ ּ אּ ִזְמָנא ָאֲחָרא. ּן ִדְלַתּתָ ד , ּבְ ּכַ

ַקְדִמיָתא)א כלא''ד( א,  מֹוָחא ָנִטיל ּבְ א ָיִהיב ְלַכְבָדא, ּוְלָבַתר ָיִהיב ְלִלּבָ ְּוַכְבָדא , ְּוִלּבָ
א ְייִפין ִדְלַתּתָ ָּיִהיב ְלֻכְלהו ְמקֹוִרין ְוׁשַ ּ ֵעי ְלַפְלָגא ְמזֹוָנא ְלַהאי ָעְלָמא, ּ ד ּבָ ּוְלָבַתר ּכַ ּ ,

א א ָיִהיב ְלִלּבָ ֵריׁשָ ַאְרָעא, ּבְ א ִדי ּבְ ְּדִאיהו ַמְלּכָ ּ א. ּ ּוָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ַקְדִמיָתא , ּ ַער ּבְ ִאּתְ
ֵני ָעְלָמא ַאר ּבְ ל ׁשְ   .ִמּכָ

ָאה ִאיהו א, ַּזּכָ ָנא ְדָפתֹוָרא ְדַמְלּכָ ּבָ חוׁשְ ַּמאן ַדֲהֵוי ּבְ ּ ּ מֹוְדָעא ְלאֹוָטָבא , ּ ּתְ ְּדָהא ִאׁשְ
ַההוא ִטיבו ִדְלֵעיָלאֵּליה  ּּבְ ּ ּ ּ ְוָדא ִאיהו ִטיבו וְקׁשֹוט)ובגיני כך(. ּ ּ ַּדֲעַבד ָדִוד ִלְבֵני , ּ ּ

ְלָחֶנך, ַּבְרִזיַלי ֹאְכֵלי ׁשֻ יב ְוָהיו ּבְ ִָדְכּתִ ּ א. ּ ְלָחָנא ְדַמְלּכָ יָמא ִדְבׁשֻ ְּוִאי ּתֵ ר ָנׁש , ּ ָאִכיל ּבַ
יה ר ִמּנֵ אֶּאָלא ַמְלּכָ. ָלא. ָּאֳחָרא ּבַ ֵריׁשָ א, א ָאִכיל ּבְ ל ַעּמָ ְּוִאיּנון ְדַאְכֵלי ִעם . ּוָבַתר ּכָ ּ
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א ְלהו, ַמְלּכָ ֲעָתא ְדִאיהו ָאִכיל ִאיּנון ְדָחִביִבין ָעֵליה ִמּכֻ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְלָחָנא , ּּ ְּוִאיּנון ִאְתְמנון ִמׁשֻ ּ
א   .ְּדַמְלּכָ

יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ְלָחן ַהּמֶ)שמואל ב ט(, ָהא ּכְ ִמיד הוא אֹוֵכל ַעל ׁשֻ ֶּלך ּתָ ִגין ְדָכל . ְ ּּבְ
ְּמזֹוָנא ִדיֵליה ָנא ָאֳחָרא, ּ ּבָ ֶלך, ָּלא ָעִביד חוׁשְ ְלָחן ַהּמֶ ְֶאָלא ַעל ׁשֻ ן ֲהָוה ָאֵתי , ּ ּמָ ְּדִמּתַ

ְּמזֹוָנא וֵמיְכָלא ִדיֵליה ּ ִמיד הוא אֹוֵכל. ּ ֶלך ּתָ ְלָחן ַהּמֶ ְּוָדא ִאיהו ַעל ׁשֻ י ִחָי. ְּ , יאָּאָתא ַרּבִ
יה ֵקיה ַעל ֵריׁשֵ ּוְנׁשָ ּ ך, ָּאַמר ֵליה ַרְבָיא ַאְנּתְ, ּ ִלּבָ ְרָיא ּבְ ְְוָחְכְמָתא ִעָלָאה ׁשַ ָּחמו , ַּאְדָהִכי. ּ

י ִחְזִקָיה ְדֲהָוה ָאֵתי ֵּליה ְלַרּבִ י ִחָייא. ּּ ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ַחְברוָתא ָדא, ּ ַּוַדאי ּבְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּ
ר ָע ין ְדאֹוַרְייָתא ִיְתַחְדּתון ָהָכא, ָלָנאּהוא ִיְתַחּבָ ְּדָהא ִמִלין ַחְדּתִ ּ ּּ.  

ַהאי ְסעוָדָתא, ָּאְמרו. ָּיְתבו ְלֵמיַכל ל ַחד ְוַחד ֵליָמא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּּכָ ּ י , ּ ָאַמר ַרּבִ
ל ָדא ְסעוָדה ִאְקֵרי, ְּסעוַדת ֲעַראי ִאיִהי, ֵייָסא ְּוִעם ּכָ ּ ְדַהאי ִאְקֵרי ֶּאָלא, ְוָלא עֹוד. ּ

ה ִריך הוא ִאְתֲהֵני ִמיּנָ א ּבְ ְּסעוָדָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִתיב. ְּ ְלָחן )יחזקאל מא(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֻ  ֶזה ַהּשׁ
ר ִלְפֵני ְיָי ְּדָהא ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִיְסֲחרון ְלַהאי ֲאָתר', ֲאׁשֶ ּ ּּ.  

  ]ב''ג ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

י ִחָייא ְוָא ָּפַתח ַרּבִ ְוִכי ַעד . 'ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ּ ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי)דברים ח(, ַמרּ
ְבָעא ר ָנׁש ְלׂשַ ִריֵסיה, ָלא ָאִכיל ּבַ ִריך הוא, ְּוִיְתְמֵלי ּכְ א ּבְ ָּלא ְיָבֵרך ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ א ''ד(, ְ

ַמאי נֹוִקים ְוָאַכְלּתָ  )ב''ג ע''דף קנ( )ג אי הכי''ל ּוָבַתר וֵבַרְכּתָ, ְוָשָבְעּתָּבְ ֶּאָלא ֲאִפילו ָלא . ּ ּ ּ
ַזִית ר ָנׁש ֶאָלא ּכְ ֵּייכול ּבַ ּוְרעוֵתיה ִאיהו ָעֵליה, ּ ּ ּ ּ ֵוי ֵליה ְלַההוא ֵמיְכָלא ִעָקָרא , ּ ְּוִיׁשָ ּ

ְּדֵמיְכֵליה ְבָעא ִאְקֵרי, ּ יב. ׂשָ יַע ְל)תהלים קמה(, ִּדְכּתִ ּבִ ּ פֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיך וַמׂשְ ָ . ָכל ַחי ָרצֹוןּ
ִתיב ֵוי ַעל ַההוא ֵמיְכָלא. ֶּאָלא ָרצֹון, ְלָכל ַחי ֲאִכיָלה ָלא ּכְ ַּההוא ְרעוָתא ְדׁשַ ּ ּ ּ ְבָעא , ּ ׂשָ

ְכַזִית, ִאְקֵרי ַּוֲאִפילו ְדֵלית ָקֵמיה ְדַבר ָנׁש ֶאָלא ַההוא ְזֵעיר ּבִ ּ ּ ּ ּּ יר ָהא ְרעוָתא , ּ ְּוָלא ַיּתִ
ֵוי ָעֵליה ְבָעא ׁשַ ְּדׂשָ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון, ּ ּבִ ִתיב, ּוַמׂשְ ְוַעל . ְוָלא ֲאִכיָלה, ָרצֹון ּכְ
ָּדא וֵבַרְכּתָ ַוַדאי ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ר ָנׁש ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּוִאְתַחָייב ּבַ ּ ִגין ְלֵמיַהב , ְּ ּבְ

  .ֶּחְדָוה ְלֵעיָלא

י ִחְזִקָיה ָּפַתח ַרּבִ ַהאי ְקָרא , ּ ֵרי , ֵמָהָכא. ְוָאַכְלּתָ ְושָבְעּתָ, ֲּאַבְתֵריה ְוָאַמרּבְ ּכֹור ׁשָ ְּדׁשִ
ְרְכָתא ִדְמזֹוָנא ֵּליה ְלָבְרָכא ּבִ ְצלֹוָתא)ב''ז ע''ויגש ר(, ּ ִּדְצלֹוָתא ָלאו . ּ ַמה ְדֵלית ָהִכי ּבִ

ָלא ֲאִכיָלה ִאיִהי, ָהִכי ִגין, ַמאי ַטֲעָמא, ְּדָהא ְצלֹוָתא ָמַעְלָיא ּבְ ּ ִדְצלֹוָתא ַסְלָקא ּבְ ּ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ִתָיה, ּ יה ָלא ֲאִכיָלה ְוָלא ׁשְ ֲּאָתר ְדֵלית ּבֵ ּ ִניָנן. ּ ָּעְלָמא ְדָאֵתי , ְּוַעל ָדא ּתָ

ִתָיה ְוכו יה ֲאִכיָלה וׁשְ ֵּלית ּבֵ ּ ּּ'.  

ת ְמזֹוָנא ִבְרּכַ א ִאית ּבְ ין ִדְלַתּתָ ַאר ַדְרּגִ ֲּאָבל ׁשְ ְווָנ, ּ ַכח ּגַ ּתְ , ּא ָאֳחָרא וָמַעְלָיאִאׁשְ
ְבָעא ׂשַ ַכח ּבְ ּתְ ְרְכָתא ְדִאׁשְ ַּההוא ּבִ ת ְמזֹוָנא. ּ ִגין ְדִבְרּכַ יה ֲאִכיָלה , ּּבְ ֲאָתר ְדִאית ּבֵ ִּאיִהי ּבַ ּ

ִתָיה ּוׁשְ א, ּ ְבָעא ְלַתּתָ יה ָנַפק ְמזֹוָנא ְוׂשַ ּוִמּנֵ ְבָעא , ּ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ָקֵמיה ׂשָ ְּ

ובגין כך האי איהו אתר דאית ביה אכילה ושתיה ומניה נפיק מזונא לתתא (. ְדָוהְוֶח
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1404דף [ -ּ

ֲאָתר ִדְצלֹוָתא)ואצטריך לאחזאה קמיה שבעא וחדוה יר , ָלאו ָהִכי, ּ ּבַ ְּדָהא ַסְלָקא ַיּתִ ּ
ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְוַעל ָדא ּ ּכֹור ָלא ִיְצֵלי ְצלֹוָתא, ּ ת ְמזֹוָנא. ׁשִ ִבְרּכַ ּכֹור, ּבְ ֵרי ֵליה ׁשִ ּ ׁשָ

ת ְמזֹוָנא ְרּכַ ַמע ֵמַהאי ְקָרא. ְלָבְרָכא ּבִ יב ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ, ַמׁשְ ִּדְכּתִ זֹו : ְוָאַכְלּתָ. ּ
ָבְעּתָ. ֲאִכיָלה ְבָעא: ְוׂשָ ִתָיה ְדָהא ׂשָ ּזֹו ׁשְ ַחְמָרא ִאיִהי ַרֵוי, ּ ְבָעא ַוַדאי. ּּבְ ְוָדא , ַּחְמָרא ׂשָ

ּכ יב וֵבַרְכּתָ ֶאת ַדְייָקא. ֹורִּאיהו ׁשִ ִּדְכּתִ ּ ת ְמזֹוָנא ִאְצְטִריך ֶחְדָוה , ּ ַמע ְדִבְרּכַ ְְדַמׁשְ ּ ּ
ְבָעא ְבָעא. ַמאי טֹוָבה. ַּעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה. ְוׂשַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ׂשָ ע )ירמיה מה(, ּכְ ּבַ ׂשְ  ַוּנִ

ך ִאְצְטִריך ֶחְד ִגין ּכַ ְהֶיה טֹוִבים ּבְ ְֶלֶחם ַוּנִ ְבָעאְ   .ָוה ְוׂשַ

י ֵייָסא ְוָאַמר  ִטים ְוגֹו)שמות כה(ָּפַתח ַרּבִ ְלָחן ֲעֵצי ׁשִ יָת ׁשֻ ְלָחן ָדא ִאיהו ', ּ ְוָעׂשִ ּׁשֻ ּ
ָנא ּכְ ַמׁשְ ְרָיא ָעֵליה. ַּקְייָמא ְלגֹו ּבְ ּוִבְרְכָתא ִדְלֵעיָלא ׁשַ ּ יה ָנִפיק ְמזֹוָנא ְלָכל ָעְלָמא, ּּ ּוִמּנֵ ּ .

ְלָחן ָדא ָלא  ֵריַקְנָיאְּוׁשֻ ִּאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ּבְ ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ְ ֶּאָלא ְלֶמֱהֵוי ָעֵליה , ּ ּ
ַכח ַעל ֲאָתר ֵריָקַנָיא, ְמזֹוָנא ּתְ ְרְכָתא ָלא ִאׁשְ ְּדָהא ּבִ ך ִאְצְטִריך ְלֶמהֵוי ָעֵליה . ּ ּוְבִגין ּכַ ְּ ְ

ִדיר ְרְכָתא ִעָלָאה ִמ, ַנֲהָמא ּתָ ִדיר ּבִ ְּדֶלהֵוי ּתָ יהּ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ְלָחן, ּׁשְ ּוִמּגֹו ַההוא ׁשֻ ַנְפֵקי , ּ
ִרי ְדָעְלָמא ַאר ָפתֹוִ אן וְמזֹוֵני ְלָכל ׁשְ ְרּכָ ּּבִ ִגיֵניה, ּּ ְרָכאן ּבְ ְּדִאְתּבָ ּ.  

ר ָנׁש ִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ָהִכי ָקֵמיה ְלָחן ְדָכל ּבַ ּׁשֻ א , ְּ ֲעָתא ְדָקא ְמָבַרך ֵליה ְלקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ְּ

ִר ּיך הואּבְ ְרְכָתא ִמְלֵעיָלא, ְ ֵרי ָעֵליה ּבִ ִגין ְדִתׁשְ ּּבְ ּ ּ ֵריַקְנָיא, ּ אן , ְּוָלא ִיְתָחֵזי ּבְ ְרּכָ ְּדָהא ּבִ
ֲאָתר ֵריָקַנָיא ְרָיין ּבְ ִּדְלֵעיָלא ָלא ׁשַ ּ יב, ּ ִית)מלכים ב ד(, ִּדְכּתִ ּבָ יִדי ִלי ַמה ֶיׁש ָלְכי ּבַ ,  ַהּגִ

ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ַמר ָעֵליה ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא.ּ ְלָחן ְדָלא ִאּתְ ּ ׁשֻ ּ ולא בריך , א אינו''בס(, ּּ

ִתיב)על ההוא מזונא לקודשא בריך הוא ְלָחנֹות ָמְלאו ִקיא )ישעיה כח(, ּ ָעֵליה ּכְ ל ׁשֻ י ּכָ ּ ּכִ
ִלי ָמקֹום ְלָחן. צֹוָאה ּבְ ְּוָאסור ְלָבְרָכא ַעל ַההוא ׁשֻ ּ.  

  ]א''ד ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

ְלָחן. ַמאי ַטְעָמא ִגין ְדִאית ׁשֻ ְלָחן, ּּבְ ְלָחן ִאיהו ְדָקא ְמַסְדָרא ָקֵמיה . ְוִאית ׁשֻ ּׁשֻ ּ ּ ּ
ִריך הוא ְלֵעיָלא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ֵמי אֹוַרְייָתא, ְּ יה ִפְתּגָ ִדיר ְלַסְדָרא ּבֵ ְּוִאיהו ַקְייָמא ּתָ ּ ּ ּּ ,
יה ַאְתָוון ְדִמֵלי  ּוְלַאְכְלָלא ּבֵ ּ ּ דאית , דא הוא ברכתא דמזונא, א אינו''בס(, ְּדאֹוַרְייָתאּ

 )פסוקי ומלי דאוריתא ואינון אתוון דמלי אורייתא אתכלילן ביה בההוא שלחן
יה ְּוִאיהו ָלִקיט לֹון ְלַגּבֵ ַגֵויה, ּ ְלהו ּבְ ְּוָכִליל ּכֻ ּ ּ ִלים, ּ ּתְ ּוְבהו ִאׁשְ . ְּוִאית ֵליה ֶחְדָוה, ְּוַחֵדי, ּ

ְלָח ִתיבְוַעל ׁשֻ ר ִלְפֵני ְיָי)יחזקאל מא(, ּן ָדא ּכְ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ  )ב''ב ע''ק(ְוָלא ', ִלְפֵני ְיָי',  ֶזה ַהּשׁ
ְלָחן ָאֲחָרא ִאית. 'ִמִלְפֵני ְיָי יה חוָלָקא ְדאֹוַרְייָתא, ׁשֻ ְּדָלא ִאית ּבֵ ּ ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא , ּ ּ

ה ְדאֹוַרְייָתא ְקדוׁשָ ּּבִ ְלָחן ִאְק, ּ ִלי , ֵרי ִקיא צֹוָאהְּוַההוא ׁשֻ  )א''ד ע''דף קנ(ְּוָדא ִאיהו ּבְ
לום, ָמקֹום ה ּכְ ִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ְּדֵלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ך ִגין ּכַ ַמר ָעֵליה ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ְּבְ ְלָחן ְדָלא ִאּתְ ּׁשֻ ּ ְלָחן ְדִקיא צֹוָאה, ּּ ִּאיהו ׁשֻ ִּאיהו . ּ
ְלָחן ְדַטֲעָוא ָאֲחָרא ָרָזא ֶדֱאָלָהא ִעָלָאה. ּׁשֻ ְלָחן חוָלָקא ּבְ ַההוא ׁשֻ ֵּלית ּבְ ּ ּ ְלָחן ְדִמֵלי . ּ ּׁשֻ ּ

ָמרו ָעֵליה ּאֹוַרְייָתא ִאּתְ ְלָחן, ּ ִריך הוא ָנִטיל ַההוא ׁשֻ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִוי ֵליה ְלחוְלֵקיה, ְּ ְּוׁשַ ּ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1405דף [ -ּ

ּ ֶאָלא סוְרָי)א''ג ע''רכ, ד''ג ע''ר(, ְוָלא עֹוד ל ִאיּנון ִמִלין, אא ַרב ְמָמָנ''ּ ָּנִטיל ּכָ ֵוי , ּ ְּוׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ְלָחן ָקֵמי קוְדׁשָ ִּדיוְקָנא ְדַההוא ׁשֻ ּ ּ ּ ּ ְּ ְּוָכל ִאיּנון ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ְדִאְתָמרו . ּ ּ ּ ּּ

ַּסְלִקין ַעל ַההוא ָפתֹוָרא, ָּעֵליה ּ א)א ואתעתד''ס(ְּוִאְתַעָטר , ּ א ַקִדיׁשָ ַמע ַמׁשְ. ּ ָקֵמי ַמְלּכָ
ר ִלְפֵני ְיָי ְלָחן ֲאׁשֶ יב ֶזה ַהׁשֻ ְּדִאְתַעָטר ' ִּדְכּתִ ִריך הוא)א דאתעתד''ס(ּ א ּבְ ּ ָקֵמי קוְדׁשָ ְּ .

ְלָחן ְדַבר ָנׁש ָאה ֵליה ְלַבר ָנׁש, ּׁשֻ ַּקְייָמא ְלַדּכְ ל חֹובֹוי, ּ ָאה ִאיהו. ִמּכָ ַּמאן ְדִאֵלין , ַּזּכָ ּ
ֵרין ַקְייִמין ַעל ָפתֹוֵריה ּּתְ ִּמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ּ ִנין. ּ ְלָחן, ְּוחוָלָקא ְלִמְסּכְ   .ֵּמַההוא ׁשֻ

ֵמיה ְדַבר ָנׁש ד ַסְלִקין ַההוא ָפתֹוָרא ִמּקָ ּּכַ ּ ּּ ן, ּ ּמָ ָנן ּתַ ין ִאְזַדּמְ ֵרין ַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּּתְ ַחד , ּ
ָמאָלא, ִמיִמיָנא א . ְוַחד ִמּשְׂ ְלָחן ְדַמְלּכָ ַּחד ָאַמר ָדא ִאיהו ׁשֻ ּ אּ ִּדְפַלְנָיא ָקא , ַּקִדיׁשָ

ְּמַסֵדר ָקֵמיה ִדיר ָפתֹוָרא ָדא, ּ ְּמַסָדר ְיֵהא ּתָ אן ִעָלִאין, ּּ ִבְרּכָ ָחא וְרבו ִעָלָאה, ּבְ ּוִמׁשְ ּ ּ ּ ,
ֵרי ֲעלֹוי ִריך הוא ִיׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ א, ְוַחד ָאַמר. ְּ א ַקִדיׁשָ ְלָחן ְדַמְלּכָ ָּדא ִאיהו ׁשֻ ּ ּ ִּדְפַלְנָיא , ּ

ַּסֵדר ָקֵמיהָקא ְמ ֵאי ְיָבְרכון ֵליה, ּ ָּדא ָפתֹוָרא ִדי ִעָלֵאי ְוַתּתָ ּ ּ ּּ ְּמַסָדר ְיֵהא ַהאי ָפתֹוָרא , ּ ּ
יק יֹוִמין ַהאי ָעְלָמא, ָקֵמי ַעּתִ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבְ ּ.  

א י ַאּבָ ד ֲהָוה ַסְלִקין ָפתֹוָרא ִמָקֵמיה, ִרּבִ ּּכַ ּ ְּסִליקו ַהאי ַוֲהָוה ָאַמר , ֲּהָוה ָחֵפי ֵליה, ּ
ְצִניעו ָּפתֹוָרא ּבִ א, ּ לוֵחי ַמְלּכָ ִכּסוָפא ָקֵמי ׁשְ ְּדָלא ְיֵהא ּבְ ּ ְלָחן ְדַבר ָנׁש ָזֵכי ֵליה . ּ ּׁשֻ ּ
ְּוָזֵכי ֵליה ִלְמזֹוָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי מֹוְדָעא ְלָטב ָקֵמי , ּ ּתְ ְּוָזֵכי ֵליה ְלִאׁשְ

יק יֹוִמין ֲאָתר ְדִאְצְטִריךְוָזֵכי ֵל, ַעּתִ ְיה ְלִאּתֹוְסָפא ֵחיָלא וְרבו ּבַ ּ ּ ּ ָאה ִאיהו חוָלֵקיה . ּ ַּזּכָ ּ ּ
ר ָנׁש ְּדַההוא ּבַ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּבְ ּ.  

י ַיֲעֹקב ָאַמר ִתיב , ַרּבִ ְלׁשֹם ְוגֹו)שמואל א י(ּכְ ל יֹוְדעֹו ֵמִאְתמֹול ׁשִ ֲהַגם ',  ַוְיִהי ּכָ
ְנ אול ּבַ ִחיר ְיָי. ִביִאיםּׁשָ אול ּבְ ְדַמת ְדָנא ֲהָוה' ְּוִכי ׁשָ יב, ִּמּקַ  ַהְרִאיֶתם )שמואל א י(, ִּדְכּתִ

ַחר ּבֹו ְיָי ר ּבָ ִתיב', ֲאׁשֶ ר ּבֹוֵחר ּבֹו ָלא ּכְ ְדַמת ְדָנא, ֲאׁשֶ ַחר ּבֹו ִמּקַ ר ּבָ ֶּאָלא ֲאׁשֶ ּ .
ין ְנִביֵאי ְוִאְתַנּבֵ ֲעָתא ְדָאָתא ְוָעאל ּבֵ ּוְבׁשַ יַנְייהוּ ְווהו, ּי ּבֵ   .ֲּאַמאי ּתַ

יה, ֶּאָלא ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ּ יה ֶאָלא ְלַמְלכו, ְּ ָּלא ִאְתְרֵעי ּבֵ ֲאָבל , ּּ
ֵרין ִאֵלין. ִּלְנבוָאה לא ְּדָהא ּתְ ָעְלָמא, ּ ַבר ָנׁש ּבְ ֲחָדא ּבְ ה , ָּלא ִאְתְמָסרו ּכַ ר ִמּמֹׁשֶ ּבַ

ֲחָדא, ְּמֵהיָמָנא ִעָלָאה ְּדָזָכה ִלְנבוָאה וַמְלכו ּכַ ּ ְרַווְייהו , ּ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְלַבר ָנׁש ָאֲחָרא ּתַ
ֲחָדא   .ּכַ

יָמא מוֵאל ְדָזָכה ְלַתְרַווְייהו, ְוִאי ּתֵ ָּהא ׁשְ ּ ִּלְנבוָאה וַמְלכו, ּּ , ִּלְנבוָאה ָזָכה. ָלאו ָהִכי. ּ
יב ָרֵא)שמואל א ג(, ִּדְכּתִ ל ִיׂשְ מוֵאל ְלָנִביאּ ַוֵיַדע ּכָ י ְנֱאָמן ׁשְ ַבע ּכִ ֵאר ׁשָ ּל ִמָדן ְוַעד ּבְ ּ .

ְְדִאי ֶמֶלך ֲהָוה, ָּנִביא ְוַדָיין ֲהָוה. ְְלָנִביא ְוָלא ְלֶמֶלך ָרֵאל ֶמֶלך, ּ ַאלו ִיׂשְ ְָלא ׁשָ ֲאָבל . ּ
ִּאיהו ָלא ֲהָוה ֶאָלא ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא ָרֵאל, ּ ַּוֲהָוה ָדִאין ִדיֵנהֹון ְדִיׂשְ ּ יב, ּ  )שמואל א ז(, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ַפט ֶאת ִיׂשְ בוָאה. ְוׁשָ ּנְ אול ּבַ ד ֲהָוה ׁשָ ְּוַעל ָדא ּכַ ּ ְווהו ָעֵליה, ּ ּּתַ ּ.  

יָמא ָרא ָעֵליה ְנבוָאה, ְוִאי ּתֵ ֲּאַמאי ׁשָ ְרַווְייהו ָלא ָזָכה . ּהֹוִאיל ְוָזָכה ְלַמְלכו, ּ ֶּאָלא ּתַ ּ
ֲחָדא הו ּכַ  דמלכו יהיב ליה קודשא בריך הוא ואודי ליה עלה )א דנבואה''נ(ובגין (. ּּבְ
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א)עד לא הוי מלכא ָערוָתא ְדרוַח ֻקְדׁשָ ב ַעל ַאּתְ ּ וְבִגין ְדַמְלכו ִאְתָיׁשָ ּ ּ ּ ּ ִאְתָערו , ּ ֲּהָוה ּבְ
ִּדְנבוָאה ֹקֶדם ָלֵכן ד ָסִליק ְלַמְלכו. ּ יה ְנבוָאה, ֲּאָבל ּכַ ָּלא ֲהָוה ּבֵ ָערו ְדרוַח, ּ ֶּאָלא ִאּתְ ּ ּ ּ 

ַער ָעֵליה, ְלֵמיָדן ְקׁשֹוט, ָּסְכְלָתנו א, ִּאּתְ ּוְבעֹוד ְדֲהָוה ּגֹו ִאיּנון . ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי ְלַמְלּכָ ּ ּ
ָרא ָעֵליה ְנבוָאה, ְנִביֵאי ּׁשָ ְייהו, ּ ְּלָבַתר ְדִאְתְפַרׁש ִמּנַ יה ְנבוָאה, ּּ ָּלא ֲהָוה ּבֵ ּ.  

ַּמאן ָיִהיב ִלי ִאְתָערוָתא ְדרוַח, ַוֲאָנא ּ אּ גֹו ְנִביֵאי ְמֵהיְמֵני,  ֻקְדׁשָ ְלִמיֵדי , ְלֶמֱהֵוי ּבְ ּתַ
ן יֹוָחאי ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ יה, ְּדִרּבִ ִאין ָזִעין ִמּנֵ ְּדִעָלִאין ְוַתּתָ ן ֲאָנא, ּּ ּכֵ ל ׁשֶ יַנְייכו, ּכָ   .ְּלֶמהֵוי ּבֵ

  ]ב''ד ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

יָת , ָּפַתח ְוָאַמר ְלָחן)שמות כה(ְוָעׂשִ א. ' ְוגֹו ׁשֻ ְלָחן ָדא ִאיהו ְלַתּתָ ּׁשֻ ָוָאה ָעֵליה , ּ ְּלׁשַ ּ
ֶּלֶחם ְדֲאָפָיא ַמאן ָעִדיף ָדא ִמן ָדא ּ ְלָחן, ּּ יָמא ְדֹכָלא . ֶלֶחם אֹו ׁשֻ ִּאי ּתֵ ) ב''ד ע''דף קנ(ּ

י ַההוא ֶלֶחם)א אי תימא לחם עדיף דהא''ס( ָהא. ִּאיהו ַחד ְלָחן ִמְתַסְדָרא ְלַגּבֵ , ְּותו. ּ ׁשֻ
א ְוֶלֶחם ָעֵליה ְלָחן ְלַתּתָ ָרא, ָלאו ָהִכי. ּׁשֻ ְלָחן ִאיהו ִעּקָ ֶּאָלא ׁשֻ ִסדוָרא ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ,

אן ִדְלֵעיָלא וְמזֹוָנא ְלָעְלָמא ְרּכָ ָלא ּבִ ְּלַקּבְ ְלָחן. ּּ ּוֵמָרָזא ְדַהאי ׁשֻ ָנִפיק ְמזֹוָנא ְלָעְלָמא , ּ
יה ִמְלֵעיָל ָמה ְדִאְתְיִהיב ּבֵ ּּכְ ּ ּ   .אּ

ְלָחן , ְּוַההוא ֶלֶחם ְלָחן ְלַאֲחָזָאה ְדָהא ִמׁשֻ א וְמזֹוָנא ְדָקא ָנִפיק ֵמַהאי ׁשֻ ִּאיהו ִאיּבָ ּ ּ ּ
ַּנְפֵקי ֵפִרין ְוִאִבין וְמזֹוָנא ְלָעְלָמא, ָּדא ֶרם. ּ ַכח ּכֶ ּתְ א , ִאי ָלא ִאׁשְ ֲּעָנִבין ְדִאיּנון ִאיּבָ ּ

יה ְּדַנְפֵקי ִמּנֵ ּכְ, ּ ּתַ ָעְלָמא, ִאי ִאיָלָנא ָלא ְיֵהא. ִחיןָלא ְיהֹון ִמׁשְ ח ּבְ ּכַ ּתְ א ָלא ִיׁשְ , ִאיּבָ
ך ִגין ּכַ ָרא, ְּבְ ְלָחן ִאיהו ִעּקָ יה, ּׁשֻ ְּמזֹוָנא ְדָנִפיק ִמּנֵ ִּאיהו ַההוא ֶלֶחם ַהָפִנים, ּ ּ ּ.  

ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ ְלָחן ְמֶעֶרב ׁשַ א ְדׁשֻ  ְלַאֲחָזָאה )ת לשבתא משב''ד(, ְּוַכֲהֵני ֲהוֹו ַלְקֵטי ִאיּבָ
ְלָחן ְּדָהא ְמזֹוָנא ִעָלָאה ָנִפיק ִמּגֹו ַההוא ְדׁשֻ ּ ֲהִני. ּּ ִגין ַההוא ֶלֶחם ַדֲהוֹו ַלְקֵטי ּכַ ּּבְ ּ ,

ָתאן ל ְמזֹוָנא וְמזֹוָנא ְדַאְכֵלי ְוׁשָ ְרָכא ּכָ ִּאְתּבָ הו ֵיֶצר ָהָרע, ּ ְּדָלא ְלַקְטְרָגא ּבְ ְּדָהא ֵיֶצר , ּ
ּתְ ָיא, ַכחָהָרע ָלא ִאׁשְ ּתְ ֶּאָלא ִמּגֹו ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּ ע )משלי ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ּבַ ּ ֶפן ֶאׂשְ

י ְוגֹו ּתִ ְמעֹוי ְדַבר ָנׁש', ְוִכַחׁשְ י ּבִ ָיא ֵיֶצר ָהָרע ִמְתַרּבֵ ּתְ ְּדִמּגֹו ֵמיְכָלא וִמׁשְ ּ ּּ.  

ְלָחן, ֶּלֶחם ָדא הו , ֹּוָנא ְדַכֲהֵניְְמָבֵרך ְמז, ְּמזֹוָנא ְדָקא ָנִפיק ִמּגֹו ׁשֻ ח ּבְ ּכַ ּתְ ְּדָלא ִיׁשְ ּ
ִריך הוא, ְמַקְטְרָגא ְלַקְטְרָגא לֹון א ּבְ ִלים ְלקוְדׁשָ א ׁשְ ִלּבָ ְּלִמְפַלח ּבְ ְְוָדא ִאְצְטִריך . ְּ

ל ָעְלָמא יר ִמּכָ ך. ְלַכֲהֵני ַיּתִ ְוְבִגין ּכַ ָרא, ּ ְלָחן ִאיהו ִעּקָ א וְמזֹוָנא ְדָקא ָנִפ, ּׁשֻ ְּוִאיּבָ יק ּ
יה ִּאיהו ַההוא ֶלֶחם, ִּמּנֵ ּ.  

ְלָחן ָדא ְקָנא, ּׁשֻ ִּאְצְטִריך ִסדוָרא ִדיֵליה ְלִאְתּתָ ּ ּ ּ ִסְטָרא ְדָצפֹון, ְ ן , ּּבְ ְלָחן ִתּתֵ ֻ יב ְוַהּשׁ ִּדְכּתִ
ירוָתא ְדֶחְדָוה. ַמאי ַטְעָמא. ַעל ֶצַלע ָצפֹון ן ׁשֵ ּמָ ִגין ְדִמּתַ ּּבְ ּ ָמאָלא ָנִטיל ִמיִמיָנא . ּ ׂשְ

ַקְדִמיָתאּתָ א, ִדיר ּבְ י נוְקּבָ ַער ְלַגּבֵ ּוְלָבַתר ִאיהו ִאּתְ ּ יה, ּ ּוָבַתר ָקִריַבת ֵליה ְיִמיָנא ְלַגּבֵ ּ ּ ,
יה ַקת ּבֵ ְּוִאְתַדּבְ ּ.  
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ָמאָלא, ְּוִאיהו ֶחְדָוה, ַּמִים ִאיּנון ִמיִמיָנא יה ִאיּנון ַמִים, ִּמָיד ָיִהיב ִלׂשְ קו ּבֵ ְּוִאְתָדּבָ ּ ּ ּ ,
ִליל ִאיהו ִליִמיָנא. ּיהְּוַחָדאן ֵל ּוָבַתר ִאְתּכְ ַההוא ֶחְדָוה, ּ א ּבְ ַער ְלנוְקּבָ ְּוִאּתְ ַמאן , ְְוִסיָמָנך. ּ

ָמאָנא יֵדיה ְיִמיָנא ּבְ ְּדָנִטיל ַמָיא ּבִ ָמאָלא ִאיהו, ּּ ׂשְ ַּקְדָמָאה ְלַאְרָקא ַמָיא ּבִ ְוָלא , ּ
ָמאָלא ִליִמיָנא ְּדָהא ַמָיא ִמיִמיָנא ָנִט, ִמּשְׂ ָמאָלאּ   .יל לֹון ׂשְ

ָכחו ּתְ ך ַמָיא ָלא ִאׁשְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּּ ָמאָלא, ְ ְטָרא ִדׂשְ ֶּאָלא ִמּסִ יה. ּ יָון ְדָנִטילו ַמָיא ְלַגּבֵ ּּכֵ ּ ּּ ,
ִאיּנון ַמִים א ּבְ י נוְקּבָ ָערו ְלַגּבֵ ָּהא ִאּתְ ּ ִניָנן. ּ ִמים ּתָ ׁשָ בורֹות ּגְ ְּוַעל ָדא ּגְ ך . ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

ְלָח ֻ ן ַעל ֶצַלע ָצפֹוןְוַהּשׁ יר, ן ִתּתֵ יה ַיּתִ ָכחו ּבֵ ּתְ ְּדֵמַההוא ְסָטר ִאיִבין ִאׁשְ ּ ּ ְטָרא ָאֳחָרא, ּ . ִמּסִ
ַקְדִמיָתא ִאְתָערו ְדֶחְדָוה ִדיֵליה ּבְ ּּבְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ַחת )שיר השירים ב(ּכְ ֹמאלֹו ּתַ  ׂשְ

ֵקִני ַחּבְ י ְלָבַתר ִויִמינֹו ּתְ   .ְלֹראׁשִ

ְלָח ְנִקיוָתא ְדגוָפאׁשֻ ָחא ּבִ ּכְ ּתַ ּן ְדַבר ָנׁש ִאְצְטִריך ְלִאׁשְ ּ ּ ְּדָלא ִיְתָקֵרב ְלֵמיַכל ְמזֹוָנא , ְּ
ִּדיֵליה ְנִקיוָתא ְדַגְרֵמיה, ּ ֶּאָלא ּבִ ּ ּ ר ָנׁש. ּ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ּבַ ַקְדִמיָתא, ּ ְרֵמיה ּבְ ָאה ּגַ , ְּלַפּנָ

ְלָחָנ ַּעד ָלא ֵייכול ְמזֹוָנא ְדׁשֻ ְּדַההוא ְמזֹוָנא ְדַאְתִקין ֵליה, ּא ַדְכָיאּ ּ ּ יה ִאְתְרֵעי , ּ ּּבֵ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ְלָחן ִקיא צֹוָאה, ְּ ִגין ְדָלא ִיְתָקֵרב ַעל ַההוא ׁשֻ ּּבְ ְּדִאיהו ֵמָרָזא , ּ ּ

ְלָחן ָדא ּכְ ל ֵמַההוא ְמזֹוָנא ְדׁשֻ ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ְוִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ְיַקּבֵ ּ ּ   .ּלוםּ

ר ָנׁש ג, ְּלָבַתר ְדָאִכיל ּבַ ִּאְצְטִריך ְלֵמיַהב חוָלָקא ְדַתְמִצית ְלַההוא ִסְטָרא, ְוִאְתַעּנָ ּ ּ ְ .
ּוַמאן ִאיהו ַּההוא זוֲהָמא ְדָיִדין. ַמִים ַאֲחרֹוִנים. ּ ּ ְּדִאְצְטִריך ְלֵמיַהב ְלַההוא ִסְטָרא, ּ ְּ ,

ּחוָלָקא ְדִאְצְטִריך ֵליה ּ ַּדאי ִאיּנון חֹוָבהְּוַעל ָדא ַו. ְּ ְרָיין, ּחֹוָבה ִאיּנון, ּ ּוַבֲאָתר ְדחֹוָבה ׁשַ ּ .
ר ָנׁש ְּוִאיהו ִחיוָבא ַעל ּבַ ְּלֵמיַהב ֵליה חוָלָקא ָדא, ּ ּ ַלל. ּ ְְוַעל ָדא ָלא ִאְצְטִריך ְלָבְרָכא ּכְ ּ ,

ַההוא ִסְטָרא ָרָכה ָלאו ִאיהו ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ.  

ך ִאְצְטִריך ּבַ ְוְבִגין ּכַ ְ י ָפתֹוֵריה, ר ָנׁשּ ּבֵ ְּדָלא ָיִהיב ְמזֹוָנא ְדַעל ּגַ , ְּלַההוא ִקיא צֹוָאה, ּּ
ֵמעֹוי ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְדִאיהו ַדְכיו , ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ּ ּ ְלַבר ָנׁש וְבִריאו ְוִתּקוָנא ְדגוֵפיה)טב(ּ ּ ּ ּ ּ ְוַעל . ּ

ַדְכיו, ָּדא יה ּבְ ְלָחן ִאיהו ְלֵמיַכל ּבֵ ּׁשֻ ּ ָמה , ּ ַמרּכְ   .ְּדִאּתְ

א ֵבי ַמְקְדׁשָ ְלָחן ָדא ְדַקְייָמא ּבְ ּׁשֻ ּ יה ְמזֹוָנא, ּּ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ִגין ְלִאׁשְ יה , ּּבְ ּוְלַאָפָקא ִמּנֵ ּּ
ְּוַעל ָדא ֲאִפילו , ְמזֹוָנא ּ ִאְצְטִריך ְלַקְייָמא )א''ו ע''קל( ָלא, ִרְגָעא ֲחָדא )א''ה ע''דף קנ(ּּ ְ

ֵריָקַנָיא ְלָחן ָאֳח. ּּבְ ְלָחן ְדֵריָקַנָיא, ָראׁשֻ ִּאיהו ׁשֻ ּ א , ּ ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלֵמיַהב ֵליה דוְכּתָ ּ ּ ְ

א ֲאָתר ַקִדיׁשָ א, ְּוַעל ָדא. ּּבַ ְלָחן ְדַמְקְדׁשָ ּׁשֻ ָלא ְמזֹוָנא, ּ ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא ָלא ָיִתיב ּבְ ּ .
ִריָע ח ֲאָתר ּגְ ּכַ ּתְ ְּוִיְצְטִריך ְדָלא ִיׁשְ ְרּכְ, ְ ִריָעְּדָהא ּבִ ֲאָתר ּגְ ָחא ּבַ ּכְ ּתַ ָּתא ִדְלֵעיָלא ָלא ִמׁשְ ּ ,

ִריך הוא א ּבְ ְלָחן ְדָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ָּדא ׁשֻ ּ ּ ּ ּ א . ְּ ְלָחן ְדַבר ָנׁש ְדָקא ְמָבָרך ָעֵליה ְלקוְדׁשָ ּׁשֻ ּ ּ ְּ

ִריך הוא ּּבְ ֵריָקַנָיא, ְ ּאוף ָהִכי ָלא ִאְצְטִריך ְלֶמהֵוי ּבְ ְ ָתא , ּ ְרּכְ ֲאָתר ֵריָקַנָיאְּדָהא ֵלית ּבִ   .ּּבַ

ִריך הוא א ּבְ ְלָחן ְדקוְדׁשָ י ׁשֻ ּבֵ ָּנֲהֵמי ְדַעל ּגַ ּ ּ ֵריַסר, ְּ ְוָהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא . ִּאיּנון ּתְ
ְּדִאיּנון ָרָזא ְדָפִנים, ְּדָנֲהֵמי ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֶלֶחם ַהָפִנים. ּ ְּדָהא ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְדָעְלָמא, ּ ּ ּּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1408דף [ -ּ

ֵּמִאיּנון ָפ ך. ִּנים ִעָלִאין ָקַאְתָייאּ ְוְבִגין ּכַ ִּאיהו ְפִניָמָאה ְדֹכָלא, ֶּלֶחם ָדא, ּ ּ ָרָזא , ּּ ִּאיהו ּבְ
ְדָקא ֵיאֹות, ִּעָלָאה   .ּכְ

ֵּמיְכָלא ְדִאיּנון ָפִנים, ֶּלֶחם ַהָפִנים ּ ְּמזֹוָנא ְוִספוָקא ְדָנִפיק ְלָעְלָמא, ּ ּ ְייהו ָאֵתי, ּ , ִּמּנַ
ְרָיא ַעל ַהה ּוא ָפתֹוָראְוׁשַ ְלָחן ָדא, ּ ּוְבִגין ְדׁשֻ ּ ָלא ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ֵמִאיּנון ָפִנים , ּ ְּמַקּבְ ּּ ּ

ִּדְלֵעיָלא ְּוִאיִהי ַאִפיַקת ְמזֹוִנין ְוִספוִקין ֵמִאיּנון ָפִנים ְפִניָמִאין, ּ ּ ּ ּּ ּוְמזֹוָנא ְדַאִפיַקת, ּ ּ ִּאיהו , ּ
ְדָקאָמָרן, ַּההוא ֶלֶחם ן, ְתָקֵרבחֹום ֲהָוה ִמ, ּכִ ּמָ ְּוָהא אוְקמוָה, ְוחֹום ֲהָוה ִמְתֲעֵדי ִמּתַ ּ ,

יב ְלָחן )שמואל א כא(, ִּדְכּתִ ְלָחן ָדא ִאית ְלַבר ָנׁש ְלַנְטָרא ָרִזין ְדׁשֻ יֹום ִהָלְקחֹו וְבִגין ׁשֻ ּ ּבְ ּ ּ ּ
ְדָקאָמָרן ְווִנין ּכִ ָכל ִאיּנון ּגַ ִּדיֵליה ּבְ ּ ּּ.  

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמ ך ַאל )קהלת ט(, רַּרּבִ ֶמן ַעל ֹראׁשְ ָכל ֵעת ִיְהיו ְבָגֶדיך ְלָבִנים ְוׁשֶ ָ ּבְ ָ ּ
ַמר. ֶיְחָסר ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ א ֲחֵזי, ּ ָרא ֵליה ְלַבר ָנׁש , ֲאָבל ּתָ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרָזא ְדָחְכְמָתא י, ּּבְ אוְמנוָתא ַסּגִ ְּוָעִביד ֵליה ּבְ ּ ְמָתא ְדַחֵייְוָנַפח ּבְ, ּ ַּאפֹוי ִנׁשְ ּ ְּלִמְנַדע , ּ
ָרִזין ְדָחְכְמָתא ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ יָקָרא ְדָמאֵריה, ּ ְּלִמְנַדע ּבִ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ  ּכֹל )ישעיה מג(, ּכְ

יִתיו יו ַאף ֲעׂשִ ָראִתיו ְיַצְרּתִ ִמי ְוִלְכבֹוִדי ּבְ ְקָרא ִבׁשְ   .ַהּנִ

ָראִתיו ַדְי ָראִתיו אֹוִליְפָנא, יָקאְּוִלְכבֹוִדי ּבְ א , ְּוָרָזא ָדא ְוִלְכבֹוִדי ּבְ בֹוד ִדְלַתּתָ ְּדָהא ּכָ ּ
א ָלא  ָּרָזא ְדכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּ ן ְלֵעיָלא)ב''ח ע''נח נ(ּּ ּקַ ּקוָנא ִדְבֵני , ּ ִאְתּתָ ֶּאָלא ִמּגֹו ּתִ ּ ּ

א. ָעְלָמא ֵני ָנׁשָ ד ִאיּנון ּבְ ִאין ַוֲחִסיִדין, ּּכַ ּקוֵניְו, ַזּכָ ָנא ּתִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ַּיְדֵעי ְלַתּקְ
ָראִתיו ִגין ְדַהאי ְכבֹוִדי. ְוִלְכבֹוִדי ּבְ יִפין, ּּבְ ּקִ ַעמוִדין ּתַ ָנא ֵליה ּבְ ְּלַתּקְ ָטא ֵליה , ּ ּוְלַקׁשְ ּ

א ִתּקוָנא ְוִקׁשוָטא ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ ַלק, ּ ִגין ְדַהאי ְכבֹוִדי ִיְסּתָ ּּבְ ְזכו)ביקרא(, ּ ּ ְדַצִדיַקָיא ִדי ּ ּבִ ּ ּּ
ַאְרָעא   .ּבְ

ָראִתיו ך ּבְ ִגין ּכַ ַגְווָנא ְדָכבֹוד ִעָלָאה. ְּבְ ּּכְ יה, ּ ְּדִתקוִנין ִאֵלין ּבֵ ּ , א''ח ע''ע ועיין ר''צ(. ּּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר יֹוֵצר אֹור וּבֹוֵרא )ב''ח ע''קצ יִמיָנא ּכְ ָמאָלא ְיִציָרה ּבִ ִריָאה ִלְסַטר ׂשְ ּ ּבְ
ך ֲע לֹום ְֹחׁשֶ ה ׁשָ ל וְכִתיב וְכִתיב עֹוׂשֶ ה ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֲאִני ְיָי ֹעׂשֶ ֶאְמָצִעיָתא ּכְ ָיה ּבְ ּׂשִ ּ ּ

ִתּקוָנא  יו ּכְ יּתִ ָראִתיו ְיָצְרִתיו ַאף ֲעׂשִ ְמרֹוָמיו ְוַעל ָדא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ּוּבֹוֵרא ַרע וְכִתיב עֹוׂשֶ ּ ּּ
ַאְרָעאהֹוִאיל ְוָאָדם ִא, ְּוַעל ָדא. ִעיָלָאה ָנא ַההוא ְכבֹוִדי ֲעָבִדית , ּיהו ּבְ ְּוִאית ֵליה ְלַתּקְ ּ

ּקוִנין ְדָכבֹוד ִעָלָאה יה ּתִ ּּבֵ ּ ּ ִריָאה, ּ יה אוף ָהִכי ּבְ ְּדִאית ּבֵ ּ ָראִתיו, ּ   .ְּוַעל ָדא ּבְ

בֹוד ִעָלָאה ַההוא ּכָ ּּבְ יה ְיִציָרה, ּ יו, ִּאית ּבֵ ּקוָנא ָדא , ְּוַעל ָדא ְיַצְרּתִ ּּתִ יה ּ ָּיַהִבית ּבֵ
ָאָדם ַאְרָעא, ּבָ בֹוד ִעָלָאה, ְּלֶמֱהֵוי ִאיהו ּבְ ַגְווָנא ְדַההוא ּכָ ּּכְ ּ בֹוד ִעָלָאה. ּ ַההוא ּכָ ּּבְ ִאית , ּ

ָייה יה ֲעׂשִ ּּבֵ ַבר ָנׁש, ּ ְּוַעל ָדא אוף ָהִכי ּבְ יִתיו, ּ ִתיב ֲעׂשִ ַגְווָנא ְדַההוא , ּכְ ְּלֶמֱהֵוי ִאיהו ּכְ ּ ּ
בֹוד ִעָלָא ָאה, הּּכָ ּתָ ְִדְמַתֵקן וָבִריך ִלְכבֹוד ּתַ ּ ַלת , ְמָנָלן. ּ יה ּתְ בֹוד ִעָלָאה ִאית ּבֵ ְּדַההוא ּכָ ּ ּּ

יה. ִּאֵלין יב ּבֵ ִּדְכּתִ לֹום, ּ ה ׁשָ ך עֹוׂשֶ ְיֹוֵצר אֹור ובֹוֵרא ֹחׁשֶ ּובֹוֵרא . ָהא ְיִציָרה, יֹוֵצר אֹור. ּ
ך ִריָאה, ְֹחׁשֶ לֹום ָהא ֲעׂשִ. ָהא ּבְ ה ׁשָ בֹוד ִעָלָאה. ָּיהעֹוׂשֶ ְּוָדא ִאיהו ּכָ ן וָבִריך , ּ ְְדָקא ְמַתּקֵ ּ ּ

ָאה ּתָ ָכל ְצָרָכיו ִלְכבֹוד ּתַ   .ְּוָסִפיק ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1409דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא ַאְרָעא, ּּכְ ָרא ָאָדם ּבְ בֹוד ִעָלָאה, ּבָ ַגְווָנא ְדַההוא ּכָ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ָנא ְלַהאי , ּ ְלַתּקְ
בֹוד ל ִס, ּכָ ְלָלא ִמּכָ ַלת ִאֵלין. ְטִריןּוְלִאְתּכַ יה ּתְ בֹוד ִעָלָאה ִאית ּבֵ ּּכָ א ִאית , ּּ ָאָדם ְלַתּתָ

ַלת ִאֵלין יה ּתְ ּּבֵ ָאה. ּ ּתָ בֹוד ּתַ ְלָלא ַההוא ּכָ ּוְלִאְתּכַ א, ּ ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ָכל , ּ ִלים ּבְ ְלֶמֱהֵוי ׁשְ
ר ָנׁש. ִסְטִרין ָאה ִאיהו ּבַ עֹוָבדֹוי ְלֶמֱהֵוי, ַּזּכָ ַגְווָנא ָדאְּדָזֵכי ּבְ ִתיב. ּ ּכְ קהלת (, ְּוַעל ָדא ּכְ

ך ַאל ֶיְחָסר)ט ֶמן ַעל ֹראׁשְ ָכל ֵעת ִיְהיו ְבָגֶדיך ְלָבִנים ְוׁשֶ ָ ּבְ ָ ּ.  

  ]ב''ה ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

יה, ַּמה ִלְכבֹוד ִעָלָאה ע ִמּנֵ א ָלא ִאְתָמּנַ ָחא ְרבות ֻקְדׁשָ ַּההוא ִמׁשְ ּ ֵּמָרָזא ְדָעְלָמא , ּ
ִדיר, ּאוף ָהִכי ְלַבר ָנׁש. יְּדָאֵת ָנן ּתָ ך ְרבות  )ב''ה ע''דף קנ(ַּההוא , ְּדעֹוָבדֹוי ִמְתַלּבְ ְּמׁשַ ְ

א ִדיר, ֻקְדׁשָ יה ּתָ ר ָנׁש. ָּלא ִיְתְמַנע ִמּנֵ ָמאי ָזֵכי ּבַ ַההוא ִעדוָנא ִעָלָאה, ּבְ ְּלִאְתַעְדָנא ּבְ ּ ּ ּ .
ְלָחן ִדיֵליה ׁשֻ ּּבְ ָמה ְדִאיהו ְמַעֵד. ּ ּּכְ ֵניּ אן ְדִמְסּכְ ּן ַעל ָפתֹוֵריה ַנְפׁשָ ּ יב, ּ  )ישעיה נח(, ִּדְכּתִ

יַע ּבִ ׂשְ ְתֵריה, ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ִתיב ּבַ ג ַעל ְיָי, ָּמה ּכְ ְתַעּנַ א ', ְוגֹו' ָאז ּתִ ְּדאֹוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ
ִריך הוא ַרֵוי ֵליה ּּבְ ּ ח ְרבות קוְד, ְ ָכל ִאיּנון ִעדוִנין ִדְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ א ִעָלָאהּ ך , ּׁשָ ְְדָנִגיד ְוִאְתְמׁשַ ּ

בֹוד ִעָלָאה ִדיר ְלַההוא ּכָ ּּתָ יַע, ּ ּבִ ׂשְ ִתיב ְוֶנֶפׁש ַנֲעָנה ּתַ ְתֵריה, ּכְ ִתיב ּבַ ג , ַּמה ּכְ ְתַעּנַ ָאז ּתִ
  .'ַעל ְיָי

אֹוְרָחא י ִחָייא ֲהָוה ַאְזֵלי ּבְ י יֹוִסי ְוִרּבִ י , ַּרְייהוַּוֲהָוה ַחד ַטְייָעא ָטִעין ֲאַבְת, ִּרּבִ ָאַמר ִרּבִ
ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ִּחָייא' יֹוִסי ְלַר ְדָלא ּבְ ּתַ ָקא וְלִאׁשְ ִּאית ָלן ְלִאְתַעּסְ ּ ִריך , ּּ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ

ן  ְוַעל )צדק לפניו יהלך) ה''תהילים פ(א דהא שכינתא אזלא קמן דכתיב ''נ(, ּהוא ָאִזיל ְלַקּמָ
ָּדא ִעיָדן הוא ּ ד ֵליה ְלֶמְע, ּ ַהאי ָאְרָחא)א לה''נ(ּּבַ ֲהָדן ּבְ ּקוָנא ּבַ   .ּ ּתִ

י ִחָייא ְוָאַמר  ָּפַתח ַרּבִ ֵָהֵפרו ּתֹוָרֶתך'  ַלֲעׂשֹות ַלְיָי)ב''ו ע''בראשית קנ( ֵעת )תהלים קיט(ּ ּ ,
ַמר ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ַהאי ְקָרא ִאּתְ ּ ָכל ִזְמָנא ְד', ֲאָבל ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי. ּ אֹוַרְייָתא ּּבְ
ָעְלָמא ה, ִּמְתַקְייָמא ּבְ ְדָלן ּבָ ּתַ א ִמׁשְ ּוְבֵני ָנׁשָ ְבָיכֹול, ּ עֹוְבֵדי , ּכִ ִריך הוא ַחֵדי ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ְלהו, ְידֹוי ָעְלִמין ּכֻ ְּוַחֵדי ּבְ ִקיוַמְייהו, ּּ ַמָיא ְוַאְרָעא ַקְייֵמי ּבְ ּוׁשְ ּ ּ.  

ִריך , ְוָלא עֹוד א ּבְ ְֶאָלא קוְדׁשָ ּ ל ָפַמְלָיא ִדיֵליהּ ִניׁש ּכָ ּהוא ּכָ ּ א , ְוָאַמר לֹון, ּּ ָּחמו ַעּמָ
ַאְרָעא א ְדִאית ִלי ּבְ ַּקִדיׁשָ ִגיֵניהֹון, ּ ְּדאֹוַרְייִתי ִמְתַעְטָרא ּבְ ְּדָאתון , ָּחמו עֹוְבֵדי ְיַדי. ּ ּ

ֶרּנו)תהלים ח(ֲּאַמְרּתון  י ִתְזּכְ ד ֲחָמאן ֶח. ּ ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ ַעֵמיהְּוִאיּנון ּכַ ְּדָוה ְדָמאֵריהֹון ּבְ ּ ,
ִּמָיד ַפְתֵחי ְוַאְמֵרי ָאֶרץ)שמואל ב ז(, ּ ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ֲעָתא . ּ ּוְבׁשַ

ְטֵלי ֵמאֹוַרְייָתא ָרֵאל ִמְתּבַ ְבָיכֹו, ְּדִיׂשְ ׁש ֵחיֵליה, ל''ּכִ ׁשַ יב, ּּתָ ָ צור ְיָלְדך )דברים לב(, ִּדְכּתִ ּ
ׁשִ ִתיב. יּתֶ ַמִים עֹוְמִדים ָעָליו)דברי הימים ב יח(, ּוְכֵדין ּכְ ְּוַעל ָדא ֵעת ,  ְוָכל ְצָבא ַהּשָׁ

ֲאָרן)בני עלמא(ִּאיּנון ', ַלֲעׂשֹות ַלְיָי ּתָ ּ ַצִדיַקָייא ְדִאׁשְ ד , ִאית לֹון ְלַחְגָרא ַחְרִצין, ּּ ּוְלֶמְעּבַ
ָראן א ּבְ, ּעֹוָבִדין ְדַכׁשְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ַצִדיַקָייאּ הו ּבְ ַקף ּבְ ִּריך הוא ִיְתּתָ ּ ּ ּ ְרָיין ְואֹוְכֹלִסין , ְ ּוַמׁשְ

ִּדיֵליה ִגין ְדֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך. ַמאי ַטְעָמא. ּ ָּבְ ּ ִני ָעְלָמא, ּ ה ּבְ ְדֵלי ּבָ ּתַ ְּוָלא ִמׁשְ ְדָקא ֵיאֹות, ּ   .ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1410דף [ -ּ

ַּההוא ַטְייָעא ְדֲהָוה ָטִעין ֲאַבְתַרְייהו ּ ְייכוָאַמר לֹון ּבְ, ּּ ָּמטו ִמּנַ ֵעיָנא , ּ א ֲחָדא ּבָ ֶאְלּתָ ׁשְ
י יֹוִסי. ְּלִמְנַדע ן, ָאַמר ַרּבִ ְקָנא ָקּמָ ך, ַּוַדאי ָאְרָחא ִמְתּתַ ֶאְלּתָ ִאיל ׁשְ , ַהאי ְקָרא, ָאַמר. ְׁשָ

ִתיב ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ה, ִאי ּכְ ִלְפֵני , 'ַלֲעׂשֹות ַלְיָי, ְּותו. ַמאי ֵעת. ֲהָוה ֲאֵמיָנא ָהִכי, אֹו ַנֲעׂשֶ
י יֹוִסי. 'ַמאי ַלֲעׂשֹות ַלְיָי, ְִאְצְטִריך' ְיָי ן, ָאַמר ַרּבִ ְקָנא ָקּמָ ְווִנין ָאְרָחא ִמְתּתַ ה ּגַ ַכּמָ . ּבְ

ֵרין, ַחד ָלָתא, ַּדֲהֵויָנן ּתְ א ָהא ֲאָנן ּתְ ּתָ ֲהָדן, ְוַהּשְׁ ִליַלת ּבַ א ִאְתּכְ ִכיְנּתָ יְבָנא . ּוׁשְ ְּוַחד ַדֲחׁשִ
אְּדָלא ֲהֵוית ּתָ ׁשְ ִאיָלָנא ַיּבֶ ֵזיָתא, ּ ֶאָלא ּכְ ַאְלּתָ, ְוַחד. ְוַאְנּתְ ַרֲעָנָנא ּכְ ְוהֹוִאיל , ְּדֵיאֹות ׁשָ

ִרית ִמָלה   .ֵאיָמא, ְּוׁשָ

ֵָהֵפרו ּתֹוָרֶתך' ָּפַתח ְוָאַמר ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי . ְוִאית ֵעת. ִאית ֵעת', ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי. ּ
ֹנא ֵעת ֶלֱאֹהב ְוֵע)קהלת ג( ֵּעת ִאיהו ְלֵעיָלא. ת ִלׂשְ ְּדַההוא ֵעת. ּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא , ּ ּ

ר ָנׁש ְלִמְרַחם ַלְיָי, ְוָדא ִאְקֵרי ֵעת ָרצֹון. ִּאיהו ְּוַהאי ִאיהו ְדִאְתַחָייב ּבַ ּ ִדיר' ּ ָמה , ּתָ ּכְ
ָּדא ִאיהו ֵעת , ֹהבֵעת ֶלֱא, ְּוַעל ָדא, ֱָאלֶהיך'  ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי)דברים ו(ְדַאּתְ ָאֵמר  ּ

ר ָנׁש ֶלֱאֹהב ְּדִאְתַחָייב ּבַ ְּדִאיהו ָרָזא ֶדֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ְוִאית ֵעת ָאֳחָרא. ּ ּ ר , ּ ְוִאְתַחָייב ּבַ
ָנא ֵליה יה ֲאַבְתִריה, ָּנׁש ְלִמׂשְ ך ִלּבֵ ְּוָלא ִיְתְמׁשַ ּ ֹנא, ְ ִתיב , ְּוַעל ָדא ֵעת ִלׂשְ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ

ר ֶאל ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוַאל ָיֹבא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁשּ ַד)ויקרא טז(   )והכא(. ָּבֵ

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ָרֵאל ִמׁשְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ּּבְ ּוִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ַּההוא ֵעת ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא , ּ ּ ּ
א ִתּקוָנָהא, ַּקִדיׁשָ ְתְקָנא ּבְ ֵלימוָתא, ִּמּתַ ׁשְ ָטא ּבִ ּוִמְתַקּשְׁ ְדָקא ֵיאֹות,ּ ָרֵאל .  ּכְ ּוְבִזְמָנא ְדִיׂשְ ּ

ְטֵלי ֵמאֹוַרְייָתא ְבָיכֹול ַההוא ֵעת, ִמְתּבַ ִתּקוָנָהא, ּּכִ ָּלאו ִאיהו ּבְ ַכַחת , ּ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
ִלימו ׁשְ ְנהֹוָרא וְכֵדין ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלְיָי, ּּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַמאי ַלֲעׂשֹות. 'ְּוָלא ּבִ בראשית (ּכְ

ָרא ֱאלִהים ַלֲעׂשֹות )ב ר ּבָ יֵדי. ַמאי ַלֲעׂשֹות. ֲאׁשֶ ָארו ּגוֵפי ְדׁשֵ ּתָ ְּדִאׁשְ ּ ּ ְּדִאְתַקָדׁש יֹוָמא, ּ ּ ,
ָארו ַלֲעׂשֹות, ְּוָלא ִאְתָעִבידו ּתָ ָלא ּגוֵפי, ְּוִאׁשְ ּרוִחין ּבְ ַאר , ּאוף ָהָכא ֵעת ַלֲעׂשֹות. ּ ּתְ ִאׁשְ
ּקוָנא ָלא ּתִ ִלימו, ּּבְ ּוְבָלא ׁשְ ום ְדֵהֵפרו ּתֹוָרֶתך. ַמאי ַטְעָמא. ּ ִָמּשׁ ּ ּ ְטלו , ּ ִגין ְדִאְתּבָ ּּבְ ּ

ֵמי אֹוַרְייָתא א ִמִפְתּגָ ָרֵאל ְלַתּתָ ִגין ְדַההוא ֵעת. ִּיׂשְ ּּבְ אֹו , ּאֹו ַסְלָקא, ָּהִכי ַקְייָמא, ּ
א ָרֵאל, ַנְחּתָ ִגיֵניהֹון ְדִיׂשְ   .ּּבְ

  ]א''ו ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

י י ָּאתו ִרּבִ יה )א''ו ע''דף קנ( יֹוִסי ְוַרּבִ ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ִּחָייא וְנׁשָ ּ ּ ּ י יֹוִסי. ּ ַּוַדאי ֵלית , ָאַמר ִרּבִ
ַדאי ָאה ָאְרָחא ָדא. ְלַטְייָעא ֲאַבְתָרן, ַאְנּתְ ּכְ ַמע ָדא, ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנן ְלִמׁשְ י , ּ ָאה ָדָרא ְדַרּבִ ַּזּכָ ּ

ַגֵויה אֵרי ּבְ ְמעֹון ׁשָ ּׁשִ יֵני טוַרָיאְּדֲא, ּ ִּפילו ּבֵ ּ ן, ּ ּמָ ַכַחת ּתַ ּתְ י יֹוִסי . ָחְכְמָתא ִאׁשְ ָּנְחתו ַרּבִ
י ִחָייא ָאְרָחא, ְּוַרּבִ ָלְתהֹון ּבְ   .ְּוָאְזלו ּתְ

ָּפַתח ַההוא ַטְייָעא ְוָאַמר  ָ ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי)תהלים סט(ּ ָרב ' ּ ֵעת ָרצֹון ֱאלִהים ּבְ
ֱאֶמ ַָחְסֶדך ֲעִנִני ּבֶ ֶעךּ ֵניָנן, ָת ִיׁשְ ֲעָתא ְדִצּבור ָקא ְמַצָלאן. ֵאיָמַתי ִאְקֵרי ֵעת ָרצֹון, ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ .

ִפיר ִאיהו ּׁשַ ְּוָהִכי ִאיהו ַוַדאי, ּ ּקוָנא ְדַהאי ֵעת. ּ ִני ּתִ ֵדין ִצּבוָרא ְמַסְדֵרי וְמַתּקְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ּוְכֵדין ִאיהו ֵעת ָרצֹון ַאל, ּ אְְוִאְצְטִריך ְלִמׁשְ ֶאְלּתָ ָרב ַחְסֶדך ֲעֵנִני ,  ׁשְ יב ֱאלִהים ּבְ ִָדְכּתִ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1411דף [ -ּ

א ֶאְלּתָ ַאל ׁשְ ֵדין ִאְצְטִריך ְלִמׁשְ ֶעך ְדָהא ּכְ ֱאֶמת ִיׁשְ ְּבֶ ַָוֲאִני ְתִפָלִתי ְלך ְיָי. ָּ ָהא ָהָכא ', ּ
ָּרָזא ְדִיחוָדא ּ.  

א: ַוֲאִני ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ִפָלה: ְּתִפָלִתי. ּאוָלהּ ֲאָתר ְדִאְקֵרי ּגְ)ב''ה ע''אמור צ(, ּ ָּדא ּתְ ּ .
אוָלה ְּוָהָכא ִאיהו ְסִמיָכא ִלּגְ ְּדִאיהו ַחד, ּ אוָלה ִלְתִפָלה. ּ ד ִאיהו ָסִמיך ּגְ ּּכַ ּ ֵדין ִאיהו , ְּ ּּכְ

ֲחָדא, ּאוף ָהִכי: ֵעת ָרצֹון.  ָרצֹון)ה''ר(ֵעת  ָלָלא ִאיהו ּכַ ִלילו , ָרצֹון ַחד, ֵעת ַחד, ּּכְ ִּאְתּכְ
ַהאי ְקָרא. ַּוֲהוו ַחד, ָדאָּדא ּבְ ָעא ְלַיֲחָדא ּבְ א ּבָ   .ִּיחוָדא ֲחָדא, ְוָדִוד ַמְלּכָ

יָמא ת, ֲאַמאי ִאְתָמֵני ַהאי ְקָרא, ְוִאי ּתֵ ּבָ ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדׁשַ ּּבִ ֵּיאֹות ִאיהו ְלֶמֱהֵוי . ּ
ַההוא ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ת ּבְ ּבָ ׁשַ ּּבְ ְצלֹוָתא ְדחֹול, ּ ת , ְּוָלא ּבִ ּבָ ְּדַוַדאי ָלאו ְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדׁשַ ּ ּ ּ

חֹול ֲעָתא ְדִמְנָחה. ּכְ ׁשַ חֹול ּבְ ִגין ְדָהא ּבְ ּּבְ ָעְלָמא)ב''ח ע''פ(, ּ ְלָיא ִדיָנא ּבְ ְּוָלאו ִאיהו , ּ ּתַ
ת. ֵעת ָרצֹון ּבָ ׁשַ ְּדָכל רוְגָזא ִאְתָעֵדי, ֲאָבל ּבְ ֲחָדא, ּ ִליל ּכַ ב ְוַאף ַעל , ְּוֹכָלא ִאְתּכְ ּגַ

ַער ְסמוָתא ִאיהו, ְּדִדיָנא ִאּתְ ִּאְתּבַ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְקָרא ְדִיחוָדא, ּ ּ ין, ְּ ל ַדְרּגִ , ְּלַיֲחָדא ּכָ
ְּדַכד ֲהֵוי ִיחוָדא ַרֲחֵמי, ּ ִליל ּבְ ר ְוִאְתּכְ ם ּכָֹלא, ִּדיָנא ִאְתֲחּבָ ּסַ ּוְכֵדין ֵעת ָרצֹון , ְּוִאְתּבָ

ִתיב ִלי, ֵעת ָרצֹון. ּכְ ֲחָדאּכָ ַההוא ִזְמָנא. ּל ּכָֹלא ּכַ ָסם ּבְ ֹכָלא, ְּוִדיָנא ִאְתּבְ   .ַּוֲהֵוי ֶחְדָוה ּבְ

ָלק ֵמָעְלָמא ה ִאְסּתַ ת, ֹּמׁשֶ ּבָ ֲעָתא ִדְצלֹוָתא ְדִמְנָחה ְדׁשַ ַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲעָתא ְדֵעת ָרצֹון , ּ ׁשַ ּּבְ
ַכח ּתְ ֲעָתא ַרֲעָוא ֲהָוה ְלֵעיָלא. ִאׁשְ ּוְבַהִהיא ׁשַ אְו, ּ ְרִעין , ַצֲעָרא ְלַתּתָ ְּוַעל ָדא ִנְנָעלו ּתַ ּ
ת ּבָ ׁשַ ֲעָתא ְדִמְנָחה וְלֵעיָלא, ּבְ ִּמׁשַ ּ ְרִעין ִנְנָעלו. ּ א. ַּמאן ּתַ ְרִעין ְדֵבי ִמְדָרׁשָ ִגין , ּּתַ ּבְ

ה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ָרא ְלֹמׁשֶ ִגיֵניה, ְלַאְדּכְ ְטָלא ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ִאְתּבַ ּ.  

ַההוא ִזְמ ִטיל, ָנאּּבְ ה ִאְתּבְ א ְדֹמׁשֶ י ִמְדָרׁשָ ן ַאֲחָרִנין, ּּבֵ ּכֵ ל ׁשֶ ְרִעין ְדֵבי . ּכָ ַּמאן ָחֵמי ּתַ
ה ְדִנְנָעלו א ְדֹמׁשֶ ִּמְדָרׁשָ ּ ְלהו, ּ ְּדָלא ִנְנָעלו ַאֲחָרִנין ּכֻ ּ ה ֲעִציָבא ָעֵליה . ּּ ּאֹוַרְייָתא ְדֹמׁשֶ ּ

ַההוא ִזְמָנא ִגין ּכָ. ַמאן ָלא ָעִציב, ּּבְ י ִנְנָעלוּבְ ְרֵעי ְדֵבי ִמְדָרׁשֵ ל ּתַ ּך ּכָ ּ ְּוִאְצְטִריכו ּכָֹלא , ְ ּ
ָבָחא ֹאַרח ׁשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּלַצְדָקא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ַהְרִרי ֵאל)תהלים לו(ְּוַהְיינו , ְּ   .ָ ִצְדָקְתך ּכְ

 ] בשנה126יום [סדר הלימוד ליום ח שבט 

ָלקו ֵמָעְל ָלָתא ִאיּנון ְדִאְסּתָ ּּתְ ּ ַהאי ִזְמָנאּ ה, ָמא ּבְ ֹמׁשֶ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ה , ַחד. ּ ֹמׁשֶ
א, ְוַחד. ּיֹוֵסף ַצִדיָקא, ְוַחד. ְּנִביָאה ְמֵהיָמָנא ִעָלָאה ך. ָּדִוד ַמְלּכָ ִגיֵני ּכַ ַלת ִצדוֵקי , ְּבְ ּּתְ ּ

ָאה, ִּדיִני ָהָכא ַּחד ִאיהו ְדיֹוֵסף ַזּכָ ַהְרֵרי ֵאל ְּוָדא ִאיהו, ָקִדים ְלָכל ָהִני, ּ ָ ִצְדָקְתך ּכְ

ה ְוגֹו הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ִָמׁשְ ַהְרֵרי ֵאל, ָּדא יֹוֵסף', ּ ְלחֹודֹוי ּכְ ְּדִאיהו ּבִ ֻכְלהו טוִרין ִעָלִאין, ּ ּּכְ ּּ ּ .
ה ְנִביָאה ְמֵהיָמָנא יב, ְוַחד ֹמׁשֶ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ָ ְוִצְדָקְתך ֱאלִהים ַעד ָמרֹום )תהלים עא(, ּ

ר דֹולֹותֲאׁשֶ יָת ּגְ ִגין ְדִאיהו ָנִטיל ְלָכל ִסְטִרין,  ָעׂשִ ּּבְ ָמאָלא, ּ ְּוַחד ִאיהו ָדִוד . ְּיִמיָנא וׂשְ ּ
א יב, ַמְלּכָ ְּוָדא ִאיהו ִדְכּתִ ָ ִצְדָקְתך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתך ֱאֶמת)תהלים קיט(, ּ : ְלעֹוָלם, ָ

א ָּדא ָדִוד ַמְלּכָ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1412דף [ -ּ

ִניׁש ּכָֹל ֵדין ִאְתּכְ ַהאי ִזְמָנאּּכְ ְכָתב, א ּבְ ּבִ ַעל ֶפה, ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ ַהאי . ְּותֹוָרה ׁשֶ ְּוַעל ָדא ּבְ
ְרֵעי ְדאֹוַרְייָתא ִּזְמָנא ִנְנָעלו ּתַ ְרֵעי ְדָכל ָעְלָמא, ּ ְּוִנְנָעלו ּתַ ַהאי ִזְמָנא, ּ   .ּבְ

א ְדִמית יֹוֵסף ַצִדיָקא ֲעּתָ ׁשַ ּּבְ ָּיְבׁשו ְמקֹוִרין וַמּבוִעין, ּ ּ ָגלוָתאְוֻכ, ּ ָבִטין ָנְפלו ּבְ ְּלהו ׁשְ ּ ּ ּ ,
ָּפְתחו ִעָלֵאי ְוָאְמרו ּּ ה ְוגֹו, ּ הֹום ַרּבָ ָפֶטיך ּתְ ַהְרֵרי ֵאל ִמׁשְ ִָצְדָקְתך ּכְ ָּ'.  

ה ֲעָתא ְדִמית ֹמׁשֶ ׁשַ ִטיֲהָרא, ּּבְ א ּבְ ְמׁשָ ך ׁשִ ְכָתב, ְִאְתֲחׁשָ ּבִ ְנהֹוָרָהא , ְוֲאְנָעַלת ּתֹוָרה ׁשֶ
ְּדַאְסָפָקַלְרָי   .ּאה ְדָנֲהָראּ

  ]ב''ו ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

א ֲעָתא ְדִמית ָדִוד ַמְלּכָ ׁשַ ּּבְ ת ִסיֲהָרא ְנהֹוָרָהא , ּ ִניׁשַ ְּואֹוַרְייָתא ִדְבַעל  )ב''ו ע''דף קנ(ּכְ
ת ְנהֹוָרָהא ִניׁשַ ִניזו ְנהֹוִרין ְדאֹוַרְייָתא. ֶּפה ּכְ ּוֵמַההוא ִזְמָנא ִאְתּגְ ּ ּ יאו ַמֲח, ּ לֹוֶקת ַעל ְּוַאְסּגִ

ָנה ַמְחלֹוֶקת, ִמׁשְ יַמָיא ּבְ ִעְרּבוְבָיא, ְּוַחּכִ א ּבְ ִקיֵפי ִלּבָ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ ֶּחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא , ְּוַעל ָדא. ּ
ַההוא ִזְמָנא ָּלאו ִאיהו ּבְ ָכל ָדִרין ְדָעְלָמא, ּ ּּבְ ּ.  

ָנן ּוָמה ִאיּנון חֹוְמֵרי ְדַתֲעִניֹות ְדָגְזרו ַרּבָ ּ ּ ּ ד ִמ, ּ ֲעִנית, ּית ְפלֹוִניּכַ ְזרו ּתַ ך. ּּגָ ד ֲהָוה ּכַ , ְּכַ
ך ְזרו ּכַ ְּגָ ב ְותֹוָרה ִדְבַעל ֶפה)א דא דהוה''ס(. ּ יר ְדֶחְדָוה ְדתֹוָרה ְדִבְכּתָ ִניׁשו ַיּתִ ּ ְוַכד ֲהָוה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ַההוא ִזְמָנא ְרֵעי ְדא, ּּבְ ה ְדִאְצְטִריך ְלִמְנַעל ּתַ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ַההוא ִזְמָנאְּ   .ֹּוַרְייָתא ּבְ

ך ַאְמֵריָנן ָהֵני ִצדוֵקי ִדיָנא ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ַמר, ְּ ָמה ְדִאּתְ י ִחָייא. ּּכְ י יֹוִסי ְוַרּבִ ֲּחדו ַרּבִ ּ ,
ִמְלַקְדִמין יה ּכְ ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ּוְנׁשָ ּ ּ ּ ַהאי ָאְרָחא, ּ ָאה חוָלָקָנא ּבְ ָּאְמרו ַזּכָ ּ.  

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ִעיר) זקהלת(. ּ ר ָהיו ּבָ ִליִטים ֲאׁשֶ ָרה ׁשַ עֹוז ֶלָחָכם ֵמֲעׂשָ ּ ַהָחְכָמה ּתָ ּ .
עֹוז ֶלָחָכם ה, ַהָחְכָמה ּתָ ָלא אֹוַרְייָתא, ָּדא ֹמׁשֶ ד ָסִליק ְלטוָרא ְדִסיַני ְלַקּבְ ּּכַ ִּאְזַדֲעָזעו , ּ ּ

ל ִאיּנון ְרִקיִעין ְרָיין ִעָלִאין, ּּכָ ְּוָכל ִאיּנון ַמּשִׁ ּו ָקֵמיהְוָאְמר, ּ ָּמאִריה ְדָעְלָמא, ּ ל , ּ ּוַמה ּכָ
אֹוַרְייָתא, ְּוָכל ֶחְדָוה ִדיָלן, ּטוָבא ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ַאְרָעא, ּ א ָלה ּבְ ֵעי ְלַנְחּתָ . ְּוַאת ּבָ

נוָרא ה ְלאֹוְקֵדיה ּבְ ִניׁשו ַעל ֹמׁשֶ ִּאְתּכְ ּ ה ְוכו, ּ ף ֹמׁשֶ ּקַ ָמה ְדאוְקמוָה ַחְבַרָי', ִּאְתּתָ ּּכְ ּ ּ , יאּ
ה ְוכוֵלי ִריך הוא ָאַמר ֵליה ְלֹמׁשֶ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ.  

עֹוז ֶלָחָכם אֹוַרְייָתא, ֲאָבל ַהָחְכָמה ּתָ ק ּבְ ל ַמאן ְדִאְתַעּסָ ָמה, ּּכָ ה ִלׁשְ ַדל ּבָ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ,
אֹוַרְייָתא ה ּבְ ף ּבָ ּקַ ְקָפא , ִּאְתּתָ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ֵליה ּתֻ ׁשַ ּּבְ ּ ָנא ָעֵליה , ְוֵחיָלאְּ ְּלַאּגָ

ֲעָתא ְדִאְצְטִריך ׁשַ ְּבְ ף. ּ ּקַ ְקָפא ְוֵחיָלא ֵמָאן ֲאָתר ִאְתּתָ ְּוַההוא ּתֻ ָרה , ָהָדר ְוָאַמר. ּ ֵמֲעׂשָ
ִליִטים אֹוַרְייָתא)א''ט ע''מ(ִּאיּנון . ּׁשַ ה ּבְ יִבין ּבָ ר ֲאִמיָרן ִדְכּתִ ּ ֶעׂשֶ ִליִטין , ּ ְּדִאיּנון ׁשַ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא,ִּעָלִאין הוא ּבְ ף ּבְ ּקַ ר ָנׁש ִאְתּתָ ּ ְדּבַ ל ָרִזין ְדָעְלָמא, ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּכָ ּ ְוָכל , ּ
ִּפּקוִדין א, ּ ְּוָכל ָחְכְמָתא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ְלָיא, ּ הו ּתַ ִליל ּכָֹלא, ּּבְ ּוְבהו ִאְתּכְ ּ ְּוֹכָלא ִאיהו , ּ ּ

אֹוַרְייָתא ָאה חוְלֵקיה ַמאן ְד. ּבְ ַּזּכָ ּ אֹוַרְייָתאּ ַדל ּבְ ּתָ ְקָפא ְלָעְלָמא , ִּאׁשְ ּתֻ ַקף ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ִמְתּתָ
  .ְּדָאֵתי
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1413דף [ -ּ

ִליִטין ָרה ׁשַ אֹוַרְייָתא, ֲּעׂשָ ה ּבְ ר ִזיֵני ָחְכְמָתא ִאיּנון ּבָ ֶּעׂשֶ ִליָפן, ּ ָמָהן ּגְ ר ׁשְ ֶעׂשֶ , ּבְ
ָמא ַחד ׁשְ ִלילו ּבִ ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ּגְ, ְּוִאְתּכְ ְּדֶעׂשְ ָּרִזין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ִליִפיןּ ִאיּנון , ּ ּּבְ

ְלָטא ֵעיָנא ְלֵמחֵמי, ִזיֲהִרין ָסְכְלָתנו ְלִמְנַדע, ְּדָלא ׁשַ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ַההוא , ּ ָלא ּבְ ּכְ ּוְלִאְסּתַ ּ
ִּעדוָנא ִריך הוא ַאֲחִסין לֹון ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָא, ְּוִכּסוָפא, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָמה ְדַאּתְ . ֵתיְ ּכְ
ה לֹו)ישעיה סד(ָאֵמר  ה ִלְמַחּכֵ ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאֹלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ.  

ָּפתֹוָרא ְדַבר ָנׁש י ֵליה ְלֵמיַכל ַעל ָפתֹוָרא ָאֳחָרא, ּ ְּמַזּכֵ ִעדוָנא ְדַההוא ָעְלָמא, ּ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ְלָחן ַהּמֶ)שמואל ב ט(ּכְ י ַעל ׁשֻ ִמיד הוא אֹוֵכל ּכִ ֶּלך ּתָ א ֲהָוה . ְ ְוָדִוד ַמְלּכָ

ְלָחן ֶנֶגד צֹוְרָרי)תהלים כג(, ָאַמר ֲעֹרך ְלָפַני ׁשֻ ְּוָדא ִאיהו ִאְתַסְדרוָתא ְדָפתֹוָרא , ְ ּתַ ּ ּ ּ
ַההוא ָעְלָמא ֵדין ִאיהו ִעדוָנא ְוִכּסוָפא, ּּבְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ הו, ּ ְמָתא ִאְתֲהֵני ּבְ ְּדִנׁשְ ָעְלָמ, ּ א ּבְ

  .ְּדָאֵתי

ַההוא ָעְלָמא ָמִתין ּבְ ְּוִכי ָפתֹוָרא ִאית לֹון ְלִנׁשְ ְּדָהא ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְדִעדוָנא. ִאין. ּ ּ ּ ּ ּּ ,
ַההוא ָעְלָמא ַגְווָנא ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְכֵלי, ַּאְכֵלי ּבְ ּּכְ . ִאין. ְּוִכי ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ַאְכֵלי. ּ
ַגְווָנא ִדְלהֹון ָאְכ ָראּּכְ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ְּדָנִגיד , ָּרָזא ִאיהו ְלַטָלא, ְּוַההוא ְמזֹוָנא. ּלו ִיׂשְ
ך ֵמֵעיָלא ְּוִאְתְמׁשָ ֵּמָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְ א, ּ ח ְרבות ֻקְדׁשָ ְּוִאיהו ְמזֹוָנא ִדְנִהירו ְמׁשַ ּ ּ ּ ,

א ְד ְנּתָ ּגִ ן ּבְ ּמָ ָזנו ִמּתַ ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָיא ִאּתְ ְּוִנׁשְ ּ ּ ן, ֵעֶדןּּ ּמָ ָמְתהֹון . ְּוִאְתֲהנון ּתַ ן ִנׁשְ ּמָ ְּדָהא ּתַ
ְּדַצִדיַקָיא ּ א, ּ א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ְנּתָ ּגִ ן ּבְ ׁשָ ִּמְתַלּבְ ַגְווָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ּ   .ּּכְ

י ֵתי וִבְזַמּנֵ ּבָ ּוְבׁשַ ָטאן, ּ יָקָרא ְדָמאֵריהֹון, ִּמְתַפּשְׁ ְּוַסְלִקין ְלֵמחֵמי ּבִ ְּדָנא ּוְלִאְתַע, ּ
ְדָקא ֵיאֹות ִעדוָנא ִעָלָאה ּכְ ּּבְ ּ יב, ּ ת )ישעיה סו(, ִּדְכּתִ ּבָ ָחְדׁשֹו וִמֵדי ׁשַ ּ ְוָהָיה ִמֵדי ֹחֶדׁש ּבְ ּ ּ

ֲחוֹות ְלָפַני ָאַמר ְיָי ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ל ּבָ ּתֹו ָיֹבא ּכָ ּבַ ׁשַ ר ֵייֵתי. 'ּבְ ׂשָ ל ּבָ ָּלאו ָהִכי ֲהָוה ֵליה , ְוִכי ּכָ
ב ָמהֶּאָל, ְלִמְכּתַ ל ְנׁשָ ל רוַח אֹו ּכָ ר, ּא ּכָ ׂשָ ל ּבָ   .ַּמהו ּכָ

  ]א''ז ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

ַהאי ָעְלָמא ר ָנׁש ּבְ ִריך הוא ֲעַבד ֵליה ְלּבַ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ ַגְווָנא ִדְיָקָרא ְדָכבֹוד , ּ ּּכְ ּ
ִּעָלָאה ְלֵעיָלא בֹוד ִעָלָאה. ּ ַּההוא ּכָ ִּאיהו רוַח ְלרוַח, ּ ּ ָמה, ּ ְמָתא ַלְנׁשָ  )א''ז ע''דף קנ(, ְוִנׁשְ

א ְדִאְקֵרי ּגוף ַּעד ְדָמֵטי ְלָחד ֲאָתר ְלַתּתָ ּ ּוְבַהאי ָעֵייל ַחד רוַח ִדְמקֹוָרא ְדַחִיים, ּ ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי , ּ
ל טוָבא, ּכֹל ָדא ִאיהו ּכָ ּּבְ ְּוָכל ִספוָקא, ְוָכל ְמזֹוָנא, ּ ְּדַההוא ּגוף, ּ ּ ּ.  

ּכֹל ִהיא )הקהלת(, ְּוָרָזא ָדא ל ִאיהו רוַח )אמאי בכל היא''ס( ְוִיְתרֹון ֶאֶרץ ּבַ ּ ַהאי ּכָ ּ
ְּלַההוא ּגוף ַהאי ָעְלָמא. ּ ר ָנׁש ּבְ ַגְווָנא ָדא ּבַ ִּאיהו ּגוף, ּּכְ יה, ּ ְלָטא ּבֵ ְּורוַח ְדׁשַ ּ ַגְווָנא , ּ ּכְ

ְּדַההוא רוַח ִעָלָאה ּ ּ ְּדָשַלט ַעל ּגוָפא , לּ ְדִאְקֵרי ּכֹ)א דשלטא על גופא דאקרי כל''ס(, ּ ּ
ר, ְּלֵעיָלא ׂשָ ל ּבָ ְּוָדא הוא ְדִאְקֵרי ּכָ ִתיב, ּ ֲחוֹות ְלָפַני , ְּוַעל ָדא ּכְ ּתַ ר ְלִהׁשְ ׂשָ ָיֹבא ָכל ּבָ
ִתיב. 'ָאַמר ְיָי ַּעל ַההוא ִעדוָנא ּכְ ּ ה )ישעיה סד(, ּ ָ ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ּ

ה לֹו   .ִלְמַחּכֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1414דף [ -ּ

ֲּחדו ָאְרָחאּ י ִחָייא ְלַההוא ַטְייָעא. ּ ַחְבַרָייא ּבְ ד ָמטו ְלגֹו טוָרא ַחד ָאַמר ִרּבִ ּּכַ ּּ ּ ָמה , ּ
ֶמך ִריך הוא ְיֹחִנְנך. ָּאַמר ֵליה ָחָנן. ָׁשְ א ּבְ ֲָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ְּ ּ ֲעָתא , ּ ׁשַ ַמע ְלקֹוֶלך ּבְ ְָוִיׁשְ ּ

ְּדִתְצְטִריך ֵליה ּ י יֹוִסי. ְּ אַּוַד, ָאַמר ַרּבִ ְמׁשָ ַתר טוָרא ָדא, אי ָהא ָנֵטי ׁשִ ְּוָהִכי ּבָ ַפר , ּ ִאית ּכְ
ָמך ַפר ָחָנן, ְַחד ַעל ׁשְ ָמך, ְּדִאְקֵרי ּכְ ִגין ְיָקָרא ִדׁשְ ן ּבְ ּמָ ְָנִבית ּתַ ד ָמטו ְלָהָתם. ּ ָּעאלו , ּּכַ

ִפיַזְייהו ְּלֵבית אוׁשְ ְּוִסְדרו ָקַמְייהו ָפתֹוָרא, ּּ ּ ה ִזיִנין ְל, ּ ַכּמָ י ִחָייא. ֵמיַכלּבְ ַּוַדאי , ָּאַמר ִרּבִ
ָּפתֹוָרא ָדא ַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּּכְ ְּוִאית ָלן ְלַסְלָקא ַהאי ָפתֹוָרא, ּ ּוְלַאְעְטָרא ֵליה , ּ ּ ּ

ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ּ.  

י יֹוִסי ְוָאַמר ֱָאֹלֶהיך ַעל ָהָאֶרץ ' ָיּ ְוָאַכְלּתָ ְוָשָבְעּתָ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְי)דברים ח(, ָּפַתח ִרּבִ

ר ָנַתן ָלך ְַהטֹוָבה ֲאׁשֶ ָרֵאל ְמָבְרֵכיָנן. ּ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּדָהא . ְלַבר ֵמַאְרָעא ְמָנָלן, ִּאי ּבְ
ַגְווָנא ָדא ָלא ִאְצְטִריך ְּבְ ָרא ָעְלָמא, ֶּאָלא. ּ ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ , ָּפִליג ַאְרָעא, ְּ

ִּיׁשוָבא ִאיהו ִלְסַט א ִאיהו ִלְסַטר ָאֳחָרא, ר ַחדּ ָּפִליג ִיׁשוָבא. ְּוַחְרּבָ ְוַאְסַחר ָעְלָמא , ּ
ַּסֲחָרֵניה ִדְנקוָדה ֲחָדא ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ א, ּ ָּדא ַאְרָעא ַקִדיׁשָ א ֶאְמָצִעיָתא , ּ ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ

א. ְּדָעְלָמא ּוְבֶאְמָצִעיָתא ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּ ַל ם, ּ ִּאיהו ְירוׁשָ ַל ם ִאיהו . ּ ֶּאְמָצִעיָתא ִדְירוׁשָ ּ ּ
ים ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ְּוָכל ִטיבו ְוָכל ְמזֹוָנא ְדָכל ִיׁשוָבא, ּבֵ ּ ן ָנִחית ִמְלֵעיָלא, ּ ּמָ ּּתַ ְָוֵלית ְלך . ּ ּ

ן ּמָ ַזן ִמּתַ ָכל ִיׁשוָבא ְדָלא ִאּתְ ֲּאָתר ּבְ ּ.  

א יָפא. ָּפִליג ַחְרּבָ ּקִ א ּתַ ַכח ַחְרּבָ ּתְ ָכל ָעְלָמאְוָלא ִאׁשְ ר,  ּבְ ר ַההוא ִמְדּבָ ְּדַתְברו , ּּבַ ּ
ָנה)ד''קפ( ִעים ׁשָ ָרֵאל ַאְרּבָ ּ ֵחיֵליה ְוֻתְקֵפיה ִיׂשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ ָ ַהּמֹוִליֲכך )'דברים ח(ּּכְ

דֹול ְוַהּנֹוָרא ר ַהּגָ ְדּבָ ּמִ ָרא. ּבַ ַההוא ַמְדּבְ ְלָטא ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּּבְ ְרֵח, ׁשַ ּיה ַאְזלו ּוָבַעל ּכָ ּ
ָרֵאל ָעֵליה ְּוָתְברו ֵחיֵליה, ִּיׂשְ ִנין, ּ ִעין ׁשְ ִאיּנון . ַאְרּבְ ִאין ּבְ ְכחו ַזּכָ ּתַ ָרֵאל ִיׁשְ ְּוִאי ִיׂשְ ּ
ִנין ִעין ׁשְ ָרא ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא ֵמָעְלָמא, ַאְרּבְ יזו ֵליה , ֲּהָוה ִמְתַעּבְ ּוִמְדָקא ַאְרּגִ ּ ּ

ִריך הוא ּכָ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ף ַההוא ִסְטָרא ָאֳחָרא, ּל ִאיּנון ִזְמִניןְּ ּקַ ן , ִּאְתּתָ ּמָ ְלהו ּתַ ְּוָנְפלו ּכֻ ּּ
חֹות ְרׁשוֵתיה ּּתְ ּ.  

יָמא ֵני ָעְלָמא, ְוִאי ּתֵ ל ּבְ ה ְדָסִליק ַעל ּכָ ן, ְּוָהא ֹמׁשֶ ּמָ ְּדָהא , ָלאו ָהִכי. ְֵהיך ִמית ּתַ
ְרׁשוֵתיה ה ְמֵהיָמָנא ָלא ֲהָוה ּבִ ֹּמׁשֶ ַהר ָהֲעָבִריםֶא, ּ א. ַמאי ָהֲעָבִרים. ָּלא ּבְ ְּפלוְגּתָ ּ .

ִליִטין ִעָלִאין ִדְלֵעיָלא ְּדִאְתְפָלגו ָעֵליה ׁשַ ּּ ּ ּ ִליָטא ָאֳחָרא, ּּ יָדא ִדְמָמָנא ְוׁשַ , ְּוָלא ִאְתְמָסר ּבִ
ָאר ָהִכי ּתְ ה ַעְבָדא ְמֵהיָמָנא, ְוִאׁשְ ַּעד ְדָאָתא ֹמׁשֶ ִליט ָעֵליה, ּ ןְוִאְת, ְּוׁשָ ּמָ ְוָלא , ְקָבר ּתַ

ְקבוָרֵתיה יה ּבִ ק ּבֵ ִּאְתַעּסָ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ר קוְדׁשָ ּּבַ יב, ְּ  ַוִיְקּבֹר )דברים לה(, ִּדְכּתִ
י   .אֹותֹו ַבּגַ

ֹאַרח ָסִתים. ַמאן, ַוִיְקּבֹר אֹותֹו יה ּבְ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ  )ב''ג ע''וירא ק( ְוֶאל )שמות כד(, ּ
ה  ִתיב ַמאן ִאיהו, ָאַמרֹמׁשֶ ה. ְּוָלא ּכְ ִתיב ַמאן ִאיהו, ַּוִיְקָרא ֶאל ֹמׁשֶ ּאוף ָהָכא . ְּוָלא ּכְ

ִתיב ַמאן ִאיהו, ַוִיְקּבֹור אֹותֹו י ַחְבַרָייא, ְּוָלא ּכְ ֶּאָלא ַוַדאי ַהאי ֲאָתר ְיִדיָעא ִאיהו ְלַגּבֵ ּ ּ ּ .
ִליט ָעֵליה, ְּוַעל ָדא ַההוא טוָרא ָלא ׁשַ ּּבְ ּ ְלחֹודֹוי,ּּ ה ּבִ ר ֹמׁשֶ ן,  ּבַ ּמָ . ְּוִאיהו ִאְתְקַבר ּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1415דף [ -ּ

ּוְבִגין ְלִמְנַדע ְלָכל ָדִרין ַאֲחָרִנין ְדָעְלָמא ּ ּ ר ְיקומון, ּ ְּדִאיּנון ְמֵתי ִמְדּבָ ּ ּ ַּההוא ַרְעָיא , ּ
ַווְייהו ּגַ ֵרי ֵליה ּבְ ִּדְלהֹון ַאׁשְ ּ ּ ִאְתָערוָתא ְדִקיוָמא, ּ ְלהו ּבְ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ּ ּ ּּ   .ּ ְלָעְלָמא ְדָאֵתיּ

  ]ב''ז ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

יָמא ְקָפא ְדִסְטָרא ָאֳחָרא, ְוִאי ּתֵ ָרא ִאיהו ּתֻ ִּאי ָהִכי ְדַההוא ַמְדּבְ ּ ּ א , ּּ ֵּהיך ָפִקיד קוְדׁשָ ּ ְ

ִריך הוא ּּבְ ִעיר, ְ ְדָרא ֵליה ְלטוָרא ָאֳחָרא, ַּעל ַההוא ׂשָ ְּלׁשַ ּ דף (לֹון ֲהָוה , ְּדִאְקֵרי ֲעָזאֵזל, ּ

יה )ב''ז ע''קנ ָרא ּבֵ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ְדָרא ֵליה ְלַההוא טוָרא ְדַאְזֵלי ִיׂשְ ְּלׁשַ ּ ּ ּ ּ יָון ְדָהא , ֶּאָלא. ּ ּּכֵ
ִנין ִעין ׁשְ ָרֵאל ַאְרּבְ יה ִיׂשְ ָּאְזלו ּבֵ ְקֵפיה, ּ ר ּתֻ ּבַ ָּהא ִאּתְ ֲאָתר ְדָלא ָעַבר . ּ ף ּבַ ּקַ ְּוֻתְקֵפיה ִאְתּתָ ּ ּ

ָבר יה ּגְ ן ְלָעְלִמיןּּבֵ ּמָ ּוְבַההוא טוָרא,  ּתַ ּ ִנין, ּ ִעין ׁשְ ן ַאְרּבְ ּמָ ָרֵאל ּתַ ָּהא ֲהָוה ִדיוֵריהֹון ְדִיׂשְ ּ ּּ.  

ִעיר ַהאי ׂשָ יָפא ִעָלָאה, ֲאָבל ּבְ ּקִ ַּההוא ֲאָתר ִאיהו ִטָנָרא ּתַ ּ ּוְתחֹות ָעְמָקא ְדַההוא , ּ ּ ּ
יר ְלֵמיַכל )א לא יכיל למיעל תמן''ס(ְּדַבר ָנׁש ָלא , ִטָנָרא ִליט ַיּתִ ן ִאיהו ׁשַ ּמָ ּ ָעִייל ּתַ ּ
ָרֵאל, ַּטְרֵפיה ר ֵמַעַלְייהו ְדִיׂשְ ִגין ְדִיְתַעּבָ ּּבְ ּ וָבא, ּ ִיּשׁ הו ְמַקְטְרָגא ָעַלְייהו ּבְ ח ּבְ ּכַ ּתְ ְּוָלא ִיׁשְ ּ ּ.  

ּׁשוְלָטנוֵתיה ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּ ּ ּ ּ ּּגֹו ֶאְמָצִעיָתא ִדְנקוָדה ְדָכל , ּ ּ א)עלמא(ּ , ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ
ים ָדׁשִ ֵבי ֹקֶדׁש ַהּקָ ִקיוָמא. ּבְ א ָלאו ִאיהו ּבְ ּתָ ב ְדַהׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ל ָעְלָמא , ּּ ְזכוֵתיה ּכָ ּּבִ ּ

ַזן ן ָנְפָקא ְלֹכָלא, ִאּתְ ּמָ ּוְמזֹוָנא ְוִספוָקא ִמּתַ ּ ָכל ֲאָתר ִסְטָרא ִדיׁשוָבא, ּּ ּּבְ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ַאף , ּ
אַעל ּגַ א ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ּתָ ָרֵאל ַהׁשְ ּב ְדִיׂשְ ל ָדא ֵמֵחיָלא וְזכוָתא ְדַאְרָעא, ּ ִּעם ּכָ ּ ּ ּ ,

ַכח ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְלָכל ָעְלָמא ּתְ ִּאׁשְ ִתיב . ּ ֱָאֹלֶהיך ' ּ וֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי)דברים ח(ְּוַעל ָדא ּכְ

ר ָנַתן ָלך ְַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאׁשֶ ָּאֶרץ ַהטֹוָבה ַוַדאיַעל ָה. ּ ִגיָנה ְמזֹוָנא ְוִספוָקא , ּ ְּדָהא ּבְ ּ ּּ
ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ   .ִאׁשְ

ִאיּנון ֵמיְכִלין ג ּבְ ַּמאן ְדִאְתֲעָדן ַעל ָפתֹוֵריה וִמְתַעּנַ ּ ּ ּ ָרא וְלָדֲאָגא ַעל , ּּ ִּאית ֵליה ְלַאְדּכְ ּ
א ה ְדַאְרָעא ַקִדיׁשָ ְּקדוּשָׁ ּ א ְדָקא ִאְתֲחִריבְּוַעל ֵהיָכָלא ְדַמְל, ּ ּוְבִגין ַההוא ֲעִציבו . ּּכָ ּ ּ

ְּדִאיהו ָקא ִמְתֲעַצב ַעל ָפתֹוֵריה ּ ן, ּּ ָיא ְדַתּמָ ּתְ ַההוא ֶחְדָוה וִמׁשְ ּּבְ ּ ִריך הוא , ּּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יֵתיה ָנה ּבֵ ִאלו ּבְ יב ָעֵליה ּכְ ָּחׁשִ ּ א, ּּ י ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ל ִאיּנון ַחְרּבֵ ּוָבָנה ּכָ ּ ּ ָּאה חוָלֵקיהַזּכָ, ּ ּ.  

ָרָכה ל ּבְ ְתָלָתא, ּכֹוס ׁשֶ ְרָכא. ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ּבִ ִגין ְדָהא ֵמָרָזא ִדְתַלת ֲאָבָהן ָקא ִמְתּבָ ּּבְ ּ ,
ְתָלָתא ְּוַעל ָדא ָלא ִאְצְטִריך ּכֹוס ֶאָלא ּבִ ְ יִמיָנא . ּ ָרָכה ִאְצְטִריך ְלֵמיַהב ֵליה ּבִ ל ּבְ ּּכֹוס ׁשֶ ְ

ָמאָלא ְרַווְייהוּוְלַק, ּוִבׂשְ ין ּתַ ָלא ֵליה ּבֵ ּּבְ ָמאָלא, ּ ין ְיִמיָנא וׂשְ ִגין ְדִאְתְיִהיב ּבֵ ּּבְ ּוְלָבַתר . ּ
יִמיָנא ִביק ֵליה ּבִ ּתְ ִּיׁשְ ְרָכא, ּ ן ִאְתּבָ ּמָ   .ְּדָהא ִמּתַ

ָרָכה ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ָרה ְדָבִרים ְנֶאְמרו ּבְ ֲּעׂשָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ּכַ ִגין ְד, ּ ִּתּקוֵני ְדכֹוס ּּבְ ּ
ָרה ִאיּנון ָרָכה ֲעׂשָ ל ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ַחְבַרָיא, ּׁשֶ ּ יה . ּ ָחא ּבֵ ּגָ ָרָכה ִאְצְטִריך ְלַאׁשְ ל ּבְ ּּכֹוס ׁשֶ ְ

ֵעיָנא יב, ּבְ ִגין ִדְכּתִ ה'  ֵעיֵני ְיָי)דברים יא(, ּּבְ ֱּאלֶהיך ּבָ י ֵמֵעיָנא, ָ , ְְוָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתָנׁשֵ
יהֶּאָלא ְלַא ָחא ּבֵ ּגָ   .ּׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1416דף [ -ּ

ָרָכה ל ּבְ ְרְכָתא, ּכֹוס ׁשֶ ַההוא ּבִ ַרך ּבְ ִּאְתּבְ ִריך , ְ א ּבְ ר ָנׁש ָעֵליה ְלקוְדׁשָ ְְדָקא ְמָבֵרך ּבַ ְּ ּ ּ
ִגין , ּהוא ּ ְדִאיהו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא)כך(ּבְ ּ ּ ְנִטירו ִעָלָאה, ּ ְּוִאְצְטִריך ְלַנְטָרא ֵליה ּבִ ּ ּ ַמאן , ְ ּכְ

ְּדִאיהו ַחׁשִ אּ ּיבוָתא ְדַמְלּכָ ִגיֵניה, ּ ְּדָהא ּבְ ַרך ָפתֹוֵריה, ּ ִּאְתּבְ ּ ָתא ְמזֹוָנא, ְ ֲעָתא ְדִבְרּכָ ׁשַ , ּּבְ
ר ָנׁש ְמָבֵרך ְְדַההוא ּבַ ּ ּ.  

ֵריָקַנָיא ָּפתֹוֵריה ִאְצְטִריך ְדָלא ְיֵהא ּבְ ּ ְּ ָחא ַעל ָפתֹוָרא , ּ ּכְ ּתַ ְרְכָתא ִמׁשְ ְּדָהא ֵלית ּבִ ּ
ָמה, ֵּריָקַנָיא ּ ְדאוְקמוָהּכְ ּ יב, ּ ִית ְוגֹו)מלכים ב ד(, ִּדְכּתִ ּבָ יִדי ִלי ַמה ֶיׁש ָלְכי ּבַ ְוַעל . ' ַהּגִ

ֵריָקַנָיא ָּדא ָפתֹוָרא ָלא ִאְצְטִריך ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ְ ּ ְרָיין, ּ אן ִעָלִאין ָלא ׁשַ ְרּכָ ְּדָהא ּבִ ֶּאָלא , ּ
ִלים ֲאָתר ׁשְ י ָחְכָמהּ וְבֵלב ּכָ)שמות לא(ְּוָרָזא ָדא . ּבַ  ָיֵהב )דניאלב(ּוְכִתיב , ל ָחָכם ֵלב ָנַתּתִ

יִמין ְלָחן ְדֶלֶחם ַהָפִנים. ָחְכְמָתא ְלַחּכִ ְּוַעל ָרָזא ְדָנא ׁשֻ ּ יב, ּ  ְוָנַתּתָ ַעל )שמות כה(, ִּדְכּתִ
ִמיד ְלָחן ֶלֶחם ָפִנים ְלָפַני ּתָ   .ַּהׁשֻ

  

ָנׁשו ּכֻרעיא מהימנא  ָנִאין ְוָאמֹוָרִאין ִאְתּכְ ֲעָתא, ְּלכוּּתַ ְּדָהא ָקא ָמטו ׁשַ ּ ,
א יה ָמאֵני ַמְלּכָ ָנא ּבֵ ְקָנא ָקֵמיה)א לאזהרא ולאתתקנא''ס(, ְּלַתּקְ ְּדִאיּנון, ּ ְלַאְנָהָרא ְלִאְתּתַ ּ :

ָנא ּכְ א, ַמׁשְ ָחא, ָּפתֹוָרא, ְמַנְרּתָ יֹור, ַמְדּבְ ּוְכרוִבים, ְּוַכפֹוֶרת, ֲארֹון, ְוַכנֹו, ּכִ ְּוֹכָלא , ּ
ׁשֶ ָרֵאל. ֶקלּבְ י ְלִיׂשְ ּוְבִגין ָדא ָמּנֵ נו, ּ   .ֶּזה ִיּתְ

ָנא ֲחָדא ְוָאַמר ּ ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ַוַדאי ָהִכי הוא)ודאי(, ָקם ּתָ ְלהו, ּ ד ּכֻ י ְלֶמְעּבַ ְּוָלך ָמּנֵ ּ ְ ,
יב ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ יָת ְמנֹוָרה, ּ ְלָחן. ְוָעׂשִ יָת ׁשֻ ֹכָלא. ְוָעׂשִ הּוְרֵאה , ְּוָהִכי ּבְ ּוִמּכָֹלא , ַוֲעׂשֵ ּ

ד י ְלך ְלֶמְעּבַ ֶמך, ָָלא ִאְתָקׁשֵ ַאְתָוון ִדׁשְ יִמין ּבְ ַלת ִמִלין ִדְרׁשִ ֶָאָלא ּתְ ּ ּ ּ , נֹוָרה''ְמ, ּ
י ָלך. ֹחֶדׁש''ַה, ָקִלים''ׁשְ   .ְֲאַמאי ִאְתָקּשֵׁ

  ]א''ח ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

י ִלי)א''ח ע''דף קנ(ַּאתון ְמִפיִקין , ָסָבא ָסָבא, ֲּאַמר ֵליה ָיא ָדא ְדִאְתָקׁשֵ ּ קוׁשְ ּ ִמן , ּ
נֹוָרה ה ַהּמְ יָעׂשֶ ה ּתֵ ִריך הוא. ִמְקׁשָ א ּבְ ַּוַדאי ָמאָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ א, ְּ ִכיְנּתָ ְּדִאיִהי , ִאיִהי ׁשְ
א ְלַבְעָלה ׁשָ ּמְ א ִדיֵליה, ָּמאָנא ְלׁשַ ִּאיִהי ְמַנְרּתָ יה, ּ ַמר ּבֵ ְּדִאּתְ ַבע ּבַ)תהלים קיט(, ּ יֹום  ׁשֶ

יך ִָהַלְלּתִ ְּדִאיּנון, ּ דוָלה: ּ בוָרה, ַּהּגְ ְפֶאְרת, ְּוַהּגְ ַצח, ְוַהּתִ ּוַמְלכות, ְיסֹוד, ְוַההֹוד, ְוַהּנֵ ַבע . ּ ׁשֶ
ִליָלא   .ּכְ

ין ִאֵלין ַבע ַדְרּגִ ִּמּשֶׁ ת ְקֵני ְמנֹוָרה ִמִצָדה ָהֶאָחד, ּ ֹלׁשֶ א, ּׁשְ ּּגוָפא וְתֵרין ְדרֹוֵעי ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ .
הֹון,  ֵנר ִמְצָוהִּאיהו ִני. ְלַאְנָהָרא ּבְ ה ְקֵני ְמנֹוָרה ִמִצָדה ַהּשֵׁ ֹלׁשָ ּוׁשְ ֵרין ׁשֹוִקין, ּ , ִּאיּנון ּתְ

הֹון, ְּוִאיהו ֵנר ַמֲעָרִבית. ּוְבִרית א ִאְתְקִריַאת. ְלַאְנָהָרא ּבְ א ְדַמְלּכָ ְוִאיִהי ֵנר , ְּמַנְרּתָ
יה ֵנר ִמְצָוה יה ְּדִאּתְ, ְּלַאְנָהָרא ּבֵ ָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים'  ִמְצַות ְיָי)תהלים יט(ַּמר ּבֵ   .ּבָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1417דף [ -ּ

א א ִדְמַנְרּתָ ּוַמאן ִריׁשָ יָנה ה, ּ ַלת ָקִנין, ִּעָלָאה' ּבִ ְּדִאית ָלה ּתְ ִדיוְקָנא ָדא ה, ּ ּּבְ ּ ּ ,'
ַלת ָוִוי ַלת ֲאָבָהן, ן''ּתְ ְּדִאיּנון ּתְ יָנא' ה. ּ ּנִ ִדיו' ג, ּתַ ְנָייִנין ּבְ ָּקִנים ּתִ א ''ס(', ְּקָנא ָדא הּ

ּ ְדִאיּנון ְנַצח הֹוד ְיסֹוד)תלת ווין ן ָי' ו. ּ א ְדֶאְמָצִעיָתא ּבֶ ֵמיה ִאְתְקֵרי . ּה''ְּמַנְרּתָ ַּעל ׁשְ
יָנה ִליל ו. ּבִ א' ִּאיהו ּכָ ָבן ו, ָקִנין ְלַתּתָ חוׁשְ ו', ּּבְ ָּקִנין ִדיֵליה' ּבְ ת ַחִיל )משלי יב(' י. ּ  ֵאׁשֶ

ְעָלה ָגא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה, ֲּעֶטֶרת ּבַ צוַרת ז, ּּתָ ְטָרא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי' ּּכְ ִּמּסִ ָלאו ִאיִהי ָמאָנא , ּ
יה יה, ְּלַגּבֵ א ְלַגּבֵ ׁשָ ּמְ יה, ְּוָלאו ְמׁשַ ֶּאָלא ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ָעְלָמא ֵדין. ּ ִאיִהי , ֲּאָבל ּבְ

ַגְווָנא ָדא חֹוֵתיה''הוה, ּּכְ ּי ִאיהו ָמאָנא ּתְ ּמו, ּ א ִדיֵליהּׁשִ ּׁשָ ָכל ְסִפיָרה ִדיֵליה, ּ ּּבְ ָכל , ּ ּבְ
ֵּאֶבר ִדיֵליה ָכל ִמָדה ִדיֵליה, ּ ּּבְ ּ ּ.  

ּוְבִגין ָדא חֹותֹוִהי, ָּדא' י, ּ יה, ְלִזְמִנין ִאיִהי ּתְ ֶאְמָצִעיָתא, ְּלִזְמִנין ַעל ֵריׁשֵ . ְלִזְמִנין ּבְ
יה ְיהֹוָ  )ויקרא כד(ְוָדא . ֹּוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפָנהּ ֶאֶבן ָמֲאסו ַהּב)תהלים קיח(ה ''ַּעל ֵריׁשֵ

ִמיד ְּדִאיהו י, ְלַהֲעלֹות ֵנר ּתָ א''ַעל הו' ּ ְטָרא ִדְמַנְרּתָ ֶאְמָצִעיָתא. ּה ִמּסִ ֶקל, ּבְ , ַמֲחִצית ַהּשֶׁ
נו)שמות ל(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַגְווָנא ָדא הוי, ּ ֶזה ִיּתְ סֹוָפא. ה''ּּכְ ָנא, ּבְ ּכְ ַמׁשְ ַגְווָנא ּכְ, ּבְ

ְטָרא ְדה, ְָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶרך, י''ָּדא הוה ְטָרא ְדה, ַאּמֹות ֹרַחב' ְוה, ִּעָלָאה' ִּמּסִ ' ִּמּסִ
ָאה ּתָ ה. ּתַ ה. 'ו: ְוַאּמָ ָאת ו. 'י: ַוֲחִצי ָהַאּמָ   .'ְּוֹכָלא ִאְתְרִמיז ּבְ

ְּלָעַדי ֵאין ֱאֹלִהים ְדִאְתְרִמיז ּ ֲאִני ִראׁשֹון ַוֲאִני ַאֲחרֹון וִמּבַ)ישעיה מה(, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא
ָמא ַהאי ׁשְ ִליט ה''ו ֵה''י ָוי''ד ֵה''יֹו, ּבְ ם ְדׁשַ ּי ְוָכל ׁשֵ א ִאיהו' ַעל י' ּ ּנוְקּבָ ְטָרא , ּ ִמּסִ

ָמאָלא ב ְדִמְסְטָרא ְדָאת י. ִּדׂשְ ְּוַאף ַעל ּגַ א' ּ ִריׁשָ ַתר ְדִבְתֵרין ֵהִהי, ִאיִהי ּבְ ן ִאיִהי ''ּּבָ
סֹוָפ ַגְווָנא ָדא ֵה, אּבְ ָדן ְלרֹוב, י''י ֵה''ּּכְ א ִאיִהי, ִּאּתְ  )'א ו''נ(' ַעל ה' ֶּאָלא י. ְּונוְקּבָ
ָגא חֹות ה, ּתָ ּמוׁש', ּתְ חֹות ו. ּׁשִ ן ּתְ ּכֵ ל ׁשֶ   .'ּכָ

ִיחוָדא ִדְלֵעיָלא ּוְבִגין ְדָלא ֲעִביְדָנא ִקצוץ וִפרוד ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדֹכָלא ִיחוָדא ַחד, ּ ה ִלי ִנְתָקׁשֶ, ּּ
ד ין)או שמושא, או אמצעי, או תגא(. ְלֶמְעּבַ ְבּתִ ל ַמֲחׁשַ ִריך הוא ְדָיַדע ּכָ א ּבְ ּ ְוקוְדׁשָ ּ , ָאַמר, ְּ

ָוון ַתר ְדָדא ְלטֹוב ִאְתּכַ ּּבָ ד ִקצוץ וִפרוד, ּ ְּדָלא ְלֶמְעּבַ ּ ּ ה ַהְמנ'' ּתֵ)שמות כה(, ּ , ֹוָרה''יָעׂשֶ
ַגְווָנא ִדׁשְ ה ּכְ ה ֵמַעְצּמָ יָעׂשֶ אּּתֵ ִריך הוא, ִכיְנּתָ א ּבְ ה ֵמַעְצּמֹו ְדקוְדׁשָ יָעׂשֶ ּּתֵ ּ לא , ְּ ּבְ

ִּפרוָדא ּמוׁש. ּ א ׁשִ ִכיְנּתָ ַאר ָמאִנין ִדְבהֹון ִאיִהי ׁשְ ּׁשְ ַצְלֵאל)שמות לז(, ּ   .ּ ַוַיַעׂש ּבְ

ָאה ִאיִהי ֲעָטָרא ְדַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא ּתָ א ּתַ ִכיְנּתָ ּוְבָכל ֲאָתר ִדׁשְ ּ ּ ּ ּ ּד ְנִטיַלת ִמן ּכַ, ּ
יָנה ְּדִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּבִ ּ ר ָנׁש, ּ ִריך הוא. ַּוַדאי ֵלית ְיִדיָעה ְלּבַ א ּבְ קוְדׁשָ ּּבְ ָכל , ְּ ְוָלא ּבְ

ִּמדֹות ִדיֵליה ּ ְרָעא, ּ ַהאי ּתַ ַּעד ְדֵיעול ּבְ ַמר ָעָלה , ּ ְּדִאּתְ ַער ַלְיָי)תהלים קיח(ּ   .' ֶזה ַהּשַׁ

אֹות ל ל ְסִפיָרה, )ייי(יי ְּדִאיִהי ', ּבְ ִליָלא ִמּכָ ָמָהן, ִאיִהי ּכְ ל ַאְתָוון ִדׁשְ ּוִמּכָ ים , ּ ְמפֹוָרׁשִ
ִרים ָכל ָאת ְוָאת. ְוִנְסּתָ ְעָלה, ִּאיִהי ְנקוָדה ּבְ חֹות ּבַ א ּתְ ּמוׁשָ ּׁשִ יה. ּ , ְּוִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ

ְטָרא ִדיָלה ְדַטֲעֵמי ִּמּסִ ּ גֹון ֶסגֹול ְנקוָדה . ּ אּּכְ חֹות ַיְרֵכי ַמְלּכָ  ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום )ישעיה סו(, ּתְ
ֶאְמָצִעיָתא. ַרְגָלי יה, ְוִאיִהי ּבְ ֶקל, ִּעּמֵ ׁשוֻרק, ַמֲחִצית ַהׁשֶ יה. ּּבְ ְּוִאיִהי ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשֵ ּ ,

א ְטָרא ְדֶסגֹוְלּתָ   .ִּמּסִ
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ף א, ְׁשֹוָפר הֹוֵלך, ַזְרָקא ַמּקַ ַההוא ִזְמָנא ִא, ֶסגֹוְלּתָ אּּבְ א ְדַמְלּכָ ֶתר ַעל ֵריׁשָ , ּיִהי ּכֶ
נו ְלך ְיָי ֶתר ִיּתְ ָּכֶ יה. ֱּאֹלֵהינו' ּ ַמר ּבֵ ִּאיִהי ְיִדיַעת ַההוא ְדִאּתְ ּ ְדרֹוׁש , ּ ך ַאל ּתִ מוְפָלא ִמּמָ ּּבַ ְּ

ְחקֹור ך ַאל ּתַ ְוִבְמכוֶסה ִמּמָ ּ מֹוָדע. ּ ּתְ ְּדָבה ִאׁשְ ָתָגא, ּ ְּדִאיהו ִראׁשֹון ְלֵעיָלא ּבְ ּ ַּהְיינו ְּד, ּ
א ְוִאיהו ַאֲחרֹון ֶּסגוְלּתָ ֶסגֹול, ּ ְלֲעָדיו ֵאין ֱאֹלִהים. ּבְ ׁשוֻרק, ּוִמּבַ מֹוָדע. ּּבְ ּתְ ה ִאׁשְ ְּוֹכָלא ּבָ ּ .

  )לתתא(
  ]ב''ח ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

א ה ְלַתּתָ ק ּבָ ַּמאן ְדִאְתַדּבָ ּ ִּאיִהי ְמַסְלָקא ֵליה ְלֵעיָלא, ּ ּוַמאן ְדָבֵעי ְלִאְס. ּּ ְלָקא ָעָלה ּ ּּתַ ּ
ה ָקא ְלֵעיָלא ִמיּנָ ְּלַאְדּבְ ה, ּ א ִמיּנָ ִפיָלּתֹו ְלַתּתָ ִּאיִהי ַמׁשְ ה, ּ ְּוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבָ ּ ּוְבִגין . ּ
ה מֹוָדע ּבָ ּתְ ְּדַיֲעֹקב ִאׁשְ ׁשון ְלַסְלָקא , ּ ָלה ִלְבנֹוי)ב''ח ע''דף קנ(אֹוִליף , ּ ּוָמֵני ְדָלא ְיַבּקְ ּ ּ ּ

א ְלֵע הְלַדְרּגָ ּיָלא ִמיּנָ ְּדִאיִהי ּכָֹלא, ּ א ְוֶאְמָצִעיָתא, ּ , ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ֵּעיָלא ְוַתּתָ
ר ָלֶהם ֲאִביֶהם)בראשית מט( ר ִדּבֶ   .ּ ְוֹזאת ֲאׁשֶ

ה מֹוַדע ּבָ ּתְ ָּנִביא ְדֲהָוה ִאׁשְ אֹוַרְייָתא, ּ ַוֲעִתיִרין , ָצַווח ְוָאַמר ְלָמאֵרי ּתֹוָרה ֲחָכִמים ּבְ
ה ֶחְלָקםּוׂשְ, ּּבָ ְייהו ְוָאַמר. ֵמִחים ּבְ י ', ַּאל ִיְתַהֵלל ְוגֹו'  ּכֹה ָאַמר ְיָי)ירמיה ט(, ָּצַווח ְלַגּבַ ּכִ

ל ְוָידֹוַע אֹוִתי ּכֵ ְתַהֵלל ַהׂשְ ֹזאת ִיְתַהֵלל ַהּמִ ִּאם ּבְ ה ָאַמר. ּ ָּדִוד ְדֲהָוה ָיַדע ּבָ ּ  )תהלים כז(, ּ
ֲחֶנה ָעַלי ַמֲחְנה ְוגֹו ֹז', ִאם ּתַ לוָתא ָאִריך. את ֲאִני בֹוֵטַחּבְ ְְוִיְרְמָיה ָחָזא ּגָ א ''נ(ְוָסָמֵאל , ּ

ָוון)אתא ִרּבֹו ִרּבְ ְבִעין אוִמין ּבְ ּ ְוָנָחׁש ְוָכל ְמָמָנן ְדׁשִ ָרֵאל, ּ י ַעל ִיׂשְ ְוָחָזא ַהאי ְקָרא , ְּדַנְחּתֵ
ִריך הוא א ּבְ ְּדָאַמר קוְדׁשָ ּ ְהי)ויקרא כו(, ְּ ם ֹזאת ּבִ ֶאֶרץ אֹוְיֵביֶהם ְוגֹו ְוַאף ּגַ ָאַמר ', ֹוָתם ּבְ

ן אֹוִחיל)איכה ג(ָנִביא  י ַעל ּכֵ יב ֶאל ִלּבִ ם ָלֹזאת.  ֹזאת ָאׁשִ ת ִלּבֹו ּגַ ר ֹלא ׁשָ ָּעֵליה , ַוֲאׁשֶ
ַמר  ַמע ְיָי)דברים לג( .ּוְכִסיל ָלא ָיִבין ֶאת ֹזאת )תהלים צב(ִאּתְ ּ ְוֹזאת ִליהוָדה ַויֹאַמר ׁשְ ּ '

ִגין ְדָנִטיר ַמאי ְדָמֵני ֵליה ֲאבֹוי ָזָכה ְלַמְלכו, ָדהּקֹול ְיהו ּּבְ ּ ּ ָלק . ּ ִגיָנה ִאְסּתַ ְּוָדִוד ּבְ ּ
ל יֹומֹוי ָעָלה, ְּלַמְלכו ְּדָטַרח ּכָ ּ.  

א ָּאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַמר, ּ ה ְוגֹו)דברים ד(, ָּעָלה ִאּתְ ם ֹמׁשֶ ר ׂשָ . ' ְוֹזאת ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ
ה ַאְזַהְרּתְ ָרֵאלּּבָ ְתך,  ְלִיׂשְ ַעת ִמיּתָ ׁשְ ָרֵאל. ָּבִ ַרְכּתְ ְלִיׂשְ ה ּבֵ ֶבט, ּּבָ ֶבט ְוׁשֵ ָכל ׁשֵ ֲּהָדא הוא . ּבְ

ה ְוגֹו)דברים לג(, ִדְכִתיב ַרך ֹמׁשֶ ר ּבֵ ָרָכה ֲאׁשֶ ּוְבִגין ָדא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ', ְ ְוֹזאת ַהּבְ ּ ּ ּ ּ
יב, ָמאֵרי ַמְתִניִתין ֹאֶהל ֹזאת)במדבר יט(, ִּדְכּתִ י ָימות ּבְ ְּוָאְמרו ָעָלה , ּ ַהּתֹוָרה ָאָדם ּכִ ּ

ֹאֶהל י ָימות ּבְ ֶּאָלא ֵאין ַהּתֹוָרה ִמְתַקֶייֶמת, ַּמאי ּכִ ֵמִמית ַעְצמֹו ָעֶליָה, ּ ִמי ׁשְ , ֶּאָלא ּבְ
ת, ְּוֵלית ִמיָתה ֶאָלא עֹוִני ּמֵ ְּדָעִני ָחׁשוב ּכַ ּ.  

ן עֹוֶלה ְויֹוֵרד ְּדִאיהו ָקְרּבָ ּ יר עֹוֶלה ַוַדאיִמּסִ. ּ ְּטָרא ְדָעׁשִ ָלק ָעֵליה, ּ ְּדִאְסּתַ ְּדָכל . ּּ
ל ִטיבו ְדַעְבִדין, ֲעִתיִרין ּּכָ ְלהֹון , ּ ָאה ְלהֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי)א רובא דלהון''ס(ּּכֻ ן , ּ ְלַזּכָ ְוַתּמָ

ְייהו ָגא ַעל ֵריׁשַ ינֹוִני. ִּאיִהי ּתָ ְתֵרין ָעְל, ּבֵ י ּבִ ֶקל , ִמיןְּדָפַלח ְלִמְזּכֵ ית ַהׁשֶ ִּאיהו ַמֲחּצִ
ָעְלָמא ְדָאֵתי יה ּבְ ִּעּמֵ ה ְדִאְתְפִליג, ּ גֹון ַמּצָ ּּכְ ַתר ְסעוָדה, ּ ַחת ַהַמָפה ַלֲאִפיקֹוָמן ּבָ ֶּחְצָיה ּתַ ּּ .
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ר. ְּוֶחְצָיה ְלִמְצָוה ֹקֶדם ְסעוָדה ֶאְסּתֵ ְטָרא ָדא ְנֱאַמר ּבְ ּוִמּסִ ֵאָלֵתך ְוִיָנ)אסתר ה(, ּ ּ ַמה ּשְׁ ֶתן ְ
ְלכות ְוֵתָעׂש ֵתך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ָּלך וַמה ּבַ ְּ ְ.  

ֲּאָבל ַמאן ְדִאיהו ָעִני ִגיָנה, ּ ְרֵמיה ּבְ ְּדֵמִמית ּגַ ּ ַגְווָנא ִדיָלך ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ְּכְ ִּאיהו , ּ
חֹוָתך ן יֹוֵרד ּתְ ִגי. ַוֲאַמאי, ְָקְרּבָ ְרֵמיה ּבְ ִפיל ּגַ ִגין ְדַמאן ְדַאׁשְ ּּבְ ּ יהּּ ִכיְנּתֵ א , ּן ׁשְ ְּדקוְדׁשָ ּ

ִריך הוא ִאיהו ָנִחית ָעֵליה ּּבְ ּ ּ ְּוַהאי הוא ְדָאַמר ָדִוד, ְ ּ י ָרם ְיָי)תהלים קלח(, ּ ָפל '  ּכִ ְוׁשָ
ִביא ָאַמר. ִיְרֶאה מֹו ְוגֹו)ישעיה נז(, ְוַהּנָ א ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש ׁשְ י ֹכה ָאַמר ָרם ְוִנּשָׂ ְוֶאת '  ּכִ

א וׁשְ ַּדּכָ ּכֹון. ַּפל רוַחּ ב ַדֲאָנא ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאׁשְ ְּדַאף ַעל ּגַ א , ּ ִגין ַההוא ְדִאְתָעִביד ַדּכָ ּּבְ ּ ּ
ִכיָנִתי ִגין ׁשְ ַפל רוַח ּבְ ּוׁשְ יה, ּ ְפלות ִדיָלה ֲעָטָרא ְלֵריׁשֵ ְּלַסְלָקא ָלה ִמּשִׁ ּ ּ ּ ּ ּּ ָאָנא ָנִחית , ּ

יה ְּלַדְייָרא ִעּמֵ ּוָבַתר ְדַבְעָלה ִד. ּ ּ ּ ר ָנׁשּ א ָנִחית ַעל ּבַ ִכיְנּתָ יה, ׁשְ , ִּאיִהי ְנִחיַתת ֵמַעל ֵריׁשֵ
א ְלַבְעָלה ְּוָיִהיַבת ַאְתָרא ְדִריׁשָ א, ּ ּוְנִחיַתת ְלַרְגלֹוי ְדַמְלּכָ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּ  )ישעיה סו(, ּ
ְסִאי ְוָהָאֶרץ ֲהדֹום ַרְגָלי ַמִים ּכִ   .ַהּשָׁ

ר ָנׁש  ְּדִמיֹוָמא ְדָיִרית ּבַ ְמָתאּּ יה, ִנׁשְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִליָלא ְמקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ֵמַהִהיא , ְּ
ֲעָתא  ן)א''א ע''צ(ׁשַ ָנא.  ִאְתְקֵרי ּבֵ ְמָתא, ָאַמר ַחד ּתָ ר ָנׁש ִנׁשְ ְּוִכי ֵמַההוא יֹוָמא ְדָיִרית ּבַ ּ ,

יה ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ִליָלא ְמקוְדׁשָ ּּכְ ּ ּ ֵריה, ְּ ֵּמַהאי ְקָרא ְדָאַמר ָדִוד .  ְמָנא ָלןִּיְתְקֵרי ּבְ ּ
ִהִלים ֵסֶפר ּתְ יך' ּ ֲאַסְפָרה ֶאל ֹחק ְיָי)תהלים ב(, ּּבְ ה ֲאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִני ַאּתָ ָָאַמר ֵאַלי ּבְ ּ.  

א ֲּאַמר ֵליה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ יך, ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּ ַָמאי ַהיֹום ְיִלְדּתִ ִגיָנך ָאַמר. ּ ְֶאָלא ּבְ ּ 
א רוַח ֻקְדׁשָ ָּדִוד ּבְ יך, ּ ֲָאִני ַהיֹום ְיִלְדּתִ דֹול. ּ יה, ֵּהן עֹוד ַהיֹום ּגָ ַמר ּבֵ ַההוא ְדִאּתְ ּּבְ ּ דברים (, ּ

ה)לה ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכְ ִיׂשְ א ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי.  ְוָלא ָקם ָנִביא עֹוד ּבְ ִכיְנּתָ ׁשְ ֱָאלֶהיך ' ַּאְנּתְ ַקְייָמת ּבִ

ָכל ְלָבְבך ְּיינו ּגוָפאְּדַה, ָּבְ ך. ּ ָוְבָכל ַנְפׁשְ ְמָתא, ּ ְּדַהְיינו ִנׁשְ ָמָהן ִאית ָלה. ּ ַּדֲחֵמׁש ׁשְ ּ :
ָמה ָוְבָכל ְמֹאֶדך. ְיִחיָדה. ַּחָיה. ֶנֶפׁש. ּרוַח. ְנׁשָ ָכל ָממֹוָנא ִדיָלך, ּ ְּבְ ּ.  

ָכל ִאֵלין יה ָלא ָיזוז ִמיָנך ּבְ ִכיְנּתֵ ִריך הוא וׁשְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְ ְּ ּ ּ ּ ְבּתְַאְנ. ּ ְּדֲאִפילו ֲהוֹו , ּתְ ַחׁשָ ּּ
חֹות ְרׁשוָתך ל ָעְלִמין ּתְ ְּכָ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ א ּבְ ִכיְנּתָ ָמא ִלׁשְ ֲּהֵוית ָיִהיב ְלַאּקָ ְּ ,

ל ְמָמָנן ְדאוִמין ְדָעְלָמא יה ַעל ּכָ ִכיְנּתֵ ׁשְ ּוְלַאְמָלָכא ֵליה ּבִ ּ ּ ּ ּוְלָבַתר ְלַסְלָקא ֵליה , ּ ּּ
יה ִכיְנּתֵ ּוׁשְ ל ִמדֹות ָטִבין. ּ ִליָלא ִמּכָ ִדיוְקָנא ִדיָלך ּכְ ּּבְ ּ ְּ ָכל ָעְלִמין, ּ ְרָיין ִעָלִאין , ּבְ ּוְבַמּשִׁ ּ ּ

ִאין ָרֵאל, ְוַתּתָ ל ִיׂשְ   .ְוַעל ּכָ

  ]א''ט ע''דף קנ -' בזוהר חלק [

ָבה  ה)א''ט ע''דף קנ(ַמֲחׁשָ רוך הוא ְמָצְרָפה ְלַמֲעׂשֶ ּ טֹוָבה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ַת. ְּ ֵריהּבָ ּר ְדַאְנּתְ ּבְ ּ ,
ְבת ְלָמָרך ל ְדָחׁשַ ְַעל ּכָ ְְיֻקָיים ַעל ָיָדך, ּ יה ְלָעְלִמין, ּ זוז ִמּנֵ ְּוָלא ּתָ ִדיוְקֵניה , ּ ֵהא ּבְ ֶּאָלא ּתְ ּ ּ ּ

ֹכָלא א. ּּבְ ִני ָנׁשָ ִניז ִמּבְ ָגלוָתא ּגָ ִרי, ְּוַאְנּתְ ֵמָעְלָמא ָדא. ְּוַאְנּתְ ּבְ א ּבְ ִליָחא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ְך ּ
ְהוא ְלֵמיַמר ִמִלין ִאֵלין ֳקָדָמך ּ ּ יה, ּ ַּוֲאָנא ְמצוֶוה ִמּנֵ ֲעָתא , ּ ָכל ֵעת ְוׁשַ ְְדָלא ְלֵמַזז ִמיָנך ּבְ ּ

ֵעי אן. ְּדַאְנּתְ ּבָ ָנִאין ְוָאמֹוָרִאין ִדְמִתיְבּתָ ִלים ִפּקוִדין ְדָמָרך. ַּאָנא ְוָכל ּתַ ְקום ַאׁשְ ּ ּ ּּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1420דף [ -ּ

ִטים)כהשמות (ְּוָעׂשו , ָּפַתח ְוָאַמר ַּעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ֵסֶפר ּתֹוָרה. ּ ֲארֹון ֲעֵצי ׁשִ ּ .
ֲּארֹון ִדיֵליה א, ּ ִכיְנּתָ ַצֶפנו. ׁשְ ִית וִמחוץ ּתְ ִּמּבַ ּ יה, ּּ ִכיְנּתֵ ׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ִמְלַבר , ְּ

ָארֹון ְד. ּ ְוֹכָלא ַחד)ג דיליה''א ל''ד(ּוִמְלגֹו  ַּמה ְדָלאו ָהִכי ּבְ ְּדאֹוַרְייָתא ִמְלגֹו , ַהאי ָעְלָמאּ ּ
ְכִתיַבת ְדיֹו. ְוָארֹון ִמין ַאֲחָרא, ִמין ֶאָחד ָּדא ּבִ ְּוָדא ֵעץ ְמצוֶפה ָזָהב, ּ ְּדַוַדאי אֹוַרְייָתא . ּ ּ

ה ָזָהב וְזכוִכית)איוב כח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ֲּחִביָבא ִמּכָֹלא ּ לא ַיַעְרֶכּנָ ּ.  

ְטָרא ַאֲחָרא  ַהאי ָעְלָמאּוִמּסִ ֲּאִפילו ּבְ ַּאְחֵזי ְדֹכָלא ַחד, ּ ִּדְדיֹו ִמַתפוִחים, ְּדיֹו ְוֵעץ, ּ ּּ ,
ֵעץ ִאיּנון ְּדִאְתָעִבידו ּבְ ּ ּ ְּדיֹו אוָכם ִמְלַבר,  ְועֹוד)וכל מילין דדיו עץ אינון(, ּ ְּוִחָוור ִמְלגֹו, ּ ּ .

ַהאי ָעְלָמא ְדִאיהו , ִמים ָמאֵרי ּתֹוָרה ַוֲחָכ)א חכמים מארי תורה''נ(ָּהִכי ִאיּנון  ּאוָכִמים ּבְ ּ ּ
ַההוא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ְלַבר ִפיִרין ּבְ ּׁשְ ְּדִאיהו ִמְלגֹו, ּ ּ ּוְבִגין ָדא. ּ ָנא ַדיֹו ְלֶעֶבד , ְּדיֹו, ּ ִּליׁשָ

ַרּבֹו ָידֹו ּבִ, ד ָידֹו''יֹו: ַּדיֹו. ִלְהיֹות ּכְ ר ָנׁש ּבְ ב ּבַ ָּחְכָמה וְתבוָנה ָוַדַעת ְדָכּתַ ּ כ רעיא ''ע(. ְדיֹוּ

 )פקודא דא להקריב מנחה, א''ב ע''פנחס רמ( )מהימנא

י יֹוִסי ְוָאַמר ִתיב, ָּפַתח ַרּבִ ָנא ּכְ ּכְ ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ְדַמׁשְ ּּבְ ה )שמות כה(, ּּ ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ
ַתְבִניָתם ְוגֹו ָפטֹו ְוגֹו', ּבְ ִמׁשְ ן ּכְ ּכָ ׁשְ ּוְכִתיב ַוֲהֵקֹמָת ֶאת ַהּמִ א ', ּ ּאֹוִליְפָנא ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ ּּבְ ּקוִנין, ְ ל ּתִ ָנא, ּּכָ ּכְ ְּוָכל ִדיוְקִנין ְדַמׁשְ ּ ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ּ ל ַחד ְוַחד ּכַ , ּּכָ
ְּדָחָמא ֵליה ִלְמַטְטרֹו א ְלגֹו, ן''ּ ׁש ְלַכֲהָנא ַרּבָ ּמֵ יָמא. ְּדָקא ְמׁשַ ַקם ְוָהא ָלא ִאּתְ, ְוִאי ּתֵ

ָנא ְלֵעיָלא ּכְ א, ַּמׁשְ ָנא ְלַתּתָ ּכְ ַקם ַמׁשְ ֵמׁש ַההוא ַנַער )א''ג ע''קמ(ְוָלא , ַּעד יֹוָמא ְדִאּתְ ּ ׁשִ
ִּדְלֵעיָלא א, ּ ְמׁשו ְלַתּתָ ַּעד יֹוָמא ְדׁשִ ָנא ַאֲחָרא, ּ ּכְ ַהאי ַמׁשְ   .ּבְ

ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ַקם ְלֵעיָל, ּ ָנא ָלא ִאּתְ ּכְ ְּדָהא ַמׁשְ ָנא , אּ ּכְ ַקם ַמׁשְ ַּעד ְדִאּתְ
א ָנא, ְלַתּתָ ּכְ ה ֵחיזו ְדָכל ַמׁשְ ֲּאָבל ָחָמא ֹמׁשֶ ִקיוֵמיה, ּ ְּוָלא ֲהָוה ִמְתַסֵדר ּבְ ּ ַקם , ּּ ַּעד ְדִאּתְ

א ָנא ְלַתּתָ ּכְ ׁש ְלָבַתר''ְּוָחָמא ֵליה ִלְמַטְטרֹו, ַמׁשְ ּמֵ ֵמׁש, ן ְמׁשַ ָּלאו ְדֲהָוה ִאיהו ְמׁשַ ֶּאָלא , ּ
ׁש ְלָבַתרְּד ּמֵ ַההוא ִזְמָנא, ֲהָוה ְמׁשַ ה. ְּוָלאו ּבְ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ָחֵמי , ְּ

ָנא ּכְ א, ְוָחֵמי ַנַער, ַמׁשְ ב ַעד ְדִיְתָקם ָהָכא ְלַתּתָ ּּכָֹלא ִמְתֲעּכָ ּ.  

יָמא ׁש, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ּמֵ ְּמַטְטרֹון ִאיהו ְדָקא ְמׁשַ ֶּאָלא ַוַד. ּ ָנא ִדיֵליה ִאיהוּ ּכְ ּאי ַמׁשְ ּ ּ ,
א ֲהָנא ַרּבָ ָנא ִדְמַטְטרֹון, ּוִמיָכֵאל ּכַ ּכְ ׁש ּגֹו ַההוא ַמׁשְ ּמֵ ִּאיהו ְדָקא ְמׁשַ ּ ּ ׁש . ּ ּמֵ ַגְווָנא ִדְמׁשַ ּּכְ

א ִעָלָאה ְלֵעיָלא ֲהָנא ַרּבָ ּּכַ ְלָייא, ּ ָנא ַאֲחָרא ְסִתיָמא ְדָלא ִאְתּגַ ּכְ ָרָזא ְד, ּּגֹו ַמׁשְ ָעְלָמא ּּבְ
ִנין ִאיּנון. ְּדָאֵתי ּכְ ֵרין ַמׁשְ ַּחד ִאיהו ְסִתיָמא ִעָלָאה. ּּתְ ָנא ִדְמַטְטרֹון. ּ ּכְ ֵרי . ְּוַחד ַהאי ַמׁשְ ּתְ

ֲהֵני ִאיּנון א. ַחד אֹור ַקְדָמָאה, ּּכַ א ְלַתּתָ ֲהָנא ַרּבָ   .ְוַחד ִמיָכֵאל ּכַ

ָנא ּכְ אן ָרִזין ְסִתיִמין ְדֵבי ַמׁשְ ִּמפו, ִּמּכָ ָּמא ְדבוִציָנאּ ָנא ִעָלָאה. ּ ּכְ ֵני ַעל , ַּמׁשְ ִאְתּבְ
ִליִטין ֵריַסר ַמְרּגְ ְייִפין ִעָלִאין, ּתְ ָמאָלא, ּׁשַ ָמאָלא ִויִמיָנא, ְּיִמיָנא וׂשְ   .ׂשְ

ֲחָדא ִליָלן ּכַ ָמָהן ִאיּנון ּכְ ַלת ׁשְ ָדא, ּּתְ ָדא, ְוָדא ָעֵייל ּבְ ַקְדָמָאה , ל''ֵא. ְוָדא ָעֵייל ּבְ
יִמיָנאְוִאְת ִּאיהו ַקְדָמָאה ְדִאיִהי , א. ָסַדר ּבִ ָרָזא ,  ְיִמיָנא)'ויקרא ג(ּ ִלים ְוִאְתָצָייר ּבְ ְוַאּגְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1421דף [ -ּ

ֲהֵדיה ל, ִּדיִמיָנא ׁש ְלגֹו ִאְתֲאָחד ּבַ ּמֵ ָרָזא ִדיֵליה ֵא, ְּוַכד ָעֵייל ְוָקא ְמׁשַ ְּוִאְקֵרי ּבְ , ל''ּ
ֵּמָרָזא ִדְלֵעיָלא ּגֹו ֹקֶדׁש ַה' ְּדָהא ל ים ָנַפקּ ָדׁשִ   .ּקָ

ִלים ן ַאּגְ ִלים, ָּלאו ְדַתּמָ ד ָנַפק ַאּגְ ֶּאָלא ַוַדאי ּכַ ַאר ַאְתָוון, ּ ׁשְ ְּדַכד ָנְפקו ֵמָרָזא , ּכִ ּ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ַּאְגִלימו ְוִאְתָצָיירו, ּ ב ְדִאיהו ָרָזא ִדְלֵעיָלא', ּאוף ָהִכי ַהאי ל. ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ,

ִלים   .ְּוָדא ָרָזא ִדיִמיָנא. ל''ּוְכֵדין ֵא, ָנַפק ְלַברַּעד ְד, ָלא ַאּגְ
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ַגֵויה ִליִמיָנא ִליל ּבְ ָמאָלא ּכָ ּׂשְ יה, ּ ָמא ְלַגּבֵ ֲהֵדיה, ְּוָנִטיל ַהאי ׁשְ ִליל ּבַ ְוַכד , ְּוִאְתּכְ
ִליל  ֲהֵדיה ִאְקֵרי ִאיהו ֱאֹלִהים )ב''ט ע''דף קנ(ִאְתּכְ ּּבַ יָמאְו. ּ ָמאָלא , ִאי ּתֵ ָּהא ַאְקִדים ׂשְ

ָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ַּוַדאי ָהִכי הוא. ּ ין, ֶּאָלא. ּ ד ָנְפקו ַדְרּגִ ּּכַ ָרָזא ְדַאְתָוון ִמּגֹו ָעְלָמא , ּ ּּבְ
ֵני, ְּדָאֵתי ָמא ָדא ְלִאְתֲחָזָאה וְלִאְתּבְ ָעא ׁשְ ּּבָ ְּלַאֲחָזָאה ַעל ַההוא ֲאָתר ְדַנְפֵקי ִמ, ּ ןּ ּמָ , ּתַ

ָמא ָדא ִני ׁשְ ַגְווָנא ָדא, ְּוִאְתּבְ ִסְטָרא ִדיִמיָנא''ֵא. ּּכְ ַקְדִמיָתא ּבְ ִליל ּגֹו , ּל ּבְ ִאְתּכְ
ָמאָלא ָמאָלא, ׂשְ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדיִמיָנא, ְוִאְקֵרי ֱאֹלִהים, ְּוָנִטיל ֵליה ׂשְ ֲּאָמר ֵליה , ּ

ָמא וכו ׁשְ ָמא ֶדֱאֹלִהים' ּבִ ׁשְ ָכל ֲאָתר ְדִאיהו ִדיָנא, ּל ָרָזא ָדאְוַע, ּּבִ ּּבְ ּ ן ִאיהו ַרֲחֵמי, ּ ּמָ , ּּתַ
ִליל ִאיהו ִדיָנא ְּדָהא ּכָ ּ ֵני ְוִאְתַחֵזי, ּ   .ְּוָהא ִאְתּבְ

ן ּמָ ַּההוא ְדָנַפק ִמּתַ ָּנִטיל ְלַתְרַווְייהו, ֶאְמָצִעיָתא, ּ ִלים, ּ ּתָ ָהא . ְּוִאְקֵרי ֱאלֵהינו, ְוִאׁשְ
ִלימו ְד ָּהָכא ׁשְ ִּאְתָחֵזי ֵמָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאהּ ָדא, ּ ִליל ָדא ּבְ ְּוֹכָלא ִאְתּכְ יָון ְדַהאי . ּ ּּכֵ

ִלים ּתְ א, ֶאְמָצִעיָתא ִאׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרא ָעֵליה ׁשְ ּׁשָ ָחא ְדֹכָלא, ּ ַּמְפּתְ ּוְכֵדין , ה''ְּדִאְקֵרי ְיהֹוָ, ּ
א, ָנִטיל ְלָכל ִסְטִרין ָמאָלאְּיִמיָנא ו, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ד , ְּוַעל ָדא. ּוְלָכל ִסְטִרין ַאֲחָרִנין, ׂשְ ּכַ

ָמאָלא ִלים ֵמָרָזא ִדְתֵרין ִסְטִרין ִמיִמיָנא וׂשְ ּתְ ִּאׁשְ ָהא ָהָכא ְיִמיָנא , ִּאְקֵרי ֱאֹלֵהינו, ּ
ָמא ָדא ְכָלָלא ִדׁשְ ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא ּבִ ּוׂשְ ּ ֵני. ּ ָּוון ָנְפקו ָּרָזא ְדַאְת. ְוָדא ִאְתָחֵזי ְוִאְתּבְ

ן ּמָ ִני ְוִאְתַחֵזי, ִמּתַ ַגְווָנא ָדא ִאְתּבְ ּּכְ ל ַחד ְוַחד, ּ   .ּכָ

ָמאָלא ׂשְ ִליל ְיִמיָנא ּבִ ָמא ִדיִמיָנא, ָהא ִאְתּכְ ָמאָלא ׁשְ ִליל , ְּוָנִטיל ׂשְ ְיִמיָנא ָאן ּכָ
ָמאָלא ַגִויה ׂשְ ּּבְ ָמאָלא, ּ ִליל ְיִמיָנא ,ֶּאָלא. ְּלֶמהֵוי ָנִטיל ְיִמיָנא ָרָזא ִדׂשְ ד ִאְתּכְ  ּכַ

ָמאָלא ׂשְ ָמא ָרָזא ִדיִמיָנא, ּבִ ָמאָלא ׁשְ ָמאָלא, ְּוָנִטיל ׂשְ ַגִויה ׂשְ ִליל ּבְ ְּיִמיָנא ּכָ ָמא , ּ ׁשְ
  .ם''ְּוִאיהו הי. ל''ֵא

ן. ֲאַמאי ָהִכי ּמָ ֵני ַההוא ֲאָתר ְדַנְפקו ִמּתַ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ָמאָלא , ּ ֵרין ָנִטיל ִלׂשְ ּתְ
ֵּמָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְיִמיָנא ָנִטיל ַחד, ַאְתָוון ֵרין. ּ ָמאָלא ּתְ ֵדין . ם''ְּוִאיהו הי, ׂשְ ּכְ

ָמאָלא ַגֵויה ִלׂשְ ִליל ּבְ ְּיִמיָנא ּכָ ְתָרָאה ם, ּ ָמאָלא' ְוָנִטיל י, ְוָנִטיל ְלָאת ּבַ ׂשְ ם , ְּדֲהָוה ּבִ
ִלימו ֵמ ׁשְ ִּאיהו ּבִ ִנ, ם''ּ ַההוא י, י ָהִכי ַמִיםְוִאְתּבְ יר' ּּבְ ִליל ֵליה . ְּדָנִטיל ַיּתִ ֵדין ְיִמיָנא ּכָ ּּכְ
ַגֵויה ָמאָלא ּבְ ִּלׂשְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1422דף [ -ּ
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נון ַאְתָוון ִסְטָרא ִדיִמיָנא' א, ְּלָבַתר ִאְתּבָ ַקְדִמיָתא ּבְ ְּדֲהָוה ּבְ ', ּאֹוִליד ְוַאִפיק ָאת ש, ּ
ִליל ּבִ ָאת א, ְתַלת ִסְטִריןּכָ ף ּבְ ּתַ ּתָ ּּתו ַאְעדו ַאְתָוון ִאֵלין. ְוִאְתָעִביד ֵאׁש', ְוִאׁשְ ּ ּ ּגֹו , ּ

ִטיׁשו ִדְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין ּּבְ ּ ַמְחלֹוֶקת, ּ ֲחָדא ּבְ ּוִמּגֹו ַמֲחלֹוֶקת ָדא ְדַמִים , ְּוִאְתְקִריבו ּכַ ּ ּ
ֵאׁש ַמִים, ּבְ ְּוַאִפיקו ָאת רּאֹוִלידו ַאְתָוון , ְוֵאׁש ּבְ ְּוִאְתָעִבידו רוַח' ְוָאת ח' ְוָאת ו' ּ ְוָעאל , ּ

ֵרין ִסְטִרין ין ּתְ ְייהו, ּבֵ דוְכּתַ בו ַאְתָוון ַקְדָמֵאי ּבְ ּוְכֵדין ִאְתָייׁשָ ּ ּ ִלימו, ּ ׁשְ ל ַחד ְוַחד ּבִ   .ּּכָ

ּּתו ַאְתָוון ַאְעדו ּ ֲחָדא, ּ לו ּכַ ְלּגְ ְּדִאיהו', ַּאִפיק מ' א, ְּוִאְתּגַ יִמיָנאּ ְטָרא ִדיֵליה ּבִ ּ ִמּסִ ּ ,
ב יִמיָנא ִאְתָייׁשָ ִגין ְדָהא מ' ַּאִפיק ש' מ. ְּדָהא ּבִ ִליָלא ִאיִהי' ּּבְ ַקְדִמיָתא ֲהַות , ּכְ ּבְ

ָמאָלא ְתֵרין ִסְטִרין, ִמּשְׂ ִלים ּבִ ּתְ יִמיָנא ְוִאׁשְ ִליל ְלָבַתר ּבִ ִלים, ְוִאְתּכְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ַּאְעדו , ּּכֵ ּ
ֲחָדאְואֹו ְתֵרין ִסְטִרין, ִּלידו ּכַ ִללו ּבִ   .ְּוִאְתּכְ

ָקפו ַאְתָוון אמ ַלת ִאֵלין''ִּאְתּתְ ַלת ַאֲחָרִנין, ּש ּתְ ְּוַאֲעדו ְואֹוִלידו ּתְ ְלּגוָלא, ּ ' מ. ּּגֹו ּגִ
ן ְוַאְעֵדי ְואֹוִליד ר ּקַ ּתָ', ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ח' ש. 'ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ו' א. 'ִּאְתּתָ . ְּכַלל ּכָֹלאְוִאׁשְ

ּּתו ַאְעדו ַאְתָוון ִאֵלין ָרָזא אמ ּ ּ ִמְלַקְדִמין, ש''ּ לו ּכְ ְלּגְ ְּוִאְתּגַ ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ְוַאִפיק ָאת ' א, ּּ ּ
ִסְטָרא ְדַמֲעָרב' ב ְסַטר ָדרֹום, ּּבְ ב ִאיהו ּבִ ֵדין ִאְתָייׁשָ ּּכְ ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ְוַאִפיק ָאת ד' מ. ּ ּ '

ִסְטָרא ְד ין ָצפֹון ְוָדרֹום, ָצפֹוןּּבְ ָלק ִאיהו ּבֵ ֵדין ִאְסּתַ ּּכְ ֲאִויָרא, ּ ַּאְעֵדי ְואֹוִליד ' ש. ְוַתְלָיא ּבַ
ִסְטָרא ְדִמְזָרח', ְּוַאִפיק ָאת ג ב ּבְ ין ַמֲעָרב וִמְזָרח, ְּוִאְתָייׁשָ ָלק ּבֵ ְּוִאיהו ִאְסּתַ ְוַתְלָיא , ּּ

ֲאִויָרא ֵרין ַאְתָו. ּבַ ָכחו ּתְ ּתְ ֲאִויָרא, ש''ון מִּאׁשְ ְלָיין ּבַ   .ּתַ

  ]א''ס ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ַאר' א ּתְ יה, ְּדִאׁשְ דוְכּתֵ ָלק ּבְ ִּאְסּתַ ּ יה ָי, ְּוָסִליק ְלֵעיָלא, ּ ְּוִאְתַעָטר ּבֵ ִאֵלין . ה''ּ ּּבְ
ף ּקַ יה, ו''ְּוַאְעֵדי ְואֹוִליד ה, ִאְתּתָ דוְכּתֵ ְּוָקִאים ּבְ ֵדין ִאְתֲעָטר, ּ יט ְנִהירו, ְנִהירְוַא, ּּכְ ּוָפׁשִ ּ ,

ַטׁש ְוָנִהיר ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה', ְּוַאִפיק ָאת ט, ְּואֹוִליד ְנִהירו ִטיׁשו ְדָקא ּבָ ּּבַ ּ ּ ס ''דף ק(, ּ

ְנִהירו )א''ע   .ּּבִ

ָלק א ֵדין ִאְסּתַ ֲהֵדיה, ש''ְוָנִטיל ִמּגֹו ֲאִויָרא מ', ּּכְ רו ּבַ ְּוִאְתַחּבָ ּ ש ''ַּוֲהוו אמ, ּ
ִּמְלַקְדִמיןּכְ ב א, ּ ִסְטָרא ְדָדרֹום' ְוִאְתָייׁשָ ִסְטָרא ְדִמְזָרח' ש, ּּבְ ִסְטָרא ְדָצפֹון' מ, ּּבְ . ּּבְ

ִסְטָרא ְדִמְזָרח' ַּסְלָקא ג ְּדֲהָוה ּבְ ְסַטר ַמֲעָרב' ָאָתא ב. ת''ְּוַאְעֵדי ְואֹוִליד צ, ּ , ְּדֲהָוה ּבִ
ין צ ָטר ַמֲעָרב ', ו' ְּסִליקו א. ת''ְוָסִליק ְוִאְתֲחָבר ּבֵ ָטר ִמְזָרח)א דרום''נ(ָּדא ִמּסְ ,  ְוָדא ִמּסְ

ֲהֵדי ב ְרַווְייהו ּבַ רו ּתַ ְּוִאְתַחּבָ ין צ' ּ ָמא ְצָבאֹות, ת''ּבֵ ָמא ָדא ּגֹו . ְוַאְנִהיר ׁשְ ד ִאְתְנִהיר ׁשְ ּּכַ
ָנא ּכְ ַּאְעדו ַאְתָוון ְואֹוִלידו ז, ַמׁשְ ּ ִמְלַקְדִמיןש''ְּסִליקו אמ. ' נ)'א ג''נ(' ב' ּ ּ ּכְ ְּוַאֲעדו , ּ

  .'פ' ע' ְּואֹוִלידו ס

ַאר ק ּתְ א, ְיִחיָדאי' ִאׁשְ א, ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ַּקְייָמא ּגֹו נוְקּבָ ּ ָּחָמא ֵלה , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָבא, ְּ ֹלא ּגוָפא ְוָלא ִציוָרא, ְּדָקא ִמְתַעְרּבְ ּּבְ ָנאְוָלא ָעִיִיל ְלַמׁשְ, ּּ . ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1423דף [ -ּ

ָנא ּכְ ָּעֵבד ֵלה חוָפָאה ְלַמׁשְ ּ ּוַמאי ִניהו. ּ ן. ּ ּכָ ׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ְּיִריעֹות ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ ּכְ
ן)שמות כו(, ָאֵמר ּכָ ׁשְ יָת ְיִריֹעת ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ ף ְוָלא ''קֹו. ְלֹאֶהל ְוָלא ֹאֶהל, ּ ְוָעׂשִ
  .ָאָדם

לו ַאְת ְלּגָ ּּתו ִאְתּגַ ִמְלַקְדִמיןּ ָּוון ּכְ ָנא, ּ ּכְ ְלְגָלא ' ש, ש''אמ, ּּגֹו עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ִאְתּגַ
ְסַטר ִמְזָרח ָבא ּבִ ַאר ג, ְוִאְתָייׁשְ ּתְ ֲאִויָרא' ְוִאׁשְ ְלָייא ּבַ ְסַטר ' מ. ּתַ ָבא ּבִ ָלא ְוִאְתָייׁשְ ְלּגְ ִאְתּגַ

ר ּגֹו ש' ְוָנַפק ד, ָצפֹון ַההוא ִסְטָרא' ְוִאְתַחּבָ י י'  א.ּּבְ ב ְוָסִליק ְלַגּבֵ ל ְוִאְתָייׁשָ ְלּגַ ', ִאְתּגַ
ֲהֵדיה ְקָפא ּבַ ְּוַסְלָקא ְוִאְתּתַ ָד, ְּוָנִטיל ֵליה, ּ ִחּבוָרא ֲחָדא ׁשַ ר ּגֹו ּבְ ְּוִאְתֲחּבָ ָמא ָדא . י''ּ ד ׁשְ ּּכַ

ָנא ּכְ ן ּגֹו ַמׁשְ ּקַ ָנא , ִאְתּתָ ּכְ ֵדין ִקיוָמא ְוַקְיָמא ִאיהו ִמּגֹו ַמׁשְ ּּכְ אּ   .ִּדְלַתּתָ

ִמְלַקְדִמין לו ּכְ ְלּגָ ּּתו ַאְתָוון ִאְתּגַ ּ ָנא, ּּ ּכְ ָבא ַמׁשְ א' א, ְּסִליקו ַאְתָוון, ְלִאְתַייּשְׁ ֵריׁשָ ' ת, ּבְ
א' ב. ת''א, ְלָבַתר ִריׁשָ ִּאְתַחָלפו ַאְתָוון, ְלָבַתר' ש, ּבְ ִגלוֵפי , ץ''ג ית''אב, ּ לו ּבְ ְלּגָ ִּאְתּגַ ּּ

א א ָנא. 'ִּפיק קַא' א. 'ק' ֻקְדׁשָ ּכְ   .ע''קר' ַּאִפיק ע' ר. 'ַּאִפיק ר', ק. ְלַנְטָרא ַמׁשְ

ה ַעל ָיָדיו ְוַעל ֶחְלַקת )בראשית כז(, ָּרָזא ָדא יׁשָ ָדֵיי ָהִעִזים ִהְלּבִ ּ ְוֶאת עֹורֹות ּגְ
ַגְווָנא ָדא. ַּצָואָריו ן, ּּכְ ּכָ ׁשְ יָת ְיִריֹעת ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ ּ חוָלָקא ָדאְּדָהא. ְּוָעׂשִ ּ ,

או, ְִאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ְלַבר ת ֵליה ְלַיֲעֹקב , ְּלַנְטָרא ַהִהיא ִדְלּגָ יׁשָ ְּוַעל ָרָזא ָדא ַאְלּבִ ּ
יָמן ְלַבר, ע''ן קר''שט. ְלַבר ָנא, ַּאְתָוון ִאיּנון ְרׁשִ ּכְ ִגין ְנטוָרא ְדַמׁשְ ּּבְ ְּדִאיהו ָרָזא , ּ ּ

א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ חוָפָאה ָדאְּוִאְתָפ, ּ ְּרָעא ָעְרָלה ְלָבַתר ּבְ ּּ.  

לו ַאְתָוון ְלּגְ ּּתו ִאְתּגַ קוִצי, ש''ת ב''ְּוַאִפיק א, ּ ָרא ֱאלִהים ֵאת ''ּׁשִ ית ּבָ ֵראׁשִ ת ּבְ
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ְוגֹו ִגְלּגוָלא ָדא ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו . 'ַּהּשָׁ ּּבְ ּ ּ ּ

ַאְתָו ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ג. ן''ע שט''ון קרּבְ ְּוֹחׁשֶ , ַעד ָהָכא ַאְתָוון' ק' ד', ַּאִפיק ר' ְ
לו ְלּגְ ָנא, ִּאְתּגַ ּכְ ָדא ְלִתּקוָנא ּגֹו ַמׁשְ ּוְבִטיׁשו ָדא ּבְ ּ ּ ּש ַאִפיקו ּתֹוָלִדין''ִּאיּנון אמ. ּ א ''נ(, ּ

ִאיּנון ַאֲחָרִנין ְוַאִפיקו ִציוָרא ּוְב, ַּאְתָוון ְדַתְלָיין ּגֹו ֲאִויָרא' ף' ו' צ'  ה)'ת ִּטיׁשו ּבְ ּ ּ ּּ ּ
ָנא ז ּכְ ך ַעל ְפֵני ְתהֹום ח. 'ע' ְּדַמׁשְ ַּעד ָהָכא ַקְייָמא ְוֹחׁשֶ ְ ִסְטרֹוי ָאָתא ס' ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ '

ֲהֵדיה ר ּבַ ֵדין ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ְּוִאְתַחּבָ   .ּכְ

ִמְלַקְדִמי לו ַאְתָוון ּכְ ְלּגְ ִּאְתּגַ ַּאְעדו ְואֹוִלידו ְוַאִפיקו ִציוָרא ּגֹו ָרִזין , ץ''ג ית''אב, ןּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָנא ּכְ ָרָזא א)א בכללא''ס(, ְּדַמׁשְ לו ֲחָדא ּבְ ְלּגְ ְואֹוִליד , ַּאְעֵדי' ְּדָהא ָאת א', ם' ב' ל' ּ ִאְתּגַ

ָרָזא ְדֵחיָלא ְוּתוְקָפא ּּבְ ּ תוְקֵפיה. 'ָאת ל, ּּ ר ּבְ ּבָ ִּאְתּגַ יָקֵריהְוִאְסּתַ, ּּ ָּלק ּבִ ', ְואֹוִליד ָאת ב, ּ
רו ַאֲחָרִנין ִאֵלין א ֵדין ַאְעִדיאו ְואֹוִלידו ַאְתָוון ְוִאְתֲחּבָ ּּכְ ּ ּ ּ ָאת ב' ּ ִגלוֵפיה ּבְ ר ּבְ ִּאְתַחּבָ ּ ,'

ֵדין ט ִחּבוָרא ט''ּכְ ַאְתַרְייהו''ּר ּבְ ּת ְלֶמהֵוי ַאְתָוון ַסְלִקין ּבְ ּּגֹו ֵצרוָפא ְדָרָזא ְדַמׁשְ, ּ ָנאּ . ּכְ
נֹו)שמות לה( יֹור ְוֶאת ּכַ   .ּ ֶאת ַהּכִ

  ]ב''ס ע''דף ק -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1424דף [ -ּ

ִים תֹוך ַהּמָ ָרָזא ְדַאְתָוון א, ְְיִהי ָרִקיַע ּבְ ְּדָהא ַמִיין ְסִליקו ְוַנְחּתו ּבְ ּ ּ ' ו. 'ַּאִפיק ו' א. ל''ּ
ִגלוַפְייהו' ָאת ל. 'ַּאִפיק ק ָּסִליק ִאְתְגִליפו ַאְתָוון ּבְ ּ ִחּבוָרא ֲחָדא, ּּ '  קֹול ְיָי)תהלים כט(, ּּבְ

ִים ֵא ְּדָהא ִאֵלין ַאְעדו ְואֹוִלידו ְוַאִפיקו ַאְתָוון, ל''ִּאֵלין ָאְתָוון ֵא', ּל ְוכו''ַעל ַהּמָ ּ ּ ּ ּּ ּגֹו , ּ
ָנא ּכְ ִּציוִרין ְדַמׁשְ ּ ִגלוֵפי ָרִזין ְדַאְתָוון''אמ. ּ ִליפו ּבְ ּש ַאְעדו ְואֹוִלידו ְוִאְתּגְ ּ ּ ּ ְּלַאָפָקא , ּּ
ָנא ּכְ ִּציוִרין ְדַמׁשְ ּ ָרא ּגֹו ָאת ג', ַּאִפיק ן )ב''ס ע''דף ק(' ש', ַּאִפיק ג' א, ּ ן' ְלַחּבְ ָרָזא ּגַ . ּבְ

ב ְוגֹו א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ִמְלַקְדִמין אמ. 'ּּתַ לו ַאְתָוון ּכְ ְלּגְ ִּאְתּגַ ָרָזא ב, ש''ּּ ִאֵלין ''ּבְ ּם ּבְ
ִניׁשו ַמָיא ּּכְ ַמִים ֶאל ָמקֹום ֶאָחד,  ַלֲאָתר ַחדּ ַחת ַהּשָׁ ִים ִמּתַ וו ַהּמַ יב ִיּקָ ִּדְכּתִ עד כאן (. ּ

  )מצאתי בהעתק

ָאְרָחא י יֹוִסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י ִחָייא ְוַרּבִ י יֹוִסי, ַּרּבִ ח , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ָאַמר ִרּבִ ִנְפּתַ
ִעידוִנין ּּבְ ּא ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְוֵניָמ)א בעירין ובעידנין''נ(, ּ ִמֵלי ִדְקִריַאת . ּ י יֹוִסי ּבְ ָּפַתח ִרּבִ ּ ּ

ַמע ְוָאַמר ִתיב , ׁשְ ָרֵאל ְיָי)דברים ו(ּכְ ַמע ִיׂשְ ַמע )דברים כז(ּוְכִתיב . ֶאָחד' ֱּאלֵהינו ְיָי'  ׁשְ  ׁשְ
ָרֵאל ַהיֹום ַהֶזה ִנְהִיִיָת ְלָעם ִּיׂשְ ָרֵא)דברים ט(ּוְכִתיב . ּ ַמע ִיׂשְ ה עֹוֵבר ַהיֹום ֶאת  ׁשְ ּל ַאּתָ

ַּהַיְרֵדן ה ֲאַמאי. ּ ַמע ְדָקָאַמר ֹמׁשֶ ַמע ׁשְ ל ָהִני ׁשְ ָרֵאל ְדִיחוָדא ֵיאֹות. ּּכָ ַמע ִיׂשְ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ .
  . ָהֵני ַאֲחָרִנין ֲאַמאי)דהאי לדרשא קאתי(

א ָקֲאתו ְלהו ִלְדָרׁשָ ֶּאָלא ּכֻ ּ ּ ּ ָרֵאל ְדִיחוָדא ַוַדאי , ּ ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ּ א ָקא ַאְתָיאּ , ַּהאי ִלְדָרׁשָ
ְּוָהָכא ָרִמיז ְוִאְתַחֵזי ִיחוָדא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ּ ּ ַמע. ּ . ֲאַמאי, ֵמַאְתָוון ַרְבְרָבן ִאיִהי' ע, ׁשְ

ְכָלָלא ֲחָדא ִיחוָדא ֲחָדא, ֶּאָלא ֶרֶמז ָקא ָרִמיז ּבִ ֲחָדא ּבְ א ּכַ ְּלַאְכְלָלא ֵעיָלא ְוַתּתָ ז ''רט(, ּ

ַמע)א''ע ם ע:  ׁשְ ִאיּנון ע. 'ׁשֵ ם ּבְ ִליל ַהאי ׁשֵ ָמָהן ִעָלִאין)א''ח ע''ק(' ָּהָכא ִאְתּכְ , ּ ׁשְ
ְייהו, ְלַאְכְלָלא לֹון ְרָכא ִמּנַ ם ִאְתּבָ ְּדָהא ׁשֵ הו, ּ ִליל ּבְ ְְוִאְצְטִריך ְלַאְכְלָלא לֹון . ְּוִאְתּכְ

ִיחוָדא ַחד ֲחָדא ּבְ הו, ּּכַ ָוָאה ְרעוֵתיה ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ ּ.  

יָכא ִעָלָאה' ָּהא ַוַדאי עְּד ָרָזא ִדְרּתִ ָמָהן ִאיּנון ּבְ ּׁשְ ּ ּוֵמַהאי ְרִתיָכא ִעָלָאה, ּ ְרָכא , ּ ִאְתּבָ
ם ַגַווְייהו, ַהאי ׁשֵ ִליל ּבְ ְכָלל, ְּוִאְתּכְ ָרֵאל ּבִ ֵניָנן. ּוְלָבַתר ִיׂשְ ָרֵאל , ֲאָבל ָהא ּתָ ָּדא ִיׂשְ

ְכָלָלא ֲח, ָסָבא ָרֵאל ּבִ ַּההוא ֲאָתר ְדֵבקוָתא ְדֹכָלא, ָדאְלֶמֱהֵוי ִיׂשְ ּ ּ ּ ַמע . ּ ְּוַעל ָדא ׁשְ
ָרֵאל ַבְעָלה, ִיׂשְ ָתא ּבְ א ִאְתָדָבַקת ִאּתְ ּתָ ַּהׁשְ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ ָרֵאל , ַּוֲהֵוי ּכָֹלא ּבִ ַמע ִיׂשְ ְוָדא ׁשְ
ְּדִיחוָדא ַלת ִסְטִרין)ישראל(. ּ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ָחדֶא' ֱּאלֵהינו ְיָי' ְיָי,  ְלָבַתר ָקא ְמַיֵחד ּתְ

ַאר ָרֵאל ְדֻכְלהו ׁשְ ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ְווָנא, ּּ ַהאי ּגַ א , ָּלאו ִאיּנון ּכְ ְלהו ַאֲחָרִנין ִלְדָרׁשָ ֲּאָבל ּכֻ ּ ּ
ֲאָתר ַאֲחָרא ִאְתָדָבקו, ָּקֲאתו ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ה ֹעֵבר ַהיֹום, ּ ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ ָרֵאל . ּׁשְ ַמע ִיׂשְ ׁשְ
ָאה ִאְתָדָבקו. ַּהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעםַּהיֹום  ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ ּ ּ.  

ָרֵאל ַהיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ָרֵאל ֵיאֹות, ּ ַמע ִיׂשְ ַּהיֹום ַהֶזה ִנְהֵייָת ְלָעם . ׁשְ ּ
ֵעי ֵליה. ַּמהו ָכל ֲאָתר ָעם. ַמאי ִנְהֵייָת, ָּהִייָת ִמּבָ ד ִא, ֶּאָלא ּבְ ְייהו ְלֻפְלָחָנאּכַ רו ִלּבַ ְּתּבָ ּ ,

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  יב.  ִנְהֵייִתי ְוֶנחֵלִתי)דניאל ח(ּכְ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ  )דברי הימים א כח(, ּ
י ָמעוִני ַאַחי ְוַעּמִ י, ִאי ַאַחי. ּׁשְ ה ַעּמִ י, ָלּמָ ה ַאַחי, ְוִאי ַעּמִ ֶּאָלא ָאַמר ָדִוד. ָלּמָ ִאי , ּ
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ְרעוָתא ַאּתון ּּבִ י,  ַאַחיּ ְייכו ְלפוְלָחִני, ְּוִאי ָלאו ַאּתון ַעּמִ ְבָרא ִלּבַ ְּלּתַ ך ַהיֹום ַהֶזה . ּ ּּכַ ּ ְ

ִריך הוא, ִנְהֵייָת ְלַעם א ּבְ ך ְלֻפְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ַבְרּתְ ִלּבְ ּּתָ ּ ְּ ָ.  

ה עֹוֵבר ַהיֹום ֶאת ַהַיְרֵדן ָרֵאל ַאּתָ ַמע ִיׂשְ ּׁשְ ּ ָאה, ּ ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ ַמע , ּ ִאיהו,ּּכָֹלא ּבְ ְוׁשָ
א ִעָלָאה ָרֵאל ְדִיחוָדא הוא ַדְרּגָ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ין ַהאי ְלַהאי. ּ ָרֵאל . ַמה ּבֵ ַמע ִיׂשְ ֶּאָלא ַההוא ׁשְ ּ

ְּדִיחוָדא ְווָנא, ּ ַהאי ּגַ ֻכְלהו ּכְ ָּלא ֲהֵוי ּבְ א, ּ ְּדָהא ִאיהו ֲהֵוי ָרָזא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ  )כדקא יאות(. ּ

ַמִים)'ל וכוא ובכל אתר רזא לקב''נ( ָלא ָעַלְייהו עֹול ַמְלכות ׁשָ ּ ְוִאיהו ָרָזא ְלַקּבְ ּ ָכל , ּ ּבְ
ִגין ְדִיְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש, ִסְטָרא ּּבְ ין , ְּ ֲעָתא)בההוא שמא(ְלֶמֱהֵוי ַזּמִ ַהִהיא ׁשַ ְלַיֲחָדא ,  ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ָלא ָעֵליה עֹול ַמְלכות , ְּ ּוְלַקּבְ ּ ַמִיםּ   .ׁשָ

ַמִים ָלא ָעֵליה עֹול ַמְלכות ׁשָ ר ָנׁש ְלַקּבְ ֲעָתא ְדָאֵתי ּבַ ּוְבׁשַ ּ ּ א ַאְתָיא , ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ּכְ
יה ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ ָסִהיד, ְּוׁשַ א, ְּוָקִאים ָעֵליה ּכְ א ַקִדיׁשָ ְּלָסֲהָדא ַסֲהדוָתא ָקֵמי ַמְלּכָ ְּדַהאי , ּ

ֵמיה ּתְ ִּאיהו ְדָקא ְמַיָחד ׁשְ ּ יֹוָמאּ ְדָקא ֵיאֹות, ֵרי ִזְמִני ּבְ א ּכְ ֵייַחד ֵעיָלא ְוַתּתָ ֵמיה ִאּתְ ּוׁשְ ּ ּ .
ָרֵאל ֵמַאְתָוון ַרְבְרָבן' ְּוַעל ָדא ע ַמע ִיׂשְ ְלֶמֱהֵוי ֵעד ָקֵמי , ָנֵמי ֵמַאְתָוון ַרְבְרָבן' ְוד, ִמׁשְ

א א ַקִדיׁשָ ְּוָהא אוְקמוָה. ַּמְלּכָ ְתַלת , ד''ּד ֱאֹלֵהינו ְידֹוָ''ְידֹוָ, ּ ְּוָדא הוא ָרָזא ְדִיחוָדא ּבִ ּ ּ
א, ִסְטִרין ָמה ְדאֹוְקֵמיה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ ּ י, ּ ה דוְכּתֵ ַכּמָ יה ּבְ ַער ּבֵ ְּוִאּתְ ּ ְּוֵלית ָלן ְרׁשו , ּ

יר יה ַיּתִ   .ְּלַאְתֲעָרא ּבֵ

  ]א''א ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ר ָנׁש ִריך הוא ֵעיָלא  )א''א ע''דף קס(ָמא ְּדָקא ְמַיֵחד ׁשְ, ַּוַדאי ַהאי ּבַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ְדָקא ֵיאֹות א ּכְ יה, ְוַתּתָ ְרָיא ַעל ֵריׁשֵ א ַאְתָיא ְוׁשַ ִכיְנּתָ אן, ּׁשְ ְרּכָ ַבע ּבִ ׁשֶ ּוְמָבֵרך ֵליה ּבְ ְּ ,
ך ֶאְתָפָא)ישעיה מט(, ְּוָקֵרי ָעֵליה ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ָ   .רּ

י ִחָייא ָפַתח ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ַּרּבִ ּ י ְיָי)דברים ד(, ּ ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ּהוא ָהֱאלִהים '  ַאּתָ
יה', ְוגֹו ָלא ּבֵ ּכְ ה ָהְרֵאָת, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָרֵאל . ַמאי ָהְרֵאָת, ַאּתָ ד ָנְפקו ִיׂשְ ֶּאָלא ּכַ ּ

ְצַרִים ָרָז, ִמּמִ לוםָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ּבְ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִגין ְדֻכְלהו ֲהוֹו , ְּ ּּבְ ּּ
ָגלוָתא ַּפְלֵחי פוְלָחָנא נוְכָרָאה ּבְ ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא, ּ הו ּבְ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדֲהָוה ּבְ ל ִעּקָ ְּוַאְנׁשו ּכָ ּ ּ ּ ּ ,

ָבִטין ֵמֲאבוהֹו ֵריַסר ׁשְ ל ִאיּנון ּתְ ְּדָיִריתו ּכָ ּ ּ   .ן ַיֲעֹקבּ

ה ָעְלָמא, ְוַכד ָאָתא ֹמׁשֶ ּאֹוִליף לֹון ְדִאית ֱאלֹוַה ִעָלָאה ּבְ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְלָבַתר . ּ
ין וְגבוָרן ְדַעל ַיָמא ל ִאיּנון ִנּסִ ָּחמו ּכָ ּ ּ ּ ִמְצַרִים, ּ ין וְגבוָרן ְדָעַבד ְלהו ּבְ ְּוָכל ִנּסִ ּ ּ ְלָבַתר . ּ

בוָרן ָמה ּגְ ָּחמו ּכַ ָמ, ּ ִריך , ָּנא וְבַמָיא ְוִאְתְיִהיַבת לֹון אֹוַרְייָתאּבְ א ּבְ ְְואֹוִליפו ָאְרֵחי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ
ַּעד ְדָמֵטי ְלִעָדָנא ָדא, ּהוא ּ ּ.  

ה א ִאְצְטִריְכָנא ְלֵמיַלף ְלכו, ָאַמר לֹון ֹמׁשֶ ּתָ ָמה ְדַיְלִפין ְלַרְבָיא, ַּעד ַהׁשְ ּּכְ מכאן (. ּ

ה ָהְר)ולהלאה ָלא , ְואֹוִליַפת ַעד ָהָכא, ֵאָת ָלַדַעתּ ְוָדא הוא ַאּתָ ּכְ ָּלַדַעת ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ
ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּוְלֵמיַעל ּבְ ּ י ְיָי. ּוַמאי ִאיִהי. ּ   .ּהוא ָהֱאלִהי ם' ּכִ
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יָמא ִמָלה ְזִעיָרא ִהיא ְלִמְנַדע ִּאי ּתֵ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך, ּ ִתיב ְוָיַדְעּתָ ַהיֹום ַוֲהׁשֵ ָָהא ּכְ י ּ  ּכִ
ַחת ֵאין עֹוד' ְיָי ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ׁשָ ל ָרָזא . ּהוא ָהֱאֹלִהים ּבַ ְלָיא ּכָ ָהָכא ּתַ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ְּלִמְנַדע ִמּגֹו ָדא, ּ ְּלִמְנַדע ְסִתימו , ָּרָזא ְדָכל ָרִזין, ּ ּ ְדָכל )'א רזא דכלוכו''נ(ּ
ם ָמֵל''ְיהֹוָ, ְסִתיִמין ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת. ְּוֹכָלא ַחד, אּה ֱאלִהים ׁשֵ ָּהָכא ָרָזא ְדָרִזין , ַאּתָ

ְּלִאיּנון ַיְדֵעי ִמִדין ּ.  

אֹוַרְייָתא ְדֵלי ּבְ ּתַ ל ִאיּנון ְדִמׁשְ ִאין ִאיּנון ּכָ ַּזּכָ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּוְבִגין ְדַכד ּבָ ּ ּ ְּ

אֹוַרְייָתא, ָעְלָמא ה ּבְ ל ּבָ ּכַ ֵרי ָעְלָמא, א ָעְלָמאּוָבָר, ִּאְסּתָ ָמה , ּוְבאֹוַרְייָתא ִאְתּבְ ּכְ
ְּדאוְקמוָה ּ יב, ּ ְקֵרי ָאמֹון ֶאָלא אוָמן,  ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון)משלי ט(, ִּדְכּתִ ַּאל ּתִ ּ.  

ד ְפַלְטִרין. ִאין. ְּוִכי אֹוַרְייָתא אוָמָנא ֲהָוה א ְדָבֵעי ְלֶמְעּבַ ִוי ְלַגּבֵ, ְּלַמְלּכָ ּיה ִּאי ָלא ׁשַ
ד ְפַלְטִרין, ּאוָמָנא יָון ִדְפַלְטִרין ִאְתָעִבידו. ָּלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּּכֵ ָמא, ּ ֶּאָלא , ָלא ָסִליק ׁשְ
א א. ְּדַמְלּכָ ִּאֵלין ְפַלְטִרין ְדָעַבד ַמְלּכָ ּ ָבה, ּ ִאיּנון ְפַלְטִרין ַמֲחׁשָ ִוי ּבְ א ׁשַ ַּמְלּכָ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ֵעי , ָ אוָמָנא, ְלִמְבֵרי ָעְלָמאּבָ ל ּבְ ּכַ ב ְדאוָמָנא , ִּאְסּתָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
א, ֲּעַבד ְפַלְטִרין ָמא ֶאָלא ְדַמְלּכָ ָּלא ָסִליק ׁשְ א, ּ ִּאֵלין ְפַלְטִרין ַדֲעַבד ַמְלּכָ ּ א , ּ ַּוַדאי ַמְלּכָ
ָנה ְפַלְטִרין ַחת ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון. ּּבָ י , אֹוַרְייָתא צוֹוַ ִריך הוא ָעְלָמאּבִ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ּּבָ ְּ ,

ֵרי ָעְלָמא)א לא אתברי''ס( )א אלא עד''נ(ְּדַעד  ִנין ,  ִאְתּבְ ֵרין ַאְלֵפי ׁשְ ַּאְקִדיַמת אֹוַרְייָתא ּתְ
ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָעְלָמא, ְלָעְלָמא א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ אֹוַרְייָתא, ְּ ה ּבְ ל ּבָ ּכָ , ֲּהָוה ִמְסּתַ

ָכ ּל ִמָלה וִמָלהּבְ ְּוָעִביד ָלֳקְבָלה אוָמנוָתא ְדָעְלָמא, ּּ ּ ּ ִגין ְדָכל ִמִלין ְועֹוָבִדין ְדָכל . ּ ּּבְ ּּ
אֹוַרְייָתא ִאיּנון, ָעְלִמין ה. ּּבְ ל ּבָ ּכַ ִריך הוא ֲהָוה ִמְסּתָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ   .ּוָבָרא ָעְלָמא, ְּ

ָרא ָעְלָמא ִריך הואֶא, ָּלאו ְדאֹוַרְייָתא ּבָ א ּבְ ָּלא קוְדׁשָ ְּ לוָתא ְדאֹוַרְייָתא , ּ ּכְ ִאְסּתַ ּּבְ ּ
ָרא ָעְלָמא ִריך הוא ִאיהו אוָמָנא. ּבָ א ּבְ ַכח ְדקוְדׁשָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ יה , ְּ ְּואֹוַרְייָתא ָלֳקְבֵליה וְלַגּבֵ ּ ּ

ֱאַמר ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון, ּאוָמָנא ּנֶ ִתיב, ׁשֶ הֹוִאיל , ָּלא ֶאְצלֹוֶא, ָוֶאְהֶיה ָאמֹון ָלא ּכְ
ה ל ּבָ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ   .ֶּאְצלֹו ֲהָוה אוָמָנא, ְּ

יה יָמא ַמאן ָיִכיל ְלֶמהֵוי אוָמָנא ְלַגּבֵ ְּוִאי ּתֵ ִריך הוא . ּ א ּבְ לוָתא ְדקוְדׁשָ ּכְ ֶּאָלא ִאְסּתַ ּ ּ ְּ ּ
ַגְווָנא ָדא . 'י שמים נעשו וגוא אתעביד בלא עמל ויגיעה דכתיב בדבר י''ד(, ּּבְ

אֹוַרְייָתא)בגוונא דא באסתכלותא דיליה היא אומנא ה,  ּבְ ִתיב ּבָ  )בראשית א(, ּּכְ
ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָרא ֱאלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ַהאי ִמָלה, ּבְ ל ּבְ ּכַ ּוָבָרא ֶאת , ִּאְסּתָ

ַמִים ה. ַהּשָׁ ִתיב ּבָ אֹוַרְייָתא ּכְ ַהאי ִמָלה,  ְיִהי אֹורַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים, ּּבְ ל ּבְ ּכַ ּוָבָרא ֶאת , ִּאְסּתָ
אֹוַרְייָתא. ָהאֹור ה ּבְ יב ּבָ ָכל ִמָלה וִמָלה ִדְכּתִ ְּוֵכן ּבְ ּ ּּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ִּאְסּתָ ְוָעִביד , ְּ

ִתיב ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון, ַּהִהיא ִמָלה ל ָעְלָמ. ְּוַעל ָדא ּכְ ַגְווָנא ָדא ּכָ ֵריּּכְ   .א ִאְתּבְ

  ]ב''א ע''דף קס -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1427דף [ -ּ

ֵרי ָעְלָמא יָון ְדִאְתּבְ ל ִמָלה וִמָלה ָלא ֲהָוה ִמְתַקֵיים, ּּכֵ ּּכָ ּ ְרעוָתא ְלִמְבֵרי , ּּ ַּעד ְדָסִליק ּבִ ּ
אֹוַרְייָתא, ָאָדם ַדל ּבְ ּתָ ִּדיֱהֵוי ִמׁשְ ּוְבִגיָנה ִאְתְקָיים ָעְלָמא, ּ ּ א . ּ ּתָ ל  )ב''עא ''דף קס(ַהּשְׁ ּכָ

אֹוַרְייָתא ה ּבְ ל ּבָ ּכַ ַּמאן ְדִאְסּתָ ה, ּ ַדל ּבָ ּתָ ְּוִאׁשְ ְבָיכֹול, ּ ל ָעְלָמא, ּכִ ּהוא ְמַקֵיים ּכָ א . ּ ּקוְדׁשָ
אֹוַרְייָתא ל ּבְ ּכַ ִריך הוא ִאְסּתָ ּּבְ אֹוַרְייָתא וְמַקֵיים . ּוָבָרא ָעְלָמא, ְ ה ּבְ ל ּבָ ּכֵ ר ָנׁש ִמְסּתַ ּּבַ ּ

ּתְ. ָעְלָמא ַּכח ְדעֹוָבָדא ְוִקיוָמא ְדָכל ָעְלָמאִאׁשְ ּ ָאה ִאיהו . אֹוַרְייָתא ִאיִהי, ּּ ך ַזּכָ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ְדִאׁשְ ּּבַ ְּדָהא ִאיהו ְמַקֵיים ָעְלָמא, ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ְלִמְבֵרי ָאָדם א ּבְ ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ֲעָתא ְדָסִליק ּבִ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ִדיוְקִניה ָקִאים ָק, ְּ ֵּמיה ּבְ ּ ּ
ְּוִקיוֵמיה ַהאי ָעְלָמא, ּ ָמה ְדִאיהו ּבְ ּּכְ ֵני ָעְלָמא. ּ ל ִאיּנון ּבְ ַּוֲאִפילו ּכָ ּ ַהאי , ּ ַּעד ָלא ֵייתון ּבְ
ַהאי ָעְלָמא, ָעְלָמא ַגְווָנא ְדַקְייִמין ּבְ ִקיוַמְייהו וְבִתקוַנְייהו ּכְ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ַחד אֹוָצ, ּ ר ּבְ

ִדיוְקַנְייהו ן ּבְ ׁשָ ָמִתין ְדָעְלָמא ִמְתַלּבְ ל ִנׁשְ ן ּכָ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ּ.  

ַהאי ָעְלָמא א ּבְ ֲעָתא ִדְזִמיִנין ְלַנְחּתָ ּוְבׁשַ ִריך הוא ְלַחד ְמָמָנא, ּ א ּבְ ָּקֵרי קוְדׁשָ ִּדי , ְּ
ָמִתין ִדְזִמיִנין ְל ל ִנׁשְ ְרׁשוֵתיה ּכָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ י קוְדׁשָ ָּמּנֵ ּ ּ ּ א ְלַהאי ָעְלָמאְּ ְוָאַמר , ַנְחּתָ

ִּזיל ַאְייֵתי ִלי רוַח ְפלֹוִני, ֵּליה ְמָתא. ּ ֲעָתא ַאְתָיא ַהִהיא ִנׁשְ ַהִהיא ׁשַ א , ּבְ ׁשָ ִמְתַלּבְ
ִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא ּּבְ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ ְּוַההוא ְמָמָנא ַאְחֵזי ָלה ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ּ.  

ִריך הוא ָאַמר ָל א ּבְ ּקוְדׁשָ יחֹות ְלַהאי ָעְלָמא, ְּואֹוֵמי ָלה, ּהְּ ַדל , ְּדַכד ּתֵ ּתָ ְּדִתׁשְ
אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ֵליה ּּבְ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּוְלִמְנַדע ּבְ ּ ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ְּדָכל ַמאן ְדֲהֵוי ּבְ ּ ,

ַדל ְלִמְנַדע ֵליה ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ֵרי, ּ ך. ָּטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ִגין ּכָ אְּבְ א ַקִדיׁשָ , ּ ִאְתָחֵזי ָקֵמי ַמְלּכָ
ַהאי ָעְלָמא ִריך הוא, ְּלִמְנַדע ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ְדָלא ּבֵ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ ּ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּ ּּבְ ּ.  

ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת)דברים ד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ִּאְתֲחִזיַאת ַעל ְיָדא ְדַההוא ְמָמָנא,  ַאּתָ ּ ,
ִריך הואָּקֵמי קוְד א ּבְ ּׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ְ ָלא ּבְ ּכְ ָּלַדַעת ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּּבְ ּ ,

ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ַהאי ָעְלָמא. ּּבְ אֹוַרְייָתא ְלִמְנַדע ֵליה, ְּוָכל ַמאן ְדֲהָוה ּבְ ַדל ּבְ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ּ ,
ֵרי ַּטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ ִג, ּ ַהאי ְּדָהא ּבְ ִריך הוא ְלַבר ָנׁש ּבְ א ּבְ ּין ָדא ַאְייֵתי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ְּ

  .ָעְלָמא

י ְיָי ָלָלא ְדָכל ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא. ּהוא ָהֱאלִהים' ָלַדַעת ּכִ ָּדא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ְדָכל )א כללא''נ(, ּ
א, אֹוַרְייָתא ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכְ ָלָלא ְד, ּ ְּוָרָזא ָדא ִאיהו ּכְ ּ ָּכל ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתאּ ְוָהִכי , ּ

ּהוא ַוַדאי ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא. ּ ב, ּּכְ ְכּתָ ּבִ ָּדא ִאיהו ָרָזא ְדתֹוָרה ׁשֶ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא , ּ
ַעל ֶפה ּבְ ְּדתֹוָרה ׁשֶ ָלָלא ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּוֹכָלא ַחד, ּ ּּכְ ּ ם ָמֵלא, ּ ִגין ְדִאיהו ׁשֵ ּּבְ ּ ְּדִאיהו, ּ ּ 
ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּוַמאן ִאיהו, ּ מֹו ֶאָחד' ה. ּ ָרֵאל ְיָי' ְיָי, ֶּאָחד וׁשְ ַמע ִיׂשְ ֱּאֹלֵהינו ' ֶאָחד ׁשְ

ָּדא ִאיהו ִיחוָדא ַחד. ֶאָחד' ְיָי ּ מֹו ֶאָחד. ּ בֹוד ַמְלכותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד, ּוׁשְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ּּבָ ָהא , ְּ
ֵמיה  ִּיחוָדא ַאֲחָרא ְלֶמֱהֵוי ׁשְ ִתיב, ּהוא ָהֱאלִהים'  ְיָי)מלכים א יח(ְּוָרָזא ָדא . ַחדּ , ָּדא ּכְ

ִיחוָדא ֲחָדא ד ִאיּנון ּבְ ּּכַ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1428דף [ -ּ

יָמא יב, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ַגְווָנא ִדְכּתִ מֹו ֶאָחד'  ְיָי)ד''זכריה י(, ּּכְ ' ָּלאו ִאיהו ְיָי, ֶּאָחד וׁשְ
ִתיב , ּהוא ָהֱאֹלִהים מֹו הוא ֶאָחד'  ְיָי)שמו אחדהוא ו' א יי''נ(ְּדִאי ּכְ ֶּאָחד וׁשְ ֲהָוה ֲאֵמיָנא , ּ

ִתיב. ָהִכי מֹו ֶאָחד, ֶאָחד' ֶּאָלא ְיָי, ֲאָבל ָלא ּכְ ַגְווָנא ָדא ְיָי, ּוׁשְ ְּוִאְצְטִריך ְלֵמיַמר ּכְ ְ '
מֹו ֶאָחד' ְּוִאְתַחֵזי ְיָי, ָּהֱאֹלִהים הוא, ּהוא   .ֶּאָחד וׁשְ

ֶּאָלא ּכָֹלא ַחד ָמָהן ִאֵליןְּדַכד , ּ ֵרין ׁשְ ִּמְתַייֲחָדן ּתְ ִיחוָדא ַחד, ּ ָּדא ּבְ ִיחוָדא ַחד, ּ , ְּוָדא ּבְ
ָמָהן ִאֵלין ִאְתָעִבידו ַחד ֵרין ׁשְ ֵדין ּתְ ּּכְ ָדא, ּ ִלילו ָדא ּבְ ְּוִאְתּכְ ִלים, ּ ָמא ׁשְ , ַּוֲהִוי ּכָֹלא ׁשְ

ִיחוָדא ֲחָדא ָדאְּדָהא ּכְ, ּהוא ָהֱאֹלִהים' ּוְבֵכן ְיָי, ּּבְ ִליל ּכָֹלא ָדא ּבְ ֵּדין ִאְתּכְ . ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּ
ל ַחד ְּוַעד ְדִאְתַיֲחדו ּכָ ְלחֹודֹוי, ּ ְלחֹודֹוי, ָּדא ּבִ ָדא, ְוָדא ּבִ ִלילו ָדא ּבְ ָּלא ִאְתּכְ ְלֶמֱהֵוי , ּ

  .ּּכָֹלא ַחד

ָלָלא ְדָכל אֹוַרְייָתא ָהִכי ִאיהו ַוַדאי ּּכְ ּ בְּדָהא אֹוַרְייָתא ִאיִהי ּת, ּ ְכּתָ ּבִ ְּוִאיהו , ֹוָרה ׁשֶ
ַעל ֶפה ּבְ ב. ּּתֹוָרה ׁשֶ ְכּתָ ּבִ יב ְיָי, ּתֹוָרה ׁשֶ ָּדא ִאיהו ִדְכּתִ ּ ַעל ֶפה. 'ּ ָּדא הוא , ּּתֹוָרה ְדּבְ ּ
יב ָהֱאלִהים א. ִּדְכּתִ ָמא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ְכָתב , ּ ּבִ ִאְקֵרי ָהִכי ּתֹוָרה ׁשֶ

ַעל ֶפהְות ָלל, ֹּוָרה ְדּבְ ָלל ִאְצְטִריך ִלְפָרט. ְּוָדא ְפָרט, ָּדא ּכְ ָלל, ְּכְ ְוְפָרט ִאְצְטִריך ִלּכְ ּ ,
ָדא ְּוִאְתַייֲחדו ָדא ּבְ   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ

  ]א''ב ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ָלָלא ְדֵעיָלא ְוַתּתָ, ְּוַעל ָדא ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא ִאיהו ּכְ ּּכְ ּ ּ ָמא ָדא ְלֵעיָלא, אּ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ,
א ָמא ָדא ְלַתּתָ ּוׁשְ ָּדא ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ָאה, ּ ּתָ ִתיב, ְּוָדא ָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ , ְּוַעל ָדא ּכְ

י ְיָי ה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ּכִ ָלָלא ְדֹכָלא. ָהֱאֹלִהים )א''ב ע''דף קס(ּהוא ' ַאּתָ ָּדא ִאיהו ּכְ ּ ּ ְוָדא , ּ
ַהאי ָעְלָמאִא ר ָנׁש ְלִמְנַדע ּבְ ְּצְטִריך ּבַ ְ.  

יָמא ְכָלָלא ָדא, ְוִאי ּתֵ ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ָאן ִאיּנון ָהָכא ּבִ ּ ּ ֶּאָלא ָדא ִאיהו ָזכֹור. ּ ּ ְוָדא , ּ
מֹור ִליָלן, ִּאיהו ׁשָ ָהֵני ּכְ ְּוָכל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּבְ מ, ּ ָרָזא ְדָזכֹור וְבָרָזא ְדׁשָ ּּבְ ּ ְּוֹכָלא , ֹורּ

  .ִּאיהו ַחד

י יֹוִסי ְוָאַמר ָּהא ְדָתֵניָנן ִדְצלֹוָתא ְדַעְרִבית חֹוָבה, ָּפַתח ַרּבִ ּ ִגין , ּחֹוָבה ִאיִהי ַוַדאי, ּ ּבְ
ַמע ְדַעְרִבית חֹוָבה ִּדְקִריַאת ׁשְ ֵליְלָיא, ּ ִריך הוא ִאְתָיַחד ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ָמה ְדִאְתָיַחד , ְּ ּּכְ

יָמָמא יָמָמאּו, ּבִ ִליל ּבִ ֵליְלָיא, ִּמַדת ֵליְלָיא ִאְתּכְ ִליל ּבְ ּוִמַדת ְיָמָמא ִאְתּכְ ְוִאְתָעִביד , ּ
ּוַמאן ְדָאַמר ְרׁשות. ִּיחוָדא ֲחָדא ּ ֵליְלָיא , ּ ֵלי ּבְ ִגין ֵאמוִרין וְפָדִרין ְדִמְתֲאּכְ ּּבְ ּ  )א''ל ע''ק(ּ

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא

ִתיב ך ְוגֹו'  ְיָי ְוָאַהְבּתָ ֶאת)דברים ו( ּכְ ָכל ְלָבְבך וְבָכל ַנְפׁשְ ֱָאֹלֶהיך ּבְ ָ ַהאי ְקָרא ', ָּ
ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא, ּאֹוִקיְמָנא ֵליה ּ ֲאָלא. ּ ַמע , ֲאָבל ִאית ְלׁשָ ַהאי ִיחוָדא ִדׁשְ ִּאי ּבְ ּ

ָרֵאל ִליל ּכָֹלא, ִיׂשְ ָמאָלא, ִּאְתּכְ  ְוָהָיה )דברים יא( ְלָבַתר ְוָאַהְבּתָ )כתיב(ֲאַמאי , ְּיִמיָנא וׂשְ
מֹוַע ִלילו, ִאם ׁשָ ִיחוָדא ִאְתּכְ ְּדָהא ּבְ ּ ְכָלל. ּ ְפַרט, ֲאָבל ָהָתם ּבִ   .ְְוָהִכי ִאְצְטִריך, ְוָהָכא ּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1429דף [ -ּ

יה ַעְרָנא ּבֵ ּוְבָרָזא ְדִיחוָדא ָדא ִאּתְ ּ ּ ּ א, ּ ַגְווָנא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ִּיחוָדא ָדא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּוְתִפִלין , ּּ ּ
א ד. ָעאִּדְדרֹו ְתִפִלין ְדִריׁשָ ָיין' ּּבִ ָּפְרׁשִ ַמר, ּ ָמָהן ִאיּנון, ְוָהא ִאּתְ ַלת ׁשְ ָהָתם . ְּוָהָכא ּתְ

א ְתִפיִלין ְדֵריׁשָ ָיין' ד, ּּבִ ָּפְרׁשִ ְלחֹודֹוי, ּ ל ַחד ְוַחד ּבִ ָמָהן, ּכָ ַלת ׁשְ ין ַהאי , ְוָהָכא ּתְ ַמה ּבֵ
  .ְלַהאי

ֶּאָלא ִאיּנון ד ָיין' ּ ָּפְרׁשִ הו, ּ ֲערו ּבְ ָּהא ִאּתְ ְּנקוָדה ַקְדָמָאה ִעָלָאה, ַחד, ּ ָרָזא , ְוַחד. ּ
ְּדָעְלָמא ְדָאֵתי ָמאָלא, ְוַחד. ְיִמיָנא, ְוַחד. ּ א. ׂשְ ִּאֵלין ָרָזא ִדְתִפִלין ְדֵריׁשָ ּּ ָרָזא , ְוָהָכא. ּ ּבְ

ְּדִיחוָדא ָדא ּ ָמָהן, ּ ַלת ׁשְ ַגְווָנא ְדִאיּנון ד, ּתְ ְּוִאיּנון ּכְ ּ יֹות' ּ ָּפָרׁשִ ָּדא ,  ַקְדָמָאה)א''ע' ט(' ְיָי. ּ
ְּנקוָדה ִעָלָאה יָתא ְדֹכָלא, ּ ִּראׁשִ ֱּאלֵהינו ָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ּ ְתָרָאה' ְיָי. ּ ָלָלא , ּבַ ּכְ

ֲחָדא ָמאָלא ּכַ ִּדיִמיָנא וׂשְ ְכָלָלא ֲחָדא, ּ א, ּבִ ִפִלין ְדִריׁשָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּתְ ּּ ּ ִיחוָדא ְּוָדא ִאיהו, ּ
  .ַקְדָמָאה

ִפִלין ִדְדרֹוָעא ּּתְ ֲחָדא, ּ ָלָלא ְדָכל ָהֵני ּכַ בֹוד ַמְלכותֹו , ּּכְ ם ּכְ רוך ׁשֵ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ּבָ ּ ְּ

א. ְלעֹוָלם ָוֶעד ִפִלין ְדֵריׁשָ ָלָלא ְדִאיּנון ּתְ ָּהָכא ּכְ ּ ִפִלין ִדְדרֹוָעא, ּּ ִלילו ּגֹו ּתְ ְּדִאְתּכְ ּ ּּ.  

רוך)ב''ה ע''קל(, ְּוָרָזא ָדא ְ ּבָ ָּדא ָרָזא ִדְנקוָדה ִעָלָאה: ּ ּ ּ רוך, ּ ְְדִאיהו ּבָ ּ ּ ְרָכאן , ּ ְּדָכל ּבִ
ן ּמָ רוך. ַנְבִעין ִמּתַ יָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי ִאְקֵרי ּבָ ְְוִאי ּתֵ ּ ְּדָהא ְנקוָדה ִעָלָאה ִאיהו , ָלאו ָהִכי. ּ ּ ּּ

א, ְּדַכר ָּעְלָמא ְדָאֵתי נוְקּבָ רוך. ּ ְִאיהו ּבָ ּ ָרָכהּ רוך ְדָכר.  ְוִאיִהי ּבְ ּּבָ א. ְּ ָרָכה נוְקּבָ ְוַעל . ּּבְ
רוך ִאיהו ְנקוָדה ִעָלָאה ָּדא ּבָ ּ ּ ּ ם)א''ע' ר(, ְּ ָּדא ָעְלָמא ְדָאֵתי:  ׁשֵ דֹול, ּ ם ּגָ ְּדִאיהו ׁשֵ ָמה , ּ ּכְ

דֹול)יהושע ז(ְדַאּתְ ָאֵמר  ְמך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ ָ וַמה ּתַ בֹוד. ּ בֹוד: ּכְ ְּדִאיהו ְיִמיָנא , ּ ִעָלָאהָּדא ּכָ ּ
ָמאָלא   .ּוׂשְ

ל ַיד ִפָלה ׁשֶ ַהאי ּתְ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ְּדִאיהו ַמְלכותֹו, ּּ ּ ַגֵויה, ּ ְּוָנִטיל ּכָֹלא ּבְ ּ ּוְבַהאי , ּ
ְלהו יה ָעְלִמין ּכֻ ִליָלן ּבֵ ּכְ ַּמְלכותֹו ִאּתְ ּ ּוְלַסְפָקא לֹון, ְלֵמיַזן לֹון, ּּ ָכל ַמה ְדִא, ּ ְּצְטִריכו ּּבְ

  .ְּוַעל ָדא ְלעֹוָלם ָוֶעד

א ְּוָדא ִאיהו ִיחוָדא ִדְתִפִלין ְדִריׁשָ ּ ּ ּוְתִפִלין ִדְדרֹוָעא, ּּ ּוְכַגְווָנא ְדָרָזא ְדִיחוָדא , ּּ ּ ּ ּ
ִּדְתִפִלין ָּהִכי ִאיהו ִיחוָדא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ִריָרא ְדִמָלה, ּ ְּוָדא ִאיהו ּבְ ּ ְּוָהא ָסַדְרָנא ִיחוָדא ָדא . ּ ּ

אָק ֵּמי ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ד, ְוָאַמר ִלי, ּ ְווִנין ִאְתָסַדר ִיחוָדא' ְּדָהא ּבְ ְלהו, ּּגַ ִריָרא ִמּכֻ ְּוָדא ּבְ ּ ,
ְּוָהִכי ִאיהו ַוַדאי ְּוֻכְלהו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ּ ֲּאָבל ִסדוָרא ִדְתִפִלין, ּ ּ ּ ָּדא ִאיהו ִיחוָדא , ּ ּ ּ

ְדָקא ֵיאֹות, ִּעָלָאה   .ּכְ

ָללּוִמּג ֹאַרח ּכְ א ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ָמאָלא ּבְ ִלילו ְיִמיָנא וׂשְ ֹּו ְדִאְתּכְ ּ ּ ּ ְִאְצְטִריך ְלָבַתר , ּ

ֹאַרח ְפָרט ְּלַאָפָקא לֹון ּבְ ֹאַרח ִיחוָדא, ּ ְקָרא ַקְדָמָאה ִאיהו, ֲּאָבל ָלאו ּבְ ְּדָהא ִיחוָדא ּבִ ּ ּ ,
ְתִפִלין ְדֵר''ְלֶמהֵוי ְידֹוָ אּד ֶאָחד ּבִ ְתִפִלין ִדְדרֹוָעא, יׁשָ מֹו ֶאָחד ּבִ ּוׁשְ יָון . ַּוֲהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ ּכֵ

א ִדְנקוָדה ִעָלָאה ְכָלָלא ֵמֵריׁשָ ְּדִיחוָדא ָדא ִאְתָסַדר ּכָֹלא ּבִ ּּ ּ ּ ּ  )א דאיהו ראשיתא דכלא''ס(, ּ
א  א ְדֹכָלא,ּ ִדְנהֹוָרא ַקְדָמָאה)א מרזא''ס(ְִאְצְטִריך ְלָבַתר ְלַאְתֲעָרא ֵמִריׁשָ ּ ְדִאיהו ִריׁשָ ּ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1430דף [ -ּ
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יָתא ִדיִמיָנא ְּוָאַהְבּתָ ָדא ֵראׁשִ ְרִחימו , ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ְּלִמְרַחם ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

קוָתא ִדיֵליה ְּדִאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּוַמאן ִאיהו, ּ ַער ,  ְיִמיָנא)א רחימו דאתער ימינא''נ(. ּ ְּדִאיהו ִאּתְ ּ
ִריך הוא. ִּחימוְר א ּבְ ַּמאן ְדָרִחים ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ יה, ְּ ַער ְיִמיָנא ִדיֵליה ְלַגּבֵ ִּאיהו ִאּתְ ּ ּ ּ .

ל ֵליה  ּוְמַקּבָ ְרִחימו )ב''ב ע''דף קס(ּ ְרעוָתא. ּּבִ ְלָיין ֶאָלא ּבִ ל ִמִלין ְדָעְלָמא ָלא ּתַ ּּכָ ּּ ּרוַח , ּ
יך רוַח ְוַאְייֵתי רוַח ְוִסיָמָנ ַּאְמׁשִ ּ ּך ָדא ְ ָמתֹו ֵאָליו )איוב לה(ְ ים ֵאָליו ִלּבֹו רוחֹו ְוִנׁשְ ּ ִאם ָיׁשִ

  .ֶיֱאסֹוף

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ר ָנׁש ְרִחימו ְלַגּבֵ ד ַאְתַער ּבַ ּּכַ ּ ַער, ְּ ִּאְתֲערוָתא ִדיִמיָנא ָלא ִאּתְ ּ ,
ְווִנין ְתַלת ּגַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ֶּאָלא ּבִ ָכל ְלָב)דברים ו(, ּכְ ך. ְָבך ּבְ ָוְבָכל ַנְפׁשְ ָוְבָכל ְמֹאֶדך. ּ ּ .

ְווִנין ָהָכא ַלת ּגַ יָמא אֹו ַהאי אֹו ַהאי. ָהא ּתְ ָכל ְלָבְבך, ְּדָלא ּתֵ ִתיב אֹו ּבְ ְָדָהא ָלא ּכְ אֹו , ּ
ך ָכל ַנְפׁשְ ָכל ְמֹאֶדך, ָּבְ ְלהו ִאְצְטִריך. ָאֹו ּבְ ְֶאָלא ּכֻ ּ ּ א וָממֹוָנא, ּ א ְוַנְפׁשָ ן ּוְכֵדי. ִּלּבָ

יה ַער ְיִמיֵניה ְלַגּבֵ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ יט ֵליה ָלֳקְבֵליה, ְּ ּוָפׁשִ ּ ָלא ֵליה, ּ ּוְמַקּבְ ּ.  

ִתיב ב ִליִמיִני'  ְנֻאם ְיָי)תהלים קי(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָהא , ְּוָרָזא ְדַהאי ְקָרא. ַלאֹדִני ׁשֵ
יה ַעְרָנא ּבֵ א ִד, ִּאּתְ א ַעל ַדְרּגָ ְּדָדִוד ַמְלּכָ ּ יִמיָנא, ּיֵליה ָקָאַמרּ ר ּבִ ד ִאְתָקּשָׁ ֵליָסר . ּכַ ּתְ

יִמיָנא ִּפּקוִדין ָהָכא ּבִ ָכל ְלָבְבך. ָהא ֲחָדא, ֱָאֹלֶהיך' ְוָאַהְבּתָ ֶאת ְיָי, ּ ֵרין, ָּבְ ּוְבָכל . ּתְ
ך ָוְבָכל ְמֹאֶדך. 'ג, ַָנְפׁשְ ע, ּ ם ְלָבֶניך. ַאְרּבַ ְנּתָ ּנַ א, ְָוׁשִ ְרּתָ. ֲחִמּשָׁ םְוִדּבַ יָתא,  ּבָ . ָהא ׁשִ

ֵביֶתך ך ּבְ ְבּתְ ׁשִ ָּבְ ְבָעה, ָ ך ַבֶדֶרך. ָהא ׁשִ ְוְבֶלְכּתְ ָ ַמְנָיא, ּ ך. ּתְ ְכּבְ ָוְבׁשָ ָעה, ּ ׁשְ ָוְבקוֶמך. ָהא ּתִ ּ ּ ,
ָרה ם ְלאֹות ַעל ָיֶדך. ָהא ֲעׂשָ ְרּתָ ָוְקׁשַ ין ֵעיֶניך. ָהא ַחד ָסר, ּ ְָוָהיו ְלֹטָטֹפת ּבֵ ֵריָסר, ּ . ָהא ּתְ

ָעֶריךּוְכַת יֶתך וִבׁשְ ם ַעל ְמזוזֹות ּבֵ ְָבּתָ ָּ ֵליָסר, ּ   .ָהא ּתְ

ֵליָסר ִפּקוִדין ִאֵלין ּּתְ ּ יִמיָנא, ּ ְלָיין ּבִ יִמיָנא, ּתַ ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ , ְְוָהִכי ִאְצְטִריך, ּוׂשְ
ָמאָלא ִאְתַער ּוְבָכל ִזְמָנא ִדׂשְ א, ּ ֵריׁשָ יה ּבְ אֵרי ּבֵ ּוְבִגין ָד. ְּיִמיָנא ׁשָ , ִּאם ִיְזּכון, אּ

יִמיָנא ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ָמאָלא, ְוִאי ָלאו. ׂשְ ׂשְ ִליל ּבִ ָמאָלא, ְיִמיָנא ִאְתּכְ ְלָטא ׂשְ . ְוׁשַ
א, ְּוִסיָמָנא ָדא ֵריׁשָ גֹון , ִאם ּבְ ְלכו)ויקרא כו(ּכְ חוקֹוַתי ּתֵ ּ ִאם ּבְ ָמאָלא , ּוְבָכל ֲאָתר. ּ ׂשְ

ָרָזא  ְרִחימו ּבְ ַער ּבִ ף ִדיֵניה, ִּדיִמיָנאִּאּתְ ּקַ ּוְלָבַתר ִאְתּתָ ּ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְּכְ ְְוַכך ִאְצְטִריך . ּ ְ

ָכל ֲאָתר ָערו ַחְבַרָייא, ּבְ ְּוָהא ִאּתְ ָהֵני ִמִלין, ּ ֵקיה. ּּבְ י ִחָייא וְנׁשָ ָּאָתא ַרּבִ ּ ּ.  

ר ְיִריעֹות ְו)שמותכו(ָּפַתח ְוָאַמר  ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ ט ''קל(ָהא ָהָכא ָרָזא ', גֹו ְוֶאת ַהּמִ

ּ ְדִיחוָדא)ב''ע ין ִאיהו, ּ ה ַדְרּגִ ּמָ ָנא ִמּכַ ּכְ ּקוָנא ְדַמׁשְ ְּדָהא ּתִ ּ ּ ּ ן , ּ ּכָ ׁשְ יה ְוָהָיה ַהּמִ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ּ
ְייִפין ְדגוָפא. ֶאָחד ְּלִאְתֲחָזָאה ְדָכל ׁשַ ּ ְלהו ָרָזא ְדגוָפא ַחד, ּ ּּכֻ ּ ּ יה ּכַ. ּ ַבר ָנׁש ִאית ּבֵ ָמה ּּבְ

ִאין ְייִפין ִעָלִאין ְוַתּתָ ִּאֵלין ְפִניָמִאין ְלגֹו, ּׁשַ ְלָיא ְלַבר, ּ ִאְתּגַ ְּוִאֵלין ּבְ ְּוֻכְלהו ִאְקרון ּגוָפא , ּ ּ ּ ּ
ר ָנׁש ַחד, ֲחָדא ִחּבוָרא ֲחָדא, ְוִאְקֵרי ּבַ ָנא. ּּבְ ּכְ ַגְווָנא , ּאוף ָהִכי ַמׁשְ ְייִפין ּכְ ְלהו ׁשַ ּּכֻ ּ

ִּדְלֵעיָלא ֲחָדאְוַכ, ּ רו ּכָֹלא ּכַ ּד ִאְתַחּבְ ן ֶאָחד, ּ ּכָ ׁשְ ִתיב ְוָהָיה ַהּמִ ֵדין ּכְ   )א כגוונא דאדם''נ(. ּכְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1431דף [ -ּ

ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ְייִפין ְוֵאָבִרין, ּ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּּכָֹלא ׁשַ ּּבְ ַחד. ּ ְלהו ּכְ ִרין ּכֻ ְּוַכד ִמְתַחּבְ ּ ,
ְלהו ַסְלָקן ְלָרָזא ַחד ֵדין ּכֻ ּּכְ ָנאָרָזא. ּ ּכְ ְייִפין, ּ ְדַמׁשְ ְּדִאיהו ֵאָבִרין ְוׁשַ ְלהו ַסְלִקין ְלָרָזא , ּ ּּכֻ ּּ

ַגְווָנא ְדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ְּדָאָדם ּּכְ ְּדָהא ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּ ָרָזא ְדָאָדם, ּּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ְּדַכר , ּ
א ֲחָדא, ְּונוְקּבָ ָרן ּכַ ַּמאן ְדָגַרע ֲאִפילו ִפּקוָדא ֲחָדא . ָאָדםָּרָזא ְד, ִּאיּנון ַחד, ְּדַכד ִמְתַחּבְ ּ ּּ ּ

ַרע ִדיוְקָנא ִדְמֵהיְמנוָתא, ְּדאֹוַרְייָתא ִאלו ּגָ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ִדיוְקָנא , ּ ְייִפין ְוֵאָבִרין ּבְ ְלהו ׁשַ ְּדָהא ּכֻ ּ ּּ ּ
ָרָזא ְדִיחוָדא, ְּדָאָדם ך ּכָֹלא ַסְלָקא ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ ּּ ּ ָרֵאל ִא, ְּוַעל ָדא. ְ , ּיּנון ּגֹוי ֶאָחדִיׂשְ
יב ם)יחזקאל לה(, ִּדְכּתִ ן ֹצאִני ֹצאן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאּתֶ ך )שמואל ב ז(ּוְכִתיב .  ְוַאּתֵ ָ ִמי ְכַעּמְ

ָרֵאל ְוגֹו ִיׂשְ   .'ּכְ

י ֶאְלָעָזר ִכיַח ָקֵמיה ְדַרּבִ י ִיְצָחק ֲהָוה ׁשְ ַּרּבִ ִרי, ָּאַמר ֵליה, ּ א ּבְ ַּוַדאי ְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְך ּ
ְּדַבר ָנׁש ָרִחים ֵליה, ּהוא א, ּ ַער ֶאָלא ִמִלּבָ ָּלא ִאּתְ א ִאיהו ִאְתָערוָתא , ּ ִגין ְדִלּבָ ּּבְ ּ ּ

יה ְרִחימו ָעָרא ְלַגּבֵ ְּלִאּתְ ָכל ְלָבְבך,  ִאי ָהִכי)ורחמנא לבא בעי(, ּ ִתיב ּבְ ּוְלָבַתר , ֲָאַמאי ּכְ
ך ָוְבָכל ַנְפׁשְ ְווִנ. ּ ַמע ִדְתֵרין ּגַ ְּדַמׁשְ א, ּין ִאיּנוןּ א, ַחד ִלּבָ ָרא, ְוַחד ַנְפׁשָ א הוא ִעּקָ , ִּאי ִלּבָ

א ֵעי ַנְפׁשָ ֵרין ִאיּנון, ָּאַמר ֵליה. ַמאי ּבָ א ּתְ א ְוַנְפׁשָ ַּוַדאי ִלּבָ א . ְוִאְתַאֲחָדן ְלָחד, ּ ְּדָהא ִלּבָ
א וָממֹוָנא ָדא, ְּוַנְפׁשָ ְלהו ִאְתַאֲחָדן ָדא ּבְ ּּכֻ ּ א ִאיהו , ּ ָרא ִויסֹוָדא ְדֹכָלאְּוִלּבָ ִּעּקָ ּ.  

  ]א''ג ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ָכל ְלָבְבך ַמר ּבְ ְָוָהא ְדִאּתְ ן ִאיהו, ּ ְתֵרין ִליּבָ ֵרין ִיְצִרין, ּּבִ ְּדִאיְנהו ּתְ , ַחד ִיְצָרא ָטָבא, ּ
א יׁשָ ל ַחד ְוַחד ִאְקֵרי ֵלב, ְוַחד ִיְצָרא ּבִ ּוְתֵרין ִאֵלין ּכָ ִאְקֵרי ֵלב  )א''ג ע''דף קס(ָּדא , ּ

ך ִאיהו ְלָבְבך. ְוָדא ִאְקֵרי ֵלב ָרע, טֹוב ָוְבִגין ּכַ ְּ ֵרין, ּ ְּדִאיּנון ּתְ   .ֵּיֶצר ַהטֹוב ְוֵיֶצר ָהָרע, ּ

ך ָוְבָכל ַנְפׁשְ ֵעי ֵליה, ּ ך ִמּבָ ּוְבַנְפׁשְ ך, ָּ ַָמאי וְבָכל ַנְפׁשְ ָכל ֲאַמאי, ּ ֶּאָלא . ַהאי ּבְ
ך, ה''ח ונשמ''ש ורו''ְלַאְכְלָלא נפ ָָדא ִאיהו וְבָכל ַנְפׁשְ ּ ּ ָכל ַמה ְדָאִחיד ַהאי ֶנֶפׁש, ּ . ּּבְ
ָוְבָכל ְמֹאֶדך ָמה ִזיִנין ִאיּנון ְדָממֹוָנא, ּ ּאוף ָהִכי ּכַ ּ ְנָיין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ּ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ ְּוַעל ָדא , ּּ
ָכל ִתיב ּבְ ִריך הוא. ּכְ א ּבְ ְּרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ל ָדאְּלִמְמָסר ֵליה, ְּ ָכל ַחד , ּ ּכָ ְּלִמְרַחם ֵליה ּבְ

  .ְוַחד

יָמא ר ָנׁש ְלִמְרַחם ֵליה, ְוִאי ּתֵ ֵיֶצר ָהָרע ֵהיך ָיִכיל ּבַ ּּבְ ְּדָהא ֵיֶצר ָהָרע ְמַקְטְרָגא , ְ
ִריך הוא, ִּאיהו א ּבְ ר ָנׁש ְלפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ְּדָלא ִיְקַרב ּבַ ּ ּ ּ יה, ְּ ְּוֵהיך ְיָרִחים ֵליה ּבֵ ּ , אֶּאָל. ְ

יר ִריך הוא ַיּתִ א ּבְ ָּדא ִאיהו פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּ ְפָיא ֵליה, ּ ד ַהאי ֵיֶצר ָהָרע ִאְתּכַ ִגין , ּּכַ ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ְּרִחימו ְדָקא ִמְרַחם ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְפָיא. ְּ ְּוָתַבר ֵליה , ְּדַכד ַהאי ֵיֶצר ָהָרע ִאְתּכַ

ר ָנׁש ָּדא ִאיהו ְרִח, ַּההוא ּבַ ִריך הואּ א ּבְ ּימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִגין ִדְיִדיַע ְלָקְרָבא ְלַההוא ֵיֶצר , ְּ ּּבְ ּ
ִריך הוא, ָהָרע א ּבְ ְּלפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1432דף [ -ּ

 ] בשנה128יום [סדר הלימוד ליום י שבט 

ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ. ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ְלָמאֵרי ִמִדין א ּבְ ל ַמה ַדֲעַבד קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ּּכָֹלא , אְּ
ִגין ְלַאֲחָזָאה ְיָקָרא ִדיֵליה ִּאיהו ּבְ ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ְלפוְלָחֵניה, ּ ּ ּ ְּדֶלהֵוי , ְּוִכי ַמאן ָחֵמי ַעְבָדא. ּ

ְּמַקְטְרָגא ְדָמאֵריה ּוְבָכל ַמה ִדְרעוֵתיה ְדָמאֵריה, ּ ּ ּ ּ ּ ְּרעוֵתיה , ִּאְתָעִביד ִאיהו ְמַקְטְרָגא, ּ ּ
ִריך הו א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ פוְלָחֵניה, אְּ ִדיר ּבְ א ּתָ ִני ָנׁשָ ִּדיהֹון ּבְ ּ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ ִגין , ְּוֵיָהכון ּבְ ּבְ

ה ָטִבין ַכּמָ י לֹון ּבְ ַהאי, ְלִמְזּכֵ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּהֹוִאיל וְרעוֵתיה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ֵּהיך ַאְתָיא ַעְבָדא , ְּ ְ

א יׁשָ ַכח ְמַקְטְרָגא ִמּגֹו ְרעוֵתיה, ּבִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ְדָמאֵריהּ יׁש, ּ א ְלֹאַרח ּבִ , ְוַאְסֵטי ִלְבֵני ָנׁשָ
ְּוָעִביד לֹון ְדָלא ַיַעְבדון ְרעוָתא ְדָמאִריהֹון, ְוַאְדֵחי לֹון ֵמֹאַרח ָטב ּ ּ א , ּ ְוַאְסֵטי ִלְבֵני ָנׁשָ

יׁש   .ְלֹאַרח ּבִ

ַּוַדאי ְרעוֵתיה ְדָמאֵריה ָעִביד, ֶּאָלא ּ ּ ּ א ְדֲהָוה ֵליה ּבַ. ּ ְּלַמְלּכָ ַּוֲהָוה ָרִחים ֵליה , ר ְיִחיָדִאיּ
יר ְרִחימו, ַיּתִ ּוָפִקיד ֲעֵליה ּבִ ּ א, ּ יׁשָ ָתא ּבִ ְרֵמיה ְלִאּתְ ְּדָלא ִיְקַרב ּגַ ִגין ְדָכל ַמאן ְדִיְקַרב , ּ ּּבְ ּ
ה א, ְּלַגּבָ ַדאי ִאיהו ְלַאֲעָלא ּגֹו ְפַלְטִרין ְדַמְלּכָ ָּלאו ּכְ ָרא. ּּ ּאֹוֵדי ֵליה ַההוא ּבְ ד ְלֶמְע, ּ ּבַ

ְרִחימו ְּרעוֵתיה ַדֲאבֹוי ּבִ ּ ּ ּ.  

א ֵביָתא ְדַמְלּכָ ֵחיזו, ֲהַות ֲחָדא זֹוָנה, ְלַבר, ּּבְ ֵריָוא, ָּיֶאה ּבְ ִפיָרא ּבְ ְליֹוִמין ָאַמר . ּוׁשְ
א אי, ַמְלּכָ ֵעיָנא ְלֵמחֵמי ְרעוֵתיה ִדְבִרי ְלַגּבָ ּּבְ ּ ְּוָאַמר ָלה ִזיִלי , ָּקָרא ָלה ְלַהִהיא זֹוָנה. ּ

י ִלְבִריּו אי, ְתַפּתִ ְּלֵמחֵמי ְרעוֵתיה ִדְבִרי ְלַגּבָ ּ ַּאְזַלת ֲאַבְתֵריה , ַהִהיא זֹוָנה ַמִאי ַעְבַדת. ּ
ָקא ֵליה ָקא ֵליה וְלַנּשְׁ ָראת ְלַחּבְ א ׁשָ ִּדְבֵריה ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ה ִפּתוִיין, ּ ַכּמָ י ֵליה ּבְ ּוְלַפּתֵ ּ ִּאי ַההוא . ּּ

ָרא ֵיאֹות ּוָדא ַדֲאבֹויְוָאִצית ְלִפּק, ּבְ ה, ּ ַער ּבָ יה, ְּוָלא ָאִצית ָלה, ּּגָ ְּוָדֵחי ָלה ִמּנֵ ֵדין . ּ ּכְ
ְבֵריה ָּאבֹוי ַחֵדי ּבִ ְּוָאִעיל ֵליה ְלגֹו ַפְרּגֹוָדא ְדֵהיָכֵליה, ּ ּ ר , ּּ ָזא ִויּקָ ָנן וְנִבְזּבְ ְּוָיִהיב ֵליה ַמּתְ ּ

ָרא. ַסְגָיא ל ַהאי ְיָקר ְלַהאי ּבְ ִרים ּכָ   . ֲהֵוי ֵאיָמא ַהִהיא זֹוָנה,ַמאן ּגָ

ַהאי אֹו ָלאו ָבָחא ּבְ ל ִסְטִרין. ְּוַהִהיא זֹוָנה ִאית ָלה ׁשְ ָבָחא ִאית ָלה ִמּכָ ַּוַדאי ׁשְ , ַחד. ּ
א ְּדַעְבַדת ִפּקוָדא ְדַמְלּכָ ּ ּ ָרא, ְוַחד. ּּ ְּדַגְרָמת ֵליה ְלַההוא ּבְ ּ ְּלָכל ַההוא ִטיבו, ּ ְלָכל ַהאי , ּ

ְּרִחימו ְדַמְל יהּ א ְלַגּבֵ ִתיב. ּּכָ ה טֹוב ְמֹאד)בראשית א(, ְּוַעל ָדא ּכְ ה טֹוב.  ְוִהּנֵ ָּדא , ְוִהּנֵ
ַּמְלָאך ַחִיים ֶות,  ְמֹאד)ב''ח ע''ס(. ְ ְָדא ַמְלָאך ַהּמָ ְּדִאיהו ַוַדאי טֹוב ְמֹאד, ּ ּ ְּלַמאן ְדָאִצית , ּ

ִּפּקוִדין ְדָמאֵריה ּ ּ ְנְזָיא , ַקְטְרָגאִאי ָלא ְיֵהא ַהאי ְמ, ְוָתא ֲחִזי. ּ ָּלא ַיְרתון ַצִדיַקָיא ָהִני ּגִ ּ ּ
ִּדְזִמיִנין ְלָיְרָתא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּעָלִאין ּ.  

ַהאי ְמַקְטְרָגא ִאין ִאיּנון ְדִאְעָרעו ּבְ ַּזּכָ ּ יה, ּ ִאין ִאיּנון ְדָלא ִאֲעָרעו ּבֵ ְּוַזּכָ ּ ּ ִאין ִאיּנון . ּ ַּזּכָ
יה ְּדִאְעָרעו ּבֵ ּ ּתְ, ּ יהְוִאׁשְ ִּזיבו ִמּנֵ ל ִאיּנון ָטִבין, ּ ִּדְבִגיֵניה ָיְרִתין ּכָ ּ ְּוָכל ִאיּנון ִעדוִנין, ּ ּ ּ ,

סוִפין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ְּוָכל ִאיּנון ּכִ ּ ּ ִתיב , ּ ְּדָעֵליה ּכְ  ַעִין ֹלא ָרָאָתה ֱאֹלִהים )ישעיה סד(ּ
ָזוָלְתך ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1433דף [ -ּ

יה ִאין ִאיּנון ְדָלא ִאֲעָרעו ּבֵ ְּוַזּכָ ּ ּ םִּדְב, ּ יִהּנָ ְּוִאָטָרדו ֵמֶאֶרץ ַהַחִיים, ִּגיֵניה ָיְרִתין ּגֵ ּ ְּדָהא , ּ
יה ִּאיּנון ַחָייַבָיא ְדִאְעָרעו ּבֵ ּ ּ ּּ כו ֲאַבְתֵריה, ֲּהוֹו ַצְייִתין ֵליה, ּ ְּוִאְתַמׁשְ ְּוַעל ָדא ִאית . ּ

ל ִאיּנו ִגיֵניה ָיְרִתין ּכָ ְּלַצִדיַקָיא ְלֶמְחַזק ֵליה ָטִבין ְדָהא ּבְ ּ ּ ּ ּן ָטָבאן ְוִעדוִנין ְוִכּסוִפין ּּ ּ ּ
  .ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי

  ]ב''ג ע''דף קס -' בזוהר חלק [

א ְדַהאי ְמַקְטְרָגא ד ַחָייַבָיא ַצְייִתין ֵליה . ּּתֹוַעְלּתָ ּּכַ ּ , ֶּאָלא. ַמאי ִאיִהי )ב''ג ע''דף קס(ּ
א ב ְדֵלית ֵליה ּתֹוַעְלּתָ ַּאף ַעל ּגַ ִּפּקוָדא ְדָמאֵריה ִא, ּ ּ ּ ִגין , ְּותו. ּיהו ָעִבידּ ף ּבְ ּקַ ְּדָהא ִאְתּתָ

יׁש, ּהֹוִאיל ְוִאיהו ָרע, ַהאי ד ָעִביד ּבִ ף ּכַ ּקַ ר . ִאְתּתָ ף ַעד ְדָקִטיל ּבַ ּקַ ַּחָייָבא ָלא ִאְתּתָ ּ
א, ָנׁש ֵני ָנׁשָ יָון ְדָקִטיל ּבְ ֵחיֵליה, ּּכֵ ר ּבְ ּבָ ף ְוִאְתּגַ ּקַ ֵדין ִאְתּתָ ך . יָחאְּוִאית ֵליה ַנְי, ּּכְ ְּכַ

ֶות, ַּההוא ְמַקְטְרָגא ְְדִאְתְקֵרי ַמְלָאך ַהּמָ ֵחיֵליה, ּ ר ּבְ ּבָ א, ָּלא ִאְתּגַ , ַּעד ְדַאְסֵטי ִלְבִני ָנׁשָ
ֵדין ִאית ֵליה ַנְייָחא, ְוָקִטיל לֹון, ּוְמַקְטֵרג לֹון ֵחיֵליה, ּּכְ ר ּבְ ּבָ ַקף ְוִאְתּגַ   .ְּוִאְתּתָ

ף ִסְטָרא  ּקַ ָמה ְדִאְתּתָ ְּדַחִייםּּכְ א ָטִבין, ּ ֵני ָנׁשָ ד ּבְ ר, ּכַ ֹאַרח ֵמיׁשָ , ּאוף ָהִכי. ְּוֶיֱהכון ּבְ
ר ּבָ ף ְוִאְתּגַ ּקַ ד ַחָייַבָיא ַצְייִתין ֵליה, ַהאי ְמַקְטְרָגא ִאְתּתָ ּּכַ ּ ִליט ָעַלְייהו, ּ ַרֲחָמָנא . ְּוׁשָ

ְזָבן ָאן ְלַנְצָחא ֵליה. ִליׁשֵ ִאין ִאיּנון ְדַזּכָ ְּוַזּכָ ּ ְּלַאְכְפָיא ֵליהּו, ּ ִגיֵניה ְלָעְלָמא , ּ י ּבְ ְּלִמְזּכֵ
ִדיר, ְּדָאֵתי א ּתָ א ַקִדיׁשָ ַמְלּכָ ר ָנׁש ּבְ ַקף ּבַ ַמר, ְּוִאְתּתָ ַּעל ָדא ַוַדאי ִאּתְ  )תהלים פד(, ּ

ְלָבָבם ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבך ְמִסלֹות ּבִ ַּאׁשְ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְד, ְ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ ּ   .ָאֵתיּ

י ִחָייא י ְיהוָדה ְוַרּבִ י יֹוִסי ְוַרּבִ ַּרּבִ ָאְרָחא, ּ י ֶאְלָעָזר, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ ַעד , ּ
ְּדָחמו ֵליה ּ ְלהו, ּ ָּנְחתו ִמן ֲחָמֵרי ּכֻ י ֶאְלָעָזר. ּּ א ֲחֵמיָנא, ָאַמר ַרּבִ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ַאְנֵפי ׁשְ ְּדָהא , ּ

ר ָנ ד ָחֵמי ּבַ ּׁש ַצִדיַקָיאּכַ ָדָרא, ּ ִאין ִדי ּבְ הו, ּאֹו ַזּכָ ַּוַדאי ִאיּנון ַאְנֵפי , ְּוִאֲעַרע ּבְ ּ ּ
א ִכיְנּתָ א. ׁשְ ִכיְנּתָ ַּוֲאַמאי ִאְקרון ַאְנֵפי ׁשְ ַווְייהו. ּ ּגַ ַרת ּבְ ּתָ א ִאְסּתָ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ִאיִהי , ּ
ְסִתימו ְלָיא, ּּבִ ִאְתּגַ ְּוִאיּנון ּבְ ִגי. ּ א ִאיּנון ִדְקִריִבין ָלהּבְ ִכיְנּתָ ּן ִדׁשְ ּ ּ ִּאְקרון ָפִנים ִדיָלה, ּ ּ ּּ .

ּוַמאן ִאיּנון ֲהַדְייהו. ּ ְקַנת ּבַ ִּאיּנון ְדִאיִהי ִאְתּתַ ּ א ִעָלָאה, ּ י ַמְלּכָ ְוהֹוִאיל . ְּלִאְתֲחָזָאה ְלַגּבֵ
ְקַנת ָעַלְייכו, ְּוַאּתון ָהָכא א ִאְתּתַ ִכיְנּתָ ַּוַדאי ׁשְ ּּתון ָפִנים ִדיָלהְוַא, ּ ּ א ואערע בהו ''ס(. ּּ

ודאי חמי אנפי שכינתא בגין דשכינתא אסתתר בגוייהו איהי בסתימו ואינון 
באתגלייא ואיהי אתתקנת בהדייהו לאתחזאה קמי מלכא והואיל ואתון הכא תלתא 

  )ודאי שכינתא אתתקנת עלייכו ושרייא בגווייכו

ר הוָבאת ָלך ְוגֹו ַקח ָנא ֶא)בראשית לג(, ָּפַתח ְוָאַמר ְרָכִתי ֲאׁשֶ ָת ּבִ ד ָחָמא ַיֲעֹקב ', ּ ּכַ
ַההוא ֵליְלָיא, ְלָסָמֵאל ו, ְּמַקְטְרָגא ּבְ ַההוא ִדיוְקָנא ְדֵעׂשָ ָּחָמא ֵליה ּבְ ּ ּ ּ מֹוָדע , ּּ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ

יה ַעד ְדָסִליק ַצְפָרא ּּבֵ יָון ְדָסִליק ַצְפָרא. ּ יה, ּּכֵ ח ּבֵ ּגַ ַאְנִפין ְסִתיִמין ָחָמא ֵל, ְּוַאׁשְ ּיה ּבְ ּ
ְלָיין ַההוא ִדיוְקָנא. ְוִאְתּגַ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ו, ּּ ִדיוְקָנא ְדֵעׂשָ ְּדֲהָוה ּכְ ּ ּ ח ְוָיַדע ְדֲהָוה , ּ ּגַ ִּמַיד ַאׁשְ ּ

ו ִתיב. ְּמָמָנא ְדֵעׂשָ יה ַמה ּכְ ַחר)בראשית לב(, ַּאְתִקיף ּבֵ י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ּ ַויֹאֶמר ׁשַ ּ .
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ֲערוְוַח ְּבַרָייא ִאּתְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרא וְלׁשַ ִּדְבִגין ְדָמָטא ִזְמֵניה ְלַזּמְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוַעל , ְּ
ַחר י ָעָלה ַהּשָׁ   .ָּדא ּכִ

ָלא ּכְ ֵליְלָיא, ְוָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ְלָטנוָתא ִדיֵליה ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ְּדַוַדאי ׁשֻ ּ ּ ּ ּ ּ ּגֹו , ּ
ם)שיר השירים ג(ְּוָרָזא ָדא , ֲחׁשֹוָכא ֵלילֹות ָדא ַפְחָדא ְדֵגיִהּנָ ּ ִמַפַחד ּבַ ּ ּּ ּוַמה ְדָאַמר . ּּ ּ
ֵלילֹות ְּרצֹונֹו לאָמר ִאיהו ְונוְקֵביה. ּּבַ ּ ֵליְלָיא. ּ ִליט ֶאָלא ּבְ ך ָלא ׁשַ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ְ ּ.  

ַחר י ָעָלה ַהּשָׁ ְלֵחִני ּכִ ְּוָדא ְדָאַמר ַויֹאֶמר ׁשַ ּ ַחרַמאי . ּ י ָעָלה ַהּשָׁ ִגין ְדַכד ָאֵתי . ּכִ ּּבְ
ְלָטנו ְדַחׁשֹוָכא ְדֵליְלָיא, ַצְפָרא ְּוִאְתֲעָבר ׁשֻ ּ א , ּ נוְקּבָ ֵדין ָעאל ִאיהו ְוֹאְכלוֵסיה ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ

א י, ַּעד ְדָעאל ֵליְלָיא, ְּדִלְסַטר ָצפֹון, ִּדְתהֹוָמא ַרּבָ ְלּבֵ רו ּכַ ּתְ ְטֵט, ְּוִאׁשְ ְלֵטי וְמׁשַ י ְּוׁשַ
ֵליְלָיא ְּוַעל ָדא ֲהָוה ָדִחיק לֹוַמר. ּ ַעד ְדָאֵתי ַצְפָרא)א בעלמא''ד(, ּבְ י ָעָלה , ּ ְלֵחִני ּכִ ּׁשַ
ַחר יָמָמא, ַהּשָׁ ִליט ּבִ ְּדָהא ָלא ׁשַ ּ.  

ָרֵאל לוָתא ְדִיׂשְ ַגְווָנא ָדא ּגָ ּּכְ ּ ֵליְלָיא, ּ ְּדִאיהו ּבְ א ֲעבֹוַדת ּכֹוָכ. ְוִאְקֵרי ַלְיָלה, ּ ִבים ַמְלּכָ
ָרֵאל ְלָטא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּוַמָזלֹות ַחָייָבא ׁשַ ּ ּּ ִריך , ּ א ּבְ ְַעד ְדֵייֵתי ַצְפָרא ְוַיְנִהיר לֹון קוְדׁשָ ּ ּ

ְלָטֵניהֹון, ּהוא ַחר, ְוִיְתֲעָבר ׁשֻ י ָעָלה ַהּשָׁ יֵדיה, ְּוַעל ָדא ּכִ ָּדִחיק ֲהָוה ּבִ ׁש ֵחיֵליה, ּ , ְּוָתׁשַ
יהְּדָהא ִאְתַעָבר ֵליְלָי ף ַיֲעֹקב ּבֵ ּקַ ּא ְוַעל ָדא ִאְתּתָ ו, ּ ִדיוְקָנא ְדֵעׂשָ ְּוָחָמא ִדיוְקֵניה ּכְ ּ ּ ּ ּ ּּ ,

ך ל ּכַ ְלָיא ּכָ ִאְתּגַ ְֲאָבל ָלא ּבְ אן. ּ ְרּכָ ּוְכֵדין אֹוֵדי ֵליה ַעל ּבִ ּ.  

  ]א''ד ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ִתיב ְלָבַתר ן ָרִאיִתי ָפֶנ)בראשית לג(, ַמה ּכְ י ַעל ּכֵ ְרֵצִני ּכִ ְראֹות ְפֵני ֱאלִהים ַוּתִ ּיך ּכִ ָ .
ִדיוְקָנא ְדִאְתָחֵזי ֵליה ָסָמֵא ו ּכְ ִאיּנון ַאְנִפין ְדֵעׂשָ ְּדָחָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ׁש''ּּ ר , ל ַמּמָ ָכל ֲאָתר ְדּבַ ְּדָהא ּבְ ּ

ר ַאְנפֹוי, ָנׁש ִאְתָקּשַׁ ִכיְנּתָ. ָּהִכי ִאְתָחֵזי ּבְ י ֶעְליֹוִנין ׁשְ ְּוַאּתון ַקִדיׁשֵ ֲהַדְייכוּ ְּוַאְנִפין , ּא ּבַ
ִאיּנון ַאְנִפין ִדיָלה ִּדְלכֹון ּכְ ּ ּ ִאין ַאתון, ּּ ֲהַדְייכו. ַּזּכָ , ָּאַמר ִאי ָאְרָחא ֲחָדא ֲהֵויָנא ַאְזֵלי ּבַ

כֹון א ְדַאּתון ְלָאְרַחְייכו, ֲהֵויָנא ַיְתֵבי ִעּמְ ּתָ ַּהּשְׁ ּ ְייכו , ַוֲאָנא ְלָאְרִחי, ּ ִּאְתְפַרׁש ִמּנַ ִמיֵלי ּ ּּבְ
 .ְּדאֹוַרְייָתא) א''ד ע''דף קס(

ֲעלֹות )תהלים קכז( ָּפַתח ְוָאַמר יר ַהּמַ ֹלֹמה ִאם ְיָי)א''ב ע''וישלח קע( ׁשִ לא ִיְבֶנה '  ִלׁשְ
ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיָי ַקד ׁשֹוֵמר' ַּבִית ׁשָ ְוא ׁשָ ָמר ִעיר ׁשָ לֹמה ָאַמר . לא ִיׁשְ ְוִכי ׁשְ

ְחּתָ ּבַ אּּתוׁשַ י ַמְקְדׁשָ ָנה ּבֵ ד ּבָ ּא ָדא ּכַ לֹמה , ָלאו ָהִכי. ּ ִגין ׁשְ א ֲאַמר ֵליה ּבְ ְּדָהא ָדִוד ַמְלּכָ ּ ּ
ֵריה א ּבְ יה, ַּמְלּכָ ד ָאָתא ָנָתן ְלַגּבֵ א, ּּכַ י ַמְקְדׁשָ ֹלֹמה ְדִאיהו ִיְבִני ּבֵ ְּוֲאַמר ֵליה ַעל ׁשְ ּ ּ ּ .

ֹלֹמ א ַאְחֵזי ִלׁשְ ּוְלָבַתר ָדִוד ַמְלּכָ אּ ֵריה ִדיוְקָנא ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּה ּבְ ּ ּ ּ יָון ְדָחָמא ָדִוד ִדיוְקָנא . ּּ ּּכֵ ּ ּ ּּ
א ְּדֵבי ַמְקְדׁשָ ּקונֹוי, ּ ֵריה, ְּוָכל ּתִ לֹמה ּבְ יָרָתא ַעל ׁשְ לא ִיְבֶנה ' ְוָאַמר ִאם ְיָי, ָּאַמר ׁשִ

  .'ַבִית ְוגֹו

ֹלֹמה ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ א ִד, ָּדָבר ַאֵחר ׁשִ ָלָמא ִדיֵליהְּלַמְלּכָ ּׁשְ יָרָתא ִאיהו . ּ ְּוַהאי ׁשִ
יָרָתא ַאר ׁשִ ל ׁשְ א ַעל ּכָ ְחּתָ ּבַ יָרָתא ְותוׁשְ ְלהו, ּׁשִ יָרָתא ֲהָדא ַסְלָקא ַעל ּכֻ ְּוׁשִ ּ לא ' ִאם ְיָי. ּ
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א, ִיְבְנה ַבִית ְּדָחָמא ָדִוד ַמְלּכָ ְבָעה, ּ ל ִאיּנון ַעּמוִדין ׁשִ ּּכָ ִית ָקִאים ָע, ּ , ַּלְייהוְּדַהאי ּבַ
ְּדִאיּנון ַקְייֵמי ׁשוִרין ׁשוִרין ּ ּ ִית, ּ ְלהו ַקְייָמא ָמאֵריה ְדֵביָתא . ְלִמְבִני ַהאי ּבַ ְּלֵעיָלא ְמּכֻ ּ ּּ ּ ּ

ְייהו ּבַ ְּדָאִזיל ַעל ּגַ ְּוָיִהיב לֹון ֵחיָלא ְוּתוְקָפא, ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ   .ְלָכל ַחד ְוַחד ּכְ

ְּוַעל ָדא ָאַמר ָדִוד ָלָמא ּכָֹלא ִדיֵליהִאי ַהאי ַמ, ּ א ִדׁשְ ְּלּכָ ּ ְּדִאיהו ָמאֵריה ְדֵביָתא, ּּ ּ ּ ָלא , ּ
יָתא ֵני ְלַהאי ּבֵ ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו, ּבָ ּ ַקָייִמין ְדַקְייִמין ְלִמְבִני ַעל )עמודים' פי(ִּאיּנון , ּׁשָ ּ

יָתא ָמר ִעיר' ִאם ְיָי. ַהאי ּבֵ ָלָמא ּכֹ, ֹלא ִיׁשְ א ִדׁשְ ָּדא ַמְלּכָ ָּלא ִדיֵליהּ ּ ַקד ׁשֹוֵמר. ּ ְוא ׁשָ , ׁשָ
ן ָעֵליה ּקַ ָּדא ִאיהו ַחד ַקָייָמא ְדָעְלָמא ִאְתּתָ ּ ּ ּוַמּנו, ּּ ְּדָהא ִאיהו ָנִטיר ָלה ְלַהאי , ַּצִדיק. ּ ּ ּ

  .ִעיר

ה ָנא ְדָעַבד ֹמׁשֶ ּכְ ִדיר ְוָנִטיר ֵליה, ַּמׁשְ ַע ֲהָוה ָקִאים ּתָ ְּדָהא ֵלית ְנִטירו ִד, ְּיהֹוׁשֻ ּ ּיֵליה ּ
יה ְדִאְקֵרי ַנַער ר ּבֵ ּּבַ יב, ּ ן נון ַנַער ֹלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך )שמות לג(, ִּדְכּתִ ַע ּבִ ַרתֹו ְיהֹוׁשֻ ְ וְמׁשָ ּ ּ

ָנא ָלא ֲהָוה ָנִטיר. ָהֹאֶהל ּכְ ִגין ַנַער ַאֲחָרא, ְלָבַתר ַהאי ַמׁשְ יב, ֶּאָלא ּבְ שמואל א (, ִּדְכּתִ

ֵרת )ג מוֵאל ְמׁשָ ַער ׁשְ ָנא)והוה מסדר תמן( ,ְּוַהּנַ ּכְ ִגין ְדֵלית ְנִטירו ְדַמׁשְ ּ ּבְ ּ ַנַער, ּ . ֶּאָלא ּבְ
אבל בי מקדשא לאו הכי דלא נטירו דיליה אלא בקודשא בריך הוא דכתיב אם יי (

ּ וַמאן ִאיהו ׁשֹוֵמר )לא ישמור עיר שוא שקד שומר ַּההוא ְדָנִטיר . ּ ָדא)א''א ע''ק(ּ ּ
ָנא ְדִאְקֵרי ָהִכ ּכְ   .ן''י ַנַער ְמַטְטרֹוַּמׁשְ

י ֶעְליֹוִנין ֲּאָבל ַאתון ַקִדיׁשֵ ָנא, ּ ּכְ ְנִטירו ְדַמׁשְ ָּלאו ְנִטירו ִדְלכֹון ּכִ ּ ּ ֶּאָלא ְנִטירו ִדְלכֹון , ּ ּ ּ
א ְנִטירו ְדֵבי ַמְקְדׁשָ ּּכִ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב ִאם ְיָי, ְּ ְוא ' ִּדְכּתִ ָמר ִעיר ׁשָ לא ִיׁשְ

ַק ָאְרָחא, ד ׁשֹוֵמרׁשָ ָכל ִזְמָנא ְדַצִדיַקָיא ַאְזֵלי ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ִריך הוא ָנִטיר לֹון , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ִדיר יב, ּתָ ָמר ֵצאְתך ובֹוֶאך'  ְיָי)תהלים קכא(, ִּדְכּתִ ִָיׁשְ ָּ.  

ַּאְזלו ֲאַבְתֵריה ַלת ִמִלין, ּ ְּואֹוְזפוהו ּתְ ּ ְּוָאַהְדרו ְלָאְרַחְייהו ָקרו, ּ ּ י  )תהלים צא(, ּ ָעֵליהּ ּכִ
ָכל ְדָרֶכיך)א''ב ע''ויקרא רס(ַמְלָאָכיו  ָמְרך ּבְ ָ ְיַצֶוה ָלך ִלׁשְ ָ ָּ אוְנך ְוגֹו, ּ ַפִים ִיּשָׂ ַָעל ּכַ ּ משלי (. 'ּ

ך)כג ך ְוָתֵגל יֹוַלְדּתֶ ַמח ָאִביך ְוִאּמֶ ָ ִיׂשְ ָ ר ְיִריֹעת ְוגֹו)שמות כו(. ָ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ . ' ְוֶאת ַהּמִ
י ְיהוָדה ָפַתח ַּרּבִ ת ָרזֹון)משלי יד(, ּ ָרב ַעם ַהְדַרת ֶמֶלך וְבֶאֶפס ְלֹאם ְמִחּתַ ּ ּבְ ָרב ָעם . ְ ּבְ

ָרֵאל, ְַהְדַרת ֶמֶלך ִּאֵלין ִאיּנון ִיׂשְ הו , ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ה ַלְיָי)דברים ז(ּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ '  ּכִ
א ְדַסְלִקין ְל. ֱָאֹלֶהיך ְּוִאיּנון ַעּמָ ּ ה ַאְלִפיןּ ָוון, ַכּמָ יִאין , ּוְלַכָמה ִרּבְ ְּוַכד ִאיּנון ַסּגִ

ֵניהֹון ּבָ חוׁשְ ִריך הוא ִאיהו, ּּבְ א ּבְ ְּיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֵמיה . ְּ ָחן ׁשְ ּבְ ִאין ְמׁשַ ְּדָהא ִעָלִאין ְוַתּתָ ּּ
א ִעָלָאה ְּדַמְלּכָ א ָדא, ּ א ַקִדיׁשָ ִגין ַעּמָ ָחן ֵליה ּבְ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ּ  ַרק )דברים ד(, ּא הוא ִדְכִתיבֲהָד. ּ

דֹול ַהֶזה   .ַּעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהּגֹוי ַהּגָ

יָמא ִתיב, ְוִאי ּתֵ ים)דברים ז(, ָהא ּכְ ל ָהַעּמִ ם ַהְמַעט ִמּכָ י ַאּתֶ ים , ֶּאָלא,  ּכִ ל ָהַעּמִ ִמּכָ
יִאין ִאיּנון, ַּוַדאי יר ַסּגִ א ַחד ַיּתִ א ּבְ. ֲּאָבל ֵמַעּמָ י ְּדָהא ֵלית ַעּמָ ָכל ָעְלָמא ַרב ְוַסּגִ

ָרֵאל ִיׂשְ ָמֵעאל. ּכְ ֵני ִיׁשְ יָמא ָהא ּבְ ֵני ֱאדֹום, ְוִאי ּתֵ ה ִאיּנון, ְוָהא ּבְ ּמָ ַּוַדאי ָהִכי . ָּהא ּכַ
יִאין ִאיּנון ִאֵלין, ַּסּגִ ְלהו ִמְתָעְרֵבי ִאֵלין ּבְ ין ּכֻ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ֲּאָבל ּכָ ּ ִנין ִאית ְלָעם ָדא, ּּ , ּּבְ
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ָעם  ָעם ַאֲחָרא, ָּדאּבְ ִנין ּבְ ּוְלִאֵלין ּבְ ַאֲחָרא, ּ ָכל ָעְלָמא. ְּוִאֵלין ּבְ א ּבְ ך ֵלית ַעּמָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ ,
ָרֵאל ִיׂשְ י ּכְ ִריָרא ִויִחיָדָאה, ַרב ַסּגִ א ּבְ ִאֵלין, ַעּמָ ִּאֵלין ּבְ ַלל, ּ ָלא ִעְרּבוְבָיא ַאֲחָרא ּכְ , ּּבְ

ה  י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ יב ּכִ ַחר ְיָי, ֱָאלֶהיך' ַלְיָיִּדְכּתִ ָוְבך ּבָ ָרב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלך', ּ ְְוַעל ָדא ּבְ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ א ִעָלָאה קוְדׁשָ ִּהדוָרא ִאיהו ְדַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

  ]ב''ד ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ִזְמָנא  א )ב''ד ע''דף קס(ּּתו ּבְ ּתָ ִניׁשְ ִריך הוא ָאֵתי ְלֵבי ּכְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ דש 2דאיהו מק(, ְּ

ֲחָדא)מעט א ַאְתָיין ּכַ ִריך הוא, ְואֹוָדן, ּוְמַצָלאן,  ְוָכל ַעּמָ א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְמׁשַ ּ ּ ֵדין , ְּ ּכְ
ִּהדוָרא ְדֶמֶלך ִאיהו ּ ּ א, ְּ א ַקִדיׁשָ ְּדֶמֶלך ְסָתם ָדא ַמְלּכָ ּ ִפירו )א משיחא''ד(. ְּ ׁשְ ן ּבִ ּקַ ּ ְדִאְתּתָ ּ

ּוְבִתּקוָנא ְלַס ְּלָקא ְלֵעיָלאּ ּ.  

ת ָרזֹון א, ּוְבֶאֶפס ְלֹאם ְמִחּתַ ּתָ ִניׁשְ ְּוַכד ִאיהו ַאְקִדים ְלֵבי ּכְ א ָלא ַאְתָיין ְלַצָלָאה , ּ ְּוַעּמָ
ִריך הוא א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ּוְלׁשַ ּ ּ ְלָטנוָתא ִדְלֵעיָלא, ְּ ל ַההוא ׁשֻ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ

ְר רו , ָּיין ִעָלִאיןְּמָמָנן וַמּשִׁ ְלהו ִאְתּבָ ּּכֻ ּ ִתּקוֵני )א אתעברו''ס(ּ ְתְקֵני ּבְ ּ ֵמַההוא ִעלוָיא ְדִמּתַ ּ ּ ּּ
ְַההוא ֶמֶלך ּ.  

א. ַמאי ַטְעָמא ֲעּתָ ִגין ִדְבַהִהיא ׁשַ א ָקא ְמַסְדֵרי ְצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון, ּּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּדִיׂשְ ּ ּ ּ ,
א ִעָלָא ָחן ְלַמְלּכָ ּבְ ּוְמׁשַ ְרָיין ִעָלִאין. הּ ל ִאיּנון ַמּשִׁ ּּכָ ָבִחין, ּ ַההוא , ְּמַסְדִרין ׁשְ ְתְקָנן ּבְ ּוְמּתַ ּ

א ּקוָנא ַקִדיׁשָ ּּתִ א, ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִיׂשְ ְלהו ֲחֵבִרין ִאיּנון ּבְ ְרָיין ִעָלִאין ּכֻ ִגין ְדַמּשִׁ ּּבְ ּ ּּ ָחא , ּ ּבְ ְלׁשַ
ֲחָדא ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ֲחָדאְלֶמהֵוי ִס, ְּ א ּכַ ִריך הוא ֵעיָלא ְוַתּתָ א ּבְ ּלוָקא ְדקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ְּ.  

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ ָנן ְלֶמֱהֵוי ֲחֵבִרים ּבְ ְּוַכד ִאיּנון ִמְזַדּמְ ּ א ָלא ַאְתָיין ְלַסְדָרא , ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ְּוִיׂשְ
ָחא ְלָמאֵריהֹון ּבְ ְּצלֹוְתהֹון וָבעוְתהֹון וְלׁשַ ּ ְרָיין , ּ ְלהו ַמּשִׁ ּּכֻ יןּ ְלָטנוָתא ִעָלָאה , ַּקִדיׁשִ ּׁשֻ ּ

רו  ּקוֵניהֹון)אתעברו(ִּאְתּבָ ִסלוָקא, ּ ִמּתִ ְּדָהא ָלא ַסְלִקין ּבְ ָחא ְלָמאֵריהֹון , ּּ ּבְ ְוָלא ַיְכִלין ְלׁשַ
ְדָקא ֵיאֹות ִריך הוא. ּכְ א ּבְ ָבֵחי ְדקוְדׁשָ ִגין ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ֲחָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ, ְּ ִּאְצְטִריך ְלֶמהֵוי ּכַ , אְ

א ֲחָדא ֲעּתָ ׁשַ ִאין ּבְ ת ֶמֶלך, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ת ָרזֹון ְוָלא ְמִחּתַ ְְוַעל ָדא ְמִחּתַ ּ.  

א ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ יאו ּבְ ַּוֲאִפילו ְדָלא ַאְסּגִ ּ ּ ָרה, ּ ְרָיין , ֶּאָלא ֲעׂשָ ָרה ִמְזַדְמָנן ַמּשִׁ ִאיּנון ֲעׂשָ ּּבְ ּ
הֹון ֲחֵבִרים, ִּעָלִאין ּקוֵני ְדַההוא ֶמֶלךַמ. ְלֶמהֵוי ִעּמְ ִגין ְדָכל ּתִ ְאי ַטְעָמא ּבְ ּ ּ ּ ִּאיּנון , ּ

ָרה ֲעׂשָ ָרה, ּבַ ֲעׂשָ ְּוַעל ָדא ַדי ּבַ יר, ּ   .ִּאי ָלאו ִאיּנון ַיּתִ

ִתיב ן ָמה ּכְ ּכָ ִמׁשְ א ֲחֵזי ּבַ ר ְיִריעֹות)שמות כו(, ְוּתָ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ ר,  ְוֶאת ַהּמִ : ֶעׂשֶ
ִגין ְדִתּקוָנ ּּבְ ָנאּ ּכְ ָרה ִאיהו)א דשכינתא''נ(, ּא ְדַמׁשְ ֲעׂשָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ּבַ ר. ְלֶמֱהֵוי ּכְ ַמאי , ֶעׂשֶ
ר ָרה, ַטְעָמא ֶעׂשֶ ר. ְוָלא ֲעׂשָ א, ֶּאָלא ֶעׂשֶ ִכיְנּתָ ָלא ׁשְ ָכל ֲאָתר ִאיהו ּבְ ְּדָלאו ִאיִהי , ּּבְ

ַגְווָנא ָדא  ָנא ּכְ ּבָ חוׁשְ ּּבְ ֵנ)מלכים א ז(ּ ָקר עֹוֵמד ַעל ׁשְ ר ּבָ א ָלאו ִאיִהי , י ָעׂשָ ִכיְנּתָ ׁשְ
ָנא ּבָ חוׁשְ ְּדָהא ִאיִהי ַקְייָמא ְלֵעיָלא, ּּבְ ּ יב, ּ . ּ ְוַהָים ֲעֵליֶהם ִמְלָמְעָלה)מלכים א ז(, ִּדְכּתִ
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הֹון י ִדְרִמיֵזי ְלָרָזא ִדְלֵעיָלא ְדָחֵסר ִמּנְ ּוְבִאֵלין דוְכּתֵ ּ ּ ּ ּ ּּ א ַיּתִ)'א ה''ס(, ּ ִכיְנּתָ יר ַעל  ָהא ׁשְ
ָנא ּבָ ַּההוא חוׁשְ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ְּדָלאו ִאיִהי ּבְ ּ.  

יר, ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ָנא ַיּתִ ּבָ ְגִריעו, ָּיֲהֵבי חוׁשְ ִמְנָייָנא ּבִ א לא תימא חושבנא ''ד(, ְּוִאיִהי ּבְ

י)יתיר אלא תוספת את וחושבנא בגריעו ּתֵ גֹון ַעׁשְ ְּוָהא אוְקמוָה,  ּכְ ּוְבָכל ֲאָתר ְד. ּ ַאְתָוון ּ
ַגְווָנא ָדא, ִאּתֹוְסָפן ִריעוָתא, ּּכְ ִּאיהו ִלּגְ גֹון . ּ ְּדַסְגָיא , ְ ַהֲאִמינֹון ָאִחיך)שמואל ב יג(ּכְ
א. ַאְמנֹון ּוְבִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּ ַרע ָאת ְוִאיהו ּתֹוֶסֶפת, ּ   .ּּגָ

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ַּרּבִ ְלָמה נֹוֶטה)תהלים קד(, ּ ּשַׂ ְיִריָעה עֹוֶטה אֹור ּכַ ַמִים ּכַ ַהאי .  ׁשָ
ְּקָרא אוְקמוָה ִריך הוא ָעְלָמא, ּ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ְּדַכד ּבָ ּ ַההוא )ב''ה ע''פנחס רמ(, ְּ ּ ִאְתֲעָטף ּבְ
ַמִים, אֹור ַקְדָמָאה יה ׁשָ ּוָבָרא ּבֵ ּ.  

א ֲחֵזי ך , ְוּתָ ֲחָדא ֲהוֹו)א לאו''ד(ְאֹור ְוֹחׁשֶ ְטָרא ִדיִמיָנא.  ּכַ ְטָרא , ּאֹור ִמּסִ ך ִמּסִ ְְוֹחׁשֶ

ָמאָלא ִריך הוא. ִּדׂשְ א ּבְ ַּמאי ֲעַבד קוְדׁשָ ֲחָדא, ְּ ף לֹון ּכַ ּתֵ ַמִים, ׁשִ ַמאי . ּוָבָרא ִמְנהֹון ׁשָ
ַמִים ֲחָדא. ֵּאׁש וַמִים. ׁשָ ְתָפן ּכַ יַנְייהו, ׁשִ ָלם ּבֵ ֲחָדא. ְּוָעִביד ׁשְ ִלילו ּכַ ּוָמַתח , ְּוַכד ִאְתּכְ

ְיִריָעה ָמ, לֹון ְּדָהא ָאת ָדא , ְיִריעֹות. ְוָדא ִאְקֵרי ְיִריָעה' ְוָעִביד ִמְנהֹון ָאת ו, ַתח לֹוןּכַ ּ
יה ְנִהירו יט ִמּנֵ ִּאְתָפׁשִ ּ ר , ְּוִאְתָעִבידו ְיִריעֹות, ּ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוֶאת ַהּמִ

  .ְיִריעֹות

ַבע ְרִקיִעין ִאיּנון ְמִתיִחין ִנ, ְּוׁשֶ ְגִניזו ִעָלָאהּגְ ּיִזין ּבִ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְוַחד ְרִקיָעא . ּ
ְּדַקְייָמא ָעַלְייהו ון, ּּ יה ּגֹוָ ְּוַההוא ָרִקיַע ֵלית ּבֵ ְלָיא ְוָלא ַקָייָמא , ּ ִאְתּגַ ְּוֵלית ֵליה ֲאָתר ּבְ ּ ּ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ִניז)א אלא בסוכלתנו''ס(, ְּלִאְסּתַ ָּנִהיר ְלֻכְלהוְו, ּ ְוַהאי ָרִקיַע ִאיהו ּגָ ְוָנִטיל לֹון , ּ

ַמְטָלֵניהֹון ְדָקא ֲחִזי ֵליה, ּבְ ל ַחד ְוַחד ּכַ סוְכְלָתנו. ּּכָ ֶּאָלא ַקָייָמא ּבְ ּ ּ ּ.  

ַגח, ֵּמַהאי ָרִקיַע וְלָהְלָאה ם פוֵמיה, ֵּלית ַמאן ְדֵיַדע ְוִיׁשְ ְּוִאית ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִמְסּתַ ּ ּּ ,
ּוְדָלא ְלַמְלָלא וְלִאְסּתַ סוְכְלָתנוּּ ָלא ּבְ ּּכְ ל ַאְהָדר ַלֲאחֹוָרא. ּ ּכַ ַּמאן ְדִיְסּתָ ְּדֵלית ַמאן ְדָיִכיל , ּ ּ

  .ְּלִמְנַדע

  ]א''ה ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ר ְיִריעֹות ִאיּנון ָרה ְרִקיִעין, ֶּעׂשֶ ְּדִאיּנון ֲעׂשָ ָנא ְדִאיּנון . ּ ּכְ ּוַמאן ִאיּנון ְיִריעֹות ְדַמׁשְ ּ ּ ּ ּ
ר אְוַק. ֶעׂשֶ יֵמי ִלּבָ הו. ְּייָמן ְלִמְנַדע ְלַחּכִ ַּמאן ְדִיְנַדע ּבְ ּ ָחְכְמָתא ַסְגָיא, ּ ַכל ּבְ ּוְבָרִזין , ִאְסּתָ

ל , ְּדָעְלָמא ּכַ ַההוא ֲאָתר )א''ה ע''דף קס(ְוִאְסּתָ ְּלֵעיָלא ּבְ יה, ּ ק ּבֵ ְּדָכל ַחד ְוַחד ִאְתַדּבָ ּ ר , ּ ּבַ
יִמיָנ ֵרין ִאיּנון ְדַקְייָמן ּבִ ּּתְ ָמאָלאּ א, ּא וִבׂשְ ִכיְנּתָ ֲהֵדי ׁשְ ִניִזין ּבַ   .ְּוִאיּנון ּגְ

ע ְרִקיִעין ִאיּנון ׁשַ י יֹוִסי ָאַמר ּתֵ יָרָאה, ַּרּבִ א ִאיִהי ֲעׁשִ ִכיְנּתָ ִגין . ּוׁשְ יָמא ּבְ ְּדִאי ּתֵ
ר יב ֶעׂשֶ א ִאיהו, ִּדְכּתִ ִכיְנּתָ ר ִמּשְׁ א ַחד ָסֵרי ִאיִהי, ִאי ָהִכי. ּּבַ ִכיְנּתָ רׁשְ ּ ְדַקְייָמא ַעל ֶעׂשֶ ּ .

ע ִאיּנון ׁשַ ֶּאָלא ַוַדאי ּתֵ ּ פוִרים, ּ ָנה ְליֹום ַהּכִ ין ֹראׁש ַהּשָׁ ּבֵ ע יֹוִמין ׁשְ ׁשַ ְּוִאיּנון ּתֵ ְוִאיִהי , ּּ
יָרָאה ַגְווָנא ָדא. ֲעׁשִ ר ְיִריעֹות, ּּכְ ן ִאיהו ֶעׂשֶ ּכָ   .ִּמׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1438דף [ -ּ

ר ְרִקיִעין ָרָזא ְדָרִזין ְדָלא ִּאיּנון ֶעׂשֶ ּ ר ְלִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתאּ ּ ִאְתְמָסר ּבַ ְּוֹכָלא ִאיהו , ּ ּ
א ָרִזין ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ ֵלי ָרָזא ְדָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא, ּ ְּדִאיהו ּגַ ּ ּ ין , ּּ ׁשִ ּמָ ְּוִאיּנון ׁשַ
ָכל ַחד ְוַחד י ּבְ ְמׁשֵ ַבע ְרִקיִעין ִאיּנון ְלֵעיָלא. ִּדְמׁשַ ּׁשֶ ַבע ְרִק, ּ אׁשֶ , ּיִעין ִאיּנון ְלַתּתָ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּּכְ ַבע ְרִקיִעין ִאיּנון. ּ פום , ּׁשֶ הו ּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ְלַאְנָהָגא ָעְלָמא ָדא ּכְ ְּדּבְ ּ ּ ּ ּּ
ָמה ְדִאְצְטִריך ֵליה, ָּאְרֵחיה ּּכְ ְּ.  

ִביָעָאה ָעִדיף ֻכְלהו ׁשְ ּּבְ ִמיָנָאה, ּ ר ּתְ ר ְלֻכְל, ּבַ ְּדָקא ַמְדּבַ ְלהו, ּהוּ ְּוַקְייָמא ַעל ּכֻ ּ ִתיב . ּ ּכְ
ֲעָרבֹות)תהלים סח( ּ ֹסלו ָלרֹוֵכב ּבָ ֲעָרבֹות, ּ ּוַמאן ִאיּנון ֲעָרבֹות, ַמאן רֹוֵכב ּבָ , ֶּאָלא. ּ

ִביָעָאה א וַמָיא . ֲאַמאי ִאְתְקֵרי ֲעָרבֹות, ֲּעָרבֹות ָדא ְרִקיָעא ׁשְ ִליל ֵמֶאּשָׁ ַּעל ְדִאיהו ּכָ ּ ּ
ֲחָדא ְטָרא ְדָדרֹוםּוִמ, ּכַ ְטָרא ְדָצפֹון, ּּסִ ּוִמּסִ ֵרין ִסְטִרין, ּ ְּוִאיהו ְמעוָרב ִמּתְ ּ.  

יָמא לוָלב, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ָרן ּבְ י ֲעָרבֹות ְדָקא ִמְתַחּבְ ּתֵ ּׁשְ ֲּהָדא הוא , ְוָתֵניָנן ֲעָרבֹות, ּ
ֲעָרבֹות יב ֹסלו ָלרֹוֵכב ּבָ ִּדְכּתִ גוָפאַמאן ָיִהיב ַיְרּכִ, ִאי ָהִכי. ּּ ין, ּין ּבְ ַיְרּכִ ְּדָהא , ּאֹו ּגוָפא ּבְ

ָּדא ָעִביד ֵפִרין ְוֵאיִבין   .ּ ָלא ָעִביד ֵפִרין ְוֵאיִבין)ב''ט ע''קס(ְוָדא , ּ

ַּוַדאי ּכָֹלא הוא ָרָזא ַדֲעָרבֹות ְדַבלוָלב, ֶּאָלא ּ ּ ּ ִּאיּנון ֲעָרבֹות ְדַבלוָלב, ּּ ּ ְוַחד , ַחד ֵאׁש, ּ
ָרָזא ָדא. ַמִים ּ ְדֻכְלהוּּבְ ֲחָדא, ּּ ִליל ּכַ ִביָעָאה ִאיהו ֵאׁש וַמִים ּכָ ְּוִאיהו ׁשְ ּ ָרָזא ֲחָדא, ּ , ּבְ

ית ַאֲחָרִנין ָלָלא ְדֻכְלהו ׁשִ ּוְבִגין ַדֲעָרבֹות ִאיהו ָרָזא ּכְ ּ ּ ּ ִּאיהו ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה, ּּ ּ ּ ,
ַהאי ְרִקיָע ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ י, ְּ ְלהו ְרִקיִעיןַיּתִ ּר ְמּכֻ ִדיר , ּ ְּוִתיאוְבֵתיה ּתָ ּ

ִפירו ִעָלָאה, ְּלַאְתְקָנא ְלַההוא ְרִקיָעא ׁשְ ּּבִ ֲעָרבֹות ְלַההוא ְדֹרֵכב , ְּוַעל ָדא. ּ ֹּסלו ָלֹרֵכב ּבָ ּ ּ ּ
ֲעָרבֹות ּוַמאן ִאיהו. ּבָ י ֵחיָוָתא, ַּההוא ָרִקיַע ָטִמיר ְוָגִניז. ּ ּבֵ ְּדַקְייָמא ַעל ּגַ ִּאיהו ֹרֵכב ְּד, ּ
ֲעָרבֹות   .ּבָ

ִתיב.  ְלָפָניו)ב''ע ע''ק(ְּוִעְלזו  יה , ֶּאָלא ְלָפָניו, ִּמְלָפָניו ָלא ּכְ ְּדָהא ֵלית ַמאן ְדִיְנַדע ּבֵ ּ ּ ּ
לום ַּמאן ְדָעִייל ְלָקֵמיה ְדַהאי ְרִקיָע, ֲאָבל ְלָפָניו. ּּכְ ּ ֶחְדָוה, ּ ְוָלא , ְִאְצְטִריך ְלֵמיַעל ּבְ

ֲעִציבו  ַללּּבַ ִרים, ּכְ ִגין ְדַהאי ְרִקיָעא ּגָ ַלל, ּּבְ ְרָיא ֲעִציבו ְורוְגָזא ּכְ ן ָלא ׁשַ ְּדַתּמָ ּ ְּדָהא , ּ
ֶחְדָוה ן ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּמָ ּּתַ ּ.  

דֹול ְדַקְייָמא ְלָקֵמיה, ְּוַעל ָדא ּּכֵֹהן ּגָ א, ּּ ֶחְדָוה, ָּלא ֲהָוה ָעאל ְלֵבי קוְדׁשָ ר ּבְ , ּבַ
ִרים, ּוְלַאֲחָזָאה ֶחְדָוה ִתיב. ְּדָהא ַאְתָרא ּגָ ְמָחה ' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ק(, ְּוַעל ָדא ּכְ ׂשִ ּבְ

ְרָנָנה ה ֲעִציבו. ּּבֹאו ְלָפָניו ּבִ ְּדָהא ִאְצְטִריך ְדָלא ְלַאֲחָזָאה ּבָ ּ ּ ְּ.  

יָמא ַצֲעָרא וְבדֹוְחָקא, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ַּהאי ַמאן ְדִאיהו ּבְ ּ יהְּדָלא ָיִכיל ְלֶמ, ּ ְּחֵדי ִלּבֵ ּ ,
ע ַרֲחִמין ּוִמּגֹו דֹוֲחֵקיה ִאית ֵליה ְלִמְתּבַ ּ ּ א ִעָלָאה, ּ ָלא ִיְצֵלי ְצלֹוָתא , ִאי ָהִכי, ָּקֵמי ַמְלּכָ

ַלל ַלל, ּכְ ֲעִציבו ּכְ ְּוָלא ִיִיעול ּבַ יה, ּ ְּדָהא ָלא ָיִכיל ְלֵמחֵדי ִלּבֵ ֶחְדָוה, ּ ּוְלַאֲעָלא ָקֵמיה ּבְ ּ ,
ּקוָנא  ר ָנׁשַּמאי ּתִ   .ִּאית ֵליה ְלַהאי ּבַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1439דף [ -ּ

ֵניָנן ֶּאָלא ַוַדאי ָהא ּתָ ירו, ּ ְרִעין ִנְנָעלו ְוַאְסּגִ ל ּתַ ּּכָ ירו, ּ ְּוַתְרִעין ִדְדָמִעין ָלא ַאְסּגִ ּ ,
ְּוֵלית ִדְמָעה ֶאָלא ִמּגֹו ַצֲעָרא ְוָעִציבו ְרִעין. ּּ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמָמָנן ַעל ִאיּנון ּתַ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ִזיִזין וַמְנעוִליןְמָתּבְ ִּרין ּגְ ּ ְּוַעְייִלין ִאיּנון ִדְמִעין, ּ א , ּ ְוַהִהיא ְצלֹוָתא ָעאַלת ָקֵמי ַמְלּכָ
א   .ַּקִדיׁשָ

  ]ב''ה ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ֵדין ַההוא ֲאָתר ִאית ֵליה דֹוֲחָקא ּּכְ ּ ר ָנׁש, ּ ֵּמַההוא ֲעִציבו ְודֹוֲחָקא ְדַההוא ּבַ ּ ּ ָמה , ּ ּכְ
ָכל ָצָרָתם לא ָצר)ישעיה סג(ֵמר ְדַאּתְ ָא יה ְדַההוא ָעְלָמא ִעָלָאה.  ּבְ יאוְבּתֵ ּּתִ ּ ּ ּ י ַהאי , ּ ְלַגּבֵ

א, ֲאָתר ה ְדנוְקּבָ ִדיר ְלַגּבָ יה ּתָ ְדכוָרא ְדִתיאוְבּתֵ ּּכִ ּ ּ ּ ּ י ַמְטרֹוִניָתא. ּ א ָעאל ְלַגּבֵ ד ַמְלּכָ , ּכַ
ֲעִציבו ח ָלה ּבַ ּכַ ַּאׁשְ ל ָמה ְדִא, ּ ֵדין ּכָ ָעאתּּכְ יָדָהא ִאְתְמָסר, יִהי ּבָ ר ָנׁש, ּבִ , ְּוַההוא ּבַ

ֵריָקַנָיא, ְוַהִהיא ְצלֹוָתא ָּלא ַאְהָדר ּבְ ִריך הוא ַחִייס , ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ . ָּעֵליה )ב''ה ע''דף קס(ְּ
ר ָנׁש ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ יד ִדְמִעין ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדאֹוׁשִ ּ ּ ְצלֹוֵתיה,ְּ   .ּ ּבִ

ת ּבָ ׁשַ ַגְווָנא ָדא ּבְ ת, ּּכְ ּבָ ׁשַ ַתֲעִניָתא ּבְ , ִּמּגֹו ַצְעֵריה ַאְחֵזי ֲעִציָבא, ַּמאן ְדָיִתיב ּבְ
ְלָטא ַההוא ְרִקיָעא ִעָלָאה ת ׁשַ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ֶחְדָוה, ּ ַּההוא ְדִאְתָחֵזי ּבְ ְּוִאיהו ֶחְדָוה ְוַחֵדי ְלֹכָלא, ּ ּ ּ .

ַּההוא ְדָיִתיב ּבַ ְלָטא, ֲּעִציבוּ ִגין ְדִאיהו ׁשַ ּּבְ א , ּ ר ָנׁש ֵמַההוא עֹוְנׁשָ ַּאִפיק ְלַההוא ּבַ ּ ּ
ַזר ָעֵליה ְּדִאְתּגְ ַמר, ּ ֹּסלו, ְוָהא ִאּתְ ֲעָרבֹות, ָּהבו ְיָקר: ּ ְּורֹוְממו ְלַההוא ְדרֹוֵכב ּבָ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ֶּחְדָוה ְוַחֵדי ּכָֹלא י ֵחיָוָתא ּבְ, ּ ּבֵ מֹו ַוַדאי''ָיְרִקיָעא ַעל ּגַ ּה ׁשְ ָמא ָדא , ּ ַההוא ֲאָתר ׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
ִליל ִגין ְדָלא ִאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ָקֵמיה ֲעִציבו, ְּוִעְלזו ְלָפָניו. ִאְתּכְ ּּבְ ּ ַמר, ְּ ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ֹּסלו ָלרֹוֵכב ַעל ֲעָר, ְָהִכי ִאְצְטִריך ְלֵמיַמר, ַהאי ְקָרא, ַרּבִ ַמאי , בֹותּ
ֲעָרבֹות מֹו. ּבָ ָיה ׁשְ ֵעי ֵליה, ּּבְ ָיה הוא ִמּבָ ּּבְ ּ מֹו, ּ ַּעל ְסִתיָמא ְדָכל , ֶּאָלא ַהאי ְקָרא. ַמאי ׁשְ
ַמר, ְסִתיִמין יִקין ִאּתְ יָקא ְדָכל ַעּתִ ְלָיא. ַּעּתִ ַּההוא ְדָלא ִאְתּגַ ַלל, ּ ְּדִאיהו , ְוָלא ִאְתְיַדע ּכְ ּ

ֲעָרבֹות יָמאְוִא. רֹוֵכב ּבָ יה, י ּתֵ ְּדִאיהו ַאְתָיא ְוָרִכיב ּבֵ ּ ב ְדָסִתים הוא , ִאי ָהִכי, ּ ַּאף ַעל ּגַ ּ
ְלָיא ֲאָתר ָדא ַקְייָמא ְלִאְתּגַ ּּבְ ּ.  

ֲעָרבֹות ֶּאָלא סֹולו ָלרֹוֵכב ּבָ ּ יִקין, ּ יָקא ְדָכל ַעּתִ ָּדא ִאיהו ַעּתִ ּ , ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּ
ה ִא. ְּדָלא ְיִדיַע ֲעָרבֹות, ּיהו רֹוֵכבּוַבּמֶ ָי, ּבַ יה , ּה''ּבְ ְּדִאיהו ָרָזא ַקְדָמָאה ְדָנִפיק ַקּמֵ ּ ּ א ''ד(ּ

ֵמיה)מניה ּ ְוָדא ִאיהו ׁשְ ָמא , ְּדָלא ְיִדיַע, ֵּמַההוא ְסִתיָמא, ּ ּ ִדיֵליה הוא ָי)ט''ויקרא כ(ׁשְ ּ . ּה''ּ
ָּלאו ְדִאיהו הוא ּ ֶּאָלא ִאיהו הוא, ּ ּ ִגין ְדַההוא ָפ, ּ ּּבְ ּ א ּ ּ ְדִאְתָפְרָסא )ח''ויקרא קכ(רֹוְכּתָ ּ

ֵמיה מֹו. ְּוָנִפיק ִמּקָ א ִאיהו ׁשְ ֲּאָבל ַהאי ָפרֹוְכּתָ ְּוָדא ִאיהו ְרִתיָכא ִדיֵליה, ּ ּ ְוָלא ִאְתְיַדע , ּ
ַלל   .ּכְ

דֹול מֹו ַהּגָ דֹול, ְּוָדא ִאיהו ׁשְ ך ּגָ ל ּכַ ֵמיה ְדָלאו ִאיהו ּכָ ִגין ְדִאית ׁשְ ְּבְ ּ ּ ּ ַהא, ּ י ַאף ַעל ּכְ
יה ּתֹוֶסֶפת ַאְתָוון ב ְדִאית ּבֵ ּּגַ א. ּ ָמא ַרּבָ ָּדא ִאיהו ׁשְ ָמא, ּ ַהאי ׁשְ ֲאָנן ְמִפיִקין , ְּוַעל ָדא ּבְ

יה, ָאֵמן ְּדִאיהו ִמּנֵ ּ ָכל ִזְמָנא. ּ ַהאי ַאְזָלא ָאֵמן ּבְ ָמא ַאֲחָרא ָלאו ָהִכי, ּבְ   .ּוִבׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1440דף [ -ּ

א ְמָבַרך ֵמיה ַרּבָ ְָאֵמן ְיֵהא ׁשְ ןְּד, ּ ּקַ ָמא ִאְתּתָ ִלימו, ַכד ַהאי ׁשְ ׁשְ ּּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ ְוָכל , ּ
ִחדו ָּעְלִמין ַחָדאן ּבְ ָמא. ּ ַהאי ׁשְ ִאין, ּבְ ִליָלן ִעָלִאין ְוַתּתָ ָמא. ּּכְ ַהאי ׁשְ ית ֵמָאה , ּבְ ִליָלן ׁשִ ּכְ

ּוְתֵליָסר ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ָלָלא ְדָכל ָרִזין ִעָלִא, ּּ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ ִאיןּ ָלָלא ְדָעְלָמא . ין ְוַתּתָ ּּכְ
ִּדְדכוָרא ְלֵעיָלא ּ א, ּ א ְלַתּתָ ּוְכָלָלא ְדָעְלָמא ְדנוְקּבָ ּ ּ ּ.  

ְּוֻכְלהו ִפּקוִדין ּּ ְייִפין ְוֵאָבִרין, ּ ְלהו ׁשַ ּּכֻ הו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ְּלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּ ַּמאן ְדָלא . ּ
ָרִזין ְד ל ּבְ ּכַ ח ְוָלא ִאְסּתָ ּגַ ַכל, ָלא ְיַדע, ִּפקוֵדי אֹוַרְייָתאַּיׁשְ ְתְקָנן , ְוָלא ִאְסּתָ ְֵהיך ְמּתַ

ָרָזא ִעָלָאה ְייִפין ּבְ ְלהו. ּׁשַ ְייִפין ְדגוָפא ּכֻ ּׁשַ ּ ָנן ַעל ָרָזא ְדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא, ּּ ּקְ ִּמְתּתַ ְוַאף , ּ
ְייִפין ב ְדִאית ׁשַ ְּדִאיּנון ַרְבְרִבין ְוִעָלִאין, ַּעל ּגַ ּ ְּלהו ְזִעיִרין ְוַרְבְרִביןּכֻ, ּ ִאי ִאְתְנִטיל ַחד , ּ

ְייהו ֲּאִפילו ְזִעיָרא ְדַבר ָנׁש, ִּמּנַ ּ ִּאְקֵרי ָמאֵריה ְדמוָמא, ּ ּ ן ַההוא ְדָגַרע , ּ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ
ֲּאִפילו ַחד ִפּקוָדא ֵמִאיּנון ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּ ּ ּּ ּ ֲאָתר ְד, ּ ְּדָאִטיל מוָמא ּבְ ּ   .ְָלא ִאְצְטִריךּ

א ֲחִזי ִתיב, ּתָ ח ְיָי)בראשית ב(, ַמה ּכְ יֵחהו ְבַגן ֵעֶדן ' ּ ַוִיּקַ ֱּאֹלִהים ֶאת ָהָאָדם ַוַיּנִ ּ
ְמָרה ְּלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ִנין, ְוָתֵניָנן. ּ ְמָרה ִאֵלין ָקְרּבָ ְּלָעְבָדה וְלׁשָ ּ ּ ֲּאָבל ָדא ָרָזא . ְּוֹכָלא ַחד, ּ
ְּדִפקוֵדי אֹוַרְייָתא ְייִפין ִעָלִאין''ִּאֵלין רמ: ְּלָעְבָדה, ּ ְמָרה. ּח ׁשַ ּוְלׁשָ ָלת ְמָאה : ּ ִּאֵלין ּתְ

ִאין ּתָ ְייִפין ּתַ ין ְוָחֵמׁש ׁשַ ּתִ ִּאֵלין ִעָלִאין ְדָזכֹור. ְוׁשִ ּ מֹור. ּ ִאין ְדׁשָ ּתָ ְּוִאֵלין ּתַ   .ְּוֹכָלא ַחד, ּ

ָלָמא לֹון ָאה ִאיהו ַמאן ְדָזֵכי ְלַאׁשְ ַּזּכָ ּּקוִדין ְדאֹוַרְייָתאִּפ. ּ ָלָמא , ּ ִרים ְלַבר ָנׁש ְלַאׁשְ ּגָ
ַהאי ָעְלָמא ָמֵתיה ּבְ ּרוֵחיה ְוִנׁשְ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ה ְלַבר ָנׁש. ּ ְלַאְחְסָנא , אֹוַרְייָתא ְמַזּכָ

ֵרין ָעְלִמין ָּעְלָמא ָדא ְוָעְלָמא ְדָאֵתי, ּתְ אֹוַרְייָת. ּ ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ַחִיים, אּ ַדל ּבַ ּתְ ִּאׁשְ ּ .
ַהאי ָעְלָמא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּחִיים ּבְ ְּוַחִיים ּבְ ין. ּ יׁשִ ין ּבִ ל עֹוָנׁשִ ִזיב ִמּכָ ּתְ ְּדָלא ַיְכִלין , ִאׁשְ

ְלָטָאה ָעֵליה ְּלׁשַ ְדלוָתא ָהִכי. ּ ּתַ ִאׁשְ ִּאי ּבְ ן ַמאן ְדָעִביד עֹוָבָדא. ּ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּּכָ

  ]א''ו ע''דף קס -' בזוהר חלק [

א י ַאּבָ י ִחָייא ְוִרּבִ ִפיַזְייהו, ַּרּבִ ֵבי אוׁשְ רו ּבְ ּׁשָ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא, ּּ ָּקמו ּבְ  )א''ו ע''דף קס(, ּ
אֹוַרְייָתא ְדָלא ּבְ ּתַ ִפיָזא. ְּלִאׁשְ ַרֵתיה ְדאוׁשְ ּּבְ ּ א, ּ ְרּגָ ּוְלָבַתר ַקְייַמת , ָקַמת ְוַאְנִהיַרת לֹון ׁשַ ּ

ַּמע ִמִלין ְדאֹוַרְייָתאֲּאַבְתַרְייהו ְלִמׁשְ ּ.  

י יֹוִסי ְוָאַמר י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר)משלי ו(, ָּפַתח ַרּבִ ּ ּכִ ּ ְ .
י ִנר ִמְצָוה ַהאי ָעְלָמא, ּכִ ַדל ּבְ ּתָ ל ַמאן ְדִאׁשְ ּּכָ ִאיּנון ִפּקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ּ ּּבְ ּ ִאְתָסַדר , ּּ

אָּקֵמיה ּבְ ְרּגָ ָּכל ִפּקוָדא וִפּקוָדא ַחד ׁשַ ּ ּ ַההוא ָעְלָמא, ּ ְּלַאְנָהָרא ֵליה ּבְ ַמאן , ְותֹוָרה אֹור. ּ
אֹוַרְייָתא ק ּבְ ָּזֵכי ְלַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה, ְּדִאְתַעּסָ יה, ּ א ִמּנֵ ְרּגָ ְּדַאְדִליַקת ׁשַ א , ּ ְרּגָ ְּדָהא ׁשַ

לום ָלא ְנהֹוָרא ָלא ּכְ אְנהֹוָרא ּבְ. ּּבְ ְרּגָ ַכח . ּאוף ָהִכי ָלא ָיִכיל ְלַאְנָהָרא, ָלא ׁשַ ּתְ ִאׁשְ
ְְדֹכָלא ָדא ְלָדא ִאְצְטִריך ּ א. ּּ ְרּגָ ְְוִאְצְטִריך ְלִמְלֵעי . ְִאְצְטִריך עֹוָבָדא ְלַאְתְקָנא ׁשַ

אֹוַרְייָתא א, ּבְ ְרּגָ ְנהֹוָרא . ְלַאְנָהָרא ׁשַ ה ּבִ ק ּבָ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאְתַעּסָ ַּזּכָ ּ אּ ְרּגָ   .ּוְבׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1441דף [ -ּ

ְּוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר ּ יה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ָ ֹּאַרח ַחִיים ְלָאָעָלא ּבֵ ּ , ִּאיּנון ּתֹוָכחֹות, ּ
יׁש ְרֵמיה ֵמֹאַרח ּבִ ר ָנׁש ְלַאֲעָדָאה ּגַ ל ּבַ ִּדְמַקּבֵ ָאְרָחא ָטָבא, ּ ְוְלֵמיַהך ּבְ ּּתו ְוֶדֶרך ַחִיים. ּ ְ ּ ,

ִריך הוא ָעֵליה ְדַבר ָנׁש, ּ מוָסרִּאיּנון ּתֹוְכחֹות א ּבְ ְּדַאְייֵתי קוְדׁשָ ּ ּ ּ ָאה ֵליה ֵמחֹובֹוי , ְּ ְּלַדּכְ
ִאיּנון ּתֹוָכחֹות א. ּּבְ ְרעו ְדִלּבָ יל ְלהו ּבִ ָאה ִאיהו ַמאן ְדַקּבִ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ.  

י ֵנר ִמְצָוה א ּבוִציָנא ְדָדִוד)תקונא דשרגא(, ָּדָבר ַאֵחר ּכִ ְרּגָ ּ ָדא ׁשַ ּ ְּדִאיהו ִנר ִמְצָוה , ּ ּ
ּאֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ִדיר, ּ ְקָנא ּתָ ְְדִאְצְטִריך ְלִאְתּתָ ְּוִאיִהי ָלא ַנֲהָרא ֶאָלא ִמּגֹו ּתֹוָרה , ּ

ְכָתב ּבִ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִדְבַעל ֶפה ֵלית ָלה ְנִהירו, ׁשֶ ּ ּ ְכָתב, ּּ ּבִ ְּדִאיִהי , ֶּאָלא ִמּגֹו ּתֹוָרה ׁשֶ
  .אאֹור ְלַאְנָהָר

ח ֲאַבְתֵריה ּגַ ִפיָזא ַקְייָמא ֲאַבְתַרְייהו, ַּאׁשְ ָרֵתיה ְדאוׁשְ ְּוָחָמא ּבְ ּ ּ ּּ י ֵנר ִמְצָוה, ּ , ָאַמר ּכִ
יה. ַמאי ֵנר ין ַזְכָיין ּבֵ ָּדא ֵנר ְדִאיִהי ִמְצָוה ְדָנׁשִ ּ ּ ת, ּ ּבָ ין , ְּוִאיִהי ִנר ְדׁשַ ב ְדָנׁשִ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ

אֹוַרְייָתא אן ּבְ אֹוַרְייָתא, ָלא ָזּכָ א, ָּהא ּגוְבִרין ַזְכָיין ּבְ ְרּגָ ין , ְוָנֲהִרין ְלַהאי ׁשַ ְּדָנׁשִ
ַהאי ִמְצָוה ְתְקָנן ּבְ ִתּקוָנא ְדַהאי ֵנר. ְמּתַ ין ּבְ ָּנׁשִ אֹוַרְייָתא. ּ , ְלַאְנָהָרא ְלַהאי ֵנר, ּּגוְבִרין ּבְ

הו ין ִאְתָחְייבו ּבְ ּקוָנא ְדִמְצָוה ְדָנׁשִ ּּתִ ּ ּ ּ ּ.  

ְמ ָתא וָבָכאתׁשַ ָתא, ָּעת ַהִהיא ִאּתְ ַּאְדָהִכי ָקם ֲאבוָה ְדִאּתְ ּ ן, ּ ּמָ ְוָעאל , ַּדֲהָות ּתַ
יַנְייהו ָרֵתיה ַקְייַמת ֲאַבְתַרְייהו וָבָכאת, ּּבֵ ְּוָחָמא ּבְ ּ ִאיל ָלה ֲאבוָה, ּּ ּׁשָ  )רבי אבא(ָּסַחת ֵליה . ּ
ָתא אוף ִאיהו ו. עֹוָבָדא ֲאִרי ֲאבוָה ְדִאּתְ ּׁשָ ּ ּ ּ י יֹוִסי. ָבָכהּ ְִדיְלָמא ֲחָתָנך , ָּאַמר ֵליה ַרּבִ ּ

ָרִתיך ְעָלה ִדּבְ ְּבַ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ָּאַמר ֵליה ַוַדאי ָהִכי הוא. ָלא ָזָכה ּבְ ּ ִכיָנן, ּ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ּבָ ּ ,
ִדיר   .ֲּאָנא וְבָרִתי ּתָ

ּוְבִגין ַדֲחֵמיָנא ְּדָדִליג ֵמִאְגָרא ָדא, ֵּליה יֹוָמא ַחד, ּ ֲהֵדי ִצּבוָרא, ּּ ַמע ַקִדיׁש ּבַ ְּלִמׁשְ ּ ,
ְרעוָתא ִדיִלי ָּסִליק ּבִ ָרִתי, ּ א, ְּלֵמיַהב ֵליה ּבְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ֶכף ְדַנְפקו ִצּבוָרא ִמּבֵ ְּוּתֵ ּ ָיִהיְבָנא , ּ

ָרִתי ַמע ַקִדיׁש. ֵּליה ּבְ ִדלוָגא ָדא ְדָאָתא ְלִמׁשְ ַּדֲאֵמיָנא ּבְ ּ ּ ּ א ִליֲהֵו, ּ ְבָרא ַרּבָ אֹוַרְייָתאּגַ , י ּבְ
ב ְדִאיהו ַרְבָיא ְּוַאף ַעל ּגַ ְדַמת ְדָנא, ּ יה ִמּקַ ְּוָלא ְיַדְעָנא ּבֵ ת ְמזֹוָנא . ּ ְרּכַ א ֲאִפילו ּבִ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ

ין ַחְבַרָייא, ָלא ָיַדע ֲהֵדיה ְלִמְלֵעי ּבֵ ְּוָלא ָיִכיְלָנא ּבַ ַמע, ּ ת , ְּדיֹוִליף ְקִריַאת ׁשְ ְרּכַ אֹו ּבִ
  .ְמזֹוָנא

ַאֲחָראָא ר ֵליה ּבְ ַּמר ֵליה ַאְעּבָ א, ּ ְבָרא ַרּבָ ָרא יֹוִליד ְדִלהֵוי ּגַ ּאֹו ִדְלָמא ּבְ ַּאְדָהִכי ָקם . ּ
ְּוִדֵלג ֲעַלְייהו ְוָיִתיב ְלָקַמְייהו, ִּאיהו י יֹוִסי. ּ יה ַרּבִ ל ּבֵ ּכַ ַּוַדאי ֲאָנא ֲחֵמיָנא , ָאַמר, ִּאְסּתָ

ַהאי ַרְבָיא ִּדְנהֹוָרא ְדאֹו, ּבְ יהּ ַּרְייָתא ִיפוק ְלָעְלָמא ִמּנֵ ּ יה. ּ ָרא ְדיֹוִקים ִמּנֵ ּאֹו ּבְ ָָחִייך . ּ ּ
ַּרּבֹוַתי ֵאיָמא ָקַמְייכו ַחד ִמָלה, ְוָאַמר, ַּההוא ַרְבָיא ּ.  

י ָוִאיָרא ֵמַחֹות )איוב לב(ָּפַתח ְוָאַמר  ן ָזַחְלּתִ ים ַעל ּכֵ יׁשִ ם ְיׁשִ  ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ְוַאּתֶ
יה ַעּמוֵדי ָעְלָמא. ֶאְתֶכםֵּדִעי  ָערו ּבֵ ַּהאי ְקָרא ִאּתְ ּ ַפַחת . ּ יה ִמִמׁשְ יב ּבֵ ֲּאָבל ֱאִליהוא ִדְכּתִ ּ ּ ּ

ְּדָהא ִמַזְרָעא ְדַאְבָרָהם ָקֲאָתא, ִאְתָערֹו, ָרם ִפיר. ּּ ֲהָנא ֲהָוה. ְּוׁשַ ּוִמַזְרָעא , ֲּאָבל ֱאִליהוא ּכַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1442דף [ -ּ

ִתיב , ִּדְיֶחְזֵקאל ְנִביָאה ֲהָוה ַרְכֵאל ַהּבוִזיּכְ  ְיֶחְזֵקאל )יחזקאל א(ּוְכִתיב ָהָתם , ָּהָכא ֶבן ּבַ
ן ּבוִזי ַהּכֵֹהן   .ּּבֶ

  ]ב''ו ע''דף קס -' בזוהר חלק [

יב ּבוִזי ִגין ִדְכּתִ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ְפחֹות ֲהָוה)איוב לא(, ּ ּ ּבוז ִמׁשְ ָהָדר ְוָאַמר , ָלאו ָהִכי. ּ
ַפַחת ָרם י ַמאן . ֲּאַמאי ִאְקֵרי ּבוִזי. ּל ּכָֹלאִּעָלָאה ַע, ִּמִמׁשְ ְרֵמיה ְלַגּבֵ ַּעל ְדֵמַבֶזה ּגַ דף (ּ

יה )ב''ו ע''קס דֹול ִמּנֵ ְּדּגָ ָמא ִעָלָאה, ּ ׁשְ ְּוַעל ָדא ָסִליק ּבִ ֵליָמא , ּּבוִזי, ּ ָּדא ְדִאְקֵרי ָאָדם ׁשְ ּ
ֹכָלא ר ָנׁש ַאֲחָרא, ּּבְ יבֲּהָדא הוא, ַּמה ְדָלא ִאְקֵרי ָהִכי ּבַ ה ֶבן )יחזקאל ב(, ּ ִדְכּתִ  ְוַאּתָ
ָמא ָדא, ָאָדם ׁשְ ְּוַעל ְדָסִליק ּבִ ִּעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ִאְקֵרי ָרם, ּ ּ.  
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ֵעי ֵליה, ְלָיִמים. ְּוַעל ָדא ָאַמר ָצִעיר ֲאִני ְלָיִמים ֶּאָלא ָאַמר . ַמאי ְלָיִמים, ִּמָיִמים ִמּבָ
ְרָמי ְלָיִמים, יר ֲאִניָצִע יִאין, ְוַאְזִעיְרָנא ּגַ ר ָנׁש ְדִאית ֵליה יֹוִמין ַסּגִ י ּבַ ְּלַגּבֵ ַמאי . ּ

רו. ַטְעָמא י ְדָיִמים ְיַדּבֵ ִגין ְדָאַמְרּתִ ּּבְ ּ י ָיִמים, ְּוַעל ָדא ָצִעיר ֲאִני, ּ ְרֵמי ְלַגּבֵ . ְוַאְזִעיְרָנא ּגַ
ים יׁשִ ם ְיׁשִ יםֲּחֵמיָנא ְלכו, ְוַאּתֶ יׁשִ י ָוִאיָרא ֵמַחֹות ֵדִעי ֶאְתֶכם.  ְיׁשִ ן ָזַחְלּתִ ּאוף . ַּעל ּכֵ

ִנים יֹוִדיעו ָחְכָמה, ֲאָנא רו ְוַרב ׁשָ י ָיִמים ְיַדּבֵ ָּאַמְרּתִ ָּאֵכן רוַח ִהיא ֶבֱאנֹוׁש . ַּוַדאי. ּ
ִביֵנם ַדי ּתְ ַמת ׁשַ ִגין ַדֲאָנא ַרְבָיא. ְּוִנׁשְ ְּוַעל ָדא ּבְ ֵויָנא ּבִ, ּ ְּרעוִתי ְדָלא ְלַמְלָלא ַעד ׁשַ ּ ּ

ֵרין ַיְרִחין ִלימו, ּתְ ּתְ ְּוַעד יֹוָמא ָדא ִאׁשְ א ְדַאּתון ָהָכא. ּ ּתָ ְּוַהׁשְ אֹוַרְייָתא , ּ ח ּבְ ִאית ְלִמְפּתַ
  .ָּקַמְייכו

י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר)משלי ו(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ּכִ ּ י ֵנ. ְ ר ּכִ
ָנה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִּמְצָוה ָדא ִאיִהי ִמׁשְ ְצָוה)שמות כד(ּכְ זֹו ּתֹוָרה : ְוַהּתֹוָרה.  ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ב ְכּתָ ּבִ ְצָוה. ׁשֶ ָנה: ְוַהּמִ א. זֹו ִמׁשְ ְרּגָ ְּדַקְייָמא ְלַאְדְלָקא, ְּדִאיִהי ִנר ׁשַ ּ.  

ָלא ֵמ. ֵנר ֲאַמאי ִאְקֵרי ֵנר ד ְמַקּבְ ֵרין ְדרֹוִעיןֶּאָלא ּכַ ְייִפין ִעָלִאין''רמ, ִּבין ּתְ , ּח ׁשַ
ֵרין ְדרֹוִעין ִדיָלה ְייהו ּתְ ִּאיהו ָפְתַחת ְלַגּבַ ּ ּ ּ הו, ּּ ֵרין ְדרֹוִעין ּבְ ִלילו ִאֵלין ּתְ ֵדין ִאְתּכְ ּּכְ ּ ּּ ,

ְט, ְותֹוָרה אֹור. ְוִאְקֵרי ִנר יה ִמּסִ ְּדָקא ָנִהיר ְלַההוא ֵנר ְוַאְדִליַקת ִמּנֵ ּ , ָּרא ְדאֹור ַקְדָמָאהּ
ְּדִאיהו ְיִמיָנא ְּדָהא אֹוַרְייָתא ֵמַההוא ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְדאֹור ַקְדָמָאה ִאְתְיִהיַבת. ּ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ְטָרא ִדיִמיָנא ִאְתְיִהיַבת, ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג( ב )א''ד ע''מ(, ִּמּסִ  ַאף ַעל ּגַ
יה ׂשְ ִליל ּבֵ ְּדִאְתּכְ ִלימו ְדֹכָלא, ָמאָלאּ ֵדין ִאיהו ׁשְ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ּ ּ.  

ְבָעה ָעְלִמין ָמאָתן ְוׁשִ ִליל ּבְ ִסְטָרא ְדַההוא אֹור, ּאֹור ָדא ִאְתּכְ ִניִזין ּבְ ְּדִאיּנון ּגְ ּ ּ ּ ,
ֻכְלהו ט ּבְ ְּוִאְתָפּשַׁ ּ חֹות ּכוְרְסָייא ִעָלָאה ְטִמיָרא. ּ ּּתְ ְרָיין ִאיּנון עֹוָלמֹות, ּ ְטָרא ִמ, ּׁשַ ּסִ

ְּדַההוא ְיִמיָנא ר ִאיּנון. ּ ַלת ֵמָאה ָוֶעׁשֶ ַבע, ּּתְ ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ָמאָתן ְוׁשֶ ִּאיּנון ּבְ ֵמָאה . ּ
ָמאָלא, ּוְתַלת ִסְטָרא ִדׂשְ ִּאיּנון ּבְ ר. ּ ַלת ֵמָאה ָוֶעׁשֶ ִריך . ְּוִאיּנון ּתְ א ּבְ ְְוִאֵלין ִאיּנון ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ

ִדיר  ן ּתָ ְּלַצִדיַקָיאּהוא ְמַתּקֵ ה אֹוְצֵרי ֶחְמָדה, ּ ָמה ְוַכּמָ ָטן ּכַ ּוֵמִאֵלין ִמְתַפּשְׁ ּּ ִניִזין , ּ ְּוֻכְלהו ּגְ ּ
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ִתיב  ְּלִאְתַעְדָנא ִמְנהֹון ַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְוַעל ִאֵלין ּכְ ּ ִחיל אֹוֲהַבי ֵיׁש )משלי ח(ּּ  ְלַהּנְ
ִת ְּואֹוְצרֹוֵתיֶהם ֲאַמֵלא ְוַעל ִאֵלין ּכְ ָ ַעִין לא ָרָאָתה ֱאלִהים זוָלְתך ְוגֹו)ישעיה סד(יב ּ ּ'.  

ר עֹוָלמֹות, ִּאֵלין: ש''י ַלת ֵמָאה ָוֶעׁשֶ חֹות ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּתְ ִניִזין ּתְ ּ ִאיּנון )ועל(, ּּגְ
ְטָרא ִדיִמיָנא ַבע ְדִאיּנון ִמּסִ ָּמאָתן ְוׁשֶ ּ ִגין ְדֲאִפילו א. ִּאְקרון אֹור ַקְדָמָאה, ּ ּּבְ ָמאָלא ּּ ֹור ׂשְ

ד ּתֹוָלִדין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ִאְקֵרי אֹור ֲּאָבל אֹור ַקְדָמָאה ִאיהו ַזִמין ְלֶמְעּבַ יָמא . ּ ְוִאי ּתֵ
יר ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְדִאי ָלא ֲהָוה ַהאי אֹור. ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי ְוָלא ַיּתִ ֶּאָלא ֲאִפילו ּבְ ּ ּ ָעְלָמא , ּ

ְנה)תהלים פט(, יבִּדְכּתִ, ָלא ָיִכיל ְלֵמיָקם י עֹוָלם ֶחֶסד ִיּבָ   . ָאַמְרּתִ

א ְדִעָדנֹוי ִגְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּהאי אֹור ָזַרע ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּוָעִביד ֵליה ׁשוִרין ׁשוִרין, ְּ ּ ַעל , ּ
ְּידֹוי ְדַהאי ַצִדיק א, ּ ָנא ְדִגְנּתָ ּנָ ְּדִאיהו ּגָ ּ ּרוָעא ִדְקׁשֹוטְּוָזַרע ֵליה ְז, ְוָנִטיל ְלַהאי אֹור, ּ ּ .

א ְואֹוִליד ְוַאְצַמח ְוָעִביד ֵפִרין ִגְנּתָ ְּוָעִביד ֵליה ׁשוִרין ׁשוִרין ּבְ ּ ּ ַזן ָעְלָמא, ּ ְייהו ִאּתְ ּוִמּנַ ּ ,
ִדיק ְוגֹו)תהלים צז(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ּ'.  

ה ֵזרוֶעיָה ַתְצִמיַח)ישעיה סא(ּוְכִתיב  ּ וְכַגּנָ ִּאֵלין ְזרוֵעי ְדאֹור ַקְדָמָאה. ֵּזרוֶעיָהַמאן . ּ ּ ּ ,
ִדיר ְּדִאיהו ָזרוַע ּתָ ּ א אֹוִליד ְוָעִביד ֵאיִבין, ּ ּתָ א ָזרוַע ִאיהו, ַהׁשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ַקְדִמיָתא, ּ ַעד , ּבְ

א ָדא ָּלא ֵייכול ָעְלָמא ִאיּבָ ִכיך, ּ א ְוָלא ׁשָ ְאֹוִליד ְזרוָעא ָדא ְוָיִהיב ִאיּבָ ּ ל , אְּוַעל ָד. ּ ּכָ
ָנא ּנָ ִספוָקא ְדַההוא ּגָ ָזנו ּבְ ָּעְלִמין ִאּתְ ּ ּ ְּדִאְקֵרי ַצִדיק, ּּ ִכיך ְוָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ּ ְּדָלא ׁשָ ְ ּ.  

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ר ּבְ ּּבַ ִתיב. ּ ִזְמָנא ְדָגלוָתא ּכְ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ ּ ָאְזלו ַמִים )איוב יד(, ּ
י ָים ְוָנָהר  ִתיב ָזרוַע. ְֵהיך ָעִביד ּתֹוָלִדין, ֶיחָרב ְוָיֵבׁשִמּנִ ֶּאָלא ּכְ ִדיר, ּ ָּזרוַע ִאיהו ּתָ ּ ,

ּוִמיֹוָמא ְדַאְפִסיק ַההוא ָנָהר ּ א . ּּ ִגְנּתָ יה ַההוא )א''ז ע''דף קס( ָלא ָעאל )א בגנתא''ס(ּבְ ּ ּבֵ ּ
ָנא ּנָ ִדיר. ּגָ ְּוַההוא אֹור ְדִאיהו ָזרוַע ּתָ ּ ּ ַקְדִמיָתאָעִביד ֵאיִב, ּ ְרֵמיה ִאְזְדַרע ּכְ יה וִמּגַ ּין וִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ,

ִדיר ִכיך ּתָ א ְדָעִביד ּתֹוָלִדין. ְְוָלא ׁשָ ִגְנּתָ ַאְתֵריה, ּּכְ יה ּבְ ּוֵמַההוא ָזרוַע ָנִפיל ּבֵ ּ ּ ּ ְרֵמיה , ּ ּוִמּגַ ּ
ִדְבַקְדֵמיָתא יָמא. ָעִביד ּתֹוָלִדין ּכְ ְּדִאיּנון ּתֹוָלִדין ְוֵאיִב, ְוִאי ּתֵ ִזְמָנא ּ ָמה ְדֲהָוה ּבְ ּין ֲהוֹו ּכְ

ן ּמָ ע ָזרוַע ָדא ְלָעְלִמין. ָלאו ָהִכי. ְּדָגָנָנא ּתַ ֲּאָבל ָלא ִאְתָמּנַ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ְותֹוָרה אֹור ְטָרא ְדַההוא אֹור ַקְדָמָאה, ּּכְ ּאֹוַרְייָתא ְדִאְתְיִהיַבת ִמּסִ ּ ָהִכי , ּ
ָעְלָמא ִדיר ּבְ ִכיך ְלָעְלִמין, ד ּתֹוָלִדין ְוֵאיִביןְוָעִבי, ִּאְזְדַרע ּתָ א , ְְוָלא ׁשָ ּוֵמַההוא ִאיּבָ ּ

ָזן ָעְלָמא ִּדיֵליה ִאּתְ ּ.  

ְּוֶדְרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות מוָסר ּ ֵרין ָאְרִחין ִאיּנון. ָ יה, ַּחד ֹאַרח ַחִיים, ּּתְ ִהפוָכא ִמּנֵ ְּוַחד ּבְ ּ ּ .
ִּסיָמָנא ְדֹאַרח ַחִיים ַמאן ִאיהו ִריך הוא ְלַנְטָרא . ּת מוָסרּתֹוְכחֹו. ּּ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּדָכד ּבָ ּ ְּ

ֵוי ָעֵליה ַההוא ְדַאְלֵקי, ְּלַהאי ֹאַרח ַחִיים ּׁשַ ּ ּ ּוַמאן . ְּוָעִביד ּתֹוְכחֹות מוָסר ִלְבֵני ָעְלָמא, ּ
יב. ִּאיהו ֹמר ֶאת ֶדֶר)בראשית ג(, ַּהאי ִדְכּתִ ְתַהֶפֶכת ִלׁשְ ּ ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהּמִ ּך ֵעץ ַהַחִיים ּ ְ

ֶּדֶרך ַחִיים ִאיהו ּתֹוְכחֹות מוָסר, ְּוַעל ָדא ּ ּּ יה ּתֹוָכחֹות. ְ ּוַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ַּוַדאי ְדִמְתָעֵרי ֵליה , ּ ּ ּ
ַההוא ֹאַרח ַחִיים ְּלֵמַהך ּבְ ּ ן ּתֹוְכחֹות מוָסר, ְ ּמָ אִרי ּתַ ְּדׁשָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1444דף [ -ּ

יה ֵסיֵפיה ְוָלאו ֵסיֵפיה  ַּהאי ְקָרא ָלאו ֵריׁשֵ ּ יהּ ֶּאָלא ּכָֹלא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדַהאי . ֵּריׁשֵ ּ ּ ּ ּ
י ֵנר ִמְצָוה. ְקָרא מֹור, ּכִ ָּדא ָרָזא ְדׁשָ ָּדא ָרָזא ְדָזכֹור, ְותֹוָרה אֹור. ּ ְּוֶדֶרך ַחִיים ּתֹוְכחֹות , ּ ְ

ין ְדאֹוַרְייָתא, ּמוָסר ְזִרין ְועֹוָנׁשִ ִּאֵלין ּגִ ְּוֹכָלא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ ְּוִאְצְטִריך ָדא ְלָדא. ּ ְ ,
ְדָקא ֵיאֹות ּוְלֶמֱהֵוי ָרָזא ְדֹכָלא ּכַ ּ ּ.  

ְּוַעל ָרָזא ָדא ְדַהאי אֹור ַאֲהֹרן, ְּדָדִליק ְוָנִהיר ְלַהאי ִנר, ּ יה ּבְ ִתיב ּבֵ  )במדבר ח(, ּּכְ
רֹות ַהֲעלֹוְתך ֶאת ַהּנֵ ְטָרא ְדַהאי אֹור, ָּבְ ִגין ְדהוא ָאֵתי ִמּסִ ּּבְ ּ יהּאֹור ָד. ּ ִתיב ּבֵ , ּא ּכְ

יָון ְדָאַמר ְיִהי אֹור.  ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)בראשית א( ִתיב ַוְיִהי אֹור, ּּכֵ ַוְיִהי , ֲאַמאי ּכְ ְּדָהא ּבְ
ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ָּדא אֹור ַקְדָמָאה, ְיִהי אֹור, ֶּאָלא. ֵכן ַסְגָיא ְּוִאיהו ְלֵקץ ַהָיִמין, ּ ַוְיִהי . ּ

ָמאָלאְּדִמיִמיָנ, אֹור ָמאָלא, א ָנִפק ׂשְ ּוֵמָרָזא ִדיִמיָנא ָנִפק ׂשְ ָּדא , ְּוַעל ָדא ַוְיִהי אֹור, ּ
ָמאָלא   .ׂשְ

אן ְדַוְיִהי ַקְדָמָאה ְדאֹוַרְייָתא ִּמּכָ ָמאָלא ֲהָוה, ּ ִסְטָרא ִדׂשְ ך ָלאו ִאיהו ִסיָמן . ּּבְ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ָרָכה ִגין ְדֵביה . ַמאי ַטְעָמא. ּבְ ּּבְ יך ַאְנֵפי ָעְלָמא)מניהא ד''נ(ּ ך ְדַאֲחׁשִ ּ ָנַפק ַההוא ֹחׁשֶ ְ ְּ ּ .
ו ְועֹוָבדֹוי ֵלי ָרָזא ְדֵעׂשָ ד ִאְתּגְ ְּוִסיָמָנא ָדא ּכַ ַהאי ַוְיִהי ֲהָוה, ּ יב , ּבְ  ַוְיִהי )בראשית כה(ִּדְכּתִ

ו ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד ַוְיִהי ִאיׁש יֹוֵדַע ַצִיד. ֵעׂשָ ָאה, ִּאְתָקָיים ּבְ ֵני ָעְלָמאְלַפּתָ ְּדָלא ַיֲהכון ,  ּבְ ּ
ר ֹאַרח ֵמיׁשָ   .ּבְ

י טֹוב ֶאְמָצִעיָתא, ַּוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ָּדא ִאיהו ַעּמוָדא ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ְוָקִאים , ּ
ִסְטָרא ָדא ּוְבִסְטָרא ָדא, ְּוָאִחיד ּבְ ִלימו ִדְתַלת ִסְטִרין. ּ ד ֲהָוה ׁשְ ּּכַ י טֹו, ּ יה ּכִ ִתיב ּבֵ , בּּכְ

ָהֵני ַאֲחָרִנין ִליָתָאה, ָּמה ְדָלא ֲהָוה ּבְ ִלימו ַעד אֹור ּתְ ִגין ְדָלא ֲהָוה ׁשְ ּּבְ ִלים ְלָכל , ּ ְּדַאׁשְ
ִליָתָאה ָדא, ִסְטִרין ְּוֵכיָון ְדָאָתא ּתְ ָמאָלא, ּ ֵדין ַאְפִריׁש ַמֲחלֹוֶקת ִדיִמיָנא וׂשְ ּּכְ יב , ּ ִּדְכּתִ

ין ָהאֹור  ַּוַיְבֵדל ֱאלִהים ּבֵ ךּ ְוֵבין ַהֹחׁשֶ ּ.  

ין ְּוַעל ְדִאיּנון ֲחֵמׁש ַדְרּגִ ּ כו ֵמַהאי אֹור ַקְדָמָאה, ּ ְּדִאְתְפָרׁשו ְוִאְתְמׁשָ ּ ִתיב , ּּ פ ''תצא ר(ּכְ

ְטָרא ִדיִמיָנא,  אֹור ָחֵמׁש ִזְמִנין)א''ע ְּוֻכְלהו ֲהוֹו ִמּסִ ּ יה, ּ ִלילו ּבֵ ְּוִאְתּכְ ִלילו , ּ ְּוַכד ִאְתּכְ
ָמאָל ְסַטר ׂשְ ָרָזא ְדַמִים, אּבִ ִלילו ּבְ ִּאְתּכְ יִמיָנא , ּ ִתיב )'א מימינא''ס(ְּדָנִטיל ּבִ ך ּכְ ְ וְבִגין ּכַ ּ

ָרָזא ְדֶאְמָצִעיָתא. ַמִים ָחֵמׁש ִזְמִנין ִלימו ּבְ ּתְ ְּוַכד ִאׁשְ ִתיב ָרִקיַע ֲחֵמׁש ִזְמִנין, ּ ְּוַעל ָדא , ּכְ
ַלת ִאיּנון אֹור ין ִאֵליןָלֳקֵבל . ְרִקיָע. ַמִים. ּּתְ ַלת ַדְרּגִ ּּתְ ִלילו , ּ ין ִאְתּכְ ְּדֻכְלהו ֲחֵמׁש ַדְרּגִ ּ ּ ּּ

הו ִתיב ֲחֵמׁש ִזְמִנין, ּּבְ ֻכְלהו ּכְ ְּוַעל ָדא ּבְ ָכל ַחד ְוַחד, ּּ   .ּבְ

ָלָתא, ָּהָכא ָרָזא ְדָרִזין ִאֵלין ּתְ ִגלוֵפי ָרָזא ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּּבְ ִּאְתָצַייר ְוִאְתְגִליף ּבְ ּ ּ ּּ ּּ ,
ַקְדִמיָתא ְּדִאיהו אֹור ּבְ ַווְייהו ָרִקיַע, ְלָבַתר ַמִים, ּ ּגַ ט ּבְ ְּלָבַתר ִאְתָפׁשַ ּ ִליָפא , ּ ְּדִאיהו ּגְ ּ
ִּדְגִליפו ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּ ּ ּ ּּ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף קס -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1445דף [ -ּ

תוְלָדֵתיה ַגְווָנא ִדְגִליפו ִציוָרא ְדִדיוְקָנא ְדָאָדם ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ תוְלָדָתא ְדַבר ָנׁשְּד. ּ ָּהא ּבְ ּ ,
ַקְדִמיָתא ֶזַרע ְּדִאיהו אֹור, ּבְ ְייֵפי ּגוָפא, ּ ְּדָהא ְנִהירו ְדָכל ׁשַ ּ ּ ִּאיהו ַההוא ֶזַרע, ּ ך , ּ ְוְבִגין ּכַ ּ

יב אֹור ָזרוַע, ְּוַההוא אֹור ִאְקֵרי ֶזַרע, ִּאיהו אֹור ִּדְכּתִ ׁש, ּ ְּלָבַתר ַההוא . ַּההוא ֶזַרע ַמּמָ
ט ְוִאְתָעִביד ֶזַרע  ְּדִאיהו אֹור ִאְתָפׁשַ ּ ָלחוָתא ִדיֵליה, ַמִים )ב''ז ע''דף קס(ּ ּּבְ ּ יר, ּ , ַאְגִליף ַיּתִ

יטו ּגֹו ִאיּנון ַמִים ט ְפׁשִ ְּוִאְתָפּשַׁ ּ ּ יטו ְדגוָפא ְלָכל ִסְטִרין, ּ ְּפׁשִ ּ ּ יָון ְדִאְתַצָייר. ּ ּּכֵ ִליף , ּ ְוִאּגְ
ִּציוָרא וְדיוְקָנא ְדגוָפא ּ ּ ּ ּ יטו, ּ ַּאְקִריׁש ַההוא ְפׁשִ תֹוך . ְוִאְקֵרי ָרִקיַע, ּּ ְְוָדא ִאיהו ָרִקיַע ּבְ ּ

ִים ּוְלָבַתר ְדַאְקִריׁש. ַהּמַ ָמִים, ּ ִתיב ַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלָרִקיַע ׁשָ ְּדָהא ַאְקִריׁש ַההוא . ּּכְ ּ
ּ ְדגוָפא)א דאנגיד ואשתאר ההוא פסולת''ד(ָּלחוָתא    .ּון ַמִיםְּדֲהָוה ּגֹו ִאיּנ, ּ

יָון ְדִאְבִריר ּגוָפא ּּכֵ ְנִקיו, ּ ַאר, ְּוִאָנֵקי ּבִ ּתְ ַּההוא ָלחוָתא ְדִאְתְנִגיד ְוִאׁשְ ּ ֲּהָוה ְפסֹוֶלת , ּ
ְּדָקא ִאְתֲעָבד ּגֹו ִהּתוָכא ְּוִאיּנון ַמִים ָהָרִעים ֲעכוִרין, ּ הֹון ִאְתָעִביד ְפסֹוֶלת, ּ ּוִמּנְ ּ ,

אְּד, ְמַקְטְרָגא ְלָכל ָעְלָמא ד ַנְחּתו ִאיּנון ַמִים ֲעכוִרין. ַּכר ְונוְקּבָ ְּלָבַתר ּכַ ּ כו , ּ ְּוִאְתַהּתְ
ָמאָלא ְסַטר ׂשְ א ּבִ א דאתנגיד ואשתאר אתעביד פסולת מקטרגא לכל ''ס(ָּנְפקו , ְלַתּתָ

לבתר כד נחתו אינון מים עכורין . עלמא דכר ונוקבא ואינון מים הרעים עכורין
ל ָעְלָמא)א ונפקואתהתכו לתתא בסטר שמאל ָאה ִאיהו ַמאן .  ְלַקְטְרָגא ּכָ ַּזּכָ

הֹון ִזיב ִמּנְ ּתְ   .ְּדִאׁשְ

יָון ְדָנִפיק ְמַקְטְרָגא ִתיב ְיִהי ְמֹאֹרת ָחֵסר ו, ּּכֵ ַרְבֵיי' ּכְ ָרה ּבְ ָכא ַאְסּכָ ְוָחֵסר , ְוִאְתַמּשְׁ
ִלימו , ְּלָבַתר ְוָהיו ִלְמאֹורֹות. ְּנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ׁשְ ֲחָדאּּבִ ְרַווְייהו ּכַ ַמאן. ּּתַ ַההוא ְרִקיַע . ּבְ ּּבְ

ַמִים ַמִים, ַהּשָׁ ַההוא ְרִקיַע ַהּשָׁ ָרא ּבְ ד ַסְלָקא ְוִאְתַחּבְ ְּדָהא ּכַ ֵדין ְוָהיו ִלְמאֹורֹות, ּּ ְנהֹוִרין , ּּכְ
ַלל ֲחָדא ְדָלא ְפִגיֵמי ּכְ ְרַווְייהו ּכַ ֵליִמין ּתַ ּׁשְ ּ ּ.  

אִרי ָחִייך ַהאי ַרְב ָׁשַ ִריר ָהָכא ָרָזא ְדָאָדם. ָּיא ְוַחֵדיּ ָּאַמר לֹון ַהאי ַדֲאֵמיָנא ְדִאְתּבְ ּ ּ ,
אֹור ְדַההוא  ּּבְ ּוִמּגֹו ִאיּנון ַמִים, ּוְלָבַתר ִאְתָעִביד ַמִים,  ֶזַרע)א דאיהו''ד(ּ ט ָרִקיַע, ּ , ִּאְתָפׁשַ

ַעְרָנא ָמה ְדִאּתְ ִּדיוְקָנא ְדָאָדם ּכְ ּ ּ ד ִאְתָע. ּּ יַנח ּכַ ָתאּתִ ִּביד ָדא ְלגֹו ֵמעֹוי ְדִאּתְ ְּדָהא ָלא , ּ
א, ִּאְתָצַייר ַזְרָעא גֹו ֵמעֹוי ְדנוְקּבָ ֶּאָלא ּבְ ּ ה ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ָטא ּבָ ְּלִאְתָפׁשְ ּ ּ ּּ ְוָהָכא ִאי , ּ

ין ִּאֵלין ָחֵמׁש ַדְרּגִ ִּאיּנון ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ּ ּ ּ ָאן ֲאָתר ִאְתָצַייר ְוִאְתָפּשַׁ, ּּ ּּבְ ּט ַהאי ִדיוְקָנאּ ּּ ,
גֹו ִאיּנון ַמִים   .ּּבְ

א ֲהוֹו יָמא ּגֹו נוְקּבָ ָּדא ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּאי ּתֵ ְּדָהא ָלא ִאְתָצַייר ִציוָרא , ָלאו ָהִכי, ּ ּּ ּ
ּוְדיוְקָנא ַּעד ְדַנְפקו ַאְתָוון ְלַבר, ּ ִלימו, ּ ּוְלָבַתר ִאְתּגְ ְּותו ְדָהא ָעְלָמא ְדָאֵתי ֲהָוה . ּ ּ ּ

יב ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור, ָמָנאּאו ִּדְכּתִ ָהא , ַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע. ּ
  .ּאוָמָנא ֲהָוה

א א ִדְלַתּתָ נוְקּבָ יָמא ּבְ ִּאי ּתֵ ְּוַכד ָנַפק ַהאי ִדיוְקָנא , ְּדָהא ַעד ָלא ֲהָוות, ָלאו ָהִכי, ּ ּּ
ֲהֵד, ְּדָאָדם ּנוְקֵביה ַנְפַקת ּבַ ה. ּיהּ ָּהא ָלא ִאְתָצַייר ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּבָ ּ ּ ּּ ָאן ֲאָתר , ִאי ָהִכי. ּ ּבְ

ִליפו ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ִּאְתָצַייר ְוִאְתְגִליף ַהאי ֶזַרע ְּלֶמהֵוי ּגְ ּ ּ ֶּאָלא ָדא ָרָזא ִעָלָאה. ּּ ָאָדם , ּּ
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א ָלא נוְקּבָ ַּקְדָמָאה ִאְתָצַייר ְוִאְתְגִליף ּבְ ְנָי. ּ ַאְגִליף , ֵּמֵחיָלא ְוַזְרָעא ְדַהאי, יָנאָאָדם ּתִ
א ְּוִאְתָצַייר ּגֹו נוְקּבָ ּ.  

ִליפו ְדִציוָרא וְדיוְקָנא ְדגוָפא, ָאָדם ַקְדָמָאה ּּגְ ּ ּ ּ ּ ּ א, ּּ נוְקּבָ ַלל , ָּלא ֲהָוה ּבְ ּוְבָלא ִציוָרא ּכְ ּּ
א ֵמָעְלָמא ְדָאֵתי. ֲהָוה ִליף ְלַתּתָ ָלא ְד, ְּוִאְתָצַייר ְוִאּגְ א, ּכוָראּּבְ ּוְבָלא נוְקּבָ ִּאיּנון ַאְתָוון , ּ

ָחָתא הו ָרָזא ְדָאָדם, ַּאְגִלימו ּגֹו ִמׁשְ ִליף ּבְ ְּוִאְתָצַייר ְוִאּגְ ר. ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ִסדוָרא , ְוַאְתָוון ּבְ ּּבְ ּ
ִריאו ְלִאְתָגְלָפא וְלִאְתָצְייָרא, ֵּמָרָזא ְדאֹור ַקְדָמָאה, ִּדְלהֹון ּׁשָ ּ ִּאְזְדַרע ַהאי אֹור  ְו)אתוון(, ּ

ָחָתא ַגֵויה ּגֹו ִמׁשְ ּּבְ ָחָתא. ּ ד ָמָטא ּגֹו ִמׁשְ ִּאְתַהָדר ַמָיא, ּכַ ט ָרִקיַע ִציוָרא , ּּגֹו ַמָיא, ּ ִּאְתָפׁשַ ּ ּ
ְדָקא ֲחִזי, ְּדָאָדם ִּדיוְקָנא ּכַ ּּ.  

יה א ְלַגּבֵ ַטת נוְקּבָ ְּלָבַתר ְדִאְתַקּשְׁ ּ ַא, ּ ְּוִאְתַהְדרו ַאְנִפין ּבְ ּ ַּהאי ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ְּנִפיןּ ּ ּּ ,
א י נוְקּבָ א ְלַגּבֵ ִתיאוְבּתָ ָּעאל ּבְ ַגְווָנא ִדיֵליה, ּ ן ַאְגִליף ְוִאְתָצָייר ּכְ ְּוַתּמָ ִתיב , ּ ְּוָעֵליה ּכְ

ַצְלמֹו ְוגֹו)בראשית ה( ְדמותֹו ּכְ ּ ַויֹוֶלד ּבִ א', ּ ַּהאי ִאְתָצַייר ּגֹו נוְקּבָ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ַההו, ּ א ּ
ְּדִאְתַצָייר , ַקְדָמָאה ָמה )ג גו''א ל''ד(ּ ָחָתא ּכְ ְמִדידו ּגֹו ִמׁשְ ַגֵויה ּבִ ּ ַההוא ַקְדָמָאה ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַמר   .ְּדִאּתְ

א ַגְווָנא ָדא ְלַתּתָ ִתיב. ּּכְ א ַמה ּכְ ַהר )בראשית ד(, ְלַתּתָ ּתֹו ַוּתַ ּ ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאׁשְ
ֶלד ֶאת ַקִין ִריַא, ַוּתֵ ְמָעָהא, ת קֹוף ְלאֹוָלָדאׁשָ ֵחיָלא ְוִסיוָעא , ּבִ ְּדָאָדם  )א''א ע''רל(ּּבְ

יַלת ִתיב ָהָכא ַויֹוֶלד. ּ זוֲהָמא ִמּגֹו ַהאי קֹוף)ב''ח ע''קמ( ְּלָבַתר ְדָהא ַקּבִ ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ ּ ,
ֶלד ַהר ַוּתֵ א, ֶּאָלא ָיַדע ַוּתַ ְּוָנַפק ְפסֹוֶלת ּגֹו נוְקּבָ ּ.  

ִתיב ַויֹוֶלד, ֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבלַוּתֹוֶסף ָל ּוְבַהאי ָנֵמי ָלא ּכְ ב , ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדִמְסְטָרא ִדְדכוָרא ֲהָוה ּ ׁש ְוָתַבר ֵחיֵליה. ּ ׁשַ ִריאו , ֲּאָבל ְמַקְטְרָגא ּתָ ָאת קֹוף ׁשָ ְּדָהא ּבְ דף (ּ

  . ַאְתָוון ְלאֹוָלָדא)א''ח ע''קס

ִריר ְפסֹוֶל יָון ְדִאְתּבְ ּּכֵ ִריאו ַאְתָוון ְלאֹוָלָדא ֵמָרָזא ְדָאת ש, תּ ּׁשָ ּקוָנא ְדַכר . ת''ּ ּּתִ ּ
א ֲחָדא. ְּונוְקּבָ מוָתא ּכַ ּכְ ִאְסּתַ ת. ּּבְ מֹו ׁשֵ ַצְלמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְדמותֹו ּכְ ִתיב ַויֹוֶלד ּבִ ּוְכֵדין ּכְ ּּ ּ ,

ְקָרא ִתיב ַוּתִ ַּוִיְקָרא ִאיהו. ְוָלא ּכְ תִאיה. ְוָלא ִאיִהי, ּ ֵמיה ׁשֵ ּו ָקָרא ׁשְ ּקוָנא ְדַכר , ּ ּּתִ ּ
ֲחָדא א ּכַ מוָתא ֲחָדא, ְּונוְקּבָ ּכְ ִאְסּתַ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ.  

לו ַאְתָוון ְלּגָ ּּתו ִאְתּגַ ְּוָאַהְדרו ְלאֹוָלָדא ָאֶלף ְדָאָדם, ּ ֲאָתר ְדִאיהו , ּ ְּוִאיּנון ַאְתָוון ּבַ ּ ּ
ֵמיה ִּסיום ׁשְ ּ ּוַמאן ִאיהו. ּ ֶהֶבל)א אתיילידת''נ(ְּדָהא ִאְתֲעִדיַאת ', ָלא ה' וּוְלָבַתר ', נ. ּ .  ּבְ

ך ָנִטיל ָאת ַאֲחָרא ֲאַבְתֵריה ו ִגין ּכַ ּּבְ ת ש', ְ ירוָתא ְדׁשֵ ׁשֵ ִּסֵיים ּבְ ּ   .ְוִאְקֵרי ֱאנֹוׁש', ּ

ָמא ְדָאָדם ָמא ָדא ִלׁשְ ין ׁשְ ֱּאנֹוׁש ָמה ּבֵ ְקָפא ֲהָוה. ּ ּתֻ ֶּאָלא ֱאנֹוׁש ָלאו ִאיהו ּבְ ּ ּּקוָנא ּתִ, ּ
ֶרּנו )תהלים ח(, ְּדַקְדָמֵאי ֲהָוה י ִתְזּכְ ְדֶלּנו )איוב ז(ּוְכִתיב . ָּמה ֱאנֹוׁש ּכִ ּגַ י ּתְ  ָמה ֱאנֹוׁש ּכִ

ְבָחְנּנו', ְוגֹו ִעים ּתִ ְפְקֶדּנו ִלְבָקִרים ִלְרּגָ ַּוּתִ ִתיב . ּ אֹו '  ַוְיָי)ישעיה נג(ְּוַעל ָדא ּכְ ָּחֵפץ ַדּכְ
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ִבירו , ֶהֱחִלי ְּדגוָפאּּתְ א, ּ ְקָפא ְדַנְפׁשָ ְּוּתֻ ָלא, ּ ת ְלֱאנֹוׁש ְירוָתא ְדֲהָוה ֵליה ְלַקּבְ ּאֹוִרית ׁשֵ ּ ּ .
ְּוִאיהו אוף ָהִכי אֹוִרית ִלְבנֹו ּ.  

לו ַאְתָוון ְלַאְתְקָנא ֲעִקיָמא ְלּגָ ּּתו ִאְתּגַ ְּוִאְתַהְדרו ְלאֹוָלָדא, ּ ּקוָנא ְדַקִין. ֵקיָנן. ּ ַּהאי ּתִ ּ ,
ּקַ חֹוֵתיהְוִאְתּתָ ָמא ָעְלָמא ֵמֲעִקימו ְדֲהָוה, ּן ּתְ ְּוִאְתַהְדרו ַאְתָוון ְלַבּסְ ּ ּ סֹוָפא ' ַמֲהַלְלֵאל מ. ּ

ְּדַאְתָוון ְדָאָדם ּקוָנא ְדַאְתָוון ְדֶהֶבל' ול' ה. ּ ּּתִ ּ ַקִין, ּ ּוְבִגין ְדָלא ֲהָוה ַחָייָבא ּכְ ּ ָלא , ּ
ר ַחד ֵמיה ּבַ ִּאְתַחָלפו ַאְתָוון ִמּשְׁ ּ יר' ֲהָוה א' ַבֲאָתר בִּד. ּ ּקוָנא ַיּתִ   .ְּלֶמֱהֵוי ּתִ

ָסם ָעְלָמא ירוָתא ֶדֱאנֹוׁש, ַעד ָהָכא ִאְתּבְ ן ֲעִקיָמא ֵמּשֵׁ ּקַ ְּוִאְתּתָ ר חֹוָבא ְדָאָדם. ּ , ּּבַ
ָסם טוָרא ְדִסיַני, ְּדָלא ִאְתּבְ ָרֵאל ּבְ ַּעד ְדַקְיימו ִיׂשְ ּ ּ ּקוָנא ְדֲעִקימו ְדַקִין, ּ ֲּאָבל ּתִ ּ ּ  ְוֶהֶבל ּ

ַסם ן ְוִאְתּבָ ּקַ ַצֲעָרא ְוִעְצבֹוָנא, ִאְתּתָ יב, ֲאָבל ָעְלָמא ֲהָוה ּבְ ַּעד ְדָאָתא ֹנַח ִדְכּתִ בראשית (, ּ

ר ֲאֵרָרה ְיָי)ה בֹון ָיֵדינו ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ נו וֵמִעּצְ ֲעׂשֵ ּ ֶזה ְיַנֲחֵמנו ִמּמַ ּ ּ ּ ְּוחֹוָבא ְדָאָדם ָלא . 'ּ
ָסם ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַניַּעד ְדַקְי, ִאְתּבְ ּימו ִיׂשְ ּ ילו אֹוַרְייָתא, ּ ילו , ְּוַקּבִ ָרֵאל ַקּבִ ְּוַכד ִיׂשְ

ֲחָדא, אֹוַרְייָתא ן ּכַ ּקַ ֵדין ֵנר ְואֹור ִאְתּתַ   .ּכְ

א ַרּבֹוַתי ּתָ ֶבל, ְוַהׁשְ ּוְבָרא ְדַרב ַסְפָרא ֲאָנא, ֲאָנא ִמּבָ מֹוְדָעא , ּ ּתְ ְוָלא ָזֵכיָנא ְלִאׁשְ
א ְּדָהא ַיְתֵבי ַאְרָעא ָדא, ְוָדִחיְלָנא,  ְוַאְטִריְדָנא ָהָכא,ְלַאּבָ אֹוַרְייָתא, ּ , ִּאיּנון ַאְרְייָוון ּבְ

ר ָנׁש ֵויָנא ָעַלי ְדָלא ֵאיָמא ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא ָקֵמי ּבַ ְּוׁשַ ֵרין ַיְרִחין, ּּ ְּויֹוָמא ָדא , ַעד ּתְ
ִלימו ּתְ ָאה חוָלִקי ְדִאְתַעְר. ִּאׁשְ ַּזּכָ י יֹוִסי ָקֵליה וָבֵכי. ְּעתון ָהָכאּ ָּאִרים ַרּבִ ְלהו , ּ ְּוָקמו ּכֻ ּּ

יה ֵריׁשֵ קוהו ּבְ ּוְנׁשָ ּ ּ ַהאי ָאְרָחא. ּ ָאה חוָלָקָנא ְדָזֵכיָנא ּבְ י יֹוִסי ַזּכָ ָּאַמר ַרּבִ ַמע ִמֵלי , ּ ְּלִמׁשְ
יק יֹוִמין ִמפוָמך ְְדַעּתִ ּ ַמע ַעד ַהׁשְ, ּּ אַּמה ְדָלא ָזֵכיָנן ְלִמׁשְ   .ּתָ

ְלהו ָּיִתיבו ּכֻ ִּמְדָחֵמיָנא ַצֲעָרא ְדַהאי ָחִמי וְבָרֵתיה, ָאַמר לֹון ַרּבֹוַתי, ּּ ּ ּ ְּדַדֲחֵקי , ּ
ְייהו ַנְפׁשַ ּוִמְצַטֲעֵרי ּבְ ת ְמזֹוָנא, ּ ְרּכַ ת , ֲאֵמיָנא לֹון. ְּדָלא ְיַדְעָנא ּבִ ְרּכַ ְּדַעד ְדֶאְנַדע ּבִ ּ

ִת, ְמזֹוָנא ִאְנּתְ ר ּבְ ֵני ָעְלָמא, יָלא ִאְתֲחּבָ ל ּבְ ֹאַרח ּכָ א , ּכְ ׁשָ ּמְ ב ְדָיִכיְלָנא ְלׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ
ָלא חֹוָבה ה ּבְ ְייהו, ּּבָ ר ַעל ַדְעּתַ ֵעיָנא ְלֶמְעּבַ ָּלא ּבְ , הֹוִאיל ְוָלא ֲהֵויָנא ָיִכיל ְלֵמיַמר ִמִדי, ּ
ֵרין ַיְרִחין י ִחָייא ְוַחמֹוי . ַעד ּתְ י יֹוִסי ְוַרּבִ ֲּחדו ַרּבִ ּוְבָרֵתיהּ ּוָבכו ִמְסִגיאו ֶחְדָוה, ּ ּ י . ּ ָאַמר ַרּבִ

ָמטו ִמיָנך, יֹוִסי ְּבְ ִריַאת, ּ יָון ִדׁשְ ֹאַרח ָדא, ַאְנִהיר ָלן ְיָמָמא, ּּכֵ ָאה חוָלָקָנא ּבְ ַּזּכָ ּ.  

ת ְמזֹוָנא ְוָאַמר ִבְרּכַ ָּפַתח ַההוא ַרְבָיא ּבְ תוב ֶאָחד אֹוֵמר , ּ ְפִני  ְוָאַכְלּתָ ִל)דברים יד(ּּכָ
ַמְחּתָ ִלְפֵני ְיָי)דברים כז(ְּוָכתוב ֶאָחד אֹוֵמר , ֱָאֹלֶהיך' ְיָי ד . ֱָאֹלֶהיך'  ְוׂשָ ָהֵני ְקָרֵאי ּכַ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָראן ּבְ ָרֵאל ֲהוֹו ׁשָ א, ִּיׂשְ ֵבי ַמְקְדׁשָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ְּוִאְתָחזון ַקּמֵ ּ ּ ְּ ,
י ּתָ. ֲּהוֹו ִמְתַקְייּמֵ יַהּשְׁ ּא ֵהיך ִמְתַקְייּמֵ   .'ּוְלֵמֱחֵדי ִלְפֵני ְיָי' ַמאן ָיִכיל ְלֵמיַכל ִלְפֵני ְיָי, ְ

ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הוא ּ ר ָנׁש ַעל ָפתֹוֵריה ְלֵמיַכל, ּ ד ָיִתיב ּבַ ַקְדִמיָתא ּכַ ּּבְ ְְמָבֵרך ַעל , ּ

ִתיב ְּדָהא , ְוָלא מֹוִציא, ַמאי ַטֲעָמא ַהּמֹוִציא. ַנֲהָמא ַהּמֹוִציא  ּבֹוֵרא )ישעיה מב(ּכְ
ַמִים ִתיב ַהּבֹוֵרא, ַהּשָׁ ה ֶאֶרץ)ירמיה י(. ְוָלא ּכְ ה ֶאֶרץ,  עֹוׂשֶ ִתיב ָהעֹוׂשֶ ַמאי . ְוָלא ּכְ

  .ַטֲעָמא ָהָכא ַהּמֹוִציא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1448דף [ -ּ

  ]ב''ח ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ל ִמִלין ְדִאיּנון ֵמָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה ְסִתיָרא ֶּאָלא ּכָ ּ ּּ ּ ָרא הִאְס, ּ ּתְ ן' ּתַ ּמָ ְלִאְתֲחָזָאה , ִמּתַ
ִניָזא וְסִתיָרא ִאיהו ְּדָהא ֵמָעְלָמא ּגְ ּ ָאה  )ב''ח ע''דף קס(. ּ ּתָ ְּוָכל ִמִלין ְדִאיּנון ֵמָעְלָמא ּתַ ּ ּ

יר ְלָיא ַיּתִ ִתיב בה, ְּדִאְתּגַ יב', ּכְ ִמְסָפר ְצָבָאם )ישעיה מ(, ִּדְכּתִ  )עמוס ה( ַּהּמֹוִציא ּבְ
ָאה ִאיהו, ְּלֵמי ַהָיםַהּקֹוֵרא  ּתָ ְלהו ֵמָרָזא ְדָעְלָמא ּתַ ּּכֻ ּ ּ ָמא )ב''א ע''רל(ְוִאי , ּ ׁשְ יב ּבִ  ַאְכּתִ
דֹול', ִּאיהו בה גֹון ָהֵאל ַהּגָ ֹאַרח ָסִתים , ּכְ ְּוָהָכא ְדִאיהו ּבְ ּ ֵמָרָזא ְדָעְלָמא )א באתגליא''נ(ּ

ָאה ִאיהו ּתָ ר ָנׁש, ּּתַ יָון ִדְמָבֵרך ּבַ ְּכֵ א ַאְתָיא ָקֵמיהׁשְ, ּ   .ִּכיְנּתָ

ּוַמה ְדָאַמר ְוָאַכְלּתָ ִלְפֵני ְיָי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. ֱָאֹלֶהיך' ּ ִליל ְלַמְלָלא ּבְ ָּהָכא ִאְתּכְ ּ ְּדָהִכי , ּ
ִריך הוא ָקֵמיה א ּבְ ִּאְצְטִריך הֹוִאיל ְוקוְדׁשָ ּ ְּ יב, ְ ְּלַקְייָמא ִדְכּתִ ְלָחן )יחזקאל מא(, ּ ֻ  ֶזה ַהּשׁ

ם ִלְפֵני ְיָי)דברים יד(ּוְכִתיב . 'ר ִלְפֵני ְיָיֲאׁשֶ   .ֱָאלֶהיך'  ְוָאַכְלּתָ ׁשָ

ר ָנׁש ָקֵמי ָמאֵריה ֵני, ּהֹוִאיל ְוָקִאים ּבַ ָמה , ְלֵמיַתן לֹון, ְִאְצְטִריך ָנֵמי ְלֵמיַחן ְלִמְסּכְ ּכְ
ְּדִאיהו ָיִהיב ֵליה ְלֵמיַכל ּ ַמאן ְדָאִכיל )' וכוא ומאן דאכיל קמיה מלכא קדישא אצטריך''ס(. ּ ּ ּכְ

ְלָען ַעל ָפתֹוֵריה ַכח ּבַ ּתְ א ְוִאְצְטִריך ְדָלא ִיׁשְ א ַקִדיׁשָ ָּקֵמי ַמְלּכָ ּ ּּ ְטָרא , ְ ְלֲענו ִמּסִ ְּדָהא ּבִ ּ
ְלֲענו,  ַהְלִעיֵטִני ָנא)בראשית כה(ְּוָרָזא ָדא , ַאֲחָרא ֲהֵוי ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלִסְטָרא , ֹּאַרח ּבַ

ִעים ֶתְחָסר)משלי יג(ְכִתיב ּו, ַאֲחָרא ִתיב' ְּוַעל ָדא ְוָאַכְלּתָ ִלְפִני ְיָי. ּ וֶבֶטן ְרׁשָ , ֱָאֹלֶהיך ּכְ
ֵטִלין. ְוָלא ִלְפֵני ִסְטָרא ַאֲחָרא ִמִלין ּבְ ק ּבְ ְּוִאְצְטִריך ְדָלא ִיְתַעּסֵ ּ ּוְבָצְרֵכי ְסעוָדה , ְ  )שפיר(ּ

ִמִלין ְד ָקא ּבְ ְּוִאְצְטִריך ְלִאְתַעּסְ ּ ָמרו ַעל ָפתֹוָרא, אֹוַרְייָתאְ ד ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִאּתְ ְּדָהא ּכַ ּ ּ ּּ ,
ְקָפא ְלָמאֵריה ר ָנׁש ּתֻ ָּיִהיב ַההוא ּבַ ּּ.  

ַמְחּתָ ִלְפִני ְיָי ָרָכה, ֱָאֹלֶהיך' ְוׂשָ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ ָּדא ִאיהו ּבְ ל , ּ כֹוס ׁשֶ ר ָנׁש ּבְ ִריך ּבַ ד ּבָ ְּכַ

ָרָכה ַללְִאְצְטִריך ְלֵמ, ּבְ ּחֵדי וְלַאֲחָזָאה ֶחְדָוה ְוָלא ֲעִציבו ּכְ ל , ּ ר ָנׁש ּכֹוס ׁשֶ יָון ְדָנִטיל ּבַ ּּכֵ
ָרָכה יה, ּבְ ּבֵ ִריך הוא ָקִאים ַעל ּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֶחְדָוה, ְּ יה ּבְ ְּוִאיהו ִאְצְטִריך ְלַאְעָטָפא ֵריׁשֵ ְּ .

ָלָתא מֹוָתב ּתְ לֹוְְנָבֵרך ׁשֶ, ּוְלָבְרָכא ַעל ַהּכֹוס ּבְ   .ָּאַכְלנו ִמׁשֶ

ּוְבטובֹו ָחִיינו ּ יִקין, ּּ יָקא ְדַעּתִ י ַעּתִ ָּדא ִאְצְטִריך ְרעוָתא ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ ּ ּּ ְּוַעל ָדא ִאיִהי , ְ
ֹאַרח ָסִתים ּוְבטובֹו. ּבְ ְּוָלא ִמטובֹו, ּ ּוְבטובֹו, ּ ּוִמטובֹו. ּ ִעָלָאה)א זינה''ד(ָּדא ְיִמיָנא : ּ ּ ָּדא : ּ

א ַאֲח ְטָרא ִדיִמיָנא, ָראַּדְרּגָ ְּדָאֵתי ִמּסִ יה, ּ א ִמּנֵ א ְלַתּתָ ְּוִאיהו ַדְרּגָ ּ ִגין ִדְבַההוא טֹוב , ּ ּּבְ ּ
ִני ָעְלָמא ָזן, ִאְתּבְ ּוֵביה ִאּתְ ּ.  

ַגֵויה, ּטֹוב ִאיהו. ֲאַמאי ִאְקֵרי טֹוב ַוֲאַמאי ִאְקֵרי ֶחֶסד ִליל ּכָֹלא ּבְ ד ּכָ ּּכַ ּ ְוָלא , ּ
ט ְלַנְחּתָ אִּאְתָפׁשַ א. א ְלַתּתָ א ְלַתּתָ ד ַנְחּתָ ְרָיין. ֶחֶסד ּכַ ָכל ּבִ ַצִדיֵקי , ְּוָעִביד ִטיבו ּבְ ּּבְ

יֵעי ְוָלא ָחִייׁש ב ְדַדְרָגא ַחד הוא, ּוְבַרׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ יב. ּ ְ ַאך טֹוב )תהלים כג(, ְּמָנָלן ִדְכּתִ

ה ֶחֶסד, ְּוֶחֶסד ִיְרְדפוִני ַחד ַסְגָיא ֶאָלא טֹוב , ה טֹובְוִאי ֶחֶסד ָלּמָ, ִאי טֹוב ָלּמָ ְּדָהא ּבְ ּ
ַגֵויה ִליל ּכָֹלא ּבְ ּּכָ ּ א, ּ ט ְלַתּתָ א)א''ט ע''ק(ֶחֶסד ָנִחית . ְּוָלא ִאְתָפׁשַ ט ְלַתּתָ ְוָזן , ּ ְוִאְתָפּשַׁ

ֲחָדא יֵעי ּכַ ּּכָֹלא ַצִדיֵקי ְוַרׁשִ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1449דף [ -ּ

יָון ְדָאַמר וְבטובֹו ָחִיינו ְּוָהָכא ּכֵ ּ ּ ֶחֶסדָהָדר ְוָאַמר, ּּ טובֹו ּבְ לֹו ּבְ ּ ַהָזן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ּ ֲהָדא , ּ
י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו)תהלים קלו(, ּהוא ִדְכִתיב ר ּכִ ׂשָ ְּוַעל ָדא ַהָזן ֶאת ַהּכֹל. ּ נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּ ,

יֵעי ְלֹכָלא ִדיֵקי וְלַרׁשִ ְּלּצַ ת ָיִמין. ּ ְרּכַ ִבְר. ָּדא ִאְקֵרי ּבִ ֹמאל ָלאו ִאיהו ּבְ ת ְמזֹוָנאּׂשְ . ּכַ
ַסֵייַע ִליִמיָנא ָמאָלא ָלא ּתְ ך ׂשְ ּוְבִגין ּכַ ְ ּ.  

ת ָיִמין  ְרּכַ ְְדֵכיָון ְדָבִריך ּבִ ּ ָיִמין, )א היין''נ(ּ ָקא ֶאֶרץ ַהַחִיים ּבַ ִּאְצְטִריך ְלַדּבְ ּ ָזָנא , ְ ְלִאּתְ
ן ּמָ ּוְלַפְרָנָסא וְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלֹכָלא, ִמּתַ ּ ְנָי, ּ ת ָהָאֶרץְּוַעל ָדא ּתִ ְרּכַ ְְוִאְצְטִריך , יָנא ּבִ

ִרית ְותֹוָרה ה ּבְ ָרא ּבָ ֵרנו, ְּלַאְדּכְ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתך ׁשֶ ַּעל ּבְ נו, ָ ִלַמְדּתָ ְּוַעל ּתֹוָרְתך ׁשֶ ָ ,
ִרית ְותֹוָרה ָזן ּבְ ְּלַאֲחָזָאה ְדֵמַההוא טֹוב ִאּתְ ּקוָנא ְדַהאי טֹוב, ּ ְּדִאיהו ּתִ ּ ּ ּ.  

אן אֹוִל ת ְמזֹוָנא ְלַאָפָקא ְיֵדי חֹוָבה, יְפָנאִמּכָ ְרּכַ ים ְפטורֹות ִמּבִ ְּדָנׁשִ ּּ הו , ּ ְּדָהא ֵלית ּבְ ּ
זֹון. ּּתֹוָרה וְבִרית ֶחֶסד, ְוַלֲחתֹום ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ ֲחָדא ּבְ ָּהא ִדְדֵבקוָתא ּכַ ַעל ָהָאֶרץ , ּ

ָּדא ִאיִהי ֶאֶרץ ַהַחִיים זֹון ָדא ִאיה. ּ ְדֵביקוָתא ֲחָדא, ּו ֶחֶסדְּוַעל ַהּמָ ָדא ּבִ ִלילו ָדא ּבְ ָּהא ּכְ ּ ּ.  

טוָתא ְדטֹוב ִאיהו הֹוָדָאה ְדִאְקֵרי ֶחֶס ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא ִאיהו אֹוֵמר, ד''ּ ַעל , ָנֹוֶדה ְלך, ּ
ְטָרא ְדטֹוב ין ְוָאִתין ְדִאְתָעִבידו ִמּסִ ך ִנּסִ ך ְוַעל ּכַ ּּכַ ּ ּ ּ ְ יָמא ְוָהא ּכְ. ְ  )תהלים טז(ִתיב ְוִאי ּתֵ

יִמיְנך ְטָרא ְדָיִמין, ֶנַצח, ְָנִעימֹות ּבִ ָּהא ִאיהו ִמּסִ ל ַחד ְוַחד ַאְחֵזי ַעל , ָלאו ָהִכי. ּ ֶּאָלא ּכָ
יה ַּההוא ֲאָתר ְדָנִפיק ִמּנֵ ּ ּ.  

  ]א''ט ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ָיִמין יָמא ֶנַצח ּבַ ִתיב ְנִעימֹות, ְּוִאי ּתֵ ּ וְנִעים ְזִמירֹות )מואל ב כגש(ּוְכִתיב , ָהא ּכְ
ָרֵאל ָמאָלא )א בימינך נצח''ד( )ב''א ע''בראשית כ(, ִיׂשְ ְוָכל  )א''ט ע''דף קס( .ְוָדא ׂשְ

ָרָזא ִדיִמיָנא ִליל ּבְ ָמאָלא ִאְתּכְ יה , ֲאָבל הֹוָדָאה אֹוֵדי ַעל ְיִמיָנא. ּׂשְ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ִמּנֵ ּ
יטו ְדטֹו, ָנְפָקא ְּוָדא ְפׁשִ ּ ֶאֶרץ ַהַחִיים, בּ ט ּבְ ְּדִאְתָפּשַׁ ּ ּ.  

ָמאָלא ְמזֹוָנא , ַמאי ַטְעָמא ֵלית ָהָכא ׂשְ ִגין ְדֵלית חוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ּבִ ּּבְ ּ
ָרֵאל ָמאָלא. ְּדִיׂשְ ַער ׂשְ יה, ְוִאי ִאּתְ ַער ִעּמֵ ֵכרוֵתיה , ִּסְטָרא ַאֲחָרא ִיּתְ ין ּבְ ְּוָהא ִאיהו ַזּבִ ּ ּ

ְּוחוָלֵקיה ְל ּ ְוָהא ֲאַנן ָיִהיְבָנא ֵליה חוָלֵקיה)א''א ע''ויקרא כ(. ַּיֲעֹקב ֲאבוָנאּ ּ ְּלַההוא , ּ
ְתָרִאין זוֲהָמא ְדַמִיין ּבַ ְּמַקְטְרָגא ּבְ ָּהא חוָלֵקיה ְדַההוא ֵמיְכָלא, ְּוִאי ֵלית זוֲהָמא, ּ ּ ּ ּ ,

יה ְיִדין ְּדָקִריבו ּבֵ ּ ּ.  

ֲהָדן ְּוַעל ָדא ֵלית ֵליה חוָלָקא ּבַ ּ ֲהָדן.ּ ּ ְוהֹוִאיל ְוֵלית ֵליה חוָלָקא ּבַ ְּדָהא ָנַטל , ּ
ּחוָלֵקיה ַלל, ּ ָמאָלא ּכְ ֲעָרא ׂשְ ֵרין חוָלִקין. ֵלית ָלן ְלִאּתְ ַער ְמַקְטְרָגא ְוִיטֹול ּתְ ְּדָלא ִיּתְ ּ ּ ,

א כֹור, ְּוַחד ְלֵעיָלא, ַחד ְלַתּתָ ּבְ ֵכרוֵתיה ְלַיֲעֹקב ֲאבוָנא. ּכַ ין ּבְ ְּדָהא ַזּבִ ּ ּ ּ חוָלֵקיה ִאיהו .ּ ּ ּ
א לום, ְלַתּתָ ְּוֵלית ֵליה ְלֵעיָלא ּכְ ָרֵאל ַנְטֵלי ְלֵעיָלא. ּּ א, ִּיׂשְ ו ָנִטיל ְלַתּתָ ְּוַעל ָדא , ְוֵעׂשָ

ָלל ָמאָלא ּכְ ת ְמזֹוָנא, ָלא ִיְתְקַרב ׂשְ ִבְרּכַ   .ּבְ
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ְטָרא ִדיִמיָנא ְרָכא ַהאי ֶאֶרץ ַהַחִיים ִמּסִ יָון ְדִמְתּבָ ּּכֵ ל ְמזֹוָנאּוְמַק, ּּ ֵעיָנן , ּבֵ ֵדין ּבָ ּכְ
ַלִים ִעיָרך ְוגֹו' ַרֵחם ְיָי. ַּרֲחִמין ַעל ּכָֹלא ָרֵאל ַעָמך ְוַעל ְירוׁשָ ְֱאֹלֵהינו ַעל ִיׂשְ ְּ ְּדָהא ', ּ

ֵּמַההוא ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ְדֶאֶרץ ַהַחִיים ּ ּ א, ּּ ה ֲאָנן וֵבי ַמְקְדׁשָ י ּבָ ִּנְזּכֵ ּ י ַמְק. ּ ֵני ּבֵ א ְּדִיְתּבְ ְּדׁשָ
ִאיּנון ַרֲחִמים א ּבְ   .ְּלַתּתָ

ַכח ִדיָנא ּתְ ת ְדָלא ִאׁשְ ּבָ ּוְבׁשַ ּ ַלל ֲחָסִדים, ּ ּאֹוֵמר ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנו , ְלֶמֱהֵוי ֶנַצח ְוהֹוד ּכְ
ְרַוְייהו )א''ט ע''ויחי רי(ְלֶמֱהֵוי  ֱאָמִנים)ישעיה נה(, ּּתַ ּ ַחְסֵדי ָדִוד ַהּנְ ִהי ָצ, ּ ָרה ְּוַעל ָדא ַאל ּתְ

ְּדָהא ְרֵצה ומֹוִדים', ְּוָיגֹון ְוכו ִּאיּנון ֲחְסֵדי ָדִוד, ּ ְצלֹוָתא, ּ לֹום ְדָקָאַמָרן ּבִ ים ׁשָ , ְּוׂשִ
לֹום ָעֵלינו ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ ְמרֹוָמיו הוא ּבְ לֹום ּבִ ה ׁשָ ת עֹוׂשֶ ִבְרּכַ ּּבְ ּ.  

ִטיב ְטָרא ִדיִמיָנא, ַּהטֹוב ְוַהּמֵ ְּדֹכָלא ָאֵתי ִמּסִ לום,ּּ ָמאָלא ּכְ ַמאן . ּ ְוָלא ִמְסַטר ׂשְ
ת ְמזֹוָנא ְרּכַ ְִדְמָבֵרך ּבִ ְלהו, ּ ַקְדִמיָתא ְמּכֻ ְרָכאן ּבְ ִּאיהו ָנִטיל ּבִ ת , ּּ ְרּכַ ְכָלל ּבִ ַרך ּבִ ְְוִאְתּבְ

א ְדַחִיין, ְמזֹוָנא ְּוַעל ָדא ִאית ֵליה ַאְרּכָ ּ ּ ָרָכה. ּ ל ּבְ ּך ָעֵליהְוָקא ְמָבֵר, ַּמאן ְדָנִטיל ּכֹוס ׁשֶ ְ ,
ִתיב  א)א''ג ע''רכ, א''ע' בראשית א( ּכֹוס )תהלים קטז(ּכְ ַּמאן ְיׁשועֹות ָדא . ּ ְיׁשועֹות ֶאׂשָ ּ
ל ְמַקְטְרִגין ְדָעְלָמא, ְיִמיָנא יַע ִמּכָ ְּדִאיהו מֹוׁשִ ּ יב , ּ ע לֹו )א הושיעה לו ימינו''נ(ִּדְכּתִ  ַוּתֹוׁשַ
יָע)תהלים ס(ּוְכִתיב , ְיִמינֹו   .ָה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני הֹוׁשִ

קוהו, ַאְדָהִכי ֲהָוה ָנִהיר ְיָמָמא ְלהו וְנׁשָ ָּקמו ּכֻ ּ ּ ּ י יֹוִסי. ּּ ַּוַדאי ִהלוָלא ִאיהו , ָאַמר ִרּבִ ּ ּ
י ָמָתא, ְּוָלא ֵניפוק ֵמָהָכא, ּיֹוָמא ָדא ָכל ַאְנׁשֵ ַּעד ְדִיְתֲעִביד ִהלוָלא ּבְ ָּדא הוא ִהלוָלא , ּ ּ ּ

ִריך א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ יהּ ּ הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ ֵתיה. ּ ַּנְטלו ָלה ְלִאְנּתְ ּ ְרָכאן, ּ ה ּבִ ַכּמָ ּוָבִריכו ָלה ּבְ ּ ַּעְבדו , ּ
יָתא ַאֲחָרא ְלֶחְדָוה ן ּבֵ ַּדֲאבוָה ְיַתּקֵ י ָמָתא ְלַהִהיא ֶחְדָוָתא, ּ ל ַאְנׁשֵ ִניׁשו ּכָ ְּוָקְראו ָלה , ּּכְ ּ

ָלה ל ַההוא יֹוָמ. ּּכַ הֹון ּכָ ְּוַחדו ִעּמְ ּ ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, אּ הֹון ּבְ ְּוִאיהו ַחֵדי ִעּמְ ּ ּּ.  

ָּפַתח ִאיהו ַעל ָפתֹוָרא ְוָאַמר ִטים )שמותכו(, ּּ ן ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ׁשְ ים ַלּמִ ָרׁשִ יָת ֶאת ַהּקְ ּ ְוָעׂשִ
ִתיב ָהָכא עֹוְמִדים. עֹוְמִדים ָרִפים עֹוְמִדים)ישעיה ו(ּוְכִתיב ָהָתם . ּכְ ַּמה ְלַהָלן .  ׂשְ ּ

ָרִפים, ָרִפיםׂשְ ִתּקוֵני ְדַכָלה. ּאוף ָהָכא ָנֵמי ׂשְ ים ַקְייָמן ּבְ ִּאֵלין ְקָרׁשִ ּּ ְוָסֲחָרן ָסֲחָרָנא , ּ
ְּדחוָפה ּ ַהִהיא חוָפה רוַח ִעָלָאה, ּ ֵרי ּבְ ְּלִמׁשְ ּ א)א רזא עלאה''נ(, ּּ ָלה ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא ּכַ ּ ּכְ ּ ,

ָנא חוָפה ְלחוָפָא ִּאְצְטִריך ְלַתּקְ ּּ ִפירוְ ִתִקינֹו ׁשָ ִּליָקָרא ְדַכָלה ַאֲחָרא, ּה ּבְ ֵרי , ּ ְּדַאְתָיא ְלִמׁשְ
ֶחְדָוה ן ּבְ ּמָ ָאה, ּתַ ּתָ   .ְּלַכָלה ּתַ

ָלה ִעָלָאה ּוְבִגין ְיָקָרא ְדַהִהיא ּכַ ּ ּ ִפירו, ּ ד חוָפָאה ִדׁשְ ִּאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ּ ּּ ּ ּקוֵני , ְ ָכל ּתִ ּּבְ
ִפירו ִּדׁשְ א. ְלַהִהיא ֶחְדָוה, ּה ִעָלָאהְּלִזְמָנא ְלַכָל, ּּ ִזירו ִדְבִרית ְלַתּתָ ָכל ּגְ ַגְווָנא ָדא ּבְ ּּכְ ּ ּ ,

ִפירו ׁשְ א ַאֲחָרא ּבִ ּסֵ ִּאְצְטִריך ְלַאְתְקָנא ּכִ ּ ְלָמאֵרי ִקְנָאה ִדְבִרית ַקָייָמא )א''ג ע''הקדמה י(, ְ ּ
ן ּמָ ָכל חוָפה. ְּדָאֵתי ּתַ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ּק, ּ ִפירוְִאְצְטִריך ּתִ ּוֵני ׁשְ ְּלחוָפָאה ְלחוָפה ִליָקָרא , ּ ּ ּ
ְּדַכָלה ְסָתם ּ.  
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ְּדָהא ָדא ַגְווָנא ְדָדא ַקְייָמא, ּ ּּכְ ְרָכאן. ּ ַבע ּבִ ׁשֶ ָּדא ַסְלָקא ּבְ ַבע , ּ ׁשֶ ְּוָדא ַסְלָקא ּבְ
ְרָכאן ָלה. ּבִ ֵדין ִאְקֵרי ּכַ ְרָכאן ּכְ ַבע ּבִ ׁשֶ ְּוַכד ַסְלָקא ּבְ ה ַעד ְּוַעל ָדא ָאִסיר. ּ א ּבָ ׁשָ ּמְ ּ ְלׁשַ

ְרָכאן ַבע ּבִ ִאיּנון ׁשֶ ִליַלת ּבְ ְּדִאְתּכְ ַגְווָנא ִעָלָאה, ּ   .ּּכְ

  ]ב''ט ע''דף קס -' בזוהר חלק [

ְרָכאן ַבע ּבִ ָלה, ִּאיּנון ׁשֶ ֲאָתר  )ב''ט ע''דף קס( ,ִּעָלָאה )א מרזא''נ(ֵּמרוָחא , ָּיְרָתא ּכַ
ן ּמָ ְרָכאן ַנְגִדין ִמּתַ ְּדָכל ּבִ ְייהו. ּ ְרָכא ִמּנַ ְרָכאן ִאיּנון ְדַכָלה ִאְתּבָ ית ּבִ ּׁשִ ּ ְוַאּתְ ַאָמְרּתְ , ּּ

ַבע ְּדִאיּנון ׁשֶ ִביָעָאה ִאיהו ְדָקא ְמַקֵיים ּכָֹלא. ּ ֶּאָלא ׁשְ ּּ ּ ּ.  

ָאן ַעל ַהַיִין ֲאַמאי א ְדִבְרּכָ ּרוּבָ ּ ֶּאָלא ְדִאיהו ִסְטָרא ְדַחֵדי ְלֹכָלא. ּ ּּ ּ ּ ן ַּעל ַההוא ַיִי, ּ
ִדיר ֲעָנבֹוי ּתָ ַבע. ְּדִאְתְנִטיר ּבָ ָרָכה ַקְדָמָאה ְדִאיּנון ׁשֶ ך ּבְ ּוְבִגין ּכַ ּ ִּאיהו ָרָזא ְדַיִין, ְּ ַיִין , ּ

א)א חידו''ס(ָּעִביד ְפִרי  ין ְלַתּתָ ין ְלֵעיָלא ּבֵ ֶפן ָנִטיל ּכָֹלא. ּ ּבֵ א ְלָעְלָמא, ּּגֶ , ְּוַאִפיק ִאיּבָ
ֲערו ְדֶחְדָוה ׂשְ ְּוַאּתְ יב, ָּמאָלא ִאיהוּ י וְלָבַתר )שיר השירים ב(, ִּדְכּתִ ַחת ְלֹראׁשִ ֹמאלֹו ּתַ ּ ׂשְ

ֵקִני ַחּבְ ְּוַההוא ִאיָלָנא ְדַחֵיי ָעִביד ֵפיִרין ְוֵאיִבין . ִויִמינֹו ּתְ ּ ּ ִאְתָערוָתא )א בההוא גפן''ס(ּ ּ ּבְ
ָרָכה ַקְדָמָאה ְדֹכָלא, ָּדא ְּוָדא ִאיִהי ּבְ   .)בורא פרי הגפן(. ּ

ָרא ִלְכבֹודֹו ַהּכֹל ּבָ ְנָייָנא ׁשֶ א, ּתִ ָּרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ֶּחְדָוה ְדִחּבוָרא, ּ ל , ּ ְּדָנִטיל ּכָ
ְרָכאן ֵמָרָזא ִדיִמיָנא ֶפן, ּּבִ ַההוא ּגֶ ד ֵאיִבין ּבְ ַקְדִמיָתא ַההוא ְפִרי , ְּלֶמְעּבַ ְּדָהא ּבְ ּ א ''נ(ּ

ּ ָנִחית ִמְלֵעיָלא)חידו ְייִפ, ּ א, יןֹאַרח ׁשַ ֶפן, ְּוָנִגיד ִלְבִרית ַקִדיׁשָ ַההוא ּגֶ ְּלַנְגָדא ֵליה ּבְ ּ ּ ,
ְטָרא ִדיִמיָנא יִמיָנא, ְּוָדא ִמּסִ ְכָחא ֶאָלא ּבִ ּתַ א ִמׁשְ ְּדָהא ֵלית ִאיּבָ ָמאָלא ִאְתַער . ּ ׂשְ

  .ִויִמיָנא ָעִביד

יִמיָנא ָמאָלא ּבִ ִליל ׂשְ ָמאָלא, ְלָבַתר ּכָ ׂשְ ך . ּי ָרָזא ְדָאָדםְלֶמהֵו, ִויִמיָנא ּבִ ְוְבִגין ּכַ ּ
ִליָתָאה ִאיהו יֹוֵצר ָהָאָדם ְּדִאיהו ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ְּוַעל ָדא ַיֲעֹקב. ּּתְ ּ ּ ִּדיוְקָנא , ּ ּּ

  .ְּדָאָדם ֲהָוה

ִּאיהו ַעּמוָדא ֲחָדא, ְרִביָעָאה א ְיִמיָנא, ּ ָאה. ְּדַיְרּכָ יׂש ְוָתֵגל ֲעָקָר, ֲחִמיׁשָ ׂשִ ה ׂשֹוׂש ּתָ
ִקּבוץ וְכִניׁשו ִדְבָנָהא, ְּדֵביָתא ֶחְדָוה ּבְ ּּבְ ּ ּ ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ּ א , ֵמַאְרּבַ ְּוָדא ָרָזא ְדַיְרּכָ
ָמאָלא, ַאֲחָרא ַיְרָכא ׂשְ ר ּבְ ּוְכִניׁשו ִדְבִנין, ְּלֵמיָזל וְלִמיְכַנׁש ְלָכל ִסְטִרין, ְּדִאְתַחּבָ ּ ּ ,
ּוְרִחימו ְר, ּ ין ּבִ יןְלֵמיַעל לֹון ּבֵ   .ּכִ

ֵרין ּוְבִאיּנון ּתְ ַווְייהו, ּ ּגַ ְרָיין ּבְ ִּדְנִביִאים ׁשַ ּ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ֶּחְדָוה ְדִעָקָרא ְדֵביָתא, ּ ּבְ
י ֲעָרבֹות ּתֵ ָּלא ַעְבִדין ֵאיָבא וֵפיִרין, ְּדָהא ׁשְ ְייהו, ּ ּוְכִניׁשו ִדְבִנין ְלַגּבַ ּ ּ ִּאיּנון ֵפיִרין , ּ ּ

ָהאְו, ְּוֵאיִבין ִדְלהֹון ִניׁשו ִדְבָנָהא ְלַגּבָ ֲערו ּכְ ָּלא ַאּתְ ּ ְנִביִאים, ּ ר ּבַ   .ּבַ

ח ֵרִעים ָהֲאהוִבים ּמַ ׂשַ ֵמַח ּתְ יָתָאה ׂשָ ּתִ ַכח, ּׁשְ ּתְ ֲּאָתר ִדְרעוָתא ְוֶחְדָוה ְוַאְחָוה ִאׁשְ ּ ,
ַּעּמוָדא ְדָכל ָעְלָמא ְדִאְקֵרי ַצִדיק ּ ּ ְּוַצִדיק ְוֶצֶדק ֵרִעים ַוֲאהוִבים ִאי, ּ ְּדָלא ִאְתֲעדון , ּּנוןּ ּ

ָּדא ִמן ָדא ְרָכאן. ּ ית ּבִ ְייהו, ַעד ָהָכא ׁשִ ְרַכת ִמּנַ ְּדַכָלה ִאְתּבָ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1452דף [ -ּ

ִביָעָאה ִאיהו ְמַקֵיים ּכָֹלא ּׁשְ ּ ְרָכאן ּכָֹלא ַוַדאי, ּ ִביָעָאה ִמְתּבָ ּוֵמַהאי ׁשְ ר , ּּ ָלָלא ְדֶעׂשֶ ּּכְ
ִגין ְדָדא, ֲאִמיָרן ִליל ֵעיָלא ְו, ּּבְ אּּכָ ַהאי. ַתּתָ ִליל ּבְ ׂשֹון, ִּזיֵני ְדֶחְדָוה' י, ְּוַעל ָדא ּכָ , ׂשָ
ְמָחה יָלה, ַאְחָוה, ַאֲהָבה, ּ ְוַכָלה)'שלום, ואחוה, אהבה, דיצה, גילה, א וכלה''ס(, ָחָתן, ׂשִ , ּגִ

ה ִדיָצה לֹום ְוֵריעות, ֶחְדָוה, ִּריּנָ ִלימו ְדֹכָלא, ּׁשָ ָלה ׁשְ ְּלֶמהֵוי ּכַ ּּ ּ.  

ִא ָרֵאלַזּכָ א, ּין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדִאיּנון ָזכו ְלַתּתָ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ ִתיב. ּ שמואל ב (, ָּעַלְייהו ּכְ

ָאֶרץ)ז ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ּבָ ִיׂשְ ך ּכְ ָ וִמי ְכַעּמְ ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּ ל ַההוא יֹוָמא ּבְ ְלהו ּכָ ֲּחדו ּכֻ ּ ּ ּּ ּ ,
ֵני ָמָתא ַעְבדו ֵליה ְּוָכל ּבְ א ָעַלְייהוּ י ִחָייא וָבְרכו , ְליֹוָמא ַאֲחָרא. ּ ֵריׁשָ י יֹוִסי ְוַרּבִ ָּקמו ַרּבִ ּ ּּ

ְּוָאְזלו ְלָאְרַחְייהו, לֹון ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדַרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ ּ כו . ָזַקף ֵעינֹוי ְוָחָמא לֹון, ּ ל ֲהֵויָנא ּבְ ּכֵ ָּאַמר לֹון ִמְסּתַ
ֵרין יֹוִמין ְוַחד ֵליְלָיאַּוֲחֵמיָנא ְלכו, ּיֹוָמא ָדא ָנא ְדַההוא ַנַער ,  ּתְ ּכְ י ַמׁשְ ַּדֲהֵויתֹון ְלַגּבֵ ּ ּ
ֶחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא, ְמַטְטרֹון ְּוַההוא ַנַער ֲהָוה אֹוִליף ְלכו ָרִזין ִעָלִאין ּבְ ּ ָאה חוָלֵקכֹון , ּּ ַּזּכָ

ַני   .ּבָ

ְלהו ָקֵמיה ִּסְדרו ִמִלין ּכֻ ּ ּ ּּ ְּוָסחו ֵליה עֹו, ּ ִאין ַאּתון, ָבָדאּ ָאה חוָלִקי, ָּאַמר לֹון ַזּכָ , ְּוַזּכָ
ָאְרָחא ַרב ַסְפָרא ֲאבֹוי י ּבְ ְרָנא יֹוָמא ַחד ְדֲהָוה ָאִזיל ִעּמִ ְּדָהא ַאְדּכַ ד , ּ ּוָבִריִכית ֵליה ּכַ ּ

י אֹוַרְייָתא, ִּאְתְפַרׁש ִמּנִ ר ַאְרָיא ּבְ ִּדיֵהא ֵליה ּבַ ִריִכית ֵליה ְד, ּּ ְּוָלא ּבָ יהּ י ּבֵ ִּאיהו ִיְזּכֵ ּ .
ַני ָאה חוָלֵקכֹון ּבָ ִתיב , ַּזּכָ ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי)ישעיה נד(ָּעַלְייכו ּכְ ּ ְוָכל ּבָ ְ'.  

ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי ָּדָבר ַאֵחר ְוָכל ּבָ ָרֵאל. 'ְּ ִנין ְדִאיּנון ְדִיׂשְ ל ּבְ ְּוִכי ּכָ ּ ְלהו אֹוִליף לֹון , ּ ּּכֻ ּ
ִריך הוא  א ּבְ ּקוְדׁשָ אֹוַרְייָתא. ִאין. אֹוַרְייָתאְּ ֲעָתא ְדִאיּנון ַינוֵקי ָלָעאן ּבְ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ,

אֹוַרְייָתא ְקָפא ְלִמְלֵעי ּבְ א ַאְתָיא ְוָיִהיב לֹון ֵחיָלא ְוּתֻ ִכיְנּתָ א , ּׁשְ ְּדִאְלָמֵלא ִסיוָעא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ
ִריך הוא ּּבְ ל, ְ ָּלא ַיְכִלין ִאיּנון ַינוֵקי ְלִמְסּבַ ּ.  

  ]א''ע ע''דף ק -' בזוהר חלק [

י ִפְתָחא ְדלוד ּבֵ ִכיַח יֹוָמא ַחד ּגַ ְמעֹון ֲהָוה ׁשְ י ׁשִ ַּרּבִ ֲהֵדיה, ּ י ִחָייא ּבַ ְּוַרּבִ יה ַחד , ּ ָּפַגע ּבֵ ּ
ִריך הוא ִאְתְרֵעי , ַּינוָקא א ּבְ ְמעֹון ַוַדאי ְדקוְדׁשָ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ א )א אתער''נ(ְּ ּתָ ָעְלָמא ַהׁשְ  ּבְ

ִאֵלין, יֹוִמין ְזִעיִריןְל א ְלַמְלֵכי ַאְרָעא ִאֵלין ּבְ ְלּגוָלא ַרּבָ ּּגִ ּ עֹוד  )א''ע ע''דף ק(. ּ ַּוַדאי ּבְ
ְּדִאיּנון ְמַקְטְרִגין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ּ ּ ָרֵאל ְיהֹון ּגֹו ְרָווָחא, ּ   .ִיׂשְ

ָּאַמר ַההוא ַינוָקא ָערוָתא ָד, ּ ֲאִרי ִאּתְ יֹוָמא ָדא ׁשַ ְּוָהא ּבְ ּ ַהאי יֹוָמא ָדִמין , אּ ְּדָהא ּבְ ּ
ָעְלָמא ִדין ּבְ יִאין אֹוׁשְ י ִחָייא. ַסּגִ ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ְּמָנא ֵליה ְלַהאי ַינוָקא, ּ י . ּ ָאַמר ַרּבִ

ְמעֹון פום ַינוָקן, ׁשִ ְּלִזְמִנין ְנבוָאה ָנִפיל ּבְ ּ יר ֵמַחד ְנִביָאה, ּ ֵאי ַיּתִ   .ּוִמְתַנּבְ

ָּאַמר ַההוא ַינוָקא ַינוֵקי ְלֶמֱהֵוי לֹון ְנבוָאה,ּ ָווָהא ִאיהו ּבְ ּ ְוִכי ּתַ ּ ִלים , ּ ְוָהא ְקָרא ׁשְ
ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי. ְמָנָלן. ִּאיהו יב ְוָכל ּבָ ִּדְכּתִ ִּאיּנון ַוַדאי ִלּמוֵדי ְיָי. 'ְּ ּ הֹון ָנְפָקא', ּ ּוְנבוָאה ִמּנְ ּ ,

ָרֵא, ַּמה ְדֵלית ָהִכי ְלָכל ָעְלָמא ְלחֹודֹויֶּאָלא ְלִיׂשְ ַנִיך ִלּמוֵדי ְיָי, ל ּבִ הו ְוָכל ּבָ יב ּבְ ִּדְכּתִ ּ ְּ ,'



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1453דף [ -ּ

הֹון ָנְפָקא ְנבוָאה ך ִמּנְ ּוְבִגיֵני ּכַ ַמְעָנא . ְּ ֵקיה ָאַמר ִמיוָמִאי ָלא ׁשְ ְמעֹון וְנׁשָ י ׁשִ ָּאָתא ַרּבִ ּ ּ
א, ָּדא ּתָ ר ַהׁשְ   .ּבַ

ה ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ָּדא ִפּקוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ן ֲעֵצי )שמות כו(: ּ ּכָ ׁשְ ים ַלּמִ ָרׁשִ יָת ֶאת ַהּקְ  ְוָעׂשִ
ִטים עֹוְמִדים ָרִפים )ישעיה ו( ּוְכִתיב )ג פתח רבי יצחק''א ל''ד( )כלא כגוונא עלאה(. ּׁשִ  ׂשְ

ָנַפִים ְוגֹו ׁש ּכְ ַעל לֹו ׁשֵ ים', עֹוְמִדים ִמּמַ ִאיּנון ְקָרׁשִ ָנא ּבְ ּכְ ּעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ַגְווָנא , ּ ְּדִאיּנון ּכְ ּ
ָרִפים   .ְּוִאֵלין עֹוְמִדים, ּ ִאֵלין עֹוְמִדים)בהאי אתר(, ׂשְ

יָמא ְלהו, ְוִאי ּתֵ ַמָיא ִאיּנון עֹוְמִדים ּכֻ ל ַחָייֵלי ׁשְ ְּוָהא ּכָ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ  )זכריה ג(ּכְ
ין ָהעֹוְמִדים ָהֵאֶלה י ְלך ַמְהְלִכים ּבֵ ְּוָנַתּתִ ַמִים )מלכים א כב(ּוְכִתיב , ָ  ְוָכל ְצָבא ַהּשָׁ

ְרָיין ִעָלִאין ֵלית ְלהו ְקִפיִצין', עֹוְמִדים ָעָליו ְוגֹו ְלהו ַמּשִׁ ְּדָהא ּכֻ ּ ּּ ִקיָמה, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייֵמי ּבְ ּ .
ְלהו ַקְייִמין ֶּאָלא ַוַדאי ּכֻ ּּ ָרִפים, ּ ּוְלִזְמִנין ִאֵלין ִאְקרון ׂשְ ָמא ַאֲח, ּּ ׁשְ ּוְלִזְמִנין ַסְלִקין ּבִ , ָראּ

ָמא ַקְייֵמי ַחד ׁשְ ְלהו ּבְ ֲּאָבל ִאֵלין ּכֻ ּ ּ.  

 ] בשנה130יום [סדר הלימוד ליום יב שבט 

ְּוַהאי ְקָרא אוְקמוָה ִתיב )א רבי יצחק פתח''נ(, ּ ֹרִעי ָלא '  ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיָי)תהלים כג( ּכְ
ַמר)א''ע' נ(ָהא . ֶאְחָסר ין ִמְזמֹור ְלָדִוד,  ִאּתְ א , ְוָהָכא.  ְלָדִוד ִמְזמֹורּוֵבין, ָמה ּבֵ ִכיְנּתָ ׁשְ

ַקְדִמיָתא, ַקְדָמא ְוַאְתָיא ָראת ָעֵליה ּבְ א ַקְדָמא ָהָכא, ֹרִעי' ְיָי. ְּוׁשָ ִכיְנּתָ אי ׁשְ , ְוִכי ֲאּמַ
ְּוָהא ָדִוד ִאְצְטִריך ְלַאְקְדָמא  ַקְדִמיָתא)א לאתערא''ס(ְּ ּהֹוִאיל וָבֵעי ְמזֹוֵניה ֵמִעם , ּ ִאיהו ּבְ ּ

ִריך הואק א ּבְ ּוְדׁשָ ְּ.  

א ַקְדָמא ְוַאְתָיא, ֶּאָלא ִכיְנּתָ ָראת ָעֵליה, ַּוַדאי ׁשְ א , ְּוׁשָ ָחא ְלַמְלּכָ ּבְ ְּוַאְתֲעַרת ֵליה ְלׁשַ
ָבָחא ָדא א, ּׁשְ ֵמי ַמְלּכָ ֵעי ְמזֹוִני ִמּקָ ְּדָהא ָהִכי ִאְצְטִריך ַעל ִמָלה ִדְמזֹוָנא ְדַבְעָיא , ּוְלִמּבָ ּ ּּ ְ

ְּרעוָתא ִדיָלהִּאיִהי ו ּ ֵני ָעְלָמא ִיְבעון ְמזֹוֵני, ּ ְּדָכל ּבְ ֵעי . ּ ִריך הוא ּבָ א ּבְ ִגין ְדַכד קוְדׁשָ ּּבְ ּ ְּ

א ְמזֹוֵני ְלָעְלָמא ַקְדִמיָתא, ְלַנְחּתָ ְלהו, ִאיִהי ַנְטָלא ּבְ י ְמזֹוִני ְלָעְלִמין ּכֻ ְּוָעָלה ַנְחּתֵ ּ .
ך ִאיִהי ַאְקִדיַמת ְלִמָל ּוְבִגיֵני ּכַ ּ ּה ָדא ִדְמזֹוֵניְּ ַראת ָעֵליה ְדָדִוד, ּ ְּוׁשָ ַרְעָיא ' ְיָי, ֹרִעי' ְיָי. ּ

ִבין, ִּדיִלי ִאין ַוֲעׂשָ ֲאָתר ִדְדׁשָ ר ָעאָנא ִדיֵליה ּבְ ַהאי ַרְעָיא ְדַמְדּבַ ּּכְ ּ ּ ּ ל , ּ יה ּכָ ְּדָלא ִמְחַסר ּבֵ ּ
ִריך הוא. ִּמְדַעם א ּבְ ּאוף ָהִכי קוְדׁשָ ּ ּהוא ִאיהו ַרְע, ְּ ָכל ָמה ַדֲאָנא , ָּיא ִדיִליּ ְּלֵמיָזן ִלי ּבְ

ֵניָנן, ֹרִעי' ָּדָבר ַאֵחר ְיָי. ְִאְצְטִריך ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ר ָנׁש ָקֵמי קוְדׁשָ ין ְמזֹונֹוָתיו ְדּבַ ְּדָקׁשִ ּ ּ ְּ ,
ְקִריַעת ַים סוף ְווִנין ִאיּנון. ּּכִ ֵרין ּגַ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ָּהָכא ּתְ   .ְּוַתְרַווְייהו ּבְ

ִדיָנא וְקׁשֹוטַח ל עֹוָבדֹוי ּבְ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּד ּבְ ּ ּ ְּוַעל ִדיָנא וְקׁשֹוט ִאְתָקָיים , ְּ ּ ּ
ל ָעְלָמא ִדיֵקי , ּוְבָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ּוְבָכל יֹוָמא ְויֹוָמא. ּכָ ִדיָנא ְלּצַ ל ָעְלָמא ּבְ ָּדן ּכָ

ֵני ָעְלָמא יֵעי וְלָכל ּבְ י ַצִדיק ְיָי)תהלים יא(ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, ְּוִלְרׁשִ ְוַכד . ְצָדקֹות ָאֵהב' ּ ּכִ
א ִני ָנׁשָ ִּאיהו ָדן ּבְ ָמה ַחָייִבין, ּ א ּכַ ִני ָנׁשָ ה ֲחָטִאין ָקֵמיה, ְּוָחֵמי ּבְ ה , ְּוַכּמָ ֵדין ְקׁשֵ ּכְ

ָכל ִזְמָנא ֵעינֹוי ְלֵמיַהב לֹון ְמזֹוָנא ּבְ ִגין ְדִאית ֵליה ְלֵמ, ּבְ ּּבְ ּיָזן ַחָייַבָיאּ ּוְלִאיּנון ְדֲחָטאן, ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1454דף [ -ּ

וַרת ַהִדין הֹון ְלגֹו ִמּשׁ ְּוִאיהו ָעִביד ִעּמְ ּ פום ֶחֶסד ִעָלָאה, ּ ְּוָזן וְמַפְרֵנס לֹון ּכְ ּ ך , ּ ְְדִאְתְמׁשָ ּ
ל )ב''ח ע''קס( ִני ָעְלָמא)א עמין ובני''ס( ְוִאְתְנִגיד ַעל ּכָ ּוֵביה ִאיהו ָזן וְמַפְרֵנס,  ּבְ ּ ּ , ּ ְלֹכָלאּ

יֵעי ִדיֵקי וְלַחִסיֵדי ְוִלְרׁשִ ְּלּצַ ֵני ָעְלָמא, ּ ּוְלָכל ִאיּנון ּבְ ּוְלָכל ֵחיָון וְבִעיֵרי ַחְקָלא, ּ ְועֹוֵפי , ּ
ַמָיא ָלֵמי, ׁשְ יֵצי ּכְ ְרֵני ְרֵאִמים ַעד ּבֵ ָעְלָמא, ִמּקַ ַאר ּבְ ּתְ ְּדִאיהו ָלא ָזן וְמַפְרֵנס , ְוָלא ִאׁשְ ּ ּ
יהַאף ַע, ְּלֹכָלא ה ַקּמֵ ב ִדְקׁשֵ ּל ּגַ ְּלפום עֹוָבִדין ִדְבִני ָעְלָמא, ּ ְקִריַעת ַים סוף, ּ   .ּּכִ

  ]ב''ע ע''דף ק -' בזוהר חלק [

יה ה ַקּמֵ ְּוִכי ְקִריַעת ַים סוף ְקׁשֵ הו )נחום א(ְוָהְכִתיב , ּ ׁשֵ ָים ַוַיּבְ ּּגֹוֵער ּבַ  )עמוס ה( ,ּ
ְפֵכם ַעל  ַּהּקֹוֵרא ְלֵמי ַהָים ַוִיׁשְ יָון ְדָסִליק , ְּפִני ָהָאֶרץּ ְּרעוָתא  )ב''ע ע''דף ק(ְּוָהא ּכֵ

יה יב, ַּקּמֵ ַאִין הוא ָחׁשִ ּּכָֹלא ָקֵמיה ּכְ ּ יה, ּ ה ַקּמֵ ְּוַאת ַאָמְרּתְ ִדְקִריַעת ַים סוף ְקׁשֵ ּ ּ.  

א י ַיּמָ רו ְלַגּבֵ ָרֵאל ַאְעּבָ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ִריך הו, ּ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ א ְלִמְקַרע לֹון ְּ
א ְדסוף ַּיּמָ ָּאָתא ַרַהב ַההוא ְמָמָנא ְדַעל ִמְצַרִים, ּ ִריך , ּ א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ְוָבָעא ִדיָנא ִמּקָ ּ ּ ּ

יה. ּהוא ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָּאַמר ַקּמֵ ד ִדיָנא ַעל ִמְצַרִים, ּ ֵעי ְלֶמְעּבַ ּוְלִמְקַרע , ֲּאַמאי ַאּת ּבָ
ָרֵאל א ְלִיׂשְ ךָהא , ַיּמָ ְלהו ַחָייִבין ַקּמָ ְּכֻ ּ ּ ִדיָנא וְקׁשֹוט, ּ ְּוָכל ָאְרָחך ּבְ ִּאֵלין ַפְלֵחי ּכֹוָכִבים . ְ ּ

ּוַמָזלֹות ְוִאֵלין ַפְלֵחי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ּּ ּּ ִגלוי ֲעָריֹות. ּ ִּאֵלין ּבְ ִגלוי ֲעָריֹות, ּ ְּוִאֵלין ּבְ ִּאֵלין . ּ
ֵדי ָדִמין ֵדי ָד, ּאֹוׁשְ ְּוִאֵלין אֹוׁשְ   .ִמיןּ

יה ה ַקּמֵ ֲעָתא ֲהָוה ְקׁשֵ ַהִהיא ׁשַ ר ַעל ֹאַרח ִדיָנא, ּּבְ ָרֵאל ֲהוֹו ַנְטֵלי ַעל . ְּלֶמְעּבַ ְוָהא ִיׂשְ
א יב, ַיּמָ ָרֵאל ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יד(, ִּדְכּתִ ִני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ְצַעק ֵאָלי ַדּבֵ ה ַמה ּתִ ֶּאל ֹמׁשֶ

ְּוִיָסעו יה , ּ ה ַקּמֵ ר ַעל ִדיָנאַּוֲהָוה ְקׁשֵ א ְדסוף, ְּלֶמְעּבַ ּוְלִמְקַרע לֹון ַיּמָ ּ ח , ּ ּגַ ְּוִאְלָמֵלא ְדַאׁשְ
ְזכות ַאְבָרָהם ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ד ִפּקוָדא ְדָמאֵריה, ְּ ַצְפָרא ְלֶמְעּבַ ְּדַאְקִדים ּבְ ּ ּ ּוְרעוָתא , ּּ ּ

ִּדיֵליה ִדְכִתיב , ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ)בראשית כב(ּכְ ּכֵ א, ּבֶֹקרּ ַוַיׁשְ ַיּמָ ְלהו ִאְתֲאִבידו ּבְ ּּכֻ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִּדְבָכל ַההוא ֵליְלָיא ָרֵאל, ּ ִריך הוא ָעַלְייהו ְדִיׂשְ א ּבְ ִדיָנא ֲהָוה קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ.  

ל ַהַלְיָלה, ְּדָתֵניָנן יב ְוָלא ְקָרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ַּמאי ִדְכּתִ ד ְדָאתו ַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי . ּ ְּמַלּמֵ ּ ּ
ּבְ ִריך הואְלׁשַ א ּבְ ַההוא ֵליְלָיא ָקֵמי קוְדׁשָ ָּחא ּבְ ּ  עֹוָבֵדי ְיַדי )א בני''ס(ְוִכי , ָאַמר לֹון, ְּ

א ַיּמָ ָחן ָקָמאי, ַטְבִעין ּבְ ּבְ ל ַהַלְיָלה, ְּוָאתון ְמׁשַ ִּמַיד ְוָלא ְקָרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ ִתיב. ּ , ַמה ּכְ
ֹמֶרת ַהּבֶֹקר ַאׁשְ ח קוְד, ַוְיִהי ּבְ ּגַ ְזכוָתא ְדַאְבָרָהםַּאׁשְ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּׁשָ ּ ּ ַצְפָרא , ְ ְּדַאְקִדים ּבְ ּ

ד ְרעוֵתיה ְדָמאֵריה ְּלֶמְעּבַ ּ ּ ּבֶֹקר, ּ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ִדְכִתיב ַוַיׁשְ א. ּּכְ ֵדין ַאְהָדר ַיּמָ ְּוָעְרקו , ּּכְ
ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ַּמִיין ַקּמָ ּ.  

ב ַהָים ִלְפנֹות יב ַוָיׁשָ ִּדְכּתִ ּ ַנאי . ִלְתָנאֹו: ְלֵאיָתנֹו, ְוָתֵניָנן,  ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹוּ ְּלַההוא ּתְ
ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּדִהְתָנה ִעּמֵ ּ ּ ָרא ָעְלָמא, ְּ ד ּבָ ִתיב ָהָכא ְלֵאיָתנֹו, ְלֵאיָתנֹו, ּכַ , ּכְ

יל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי)תהלים פט(ּוְכִתיב ָהָתם  ּכִ ַההוא ִזְמָנא , ֶקרְּוַעל ָדא ִלְפנֹות ּבֹ,  ַמׂשְ ּּבְ
ד ְרעוָתא ְדָמאֵריה ְּדַאְקִדים ַאְבָרָהם ְלֶמְעּבַ ּ ּ ּ א, ּ ֵדין ִאְתְקַרע ַיּמָ הכא ויהם את מחנה (, ּכְ

יה ְקִריַעת ַים סוף)מצרים ה ֲהָוה ַקּמֵ ּ ְוַעל ָדא ְקׁשֵ ּ ּ.  
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ַגְווָנא ָדא ְק, ּּכְ ִריך הוא ּכִ א ּבְ ין ִזווִגין ָקֵמי קוְדׁשָ ָּקׁשִ ּ ּ ַמה ְקִריַעת ַים , ִּריַעת ַים סוףְּ
ַהאי ִסְטָרא ּסוף ָקִטיל ְלִאֵלין ּבְ ַהאי ִסְטָרא, ּ ּוְמַקֵיים ְלִאֵלין ּבְ ִזווִגין, ּ ּאוף ָהָכא ּבְ ּ ִתיב , ּ ּכְ

רֹות)תהלים סח( ּכֹוׁשָ ירֹות,  מֹוִציא ֲאִסיִרים ּבַ ִכי ְוׁשִ ֵתיה , ַּמִיית ַהאי, ְוָתֵניָנן ּבְ ְּוָיִהיב ִאּתְ
ָתא ָמַעְלָיא, ַהאיְל ּוְלִזְמִנין ַלַחָייָבא ִמְזַדְמָנא ֵליה ִאּתְ ּ ֹכָלא . ּּ ֲּאָבל ָרִזין ְסִתיִמין ִאיּנון ּבְ ּ

ִדיָנא ְּוֹכָלא הוא ּבְ ָהא, ּ ּוַמה ְדִאְתֲערו ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ּ ּ.  

ּוַמה ְדִאְתֲערו ִלְפֵני ּ ְּפֵני ַההוא ְדָקִאים ִלְפֵניִל, ּ ִמְלָפַני)ב''ג ע''קנ(ְולא , ּ ָּקֵמיה , ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ יה, ְּ ׁש ַקּמֵ ּמֵ ִריך , ְּוׁשִ א ּבְ ין ִזווִגין ְלקוְדׁשָ ְְוַעל ָדא ָלא ָאְמרו ְדָקׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ִריך הוא. ּהוא א ּבְ ל ָאָדם ְלקוְדׁשָ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ְּוֵכן ָקׁשִ ל ּוְלַהאי ַקׁשְ, ֶּאָלא ִלְפֵני, ְּ ָיין ּכָ
ְרׁשוֵתיה ַקְייֵמי, ָהֵני ְּדָהא ָלאו ּבִ ּ ב ְדִאיהו ָעִביד, ּ ַּאף ַעל ּגַ ְרׁשוָתא ַאֲחָרא ָעִביד, ּ א ''ד(. ּּבִ

 )ג אבל אף על גב דאיהו עביד''ל

ִתיב ֶפׁש ַהִהיא ִמְלָפַני)ויקרא כב( ּכְ ֶּאָלא ָדא ָעְלָמא ְדָאֵתי. ַּמאי ִמְלָפַני. ּ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ּ ּ, 
ן ּמָ ַּההוא ְדָכל ַחִיין ַקְייִמין ּתַ ּ ָּדא ִצּנֹוָרא ִעָלָאה, ָּדָבר ַאֵחר. ּ ָּנָהר ְדָלא ַפְסִקין ֵמימֹוי , ּ ּ

ל ִעדוִנין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוֹכָלא ַחד. ְלָעְלִמין ְּוָדא ִאיהו ְדָנִטיל ּכָ ּ ּ ּ ּ ּוֵמִאיּנון ִעדוִנין . ּ ּ ּ ּ
ֵצי ּתֵ ׁשְ ֵּמֲאָתר ְדַההוא ֹנַעם ְיָי )האי נפש(, ִּעָלִאין ּתִ ן' ּ ּמָ ְּוָדא ִאיהו ִמְלָפַני, ּתַ ּ.  

  ]א''א ע''דף קע -' בזוהר חלק [

יָמא ִתיב, ִאי ָהִכי, ְוִאי ּתֵ ה ִמִלְפִני ְיָי)יונה א(, ָהא ּכְ יׁשָ ְרׁשִ ּ ַוָיָקם יֹוָנה ִלְברֹוַח ּתַ י ' ּ ּכִ
י ִמִלְפֵני ְיָי ים ּכִ ָּיְדעו ָהֲאָנׁשִ ְוִכי ַמאן , ְּוָתֵניָנן ַמאי ַטְעָמא ָאַזל יֹוָנה וָבַרח, ַחּהוא ּבֹוֵר' ּ

ִריך הוא א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ֵּייכול ְלִמְבַרח ִמּקָ ּ ֶּאָלא ֲהָוה ָאִזיל וָבַרח ְלָנְפָקא ֵמַאְרָעא , ְּ ּ
א ָרֵאל, ַּקִדיׁשָ ְרָיא ְלַבר ֵמַאְרָעא ְדִיׂשְ א ָלא ׁשַ ִכיְנּתָ ְּדָהא ׁשְ ּוְבִגין ְדָלא ּתִ, ּ ֵרי ֲעלֹוי ּ ׁשְ

א ִכיְנּתָ א, ׁשְ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַרח ּבְ ן, ֲּהָוה ּבְ ּמָ ְרָיא ּתַ א ִאיִהי ׁשַ ִכיְנּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדָהא ׁשְ ּּכְ
ֵתי ֵביֶתך)תהלים קכח( ַיְרּכְ ֶגֶפן פֹוִרָיה ּבְ ך ּכְ ּתְ ָ ֶאׁשְ ָּ א. ּ ִכיְנּתָ ֶפן פֹוִרָיה ָדא ׁשְ ּּגֶ ּ א , ּ ִכיְנּתָ ַמה ׁשְ

יםֲהָו ָדׁשִ ֵבית ֹקֶדׁש ַהּקֳ ָתא ְצִניָעא )א''א ע''דף קע(, ה ְסִתיָמא ְלגֹו ּבְ ָלא , ּאוף ָהִכי ִאּתְ
ְרָעא ְדֵביָתה ְלַבר א. ָּנְפָקא ִמּתַ ַרח יֹוָנה ְלַבר ֵמַאְרָעא ַקִדיׁשָ ך ֲהָוה ּבְ ּוְבִגיִני ּכַ ְוָהא ָהָכא , ְּ

ִתיב ִמִלְפֵני ִתיב ִלְפֵני, ּּכְ   .ְוָלא ּכְ

ּא ַוַדאי ָהִכי הואֶּאָל א, ִּמִלְפֵני, ּ ִכיְנּתָ ְּדָהא רוַח ְנבוָאה ָלא ַאְתָיא ִמּגֹו ׁשְ ּ ֶּאָלא , ּ
ין ִדְנִביִאים. ִּמִלְפֵני ֵרין ַדְרּגִ ִּאיּנון ּתְ ּ א, ּ ִכיְנּתָ ְרָיין ַעל ׁשְ ּוֵמַההוא ֲאָתר ָדִחיל , ְּדָקא ׁשַ ּ ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ן ּבְ ּמָ ּ ָדא ִמִלְפֵניְוַעל, ְּלֶמהֵוי ּתַ י ִמִלְפִני ְיָי. ּ ', ְוָלא ִלְפִני ְיָי, ּהוא ּבֹוֵרַח' ּּכִ
ְּדָהא ֲהָוה ָיַדע ִדְנבוָאה ָלא ֲהָוה ָאֵתי ֶאָלא ִמִלְפֵני ּ ּ ּ ּ.  

ין ִזווִגין ך ָקׁשִ ּוְבִגיֵני ּכַ ּ רוך הוא, ְּ ל ָאָדם ִלְפִני ַהָקדֹוׁש ּבָ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ָּקׁשִ ְּוַעל ָדא , ְּ
ֵלי ְמזֹונֹוָתיו ְלֵעיָלאָּד א ּתָ ִגין ִדְלֵעיָלא ָלא ָפִסיק ְלָעְלִמין, ִּוד ַמְלּכָ ּּבְ ּ , ֲּאָבל ָהָכא ָפִסיק. ּ

יה ְמזֹונֹות ְלֵיין ּבֵ ְּדָהא ָלא ּתַ ְּלֵעיָלא ִאיּנון. ּ ִתיב. ּ ֹרִעי ָלא '  ְיָי)תהלים כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ
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ִגין ְדַההוא ָנָהר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ָלא , י ְלָעְלִמיןָּלא ִיְפְסקון ְמזֹונֹות ִמּנִ, ֶאְחָסר ּּבְ ּ ּ
א ַעל ָדא, ָּפִסיק ְלָעְלִמין ִכיְנּתָ ּוְבִגין ָדא ַקְדָמא ׁשְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָלא ְמזֹוָנא ִמְלֵעיָלא, ּתָ ֲעָתא ְדַהאי ֲאָתר ְמַקּבְ ׁשַ ּּבְ ּ י ְלָמאֵריהֹון, ּ ְלהו ִדְמַקְדׁשֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ,
ְלהו  ּּכֻ ְדִפין, ּוִמְתָעִרין, ִּמְתַעְדִניןּ ַההוא ְמזֹוָנא, ְּוַסְלִקין ּגַ א ּבְ ִכיְנּתָ ד ַאְתָיא ׁשְ ִגין , ּּכַ ּבְ

ה לון ּבָ ּכְ ְּדָלא ִיְסּתַ ּ ּ.  

ְסִליקו ַחד ְרָיין ּבִ ַלת ַמּשִׁ ְּוִאיּנון ּתְ ָּקָראן ִאֵלין .  ָקדֹוׁש)ישעיה ו(ָקָראן ְוַאְמֵרי , ּ
ְנ ְרָייָתא ּתִ ְדִפין ִאֵלין ַקְדָמֵאי, ָייָנאְּלַמׁשִ ְּוַסְלִקין ּגַ ְנָייֵני, ּּ ְּוִאֵלין ּתִ ְנָייִני , ּ ְּוָאְמִרין ִאֵלין ּתִ ּ

ִליָתָאה. ָקדֹוׁש ְרָייָתא ּתְ ָּקָראן ִאֵלין ְלַמׁשִ ּ ֲחָדא, ּ ְרָיין ּכַ ַלת ַמּשִׁ ְדִפין ּתְ ְּוַסְלִקין ּגַ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
בֹודֹוְצָבאֹות ' ַאְמֵרי ָקדֹוׁש ְיָי ָדא. ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ ָלָבן ָדא ּבְ ְלהו ְמׁשֻ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ ּּ ִּאֵלין , ּ

ְּוִאֵלין ָעאִלין ְלגֹו ִאֵלין, ָּעאִלין ְלגֹו ִאֵלין ָדא, ּ ָלָבן ָדא ּבְ ְּמׁשֻ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר , ּ ּּכְ
י ַהּמִ ה ְלָכל ַקְרׁשֵ ֲעׂשֶ ן ּתַ ה ֶאל ֲאחֹוָתה ּכֵ ְּמׁשוָלבֹות ִאּשָׁ ןּּ ּכָ   .ׁשְ

ִקיוַמְייהו ִדיר ּבְ ים ַקְייֵמי ּתָ ְּקָרׁשִ ּ ְפֵפי, ּ ַגְווָנא ְדִאיּנון עֹוְמִדים, ְוָלא ִמְתּכַ ּּכְ ְּדָלא , ּ
ְפֵפי ְדֵלית לֹון ְקִפיֵצי יָבה, ִּמְתּכַ ָלא ְיׁשִ ִדיר ּבְ ים , ְוַקְייֵמי ּתָ ְקָרׁשִ ִתיב ּבַ ְּוַעל ָדא ּכְ

  .עֹוְמִדים

ִתיב י ָי, ָמה ּכְ ּתֵ ֶרׁש ָהֶאָחדׁשְ ִליָלן ֹכל ַחד ְוַחד , ּאוף ָהִכי, דֹות ַלּקֶ ָווֵני ִאיּנון ּכְ ְתֵרי ּגְ ּּבִ
ְייהו ַּההוא ִדיֵליה וְדַחְבֵריה, ִּמּנַ ּ ּ ּ יה, ּ ְּוַחְבֵריה אוף ָהִכי ּבֵ ּ ָלָבן ָדא ִעם ָדא, ּ ְּוַעל ָדא ְמׁשֻ ּ ּּ .

  .)ודא נטיל דיליה ודחבריה, דא נטיל דיליה ודחבריה(

ַג אֹוַרְייָתאּכְ ִתיב ּבְ בוָאָתה)משלי ג(, ְּווָנא ָדא ּכְ ֶסף וֵמָחרוץ ּתְ ַחר ּכָ י טֹוב ַסְחָרה ִמּסְ ּ ּכִ ּ ּ ּ ּ ,
ָלָבן ָדא ִעם ָדא, ְוָדא אֹוִליף ְלָדא, ָּדא אֹוִליף ְלָדא ִּאְתֲעָבדו ְמׁשֻ ּ ָּדא ָנִטיל ִדיֵליה . ּּ ּ ּ

ּוְדַחְבֵריה ְּוָדא ָנִטיל ִדיֵליה וְדַחְבֵר, ּ ּ ָדא, ּיהּ ָלָבן ָדא ּבְ ּוְמׁשֻ ּּ.  

יֵצִני ַעל ֵמי ְמנוחֹות ְיַנֲהֵלִני א ַיְרּבִ ְנאֹות ֶדׁשֶ ִתיב ּבִ ּּכְ א. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ְמקֹוִרין , ְּנאֹות ֶדׁשֶ ּ
ְייהו, ִּעָלִאין ְּדָכל ְמזֹוָנא ְוִספוָקא ַאְתָיא ִמּנַ ּ ְּנאֹות ִאֵלין ִאְקרון . ּּ .  ְנאֹות ַיֲעֹקב)איכה ב(ּ

אְנ ִגין ְדִאית ְנאֹות ְלַבר ְדִאְקרון , ּאֹות ֶדׁשֶ ּּבְ ּ ר)יואל ב(ּ ְנאֹות ,  ְנאֹות ִמְדּבָ ְּוַעל ָדא ּבִ
א א. ֶּדׁשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ִתיב ּתַ יָמא ָהא ּכְ א, ְּוִאי ּתֵ ְּדָהא ִאיהו ְלַתּתָ א ֵמִאיּנון . ּ ֶּאָלא ֶדׁשֶ ּ ּ

ְייהוְּנאֹות ַאְתָיא ְדִאְתְייִליד ְוַאְצַמח ִמ יֵצִני, ּּנַ א ַיְרּבִ ְנאֹות ֶדׁשֶ ְּוַעל ָדא ּבִ ַּעל ֵמי ְמנוחֹות . ּ
ִּאֵלין ַמִיין ְדַנְייָחא, ְיַנֲהֵלִני ְּדָקא ַנְגִדין ֵמַההוא ֲאָתר ְדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן, ּ ּ ּ ְּוִאיּנון ַמִיין , ּ

ִּאְקרון ֵמי ְמנוחֹות י ְיׁשֹוֵבב ָדא הוא ֶנֶפׁש ָד. ּ ַּנְפׁשִ ּ ָעא ָדִוד ְלַאְתְקָנא ֶאָלא , ִודּ ְּוָלא ּבָ ּ
ְדָקא ֵיאֹות א ִדיֵליה ּכְ ְּלַההוא ַדְרּגָ ּ ּ ִאֵלין ֵמי ְמנוחֹות. ּ ּּבְ ְּזִמיִנין ַצִדיַקָיא ְלַנְייָחא ְלָעְלָמא , ּ ּ

יב, ְּדָאֵתי ִמיד ְוגֹו' ְָוָנֲחך ְיָי )ישעיה נח(, ִּדְכּתִ יָת ַקְרֵסי ְנֹח)שמות כו( .'ּתָ ים  ְוָעׂשִ ת ֲחִמׁשִ ׁשֶ
א ֲהוֹו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד. 'ְוגֹו י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ד ָרַמׁש ֵליְלָיא. ַרּבִ א ְדַעל , ּכַ ּנָ ָּעאלו ּגֹו ּגִ ּ

א ִדְטֶבְרָיא ֵרין ּכָֹכַבָיא ְדַנְטֵלי, ַּאְדָהִכי. ַּיּמָ ָּחמו ּתְ ְּוִאֲעָרעו ָדא , ְוָדא ֵמָהָכא, ָּדא ֵמָהָכא, ּ ּ
ָדא   .ּ ְוִאְטָמרוּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1457דף [ -ּ

  ]ב''א ע''דף קע -' בזוהר חלק [

א י ַאּבָ ִריך הוא, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ ָמה ַרְבְרָבן עֹוָבֵדי ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ ַמָיא ִמְלֵעיָלא, ְּ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ,
ּוְבַאְרָעא ִמְלַרע ִרין ּכָֹכַבָיא. ּ ִאֵלין ּתְ ַּמאן ָיִכיל ְלִמְנַדע ּבְ ְּדַנְפקו ַחד ֵמָהָכא, ּ ָכא ְוַחד ֵמָה, ּ

ָדא ְּוִאֲעָרעו ָדא ּבְ י ֶאְלָעָזר ְוִכי ָלא ֲחֵמיָנא לֹון. ְּוִאְטָמרו, ּ ְחָנא , ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ּגַ ָהא ַאׁשְ
הו ה עֹוָבִדין ַאֲחָרִנין , ּּבְ ַכּמָ ְחָנא ּבְ ּגַ ִדיר )ב''א ע''דף קע(ְוַאׁשְ ִריך הוא ָעִביד ּתָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

א ' ּדֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב ּכַֹח ְוגֹו ּגָ)תהלים קמז(ָּפַתח ְוָאַמר  דֹול ְוַרב ְוִעָלָאה ִאיהו קוְדׁשָ ּּגָ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ דֹול ִאיהו ְוַרב ּכַֹח. ְ ִריך הוא ּגָ א ּבְ ְּוִכי ָלא ָיַדְעָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ָבָחא ְדָדִוד , ְּ ַּמאי ׁשְ

  .ָהָכא

ָכל ֲאָתר ִאיהו ָאַמר  ֶּאָלא ּבְ דֹול ְיָי)תהלים קמה(ּ דֹול ֲאדֹוִנינו',  ּגָ ַמאי . ְּוָהָכא ָאַמר ּגָ
דֹול ְיָי. ַטְעָמא ֶּאָלא ָהָתם ְדִאיהו ָאַמר ּגָ ּ א ִעָלָאה ָקָאַמר. ּוְמֻהָלל ְמֹאד' ּ ַדְרּגָ ְוָהָכא . ּּבְ

ָאה ָקָאַמר ּתָ א ּתַ ַדְרּגָ דֹול ֲאדֹוֵנינו ּבְ יב ּגָ ִּדְכּתִ ל ָהָאֶרץ, ּ ְּדִאיהו ֲאדֹון ּכָ ִתיב . ּ ְּלֵעיָלא ָמה ּכְ
מֹות ִיְקָרא, ֵמַהאי ְקָרא ּמֹוֶנה ִמְסָפר ַלּכָֹכִבים ְלֻכָלם ׁשֵ ֵני ָעְלָמא ִמיֹוָמא . ּ ל ּבְ ִּאי ּכָ

ֵרי ָאָדם ׁשון ְלִמְמֵני ּכָֹכַבָיא, ְּדִאְתּבְ ּנְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָלא ַיְכִלין ְלִמְמֵני, ִּיְתּכַ בראשית (ּכְ

ּ וְספֹור ַהּכָֹכִבים ִאם ּתו)טו יה. ַּכל ִלְספֹור אֹוָתםּ ִתיב ּבֵ ִריך הוא ַמה ּכְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ מֹוֶנה , ְּ
מֹות ִיְקָרא ִּמְסָפר ַלּכָֹכִבים ְלֻכָלם ׁשֵ דֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב ּכַֹח . ַמאי ַטְעָמא. ּ יב ּגָ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ ּ

ַמָיא. 'ְוגֹו ָמה ְדֵלית ִמְסָפר ְלּכְֹכֵבי ׁשְ ּּכְ יה, ּ ר ִמּנֵ יה. ּּבַ ִתיב ּבֵ ּאוף ָהִכי ִאיהו ּכְ ּ ְּוִלְתבוָנתֹו , ּ
  .ֵּאין ִמְסָפר

א ֲחִזי ִתיב , ּתָ ְרָיין ', ּ ַהּמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם ְוגֹו)ישעיה מ(ּכְ ְלהו ַחָייִלין וַמּשִׁ ּּכֻ ּּ ּ
ָמא, ְּוֹכָכַבָיא ׁשְ ִריך הוא ַאִפיק לֹון ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ל ַחד ְוַחד, ְּ ַר, ּכָ ּע ֲאִפילו ַחדְוָלא ּגָ ָכל . ּ ּבְ

ְלהו ּּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ִדְרִקיִעין ּכֻ ּ ּּ ּ א ָעְלָמא, ּ ׁשָ ּמְ יִדין וְפִקיִדין ְלׁשַ ִּאְתְמנון ְנּגִ ּ ל ַחד ְוַחד , ּ ּכָ
ְדָקא ֲחִזי ֵליה ָכל ָעְלָמא. ּּכַ א ְזִעיָרא ּבְ ּבָ ְלָטא ָעֵליה ּכָֹכָבא וַמָזָלא, ְְוֵלית ָלך ִעׂשְ ְּדָלא ׁשַ ּ ּ ּ 

ְרִקיָעא ִריך הוא, ְּוַעל ַההוא ּכָֹכָבא ְמָמָנא ַחד, ּבִ א ּבְ ׁש ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּמֵ ְּדָקא ְמׁשַ ּ ּ ּ ל , ְּ ּכָ
ְדָקא ֲחִזי ֵליה   .ַּחד ְוַחד ּכַ

י ַעל ַהאי ָעְלָמא ׁשֵ ּמְ ְלהו ְמׁשַ ל ּכָֹכַבָיא ְדִבְרִקיִעין ּכֻ ּּכָ ּּ ל , ּ א ּכָ ׁשָ ּמְ ְּוֻכְלהו ְפִקיָדן ְלׁשַ ּ ּ
ּה וִמָלהִּמָל ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּלִאיּנון ִדּבְ ִאין, ּ ִבין ְוִאָלִנין וְדׁשָ ְּוָלא ַצְמִחין ְוָלא ְמַגְדִלין ֲעׂשָ ּ ,

ָרא ֵבי ּבָ ֵחיזו ְדּכָֹכַבָיא ְדָקא ַקְייֵמי ָעַלְייהו, ְוִעׂשְ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ ַאְנִפין, ּּ ְּוִאְתָחזון ָעַלְייהו ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ּ ,
ָמ ל ַחד ְוַחד ּכְ ּה ְדִאְתָחֵזי ֵליהּכָ ּ.  

ְרָיין ְדּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ּרֹוב ַמּשִׁ ּ יָתא ְדֵליְלָיא, ּּ ֵראׁשִ ְלהו ָנְפִקין ּבְ ּּכֻ ּ י ָחֵסר , ּ ְעּתֵ ַלת ׁשַ ַעד ּתְ
ר ְזִעיִרין. ְרִביָעא ן וְלָהְלָאה ָלא ָנְפִקין ּבַ ּמָ י . ִּמּתַ ְמׁשֵ ְלהו ָלא ְמׁשַ ְּוִאיּנון ּכָֹכַבָיא ּכֻ ּּ ּ

ְּוָלא ִאְתָחזון ְלַבָטָלה, ָלהְּלַבָט ל ֵליְלָיא. ּ י ּכָ ְמׁשֵ ִגין ְלַאְצְמָחא , ְּוִאית ּכָֹכַבָיא ְדָקא ְמׁשַ ּבְ
ל ִאיּנון ִמִלין ְדִאְתְפָקדו ָעַלְייהו ּוְלַגְדָלא ּכָ ּ ּ ּ ּ ּּ י ַעד ַפְלגות . ּ ְמׁשֵ ְּוִאית ּכָֹכַבָיא ְדָקא ְמׁשַ ּּ ּ

ְּוָצְמִחין וְמַגְדִלין, ֵליְלָיא יָתא ְדֵליְלָיאּ ֲעָתא, ּ ֵמֵראׁשִ ל ִאיּנון ִמִלין , ַעד ַהִהיא ׁשַ ּּכָ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1458דף [ -ּ

ְּדִאְתְפָקדו ָעַלְייהו ּ י ְזֵעיר ִמֵליְלָיא. ּּ ְמׁשֵ ֲהֵדי , ְּוִאית ּכָֹכַבָיא ְדָקא ְמׁשַ ְּדֵכיָון ְדִאְתָחֵזי ּבַ ּ
א ּבָ ָאה, ַּההוא ִעׂשְ ּאֹו ַההוא ְדׁשָ יה, ּ מוׁשֵ ִלים ׁשִ ִּמָיד ַאׁשְ ּ ַההוא ,ּ יר ּבְ ּ ְוָלא ִאְצְטִריך ַיּתִ ְ

ְּוָהא ִאיּנון ָלא ַקְייִמין ְלַבָטָלה. ֵליְלָיא ְייהו, ּ ּמוׁשַ ִלימו ׁשִ יָון ְדַאׁשְ ּּכֵ ּ ּ יר , ּ ָּלא ִאְתָחזון ַיּתִ
ַהאי ָעְלָמא   .ְּוַעְייִלין ְלַאְתַרְייהו, ּבְ

ִסְפָרא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה ִדְבֵני ֶקֶדם ּּבְ ל ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ַאְמֵרי ַע, ּּ , א''ג ע''ויחי רכ(ּל ּכָ

ְרִביָטא)ב''א ע''ויקרא רל ְרִקיָעא, ּ ְדׁשַ ְרִביָטא ּבִ ְדֵרי ׁשַ ְּדָקא ְמׁשַ ִבין ִאיּנון , ּ ַּאְמִרי ַדֲעׂשָ ּ
ַאְרָעא ֵּמִאיּנון ְדִאְקרון ַסֵמי ְדַחֵיי, ּבְ ּ ּ ּ ַאְרָעא, ּ חו, ְוַאְבִנין ַיִקיָרן ִאית ּבְ ְדָלא ְּוָזָהב ׁשָ ּט ִדְמּגַ

ְזֵעיר ַמִיין ְדַחְפָיא ָעֵליה, ּּגֹו טוֵרי ָרָמֵאי ּּבִ ְּוָלא ַחְפָיא ֶאָלא ְדָנִגיד ָעֵליה, ּ ּ ְלָטאן ַעל , ּ ְוׁשָ
ְרִביָטא ל ִאֵלין ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְדׁשַ ּּכָ ּּ ִגיַנְייהו, ּ ְדֵלי ִאֵלין ּבְ ּוְמּגַ ּּ.  

ּקוָנא וְגדוָלא ִדְלהֹון ְּוָכל ּתִ ּ ּ ְרִביָטא, ּ ֵחיזו ְוֹנְגָהא ְדַההוא ׁשַ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּבְ ּ ּ ְּדָקא , ּּ
ֵדר ַההוא ּכָֹכָבא ְּמׁשַ ל ִאיּנון ִמִלין, ּגֹו ְרִקיָעא, ּ ְדָלן ּכָ ְקָנן וִמְתּגַ ּוְכֵדין ִאְתּתַ ּ ּ ּ.  

  ]א''ב ע''דף קע -' בזוהר חלק [

א ְבֵני ָנׁשָ גֹון ְירֹוִקין ְוַקְס, ַמְרִעין ִאית ּבִ ֵלי. ִטיִריןּכְ ְּדַאְסָווָתא ִדְלהֹון ָלא ּתָ ֶּאָלא , ּ
ַחד ַמְרֶאה ְדַפְרְזָלא ָקִליל ָנִציץ ְלַעְייִנין יה, ּּבְ ָלא ּבֵ ּכְ ְּוִאית ֵליה ְלָמאֵריה ְדַמֵרע ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ .

ָייך )א שכיך''נ(ְוָלא  ְׁשַ ר ַההוא ַמְרֶאה ְלִסְטָרא ָד)א אתסי''ס( ּ ַהאי ַעד ְדַאְעּבַ ּ ּבְ ּ ּא וְלִסְטָרא ּ
ְרִביָטא, ָּדא ַגְווָנא ְדׁשַ יט ְנִציצו ְדָבָרק ְלַאְנפֹוי, ּּכְ ְּדיֹוׁשִ ּ ּ יטו ְדָבָרק ְדָקא , ּ ּוְבַההוא אֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ

ְלֵטי ָעַלְייהו ִאיּנון ּכָֹכַבָיא, ּאוף ָהִכי. ָּאֵתי ֵליה ַאְסָווָתא, ָנִציץ ְלַעְייִנין ל ִאיּנון ְדׁשַ ּּכָ ּ ּ ּ ,
ה ְדִאְתָחֵזיֵלית לֹון ּתִ ּמֶ ּּקוָנא וְגדוָלא ּבַ ּ ּ ְרִביָטא, ּ יטו ְדׁשַ ר ַההוא ְפׁשִ ּּבַ ּ ְתְקֵני, ּּ , ּוְבַהאי ִמּתַ

ֵחיזו ָגְוון )א''ב ע''דף קע(, ּּבְ ֵחיָלא, ּבְ ָמה ְדִאְתָחֵזי, ּבְ   .ּּכְ

ִפיר ִאיהו ְּוׁשַ ַגְווָנא ָדא, ּ ְּדָהא ּכְ א, ּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ִסְפָרא ִדׁשְ ָחְכְמָתא ְדַאְבִנין ,ָּרִמיז ּבְ ּ ּבְ
הֹון ֹנְגָהא ִדְנִציצו וְלִהיטו ְדּכָֹכַבָיא ְיִדיָען, ְיִקיִרן ְּדִאי ָחֵסר ִמּנְ ּ ּ ּ ּ ּ א ''ס(ְוָלא , ָּלא ְמַגְדִלין, ּ

ֵני לֹון ְלָעְלִמין)מתתקנין לעלמין ִריך הוא ְלִתּקוָנא ,  ְמַתּקְ א ּבְ ְּוֹכָלא ַאְתִקין קוְדׁשָ ּ ְּ ּ
ַהאי ,  ְלָהִאיר ַעל ָהָאֶרץ)בראשית א(ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ, ְּדָעְלָמא ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ּבְ ְּבְ ּ

ָנא ֵליה   .ָּעְלָמא ְלַתּקְ

ִתיב  ים)שמותכו(ּכְ ת ַחִמׁשִ יָת ַקְרֵסי ְנֹחׁשֶ ים ַקְרֵסי ָזָהב,  ְוָעׂשִ יָת ַחִמׁשִ , ּוְכִתיב ְוָעׂשִ
ַּמאן ְדָלא ָחָמא ִאיּנון ְקָר, ְוָתֵניָנן ָנאּ ּכְ ַמׁשְ ְרִקיָעא, ִסים ּבְ ָּלא ָחָמא ְנִהירו ְדּכָֹכַבָיא ּבִ ּ ּ ,

ִגין ִדְבַההוא ֵחיזו ּּבְ ּ ְווָנא, ּ ּוְבַההוא ּגַ הו, ּ ל ּבְ ּכַ ַּדְמָיין ְלָכל ַמאן ְדִאְסּתָ ּ ּ.  

ְרִקיָעא ְּדִאֵלין ַנְפֵקי ֵמַההוא ְרִקיָעא, ּכָֹכַבָיא ִאית ּבִ ְּדָכל ּכָֹכַבָיא ַאדוִקי, ּּ ּ ןּ ּמָ . ן ּתַ
קֹוִפין ַההוא ְרִקיָעא ִאית ְמָאה ַחלֹוִני ַמׁשְ הֹון ִלְסַטר ִמְזָרח, ּּבְ הֹון ִלְסַטר ָדרֹום, ִמּנְ ּוִמּנְ ּ .

  .ּוְבָכל ַחלֹוָנא ְוַחלֹוָנא ּכָֹכָבא ַחד
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1459דף [ -ּ

ְנִציצ ְרִקיָעא ָנִציץ ּבִ קֹוִפין ִדי ּבִ ִאיּנון ַחלֹוִנין וַמׁשְ א ָאִזיל ּבְ ְמׁשָ ְּוַכד ׁשִ ּ ְּוִאֵלין , ּוּּ
עו א ְוִאְצָטּבָ ְמׁשָ ָצא ֵמַההוא ְנִציצו ְדׁשִ ּּכָֹכַבָיא ַנְפֵקי ְלִאְתַנּצְ ּ ּ ּ ַגְווָנא , ּ ִּמְנהֹון סוָמִקין ּכְ

ת ַגְווָנא ְדָזָהב, ִּדְנֹחׁשֶ ּוִמְנהֹון ְירֹוִקין ּכְ ִּאֵלין סוָמִקין, ְּוַעל ָדא, ּ ים . ְּוִאֵלין ְירֹוִקין, ּ ַחִמּשִׁ
ים ַחלֹוִניןִּאיּנון ּבְ ִּאיּנון ַחִמּשִׁ ְּדִלְסַטר ִמְזָרח .  ַאֲחָרִנין)א וחמשים אינון באינון חלונין''נ(, ּ

ְּדִלְסַטר ָדרֹום ִאיּנון סוָמִקין, ִּאיּנון ְירֹוִקין ּ ּ ָנא, ּ ּכְ הו ִאְתֲאָחד ִסיוָמא ְדַמׁשְ ּּבְ ּ ּּ.  

ָכל ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְדַנְפֵקי ֵמַההוא ְרִקיַע ּּבְ ּ ֵליְלָיא,ּ ְוַנְצֵצי , ּ ִמְתָעְרֵבי ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ּבְ
ַהאי ָעְלָמא ְלֵטי ּבְ ת. ּוְמַלֲהֵטי ְוׁשַ ְקָנן , ִמְנהֹון ַעל ָזָהב ְיַרְקָרק, ִמְנהֹון ַעל ְנֹחׁשֶ ְוִאְתּתַ

ְדָלן ַעל ֵחיָלא ִדְלהֹון ּוְמּגַ ּ.  

כ ְלֵטי ּבְ א ְנקוִדין ''ִּאֵלין ּכָֹכַבָיא ׁשַ ּה וַפְלּגָ ֲעָתא, ְּדֵליְלָיאּ ְּדִאיּנון ִרְגֵעי ׁשַ ְּוִאיּנון , ּ
ת ְדִאיּנון סוָמֵקי ְוַלֲהֵטי ְוַנְצֵצי ְדֵלי ְנֹחׁשֶ ִּדְמּגַ ּ ּ ָלת ִזְמִנין ְנִציצו ְלִסְטָרא . ּ יטו ּתְ ְּוַכד אֹוׁשִ ּ

ַבע, אֹו ֲחֵמׁש, ְּדִמְזָרח ין ִיִיתון ַעל ַההוא ִסְטָרא, אֹו ׁשֶ ַּמְלֵכי ַעּמִ ל ֻעְתָרא ְוַדֲהָבא ְוָכ, ּ
ָלק ֵמַההוא ִסְטָרא ִּיְסּתַ ֵרין, ְּוִאי ְנִציצו ַחד. ּ ע, ּתְ ית, ַאְרּבַ ַתר ָדא, ׁשִ ָּדא ּבָ ֵאיָמָתא , ּ

ּוַפֲחָדא ִיפֹול ֵרי ַעל ַההוא ִסְטָרא, ּ ִכיך. ְּוִיׁשְ ִטיׁש ְנִציצו ְוׁשָ ְּבָ ִכיך, ּ ִטיׁש ְנִציצו ְוׁשָ ְּבָ ּ ,
ֲערו ְקָרֵבי ַההוא ִזְמָנא)א בעלמא בההוא סטרא''ד(, ּא ִיְתַעִבידוְוָל, ִּיּתְ ּ ְדָהא ּבְ ִּאְתֲערוָתא , ּ

ִריך הוא א ּבְ ּהוא ְלֵעיָלא ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ ין, ּ ַאר ַעּמִ ְלִטין ַעל ׁשְ ִאיּנון ְמָמָנן ְדָעְלָמא ְדׁשַ ּּבְ ּ ּ ,
ִסְטָרא ַאֲחָרא ַגְווָנא ָדא ּבְ   .ְּוֵכן ּכְ

ֵמיה ִדי ֱאָלָהא ְמָבַרך ִמן ָעְלָמא ְוַעד ָעְלָמא ִדי )בדניאל (, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ֶלהֵוא ׁשְ ּ ְּ

א ִדיֵליה ִהיא ָּחְכְמָתא וְגבוְרּתָ ּ ּ ֵנא ִעָדַנָיא ְוִזְמַנָיא. ּ ְּוהוא ְמַהׁשְ ּ ְרׁשוֵתיה. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ,
א יה ַקִדיׁשָ ְּוַאִפיק ְלַעּמֵ ּ ֵּמֵחיָלא וְרׁשוָתא ְדּכָֹכַבָיא , ּ ּ ּ ּוַמָזֵליּ ִגין ְדִאיּנון ַטֲעָוון ַאֲחָרן ְוָלא , ּ ּּבְ ּ
ִאֵלין חוָלָקא ְדַיֲעֹקב ּּבְ ּ י ִאם , ּ יֹוֵצר ַהּכֹל הוא)ירמיה י(ּכִ   .ּ ּבְ

ל ִאֵלין ְרִקיִעין, ָּרִקיַע ִאית ְלֵעיָלא ַפְנָקא , ְּוִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז, ַּעל ּכָ ְּוחֹוָתָמא ְדגוׁשְ ּ ּ
ְל ָנא ׁשַ ּכְ ָנא, ָטא ַעל ַהאי ָרִקיַעְּדַמׁשְ ּכְ ְּוַהאי ָרִקיַע ִאְקֵרי ִאָדָרא ְדַמׁשְ ל , ּ ּוְבַהאי ָרִקיַע ּכָ
ִּאיּנון ַחלֹוִנין ְטָרא ָדא, ּ ְטָרא ָדא, ִּמּסִ ּוִמּסִ ָנא, ּ ּכְ ל ִאיּנון ִסדוִרין ְדַמׁשְ ְּוָאִחיד ּכָ ּ ּ ית . ּ ׁשִ

ּ ַחלֹוִנין ִאיּנון ַרְבְרִבין ַעל)ב''ג ע''בלק קפ( ְלהוּ ּ ּכֻ ְלָטא ָעַלְייהו, ּ   .ְּוַחד ָסִתים ְלׁשַ

ּוֵביה ָנְפָקא ּכָֹכָבא ֲחָדא, ִאְקֵרי ַחלֹון ָזֳהָרא, ַחלֹוָנא ַחד יֵמי ַי, ּ ְוָדא , ד''ְּדִאְקֵרי ְלַחּכִ
ְלָטנוָתא ִדיהוָדה ׁשֻ א ּבְ ך ְלַתּתָ ִּאיהו ִהּתוָכא ְדָקא ְמַהּתֵ ּ ּ ּ ּ ָּלאו ְדִאית ֵליה חוָלָקא ּבֵ. ְּ ּ , ּיהּ

הו ָרֵאל חוָלָקא ְוַאֲחָסָנא ּבְ ָבִטין ְדִיׂשְ ְּדָהא ֵלית ַלּשְׁ ּ ּ ְלָטא ַעל , ּ ְבָטא ִדיהוָדה ׁשַ ֶּאָלא ׁשִ ּ ּ
ְּוָלאו ִאיהו ָעֵליה, ַהאי ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ַתר קוְדׁשָ ֵני ְיהוָדה ָאְרַחְייהו ִמּבָ ְּוַכד ַאְסטו ּבְ ּ ּ ּ ַתר ַחלֹוָנא , ְּ ָּאְזלו ְלִמְנַדע ּבָ ּ
ין)א דהא ידע''ס(ְּוָאְמרו . ְוַהאי ּכָֹכָבא, אָּד ַאר ַעּמִ ח ִלׁשְ ּ ְדַהאי ְיָדא ְדָקא ְמַנּצַ יב , ּ ִּדְכּתִ

יה  ֹעֶרף אֹוְיֶביך)בראשית מט(ּּבֵ ָ ָיְדך ּבְ א וֻפְלָחָנא, ָ ּמוׁשָ ְּוָאְזלו ֲאַבְתֵריה ְוַעְבדו ֵליה ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ,
ִתיב ֵעיֵני ְיָיּ ַוַיַע)מלכים א יד(, ְּוַעל ָדא ּכְ   .'ּׂש ְיהוָדה ָהַרע ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1460דף [ -ּ

  ]ב''ב ע''דף קע -' בזוהר חלק [

ָען ֲחֵמׁש ֶאְצּבְ יט ַחד ָיד ּבַ ד ָנִפיק ָפׁשִ ַההוא ַחלֹון, ַּהאי ּכָֹכָבא ּכַ דף (. ָּנִהיר ְוָנִציץ ּבְ

ין )ב''ב ע''קע ָּמאֵריהֹון ְדקוְסִמין ְוֲחְרׁשִ ִגין ִדְבׁשַ, ַּדֲחֵלי ֵמַהאי ֲאָתר, ּ ְלָטאּּבְ , ֲּעָתא ְדַהאי ׁשַ
ֵלי ְלּבְ ין ִמְתּבַ ְלהו ְקָסִמין ְוֲחְרׁשִ ּּכֻ יַדְייהו, ּ   .ְּוָלא ַאְצַלח ּבִ

יָמא ֵּהיך ַיְדֵעי ֵליה, ּהֹוִאיל ְוִאיהו ַהאי ָרִקיַע ְטִמיָרא, ְוִאי ּתֵ ֶּאָלא ִסיָמָנא ִאית לֹון . ְ
ְלָטא ּכָֹכָבא ָדא, ְלַבר ְּוַיְדֵעי ְדָהא ׁשַ יהְוַדֲח, ּ ִדיר ִמּנֵ יֵדיהֹון, ֵּלי ּתָ ִּאיּנון , ְוָלא ַאְצַלח ּבִ

ין א. ְקָסִמין ְוֲחְרׁשִ ִני ָנׁשָ יה ּבְ ְּוַעל ָדא ִאית ִזְמִנין ְדַאְצָלחו ּבֵ ּ ּ ְּוִאית ִזְמִנין ְדָלא ַאְצָלחו , ּ ּ
יה ין ִמְתַמֲעֵטי ֵמָעְלָמא. ּּבֵ ּוְבִגין ָדא ִאיּנון ָמאֵרי קוְסִמין ְוֲחְרׁשִ ּ ּ ִגין ְדָלא ַיְדִעין ,ּ ּ ּבְ

יַדְייהו, ִעָקָרא ד ָחָמאן ְדָלא ַאְצַלח ּבִ ּּכַ ְּוַעל ָדא ִאיּנון ַקְדָמֵאי ֲהוֹו ַיְדֵעי. ּ ָלן , ּ ּכְ ּוִמְסּתַ
ַההוא ִסיָמָנא   .ְּדָקא ַיְדֵעי, ְּלַבר ּבְ

ְנָייָנא ַגְווָנא ְד, ִּאְקֵרי ַחלֹון טוְפָרא, ַחלֹוָנא ּתִ ִגין ְדִאיהו ּכְ ּּבְ ּ ּוֵביה ָנְפָקא , ּטוְפָראּ ּ
יִמין ִצְפעֹון, ּכָֹכָבא ַחד א , ְּדִאְקֵרי ְלַחּכִ ֵריׁשָ ִדיָנא ּבְ יף ּבְ ּקִ ׁשוְלָטָנא ּתַ ְלָטא ּבְ ְּדָהא ָדא ׁשַ ּ ּ

ִמין ְלָקְטָלא, ְוַזְנָבא ִצְפעֹון ּכָ   .ִּאית ֵליה ּכְ

ית ֵמָאה ֶאֶלף ִרּבֹוא רוִחין, ֵּמַההוא ַחלֹון ְלִטין ַעל ִאיּנון טוְפִרין ִדְבֵני ְּד, ַּנְפֵקי ׁשִ ּׁשַ ּ ּ
א ְלָיא, ָנׁשָ ִאְתּגַ ד ִאְזַדְרָקן ּבְ ין וְקָסִמין. ּּכַ ַהאי ַעְבֵדי ֲחָרׁשִ ל ִאיּנון ְדַיְדֵעי לֹון, ּּבְ ּּכָ ּ .

ְלָטא ֲעָתא ְדַהאי ּכָֹכָבא ׁשַ ַהִהיא ׁשַ ל ִאיּנון ְדַזְרֵקי טוְפֵרי, ּּבְ ּּכָ ּ ַעְבֵדי  אֹו )א אי עביד''ס(, ּ
הֹון ין ּבְ ִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ֲחָרׁשִ יַדְייהו ְדִאיּנון ְדַעְבֵדי לֹון, ּגָ ין ּבִ ְּוָסִליק ֲחָרׁשִ ּ ּ ּ.  

ִליָתָאה ָנא, ַחלֹוָנא ּתְ ּוֵביה ָנְפָקא ּכָֹכָבא ֲחָדא, ִאְקֵרי ַחלֹון חֹוׁשְ א ''ְוִאְקֵרי ִנְגָה, ּ
ְּדבוִסי ּיהו ְנִציצו ְדָנִציץ ַהאי ִא)א דבוציני''נ(, ָנא''ּ ּ ל רוָחא, ּ ְּוַקְייָמא ַעל ּכָ ְוַנְייָחא , ּ

יְזבוָתא  יה)א וטיבותא''נ(ְּוׁשֵ ַלל. ּ ּבֵ יה ִקְטרוָגא ּכְ ֵּלית ּבֵ ְלָטא, ּ ד ִאיהו ׁשַ ל ַנְייָחא, ּּכַ , ּכָ
ָעְלָמא ְלָטא ּבְ ָעְלָמא, ְּוָכל ְנִהירו ׁשַ ִליט ּבְ ְבָעא ְוֹכָלא ׁשַ ְלָוה ׂשָ ּׁשַ ּ.  

ִביַע, לֹוָנא ְרִביָעָאהַח ִּאיהו ַחלֹון ְדִאְקֵרי ּגְ ּוֵביה ָנְפָקא ּכָֹכָבא ַחד, ּ יִמין , ּ ְּדִאְקֵרי ְלַחּכִ
ּכֹול ַהּכֶֹפר ּכֹול, ֶאׁשְ ֶאׁשְ ִגין ְדָהִכי ָנִפיק ּכְ ּכֹוָפָרא, ּּבְ ֲעָנִבין ּבְ ַהאי , ָנִציץ ְנִציִצין ּכַ ּבְ

ָע ַער ּבְ ָערו ְדַרֲחֵמי ִאּתְ ִּאּתְ ָעְלָמא, ַּמְרִחיק וַמְקִריב, ְלָמאּ יאו ּבְ יִאין ַאְסּגִ ֵני . ּּתֹוָלִדין ַסּגִ ּבְ
ד ִאְצְטִריכו ָדא ְלָדא ָּעְלָמא ָלא ַקְפֵדי ּכַ ּ ָעְלָמא, ּ ַער ּבְ ָלָמא ְוֶחְדָוה ִאּתְ   .ׁשְ

ָאה ֵאר, ַחלֹוָנא ֲחִמיׁשָ ִּאיהו ַחלֹון ְדִאְקֵרי ּבְ ַּעל ִדי ּכָֹכָבא ְדָנִפיק ּבֵ, ּ ָעאל ְוָנִפיק , ּיהּ
ְדִלי ִאיב ּכַ ִכיך ְלָעְלִמין, ּׁשָ ֹאַרח ְקׁשֹוט. ְָלא ׁשָ א ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם ּבְ יֵמי ִלּבָ ַהאי ַחּכִ , ּבְ

ִקיוָמא ִגין ְדָלא ָקִאים ּבְ ּּבְ ִכיך ְלָעְלִמין, ּּ ְרַמְייהו. ְְוָלא ׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְתַדֲחָקן ּגַ ּ ְּלַעְייָנא , ּ
ַהאי ֲאָת ּוְלֵמיַדן ִדיָנא, רּבְ ּ.  

יָתָאה ּתִ ִּאיהו ַחלֹון ְדִאְקֵרי ֹנְגָהא, ַחלֹוָנא ׁשְ יה ּכָֹכָבא ַחד, ּ ְזרֹון, ְּוָנְפָקא ּבֵ , ְּדַאְקִרין ּגִ
ְלָטא ִגין ְדַכד ַהאי ׁשַ ִדיָנא, ּּבְ ְזִרין, ָעְלָמא ָקִאים ּבְ ה ּגִ ין, ְוַכּמָ ה עֹוָנׁשִ ּוְבָכל יֹוָמא , ּוְבַכּמָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1461דף [ -ּ

ְזִרין ַעל ָעְלָמאְויֹוָמא ן ּגִ ְּוַעד ָלא ְיַסְיימון ִאֵלין, ּ ִמְתַחְדׁשָ ּ ְוַהאי , ָּהא ַאֲחָרִנין ִמְתַחְדִשין, ּ
ָעְלָמא ך ּבְ ל ּכַ ְלָטא ּכָ   .ְָלא ׁשַ

יָחא ְֲאָבל ָסמוך ְליֹוֵמי ְמׁשִ לֹוט ַהאי ַחלֹוָנא, ּ ַהאי ּכָֹכָבא, ִיׁשְ ְּוַעל ָדא . ַעל ָעְלָמא, ּבְ
ְלטון  ין ַעל ָעְלָמאִּיׁשְ יׁשִ ין, ֵּחיָון וַמְרִעין ּבִ יׁשִ ַתר ָדא, ְּוִיְתַחְדּתון ִזיִנין ּבִ ָּדא ּבָ ָרֵאל , ּ ְוִיׂשְ

ָעקו ְּוַכד ִיְתַדֲחקון ּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדָגלוָתא. ְּיהֹון ּבְ ּ ּ ִריך הוא ְנִהירו , ּ א ּבְ ֵדין ַיְנֵהר לֹון קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ

לון ַמְלכו, ִּדיָמָמא ִּויַקּבְ י ֶעְליֹוִניןּ ֵטל ַמְלכוָתא ִמיָדא ְדֲעְמִמין עֹוְבֵדי , ָּתא ַקִדיׁשֵ ְּוִיְתּבַ ּ ּ ּ
ָרֵאל, ּכֹוָכִבים ְלטון ָעַלְייהו ִיׂשְ ְּוִיׁשְ   .'ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ְוגֹו)ישעיה ל(ְּוִיְתַקֵיים , ּ

ָכל ָעְלָמא ִביָעָאה ִיְתְפַתח ּבְ ּוְכֵדין ַחלֹוָנא ׁשְ ּיֵליה ִאיהו ּכָֹכָבא ְדַיֲעֹקבְּוֹכָכָבא ִד, ּ ּ ּ ,
ְלָעם ְּוַהאי ִאיהו ְדָקָאַמר ּבִ ּ ָדַרך ּכָֹכב ִמַיֲעֹקב)במדבר כד(, ּ ְ א ''נ(ְּוֹכָכָבא ָדא ְיֵהא ָנִהיר , ּ

ִעין )לילין' יומין וד' ד יָחא)וארבעין לילין( .יֹוִמין )א''ע' ח( ַאְרּבְ א ְמׁשִ ֵלי ַמְלּכָ ,  ְוַכד ִיְתּגְ
ין ְדָעְלָמאְוִיְתּכַ ל ַעּמִ יָחא ּכָ א ְמׁשִ י ַמְלּכָ ׁשון ְלַגּבֵ ּּנְ יב, ּ ֵדין ִיְתַקֵיים ְקָרא ִדְכּתִ ּּכְ ישעיה (, ּ

בֹוד)יא ים ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשו ְוָהְיָתה ְמנוָחתֹו ּכָ ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ י ֲאׁשֶ ּ ׂשֶֹרׁש ִיׁשַ ּ.  

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ַלְיָלה ְו)איוב לה(, ָּפַתח ַרּבִ י נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ּלא ָאַמר ַאֵיה ֱאלֹוַה ֹעׂשָ ּ ּ .
ַמר ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ י, ּ ֵעי ֵליה, ֲאָבל עֹוׂשָ י ִמּבָ י, ּעֹוׂשִ ָמא . ַמאן עֹוׂשָ ֶּאָלא ׁשְ

ִליל ִאיהו ְדִאְתָחֵזי הוא וֵבי ִדיֵניה ָמא ּכָ ְּדֱאלֹוַה ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ִלים ִאיה. ּ ָמא ׁשְ ְּדָכִליל ְדַכר , ּוָּדא ׁשְ ּ
א י''ל ו''א: ְּונוְקּבָ ך עֹוׂשָ ְה וְבִגיִני ּכַ ּ.  

  ]א''ג ע''דף קע -' בזוהר חלק [

ַלְיָלה ִגין ְדָדא ִאיהו ְדָקא , ּנֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ּּבְ ּ א )א''ע ע''ק(ּ י ַמְלּכָ ִדיר ְלַגּבֵ ַחת ּתָ ּבַ  ְמׁשָ
ָלָמא ִדיֵליה ִּדׁשְ ּ ַגְווָנא ְדבוִציָנא, ּ ּּכְ ִדירּ ִכיך ּתָ ְ ְדָלא ׁשָ ָלא ְנהֹוָרא ֶחְדָוה , ּ ִגין ְלַקּבְ ּבְ

ִגיאות , ִּעָלָאה ֶּחְדָוה ִדיֵליה )א''ג ע''דף קע(ִּמּסְ ַלְיָלה. ּ ְּוַעל ָדא נֹוֵתן ְזִמירֹות ּבַ ּ.  

ְרִקיָעא ל ִאיּנון ּכָֹכַבָיא ְדָקא ְמָנֲהָרן ּבִ ּּכָ ָחן ְלקוְדׁשָ, ּ ּבְ ְלהו אֹוָדאן וְמׁשַ ּּכֻ ּ ּ ִריך הואּ ּא ּבְ ְ ,
ְרִקיָעא ָכל ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתָחזון ּבִ ּּבְ ּ ִגין ְדַמְלֲאֵכי ִעָלֵאי, ּ ּּבְ ָחן , ּ ּבְ ְלהו אֹוָדאן וְמׁשַ ּּכֻ ּ ּ

מורֹות מורֹות ַאׁשְ ַּאׁשְ י ְדַהְוי ֵליְלָיא, ּ ְתַלת ַפְלּגֵ ּּבִ ּ.  

ה ִסְטִרין ּמָ ן ּכַ ֵליְלָיא ִאְתַפְלּגָ יָתא ְד. ּּבְ ֵראׁשִ ך, ֵליְלָיאּּבְ ד ָרַמׁש ֵליְלָיא ְוִאְתֲחׁשָ ּכֹל , ְּכַ
ין יׁשִ ין ְוִזיִנין ּבִ יׁשִ ִּאיּנון רוִחין ּבִ ּ ָכל ָעְלָמא, ּ ְטֵטי ּבְ ְדָרן ְוְמׁשַ ְלהו ִמְתּבַ ּּכֻ ּ ּ ת . ּ ְּוִאְתַפְרׁשַ

א, ִסְטָרא ַאֲחָרא ל ִאיּנון ִסְטִרין ַקִדיׁשִ, ְּוָתְבֵעי ָאְרֵחי ְדֵבי ַמְלּכָ ִּמּכָ   .יןּ

ַער יָון ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאּתְ ּּכֵ ֵני ָעְלָמא ַטֲעֵמי ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּ ל ּבְ  )א דשינה''נ(, ּּכָ
מֹוָתא ין ּבְ ּתִ ְלָטא ָעַלְייהו, ַחד ִמׁשִ א ִמְלֵעיָלא. ְּוׁשַ יָון ִדְמָסֳאבו ִאְתָפְרׁשָ ֵדין ּכֵ ּּכְ ּ ּ ּ ְלָטא , ּ ְוׁשַ

א א ְלַתּתָ ֵדין ִא, ְוַנְחּתָ ִריך הואּכְ א ּבְ ָחא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ְרָיין ְלׁשַ ַלת ַמּשִׁ ן ּתְ ְּתָפְרׁשָ ּ ְּ ְתַלת , ּ ּבִ
ַהאי ַחְבַרָיא, ּ ְדֵליְלָיא)א מטרין''נ(ִסְטִרין  ָמה ְדִאְתֲערו ּבְ ּּכְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1462דף [ -ּ

ִריך הוא א ּבְ ִחין ְלקוְדׁשָ ּבְ עֹוד ְדִאיּנון ְמׁשַ ּּבְ ּ ּ ְטָט, ְּ ִּסְטָרא ַאֲחָרא ַאְזָלא וְמׁשַ אּ , א ְלַתּתָ
ָכל ִסְטֵרי ָעְלָמא ן, ּבְ ּמָ ר ִמּתַ ָּלא ַיְכִלין ִאיּנון ְלִאְתַייֲחָדא , ְּוַעד ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִאְתַעּבָ

ָמאֵריהֹון   .ּבְ

יִמין א, ַמְלֲאֵכי ֶעְליֹוִנין, ָרָזא ְלַחּכִ ָרֵאל ְלַתּתָ ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִיׂשְ ְלהו ָדֲחֵקי ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ .
ָמאֵריהֹוןַמְל ָעאן ְלִאְתַייֲחָדא ּבְ ד ּבָ ָּלא ַיְכִלין ַעד ְדַדְחָיין ָלה ְלַבר, ָּאִכין ִעָלִאין ּכַ ָמה . ּ

י, ַּעְבִדין ין ִרּבֹוא ְדַמְלֲאֵכי ַקִדיׁשֵ יּתִ ין ׁשִ ַּנְחּתִ ֵני ָעְלָמא, ּ ל ּבְ יָנָתא ַעל ּכָ ַּוֲאִפילו ׁשֵ יָון , ּ ּכֵ
א ְּדָקא ַדְח, ְּדִאיִהי ַנְחּתָ ָּיין ָלה ְלַברּ יָנָתא, ּ ַהִהיא ׁשֵ ל ָעְלָמא ָדא ּבְ ְּוָיֲהֵבי ָלה ּכָ ֵדין , ּ ּכְ

ְלָטא ָעַלְייהו ה, ִּאיִהי ׁשַ ִלין ִמְסֲאבו ִמיּנָ ּוְמַקּבְ ּ ְלחֹוָדָהא. ּ ָרֵאל ּבִ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ר ּבְ ְּדָלא , ּּבַ
ן)ב''מ ע''ק( ּמָ ְלָטא ּתַ א .  ׁשַ יָון ְדִאיִהי ִאְתָפְרׁשָ ּּכֵ ְייהוּ ָחן , ָעאִלין ְלָקֵמי ָמאִריהֹון, ִּמּנַ ּבְ ּוְמׁשַ

  .ְּואֹוָדאן ָקֵמיה

א ָרֵאל ְלַתּתָ ַגְווָנא ָדא ִיׂשְ ָמאֵריהֹון, ּּכְ ַּעד ְדַדְחָיין ְלַההוא , ָלא ַיְכִלין ְלִאְתַייֲחָדא ּבְ ּ
ְייהו ה ְדִאְתַעְסַקת, ִּסְטָרא ַאֲחָרא ִמּנַ ּמָ ְּוָיֲהֵבי ָלה חוָלָקא ּבְ ּ י , ּ וְלָבַתר,ּ ִּאיּנון ִמְתָקְרֵבי ְלַגּבֵ

א, ָמאֵריהֹון ַכח ְמַקְטְרָגא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ   .ְּוָלא ִאׁשְ

א יַנח ְלַתּתָ יָמא ּתִ ן, ְוִאי ּתֵ ּמָ ֲּאָבל ְלֵעיָלא ַמאי ִקְטרוָגא ּתַ ֶּאָלא ְלֵעיָלא. ּ ִגין ְדִאיהו , ּ ּּבְ ּ
ְּוִאיּנון רוִחין ַקִדיׁשִ, ּרוַח ְמַסֲאָבא ּ יַנְייהו, יןּ ְדֵרי רוָחא ְמַסֲאָבא ִמּבֵ ַּעד ִדְמׁשַ ּ ּ ָלא ַיְכִלין , ּ

י ָמאֵריהֹון א ּגֹו ְמַסֲאָבא, ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ְּדָהא קוְדׁשָ ַגְווָנא . ָלא ִמְתָעֵרב ְלָעְלִמין, ּ ְוֵכן ּכְ
א, ָּדא ָרֵאל ְלַתּתָ אוִמין עֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים וַמ, ִיׂשְ ָּלא ִמְתָעְרִבין ּבְ ָּזלֹות ְדָעְלָמאּ ּוְתֵרין . ּ

ִאין, ִסְטִרין א, ִּעָלִאין ְוַתּתָ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ְעָיין ְלָקְרָבא ְלַגּבֵ ד ּבַ ַּדְחָיין ָלה ְלַבר, ּּכַ ּּ.  

ד ָעִיִיל ֵליְלָיא, ְּוַעל ָדא ין ִעָלִאין, ּכַ ּוַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ּ ְדָרן ׁשוִרין ׁשוִרין , ּ ד ִמְסּתַ ּּכַ ּ ּ
י ָמאִריהֹון)א לשבחא''נ(א ְלָקְרָב ַקְדִמיָתא,  ְלַגּבֵ ַּדְחָיין ֵליה ְלַההוא ִסְטָרא ְלַבר ּבְ ּ ּוְלָבַתר , ּּ

א קוְדׁשָ כד עייל ליליא כל רוחין בישין וזינין בישין ורוחי , א ועל דא''נ(. ָּעאִלין ּבְ
  .)מסאבי אתדחיין לכר ושמשי מלכא עיילין לגו קדשא

א יבוָתאַּדֲהוֹו ֵלי, ְלַמְלּכָ ַחד ּתֵ ּה ֲאָבִנין ַיִקיִרין ּבְ קוְסְטרֹוי, ּ ְלָפא ּבְ ִּמְתּגַ א . ּ ְּוַההוא ַמְלּכָ
ים ל ַמאן ְדָבֵעי. ֲהָוה ַחּכִ ִגין ְדָלא ִיְתָקֵרב ּכָ ּּבְ יבוָתא ַדֲאָבִנין ַיִקיָרן , ּ י ַההוא ּתֵ ְּלַגּבֵ ּ ּ

ן ָלן ְדַתּמָ ּוַמְרּגְ ָחְכָמֵתיה, ּ יָפאַחד ִחְוָיא ּתַ, ָּנַטל ּבְ יבוָתא, ּקִ ִריך ֵליה ָסֲחָרֵניה ְדַההוא ּתֵ ְּוּכָ ּ ּ ּ ּ ְ ,
יבוָתא י ּתֵ ל ַמאן ְדָבֵעי ְלאֹוָשָטא ְיֵדיה ְלַגּבֵ ּּכָ ּ ָּהא ִחְוָיא ָדִליג ָעֵליה, ּ   .ְּוָקִטיל ֵליה, ּ

א א, ַחד ְרִחיָמא ֲהָוה ְלַמְלּכָ ֵעי ְלָאֲעָל, ָּאַמר ֵליה ַמְלּכָ ל ִזְמָנא ְדַאּתְ ּבָ א ּּכָ
ֵתיבוָתא א ּבְ ׁשָ ּמְ ּתַ ּוְלִאׁשְ י ַההוא ִחְוָיא, ּ ך ְוַכך ְלַגּבֵ ֲעִביד ּכַ ּּתַ ְ יבוָתא, ְ ח ּתֵ ׁש , ְּוִתְפּתַ ּמֵ ּוְתׁשַ

ְגִניִזין ִדיִלי ִריך הוא. ּּבִ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכַ ְּ א, ְ ִריך ִחְוָיא ָסֲחָרִניה ְדֻקְדׁשָ ּּכָ ּ ָאָתאן ַמְלָאִכין , ְ
אִּעָלִאין ְלָאָעָלא ּגֹו ן,  ֻקְדׁשָ ּמָ יה, ָהא ִחְוָיא ּתַ ֲאָבא ּבֵ ואי תימא זה אכולהו (. ְּוַדֲחֵלי ְלִאְסּתָ

  )ואשא לא מקבלא מסאבא, אשא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1463דף [ -ּ
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א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט)תהלים קד(ּכְ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות ְמׁשָ ה ַמְלָאָכיו , ּ עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ
ְרָתיו ֵאׁש לֵהט. ּין ַמְלָאִכין ְדַקְייִמין ְלַברִּאֵל, ּרוחֹות ִּאֵלין ַמְלָאִכין ְדַקְייִמין ְלגֹו, ְמׁשָ ּ ,

ִּאיהו רוָחא ִמְסֲאבו ּ ְּוִאיּנון רוַח, ּ ָדא. ּ רוַח ָלא ָעִיִיל ָדא ּבְ ּרוַח ּבְ ּ רוַח . ּ ּרוַח ִמְסֲאבו ּבְ ּ ּ
א ָלא  ָד )ב''ג ע''דף קע(ֻקְדׁשָ ך ִאיּנון ְדִאְקרון רוַח. אִּאְתָעְרֵבי ָדא ּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּ ּ ָלא ַיְכִלין , ְּ
ִגין ַההוא רוָחא ִמְסֲאבו, ְלַאֲעָלא ְלגֹו ּּבְ ּ ִּאיּנון ִדְלגֹו. ּ ְּוַההוא ֵאׁש ָדֵחי , ִּאיּנון ֵאׁש, ּ ּ

ְּלַההוא ִמְסֲאבו ְדָלא ָעֵייל ְלגֹו ּ ך ּכָֹלא ַדְחָיין ֵליה ְלַבר ְלִמ. ּ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּּ ּ ְּדָלא ִיְתָעַרב , ְּסֲאבוְ
ֲהַדְייהו ִריך הוא, ְּוַעל ָדא. ּּבַ א ּבְ ָחן ֵליה ְלקוְדׁשָ ּבְ ַּמְלֲאֵכי ִעָלֵאי ָקא ְמׁשַ ּ ְּ ַתר ְדַדְחָיין , ּ ּּבָ

ֵּליה ְלִמְסֲאבו ְלַבר ּ.  

ֵליְלָיא מורֹות ִאיּנון ּבְ ַלת ַאׁשְ ּּתְ ְרָיין, ּ ַלת ַמּשִׁ ְּדָקא ִמְתַפ, ָלֳקְבֵליהֹון ּתְ ָחא ּ ּבְ ְּלֵגי ְלׁשַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַמר, ְּ ָמה ְדִאּתְ ְּוַעל ָדא ַהאי ִרּבֹון ְדֻכְלהו. ּּכְ ּ  )א כינור''נ(ִּאיהו ִנר , ּּ

ִכיך ְלָעְלִמין ְְדָדִוד ְדָלא ׁשָ ּ א ִעָלָאה, ּ ח ֵליה ְלַמְלּכָ ּבַ ִדיר אֹוֵדי וְמׁשַ ֶּאָלא ּתָ ּּ ְּוַעל ָדא , ּ
ָלְיָלה נֹוֵתן ְז)איוב לה(   .ִּמירֹות ּבַ

 ] בשנה131יום [סדר הלימוד ליום יג שבט 

י, ָּדָבר ַאֵחר ְּולא ָאַמר ַאֵיה ֱאלֹוַה עֹוׂשָ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ א , ּּכְ ּתָ ִגין ְדָהא ֵמֵעיָלא וִמּתַ ּּבְ ּּ
ר ָנׁש ִליל ּבַ ֵרין ִסְטִרין, ְוִאְתָעִביד, ִאְתּכְ ָמה ְדִאיהו ּגוָפא ִמּתְ ּּכְ ּ אִּמּגֹו ְד, ּ ּאוף , ַּכר ְונוְקּבָ

ִליל. ָּהִכי רוָחא ּרוַח ִאיהו ּכָ א, ּ ִּמּגֹו ְדַכר ְונוְקּבָ ְגִליפֹוי. ּ ר ָנׁש ּבִ ן ּבַ ּקַ , ְּוַעל ָרָזא ְדָנא ִאְתּתָ
גוָפא ְורוָחא ּּבְ ָרָזא ָדא. ּ ִליל ּבְ ּוְבִגין ְדִאיהו ּכָ ּ ּ ּוְבעֹוָבָדא ָדא, ּ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ַּעל ָדא , ּּכְ

ִתיב )יודא( ַמר)בראשית א(, ּכְ ְדמוֵתנו ְוָהא ִאּתְ ַצְלֵמנו ּכִ ה ָאָדם ּבְ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ.  

ֵליְלָיא ָהא ַאָמְרּתְ יָתא ְדֵליְלָיא, ּבְ ֵראׁשִ ְּדָהא ּבְ ין ִמְתָעֵרי , ּ יׁשִ ל ִאיּנון ִזיִנין ְורוִחין ּבִ ּּכָ ּ
ָעְלָמא ֵּהיך ִאיהו ָיִכיל ְלֶמֱהֵוי, ּבְ ֵניָנן, ְּדִאי ָהִכי, ְ ל ָהֵני , ָהא ּתָ ְּדִמְסְטָרא ְדָצפֹון ַנְפֵקי ּכָ ּ

ין יׁשִ ַאְמָרת , ִזיִנין ּבִ ַפְלגות ֵליְלָיא)א ואתמר''ס(ְוִאּתְ ַער רוַח ָצפֹון ּבְ ּ ְדַכד ִאּתְ ּ ֵדין , ּ ְּדָהא ּכְ
ין יׁשִ ל ִאיּנון רוִחין ּבִ ּּכָ ין, ּ יׁשִ ָנׁשו ֵמָע, ְוִסְטִרין ּבִ א ִדְתהֹוָמא , ְלָמאִּאְתּכְ ְּוָעאִלין ּגֹו נוְקּבָ ּ

א ִסְטָרא ְדָדרֹום ְדִאיהו ְיִמיָנא, ַרּבָ ִּאי ָהִכי ָהא ּבְ ּ ין , ּ יׁשִ ְטֵטי ִאיּנון ִזיִנין ּבִ ֲּאַמאי ְמׁשַ
ֵריׁש ֵליְלָיא ְלָטא רוַח ָדרֹום, ּבְ ְּדָקא ׁשָ ּ ּ.  

ֶּאָלא ַוַדאי ִּאְלָמֵלא ַההוא ִסְטָרא ְדָדרֹום, ּ ב ְוַדְחָייא ְלַההוא ִסְטָרא ְּד, ּ ָּקא ְמַעּכֵ
א יׁשָ ֵטׁש ּכוֵלי ָעְלָמא, ּבִ ל, ֲּהָוה ִמַטׁשְ ַער ַההוא . ְוָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ד ִאּתְ ֲּאָבל ּכַ

ְסַטר רוַח ַמֲעָרב, ִסְטָרא ַאֲחָרא ַער ֶאָלא ּבִ ָּלא ִאּתְ ֵריׁש ֵליְלָיא, ּ ְלָטא ּבְ ְוָעְלָמא , ְּדָקא ׁשַ
ִניׁשִא ּיהו ּכָֹלא ּכָ ִריך הוא ַאְקִדים ַאְסָווָתא ְלָעְלָמא. ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ּ ַגְווָנא ָדא , ְּ ּּבְ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ִריך הוא . ּּכְ א ּבְ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ְדקוְדׁשָ ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַאר ַעּמִ ל ׁשְ הו ִמּכָ   .ּין ְדָעְלָמאִּאְתְרֵעי ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1464דף [ -ּ

א י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ ד ִאְתְפַלג ֵליְלָיא. ָּעאלו ְלֵביָתא ַרּבִ אֹוַרְייָתא, ּּכַ . ָּקמו ְלִמְלֵעי ּבְ
א י ַאּבָ ִריך הוא, ָאַמר ַרּבִ א ּבְ א ַוַדאי ִאיהו ִעיָדן ְרעוָתא ְלקוְדׁשָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ ּ ּ ְוָהא ִזְמִנין , ְּ

ַעְרָנא ַהא יִאין ִאּתְ ֲעָתא ְדִאְתְפַלג ֵליְלָיא, יַסּגִ ׁשַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָּעאל ּגֹו ִאיּנון , ְּ
א ְדֵעֶדן ְנּתָ ּגִ ַּצִדיַקָייא ּבְ הו, ּּ ע ּבְ ֲעׁשַ ּתַ אֹוַרְייָתא. ְּוִאׁשְ ַדל ּבְ ּתָ ָאה ִאיהו ַמאן ְדִאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ,

ַהִהיא ִזְמָנא   .ּבְ

י ֶאְלָעָזר ּתַ, ָאַמר ַרּבִ א ְדֵעֶדןָּהא ְדִאׁשְ ְנּתָ ּגִ ִריך הוא ּגֹו ַצִדיַקָיא ּבְ א ּבְ ע קוְדׁשָ ֲּעׁשָ ּ ּ ּּ ְ ,
ע ְעׁשָ ּתֲ ַההוא ִזְמָנא ְדִאְתְפַלג ֵליְלָיא. ְֵהיך ִאׁשְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ַער , ּ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ָמאָלא ְרִחימו ִדׂשְ ּּבִ ָרֵאל, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ י ּכְ ְּדָהא ֵלית ְרִחימו ֶא, ְלַגּבֵ ָמאָלאּ ְטָרא ִדׂשְ ָּלא ִמּסִ ּ .
א י ַמְלּכָ ָרֵאל ֵליה ָלה דֹורֹוָנא ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ּ יבו ֵמַעְלָיא, ּ ִאיּנון , ּאֹו ֲחׁשִ ֶּאָלא ּבְ ּ

ּרוִחין ְדַצִדיַקָיא ּ ּ ִריך הוא ָחֵמי לֹון ִמְתַעְטָרן, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ה עֹוָבִדין ָטִבין, ְּ ַכּמָ ה ּוְב, ּבְ ַכּמָ
ַההוא יֹוָמא ַּזְכָיין ְדָעְבדו ּבְ ּ ִנין ְוִעָלָוון, ּ ל ָקְרּבָ ִריך הוא ִניָחא ֵליה ִמּכָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

הו ֵריַח ִניֹחַח ִריך הוא ָאַרח ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ָרֵאל, ְּ   .ְּדָקא ַעְבֵדי ִיׂשְ

ֵדין ְנִהירו ִאְתְנִהיר א , ּּכְ ְנּתָ יָרָתאְּוֹכל ִאיָלִנין ְדּגִ ְּדֵעֶדן ָאְמרו ׁשִ ְּוַצִדיַקָיא ִמְתַעְטָרן , ּ ּּ
ִאיּנון ִעדוִנין ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ן ּבְ ּמָ ּּתַ ּ ּ ּ ֲעָתא ְלִמְלֵעי . ּ ַהִהיא ׁשַ ר ָנׁש ּבְ ַער ּבַ ד ִאּתְ ּכַ

אֹוַרְייָתא א, ּבְ ְנּתָ גֹו ּגִ הֹון ְדַצִדיַקָיא ִדי ּבְ ָּנִטיל חוָלֵקיה ִעּמְ ּ ּ ּ ָמא ּגְ, ּּ ִּליָפא ִדְתָלִתין ַחד ׁשְ
ן)א אתער''ס(, ּוְתֵרין ַאְתָוון ּמָ הו ּתַ ּ ִאְתַעָטר ּבְ ְּוִאיהו ּגֹו ָרִזין ְדַצִדיַקָיא, ּ ּ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ּ ַהְללוָיה אֹוֶדה ְיָי)תהלים קיא(, ָּפַתח ַרּבִ ָכל ֵלָבב ְוגֹו' ּ ַּהְללוָיה', ּבְ ָהא , ּ
יה ַח ֲערו ּבֵ ַמר ְוִאּתְ ִּאּתְ ל ִאיּנון , ְּוָהִכי ִאיהו, ְּבַרָייאּ ָבָחא ְדָקא ַסְלָקא ַעל ּכָ ְּדָדא ִאיהו ׁשְ ּ ּ ּּ

ָחן ְדָאַמר ָדִוד ּבְ יִרין ְותוׁשְ ּׁשִ ּ ָחן ְדִאיהו ָאַמר, ּ ּבְ ר ִזיִני ּתוׁשְ ֶעׂשֶ ּּבְ ּ ָמא , ּ ִליל ׁשְ ִגין ְדִאיהו ּכָ ּּבְ ּ
ַחד)ב''ב ע''וישלח קע( ָבָחא ּבְ א ִעָלָאהְּוִאיהו ּכְ, ּ וׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָּלָלא ִדׁשְ ּ ּ.  
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ָכל ֵלָבב' אֹוֶדה ְיָי א, ּבְ ָכל ֲאָתר ְדָאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ּּבְ  )א''ד ע''דף קע(ָּרָזא ְדַאְלָפא , ּ
יָתא ִליָפן, ּבֵ ִּאיהו ָרָזא ְדַאְתָוון ּגְ ִגלוֵפי ִדְתָלִתין וְתֵרין, ּ ְּדָנְפִקין ּבְ ּ ּ ִביִליןּּ ְוִאית ַאְתָוון .  ׁשְ
ֵּמָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ִּעָלִאין ְּדִאיּנון ַאְתָוון , ְוִאית ַאְתָוון ַאֲחָרִנין. ּ  )א''ע' הקדמה ג(ּ
יָתא. ְזִעיִרין ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ְדַאְלָפא ּבֵ ָאה)א עילאה יהיב לעלמא''ס(ְּדָעְלָמא , ּ ּתָ   . ּתַ

ָכל ֵלָב' אֹוֶדה ְיָי ַגֵויה: בּבְ ֵרי ּבְ א ְדִאיהו ׁשָ יׁשָ ִיְצָרא ָטָבא וְבִיְצָרא ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּּ ְּדָהא ַעל ּכָֹלא . ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ִּאית ְלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ א, ְּ יׁשָ ִיְצָרא ָטָבא וְבִיְצָרא ּבִ ּּבְ ְטָרא . ּּ ְּדָהא ִמּסִ

ִריך הוא ַהטֹוב ְוַהֵמִטיבְוִאית ְלָבְרָכא, ְּדִיְצָרא ָטָבא ָאֵתי טֹוב ְלַבר ָנׁש א ּבְ ּ ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ְּ .
א יׁשָ ּוְבִסְטָרא ְדִיְצָרא ּבִ ִריך הוא, ָּאֵתי ִקְטרוָגא ְלַבר ָנׁש, ּ א ּבְ ְּוִאית ְלאֹוָדָאה ְלקוְדׁשָ ְּ ,

ר ָנׁש)ביצרא טבא וביצרא בישא( ָכל ָמה ְדָאֵתי ַעל ּבַ ְטָרא ָדא, ּ ּבְ ְטָרא ָדא וִמּסִ ִּמּסִ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1465דף [ -ּ

ִרים ְוֵעָדהּבְ ִרים, סֹוד ְיׁשָ סֹוד ְיׁשָ ִאיּנון : ּבְ א )א מלאכין עלאין קדישין''ס(ּּבְ ּ ְדָרָזא ְדקוְדׁשָ ּ ּ
ִריך הוא ִאיּנון ַיְדֵעי ּּבְ ּ ִריך הוא ִאיּנון ַיְדֵעי. ְ א ּבְ ל ָרִזין ְדקוְדׁשָ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ְּוִאיּנון ָרָזא , ְּ

ִּדיֵליה ִרי, ּ סֹוד ְיׁשָ ָרֵאל: ְוֵעָדה. םְּוַעל ָדא ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ִיׂשְ ָרה, ּ ֲעׂשָ י ּבַ ׁשֵ ּנְ ד ִמְתּכַ , ּכַ
ִריך הוא א ּבְ ְּלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ך, ְּ ִגין ּכָ ְוּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִּאית ְלאֹוָדָאה ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ,

יׁש ּוְלַפְרְסָמא ָקֵמי ּכָֹלא, ַעל ָטב ְוַעל ּבִ יָמא ָהא ִא. ּ ְֲאַמאי ִאְצְטִריך , ּיהו ָיַדעְּדִאי ּתֵ

ָדא. ְלַפְרְסָמא א, ֶּאָלא ּבְ ָעְלָמא ְלַפְרְסָמא ִנּסָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּאְתָייָקר קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא . ְּ
יה ִתיב ּבֵ ִריך הוא ּכְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ י ְוגֹו)יחזקאל לח(, ְּ ּתִ י ְוִהְתַקִדׁשְ ִדְלּתִ ּ ְוִהְתּגַ ּ'.  

י ְיהוָדה ָפַתח ַּרּבִ ַהֵלל ָיה)תהלים קנ(,  ְוָאַמרּ ָמה ּתְ ׁשָ ּ ּכֹל ַהּנְ א. ּ ּנָ ָמִתין ָאתו , ּתַ ל ִנׁשְ ּּכָ
א ֵּמַהאי ּגוָפא ַקִדיׁשָ א, ּ ְבֵני ָנׁשָ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַיד. ּוֵמָאן ֲאָתר. ְּוַאְתָערו ּבִ א ''ס(. ּ

יב)ה''י י ְיהוָדה ִדְכּתִ ּ ַמאן ֲאָתר ָדא ָאַמר ַרּבִ ּ יך ְיָי) קדתהלים(, ּ ָ ָמה ַרּבו ַמֲעׂשֶ ָלם ' ּ ּּכֻ
יָת ָחְכָמה ָעׂשִ ָנא. ּבְ ִביִלין, ּתָ ֵּמַהאי ָחְכְמָתא ְדַמּבועֹוי ָנְפִקין ִלְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ּ ְכַלל , ּ ּתָ ִאׁשְ

א, ּּכָֹלא ְּוָכל ָמה ְדִאית ְלֵעיָלא ְוַתּתָ א, ּ ְּוהוא ִאְתְקֵרי רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ְּדָכל רוִחין , ּ ּ
יהִא ְכָללו ּבֵ ּתָ ּׁשְ ּ.  

י ִיְצָחק ְמעֹון ָפִריׁש ִמָלה ָדא, ָאַמר ַרּבִ י ׁשִ יֹוָמא ְדֲהָוה ַרּבִ ּּבְ ּּ ַוֲהָוה , ֵּעינֹוי ַנְבִעין ַמָיא, ּ
א ִעָלָאה, ָאַמר ְנַזָייא ְדַמְלּכָ ל ּגִ ּּכָ ּ ָחא, ּ ַחד ַמְפּתְ ֻקְזִפיָטן , ִאְתָמְסָרן ּבְ ְלָייא ּבְ ְוִאְתּגַ

ְּדקוְרִדיֵט ּ ִליִפין ִעָלִאיןּ   .ּי ּגְ

אָנא ָדא ַמּבוָעא, ֶּאָלא ָהִכי ּתָ ְלָלא ַמה ְדָגִניז ּבְ מֹוְדָעא וְלִאְתּכַ ּתְ ַּמאן ָיִכיל ְלִאׁשְ ּ ּ .
יֹומֹוי ֵלי ָדא ּבְ ה ָלא ּגַ ְּדָהא ֹמׁשֶ ָרֵאל, ּּ ֵלי ָרָזא ֲעִמיְקָתא ְלִיׂשְ ד ֲהָוה ּגַ ב , ּּכַ ְוַאף ַעל ּגַ

ִריך הוא ְלַסְלָקא . ְלָייא ַעל ְידֹויְּדֹכָלא ֲהָוה ִמְתּגַ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ַהִהיא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ ּּ ּ ְּ

א ִעָלָאה א ַקִדיׁשָ ֵּליה ִלְמִתיְבּתָ ּ א, ּ ֵני ָנׁשָ ּוְלַטְמָרא ֵליה ִמּבְ יב, ּ ן ֵמָאה )דברים לא(, ִּדְכּתִ  ּבֶ
ָנה ָאֹנִכי ַהיֹום ִרים ׁשָ ׁש. ְּוֶעׂשְ ִלימו יֹומֹויְּד, ַּהיֹום ַמּמָ ּתְ ַּההוא יֹוָמא ִאׁשְ ְלִאְתָקְרָבא , ּ

יב, ְּלֲאָתר ָדא ָ ֵהן ָקְרבו ָיֶמיך)דברים לא(, ִּדְכּתִ ׁש, ּ   .ָּקְרבו ַמּמָ

ְמעֹון י ׁשִ ה ָלא ִמית, ְּדַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ ִתיב . ֹמׁשֶ יָמא ָהא ּכְ ם )דברים לא(ְוִאי ּתֵ ּ ַוָיָמת ׁשָ
ה ָכל ֲאָתר. ֹמׁשֶ ך ּבְ הו ִמיָתהְּכַ ּ ְלַצִדיַקָיא ָקֵרי ּבְ ְטָרא ִדיָלן ִאְקֵרי ָהִכי. ַמאי ִמיָתה. ּּ . ִּמּסִ

ְמעֹון י ׁשִ ָנא, ְּדַתְנָיא ָאַמר ַרּבִ א , ְוֵכן ּתָ ִלימוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדַמאן ְדִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
יה ְלָייא ּבֵ יה ִמיָתה ְוָלא ִמית, ּּתַ ְלָייא ּבֵ ֵליָמָתא ּכְ. ָּלא ּתַ ַיֲעֹקב ִדְמֵהיְמנוָתא ׁשְ ָּמה ְדֲהָוה ּבְ ּ ּ

יה   .ֲּהָוה ּבֵ

ְמעֹון י ׁשִ ָרֵאל ִיְהֶיה )בראשית לה(, ְּדָאַמר ִרּבִ י ִאם ִיׂשְ ְמך עֹוד ַיֲעֹקב ּכִ ֵרא ׁשִ ָ ֹלא ִיּקָ

ֶמך ָרֵאל, ָׁשְ מֹו ִיׂשְ ָרֵאל. ַּוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. ַמאי ִיׂשְ ּׁשְ ּ יבִּדְכ. ּ  )ירמיה ל(, ּתִ
יֲעך ֵמָרחֹוק ְוֵאת ַזְרֲעך  י ִהְנִני מֹוׁשִ ָרֵאל ּכִ ַחת ִיׂשְ יָרא ַעְבִדי ַיֲעֹקב ְוַאל ּתֵ ה ַאל ּתִ ְָוַאּתָ ָ

ְבָים ְוגֹו   .'ֵמֶאֶרץ ׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1466דף [ -ּ

י ְיהוָדה ֵמָהָכא ך ָאִני)ירמיה ל(, ָּאַמר ִרּבִ י ִאּתְ ָאה חוְלֵקיה, ַּדְייָקא, ָ ּכִ ַּזּכָ ְּדָמאֵריה, ּ ּ 
ן ִתיב. ָּאַמר ֵליה ּכֵ ה ָלא ּכְ י ַאּתָ י ִאּתִ ך ָאִני, ּכִ י ִאּתְ ֶָאָלא ּכִ ָרא , ּ ְּדָמאֵריה ָאֵתי ְלִאְתַחּבְ ּ
יה ִּדיוֵריה ִעּמֵ ּ ּ ּּ.  

א ְדָאַמר  י ַאּבָ ִפיר ָקָאַמר ִרּבִ ְמעֹון ׁשַ י ׁשִ ָּאַמר ַרּבִ ֲאַנן )ירמיה ל(ּ ַקט ְוׁשַ ב ַיֲעֹקב ְוׁשָ  ְוׁשָ
ב ַיֲעֹקב. ידְוֵאין ַמֲחִר ָמא ַאֲחָרא: ְוׁשָ ׁשְ ְמך עֹוד ַיֲעֹקב , ְלִאְתְקֵרי ּבִ ֵרא ׁשִ יב לא ִיּקָ ִָדְכּתִ ּ

ָרֵאל י ִאם ִיׂשְ   .ּכִ

ב ַיֲעֹקב ן, ָּדָבר ַאֵחר ְוׁשָ ּמָ ַקט. ְּלֲאָתר ְדִאְתְנִסיב ִמּתַ עֹוָלם ַהֶזה, ְוׁשָ ֲאַנן. ּּבָ עֹוָלם , ְוׁשַ ּבָ
א ֶותְוֵאין ַמֲחִריד ִמּמַ. ַהּבָ יה. ְְלַאך ַהּמָ ַמע ְדֹכָלא ֲהָוה ּבֵ ְּדַמׁשְ ּ י ִיְצָחק ָאַמר. ּּ ַּחְבַרָייא , ִרּבִ

ָּהא אוְקמוָה ְבָים, ּ יב ְוֶאת ַזְרֲעך ֵמֶאֶרץ ׁשִ ִָדְכּתִ ַחִיים, ּ ַחִיים, ַּמה ַזְרעֹו ּבַ ַּאף הוא ּבַ ּ.  

ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ֶצהְְוַהּבְ י ְיהוָדה ָפַתח . ֶצה ֶאל ַהּקָ ַּרּבִ קהלת (ּ

ֵעת ֹיאֵכלו)ב''ה ע''צ( )י ַרִיך ּבָ ן חֹוִרים ְוׂשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ּ ַאׁשְ ְ ְ ִָאי ָלך ֶאֶרץ , ּוְכִתיב. ְ

ּבֶֹקר ֹיאֵכלו ַרִיך ּבַ ך ָנַער ְוׂשָ ְלּכֵ ּמַ ּׁשֶ ְ ָחן ּ ַווי ְלָעְלָמא ְד)במאי אוקימנא הני קראי(. ְ ּגְ ָלא ַמׁשְ
פוְלָחָנא ְדָמאֵריהֹון ּּבְ ִגיֵניהֹון ְלאֹוָטָבא ְלהו, ּ ח ּבְ ּגַ ְּדָהא ָמאֵריהֹון ַאׁשְ ְּדָאַנח ָקַמְייהו , ּ ּ

ֵמי אֹוַרְייָתא ָחן, ִּפְתּגָ ּגְ   .ְוָלא ַמׁשְ

ד ִלְבֵריה, ְּדָתֵניָנן ר ָנׁש ְלֶמְעּבַ ֵעי ּבַ ַלת ִמִלין ּבָ ּּתְ ּוְלַנְסָבא ֵליה ִאְנּתו, ּוִפְדיֹון, ִמיָלה, ּ ּ ּ .
ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ְּוֹכָלא ָעִביד קוְדׁשָ ְּ יב: ִמיָלה. ּ ִני )יהושע ה(, ִּדְכּתִ ּ ְוׁשוב מֹול ֶאת ּבְ

ִנית ָרֵאל ׁשֵ ל ָזָכר)בראשית יז(ּוְכִתיב . ִיׂשְ ֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ יב. ִּפְדיֹון. ּ וֶבן ׁשְ , ִּדְכּתִ
ַָוִיְפְדך )ודברים ט( ּ ְ ִמַיד ַפְרֹעה ֶמֶלך ִמְצָרִים)מבית עבדים) דברים ז(א ''ס( )יי אלהיך( ּ ּ ּ .

ָבא ֵליה ִאְנּתו ְּלַנּסְ יב: ּ ָרא אֹוָתם)בראשית א(, ִּדְכּתִ ְוְכִתיב ַוְיָבֶרך אֹוָתם , ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבָ ּ
ֱּאֹלִהים ַויֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְפרו וְרבו ּ ּ ּ ָראַּאִט, ּּתו. ּ ַהאי ִנׁשְ ְּדָאִטיל ִלְבנֹוי ַעל , ּיל ְלהו ּכְ

ְדפֹוי יב, ּּגַ ִרים)שמות יט(, ִּדְכּתִ ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ   . ָוֶאּשָׂ

י יֹוִסי ּּכָֹלא הוא ֵיאֹות, ָאַמר ַרּבִ ָרֵאל, ּ ֲּאָבל אֹוַרְייָתא ְדַאֲהָדר ָקַמְייהו ְדִיׂשְ ּ ְואֹוִליף , ּ
יר ִמּכָֹל, לֹון א ֲחִזי. אַּיּתִ ַהאי ָעְלָמא וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּתָ ָבָחא ְדַבר ָנׁש ּבְ ֵּלית ׁשְ ּ ָבָחא , ּ ׁשְ ּכִ

ה  יב ּבָ ְּדאֹוַרְייָתא ִדְכּתִ ּ י ְמָלִכים ִיְמלכו )משלי ה(ּ ד )מדרש הנעלם הוא( .ּּבִ ֵניָנן ּכַ ּ ְדָהא ּתָ
ָנן ַדֲהוֹו ַעְסֵק, ָּסִליק ַרב הוָנא ְלָהָתם ח ַרּבָ ּכַ ַהאי ְקָראַּאׁשְ יב, י ּבְ  )ירמיה נא(, ִּדְכּתִ

ְלעֹו ִמִפיו ְוֹלא ִיְנֲהרו ֵאָליו עֹוד ּגֹוִים ָבֶבל ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ּבִ ל ּבְ י ַעל ּבֵ ּוָפַקְדּתִ ְּוַרב הוָנא . ּּ
יה יִחין ּבֵ ּגִ ַקְדִמיָתא, ָּלא ֲהוֹו ַמׁשְ מֹוְדָען ֵליה ּבְ ּתְ ְּדָהא ָלא ִאׁשְ ִגין ְדֲהָוה ְזֵע, ּ ָעאל . ירּּבְ

א ָנן ַדֲהוֹו ַאְמֵרי, ְלֵבי ִמְדָרׁשָ ח ַרּבָ ּכַ יה, ְּוַאׁשְ ָלא ּבֵ ּכְ ִּאי ַטֲעָוֵתיה , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
ל ֵמיה ּבֵ יה ִדְנבוַכְדֶנַצר ֲהָוה ׁשְ ְּוָדַחְלּתֵ ּ ּ יה, ּ ִתיב ּבֵ  ְוַעד ָאֳחִרין ַעל ֳקָדַמי )דניאל ד(, ָּהא ּכְ

ֵמה ָּדִניֵאל ִדי ׁשְ ּ ם ֱאָלִהיּ ׁשֻ ר ּכְ אּצַ ְלְטׁשַ ְלעֹו ִמִפיו, ְועֹוד.  ּבֵ   .ַּמאי ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ּבִ

יֵני ַקָייֵמי ְדַעמוֵדי ָּקם ַרב הוָנא ּבֵ ּ ַאְתִרי, ּ ְּוָאַמר ִאילו ֲהֵויָנא ּבְ ָנא ֵליה ְלַהאי , ּ ָּדִריׁשְ ּ
ְּפסוָקא יה. ּ חו ּבֵ ּגָ ָּלא ַאׁשְ ְנָיינות. ּ ר ַרב. ּ ָדאְּוָאַמר ִמָלה, ָּקם ּתִ י יֹוָדאי ּבַ , ָאָתא ַרּבִ
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יה ְּואֹוְתֵביה ַקּמֵ ִרי ֵאיָמא, ָּאַמר ֵליה. ּ הו, ֵאיָמא ּבְ ִתיב ּבְ ְּדִמֵלי אֹוַרְייָתא ּכְ  )משלי א(, ּּ
ְקָרא ְוגֹו ֹראׁש הֹוִמיֹות ּתִ   .'ּּבְ

ֵניָנן, ָּפַתח ְוָאַמר יֹוֵמי ַקְדָמֵאי ַעד ָלא ָאָתא ַיֲעֹקב, ָהִכי ּתָ ֵלו , ּבְ ר ָנׁש ׁשָ ֲהָוה ּבַ
ֵביֵתיה ָלא ַמְרִעין, ָּמָטא ִזְמֵניה, ּּבְ יָון ְדָאָתא ַיֲעֹקב, ִמית ּבְ א , ּּכֵ ָעא ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּּבָ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ֵבי ַמְרֵעיה, ְִאי ִניָחא ָקָמך, ָּמֵרי ְדָעְלָמא, ָּאַמר ֵליה, ְ ר ָנׁש ּבְ ְּדִלְנפֹול ּבַ ּּ ,
ַלת יֹו ֵרין אֹו ּתְ יה, ִמיןּתְ ָנׁש ְלַעּמֵ ּוְלָבַתר ִיְתּכְ ָּאַמר ֵליה . ְּוֵיתוב ֵמחֹובֹוי, ְּוַיְפֵקד ְלֵביֵתיה, ּ

ִפיר ָעְלָמא. ּׁשַ א ֲחֵזי. ַּאּתְ הוא ִסיָמָנא ּבְ יה , ּתָ ִתיב ּבֵ  ַוְיִהי ַאֲחֵרי )בראשית מח(ָּמה ּכְ
ה ָאִביך חֹוֶל ַָהְדָבִרים ָהֵאֶלה ַויֹאֶמר ְליֹוֵסף ִהּנֵ ּ ּ ִתיב ַמה ְדָלא ֲהָוה ְלַבר ָנׁש ִמן . הּ ֹּחֶלה ּכְ

  .ַּקְדַמת ְדָנא

ִכיב ַתר ְדׁשָ ר ָנׁש ְדֲהָוה ֵליה ַמְרִעין, ּּבָ ָּלא ֲהָוה ּבַ ַּעד ְדָאָתא ִחְזִקָיה. ְּדָלא ִמית, ּ ָמה , ּ
יה ִתיב ּבֵ ָיִמים ָהֵהם ָחָלה ִחְזִקָיהו ָלמות ְוגֹו)ישעיה לח(, ּּכְ ּ ּבַ ּ ּ א ֲח. 'ּ ב , ִזיּתָ ִתיב ַוַיּסֵ ָמה ּכְ

יר ַוִיְתַפֵלל ֶאל ְיָי ִּחְזִקָיהו ָפָניו ֶאל ַהּקִ ּ ּּ א , ָּאַמר ֵליה', ּּ ֵני ָנׁשָ סון ּבְ ִּאי ִניָחא ָקָמך ְדִיּתְ ּ ְ

י ַמְרֵעיהֹון ָמך, ִמּבֵ ְְויֹודון ׁשְ מֹוְדעון, ּ ּתְ ֵליָמָתא, ְּוִיׁשְ ִתיוְבָתא ׁשְ ִּויתובון ְלָבַתר ּבְ ּ ּּ ,
ִאין ֳקָדָמךְוִיׁשְ ֵני ָעְלָמא ַזּכָ חון ּבְ ּכְ ְּתַ ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ֵהא , ֵּיאֹות הוא, ְּ ַאּת ּתְ

ָעְלָמא ְּוַכך הוא, ִסיָמָנא ּבְ ְדַמת ְדָנא, ְ ַּמאי ְדָלא ֲהָוה ִמּקַ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ  )ישעיה לח(, ּ
ב ְלִחְזִקָיהו ֶמֶלך ְיהוָדה ּבַ ִּמְכּתָ ְּ א , ְוָתאָנא. ֲחלֹותֹו ַוְיִחי ֵמָחְליֹוּ ְמׁשָ ַּההוא יֹוָמא ִאְתָחַזר ׁשִ

ין ר ַדְרּגִ   .ֶּעׂשֶ

  ]א''ה ע''דף קע -' בזוהר חלק [

ד, ְוָתאָנא ל יֹוָמא ּבְ ְלֲאָדן ֲהָוה ָאִכיל ּכָ י' ְְמרֹוָדך ּבַ ְעּתֵ י, ׁשַ ְעּתֵ ע ׁשַ ׁשַ , ְוָנִאים ַעד ּתֵ
י'ְּוַההוא יֹוָמא ָנִאים ַעד ט ְעּתֵ ד,  ׁשַ א ְדָקִאים ּבְ ְמׁשָ ַער ָחָמא ׁשִ ד ִאּתְ י' ּּכַ ְעּתֵ ָאַמר , ׁשַ

ִקטוָלא ְדקוְנִטיָרא קֹוְנְטרֹוי ַאְנָקַטְרּתון, ַמאי ַהאי ּּבְ ּ ּ ּ ּ ה )א''ה ע''דף קע(ָּאְמרו . ּ . ֵּליה ָלּמָ
ּוְתָלתות יֹוָמא, ְּדָנִאיְמָנא יֹוָמא ַחד, ָאַמר ָּאְמרו ֵליה. ּ ֶּאָלא ֱאָלָהא ְדִחְזִקָיה , ִכיָלאו ָה, ּ ּ

ין ֵרין ִניּסִ י ַמְרֵעיה. ֲּעַבד יֹוָמא ֵדין ּתְ א ְלִעָדָנא ָדא, ָּאֵסי ְלִחְזִקָיה ִמּבֵ ְמׁשָ ְּוַאְחָזר ׁשִ ָאַמר . ּ
ר ֵמֱאָלַהי א ּבַ ָעְלָמא ֱאָלָהא ַרּבָ ֱּאָלָהא ְדִחְזִקָיהו, ָּאְמרו. ְוִכי ִאית ּבְ ּּ.  

ָתבֹו ַל ם , יָקם ְוָכַתב ּכְ ָלם ִלְירוׁשָ ָלם ְלֱאָלֵהיה וׁשְ א ִדיהוָדה וׁשְ ָלם ְלִחְזִקָיהו ַמְלּכָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
א א ַקִדיׁשָ ְרְסָיה. ַּקְרּתָ ַלת ְפִסיָען, ְְלָבַתר ַאְמִליך ְוָקם ִמּכֻ ּוָפַסע ּתְ ָלם , ְוָכַתב ַאֲחָרִנין, ּ ׁשְ

ָלם ְלִחְזִקָי ַל ם וׁשְ א ְדִבְירוׁשָ ֶּלֱאָלָהא ַרּבָ ּ ּ א ּ ַל ם ַקְרּתָ ָלם ִלְירוׁשָ א ִדיהוָדה וׁשְ ּהו ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ
א ִריך הוא. ַּקִדיׁשָ א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ַלת ְפִסיָען, ְּ ִגין ְיָקִרי ּתְ ַּאְנּתְ ָפַסְעּתְ ּבְ ַָחֶייך, ּ ּ ,

ִליִטין ין ׁשַ ַלת ַמְלּכִ ִּמיָנך ִיְפקון ּתְ ּ ִליִטין ּבְ, ְ ַּקְסִטיִרין רוִפיִנין ְדׁשָ ְוַקְדָמָאה , ָכל ָעְלָמאּ
ְייהו ְנבוַכְדֶנַצר ֲהָוה ִּמּנַ ּ.  

א ֲחֵזי ַּמאי ֲאַמר ֵליה ָדִניֵאל, ּתָ ה ִדי ַדֲהָבא)דניאל ב(, ּ ּת הוא ֵראׁשָ ּ ַאּנְ ּ קום . ּ ּוַבְתָרך ּתְ ְּ

ִליָתָאה ָאֳחִרי ְוגֹו ַּמְלכו ָאֳחִרי ֲאַרע ִמיָנך וַמְלכו ּתְ ּ ִתיב . 'ְּ ּבוַכְדְנַצר  ְנ)דניאל ג(ַמה ּכְ
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ית ין ׁשִ ין ְפָתֵיה ַאּמִ ּתִ ין ׁשִ א ֲעַבד ְצֵלם ִדי ְדַהב רוֵמיה ַאּמִ ַּמְלּכָ ּ ּ ֲּאַמר ְנבוַכְדֶנַצר ֻצְלָמא . ּּ
א ִדי ַדֲהָבא, ַּדֲחֵמיָנא ֲּהָוה ֵריׁשָ ֲּאָנא ַאֲעִביד ּכָֹלא ְדַדֲהָבא, ֵּמעֹוי ְדֶכֶסף, ּ ְּדִלהֵוי , ּ

ְזִפיָרא ְדַדֲהָבא ּבְ ּּקַ אּ   .ֵריׁשָ

ַנָייא ְלִמְפַלח ְלַההוא ַצְלָמא, ְוָתאָנא ל אוַמָיא ַוֲעַמְמָיא ְוִליׁשָ ַנׁש ּכָ ַּההוא יֹוָמא ּכָ ּ ּּ ,
א אִני ַמְקְדׁשָ א, ְּוָנַטל ָמאָנא ִמּמָ ָמא ַקִדיׁשָ יה ׁשְ ִליף ּבֵ ְּדֲהָוה ּגָ ּ פוֵמיה , ּ ְּוָעִייל ֵליה ּבְ ּ ּ

ְּדַההוא ַצְלָמא ֲעָת, ּ ַּעד ְדָאָתא ָדִניֵאל, ּא ֲהָוה ְמַמֵלל ַרְבְרָבןּוְבַהִהיא ׁשַ י , ּ ּבֵ ְוָקִריב ּגַ
ְּדַההוא ַצְלָמא ִליָחא ְדָמאָרא ִעָלָאה, ּ ְּוָאַמר ֲאָנא ׁשְ ר . ְּגֹוְזָרִני ָעָלך ְלֵמַפק ֵמָהָכא, ּ ִאְדּכַ
א ָמא ַקִדיׁשָ ר, ְּוָנַפק ַההוא ָמאָנא, ּׁשְ יב ְוהֹוֵצאִתי ֶאת ַּהְיינו. ְוָנַפל ַצְלָמא ְוִאְתּבַ ּ ִדְכּתִ

ְלעֹו ִמִפיו ְוֹלא ִיְנֲהרו ֵאָליו עֹוד ּגֹוִים ּּבִ יה. ּ ֵקיה ַעל ֵריׁשֵ י ְיהוָדה וַנׁשְ ָּקם ִרּבִ ּ ּ ָאַמר ִאי , ּ
ּקוְטַפָייא ָהָכא ָּלא ְדָקִריְבָנא ּבְ ך, ּ מֹוַדְעָנא ּבָ ּתְ יה ֵמַההוא יֹוָמא. ְָלא ִאׁשְ ַּוֲהוו ַדֲחִלין ַקּמֵ ּ ּ ּ.  

ֵעת ֹיאֵכלו)קהלתי(אָנא ּתָ ַרִיך ּבָ ן חֹוִרים ְוׂשָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ּ ַאׁשְ ְ ְ י יֹוִסי אֹוִקים . ְ ִרּבִ
ה, ְלַהאי ְקָרא ֹמׁשֶ ְצָרִים, ּבְ ָרֵאל ִמּמִ ֲעָתא ְדַאִפיק ְלהו ְלִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ִני חֹוִרין, ּּ . ַוֲעַבד לֹון ּבְ

ֵעת יאֵכלו ַרִיך ּבָ ְּוׂשָ ִחָפזֹון ֶפַסח הוא ַלְיָי)שמות יב(, יבִּדְכּתִ, ְ ם אֹותֹו ּבְ ּ ְוֲאַכְלּתֶ ּ ּ'.  

ר יֹוָחאי ְמעֹון ּבַ י ׁשִ א, ָאַמר ִרּבִ ֹלֹמה ַמְלּכָ ְּוִכי ָלא ֲאֵמיָנא ְדִמלֹוי ִדׁשְ גֹו, ּ ְּדֻכְלהו ּבְ ּּ ,
א ֲהוֹו ִפיר ֲהָוה. ְּלגֹו ֵהיְכָלא ַקִדיׁשָ ְּוַהאי ְדַאְמִריּתו ּכָֹלא ׁשַ ּ ּ א הוא ְדָאָתאְו, ּ ִּלְדָרׁשָ ֲאָבל , ּ

א הוא, ַהאי ְקָרא ֵהיָכָלא ַקִדיׁשָ ְּלֵעיָלא ּבְ ּ ּ.  

אָנא ן חֹוִרים, ּתָ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְַאׁשְ ַּמהו , ְּדַתְנָיא. ֶאֶרץ ְסָתם. ַמאי ֶאֶרץ. ְ
יב ָרֵאל)איכה ב(, ִּדְכּתִ ְפֶאֶרת ִיׂשְ ַמִים ֶאֶרץ ּתִ ִליך ִמּשָׁ , ִהיא ָרָזא, ָּלא ַהאי ֶאֶרץֶא. ְ ִהׁשְ

א א ַקִדיׁשָ ְתֵרי ַמְלּכָ גֹו ּכִ יה , ּּבְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ יֹום ֲעׂשֹות ְיָי)בראשית ב(ּ ָמִים'  ּבְ . ֱאלִהים ֶאֶרץ ְוׁשָ
ָזן, ְוַהאי ֶאֶרץ ַמִים הוא, ְּוָכל ַמה ְדָיִניק ְוִאּתְ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ּ ָזַנת , ּ ְוָלא ִאּתְ

א, אַּאְרָעא ָד ֵלימוָתא ַקִדיׁשָ ֶּאָלא ִמּשְׁ ּ ַמִים, ּ   .ְּדִאְקֵרי ׁשָ

א יֵתיה ִדְלַתּתָ ִריך הוא ְלַאֲחָרָבא ּבֵ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָעא קוְדׁשָ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ א , ְּ ְּוַאְרָעא ַקִדיׁשָ
א ַקְדִמיָתא, ִּדְלַתּתָ א ִדְלֵעיָלא ּבְ ר ְלַהאי ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ַּאְעּבַ ּ א ְּוָנִחית ֵליה ֵמ, ּ ַּההוא ַדְרּגָ ּ

א ַמִים ַקִדיׁשָ ְּדֲהָוה ַיְנָקא ִמּשָׁ א, ּ ּוְלָבַתר ָחִריב ְלַהאי ִדְלַתּתָ ִליך , ּ ְֲהָדא הוא ִדְכִתיב ִהׁשְ ּ
ַקְדִמיָתא ַמִים ֶאֶרץ ּבְ א , ְּדַתְנָיא. ּוְלָבַתר ְוָלא ָזָכר ֲהדֹום ַרְגָליו, ִמּשָׁ ך ָאְרחֹוי ְדקוְדׁשָ ּּכַ ּ ְ

ִריך הוא ּּבְ ֵעי ְלֵמיַדן ָעְלָמאּכַ, ְ ַקְדִמיָתא ָעִביד ִדיָנא ְלֵעיָלא, ד ּבָ ּּבְ ּוְלָבַתר ִאְתָקָיים , ּ ּ
א יב, ְלַתּתָ רֹום'  ִיְפקֹוד ְיָי)ישעיה כד(, ִּדְכּתִ ּמָ רֹום ּבַ ַקְדִמיָתא, ַעל ְצָבא ַהּמָ ּוְלָבַתר ְוַעל , ּבְ

  .ַמְלֵכי ָהֲאָדָמה ַעל ָהֲאָדָמה

  ]ב'' עה''דף קע -' בזוהר חלק [

ְמעֹון י ׁשִ ן חֹוִרין, ָאַמר ִרּבִ ך ּבֶ ְלּכֵ ּמַ ֵריך ֶאֶרץ ׁשֶ ְַאׁשְ ְסִגיאות ּכָֹלא, ְ ְּדָזן ָלך ּבִ ּ ָלא , ְּ ּבְ
ְּדִחילו ְדַאֲחָרא ּ ַזן ּכָֹלא, ּ א ִעָלָאה ִאּתְ ּוֵמַההוא ַמְלּכָ ּ ּ ֵעת יאֵכלו. ּ ַרִיך ּבָ ְּוׂשָ ָמה ְדַאּתְ , ְ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1469דף [ -ּ

ֵעת ֵיָא)במדבר כג(ָאֵמר  ָרֵאל ָמה ָפַעל ֵאל ּכָ ֵּמר ְלַיֲעֹקב וְלִיׂשְ ך ָנַער , ּ ְלּכֵ ּמַ ְִאי ָלך ֶאֶרץ ׁשֶ ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ֵריֶהם)ישעיה ג(ּכְ י ְנָעִרים ׂשָ ָמאָלא.  ְוָנַתּתִ ד ַיְנָקא ִמּשְׂ . ְּדַווי ְלַאְרָעא ּכַ
ּבֶֹקר ֹיאֵכלו ַרִיך ּבַ ְּוׂשָ ַההוא ַקְדרוָתא )ב''ה ע''דף קע(, ְ ּּבְ ְלָטא ָמה , ְוַעד ָלא ָנִהיר, ּ ְוָלא ׁשַ

ְלָטא   .ְּדׁשַ

ְמעֹון י ׁשִ ָנא ָאַמר ַרּבִ ֶצה )שמות כו(, ּתָ ים ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ְ ְוַהּבְ

ֶצה ֵליָמא, ֶאל ַהּקָ א ׁשְ ָּדא הוא ַיֲעֹקב ַקִדיׁשָ ּ ָמה ְדאוִקיְמָנא, ּ ּּכְ יב, ּ  )ית כהבראש(, ִּדְכּתִ
ב ֹאָהִלים ם יֹוׁשֵ ִתיב. ְוַיֲעֹקב ִאיׁש ּתָ ב ֹאֶהל ָלא ּכְ ב אֹוָהִלים, יֹוׁשֵ ֵרי, ֶּאָלא יֹוׁשֵ , ּתְ

ִתיב. ְּדָאִחיד ְלַהאי ְוָאִחיד ְלַהאי ים, ַאף ָהָכא ּכְ ָרׁשִ תֹוך ַהּקְ יכֹון ּבְ ִריַח ַהּתִ ַמְבִריַח ִמן , ְְוַהּבְ
ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ   .ַהאי ְוָאִחיד ְלַהאיְּדָאִחיד ְל, ַהּקָ

ם, ְּדָתֵניָנן ַתְרּגומֹו. ַמאי ִאיׁש ּתָ ִלים, ּּכְ ִלים ִמּכָֹלא. ׁשְ ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין, ּׁשְ , ׁשְ
א יָקא ַקִדיׁשָ בוָרה ִעָלָאה. ְּוִלְזֵעיר ַאִפין, ְּלַעּתִ ִלים ְלֶחֶסד ִעָלָאה ְוִלּגְ ּׁשְ ִלים ְלַהאי , ּּ ְוַאׁשְ

  .ּוְלַהאי

ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ ַלל ּכָֹלא, י ׁשִ ֲּחֵמיָנא ְדָהא ָחְכְמָתא ּכְ . ְּוֶחֶסד ִעָלָאה ָנְפָקא ֵמָחְכָמה. ּ
בוָרה יָפא, ּּגְ ּקִ ְּדהוא ִדיָנא ּתַ ּ יָנה, ּ ַלל . ָנְפָקא ִמּבִ ִלים ִלְתֵרין ִסְטִרין ַוֲאָבָהן ּכְ ַיֲעֹקב ַאׁשְ
ַלל ֲאָבֲהָתא, ּּכָֹלא   .ְוַיֲעֹקב ּכְ

ַטׁש ָח אָנא ּבָ ִבילֹויּתָ ׁשְ רוָחא , ְכָמה ּבִ ְנפו ַמָיא ְלֲאָתר ַחד)'א למיא''ס(ְּוָכִניף ּבְ ּ ְוִאְתּכָ ּ ,
ְרִעין ְדִביָנה ין ּתַ ְּוִאְתְפָתחו ַחְמׁשִ ּ ִביִלין. ּ ְתִרין, ֵּמִאֵלין ׁשְ ָרה ּכִ ַקְרִניֵטי ְזִהיִרין, ַנְפֵקי ֲעׂשָ , ּּבְ

ִביִלין ִרין וְתֵרין ׁשְ ָארו ֶעׂשְ ּתָ ְּוִאׁשְ ִביִלין. ּ ִאיּנון ׁשְ ַטׁש ַההוא רוָחא ּבְ ּּבָ ּ ין , ּ ְּוִאְתְפָתחו ַחְמׁשִ ּ
ְרִעין ְדִביָנה ִרין וְתֵרין, ּּתַ ִליפו ֶעׂשְ ְּוִאְתּגְ ְרִעין ְדיֹוְבָלא, ּ ין ּתַ ַחְמׁשִ ְבִעין , ּּבְ ׁשִ ְּוִאְתַעָטרו ּבְ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ּוְתֵרין ַאְתָוון ִדׁשְ ּ חו . ּ ִּאֵלין ִאְתְפּתָ ּ   .ְלִסְטרֹויּ

ְתִרין ְדַרֲחֵמי ִרין וְתֵרין ּכִ ְּוִאְתַעָטרו ֶעׂשְ ּ ּ יק יֹוִמין, ּ ַעּתִ ל ַחד , ִּדְכִליָלן ּבְ ְּדָנִהיר לֹון ּכָ
ִסְטרֹוי ִליִפין. ּבְ ין ּגְ ִּאְתַעָטרו ַחְמׁשִ מ, ּ א''ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ין ִדׁשְ ּב ַאְתָוון ַקִדיׁשִ ּ ֵרי , ּ ִּדְבהֹון ִאְתּבְ

ַמָיא ְוַא לוֵפיהֹון. ְרָעאׁשְ ּגִ ָלפו ּבְ ְּוִאְתּגְ ְרִעין, ּ ְנָיא ּתַ ּמַ ַמְנָיא ַאְתָוון ְדַרֲחֵמי, ּתְ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ ,
יב ֵּאל ַרחום ְוַחּנון' ְיָי'  ְיָי)שמות לה(, ִּדְכּתִ א, ּ יָקא ַקִדיׁשָ ְּדָנְפָקא ֵמַעּתִ , ִלְזִעיָרא, ּ

ְתִרין ַקִדיׁשִ ִאֵלין ּכִ ָרן ּבְ ּוִמְתַחּבְ ָּחְכָמה וִביָנה ִעָלִאין ְדַסְלִקין, יןּּ ּּ ָּנְפָקא ֶחֶסד ִעָלָאה ֵמַהאי . ּ
ְּוִדיָנא ִדְגבוָרה ֵמַהאי ִסְטָרא, ִסְטָרא ָּאָתא ְזכוָתא ְדַיֲעֹקב, ּ ִלים ֲאַתְרַווְייהו ְוָאִחיד , ּ ְּוַאׁשְ

ֵלימוָתא ִעָלָאה. לֹון ְּדָהא הוא ׁשְ ּ ּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ אָנא ָאַמר ִרּבִ ָרֵאל ִאְתְקֵרי, ּתָ ך ִיׂשְ ִגין ּכָ ָאה. ְּבְ ּתָ ָרֵאל . ְּדָתאָנא ַיֲעֹקב ּתַ ִיׂשְ
ֵלימוָתא. ִּעָלָאה ֵלימוָתא ְדֹכָלא, ַּיֲעֹקב ָלאו ׁשְ ָרֵאל ׁשְ ִּיׂשְ ּ אָנא. ּ  ְנֻאם )שמואל ב כג(, ְוֵכן ּתָ

י ן ִיׁשַ ֵלימוָתא, ָּדִוד ּבֶ ָּדִוד ָלאו ׁשְ ְתָרָאה הוא, ּ ְּדָהא ּבַ י ְיסֹוד ִעָלָאה הואִי. ּ ּׁשַ ּ ,
ֵלימוָתא ּוׁשְ ְּוַהְיינו ְדָתֵניָנן. ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ ְפרו ּבְ ּכָ ָרֵאל ֵמַאְרָצם ַעד ׁשֶ לו ִיׂשְ ָּלא ּגָ ּ ּ ְּ ,

ּוְבַמְלכוָתא ְדֵבית ָדִוד ּ ּ יב, ּ י )שמואל ב כ(, ִּדְכּתִ ֶבן ִיׁשַ ָדִוד ְולא ַנֲחָלה ּבְ ּ ֵאין ָלנו ֵחֶלק ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1470דף [ -ּ

ָרֵאלִאיׁש ְרָיא . ַמאי ִאיׁש ְלֹאָהָליו.  ְלֹאָהָליו ִיׂשְ ֲּאָתר ְדֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ׁשַ ּ ּ
ַוְייהו ּגַ ּּבְ   .ַּהְיינו ֶלֱאֹלָהיו, ּ

י ְיהוָדה ְתִרין, ָּאַמר ִרּבִ ֻכְלהו ּכִ ִליִפין ּבְ ְלָפא ּגְ ְרָיא ָחְכְמָתא ְלּגַ ד ׁשַ ּּכַ ְתָרא , ּ ֵמָאן ּכִ
ֲאֵרי ֵמַהה יָנהׁשַ ּוא ְדִאְתְקֵרי ּבִ ִליל ּכָֹלא. ּ יָנה ִאְתּכְ ּבִ ין . ּּבְ ה ַחְמׁשִ חו ּבָ ך ִאְתְפּתָ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ּּ ְ

ְרִעין ָלפו, ּתַ ָחְכָמה ִאְתּגְ ַכח ְדֹכָלא ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ָחְכָמה )תהלים קד(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּּ ָלם ּבְ ּ ּכֻ
יָת   .ָעׂשִ

אָנא ִתיב , ּתָ ֳעלֹו ַמִים ְוגֹו ִמי )ישעיה מ(ּכְ ׁשָ ֳעלֹו ַמִים. 'ָמַדד ּבְ ׁשָ ָּדא הוא . ַמאן ַמִים. ּבְ ּ
יָנה י ֶאְלָעָזר ַמְתִני ָהִכי. ּבִ ְמעֹון. ָּדא ֶחֶסד, ִרּבִ י ׁשִ ַחד ַמְתְקָלא , ֲּאַמר ֵליה ַרּבִ ּּכָֹלא ּבְ

ן)ישעיה מ( )א מתתקן''ס(. ַּסְלָקא ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ַמִי, ּ ְוׁשָ ְפֶאֶרת. םַמאן ׁשָ ְפֶאֶרת . ּתִ יב ּתִ ִּדְכּתִ
ָרֵאל ִליׁש ֲעַפר ָהָאֶרץ. ִיׂשְ ּשָׁ בוָרה. ְוָכל ּבַ ָּדא הוא ּגְ ּ ֶפֶלס ָהִרים. ּ ַקל ּבַ ִּאֵלין ִאיּנון , ְּוׁשָ ּ

ְתִרין ַאר ּכִ ְּדִאְקרון טוֵרי ֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא, ׁשְ ּ ּ ֹמאְזָנִים. ּ ָבעֹות ּבְ ַאר ְרִת, ּוּגְ יִכין ִּאֵלין ׁשְ
ְייהו ִאין ִמּנַ ּתָ   .ּּתַ

  ]א''ו ע''דף קע -' בזוהר חלק [

א ֲחִזי ֳעלֹו, ּתָ ׁשָ ֳעלֹו, ּבְ ֵניָנן. ָמאי ׁשָ ָּדא רוַח ָחְכְמָתא ְדָהִכי ּתָ ּ ֳעָלא ְדִקיְטֵרי , ּ ּׁשָ
ִקיָען ִקיְזָפא ׁשְ ן. ּבְ ּכֵ ֶזֶרת ּתִ ַמִים ּבַ ִּאֵלין ִאיּנון . ַמאן ֶזֶרת, ְּוׁשָ ְר)חמשין(ּ ִּעין ְדִאְתָפָתחו  ּתַ ּּ

ְּוִאְתָפְזרו ְלָכל ִסְטִרין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ְוָכל . 'ּ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵניֶכם ְוגֹו)מלאכי ב(ּכְ
ִליׁש ּשָׁ ִליׁש, ּבַ ֵלימוָתא ְדֹכָלא. ַרֲחֵמי. ַמאן ׁשָ ּׁשְ ּ ֶפֶלס. ּ ַקל ּבַ י , ַּמאי ֶפֶלס, ְּוׁשָ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ְמעֹון. ַאְבֵני ֶצֶדק.  ֹמאְזֵני ֶצֶדק)ויקרא יט(, יבִּדְכּתִ, ׁשִ י ׁשִ ָּהֵני ִמיֵלי , ּּתו ָאַמר ַרּבִ

יעוָרא  ׁשִ ְּדיֹוֵצר ּכָֹלא אֹוִקיְמָנא )א''ו ע''דף קע(ּּבְ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ה, ָאַמר ַרּבִ ַמע ִמיּנָ ָיא ָנִפיק, ּׁשְ ְּדַיֲעֹקב ִמּגֹו ִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ִיְצָחק ִדיָנ, ּ א ּ
ָיא ָּאִחיד ְלחוָלֵקיה, ַקׁשְ ְמעֹון. ּ י ׁשִ ְלחֹודֹוי, ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ְוָהא ִיְצָחק ִמּגֹו , ְּוָדא הוא ּבִ

ְלהו, ֶחֶסד ְנַפק ְּוָהִכי ּכֻ ַאְבָרָהם ָיִרית ַאֲחָסָנא . ְּוַרֲחֵמי ִמִדיָנא, ִּדיָנא ִמּגֹו ַרֲחֵמי ָנְפָקא, ּ
ִדיָנא ִמ, ְּדֶחֶסד ַרֲחֵמי. ּגֹו ֶחֶסדָנַפק ִיְצָחק ּבְ ָיא, ַיֲעֹקב ְנַפק ּבְ ְּוַכך הוא , ִּמּגֹו ִדיָנא ַקׁשְ ְ

ָּדא ִמן ָדא, ְּלֵעיָלא ְּוַיְנָקא ָדא ִמן ָדא, ּ מֹוַדע ּכָֹלא ְדהוא ַחד, ּ ּתְ ַּעד ְדִאׁשְ ּ ְלָיין , ּּ ּוֵמָחד ּתַ
ְלהו ּּכֻ ַכח ַחד, ּ ּתְ ֵמיה ְלָעַלם וְלָע. ְּוֹכָלא ִאׁשְ ִריך ׁשְ ּּבְ ּ   .ְלֵמי ָעְלִמיןְ

י ֶאְלָעָזר מֹוַדע, ָאַמר ַרּבִ ּתְ ד ָאִחיד ָדא ִמן ָדא, ִאׁשְ ֵלימוָתא ֶאָלא ּכַ ְּדֵלית ׁשְ ּ ּ א ''ס(, ּּ

ַתְרַווְייהו)וחד ְכְלָלא ּכָֹלא, ּ ְוָדא ָאִחיד ּבְ גֹון ַיֲעֹקב, ְּלׁשַ יב ַמְבִריַח ִמן , ּכְ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ּ
ֶצה ֶצה ֶאל ַהּקָ   .ַהּקָ

א ְטָרא ִדיָלן, ָנאּתָ ּּכוֵלי ַהאי ָלא ִאְתְקֵרי ֶאָלא ִמּסִ מֹוַדע ּכָֹלא, ּּ ּתְ ְטָרא ִדיָלן ִאׁשְ ּוִמּסִ ּ ּ .
ַחד ַמְתְקָלא ַסְלָקא)א דהא בהאי לעילא''ס( ּ וְלֵעיָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ִני. ּ ִני, ָלא ׁשָ ּתָ ָמה , ְוָלא ִיׁשְ ּכְ

יב ִניִת'  ֲאִני ְיָי)מלאכי ג(, ִּדְכּתִ י ְיהוָדה. יָלא ׁשָ ְלהֹון ּבוִציִנין ְנִהיִרין ֵמַחד, ָּאַמר ַרּבִ ּּכֻ ּ ,



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1471דף [ -ּ

ְלָיין ּובוִציִנין ִאיְנהו ַחד ּכָֹלא, ּוֵמָחד ּתַ ּ ּ א. ּ עו ְלִאְתָפְרׁשָ ְּדָהא ָלא ּבָ ּ ּוַמאן ְדָפִריׁש לֹון, ּ ּ ,
ִאלו ִאְתְפַרׁש ִמן ַחֵיי ָעְלָמא ּּכְ ּ ּ ּ.  

י ִיְצָחק ִתיב , ָאַמר ִרּבִ לו ָבם)יה גישע(ּכְ ֵריֶהם ְוַתֲעלוִלים ִיְמׁשְ י ְנָעִרים ׂשָ ּ ְוָנַתּתִ ַּהְיינו , ּ
יב רוִבים ָזָהב)שמות כה(, ִּדְכּתִ ַנִים ּכְ יָת ׁשְ ִתיב . ּ ְוָעׂשִ רוִבים )שמואל א ד(ּכְ ב ַהּכְ , ּיֹוׁשֵ
רוב ַוָיֹעף)שמואל ב כב( ּוְכִתיב ב ַעל ּכְ ּ ַוִיְרּכַ רוִבים. ּּ ב ַהּכְ ָבא ּכַ, ּיֹוׁשֵ ְרָיא ְלִאְתַייּשְׁ ד ׁשַ

ִלימוָתא ׁשְ רוִבים, ּּבִ ב ַהּכְ ִתיב יֹוׁשֵ ְרָיא)א כד אשתכח בשלימותא''ס(. ּּכְ ְוָלא ,  ְוַכד ָלא ׁשַ
ֻכְרְסָיא א ּבְ ָבא ַמְלּכָ רוב ַחד, ִאְתַייׁשְ ב ַעל ּכְ ִתיב ַוִיְרּכַ ּּכְ א , ּ ָבא ַמְלּכָ ְּדָלא ִאְתַייׁשְ

ֻכְרְסָייה ב . ּּבְ ֵרייֹוׁשֵ רוִבים ּתְ   .ַּהּכְ

י יֹוִסי רוב ַאְהָדר ַאְנֵפיה ֵמַחְבֵריה, ַווי ְלָעְלָמא, ָאַמר ַרּבִ ד ַחד ּכְ ּּכַ ּ ִתיב , ּּ ְּדָהא ּכְ
ָעְלָמא, ּוְפֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ֶאָחיו ָלָמא ּבְ ד ֲהָוה ׁשְ י ִיְצָחק. ּכַ ֵניָנן , ָאַמר ַרּבִ  )ויקרא יח(ָהא ּתָ
ך לא ְתַגֵלהֶָעְרַות ָאִביך ְוֶעְרַות  ִּאּמְ ַּווי ְלַמאן ְדַגֵלי ֲעָרַייְתהֹון, ָ ִתיב . ּ ַגְווָנא ָדא ּכְ ּּכְ

ַיֲעֹקב ֶצה, ּבְ ֶצה ֶאל ַהּקָ ָרֵאל. ַמְבִריַח ִמן ַהּקָ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָחַתְייהו ּכְ ּבַ ֻתׁשְ ח ּבְ ּבַ ּתְ ִּמׁשְ ּ יב ,ּ ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(ּ ִדְכּתִ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ָ.  

י ִיְצָחק אָנא ָאַמר ַרּבִ יֹוֵמי ַקְדָמֵאי, ּתָ ר ָנׁש ָאַמר ְלַחְבֵריה, ּבְ ֵּאיָמא ִלי ִמָלה , ֲּהָוה ּבַ
ַסף, ֲּחָדא ְדאֹוַרְייָתא ר ָנׁש ְלַחְבֵריה. ְוטֹול ָמֶנה ּכְ א ָאַמר ּבַ ּתָ ַסף טֹול ָמֶנה , ַּהׁשְ ּכְ

אֹוַרְייָתא ַדל ּבְ ּתְ ח, ְּוִאׁשְ ּגַ ין אוְדֵניה, ְּוֵלית ַמאן ְדִיׁשְ ְּוֵלית ַמאן ְדַיְרּכִ ּ ר ִאיּנון ְזִעיִרין , ּ ּּבַ
י ֶעְליֹוִנין)א זרעין''נ( הו, ּ ַקִדיׁשֵ ח ּבְ ּבַ ּתְ ִריך הוא ִמׁשְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ יב, ְּ ך )ישעיה ס(, ִּדְכּתִ ְ ְוַעּמֵ

ָלם ַצִדי ּּכֻ ה ָיַדי ְלִהְתָפֵארּ ִּקים ְלעֹוָלם ִיְרׁשו ֶאֶרץ ֵנֶצר ַמָטַעי ַמֲעׂשֵ ּ ּ.  

ֶסף)שמות כז( ֵקיֶהם ּכָ י ִיְצָחק ָאַמר. ּ ָוִוי ָהַעּמוִדים ַוֲחׁשֻ ָהא ֲאֵמיָנא , ָּוִוי ָהַעּמוִדים, ַרּבִ
ְטֵרי ַקָייִמין ִעָלִאין ל ִאיּנון ְדִמְתַאֲחָדן ִמּקִ ּּכָ ּ ּ א. ָּהַעּמוִדיםִּאְקרון ָוִוי , ּ ְּוָכל ִאיּנון ִדְלַתּתָ ּ ,

ְלָיין ֵמִאיּנון ָוִוים ָתא. ַמאי וִוים. ּּתַ גֹו ׁשִ ָתא ּבְ ְדָרה, ׁשִ ְקָיין ִמחוָטא ְדׁשִ ּוִמְתַאֲחָדן וִמְתׁשַ ּ ּ ּ ,
ְּדָקִאים ָעַלְייהו אָנא. ּ ּוְבִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּתָ ּ א, ָּוִוים ְלֵעיָלא, ּ ּהו ְּוֻכְל, ָוִוים ְלַתּתָ

ַמְתְקָלא ַחד ַסְלִקין   .ּּבְ

ַּמאן ְצִניעוָתא ְדִסְפָראספרא דצניעותא  ְמעֹון. ּ י ׁשִ ה ִפְרִקין , ָאַמר ִרּבִ ֲּחִמׁשָ
ֵהיָכל ַרב ִּאיּנון ְדְכִליָלן ּבְ ל ַאְרָעא, ּ י ְיהוָדה. ּוַמְלָיין ּכָ ִליָלן ָהֵני, ָּאַמר ִרּבִ ְלהו , ִאי ּכְ ִּמּכֻ ּ

ְמעֹוןָאַמר ִרּבִ. ֲעִדיֵפי ּוְלָמאן ְדָלא ָעאל וָנַפק ָלאו , ְּלַמאן ְדָעאל ְוָנַפק, ָּהִכי הוא, י ׁשִ ּ
  .ָהִכי

  ]ב''ו ע''דף קע -' בזוהר חלק [

יֵני טוִרין, ַמְתָלא ְּלַבר ָנׁש ְדֲהָוה ִדיוֵריה ּבֵ ּ ּ ּ ִדיוֵרי ָמָתא, ּ ְּוָלא ָיַדע ּבְ ְוָאִכיל . ָּזַרע ִחִטין. ּ
גוַפְייהו ִּחֵטי ּבְ ּ ַּאְקִריבו ֵליה ַנֲהָמא ָטָבא,  יֹוָמא ַחד ָעאל ְלָמָתא.ּ ר ָנׁש. ּ , ֲּאַמר ַההוא ּבַ

ה ֲּאַמרו ַנֲהָמא הוא ְלֵמיַכל. ְּדָנא ָלּמָ יה. ּ ה ִאְתָעִביד . ָּאַכל ְוָטַעם ְלָחָדא ְלִחּכֵ ֲּאַמר וִמּמָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1472דף [ -ּ

ִריִצין ְדִליׁשִ. ֲּאַמרו ֵמִחִטין. ָּדא ְּלָבַתר ַאְקִריבו ֵליה ּגְ ּ ָחאּ ִמׁשְ ְייהו. ין ּבְ ֲאַמר , ָּטַעם ִמּנַ
ה ִאְתֲעִבידו ְּוִאֵלין ִמּמַ ְּלָבַתר ַאְקִריבו ֵליה ְטִריֵקי ַמְלִכין. ֲּאַמרו ֵמִחִטין. ּ ין , ּ ְּדִליׁשִ

ָחא א וִמׁשְ דוְבׁשָ ּּבְ ּ ה ִאְתָעִבידו. ּ ֲּאַמר ְוִאֵלין ִמּמַ ֲּאַמר ַוַדאי ֲאָנא ָמאֵרי . ֲּאַמרו ֵמִחִטין. ּ
ָרא ְדָכל ִאֵלין ְדִאיהו ִחָטה, ָּכל ִאֵליןְּד ַּדֲאָנא ָאִכיל ִעּקָ ּ ּ ּ ִגין . ּּ ַּההוא  )ב''ו ע''דף קע(ּבְ

יה א ֵמִעדוֵני ָעְלָמא ָלא ָיַדע ְוִאְתֲאִבידו ִמּנֵ ַּדְעּתָ ּ ּ ך. ּ ָלָלא, ְּכַ ְוָלא ָיַדע , ַּמאן ְדָנִקיט ּכְ
ֻכְלהו ִעדוִנין ִדְמַהְנָיין ּּבְ ּ ּ ָלָלאְּדַנְפ, ּ   .ִּקין ֵמַההוא ּכְ

אָנאספרא דצניעותא פרקא קדמאה  ִּסְפָרא ְדְצִניעוָתא. ּתָ , ִסְפָרא, ּ
ִקיל  ַמְתְקָלא )א''ה ע''רל(ְּדׁשָ ּ ְדַעד ְדָלא ֲהָוה ַמְתְקָלא)תאנא( .ּבְ יִחין ַאִפין , ּ ּגִ ָּלא ֲהוֹו ַמׁשְ

ַאִפין ּוַמְלִכין ַקְדָמִאין ִמיתו, ּּבְ חוְּוִזיוֵניהֹון , ּ ּכְ ּתַ ְטָלת, ָּלא ִאׁשְ א . ְּוַאְרָעא ִאְתּבַ ַּעד ְדֵריׁשָ
סוִפין ְּדִכּסוָפא ְדָכל ּכִ ּ ּ י ִדיָקר ַאְתִקין, ּ ְּלבוׁשֵ   .ְוַאֲחִסין, ּ

ֲאַתר ְדָלא ֲהָוה ֵלי ּבַ חו, ַּהאי ַמְתְקָלא ּתָ ּכְ ּתַ יה ִאיּנון ְדָלא ִאׁשְ ָקלו ּבֵ ִּאּתְ ּ ּ ּ ַמְתְקָלא . ּ
גוֵפיה ָּקִאים ּבְ יה ְסִליקו. ְוָלא ִאְתָחֵזי,  ָלא ִאְתֲאָחד.ּ ּּבֵ ּוֵביה ָסְלִקין ְדָלא ֲהוֹו, ּ ּ , ַּוֲהוו, ּ

  .ְּוְיהְוָיין

ן וִאְזְדַמן, ִסְתָרא ּגֹו ִסְתָרא ּקָ ַחד )א''ח ע''רפ, ז''ז רפ''באד, ב''ח ע''ר קכ''אד(, ִּאְתּתְ  ּבְ
א ַּמְלָייא ַטָלא ִדְבדֹוְלָחא, ּּגוְלַגְלּתָ ְ ְקרוָמא ְדַאִויָרא ִאְזָדָכך ְוָסִתים)ט''ר קכ''שם אד(. ּ ּ ּ ּ ּ ,

קוָלא ּשִׁ ְלָיין ּבְ ִּאיּנון ֲעָמר ְנֵקי ּתַ ֵאי)ז שם''אד(ַרֲעָוא . ּ ְצלֹוָתא ְדַתּתָ ְלָיא ּבִ ּ ְדַרֲעִוין ִאְתּגַ ּ .
ָחא ְפִקיָחא ְדָלא ָנִאים ּגָ ַּאׁשְ ִדיָרא, ּ ַא. ְוָנִטיר ּתְ א ּבְ חוָתא ְדַתּתָ ּגָ ַּאׁשְ חוָתא ִדְנִהירו ּ ּגָ ּׁשְ ּ ּ

ְּדִעָלָאה ָקא)דביה(. ּ ִרין נוְקִבין ְדַפְרַדׂשְ ּ ּתְ ּ ַער רוָחא ְלֹכָלא, ּ ְּדִאּתְ ּ ּ.  

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ית , ּבְ ֵראׁשִ יָתא ּבְ , ּ ָעַלְייהו)ברא שית(ׁשִ
א ּּכוְלהו ְלַתּתָ ְבָעה ְד, ּ ּּגוְלְגָלָתא ַעד ְיִקירו ְדַיִקירוָתאְּוַתְלָיין ִמּשִׁ ּ ּ ְנָייָנא ָלאו , ּ ְוָהָאֶרץ ּתִ

ַמר ן ְוָהא ִאּתְ ּבָ חוׁשְ ּוֵמַהִהיא ְדִאְתַלְטָייא ָנְפָקא. ּּבְ ּ יב , ּ ר )בראשית ה(ְּדְכּתִ  ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ
הֹום ְורוַח . 'ֵאַרָרה ְיָי ך ַעל ְפֵני ּתְ ָּהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ּ ּּ ִיםְ . ֱּאלִהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהּמָ

ֵליַסר ְתֵליָסר ְיִקירו ְדַיִקירוָתא, ּתְ ְלָיין ּבִ ּּתַ ּ ּ.  

ִנין יָתא ַאְלֵפי ׁשְ יָתא ַקְדָמֵאי, ׁשִ ׁשִ ְלָיין ּבְ ִביָעָאה ָעַלְייהו, ּתַ ְלחֹודֹוי, ּׁשְ ף ּבִ ּקַ . ְּדִאְתּתָ
י ְעּתֵ ְתֵריַסר ׁשַ יב ָהְיָתה ֹתהו ָוֹבהו ְוגֹוְּדְכ, ְּוִאְתָחִריב ּכָֹלא ּבִ ּּתִ ַרֲחֵמי. 'ּ ֵליַסר ְיִקים לֹון ּבְ , ּתְ

ַקְדִמיָתא ן ּבְ ּוִמְתַחְדׁשָ יָתא)י קמו''ס(ְּוָקמו , ּ ל ִאיּנון ׁשִ ָרא. ּ ּכָ יב ּבָ ִגין ְדְכּתִ ִתיב , ּּבְ ּוְלָבַתר ּכְ
ְּדָהא ֲהַות ַוַדאי, ָהְיָתה ך, ּ ְוְלַבּסֹוף ֹתהו ָוֹבהו ְוֹחׁשֶ ּ ּ ב ְיָי)ישעיה ב(, ּ ּגַ יֹום '  ְוִנׂשְ ְּלַבדֹו ּבְ
  .ַּההוא

ֵחיזו ְדִחְוָיא ָאִריך לוֵפי ִדְגִליִפין ּכְ ְּגִ ּ ּ ּ ט ְלָכאן וְלָכאן, ּ ּוִמְתָפּשַׁ א, ּּ ֵריׁשָ א . ַזְנָבא ּבְ ֵריׁשָ
ר ְוָזִעים,  ָאִחיד ַאַכְתִפין)אחורא( ְלָייאַחד ְלֶאֶלף יֹוִמין ְזִעיִרי. ְנַטר ְוָגִניז, ַאְעּבַ , ן ִאְתּגָ
ִקְטרֹוי)א אתמלייא''נ( ַעְדבֹוי, ּ קוְלְטָרא ּבְ א, ְּסַנִפיָרא ּבְ א ַרּבָ ַמִיין ְדַיּמָ יה ּבְ ר ֵריׁשֵ , ִּאְתּבַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1473דף [ -ּ

יב  ִים)תהלים עד(ְּדְכּתִ יִנים ַעל ַהּמָ ּנִ י ּתַ ְרּתָ ָראׁשֵ ּבַ ֵרין ֲהוֹו.  ׁשִ  )ב''ד ע''ל(, ַחד ִאְתֲחָזֵרי, ּתְ
ִתי יָנם ּכְ ּנִ י. ב ָחֵסרּתַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָראׁשֵ י ַהַחָיה ָרִקיַע)יחזקאל א(ּכְ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ.  

יב , ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור ַּהְיינו ְדְכּתִ י הוא ָאַמר ַוֶיִהי)תהלים לג(ּ ּ ּכִ ּהוא , ּ
ְלחֹודֹוי אּבַ' י ו''ו ו''י יה''ְּלָבַתר ִאְתַחְזרו ַחד יהו. ּבִ א ְלַתּתָ ִכיְנּתָ ָמה ְדה. ְתָרָאה ׁשְ ' ּּכְ

ָקלו ַכח וְבַחד ַמְתְקָלא ִאּתְ ּתְ א ִאׁשְ ִכיְנּתָ ּׁשְ ּ.  

י טֹוב, ְּוַהַחיֹות ָרצֹוא ָוׁשֹוב יב ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ְּדְכּתִ ּ ִאְמרו ַצִדיק )ישעיה ג(. ּ ּ
י טֹוב ַמְתְקֵליה ַסְלָקא, ַהאי. ּכִ ּּבְ ֲאַחָתא . ְּוֹכָלא ְלָחד ִאְתֲחְזֵרי. ְלחֹודֹויַקְדָמָאה ּבִ. ּ

יו ָדא ּבְ ִליָלן ָדא ּבְ א ּכְ ּומֹוַדְעּתָ ָקן, א''ד ֵה''ּ ְתֵרין ְרִחיִמין ְדִמְתַחּבְ   .ּּכִ

א ְדגוָפא ְרׁשָ יָתא ָנְפִקין ֵמַעְנָפא ְדׁשָ ּׁשִ ּ ן ְמַמֵלל ַרְבְרָבן, ּ ן ָדא. ִּליׁשָ ין , ִּליׁשָ ָסִתים ּבֵ
יב , א''ד ְוֵה''יֹו ם ַיֲעֹקב ְוֶזה ִיְכּתֹוב ָידֹו '  ֶזה ֹיאַמר ַלה)ישעיה מד(ְּדְכּתִ ׁשֵ ָאִני ְוֶזה ִיְקָרא ּבְ

ה ' ַלְיָי ָרֵאל ְיַכּנֶ ם ִיׂשְ ׁש)יכנה(ּוְבׁשֵ יה. ֲאַחָתא: ָאִני' ֶזה ֹיאַמר ַלה.  ַמּמָ ַמר ּבְ . ו''ְּוֹכָלא ִאּתְ
ן ָסִתים ְלִאיָמ ִליׁשָ ִליָלן ּבְ ה. אּּכָֹלא ּכְ ַחת ֵליה ְדָנִפיק ִמיּנָ ְּדָהא ִאְתַפּתְ ּ ּ א ָיִתיב . ּּ ַאּבָ

א ֵריׁשָ ֶאְמָצִעיָתא, ּבְ אן ַווי ְלַמאן ְדַגֵלי ֲעָרַייְתהֹון, ִאיָמא ּבְ אן וִמּכָ ְסָייא ִמּכָ ּוִמְתּכַ ּ ּ ּּ.  

  ]א''ז ע''דף קע -' בזוהר חלק [

ַמִי ְרִקיַע ַהּשָׁ נוְקָבא, םַּויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ִליט ְדַכר ּבְ ּׁשַ ּ י שלימו דכר ''ס(. ּ

יב )ונוקבא ְתֵרין''ָנִהיר יֹו, ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם)משלי י( ְּדְכּתִ ר ְלנוְקָבא, ד ּבִ ְּוָנִהיר וְמָעּבַ ּ .
ְלחֹודֹוי''ִאְתְייָחד יֹו ַדְרּגֹוי ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא)ובתר כן(, ד ּבִ ּ ָסִליק ּבְ ָכא נו. ּ אִּאְתַחׁשְ , ְקּבָ

ָחא  ְּוִאְתְנִהיַרת ִאיָמא וִמְתַפּתְ ַתְרעֹוי )א''ז ע''דף קע(ּ ית. ּבְ ׁשִ ָחא ְדָכִליל ּבְ , ָּאָתא ַמְפּתְ
ּוְמַכְסָיא ִפְתָחָהא א ְלַהאי וְלַהאי, ּ ּווי ְלַמאן ְדַגֵלי ִפְתָחָהא, ְּוָאִחיד ְלַתּתָ ּ ּ.  

 ] בשנה132יום [סדר הלימוד ליום יד שבט 

 ָלא )דיקנא( .ְּמֵהיָמנוָתא )ה''א עד קל''ר מן דף קל''אד(ִּדיְקָנא ָייָנא ִּפְרָקא ִתְנ
ִגין ְדִהיא ַיִקירוָתא ְדֹכָלא ֵמֻאְדִנין ַנְפַקת ר ּבְ ַּאְדּכַ ּ ּ ָסֲחָרָנָהא ְדּבִֹסיָטא, ּ ָסִליק ְוָנִחית , ּּבְ

ְתֵליָסר ִמְתְפַרׁש. ּחוָטא ִחְווָרא   .ּּבִ

ָיִקיָרא ִדְבָיִקירוָתא  ּּבְ ִתיב , ַהִהיאּ ם)ירמיה ב(ּכְ ב ָאָדם ׁשָ ה ִאיׁש ְוָלא ָיׁשַ . ּ לא ָעַבר ּבָ
ִליל ָהָכא. ּ ְלַבר הוא)א''ח ע''ויקרא מ(ָאָדם  ן ִאיׁש. ָאָדם ָלא ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ְתֵליָסר ְנִביִעין . ּכָ ּבִ

ן ַּמּבוִעין ִמְתָפְרׁשָ ָמרו, ּ ְלחֹודֹוי ִאְסּתָ ע ּבִ ְקיו. ַּאְרּבַ ָעה ַאׁשְ ׁשְ . )א לגנתא''נ(. ּן ְלגוָפאּּתִ

ֵמי ְפִתָחא ְדֻאְדִנין)תיקונא קדמאה( ּ ִמּקָ ָקן, ּ ֲאִרי ָיִקירו ְלִאְתּתָ ִפיִרי )תניינא(, ּׁשָ ׁשְ ּ ָנִחית ּבִ
ְפָוון א ְדׂשִ ֵריׁשָ א ָקִאים. ּּבְ א ְלַהאי ִריׁשָ ֵרין )תליתאה(. ֵמַהאי ֵריׁשָ חֹות ּתְ ּ ָאְרָחא ְדָנִפיק ּתְ

ּנוְקִבין ְדַפ ָקאּ יב , ְלַאְעְבָרא חֹוָבה, ְּרַדׂשְ ע )משלי יט(ְּדְכּתִ  .ְּוִתְפַאְרּתֹו ֲעבֹור ַעל ָפׁשַ
א ַאֲחָרא)רביעאה( ֲעָרא ְלִריׁשָ ְפָוון ַאְסַחר ׂשַ חֹות ׂשִ ָאְרָחא ַאֲחָרא ָנִפיק  )חמישאה(.  ּתְ
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חֹותֹוי א ְדבוְסָמא)שתיתאה( .ּתְ ְקרוְבּתָ ּ ָחֵפי ּתַ ּ א ִדְלֵע, ּ פוִחין )שביעאה(. ּיָלאְּלֵריׁשָ ֵרין ּתַ ּ ּתְ ּ
ִּאְתָחזון ְלַאְנָהָרא ּבוִציִנין ּ ַמָזָלא ְדֹכָלא)תמינאה(. ּ ּ א, ּ ְלָייא ַעד ִלּבָ ְלָיין ִעָלִאין , ּתַ יה ּתַ ּּבֵ ּ

ִאין ּ ִאיּנון ְדַתְלָיין ָלא ָנְפִקין ָדא ִמן ָדא)תשיעאה(. ְוַתּתָ ּ ּ ַחְפָיין ְזִעיִרין ַעל  )עשיראה(. ּ
ּ ְדָיִקירו)חד סר( רֹוָנאּגְ ִלים, ַרְבְרִבין. ּ יעוָרא ׁשְ ֲעִרין ְבׁשִ ְפָוון )וכד( )תריסר(. ִּמְתׁשַ  ׂשִ

ל ִסְטִרין ִּאְתְפנון ִמּכָ יִקין, ּ יק ֵמִאיּנון ְנׁשִ ָאה ְלַמאן ְדָנׁשִ ַּזּכָ ַהִהיא ַמָזָלא ְדֹכָלא )תליסר(. ּ ּ ּבְ ּ ּ
יִחין ְדֲאַפְר ֵליַסר ְמׁשִ ַּנְגִדין ּתְ ִכיַח. ְּסמֹוָנא ַדְכָיאּ ַהאי ַמָזָלא ׁשְ ּּכָֹלא ּבְ   .ְוָסִתים, ּ

ֵרי ׁשְ ִזְמָנא ְדָמָטא ּתִ ִביָעָאה, ּּבְ ְכֵחי , ַיְרָחא ׁשְ ּתַ ֵריַסר )ירחי(ִמׁשְ  )א תליסר''ס( ִּאֵלין ּתְ
ֵריַסר  ֵחי ּתְ ַעְלָמא ִעָלָאה וִמְתַפּתְ ּּבְ ּ ְרֵעי ְדַרֲחֵמי)א תליסר''ס(ּ ַההו, ּ ּתַ  )ישעיה נה(א ִזְמָנא ּּבְ

ִּדְרׁשו ְיָי יב' ּ ּתִ ְצאֹו ּכְ ִהּמָ ב ַמְזִריַע )בראשית א( .ּבְ א ֵעׂשֶ א ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ְדׁשֵ ּ ַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ּתַ ּ
יב ', ֶּזַרע ֵעץ ְפִרי ְוגֹו ַּהְיינו ְדְכּתִ ָעה ַלֹחֶדׁש )ויקרא טז(ּ ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּבְ  ְוִעּנִ

ֶעֶרב ְדְלך'' ֲאֹדָני ידו)דברים ג( )י זמנאבהא(. ּבָ ה ַהִחלֹוָת ְלַהְראֹות ֶאת ַעְבְדך ֶאת ּגָ ָד ַאּתָ ָ ּ .
ִסְטרֹוי''יהו ִלים ּבְ ְרִחיׁשוָתא ָדא ְדַאְרָעא. ה ׁשְ ְּוָהָכא ּבִ ּ ִלים, ּ   .ָלא ׁשְ

ִתיב''ְיִה ָאה''ּד ִעָלָאה יֹו''ָקֵריָנן יֹו, י ָלא ּכְ ּתָ ָאה' ה יִּעָלָא' ַּוִייֶצר י, ד ּתַ ּתָ '  י)יהי(, ּתַ
ָאה' י, ִּעָלָאה ּתָ ִלימו. ְּבַגַווְייהו' ה. ּתַ ָלָלא ִדׁשְ ּּכְ ִלים. ּ ֲעָקר ֵמַהאי . ְוָלא ְלָכל ְסָטר, ׁשְ ִאּתְ

ָמא ָדא ַאֲחָרא, ֲּאָתר ׁשְ יל ּבְ ּתִ ִתיב ַוִיַטע ְיָי, ְוַאׁשְ ּּכְ   .ֱאלִהים' ּ

ין יֹו' ה  יָקאָנׁשְ, י''ּד ִדְיִה''ד ְליֹו''ּבֵ ָקא ְדַעּתִ ָּבא ְדַפְרַדׂשְ ָלא , ּ ִּלְזִעיָרא ְדַאְנִפין ּבְ ּ
ּרוָחא ָלא ִאְתְקָיים ֵה. ּ ְכַלל ֵה, א''ּבְ ּתָ ָאה''ּא ִעָלָאה ֵה''ִאׁשְ ּתָ יב , א ּתַ ּ ֲאָהה )ירמיה א(ְּדְכּתִ

  .ֲאֹדָני ֱאלִהים

ִקיְטפֹוי ְדַקְטִפין רוָחא ְדַמְתְקִלין)צרירא(, ּּבְ ּ ּבְ ִקְטָרא ' י. ו''יה, ּ ִּעָלָאה ְדִאְתַעָטר ּבְ ּ א ''ס(ּ

יָקא)בעטרא ְהוא ְקרוָמא ִעָלָאה ְדִאְזְדַכך ְוָסִתים,  ְדַעּתִ ּ ּ ּ רוָחא , ּא ִעָלָאה''ֵה. ּּ ְּדִאְתַעָטר ּבְ ּ ּ
ָקא ְּדנוְקִבין ְדַפְרַדׂשְ ּ ּ ּּבֹוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ְדִאְתַעָט, ִּעָלָאה' ו. ְּדָנִפיק ְלַאֲחָייא, ּ ּ ּ ּ ר ּ

ִסְטרֹוי ָטן ַאְתָוון ְלָבַתר)א בעטרוי''ס(, ּבְ ְזֵעיָרא ְדַאִפין, ּ ִמְתַפּשְׁ ָללו ּבִ ְּוִאְתּכְ ּ ְרָיא . ּ ָמה ְדׁשַ ּּכְ
גוְלֹגְלָתא ָכל ּגוָפא, ּּבְ ָטן ּבְ חו ִמְתַפּשְׁ ּכְ ּתַ ִּאׁשְ ְכְלָלא ּכָֹלא, ּּ ֲעָמר ְנֵקא. ְּלׁשַ ֵלי . ּבַ ד ּתָ ּכַ

ְלָיין ִאֵלין ַאְת יה ִאֵלין ַאְתָוון. ָווןּּתַ ָבן ּבֵ ֵלי ִלְזֵעיָרא ִמְתַייּשְׁ ד ִאְתּגְ ּּכַ הֹון, ּ   .ְוִאְתְקֵרי ּבְ

ִעְטרֹוי''יֹו יָקא ָסִתים ּבְ ַכח ה, ּד ְדַעּתִ ּתְ ָמאָלא ִאׁשְ ִגין ׂשְ ַאֲחָרא ְוִאיְנִקיב ''ּבְ ּה ִאְתְפַתח ּבְ
ְתֵרין נוְקִבין ִתקוִנין, ּּבִ ַכח ּבְ ּתְ ַאֲחָרא''ָו. ְּוִאׁשְ יב, ּו ִאְתְפַתח ּבְ ְ הֹוֵלך )שיר השירים ז(, ִּדְכּתִ

ִרים בוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ִלְמַכְסָיא ִפְתָחא. ְלדֹוִדי ְלֵמיׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

א' ְּלֵעיָלא ו' ו א' ְּלֵעיָלא ה' ה, ְלַתּתָ ף ַאֲחָרא' י. ְלַתּתָ ּתַ ּתָ ְּלֵעיָלא וָבה ָלא ִאׁשְ ּ ְוָלא , ּ
ֲהָדה ֵרין , ָּסִליק ּבַ ְלָיין ּתְ ד ִאְתּגַ ר ְרִמיָזא ְדָרִמיז ּכַ ּּבַ א)באורייתא(ּ ַחד ַדְרּגָ ָרן ּבְ ּ וִמְתַחּבְ ַחד , ּ

א ִגין ְלִאְתָפְרׁשָ א ּבְ ׁשָ יֹו''ו, ִּרּגְ ִליָלן ּבְ ָלק ַהאי''ד ּכְ ד ִאְסּתַ ְלָיין, ּד ַווי ּכַ   .ְוִאְתּגַ
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ִריִקין ִּאיּנון ּבוְסִמין ְדִטיְפָסא ׁשְ ּ א)א עבד''ס(ְבֵרי ְּדַע, ּ דוְכּתָ ָבא ּבְ ְּוַהַחיֹות , ּ ָלא ִמְתַעּכְ
ַרח ְלך ֶאל ְמקֹוֶמך. ָרצֹוא ָוׁשֹוב ָּבְ ם . ָ ך ִמּשָׁ ים ִקּנֶ ין ּכֹוָכִבים ׂשִ ר ְוִאם ּבֵ ׁשֶ ּנֶ יַה ּכַ ְגּבִ ִָאם ּתַ

  .ָאֹוִריְדך

  ]ב''ז ע''דף קע -' בזוהר חלק [

ָמא ִאְתְנַטע, ֵאיָמַתי. אֶּדׁשֶ )ב''ז ע''דף קע(ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ  ד ׁשְ , ּוְכֵדין ֲאִויָרא ָנִפיק. ּכַ
ִסְטרֹוי)תיקונא קדמאה דרישא(. ְּוִנצֹוָצא ִאְזָדָמן ט ּבְ א ִאְתָפּשָׁ ּ ַחד ּגוְלַגְלּתָ ַּטָלא ָמֵלי ָעָלה, ּ ּ ּ ,

ָווֵני   .ִּדְתֵרי ּגְ

יִמין ַלת ַחָלִלין ְדַאְתָוון ְרׁשִ ּּתְ יה, ּ ְלָיין ּבֵ ִּאְתּגַ ַעְרָבָאה )א כעורבא''ס( ּאוָכִמין )תליתאה(. ּ  ּכְ
ְלָיין ַעל נוְקִבין ֲעִמיִקין ָמאָלא, ּּתַ ַמע ְיִמיָנא וׂשְ ְּדָלא ָיִכיל ְלִמׁשְ ָהָכא ַחד ָאְרָחא . ּ

ְּלֵעיָלא ָדִקיק ְּקָטטוָתא ְדָעְלָמא, ּ ִמְצָחא ְדָלא ָנִהיר)רביעאה(. ּ ח . ּ ּגַ ד ַרֲעָוא ַאׁשְ ר ּכַ ּבַ
יה ָווֵני)חמישאה(. ּּבֵ ֲחָלָבא ְדָנִהיר, ּ ַעְייִנין ִדְתַלת ּגְ ת ָקַמְייהו ִאְתְסָחן ּבְ ְּלִמְרּתַ ִתיב . ּ ּכְ

ֲאָנן)ישעיה לג( ַלִים ָנְוה ׁשַ ּ ֵעיֶניך ִתְרֶאיָנה ְירוׁשָ ה)ישעיה א(ּוְכִתיב , ָ ָנֶוה .  ֶצֶדק ָיִלין ּבָ
ֲאָנן יָקא ְדָסִתים, ׁשַ ִתיב, ַּעּתִ ּ חֹוָטָמא ַפְרצוָפא ִדְזֵעיָרא)שתיתאה( .ֵָעיְנך ּכְ ּ ּ ,

מֹוְדָעא ּתְ נוְקבֹוי. ְלִאׁשְ ְלהֹוִבין ִמּתֹוָקִדין ּבְ ַלת ׁשַ א ֲעִקיָמא)שביעאה(. ּּתְ ַמע ָטב , ּ ַדְרּגָ ְלִמׁשְ
ִתיב . ּוִביׁש ִמי' ֲאִני ְיָי )ישעיה מב(ּכְ ִתיב ּוְכ. ּ ֲאִני ֲאִמית ַוֲאֲחֶיה)דברים לכ( ּוְכִתיב. ּהוא ׁשְ

א ַוֲאִני ֶאְסּבֹול )ישעיה מו( נו ְולֹו ֲאַנְחנו )תהלים ק( )ב''ד ע''קל( .ַוֲאִני ֶאּשָׂ ּהוא ָעׂשָ ּ איוב ( .ּ

יֶבּנו)כג ֶאָחד וִמי ְיׁשִ ּ ְוהוא ּבְ ּ ִכיַח. ּ ּהוא ִאְקֵרי ַמאן ְדָסִתים ְוָלא ׁשְ ּהוא ַמאן ְדָלא ִאְזָדָמן , ּ ּ ּ
ּהוא ַמאן ְדָלא ִאְקֵר. ְלֵעיָנא ָמאּ ׁשְ  )י''א ה''ה(. י ּבִ

ִליל' א ִליל א' ו. 'ו )'הוא( ּכָ ִליל ה' ּכָ ף ''אל. ָאִזיל ְלָאֶלף'  א)י''א ה''ס(. ו''ְוָלא ּכָ
ל ְסִתיִמין, ד''ד ָאִזיל ליו''יו, ד''ָאִזיל ליו יה ו, ְּדָסִתים ִמּכָ ָרן ּבֵ ַחּבְ ְּדָלא ִמּתְ ד . ד''ּ ַווי ּכַ

  .ד''בו' ָלא ָנִהיר י

ד ִאְס ָלק יּכַ חֹוֵבי ָעְלָמא''ִמן ו' ּּתַ ַכח, ד ּבְ ּתְ ֶּעְרָייָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ִתיב , ּ ויקרא (ַּעל ָדא ּכְ

ּ ֶעְרַות ָאִביך לא ְתַגֵלה)יח ִליק יֹו. ָ ך לא , א''ד ִמן ֵה''ְוַכד ִאְסּתָ ִתיב ְוֶעְרַות ִאּמְ ַָעל ָדא ּכְ ּ
ך ִהיא ֹלא ְתַגֵלה ֶעְרָוָתה ְּתַגֶלה ִאּמְ ּ ּך ִהיא ַוַדאיִאּמְ. ָּ יָנה ִתְקָרא )משלי ב(, ָ י ִאם ַלּבִ  ּכִ

  .'ְוגֹו

ִּפְרָקא ְתִליָתָאה  ר ּ ל ָמה ְדִאְתְטּמַ יִרין ִאְתְמָסרו ְלִדיְקָנא ּכָ ּקוִנין ַיּקִ ָעה ּתִ ׁשְ ּּתִ ּ ּ
ַכח ּתְ יָרא ִאׁשְ ְלָייא ִעָלָאה ְוַיּקִ ְנֵזיה )א דיקנא''ס( וָהא )והוא(. ְּוָלא ִאְתּגַ   . ְקָרא)א יקירא''ס( ּּגַ

יקוָנא ַקְדָמָאה ְדִדיְקָנא ּּתִ א ְדפוָמא, ּ ֵמי ִפְתָחא ְדֻאְדִנין ַעד ֵריׁשָ ִּניִמין ַעל ִניִמין ִמּקָ ּ ּ ּ .
א ַהאי)תניינא( ַכח,  ֵמֵריׁשָ ּתְ א ַאֲחָרא ִאׁשְ ֵרין נוְקִבין ָאְרָחא )תליתאה(. ַעד ֵריׁשָ חֹות ּתְ ּ ִמּתְ

יָסא)רביעאה(. ַּמְלָייא ְדָלא ִאְתַחְזָייא יָסא וֵמַהאי ּגִ ּ ַעְלִעין ִאְתַחְפָיין ֵמַהאי ּגִ  )חמישאה(. ּ
ווְרָדא פוִחין סוָמִקין ּכְ הו ִאְתַחְזָיין ּתַ ּּבְ ּ ּּ יִפין ַעד )שתיתאה(. ּ ּקִ ְלָיין אוָכִמין ּתַ ַחד חוָטא ּתַ ּ ּבְ ּ
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ווְרָדא ִאְתְפנון )שביעאה(. ַּחדֹוי ְפָוון סוָמִקין ּכְ ּׂשִ ְגרֹוָנא)התמינא( .ּּ ין ּבִ ,  ְזִעיִרין ַנְחּתִ
ִגיִדין )תשיעאה(. ּוְמַחְפָיין ְקָדָלא ּקוָלא)א נחתין''ס( )א נגדין''ס( ַּרְבְרִבין וְזִעיִרין ּכְ ׁשִ . ּ ּבְ

ַכח ּתְ יף ַמאן ְדִאׁשְ ר ְוַתּקִ יּבָ ַכח ּגִ ּתְ ִאֵלין ִאׁשְ ּּבְ ּ.  

ִתיב  ַצר ָקָראִתי ָיה)תהלים קיח(ּכְ ל ּגֹוִים ְסָבבוִניּתִ. ּ ִמן ַהּמֵ ָעה ָאַמר ָדִוד ַעד ּכָ ּׁשְ ּ ,
ָנא ֲעלֹוי ה ְפִרי . ְּלַאְסֲחָרא וְלַאּגָ ב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהו ְוֵעץ עֹוׂשֶ א ֵעׂשֶ ַּוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶדׁשֶ ּ ּ
ר ַזְרעֹו בֹו ְלִמיֵנהו ִל)ב''ט ע''נשא קל(. ֲּאׁשֶ ָמא ׁשְ ָעה ִאֵלין ִאְתֲעָקרו ִמּשְׁ ׁשְ ּ ּתִ ילו , יםּ ּתִ ְּוַאׁשְ
ִלים ָמא ׁשְ ׁשְ יב ַוִיַטע ְיָי, ְלָבַתר ּבִ ִּדְכּתִ ָחן . ֱאלִהים' ּּ ּכְ ּתַ ְתֵליָסר ִאׁשְ ּקוִנין ְדִדיְקָנא ּבִ ּּתִ ּ

ְּדִהיא ִעָלָאה, ִאיִהי ָאה. ּ ּתָ ָעה ִאְתָחזון, ּתַ ִתׁשְ ֵניהֹון ''כ. ּּבְ גוֹוַ ִליפו ּבְ א ''ס(ּב ַאְתָוון ִאְתּגְ

 .)בגינהון

ִים)ב''ז ע''ייך לדף קעש( ְרּצו ַהּמַ ּ ָדָבר ַאֵחר ִיׁשְ ְרּגום ְיַרֲחׁשון, ּ ּּתַ לֹוַמר. ּ ין , ּכְ ד ְמַרֲחׁשִ ּכַ
לֹוָתא ֵמי ּצְ ְפָווֵתיה ִפְתּגָ ׂשִ ּּבְ ָזּכוָתא, ּ א, ּּבְ ּוִבְנִקיות ַדְעּתָ ּ א ַחָיָתא, ּ ּוְבַמָיא ֲהָוה ָרִחיׁש ַנְפׁשָ ּ .

ר ָנׁש ְלַסְד ֵעי ּבַ לֹוֵתיה ְלָמאֵריהְּוַכד ּבָ ָּרא ּצְ א , ּ ּתָ ווָנא ִמּתַ ַהאי ּגַ ן ּבְ ְפָווֵתיה ְמַרֲחׁשָ ְּוׂשִ
ְּלַסְלָקא ְיָקָרא ְדָמאֵריה, ְּלֵעיָלא ּ ְקיו ַדֲעִמיקו ְדֵביָרא, ּ ְּלֲאָתר ְדׁשַ ּ ּ ּ ְלָבַתר . ָנִגיד ְוָנִפיק, ּ

א ָכא ִמְלֵעיָלא ְלַתּתָ ְקָיא, ָּיְנִגיד ְלַאְמׁשָ א, ּ ְדַנֲחָלאֵּמַההוא ׁשַ א וַדְרּגָ ַעד , ְּלָכל ַדְרּגָ
א ָכא ְנָדָבה ְלֹכָלא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְתָרָאה ְלַאְמׁשָ א ּבַ ַּדְרּגָ ּ ָרא . ּ ָרא ִקׁשְ ֵעי ְלַקּשְׁ ְלָבַתר ּבָ

ֹכָלא ַאלֹוִהי, ּּבְ ל ִמׁשְ דון ּכָ ָרא ְדַכָוָנה ִדְמֵהיְמנוָתא וַיְעּבְ ִּקׁשְ ּ ּ ּ א ְדּצִ, ּ ֶאְלּתָ ין ׁשְ ין , ּּבוָראּּבֵ ּבֵ
א ְדָיִחיָדא ֶאְלּתָ   .ּׁשְ

אֵריה ֲאָלא ִמּמָ א ְדִאית ְלַבר ָנׁש ְלּשַׁ ֶאְלּתָ ּוׁשְ ּ ָווֵני' ֵּהן ְמסוָדרֹות בט, ּ ַאְלָפא , ּגְ ִאית ּבְ
יָתא ִריך הוא, ּבֵ א ּבְ ר ְמִכילֹוִהי ְדקוְדׁשָ ַאְדּכָ ְּוִאית ּבְ ּ ְּ ַּרחום ְוַחּנון וגֹו, ּ ָמָהן . 'ּ ׁשְ ִאית ּבִ

ִריך הוא א ּבְ ַּיִקיָרן ְדקוְדׁשָ ּ גֹון ֶאְהֶיה, ְּ ָבאֹות' ְיָי, ֱאלִהים, ֵאל, יהו, ָּיה, ּכְ ַדי, ּצְ , ּׁשַ
ר ְסִפיָרא. ֲאֹדָני ֶעׂשֶ גֹון, ִאית ּבְ ח, הֹוד, ְיסֹוד, ַּמְלכות: ּכְ בוָרה, ִתְפֶאֶרת, ְנּצַ , ֶחֶסד, ּּגְ
יָנה ֶתר, ָחְכָמה, ּבִ ִד. ּכֶ ר ּצַ ַאְדּכָ ָלִכים, ּיַקָייאִּאית ּבְ ִביִאים ְוַהּמְ גֹון ָהָאבֹות ְוַהּנְ ִאית . ּכְ

י ְחּתֵ ּבַ יֵרי וְבתוׁשְ ׁשִ ּּבְ ית, ּ ָלה ֲאִמיּתִ הֹון ַקּבָ ן . ְּדִאית ּבְ הֹון ַמאן ְדָיַדע ְלַתּקֵ ְּוֵעיָלא ִמּנְ ּ
ּקוִנין ְלָמאֵריה ּּתִ ְדָקא ֵיאֹות, ּ א ְלֵע. ּכְ ּתָ יִדיָעה ַסְלָקא ִמּתַ ְּוִאית ַמאן ְדָיַדע , ּיָלאּוִאית ּבִ

א ְפָעא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ יך ׁשִ ְּלַהְמׁשִ ָווִני ִאֵלין' ּוְבָכל ט. ְ דֹוָלה, ּּגְ ָוָנה ּגְ ִריָכא ּכַ ְוִאי ָלא , ּצְ
יב ָּעֵליה ְקָרא ִדְכּתִ ּ ובֹוַזי ִיָקלו)שמואל א ב(, ּ ָמָהן , ּוְבַכָווַנת ָאֵמן. ּּ ֵרין ׁשְ ִליל ּתְ ְּדהוא ּכָ ּ

ִניז טוֵביה וִבְרכֹוִהי. י''ה ֲאֹדָנ''ְיהֹוָ ְּוָהֶאָחד ּגָ ּ ְקָרא ֵהיָכל, ּ ר ַהּנִ אֹוּצָ ָפסוק , ּבְ ְּוהוא ָרמוז ּבַ ּ ּּ
ֵהיַכל ָקְדׁשֹו ַהס ִמָפָניו וְלָדא ָרְמזו ַרּבֹוֵתינו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה'  וה)חבקוק ב( ּּבְ ּ ּ ּּ ל טוב , ּ ּּכָ

ֵביתֹו ֱאַמר , ָהָאָדם ּבְ ּנֶ יִתי ֶנֱאָמן הוא)דבר יבבמ(ׁשֶ י, ּ ְבָכל ּבֵ ְרְגִמיָנן ְבָכל ְדִעּמִ ּוְמּתַ וִאי . ּ
ְדָקא ֵיאֹות' ְּמַכוון ְבָכל ַחד ְוַחד מט ָווִני ּכְ ָמא ְדָמאֵריה , ּגְ ר ָנׁש ְדאֹוִקיר ִלׁשְ ָּדא הוא ּבַ ּ ּ ּ ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ד ובֹוַז, ִּלׁשְ ַדי ֲאַכּבֵ י ְמַכּבְ ִתיב ּכִ ְּוַעל ָדא ּכְ ּי ֵיָקלוּ ָעְלָמא ֵדין, ּ ד ּבְ , ֲּאַכּבֵ
ְרכֹוי ל ּצָ ד ּכָ ְּלַקִיים וְלֶמְעּבַ ֵמי ַאְרָעא. ּ ל ַעּמָ ְּוְיֶחזון ּכָ ָמא ְדה, ּ , ִּאְתְקֵרי ָעֵליה' ֲּאֵרי ׁשְ

יה ִּויַדֲחלון ִמּנִ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ ת ֲחִסיִדים, ּ ְמִחיּצַ י ְלֵמיָקם ּבִ ַּאף ַעל ִפי ְדָלא, ִיְזּכֵ  ָקֵרי ּ
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ל ּצֹוְרֵכיה ָחא ְיִדיַעת ָמאֵריה, ּּכָ ּגְ יָון ְדָזָכה ְלַאׁשְ ּּכֵ ְדָקא ֵיאֹות, ּ יה ּכַ ַּמאי ובֹוַזי . ְּוִאיְכָוון ּבֵ
ֵּיָקלו א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּדא הוא ַמאן ְדָלא ָיַדע ְלַאֲחָדא ׁשְ ּ ּ ָרא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּוְלַקּשְׁ ּ ָרא , ּ ִקׁשְ

ָכא  ְטִריךְּלֲאָתר וְלַאְמׁשָ ְְדִאּצְ ֵרי, ּ ָמא ְדָמאֵריה ָטב ֵליה ְדָלא ִאְתּבְ ּוְלאֹוִקיר ׁשְ ּ ּ ּ ן . ּ ּכֵ ל ׁשֶ ְוּכָ
ָאֵמן ָוון ּבְ ַּמאן ְדָלא ִאְתּכַ א, ְּוַעל ָדא. ּ ְנִקיוָתא ְדִלּבָ ְפָווֵתיה ּבִ ׂשִ ל ַמאן ְדַמְרִחיׁש ּבְ ּּכָ ּ ּ ּ ,

י ַמָיא ִדְמַנּקֵ ּּבְ ֲהֵדיה, ּ ִתיב ּבַ ה ָאָדםַּויֹ, ַּמאי ּכְ לֹוַמר, אֶמר ֱאֹלִהים ַנֲעׂשֶ ִביל ָאָדם , ּכְ ׁשְ ּבִ
ְדָקא ֵיאֹות ֶלם וְדמות ּכְ ְּדָיַדע ְלַאֲחָדא ּצֶ ּ ת ַהָים, ּ ּויְרדו ִבְדּגַ   )עד כאן דבר אחר(. ּ

ר ָנׁש ִעָלָאה )א על האי מאן דחזי בחלמיה דיקנא''ס(, ַעל ַהאי ּ ֶחְלָמא ְדָאִחיד ִדיְקָנא ְדּבַ ּ ּ ּ
יֵדי ָמאֵריה)א או דאושיט ידיה ליה אנדע דשלים במאריה''נ(, ּהּבִ ִלים ּבְ חֹותֹוי . ּ ׁשְ ְנִאין ּתְ ׂשַ

ן ִדיְקָנא ִעָלָאה ִדְנִהיָרא . ִּיְכְנעון ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ָאה)א לתתאה''ס(ּּ ַתּתָ ְּדִעָלָאה ַרב ֶחֶסד ,  ּבְ ּ
ְזֵעיָרא ֶחֶס, ִּאְקֵריה ד ִאְצְטִריך ְנִהירו, ד ְסָתם''ּבִ ּּכַ א בידיה ''ס(.  ַאְנַהר ְוִאְקֵרי ַרב ֶחֶסדְ

הא מתרחיץ דהא בשלם עם מאריה ושנאוי יכנעון תחותוי ודין הוא בדיל דחזא 
בחלמיה כל שכן אם זכה לאודעא מה היא דיקנא עלאה דהוא נהיר לתתאה ארים 

  )עלאה רב בחסד אקרי בזעירא חסד סתם

  ]א''ח ע''דף קע -' בזוהר חלק [

ִתיב ַויֹא ֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיהּּכְ ִים ׁשֶ ְרצו ַהּמַ ֶּמר ֱאלִהים ִיׁשְ לֹוַמר, ּ ה '' י)ה''י י''א ח''נ(, ּכְ
ָדא ט ְנִהירו ְדָדא ּבְ ִּאְתָפׁשַ ּ ִזְמָנא ֲחָדא, ּ ּּכָֹלא ִאְתַרֲחׁשון ּבְ ן, ּ יׁשָ ִגין . ַמִים ָטָבאן ַמִים ּבִ ּבְ

ְרצו ְּדָאַמר ִיׁשְ ָדא, ּ ָללו ָדא ּבְ ִּאְתּכְ ָאה, ָּלָאהַּחָיה ִע. ּ ּתָ . ָטָבא )א''ח ע''דף קע(ַּחָיה . ַּחָיה ּתַ
א יׁשָ   .ַּחָיה ּבִ

ה ָאָדם ִתיב. ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ַנֲעׂשֶ ְּלַאָפָקא ָאָדם , ֶּאָלא ָאָדם ְסָתם, ָהָאָדם ָלא ּכְ
ִּדְלֵעיָלא ִלים. ּ ָמא ׁשְ ׁשְ ִלים ָדא. ְּדִאְתָעִביד ּבִ ּתְ ד ִאׁשְ ִלים ָדא, ּּכַ ּתְ ִלים ְדַכר ִא. ִּאׁשְ ּתְ ּׁשְ

ְלָמא ּכָֹלא א ְלַאׁשְ ְּונוְקּבָ ּד ִסְטָרא ִדְדַכר''ְידֹוָ. ּ א. ּ ֱּאלִהים ִסְטָרא ְדנוְקּבָ ט ְדכוָרא. ּ ִּאְתָפׁשַ ּ ּ ,
א ִאּמָ ִתּקונֹוי ּכְ ן ּבְ ּקַ פוֵמיה ְדָאָמה, ְּוִאְתּתְ ּּבְ ּ ָטלו. ּ ַּמְלִכין ְדִאְתּבְ ָּהָכא ִאְתָקָיימו, ּ ּ.  

א)ב''ב ע''קמ(ִּדיִנין  ִריׁשָ יִפין ּבְ ּקִ ּ ִדְדכוָרא ּתַ סֹוָפא ַנְייִחין, ּ ִאיְפָכא. ּבְ א ּבְ ְּדנוְקּבָ ּ ה ''ְוי. ּ
ִקיִעין ִעְטפֹוי ׁשְ ּקוְנִטיִרין ְדִקיטוָרא ּבְ ּ ַכח' י. ּ ּתְ ַגָווָהא ִאׁשְ ָסמו ִדיִנין. ְזֵעיָרא ּבְ ִּאי ִאְתּבְ ּ ,

יָקא ָעא ַעּתִ ַגָווה, אָּאָתא ִחְוָיא ַעל נוְקּבָ. ּבָ ַקן ּבְ ְּוִקיָנא ְדזוֲהָמא ִאְתּתָ ּ ד ָמדֹוָרא , ּ ְלֶמְעּבַ
א יׁשָ ֶלד ֶאת ַקִין. ּבִ ַהר וּתֵ יב ַוּתַ ין ְוִעְלעוִלין ְוַקְטפוִרין. ִּדְכּתִ יׁשִ א ְדָמדֹוָרא ְדרוִחין ּבִ ִּקיּנָ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ַהאי ָאָדם יה ּבְ ִרים, ַּאְתִקין ּבֵ ּתָ ְכַלל וְפַרט, ּכְ ְפַרט וְכָללִאְתּכְ, ּּבִ ָּללו ּבִ ׁשֹוִקין , ּ
ָמאָלא, ּוְדרֹוִעין א יה. ְּיִמיָנא וׂשְ ן ְדַכר ְונוְקּבָ ּקַ ִסְטרֹוי ִאְתּתַ ָּדא ִאְתְפַלג ּבְ ּ ' ה. ְּדַכר' י. ו''ּּ
א ָמם ָאָדם' ו. ּנוְקּבָ ָרָאם וְיָבֶרך אֹוָתם וִיְקָרא ׁשְ ִתיב ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ ּּכְ ְ ִּדיוְקָנא וַפְר. ּ ּ ּצוָפא ּּ

ְרְסָיא ְּדָאָדם ָיִתיב ַעל ּכֻ ַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו )יחזקאל א(ּוְכִתיב , ּ א ְדמות ּכְ ּסֵ ּ וַעל ְדמות ַהּכִ ּ ּ ּ
  .ִמְלָמְעָלה



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1478דף [ -ּ

יָקא. ִּפְרָקא ְרִביָעָאה ְּזֵעיָרא ְדַאְנִפין. ָטִמיר וָסִתים, ַעּתִ ְלָייא וָלא , ּ ִאְתּגַ
ְלָייא ְלָייא. ִאְתּגַ ַא, ְּדִאְתּגַ ִתיבּבְ ְסָייא. ְתָוון ּכְ ַאְתָוון, ְּדְאְתּכַ ָבן , ָסִתים ּבְ ְּדָלא ִמְתַייּשְׁ
ַאְתרֹוי ִאין, ּבְ יה ִעָלִאין ְוַתּתָ בו ּבֵ ִגין ְדִאיהו ָלא ִאְתְייׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ֵהָמה ָוֶרֶמׂש ְוגֹו ַּויֹאֶמר ֱאלִהים ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶנֶפׁש ַחָיה ְלִמיָנה ּבְ ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ', ּ , יבּ
יַע ְיָי)תהלים לו( ָחא. 'ּ ָאָדם וְבֵהָמה ּתֹוׁשִ ּכְ ּתַ ְכָלָלא ְדַאֲחָרא ִמׁשְ ְכָלָלא . ַּחד ּבִ ֵהָמה ּבִ ּבְ

ן ַלְיָי)ויקרא א(, ְּדָאָדם ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ ֵהָמה'  ָאָדם ּכִ ְכָלָלא , ִמן ַהּבְ ַלל ּבִ ום ְדִאְתּכְ ִּמּשׁ ּ
  .ְּדָאָדם
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א  ד ָנַחת ָאָדם ִדְלַתּתָ ִדיוְקָנא ִעָלָאה )ב''ח ע''דף קע(ּּכַ ּּבְ ּ ֵרין , ּ ָכחו ּתְ ּתְ ח ''תזריע מ(ִּאׁשְ

ִרין ִסְטִרין)ב''ע ִליל ָאָדם, ּ רוִחין ִמּתְ ָמאָלא ּכָ ִּדיִמיָנא וׂשְ א, ִּדיִמיָנא. ּ ְמָתא ַקִדיׁשָ . ִּנׁשְ
ָמאָלא ֶנֶפׁש ַחָיה ִּדׂשְ ָמאָלאָחב ָאָד. ּ ט ׂשְ ָלא ּגוָפא, ּם ִאְתָפׁשָ טו ִאיּנון ּבְ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ּ ּ.  

ָדא ִקין ָדא ּבְ ד ִמְתַדּבְ ּּכַ ַהאי ַחָיה ְדאֹוִליַדת , ּ ִּאְתַייְלָדן ּכְ ּ ִקְטָרא ֲחָדא)רוחין(ּ יִאין ּבְ .  ַסּגִ
ְלָיין''כ, ב ַאְתָוון ְסִתיִמין''כ ְלָייא' י, ָסִתים' י, ּב ַאְתָוון ִאְתּגַ ַמְתְקָלא , ָסִתים ְוַגְלָייא. ּגַ ּבְ

ָקלו, ְּדַטְפִסין א ו' י. ַּאּתְ יה ְדַכר ְונוְקּבָ ָּנְפִקין ִמּנֵ ּ ַהאי ֲאָתר, ד''ּ א' ד, ְּדַכר' ו, ּבְ . ּנוְקּבָ
ִגין ָדא ֵרין''ד, ּּבְ א''ד. ּו ּתְ ּו ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ֵרין ַקְפִלין''ד. ּ ֵרין י. ּו ּתְ ְלחֹודֹוי ְדַכר' ּתְ ' ה. ּּבִ

א ַקְדִמיָתא' ד' ה. ּנוְקּבָ ו )ב''פ ע''ק(, ֲהַות ּבְ ַרת ּבְ ּוִמְדִאְתַעּבְ ַגָוה' ּ ּּבְ ', ַּאִפיַקת ו )אולידת( ,ּ
ָלָלא דיה'' ִאְתָחֵזי יֹו)ו''ה הרי יה''ו וביה אית ה''אית ד' הרי כי בה( ֶחְזֵויה ּכְ . ו''ּד ּבְ

ִּמְדַאִפיַקת יֹו א''ּ ּד ְדהוא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ ַבת ְלָבַתר,ּ  )בראשית ו(. ּוְמַכְסָייא ְלִאָמא,  ִאְתַייּשְׁ
נֹות ָהָאָדם ִני ָהֱאֹלִהים ֶאת ּבְ ַּוִיְראו ּבְ יב, ּ ַּהְיינו ִדְכּתִ ִלים )יהושע ב(, ּ ים ְמַרּגְ ַנִים ֲאָנׁשִ  ׁשְ

נֹות ָהָאָדם, ֶחֶרׁש ֵלאֹמר יב. ַמאי ּבְ ִים ָנ)מלכים א ג(, ִּדְכּתִ ּתַ ֹבאָנה ׁשְ ים זֹונֹות ֶאל  ָאז ּתָ ׁשִ
ֶלך ִתיב. ְַהּמֶ ִגיֵניהֹון ּכְ ִקְרּבֹו ְוגֹו, ּבְ י ָחְכַמת ֱאלִהים ּבְ י ְראו ּכִ ֹבאָנה ְוָלא . 'ּּכִ ָאז ּתָ

ַקְדִמיָתא ִקיְסְטָרא ְדִקיטוֵרי ְדִפיָגאן. ּבְ ּּבְ ּ ָקן ֲהוֹו ְלֵעיָלא, ּ ֵרין ִמְתַחּבְ א ָנְחתו ַיְרּתו , ּּתְ ְּלַתּתָ ּ
הוִאּבֵ, ַעְפָרא ּדו חוָלָקא ָטָבא ְדֲהָוה ּבְ ּ ּ קוְסָטא  )'א דחמלא''ס(ָּעָטָרא ְדבוְמָלא . ּ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ּ

ְצַעק ֵאָלי' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמות יד( .ְּדִעְנָבא ה ַמה ּתִ ֵני . ֵּאָלי ַדְייָקא. ֶאל ֹמׁשֶ ר ֶאל ּבְ ַּדּבֵ
עו ָרֵאל ְוִיּסָ ִּיׂשְ עו ַדְייָקא. ּ ְּוִיּסָ ּ ַמָזָל. ּ ֵליּּבְ ְּדָבָעא ְלאֹוִקיר ִדְקֵניה, א ֲהָוה ּתָ ּ  )שמות טו(. ּ

אן יו ַעד ּכָ ל ֻחּקָ ַמְרּתָ ּכָ ה ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ ֲעׂשֶ ֵעיָניו ּתַ ר ּבְ י ֲאִני ְיָי. ְּוַהָיׁשָ , ָֹרְפֶאיך' ּכִ
  .ְּלַהאי ַדוָקא

ָאה ִנים ְוגֹו הֹוי ּגֹוי חֹוֵטא ַעם ּכֶ)ישעיה א(. ִּפְרָקא ֲחִמיׁשָ . 'ֶבד ָעֹון ֶזַרע ְמֵרִעים ּבָ
ין יֹו ְבָעה ַדְרּגִ ו ְלַבר ''ו ד''ּה ַאִפיק ו''ה, י''ה הו''ה' ּו ַאִפיק ד''י ו''ה ה''ה ו''ד ה''ּׁשִ

א ְדִאיּנון ד יר ָאָדם ְדַכר ְונוְקּבָ ַּאְסּתִ ּ ּ ִחיִתים''ּ ִנים ַמׁשְ יב ּבָ   .ּו ִדְכּתִ
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ָרא ית ּבָ ֵראׁשִ ית. ּבְ ֵראׁשִ ָרא ֲחִצי ַמֲאָמר.  ַמֲאָמרּבְ ֵעֶדן . ָסִתים ְוַגְלָיא. ָּאב וֵבן. ּבָ
ִּעָלָאה ְדָסִתים ְוָגִניז ָאה. ּ ּתָ ה)א למטלנוי''ס(ָנִפיק ִלְמָטְלְטֵלי , ֵעֶדן ּתַ ְלָיא ְיהֹוָ . ָּיה.  ְוִאְתּגַ

ָתפו. ֲאֹדָני ֶאְהֶיה. ֵאת. ֱאֹלִהים ּתָ ֲחָדא ִאׁשְ ָמאָלא ּכַ ְּיִמיָנא וׂשְ ַמִים, ּ יב, וֵאת. ַהּשָׁ , ִּדְכּתִ
ָתפו)דבה הימים א כט( ּתָ ֲחָדא ִאׁשְ ַצח ִאיּנון ּכַ ְפֶאֶרת ְוַהּנֵ ּ ְוַהּתִ יב, ָהָאֶרץ. ּ  )תהלים ח(, ִּדְכּתִ

ָכל ָהָאֶרץ ְמך ּבְ ָָמה ַאִדיר ׁשִ בֹודֹו)ישעיה ו( .ּ   . ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ

ִים ְלַהְבִדיל  תֹוך ַהּמַ ְּיִהי ָרִקיַע ּבְ יםְ ָדׁשִ ין ַהּקֶֹדׁש וֵבין ֹקֶדׁש ַהּקֳ יָקא ִלְזֵעיָרא, ּּבֵ , ַעּתִ
ׁש פוָמא ְמַמֵלל ַרְבְרָבן. ְּוִאְתְדַבק, ִּאְתְפַרׁש ָּלא ִאְתְפַרׁש ַמּמָ ּ ּ ִכְתִרין . ּ יק ְוִאְתַעָטר ּבְ ַּאְנּתִ
ה ִזיִנין ַמִים, ְזִעיִרין ֲחִמּשָׁ ּהוא  )ירמיה י( .ִּים ַחִייםְוָנַתן ָעָליו ַמ )במדבר יט(ּוְכִתיב , ּבַ

ְֱאֹלִהים ַחִיים וֶמֶלך עֹוָלם ּ ְ ֶאְתַהֵלך ִלְפֵני ְיָי)תהלים קטז( .ּ ַאְרצֹות ַהַחִיים' ּ  )שמואל א כה(. ּּבְ
ן. 'ְּוָהְיָתה ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרוָרה ְוגֹו תֹוך ַהּגָ ְְוֵעץ ַהַחִיים ּבְ ין ַמִים ''אהי, א''ד ה''יו, ה''י. ּ י ּבֵ

ִים ֵליִמין. ָלּמָ ִליִמין, ַמִים ׁשְ ּוַמִים ְדָלא ׁשְ ִליִמין. ּ ֵליִמין, ַרֲחִמין ׁשְ . ַּרֲחִמין ְדָלא ׁשְ
ר' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)בראשיתו( ם הוא ָבׂשָ ּגַ ׁשַ ָּלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם ְלעֹוָלם ּבְ ד ', ַּויֹאֶמר ְיָי. ּ ּכַ

ְזֵעיָרא ָבא ּבִ אן . ִאְתַייׁשְ יָקא ָסִתים ָקָאַמר . ּ ָדָבר)לומר( )אמרוא דכד אמר בשם ''נ(ִמּכָ ְּדַעּתִ
ָּלא ָידֹון רוִחי ָבָאָדם ִדְלֵעיָלא ּ ֵרין נוְקִבין , ּ ָבא ִמּתְ ום ִדְבַההוא רוָחא ְדִאְתָנׁשְ ִּמּשׁ ּ ּ ּ ּ ּ

ָקא ְּדַפְרַדׂשְ ֵאי, ּ יך ְלַתּתָ   .ְָמׁשִ

ִתיב  ך ּכְ ְוְבִגין ּכָ ִר)ימי עולם(ּ ָנהּ ְוָהיו ָיָמיו ֵמָאה ְוֶעׂשְ ִלים''יֹו. ים ׁשָ ִלים ְוָלא ׁשְ ' י. ד ׁשְ
ְלחֹודֹוי ֵמָאה ֵרין ִזְמִנין. ּבִ ֵרין ַאְתָוון ּתְ ָנה, ּתְ ִרים ׁשָ ד ' י. ֵמָאה ְוֶעׂשְ ְלחֹודֹוי ּכַ ט ''דף קע(ּבִ

ְזֵעיָרא)א''ע ְלָיא ּבִ ִנין,  ִאְתּגַ ר ַאְלִפין ׁשְ ֶעׂשֶ ך ּבְ ִתיב. ְִאְתְמׁשָ אן ּכְ ת  )תהלים קלט(, ִמּכָ ׁשֶ ַוּתָ
ֶפָכה ִפיִלים ָהיו ָבָאֶרץ)בראשית ו( .ָּעַלי ּכַ ָעה , ּ ַהּנְ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ יב וִמּשָׁ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ּ ּ

ים א. ָראׁשִ ְנּתָ ֵּמֲאָתר ְדִאְתְפַרׁש ּגִ ִפיִלים, ּ ם ִיָפֵרד, ִאְקֵרי ַהּנְ יב וִמּשָׁ ִּדְכּתִ ּ ָּהיו ָבָאֶרץ . ּ
ָיִמים ָהֵהם ַע. ְוָלא ְלָבַתר ִזְמָנא, ּּבַ ּוְבֵני ָהֱאֹלִהים ִאְסָטָמרו, ַּעד ְדָאָתא ְיהֹוׁשֻ ּ.  

ָלָלא לֹמה וְבנֹות ָהָאָדם ִאְתּכְ ַּעד ְדָאָתא ׁשְ . ְּוַתֲענוגֹות )קהלת ב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
ֲעֻנֹגת ָקאֵרי ֵני ָהָאָדם )תענוגים לא קארי( ּתַ ּו ֵמַהאי רוִחין ּ ְדִאְתְרִמי)א דאתרמיזו''נ( ּבְ ּ

ָחְכָמה ִעָלָאה, ַאֲחָרִנין ָללו ּבְ ְּדָלא ִאְתּכְ ּ יב. ּ ֹלֹמה'  ַוְיָי)מלכים א ה(, ִּדְכּתִ . ָנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ
ל ָהָאָדם)מלכים א ה(ּוְכִתיב  ם ִמּכָ ָאָדם. ּ ַוֶיְחּכַ ָללו ּבְ ום ְדָהֵני ָלא ִאְתּכָ ִּמּשׁ ּ ּ.  

ם. הִּעָלָא' ה, ָנַתן ָחְכָמה' ַוְיָי א, ַּוֶיְחּכַ ם ְלַתּתָ ְּדִמיָנה ִאְתַחּכָ ר . ּ ּבֹוִרים ֲאׁשֶ ה ַהּגִ ֵהּמָ
ּעֹוָלם ִדְלֵעיָלא, ֵמעֹוָלם ם. ּ י ַהּשֵׁ ָמא, ַאְנׁשֵ ׁשְ ָמא. ְּדִאְתָנֲהָגן ּבִ א. ַמאי ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ , ּׁשְ

א ין ְלַתּתָ יה ְדָלא ַקִדיׁשִ ְּדִאְתָנֲהָגן ּבֵ ּ ּ ָמאְּוָלא ִאְתָנֲהָגן ֶאָל, ּ ׁשְ ם ְסָתם. א ּבִ י ַהּשֵׁ ְוָלא , ַאְנׁשֵ
י הוי ים ְסִתיָמא. ה''ַאְנׁשֵ ִריעוָתא, ָלאו ִמְסּתִ ֶּאָלא ּגְ ם ְסָתם, ּ י ַהּשֵׁ ִריעוָתא ַאְנׁשֵ , ְּוָלא ּגְ

ָלָלא ְדָאָדם ַנְפקו ִּמּכְ ִתיב , ּ ל ָיִלין)תהלים מט(ּכְ יָקר ּבַ יָקר,  ָאָדם ּבִ ָיִקרו , ָאָדם ּבִ ּּבְ
אְּדַמ ל ָיִלין, ְלּכָ ָלא רוָחא, ּבַ   .ּּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1480דף [ -ּ

י ְקָרָבא ֵליַסר ַמְלּכֵ ְבָעה, ּתְ ׁשִ ְבָעה. ּבְ ַאְרָעא. ׁשִ ין ּבְ . ִּאְתֲחִזיאו ָנְצֵחי ְקָרָבא, ַמְלּכִ
ין ַדְרּגִ ָעה ְדַסְלִקין ּבְ ׁשְ ּּתִ ְרעוְתהֹון, ּ ְּדַרֲהִטין ּבִ יֵדיהֹון, ּ ין . ְּוֵלית ְדִיְמֵחי ּבִ ה ַמְלּכִ ֲחִמּשָׁ

ְבִהילוַק ע ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָקם, ְּייִמין ּבִ י ַאְרּבַ   .ְלַקּמֵ

ע ין ָנְפִקין ְלַקְדמות ַאְרּבַ ע ַמְלּכִ הו , ַּאְרּבַ ָלא ְצִריָרן ּבְ ִאְתּכְ ֲעָנִבין ּבְ ְלָיין ּכַ הֹון ּתַ ּּבְ
ְבָעה ְרִהיִטין ְייהו. ׁשִ דוְכּתַ ָּסֲהִדין ָסֲהדוָתא ְוָלא ַקְייִמין ּבְ ּ גֹוִאיָלָנא . ּ . ְּדִמְבָסם ָיִתיב ּבְ

ֲעָנפֹוי ֲאִחיָדן וְמַקְנָנן ִצפִֹרין ּּבַ ְתֵרי . ּ ַההוא ִאיָלָנא ּבִ ִליָטא ּבְ ְטֵלל ֵחיָוָתא ִדׁשְ חֹותֹוי ּתַ ּּתְ ּ
ין ִביׁשִ ְבָעה ַסְמִכין ָסֲחָרֵניה, ּכְ ׁשִ ְּלֵמַהך ּבְ ע ֵחיָוון, ְ ַאְרּבַ ע ִסְטִרין, ּבְ ַאְרּבַ ִלין ּבְ ְלּגְ   .ִמְתּגַ

ּע ִדלוִגין''ִּחְוָיא ְדָרִהיט בש ָּדִליג ַעל טוִרין, ּּ ְבָעָתא, ּ יב, ְּמַקֵפץ ַעל ּגִ שיר (, ִּדְכּתִ

ָבעֹות)השירים ב ּ ְמַדֵלג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵפץ ַעל ַהּגְ פוֵמיה. ּ ְּזָנֵביה ּבְ ּ נֹוי, ּ ׁשִ ְתֵרין , ּבְ ָנִקיב ּבִ
יִסין יְסְטָרא ִאְתָעִביד ִל. ּגִ ד ָנִטיל ּגִ   .ְּתַלת רוִחיןּכַ

ִתיב ַוִיְתַהֵלך ֲחנֹוך ֶאת ָהֱאֹלִהים ְּכְ ְ ּ ַער ַעל ִפי ַדְרּכֹו)משלי כב(ּוְכִתיב . ּ ּ ֲחנֹוך ַלּנַ ּ ַער . ְ ַלּנַ
ַּהָידוַע ם ֶזה, ְּוֵאיֶנּנו. 'ְוָלא ֶאת ְיָי, ֶאת ָהֱאֹלִהים. ּ ׁשֵ י ָלַקח אֹותֹו ֱאֹלִהים ְלִהָקֵרא , ּבְ ּכִ
מֹו ׁשְ ַלת ּבָ. ּבִ י ִדיִניןּתְ ע ִאיּנון, ּּתֵ י ִדיִנין ִדְלֵעיָלא. ַּאְרּבַ ּתֵ ע ּבָ ַּאְרּבַ ּ א. ּ ע ְלַתּתָ . ַאְרּבַ
יב ׂשוָרה)ויקרא יט(, ִּדְכּתִ ָקל וַבּמְ ׁשְ ּמִ ָדה ּבַ ּמִ ָפט ּבַ ׁשְ ּמִ ּ ֹלא ַתֲעׂשו ָעֶול ּבַ ּ ּ ָיא. ּּ . ִּדיָנא ַקׁשְ

ָיא ִּדיָנא ְדָלא ַקׁשְ ּקוָלא, ּ ׁשִ ִּדיָנא ּבְ ּקוָלא, ּ ׁשִ ִּדיָנא ְדָלא ּבְ ּ ּ ְדֲאִפילו )דינא(. ִּדיָנא ַרְפָיא. ּ ּּ
  .ָלא ַהאי ְוָלא ַהאי

י ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ם . ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב. ַּוְיִהי ּכִ ּגַ ׁשַ יב ּבְ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ
ָּהָאָדם ִדְלֵעיָלא', ְוגֹו ּוְכִתיב ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה. ּ י ָקַרן עֹור )שמות לה(. ּ ה ָלא ָיַדע ּכִ ּ וֹמׁשֶ

יב, ָּפָניו ַּהְיינו ִדְכּתִ ְתנֹות עֹור )בראשית ג(, ּ יב, ָקַרן. ּכָ מוֵאל )שמואל א טז( ,ִּדְכּתִ ח ׁשְ ּ ַוִיּקַ ּ
ֶמן ֶקֶרן. ֶאת ֶקֶרן ַהּשֶׁ יָחא ֶאָלא ּבְ רום ַקְרִננו )תהלים פט(, ֵּלית ְמׁשִ ְמך ּתָ ּוְבׁשִ ּ תהלים ( .ָּ

ם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד)קלב א.  ׁשָ יָרָאה ְדַמְלּכָ ַּהְיינו ֲעׂשִ , ְּוַאְתָיא ִמן יֹוְבָלא ְדִהיא ִאיָמא. ּ
יב ֶקֶרן ַהיֹוֵבל)יהושע ו(, ִּדְכּתִ ְמׁשֹוך ּבְ ּ ְוָהָיה ּבִ א. ְ ִאיּמָ יָרָאה ּבְ יֹוְבָלא ִאְתַעָטר ֲעׂשִ . ֶּקֶרן ּבְ

ְּדָנִטיל ֶקֶרן ְורוַח ְל, ֶקֶרן ָּאָתָבא רוֵחיה ֵליהּ ּ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קע -' בזוהר חלק [

ְּוַהאי ֶקֶרן ְדיֹוְבָלא הוא יָבא ְדרוָחא ְלֹכָלא' וה. 'ְויֹוֵבל ה. ּ ְּנׁשִ ּ ְייִבין . ּ ְּוֹכָלא ּתַ
יב, ְּלַאְתַרְייהו ד ִאְתָחֵזי ה, ֱאֹלִהים' ּ ֲאָהה ְיָי)ירמיה א(, ִּדְכּתִ ֵרי ֱאלִהים ִאְתְק' ְיָי', לה' ּכַ

ם ָמֵלא וְכִתיב  ּׁשֵ ב ְיָי)ישעיה ב(ּ ּגַ יֹום ַההוא'  ְוִנׂשְ ְּלַבדֹו ּבַ ' לה' א כד אתחזר ה''ס(. ּּ
ה לא אתקיים עלמא ''פורענותא אתי לעלמא ואי לאו בשביל אדם יהו' ואסתלק י

ן ָסִתים ְוִאְתַעַטר ְצִניעוָתא ְדַמְלּכָ)'וכלא אתחרב ועל דא כתיב ונשגב וגו ּ ַעל ּכֵ ּ , אּ
ְּדַהְיינו ִסְפָרא ִדְצִניעוָתא ּ ּ ָאה . ּ ִבילֹוי )א למאן דנפק וידע''נ(ַזּכָ ּ ְלַמאן ְדָעאל ְוָנַפק ְוָיַדע ׁשְ

  .ְוָאְרחֹוי



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1481דף [ -ּ

  פרשת תצוהזוהר 
ַצֵוה  ה ּתְ ת ְוַאּתָ ָּפָרׁשַ ָרֵאל ְוגו)שמות כז) (ב''ט ע''דף קע(ּ ֵני ִיׂשְ ַצֵוה ֶאת ּבְ ה ּתְ . 'ּ ְוַאּתָ

ה ַהְקֵר ָב ֵאֶליך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיך ְוגוְוַאּתָ י ִחָייא. 'ָ ָנא ָהָכא ִמְבָכל ֲאָתר, ָּאַמר ִרּבִ , ַמאי ׁשְ
ל ַחְכֵמי ֵלב ר ֶאל ּכָ ַדּבֵ ה ּתְ ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ְוַאּתָ יב ְוַאּתָ ִָדְכּתִ ִני . ּ ַצֵוה ֶאת ּבְ ה ּתְ ְּוַאּתָ

ָרֵאל ִמים ֹראׁש )שמות ל(. ִיׂשְ ׂשָ ה ַקח ְלך ּבְ ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו. ָּמר ְדרֹורָ ְוַאּתָ ֶּאָלא ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ּ ,
א ַבֲהֵדיה ִכיְנּתָ   .ְּלַאְכְלָלא ׁשְ

י ִיְצָחק ֲחָדא, ְּנהֹוָרא ִעָלָאה, ָאַמר ִרּבִ ִליל ּכַ ָאה ּכָ ּתָ  )ב''ח ע''קל(ִאְקֵרי , ּוְנהֹוָרא ּתַ

ה ָמה ְדַאּתְ ָאַמר. ְוַאּתָ ה ְמַחֶיה ֶאת ּכֻ)נחמיה ט( ּּכְ ִתיב. ָּלםּ ְוַאּתָ ְוִהְקַרְבּתָ , ְּוַעל ָדא ָלא ּכְ
ָרֵאל. ְֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיך ֵני ִיׂשְ ל ַחְכֵמי ֵלב. ְוִצִויָת ֶאת ּבְ ְרּתָ ֶאל ּכָ ִגין ְדַההוא ִזְמָנא . ְוִדּבַ ּּבְ ּ

ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ ְרָיא ׁשִ ֲחָדא, ׁשַ ף ּכָֹלא ּכַ ּתַ ּתָ ְרָיא ַעל אוָמנוָתא ְד, ְּוִאׁשְ ְּלׁשַ ּ ָאַמר . עֹוָבָדאּ
י ֶאְלָעָזר ר ָנַתן ְיָי)שמות לו(, ֵמָהָכא, ִרּבִ ה'  ֲאׁשֶ ֵהּמָ ָּחְכָמה וְתבוָנה ּבָ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר ֵמָהָכא י ׁשִ ר ִמֵלאִתיו רוַח ָחְכָמה, ִרּבִ ל ַחְכֵמי ֵלב ֲאׁשֶ ר ֶאל ּכָ ַדּבֵ ה ּתְ ְּוַאּתָ ּ .
ֵעי ֵליה ר ִמֵלאִתים ִמּבָ ֲּאׁשֶ ר ִמ. ּ א, ֵּלאִתיוֶּאָלא ֲאׁשֶ ִּמֵלאִתיו רוַח ָחְכָמה, ְּלַההוא ִלּבָ ּ .

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ר ' ּרוַח ָחְכָמה ְוגֹו' ּ ְוָנָחה ָעָליו רוַח ְיָי)ישעיה יא(ּכְ ְְוַעל ָדא ִאְצְטִריך ֲאׁשֶ ּ
ִּמֵלאִתיו רוַח ָחְכָמה ְלמוָתא ְדֹכָלא, ּ ַאׁשְ ִסיֲהָרא ּבְ א ּבְ ְמׁשָ ְרָיא ׁשִ ְּדׁשַ ּ ּ ים ְוַע, ּ ּל ָדא ִאְתְרׁשִ

י ֶאְלָעָזר. ּּכָֹלא ְבָכל ֲאָתר ה, ָאַמר ִרּבִ ה ְוַאּתָ ְקָרֵאי, ִאי ָהִכי ָהֵני ְוַאּתָ ָבן ּבִ   .ְֵהיַאך ִמְתַייּשְׁ

ָבן ִניְנהו, ָּאַמר ֵליה ְלהו ִמְתַייּשְׁ ּּכֻ ּ ֵרב ֵאֶליך. ּ ה ַהּקְ ֲהֵדיה: ְָוַאּתָ ּוְלָקְרָבא , ְּלַיֲחָדא ּבַ
ֲהֵדיה ְדָקא ֵיאֹותָר, ּּבַ א ּכְ ָמא ַקִדיׁשָ ל ַחְכֵמי ֵלב. ָּזא ִדׁשְ ר ֶאל ּכָ ַדּבֵ ה ּתְ ִגין ְדֻכְלהו : ְוַאּתָ ּּבְ ּּ

א ד ֲעִביְדּתָ ַגַווְייהו, ָלא ַאְתָיין ְלֶמְעּבַ א ְמַמְלָלא ּבְ ַּעד ְדרוַח ֻקְדׁשָ ּ ּ ְלִחיׁשו, ּּ , ְּוָלַחׁש לֹון ּבִ
א ה. ּוְכֵדין ַעְבֵדי ֲעִביְדּתָ ָרֵאלְוַאּתָ ִני ִיׂשְ ַצֵוה ֶאת ּבְ א ַפְקָדא ָעַלְייהו: ּ ּתְ ּרוַח ֻקְדׁשָ ּּ ,

ִלים, ְּוַאְנִהיר ָעַלְייהו ְרעוָתא ׁשְ ד עֹוָבָדא ּבִ ה ַקח ְלך. ְּלֶמְעּבַ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא: ְָוַאּתָ . ּּכְ
ה ַהְקֵרב ֵאֶליך)דכתיב( ְלהו, ָ ְוַאּתָ ְּוָהִני ּכֻ ּכְ, ּ עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ְּדֹכָלא ִאְתָעִביד . ָנאָּהָכא ּבְ ּ

ָרָזא ָדא   .ּּבְ

ְמעֹון ְוָאַמר  י ׁשִ ה ְיָי)תהלים כב(ָּפַתח ַרּבִ ה'  ְוַאּתָ ְרָחק ֱאָילוִתי ְלֶעְזָרִתי חוׁשָ ַּאל ּתִ ּ .
ה ְיָי ְרָחק. ּּכָֹלא ַחד' ְוַאּתָ ְלָקא ִמיָנן: ַאל ּתִ ָא, ְּלִאְסּתַ ּתָ . הְּלֶמֱהֵוי ָסִליק ְנהֹוָרא ִעָלָאה ִמּתַ

ָאה ּתָ ַלק ְנהֹוָרא ִעָלָאה ִמּתַ ד ִאְסּתָ ְּדָהא ּכַ ּ ל ְנהֹוָרא, ּ ך ּכָ ֵדין ִאְתֲחׁשָ ַלל , ְּכְ ַכח ּכְ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
ָעְלָמא   .ּבְ

יֹומֹוי ְדִיְרְמָיהו א ּבְ י ַמְקְדׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְתָחַרב ּבֵ ּ ּ ֵני ְלָבַתר. ּ ב ְדִאְתּבְ ָלא , ְּוַאף ַעל ּגַ
ְדָקא ֵיאֹותַאְהָדר ְנהֹוָרא ְל י ַעל , ְּוַעל ָרָזא ָדא. ַּאְתֵריה ּכַ ָמא ְדַההוא ְנִביָאה ְדִאְתַנּבֵ ּׁשְ ּ ּ

ְלקוָתא ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה. ִּיְרְמָיהו, ָּדא ִּאְסּתַ ּ ַלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ְּדִאְסּתָ ּ ְוָלא ַאְהָדר , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1482דף [ -ּ

ְדָקא ֵיאֹות ַל: ִּיְרְמָיהו. ְלַאְנָהָרא ְלָבַתר ּכְ י , ּק ְוָלא ַאְהָדר ְלַאְתֵריהִּאְסּתָ ְוִאְתָחַרב ּבֵ
כו ְנהֹוִרין א ְוִאְתֲחׁשָ   .ַּמְקְדׁשָ

ְעָיהו ִרים ְלפוְרָקָנא, ֲּאָבל ְיׁשַ ָמא ּגָ ּוְלַאְהָדָרא ְנהֹוָרא ִעָלָאה ְלַאְתִריה, ּׁשְ ּ ישעיהו (, ּּ

א)לאנהרא ההוא נהורא עלאה ולמעבד פורקנא י ַמְקְדׁשָ , ל ָטִבין ְוָכל ְנהֹוִריןְוָכ, ּ וְלִמְבֵני ּבֵ
ַקְדֵמיָתא ִדּבְ ָמָהן ִדְתֵרין ְנִביִאין ִאֵלין, ְּוַעל ָדא. ָּיַהְדרון ּכְ ּׁשְ ַּקְייִמין ָדא ָלֳקֵבל ָדא, ּ ּ ,

ִרים ָמא ּגָ ִגין ִדׁשְ ָדא, ּּבְ ְּוֵצרוָפא ְדַאְתָוון ָדא ּבְ ּ ְרִמין עֹוָבָדא, ּ ְוַעל . ֵהן ְלָטב ְוֵהן ְלִביׁש, ּגַ
ין, ּ ָדאָרָזא ָמָהן ַקִדיׁשִ ֵּצרוָפא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ּ ּ ַגְרַמְייהו, ּ ְרִמין ְלִאְתֲחָזָאה ָרִזין , ְּוֵכן ָאְתָוון ּבְ ּגַ

א, ִּעָלִאין ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ִדׁשְ ּּכְ ַגְרַמְייהו, ּ ְּדַאְתָוון ּבְ ין , ּ ְרִמין ָרִזין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּּגַ ּ
הו   .ְּלִאְתֲחָזָאה ּבְ

  ]א''פ ע''דף ק -' ב חלק זוהר[

ע ַסְמִכין ְדַסְמִכין  )א''פ ע''דף ק(ְּנקוָדה ַקְדָמָאה , ד''יֹו, ָרָזא ַקְדָמָאה ׁשַ ְּדַקְייָמא ַעל ּתֵ ּּ
ע ִסְטֵרי ָעְלָמא. ָּלה ָבה. ְּוִאיּנון ַקְייִמין ְלַאְרּבַ ָמה ְדסֹוָפא ְדַמֲחׁשָ ּּכְ ְתָרָאה, ּ , ְּנקוָדה ּבַ

ר ְדַהאי ְדָכר. ע ִסְטֵרי ָעְלָמאַּקְייָמא ְלַאְרּבַ ּּבַ א, ּ   .ְּוִאיִהי נוְקּבָ

ָלא ּגוָפא ְּוַהאי ַקְייָמא ּבְ א, ּ ְלבוׁשָ ְּוַכד ַקְייָמא ּבִ הו, ּ ׁש ּבְ ְּדִאְתָלּבַ ִּאיִהי ַקְייָמא ַעל , ּ
ע ַסְמִכין ׁשַ ָלא ִעּגוָלא, ּתֵ ָרָזא ְדָאת ם ּבְ ּּבְ ב ְדָאת ס. ּ ְּוַקְייָמא , ִּעּגוָלאִאיִהי ּבְ' ְּוַאף ַעל ּגַ

ִעּגוָלא ָרָזא ְדַאְתָוון ֲחִקיִקן. ּּבְ ִרּבוָעא, ְּטִהיִרין ְלֵעיָלא, ּּגֹו ְנקוֵדי, ֲּאָבל ּבְ ִּאיּנון ּבְ ּ ,
ִעּגוָלא א ִאיהו ּבְ ִּדְלַתּתָ ּ ּ.  

ע ְנקוִדין יעוָרא ְדֵתׁשַ ׁשִ ִרּבוַע ִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ַּהאי ּבְ ּ ּ ַלת ְלָכל ְס, ּּ ַלת ּתְ ְּוִאיּנון . ָטרּתְ
ְנָיא ְנקוִדין ּמַ ָנא ּתְ ּבָ יעוָרא ְדחוׁשְ ׁשִ ּּבְ ּ ּ ע, ּ ׁשַ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַקְייִמין ֵמָרָזא . ְּוִאיּנון ּתֵ ּ ּ

ָעה ְלָאת יֹו ׁשְ ַסְמִכין ּתִ ִריּבוָעא ּבְ ְּדבוִציָנא ּבְ ּ ָעה. ְּנקוָדה ֲחָדא, ד''ּ ׁשְ ִּאיּנון . ִּאיּנון ּתִ
ָרָז ַמְנָיא ּבְ ִרּבוָעאּתְ ּא ְדָאת ם ּבְ ַגְווָנא ָדא, ּ : ְּתָלת ְתָלת ְלָכל ְסָטר ְוָדא ִאיהו ָרָזא :: ּּכְ

ב ְדִאיִהי ְנקוָדה ֲחָדא, ּד ְנקוָדה ֲחָדא''ְּדָאת יֹו ְּוַאף ַעל ּגַ ִּדיוְקָנא ִדיָלה, ּ ּ ּ א , ּּ ֵריׁשָ
א, ְּלֵעיָלא ַלת ְנקוִד, ְוקֹוָצא ְלַתּתָ יעוָרא ִדיָלה ּתְ ְּוׁשִ ּ ּ טוָתא ּ ַגְווָנא ָדא ְוַעל ָדא ִאְתַפׁשְ ּין ּכְ ּּ

ע ִסְטִרין ע ְוִאיִהי ְתַמְנָיא, ְתָלת, ְלַאְרּבַ ְּוִאֵלין ִאיּנון ַסְמִכין . ְתָלת ְלָכל ְסָטר ִאיִהי ֵתׁשַ ּ
ְּדָנְפִקין ֵמָרָזא ְדבוִציָנא ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ְרִתיָכא ִדיָל, ד''ְלֶמהֵוי ַסְמִכין ְלָאת יֹו, ּ ּ ְוָלא . ּהּ

ָמא ׁשְ ע ְנקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ַּקְייִמין ּבִ ָרָזא ְדֵתׁשַ ר ּבְ ּּבַ ּ ּ.  

ּוְבָרָזא ְדִסְפָרא ְדָאָדם ּ ַמְנָיא, ּ ע ְדִאיּנון ּתְ ׁשַ ִּאְתְפָלגו ִאֵלין ּתֵ ּ ּּ ָמא , ּ ֵצרוָפא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ
א ְּלָצְרָפא לֹון וְלַיֲחָדא לֹון ְבָכל ִאיּנו, ַּקִדיׁשָ ְווִניןּ ַמְנָיא ְדִאיּנון , ן ּגַ ד ַנְטִלין ִאֵלין ּתְ ּּכַ ּ ּ

ע ׁשַ ִרּבוָעא, ּתֵ ְנִהירו ְדָאת ם ּבְ ַּנֲהִרין ּבִ ּ ַמְנָיא, ּ  )א תמניא אתחזון''ס(, ְּוַאִפיק ְנהֹוִרין ּתְ
ָעה ׁשְ ָנא. ִּאְתָחזון ְוַאְתָוון ּתִ ּכְ ל ַמׁשְ א ְלַנְטָלא ּכָ ן ְלַתּתָ   .ְּוִאְתַפְלּגָ
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אְוִאי ָמא ַקִדיׁשָ ּּנון ֵצרוָפא ִדׁשְ ּ ּ ָקן, ּ ְבִעין וְתֵרין ַאְתָוון ְמַחּקְ ָרָזא ְדׁשִ ּּבְ ְּדַנְפֵקי ֵמָרָזא , ּ
ְווִנין ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא, ִּדְתַלת ּגַ ְּוֹכָלא ֵמָרָזא ִדְתַלת ְנקוִדין. ְּיִמיָנא וׂשְ ּ יעוָרא ְדָאת , ּ ּׁשִ ּ

ַמְנָיא ְנקוִדיןְו, ִסְטִרין' ְּדִאיִהי ְלד, ד''יֹו ִּאיּנון ּתְ ע ְנקוִדין, ּ ׁשַ ְּוִאיּנון ּתֵ ֵריַסר , ּ ְּוִאיּנון ּתְ
ְּנקוִדין ִעָלִאין ית ִסְטִרין, ְּלָכל ְסָטר וְסָטר' ג' ג. ּ ְתֵריַסר ְלׁשִ א ּבִ ין ְלַתּתָ . ּוֵמָהָכא ַנְחּתִ

ית ִסְטִרין ׁשִ ֵריַסר ִאֵלין ּבְ ָקן ּתְ ָמָהןִּאיּנון ׁשִ, ְּוַכד ִאְתָחּקְ ָמא , ְּבִעין וְתֵרין ׁשְ ָּרָזא ִדׁשְ
א ָמא ָדא ַקִדיׁשָ ְבִעין וְתֵרין ְדִאיּנון ׁשְ א ְדׁשִ ַּקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְרעוָתא ְּוֹכָלא ִאיהו ָסִליק ּבִ ּ ִאיּנון ַסְמִכין ְדָאת יֹו, ּ ָבה ּבְ ִּדְסִמיכו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ד''ּ
ִצרוַפְייהו ַּאְתָוון ּבְ ַלת , ּּ ַלת ְבָכל ֵצרוָפא ִדיֵליהּתְ ּּתְ ּ ְרעוָתא ְדָאת י, ּ ִגין ְלַסְלָקא ּבִ ּּבְ ּ ּ ,'

ִּדְתַלת ְנקוִדין ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ְסִליקו ְדֵצרוָפא, ּּכְ ִליק ּבִ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְסּתְ ּ ּ ֶּאָלא ֵמִעָקָרא , ּ
א ְדָרָזא ְדִאֵלין ַסְמִכין ְרׁשָ ְּוׁשָ ּ ִרּבוָעא' ָאת םָּרָזא ְד' ְּדַסְמִכין ְלָאת י, ּ , ְּנקוִדין' ט, ּּבְ

ַמְנָיא ְנקוִדין ֵריַסר ְנקוִדין, ּּתְ ְבִעין וְתֵרין ְנקוִדין, ּּתְ ּׁשִ ַכח. ּ ּתְ ָמא , ִאׁשְ ְּדָכל ָרָזא ִדׁשְ ּ
א ָאת י, ַּקִדיׁשָ ָרָזא ְדבוִציָנא, ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא', ַּקְייָמא ּבְ ְּוַקְייָמא ּבְ ּ ַמר , ּ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ

ד ְסִמיכו ְלָכל ָאת ְוָאתְלֶמ ְּוִאיּנון ַסְמִכין ִאיּנון ְרִתיָכא ִדְלהֹון. ְּעּבַ ּ ָמה , ְּדָכל ָאת ְוָאת, ּ ּכְ
ַמר   .ְּדִאּתְ

ְנָייָנא ה ַסְמִכין', ָאת ה, ָרָזא ּתִ ְּדַקְייָמא ַעל ֲחִמּשָׁ ְּדַסְמִכין ָלה, ּ ְּדָנְפִקין ֵמָרָזא , ּ
ְּדבוִציָנא ַנׁש ְל, ּ ד ִאְתּכְ ְלָקא ְלֵעיָלאּכַ ִּאְסּתַ ָחָתא)א''ד ע''ר(ֵמָרָזא , ּ ָּאת ָדא ֵהיְכָלא . ּ ְדִמׁשְ

א ִאְקֵרי ְּנקוָדה ִדְקַאְמָרן, ְלגֹו, ַּקִדיׁשָ ִרּבוָעא. ּ ָרָזא ִדְקַאְמָרן ְדָאת ם ּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ .
ר ָאת ה ים ּבַ ּוְרִתיָכא ִדיָלה ֲחִמּשָׁ', ֲאָבל ָהָכא ָלא ִאְתְרׁשִ ּ   .ּה ַסְמִכין ִדְקַאְמָרןּ

  ]ב''פ ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ָאת י ַטׁש ְנִהירו ְדבוִציָנא ּבְ ְּדַכד ּבָ ּ ּ ִטיׁשוָתא, ִאְתְנִהיר', ּ ּוֵמַההוא ּבְ ּ ִּאְתָעִבידו ִאיּנון , ּ ּ
ע  ׁשַ ּוִמּגֹו ְנִהירו ְדִאְתְנָה. ּ ַסְמִכין ִדְקַאְמָרן)א''ח ע''תצא ר, ב''ג ע''פנחס רפ(ּתֵ ּ ', ר ָאת יּ

ַלת ְנקוִדין ְדי טו ּתְ ִּאְתְפּשָׁ ּ ּ ֵרין ְלֵעיָלא. 'ּ א, ּּתְ ְּדִאיּנון ֵריׁשָ א. ּ ְּדִאיהו קֹוָצא ְדי, ְוַחד ְלַתּתָ ּ ּ ,'
ַגְווָנא ָדא ְדַקֲאְמָרן ּּכְ טו. ּ ד ִאְתְפּשָׁ ּּכַ ֵרין, ּ ַלת, ּתְ ֵרין. ִּאְתָעִבידו ּתְ . ַחד ִאְתָעִביד ּתְ

טו ְּוִאְתָפׁשָ ְּלָבַתר ְדִאְתָעִביד ֵהיָכָלא ְלַחד ְנקוָדה , ָּדא ֵהיָכָלא. ְתָעִביד ַחד ֵהיָכָלאְוִא, ּ ּ
ְגִניזו ָטִמיר ָרָזא ְדָאת ָדא )ב''פ ע''דף ק(, ַקְדָמָאה ִּאְתָעִביד ּבִ ּ ְּוַקְייָמא ַעל ָחֵמׁש , ּ
  .ַאֲחָרִנין

 ] בשנה133יום [סדר הלימוד ליום טו שבט 

ִניִזין ִא ָעה ּגְ ֶאְמָצִעיָתא, ּיּנוןַאְרּבְ ַחד ְנקוָדה ְדַקְייָמא ְלגֹו ּבְ ּּבְ ּ . 'ְוִאיִהי ה. ִּאיּנון ָחֵמׁש, ּ
ָמה ְדֵה א''ּּכְ ע, ּא ִדְלַתּתָ ע, ַּקְייָמא ַעל ַאְרּבַ גֹו , ְּוִאיִהי ְנקוָדה ַעל ַאְרּבַ ְּדַקְייָמא ּבְ ּ

ּוַמה ְדַקְייָמא ַעל . ּאוף ָהָכא ָנֵמי ַהאי. ֶאְמָצִעיָתא ּ ִגין , ָּהִכי הוא ַוַדאי, ַסְמִכין' הּ ּבְ
ְּדַהאי ְנקוָדה ִעָלָאה ּ ְווִנין, ּ ֵרין ּגַ ְלחֹודֹוי, ִאיִהי ַעל ּתְ ְטִמירו, ַחד ּבִ   .ְּוַחד ּבִ
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ְוְבִסְפָרא ְדָרִזין ְדֲחנֹוך ּ ּ ַּוַדאי ַקְייָמא ַעל ָחֵמׁש ַסְמִכין ְדָנְפִקין ִמּגֹו ּבוִציָנא' ה, ּ ּ ּוְכֵדין . ּ
ַכח ַהאי ה,  ֲחֵמׁש ַקְייִמין ַאֲחָרִניןַּאִפיק ּתְ ָרה' ְוִאׁשְ ָרָזא ַדֲעׂשָ ת. ּּבְ ַּקְייָמא , ְּוַכד ִאְתַפְרׁשַ

ֵליַסר ְמִכיָלן ְדַרֲחֵמי, ַעל ַסְמִכין, ָּדא' ה ְּוִאיּנון ֲהוֹו ּתְ א ְדִאּתֹוָסף ָעַלְייהו, ּ ַחד ַדְרּגָ ּּבְ ּ ּ.  

ְּוִאֵלין ִאיּנון  ֵריַסר ְד)פ''ק(ּ יתּ ּתְ ׁשִ ִעין וְתֵרין. ַקְייִמין ּבְ ִּזְמִנין ִאיּנון ַאְרּבְ ְבִעין . ּ ִזְמִנין ׁשִ
א)ב''קל(ֲאָבל , ּוְתֵרין ֲהוֹו ין ְלַתּתָ ִביִלין ְלָכל ְסַטר.  ַנְחּתִ ְּוָהָכא ִאְתְפָרׁשו ׁשְ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ָלִתין וְתֵרין ִעין, ּּתְ ַאר ַאְרּבְ ּתְ ּוְתֵרין אוְדִנין ְיִמ. ִאׁשְ ָמאָלאּ ִעין וְתֵרין, ּיָנא וׂשְ , ָּהא ַאְרּבְ
ְּדִאיּנון ַאְתָוון ַרְבְרָבן ְדאֹוַרְייָתא, ּב ַאְתָוון ִעָלִאין''ִּאֵלין מ ּ ּ.  

ִגין  ַּאְתָוון ַרְבְרִבין ִאיּנון . ְוִאית ַאְתָוון ְזִעיִרין, ּ ְדִאית ַאְתָוון ַרְבְרָבן)ב''ע' הקדמה ג(ּבְ
אַאְתָוון ְזִע, ְּלֵעיָלא ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. יִרין ְלַתּתָ א ּכְ ְּוֹכָלא ְלַתּתָ ָמָהן . ּּ ִגין ְדִאית ׁשְ ּּבְ

ין ִעָלִאין ַּקִדיׁשִ ַלל, ּ ָלא ִמלוָלא ּכְ א ּבְ ְרעו ְדרוָחא ְוִלּבָ ְּדַקְייִמין ּבִ ּ ּ ּ ּּ.  

ִאין ּתָ ין ּתַ ָמָהן ַקִדיׁשִ ִמָלה, ְּוִאית ׁשְ ְּדַקְייִמין ּבְ יכו ְדַמ, ּ ּוִבְמׁשִ ּ ָבה וְרעו ָעַלְייהוּ ֲּחׁשָ ּ ּ .
א ָמָהן ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ ְּדִאיּנון ֵמַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוִאית ׁשְ ּ ְטָרא ִדְמָסֲאָבא, ּ ְּדִאיהו ִמּסִ ּ ּ ,

א, ְּוִאֵלין ָלא ַקְייִמין ְרעו ְדעֹוָבָדא ְלַתּתָ ֶּאָלא ּבִ ּ א , ּ ְּלַסְלָקא ְרעו ְדַההוא עֹוָבָדא ִדְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ
ִגין ְדִאיהו ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלאו ִאיהו. ּיהְלַגּבֵ ּּבְ ּ עֹוָבִדין ְדַהאי ָעְלָמא, ּ ֶּאָלא ּבְ ֲאָבא , ּ ְלִאְסּתַ
הֹון ַגְווָנא ְדִבְלָעם. ּבְ ֵני ֶקֶדם, ּּכְ ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוִאיּנון ּבְ ֵקי ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ּ ּ.  

ַאְתָוו, ְּוִאֵלין יִמין ִמן כָלא ַקְייֵמי ּבְ ֵרין, ּב ְדאֹוַרְייָתא''ן ְרׁשִ ר ּתְ ', וק' ְּוִאֵלין ח, ּבַ
ְסִמיכו  ֶקר)א''ע' בראשית ב(ְּוַסְמִכין לֹון ּבִ מֹוְדָעאן . ּ ַאְתָוון ְדׁשֶ ּתְ ֲּאָבל ִאֵלין ִאיּנון ִאׁשְ ּ

יר ְייהו ַיּתִ ִהָלה ְלָדִוד. ְּלַגּבַ ּתְ ְּוַעל ָדא ּבִ ִתיב ו, ּ ֻכְלהו ּכְ ּּבְ ר ֵמִאֵלין , ָכל ָאת ְוָאתּבְ' ּ ּּבַ
ֵרין ִתיב ו, ּתְ ִריך הוא ִאיהו' ְּדָהא ו', ְּדָלא ּכְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּׁשְ ּ ּ ְּ.  

ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ך ִאיּנון ַאְרּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ הו, ְּ ֵרי ּבְ ְּדָעְלָמא ָדא ִאְתּבְ ּ ַכח ַהאי ה, ּ ּתְ ' ִאׁשְ
ִעין , ִּעָלָאה ִעין ֲהוֹו, ּוְתֵריןְּלַסְלָקא ְלִתׁשְ ׁשְ ָמאָלא, ּתִ ֵרין אוְדִנין ְיִמיָנא וׂשְ ר ּתְ ּּבַ ְוָרָזא . ּ
ֵלד)ז''בראשית י( )א וסימניך''ס(ָּדא  ָנה ּתֵ ִעים ׁשָ ׁשְ ָרה ֲהַבת ּתִ ָנא .  ְוִאם ׂשָ ּבָ ֻחׁשְ ֲּאָבל ִאיהו ּבְ

ִעין וְתֵרין ׁשְ א ְדָרָזא ִדְבִרית, ּּתִ ְּוַכד ִאּתֹוָסף ַדְרּגָ ּ ִמיָנָאהְּד, ּ ְּוַקְייָמא , ִּאיהו ְרִקיָעא ּתְ
ֶנֶסת . ָהא ֵמָאה, ִלְתַמְנָיא יֹוִמין ָכל יֹוָמא ְדִאְצְטִריָכא ּכְ ְרָכאן ּבְ ְּוִאֵלין ַוַדאי ֵמָאה ּבִ ּ ּ

הו ָרֵאל ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ָרָזא ְדה. ִּיׂשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ'.  

ְתֵרין נו', ַהאי ה ִּאיִהי ִדיוְקָנא ִדיָלה ּבִ ּ ּ ּ , ְּוִאיּנון ָחֵמׁש ַסְמִכין ְרִתיִכין, ָּרָזא ְדֵמָאה, ִניןּּ
ְּדַנְפֵקי ִמּגֹו ּבוִציָנא ה, ּ ְּוִאיּנון ָחֵמׁש ַאֲחָרִנין ְדַנְפִקין ִמיּנָ ּ ַגְווָנא ָדא . ּ ְּוַעל ָדא ְדיוְקָנָהא ּכְ ּ ּ ּ

ֵרין נוִנין, ן ן ֶאְמָצִעיָתא, ּּתְ ּוְנקוָדה ְדַקְייָמא ּבְ ּ ִדיר'  וְּוַעל ָדא. ּ יַנְייהו ּתָ ַּקְייָמא ּבֵ ּ ,
ַגְווָנא ָדא  ִגין ְדָהָכא ִאיהו ַאְתֵריה ְלִאְתַעְטָרא, ּ נון)ב''ה ע''רל(ּּכְ ּּבְ ּ ב ְדָרִזין , ּ ְּוַאף ַעל ּגַ

ָרָזא ְדה ַּאֲחָרִנין ִאיּנון ּבְ ָרִזין ְדִסְפָרא ְדֲחנֹוך', ּ ְֲאָבל ָדא ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ְּוָהִכי הוא ַוַדאי, ּ ּ.  
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ְלחֹוַדְייהוְו ין ּבִ ִאיּנון ַחְמׁשִ ְקָנא ּבְ ַּכד ִאְתּתַ ָרָזא ְדנ, ּ ִּאיהו ְנקוָדה ֲחָדא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּּ ,'
ַגְווָנא ָדא  ְלָטא ָעַלְייהו. ן''ּנו',  נ)'ה(ּּכְ ֶאְמָצִעיָתא ְדִאיִהי ׁשַ ְּוַחד ְנקוָדה ּבְ ּ ְּוֹכָלא ָרָזא , ּ

ִאין ִאיּנון ְדַיְדֵעי. ֲחָדא ַּזּכָ ָאְרֵחי ְקׁשֹוט, ּ ָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתאּ ַהאי . ְְלֵמַהך ּבְ ִאין ִאיּנון ּבְ ַּזּכָ
ָעְלָמא ְדָאֵתי, ָעְלָמא ִאין ִאיּנון ּבְ ְּוַזּכָ ּ.  

  ]א''א ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

ִליָתָאה ָאת ו ַּהאי ָאת ִדיוְקָנא ְדָרָזא ְדָאָדם', ָרָזא ּתְ ּ ּ ַמר, ּּ ָמה ְדִאּתְ , ּאוִקיְמָנאְוָהא . ּּכְ
אן. ב ְרִתיִכין''ַּקְייָמא ַעל י, ְּדַהאי ָאת ַהאי , ד ְרִתיִכין''ִּאיּנון כ, ְּוַכד ִמְתָפְרׁשָ ִּדְכִליָלן ּבְ

יטו ִדיוְקָנא ְדַבר ָנׁש ָּאת ְפׁשִ ּ ּ ּּ ָּלֳקֵבל ְדרֹוִעין ְוַיְרִכין ְוגוָפא , ּ ְייִפין ִדְלהֹון  )א''א ע''דף קפ(ּ ּׁשַ
ּד ִאיּנון ִד''כ ַמר, ְּוגוָפא, ְוַיְרִכין, ְּדרֹוִעיןּ גוָפא, ָהא ִאּתְ ְלהו ְסִתיִמין ּבְ ֲּאָבל ּכֻ ּ ְּוגוָפא , ּ

ֻכְלהו כ ַּקְייָמא ּבְ ּ גוָפא, ד''ּ יה ּבְ ִליָלן ּבֵ ְּוֻכְלהו ְרִתיִכין ּכְ ּ ּ יה, ּ ְלהו ּבֵ ּוְבִגין ִדְכִליָלן ּכֻ ּ ּ ּּ ,
יטו ַחד' ו, ַּקְייָמא ְּפׁשִ ּ.  

כּּגוָפא ַחד ּכָ ְּוִאֵלין ִאיּנון, ד ְרִתיִכין''ִליל ּבְ ית: ּ ׁשִ א ּבְ י. ֵריׁשָ ב , ח''ּּגוָפא ּבְ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדָכל ְרִתיִכין ִאיּנון  ֹכָלא ַקְייָמא ּגוָפא, ב ְלָכל ְסָטר'' י)ח''א י''נ( )'י' א י''נ(ּ ּּבְ ּ ֲאָבל . ּ

א ית ְדֵריׁשָ ע ִאיּנון ׁשִ ִרים ְוַאְרּבַ ֶּעׂשְ ְּדִאיּנו, ּ אּ ְייִפין ְלַאֲעָלָאה ֵריׁשָ ְמִני ְסֵרי חוְלָיין . ן ׁשַ ּּתִ
א ְּדַקְייָמא ֵריׁשָ ְּוַסְמָכא ּגוָפא ָעַלְייהו, ּ ּ.  

יטו ַחד ְּוֻכְלהו ְפׁשִ ּּ א ְוגוָפא, ּ ֵריׁשָ ִליל לֹון, ּּבְ ְלהו ּכָ ין ּכֻ יּתִ ְּוִאיּנון ׁשִ ְּדִאיהו ָרָזא , ּּ ּ
ית יעוָרא ְדָא. ְּדׁשִ ְּוַעל ָדא ׁשִ ּ ׁש', ת וּ ית ְנקוִדין ַמּמָ ׁשִ יעוָרא ּבְ א ׁשִ ֵּריׁשָ ַתְמֵני , ּ ּּגוָפא ּבְ

ן. ְסֵרי ל ִאֵלין ָרִזין ִמְתָפְרׁשָ ַגְווָנא ָדא ּכָ ּּכְ ּ גוָפא, ּ ִגין ִדְדרֹוִעין ְוַיְרִכין , ְּלַאְכְלָלא לֹון ּבְ ּּבְ ּ
ְגִניזו ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ָרָזא , ּ ִליל ּבְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאְתּכְ ּוְדיוְקָנא ִדיָלה' ְּדָאת וּ ּ ּ ּּ.  

ִלימו ְדָאת ָדא ִאְתָחֵזי ְּוַכד ׁשְ ּ ָתמו, ּ ין ִאְסּתָ יׁשִ ל ִסְטִרין ּבִ ֵדין ּכָ יֲהָרא, ּּכְ ן ִמּסִ , ְּוִאְתָפְרׁשָ
קֹוִפין ִדְרִקיִעין, ְוָלא ִאְתַחְפָיין ל ַמׁשְ ִגין ְדִאיהו ַמְבַקע ּכָ ּּבְ ּ  ְוָלא ַיְכָלא, ְּוַאְנִהיר ָלה, ּ

ַלל א ּכְ ָלק. ְמַקְטְרָגא ְלַאְבָאׁשָ י, ְּוַכד ַהאי ִאְסּתַ ֵדין ָסִליק ְוַאְסֵטי וְמַפּתֵ ְוָיִכיל , ּּכְ
ֵני ָעְלָמא ל ּבְ ִגין ְדִאיהו ֶמֶלך ָזֵקן וְכִסיל, ְלַקְטְרָגא ַעל ּכָ ּּבְ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ְּ

ִּאיהו ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ְלִסיֲהָרא' ו ב, ּ יהְוַאף ַעל ּגַ ִליָלן ּבֵ יִאין ִאְתּכְ ּ ִדְנִהיִרין ַסּגִ ְנהֹוָרא , ּ
יטו ְלַמְלָיא ָלה ְּדָנִהיר ְלִסיֲהָרא ִאיהו ַחד ְפׁשִ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו ָרָזא ְדָאֶלף. ּ ָכל ִאיּנון , ּ ימו ּבְ ְּרׁשִ ּ

ָרָזא ְדו. ָרִזין   .ָּנִהיר ָלה' ְּוַכד ָנִהיר ְלִסיֲהָרא ּבְ

ּוְבִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָא ִדיוְקִנין ְדַאְתָוון, הּ ּּבְ ּ ַּחד ְנקוָדה ְלֵעיָלא' ו, ּ ְּוָחֵמׁש ְנקוִדין , ּ
א ַגְווָנא ָדא, ִּדְלַתּתָ יעוָרא ִדיָלה ּכְ ְּוֵכן ׁשִ ּ ּ ר' ו, ּ ָרָזא ְדֶעׂשֶ ְּוָכל ְנקוָדה ַקְייָמא ּבְ ִגין , ּּ ּבְ

ר ִלים ְלֶעׂשֶ ְּדֵלית ָלך ְנקוָדה ְדָלא ַאׁשְ ּ ְּדָכל ְנקוָדה , ָּ ע ַסְמִכין ְרִתיִכיןּ ׁשַ יה ּתֵ , ִּאית ּבֵ
ר ִלים ְלֶעׂשֶ ע ַסְמִכין ְרִתיִכין ָלה. ְּוַהִהיא ְנקוָדה ַאׁשְ ׁשַ ְּנקוָדה ִדיִמיָנא ּתֵ ּ ָרה, ּ . ְוִאיִהי ֲעׂשָ

ָמאָלא ָלָלא , ְּוַעל ָדא. ְוֵכן ְלָכל ִסְטִרין. ְוֵכן ִלׂשְ ל ַחד ְוַחד ּכְ ְלהו ְנקוִדין ִאיּנון ּכָ ּּכֻ ּ ּ ּ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ר יכֹוי, ְּדֶעׂשֶ יטו ְדָאת ו. ִּאיִהי וְרּתִ ַההוא ְפׁשִ ִליָלן ּבְ ְּוֻכְלהו ּכְ ּ ּ ּּ ך ּכָֹלא ִאיהו ', ּ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

ָרָזא ְדָאת ו ִדיוְקָנא ּבְ ּּבְ ּ ּ'.  

ִסיֲהָרא א ּבְ ְמׁשָ יטו ָרָזא ִדְבִרית'  ָנַפק ֵמַהאי ו)סיהרא(, ְוַכד ָעִיִיל ׁשִ ַּחד ְפׁשִ ּ ַגְווָנא , ּ ּכְ
א', א גָּד נוְקּבָ ְּוָדא ִאיהו ְלָאֲעָלא ּבְ יטו ְדָאת ו. ּ ַהאי ְפׁשִ ִליל ּכָֹלא ּבְ ְּוַכד ִאְתּכְ ּ ּ ֵדין ', ּ ּכְ

א נוְקּבָ א ּבְ ׁשָ ּמְ ַּקְייָמא ְלׁשַ יב. ּ ְּוָרָזא ָדא ִדְכּתִ ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ֶאת ַאֲהֹרן ָאִחיך, ּ ְָוַאּתָ ָ ,
ְלָלא  גוָפא)ב''עא ''קצ, ב''ג ע''וילך רמ(ְּלִאְתּכַ ּ ְדרֹוָעא ּבְ ָניו ִאּתֹו, ּ ל ִאיּנון , ְוֶאת ּבָ ִּאֵלין ּכָ ּ

ְּרִתיִכין ְוַסְמִכין ִדיֵליה יה. ּ ָמאָלא ְלַגּבֵ ְּדרֹוָעא ׂשְ יב, ּ , ּ ַקח ֶאת ַהְלִוִים)במדבר ג(, ִּדְכּתִ
ָחא ו ּכְ ּתַ ְּדָכִליל ּכָֹלא' ְלִאׁשְ יטו. ּ ַחד ְפׁשִ ּּבְ   .ְלֶמֱהֵוי ַחד, ּ

ַהאיְוַעל  ַכח ִיחוָדא ּבְ ּתְ ָּדא ִאׁשְ ָמאָלא ְוֶאְמָצִעיָתא, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ַחד, ְּיִמיָנא וׂשְ ְוַעל . ּ
יטו ָּדא ִאְתָעִביד ַחד ְפׁשִ ְלחֹודֹוי, ְוִאְקֵרי ֶאָחד, ּּ יטו ַחד ּבִ ר ְפׁשִ ח ּבַ ּכַ ׁשְ ְּוָלא ּתִ ְּוָדא הוא , ּ

  .ַחד

ְתָרָאה' ה ַּהאי ְנקוָדה ְדֶאְמָצִעיָתאּבְ, ִּאְתָעִביד ַחד ּגוָפא, ּבַ ה ו. ּ ַכח ', ְּוָאִעיל ּבָ ּתְ ְוִאׁשְ
ין ב' ו א, ַּחד ְלֵעיָלא, ְּנקוִדין' ּבֵ ָעְלָמא , ִּאְתֲאִחיד ָעְלָמא ִעָלָאה, ּוְכֵדין. ְוַחד ְלַתּתָ ּבְ

ָאה ּתָ קו. ְואֹוִקיְמָנא. ְּוִאיהו ַחד, ּתַ א ְוָנׁשְ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י .  ְידֹויָּאָתא ִרּבִ ָכה ִרּבִ ּבָ
א ְוָאַמר ך ָעְלָמא, ַאּבָ א ְוִיְתֲחּשָׁ ְמׁשָ ִניׁש ׁשִ ד ִיְתּכְ   .ְַווי ְלָעְלָמא ּכַ

  ]ב''א ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ ין ְלַתּתָ ָרָזא ְדָאת ו, ַיְרּכִ ַהאי ָאת', ּּבְ ִלילו ּבְ ְּמָנא ָלן ְדִאְתּכְ ָאַמר . ּ
יבִּד, ֵּליה ה ַעְבִדי)מלאכי ג(, ְכּתִ ּ ִזְכרו ּתֹוַרת ֹמׁשֶ ִתיב ְנִביִאי, ּ ְּלִאְתֲחָזָאה ְדֹכָלא , ְוָלא ּכְ ּ

ָרָזא ְדו ִליל ּבְ ְלחֹוָדָהא, ִאְקֵרי ַחד' ְוָאת ו', ִּאְתּכְ ַמר, ְּוִאיהו ַחד ּבִ יטו ַחד ְוָהא ִאּתְ ּוְפׁשִ ּ .
ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ְוגֹו)שמות כח( ְמעֹוןָא. 'ָ ְוַאּתָ י ׁשִ ה , ַמר ִרּבִ ֵמׁש ֹמׁשֶ א ''נ( )א שמשא''נ(ָלא ׁשִ

ִסיֲהָרא)דאיהו שמשא ָרָזא ְדו,  ּבְ ָכל ִסְטִרין ּבְ ִליל ּבְ ַּעד ְדִאְתּכְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא', ּ א ֲחֵזי. ּּכְ , ּתָ
ִתיב ָרֵאל ְלַכֲהנֹו ִלי, ַמה ּכְ ֵני ִיׂשְ ִתיב. ְִמּתֹוך ּבְ ,  ְלַכֲהנֹו ִליֶּאָלא, ְלַכֵהן ִלי ָלא ּכְ

א ִדיֵליה ּמוׁשָ ְּלׁשִ ּ א ְדָאת ָדא, ּ ּמוׁשָ ְּלׁשִ ּ א ִדיֵליה ַוַדאי, ּ ּמוׁשָ ְּלׁשִ ּ ּ ְלַאֲעָלא ', ִּלי ָדא ָאת ה. ּ
א ו ׁשָ ּמְ ה' ּוְלׁשַ ָרֵאל. ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד', ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ְּדָעאלו ְוַנְפקו )ב''א ע''דף קפ(, ַּזּכָ ּ ּ ,

ָּרָזא ְדָאְרחֹוי ְדאֹוַרְייָתאְוַיְדֵעי ּבְ ֹאַרח ְקׁשֹוט, ּ   .ְְלֵמָהך ּבְ

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ָרֵאל ֲאַמאי ִמּתֹוך ּבְ ֵני ִיׂשְ ְִמּתֹוך ּבְ ֶּאָלא ּכָֹלא ָלא ִאְתְקֵרי ְלֶמֱהֵוי ַחד . ָ ּ
ְדָקא ֵיאֹות ָרֵאל, ּכְ ֵני ִיׂשְ ְֶאָלא ִמּתֹוך ּבְ ָרֵאל ַקְייֵמי ְלַת. ּ ֵני ִיׂשְ אְּדָהא ּבְ ָחא , ּתָ ְּלִאְתַפּתְ

ִביִלין, ָאְרִחין ּוְלַאְדְלָקא ּבוִציִנין, ּוְלַאְנָהָרא ׁשְ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ּוְלָקְרָבא ּכָֹלא ִמּתַ ּ ְלֶמֱהֵוי , ּ
ִתיב , ּּכָֹלא ַחד ך ּכְ ְוְבִגיֵני ּכַ ְיָי)דברים ד(ּ ם ַהְדֵבִקים ּבַ   .'ְוגֹו' ּ ְוַאּתֶ

ה ַהְקֵרב ֵאֶליך ְוגֹו ְמעֹוןָא' ְָוַאּתָ י ׁשִ ּּכָֹלא ִאיהו ְקִריָבה, ַמר ַרּבִ ְּלַמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא , ּ
ּוְלִמְפַלח ְלָמאֵריה, ִּיחוָדא ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָנא ּכְ ַכח ָקְרּבְ ּתְ ִזְמָנא ְדִאׁשְ ְּדָהא ּבְ ֵ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 ּּ ּ   ]1487דף [ -ּ

ֲחָדא1ִאְתק ּ וְנִהירו ְדַאְנִפין)א דרגין כלהו כחד''נ(, ְּ◌ריב ּכָֹלא ּכַ ּ ּ ַכחִאׁשְ, ּ ֵבי , ּתְ ָעְלָמא ּבְ ּבְ
א ְסָיא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ַּמְקְדׁשָ ְפָיא ְוִאְתּכַ ְנִהירו ְוִחידו, ְוִאְתּכַ א ּבִ ִליט ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּוׁשָ ּ ּ ּ .

ְדָקא ֵיאֹות ַכח ּכְ ּתְ ָנא ָלא ִאׁשְ ְדָקא ֵיאֹות, ְוַכד ָקְרּבְ ֵדין ַאְנִפין , ּאֹו ִיחוָדא ָלא ֲהֵוי ּכְ ּּכְ
ַכח. ּוֲעִציב ּתְ ּוְנִהירו ָלא ִאׁשְ ְסָיא ִסיֲהָרא, ּ ָעְלָמא, ְוִאְתּכַ ְלָטא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּבְ א ''נ(, ְוׁשַ

א)'דלא אתחריב בי מקדשא אלא בגין וכו ָמא ַקִדיׁשָ ִגין ְדָלא ִאית ַמאן ְדָיַדע ְלַיֲחָדא ׁשְ ּ ּבְ ּ ּ ,
ְדָקא ֵיאֹות   .ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ י ְלִאיֹוב)א''ד ע''בא ל' פ(, ָאַמר ַרּבִ ִריך הוא ָלא ַנּסֵ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ ְוָלא ָאָתא , ְּ
ִנְסיֹוָנא יה ּבְ ַאר ַצִדיַקָיא, ִּעּמֵ ִנְסיֹוָנא ִדׁשְ ּּכְ ּ ה ֶאת , ּ יה ְוָהֱאלִהים ִנּסָ ִתיב ּבֵ ְּדָהא ָלא ּכְ ּ

ַאְבָרָהם , ִּאיֹוב יב ּבְ ָמה ִדְכּתִ ה ֶאת ַאְבָרָה)בראשית כב(ּּכְ ָיֵדיה . ם ְוָהֱאֹלִהים ִנּסָ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ
יה ַּאְקִריב ִלְבֵריה ְיִחיָדאי ְלַגּבֵ לום. ּ ְּוִאיֹוב ָלא ָיִהיב ֵליה ְוָלא ָמַסר ֵליה ּכְ ּ ּ ַמר . ּ ְוָלא ִאּתְ

ְיָדא ִדְמַקְטְרָגא, ֵּליה ִריך הוא, ֲּאָבל ִאְתְמָסר ּבִ א ּבְ ִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ָער . ְּ ְּדִאיהו ַאּתְ ּ
יהְּלַההוא ְמַקְטְר ָעא, ָּגא ְלַגּבֵ ַּמה ְדִאיהו ָלא ּבָ ָכל ִזְמָנא ָאָתא ַההוא ְמַקְטְרָגא . ּ ְּדָהא ּבְ ּ

א ֵני ָנׁשָ יה, ְלַאְתֲעָרא ַעל ּבְ ָער ְלַגּבֵ ִריך הוא ַאּתְ א ּבְ ְּוָהָכא קוְדׁשָ ּ יב, ְּ  )איוב א(, ִּדְכּתִ
ך ַעל ַעְבִדי ִאיֹוב ְמּתָ ִלּבְ ֲּהׂשַ ּ   .ִּאיהוֲאָבל ָרָזא ֲעִמיָקא . ָ

ץ ָיִמים ַוָיֵבא ַקִין ִמְפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַלְיָי)בראשית ד(ָּפַתח ְוָאַמר  ּ ַוְיִהי ִמּקֵ ַוְיִהי . 'ּ
ץ ָיִמים ץ ָיִמים, ָּרָזא ִאיהו, ִמּקֵ ץ , ִמּקֵ ץ ָיִמין,  ָיִמין)א''ד ע''קל(ְוָלא ִמּקֵ ְוָקִריב , ָּדָחה ְלּקֵ
ץ ָיִמים יב, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ְלּקֵ ץ)דניאל יב(, ִּדְכּתִ ה ֵלך ַלּקֵ ִריך הוא . ְ ְוַאּתָ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ ְּ

ץ ה ֵלך ַלּקֵ ץ ַהָיִמין, ְלָאן ֵקץ, ָּאַמר ֵליה. ְְלָדִניֵאל ְוַאּתָ ץ ַהָיִמים אֹו ְלּקֵ ְּלּקֵ ַּעד ְדָאַמר , ּ
ץ ַהָיִמין ֵּליה ְלּקֵ ּ.  

ְּוַעל ָדא ָדִחיל ָדִוד ּ יב, ּ י'  הֹוִדיֵעִני ְיָי)לטתהלים (, ִּדְכּתִ ץ ַהָיִמים. ִקּצִ ץ , ּאֹו ְלּקֵ אֹו ְלּקֵ
ִתיב. ַּהָיִמין ץ ָיִמין, ְוָהָכא ָמה ּכְ ץ ָיִמים ְוָלא ִמּקֵ ל . ַוְיִהי ִמּקֵ ך ָלא ִאְתַקּבָ ְוְבִגיֵני ּכַ ּ

ְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ּכָֹלא ֵניה ְדָהא ִמּסִ ָּקְרּבָ ּ ּ.  

ִתיב א ֲחֵזי ָמה ּכְ ם הוא)דבראשית (, ּתָ ם הוא. ּ ְוֶהֶבל ֵהִביא ּגַ ָאה ּכָֹלא . ַּמאי ּגַ ְּלַאְסּגָ
ָדא ִריך הוא. ָּדא ּבְ א ּבְ ָנא ּכָֹלא ְוִעָקָרא ִדיֵליה ֲהָוה ְלקוְדׁשָ ָּקְרּבָ ּ ּ ְּ ְּוָיִהיב חוָלֵקיה ְלִסְטָרא , ּ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר וֵמֶחְלֵביֶהן, ַאֲחָרא ָרא ָעֵבד ִמּקֵ, ְוַקִין. ּּכְ ְּוָיַהב חוָלָקא , ץ ָיִמיםִעּקָ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ֵניה, ְּ ְּוַעל ָדא ִאְתָדָחא ִאיהו ְוָקְרּבָ ּ ּ.  

ִתיב ִאיֹוב ַמה ּכְ ה ְוגֹו)איוב א(, ּּבְ ּתֶ ּ ְוָהְלכו ָבָניו ְוָעׂשו ִמׁשְ יפו ְיֵמי . 'ּ י ִהּקִ ּוְכִתיב ַוְיִהי ּכִ ּ
ה ּתֶ ׁשְ ְלחו ְוָקְראו. ַהּמִ ּוְכִתיב ְוׁשָ ּ ֶהםּ ּתֹות ִעּמָ ת ַאְחיֹוֵתיֶהם ֶלֱאכֹול ְוִלׁשְ לׁשֶ ְּדָדא ִאיהו ,  ִלׁשְ ּ

ָרא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ְּועֹוָלה ִאיהו ְדַכר, ּוְלָבַתר ַאְקִריב עֹולֹות. ִעּקָ א, ּ ְּוַסְלָקא , ְּוָלא נוְקּבָ
ְדָקא ֵיאֹות, ְּלֵעיָלא ָנא ָלא ָקִריב ְלַאְכְלָלא ֵליה ּכְ   .ְּוָקְרּבָ

א ִּאְלָמֵלא חוָלָקא ָיַהב ְלֹכָלא,  ֲחֵזיְוּתָ יָמא , ְּמַקְטְרָגא ָלא ָיִכיל ֵליה ְלָבַתר, ּ ְוִאי ּתֵ
ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמאי ַאְבִאיׁש ֵליה קוְדׁשָ ּ ִגין ְדָגִרים ְלַכְסָיא ְנהֹוָרא וְלִאְתַחְפָיא, ֶּאָלא. ְּ ּּבְ ּּ ּ ,



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָנא ַאֲחָרא ָז, ְּוִאיהו ָלא ָקִריב ָקֵרּבְ יה ַאֲחָרִניןְלַאּתְ ְּדַסְלָקא ְלֵעיָלא, ֶּאָלא עֹוָלה, ָּנא ּבֵ ּ ּ ,
ִתיב ל ַהָיִמים, ְּוַעל ָדא ּכְ ה ִאיֹוב ּכָ ָכה ַיֲעׂשֶ ּּכָ חוָלָקא, ּ ָזַנת ּבְ ְּדִאְלָמֵלא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאּתְ ּ ,

יה ָלק ִמּנֵ א ְוִאְסּתַ ִּאְתֲעַבר ֵמַעל ַמְקְדׁשָ ה ֲהָוה ָס, ּּ ְּוִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ִּליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאּ ּ.  

ֵניה ָעא ְדִאְתֲהֵני ַאֲחָרא ִמָקְרּבָ ֲּאָבל ִאיהו ָלא ּבָ יה, ּ ְרֵמיה ִמּנֵ ְּוַאְעֵדי ּגַ ּ . ְמָנא ָלן. ּ
יב ִדיר עֹוָלה.  ְוָסר ֵמָרע)איוב א(, ִּדְכּתִ יה , ְּוַעל ָדא ָקִריב ּתָ ְּדָהא עֹוָלה ָלא ִאְתָהֵני ִמּנֵ ּ

ך. ִמיןִסְטָרא ַאֲחָרא ְלָעְל ְוְבִגין ּכַ ל ָמה ְדָנִטיל ְלָבַתר, ּ ִּמִדיֵדיה ָנִטיל, ּּכָ ְּוַעל ָדא ִאיֹוב . ּ ּ
ִרית ַקָייָמא ִרים ְלַחְפָיא ָעְרָלה ַעל ּבְ יה, ּגָ ְּדָלא ֲהָוה ַאְעֵדי ִמּנֵ ּ ִריך . ּ א ּבְ ך קוְדׁשָ ְוְבִגין ּכַ ְּ ּ

ַער ְלַההוא ְמַקְטְרָגא ּהוא ִאּתְ יב ֲהׂשַ, ּ ך ַעל ַעְבִדי ִאיֹובִּדְכּתִ ְּמּתָ ִלּבְ ּ ָ.  

  ]א''ב ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָעא , ּתָ ד ּבָ ָרֵאל  )א''ב ע''דף קפ(ּכַ ִיׂשְ הו ּבְ ִריך הוא ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ִמְצַרִים ֲעָתא, ּבְ ִגין ְדָעְרָלה ַחְפָיא ְנהֹוָרא. ָּלא ַקְייָמא ׁשַ ּהוא ְמַקְטְרָגא ַּעד ִזְמָנא ְדַה, ּּבְ
ֲּהָוה ָנִטיל ִדיֵליה ֵמִאיֹוב ּ ִריך הוא ְלֵמיְכֵליה ְלַההוא ֶפַסח , ּ א ּבְ ְּוַעל ָדא ָפִקיד ֵליה קוְדׁשָ ּּ ּ ּ ּ ּ ְּ

ְבִהילו ִאיֹוב, ּּבִ יה ּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ַּעד ְדַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאׁשְ ּ ּ ּ ָרא ָעְרָלה , ּ ּוָפִקיד ְלִאְתַעּבְ
ְייהו ָרֵאלּוְכֵד, ִּמּנַ ִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּין ִאְתֲאָחד קוְדׁשָ ְּוַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתְפַרׁש ִמן , ְּ ּ
א ִאיֹוב, ֻקְדׁשָ יה ּבְ ַדל ּבֵ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ ּ ֶפַסח הוא ַלְיָי)שמות יב(ּוְכֵדין . ְּוָנִטיל ִמִדיֵליה, ּ . ַּוַדאי' ּ

א ָלא ֲהָוה ֶפַסח ַלְיָי ּתָ ְּדַעד ַהׁשְ ִא. 'ּ ְדָקא ַזּכָ ּין ִאיּנון ְדַיְדֵעי וְמַיֲחֵדי ִיחוָדא ְדָמאֵריהֹון ּכְ ּ ּ ּ ּ
  .ֵיאֹות

ִתיב  ה ָלך)שמות לה(ּכְ ָכה לא ַתֲעׂשֶ ְ ֱאלֵהי ַמּסֵ ֹמר, ּ ׁשְ צֹות ּתִ ְתֵריה ֶאת ַחג ַהּמַ ּוְכִתיב ּבַ ּ .
י ַהאי)מאי עביד( ֶּאָלא ָהִכי אוְקמוָה.  ַמאי ַהאי ְלַגּבֵ ּ ֶפַסח ַּמאן ְדָאִכיל ָחֵמ, ּ כאילו (ץ ּבְ

ַמאן ְדָפַלח )דהא רזא הכי הוא דחמץ בפסח, עביד כוכבים ומזלות למפלח לגרמיה ּ ּכְ
ְּלּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִאיהו ּּ.  

א ֲחֵזי ְצָרִים ָנְפקו ֵמְרׁשו ִדְלהֹון, ּתָ ָרֵאל ִמּמִ ד ָנְפקו ִיׂשְ ּּכַ ּ ּ ֵּמַההוא ְרׁשו , ֵּמְרׁשו ַאֲחָרא, ּ ּ
א, ְּדִאְקֵרי ָחֵמץ יׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ָהִכי. ַנֲהָמא ּבִ ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדֵיֶצר , ּ ּ

ּפוְלָחָנא נֹוְכָרָאה, ָהָרע אֹור, ּ ְּדִאְקֵרי אוף ָהִכי ׂשְ ְּדָהִכי ִאיהו ֵיֶצר , ְּוָדא ִאיהו ֵיֶצר ָהָרע. ּ ּ
ַבר ָנׁש ִעיָסה, ָהָרע ּבְ ָחִמיר ּבְ ְמ, ּכְ יה, ּעֹוי ְדַבר ָנׁש ְזֵעיר ְזֵעירָעאל ּבִ י ּבֵ ּוְלָבַתר ַאְסּגֵ ּ ,

ֲהֵדיה ַּעד ְדָכל ּגוָפא ִאְתֲעַרב ּבַ ּ ְּוָדא ִאיהו ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות. ּ ּ ִתיב. ּ  )תהלים פא(, ְּוַעל ָדא ּכְ
  .ֵּאל ָזר ַוַדאי. ָֹלא ִיְהֶיה ְבך ֵאל ָזר

ֹמר ׁשְ ּצֹות ּתִ י ְיהוָד, ֶאת ַחג ַהּמַ ר )ישעיה ב(, ּה ָפַתחִּרּבִ ּ ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ
ב הוא ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ַאפֹו ּכִ ָמה ּבְ ְּנׁשָ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ , ֲּאָבל ַמאי ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם. ּ

א ֵני ָנׁשָ ָאר ּבְ י. ְּוִכי ַאְזַהר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלִאְתָמְנע ִמּשְׁ ּאוף ִאיּנון ָנֵמי ְלַגּבֵ ְכחון , ּהּ ּתַ ִּיׁשְ
ִאֵלין ְלָעְלִמין א ְדָלא ִיְקְרבון ִאֵלין ּבְ ֵני ָנׁשָ ּּבְ ּ ּ ים ְלִפְתָחא . ּ ּכִ ַמאן ְדֲאׁשְ ֶּאָלא ָהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ

ָלם ְּדַחְבֵריה ְלֵמיָהב ֵליה ׁשְ ּ ְקָרא ַאֲחָרא. ּ יב, ַּוֲאָנא אֹוִקיְמָנא ֵליה ּבִ  )משלי כז(, ִּדְכּתִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1489דף [ -ּ

ְּמָבֵרך ֵרֵעהו ּבְ ב לֹו)ב''ו ע''רכ( קֹולְ ָחׁשֶ ם ְקָלָלה ּתֵ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ דֹול ּבַ ב ְדֹכָלא .  ּגָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ִפיר ַאפֹו. ּׁשַ ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ֲּאָבל ַמאי ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ִריך . ּ א ּבְ ְָהָכא ָפִקיד קוְדׁשָ ּ ּ

ָרא ֵמִא, ּהוא ְלַבר ָנׁש ּמְ אְּוַאְזִהיר ֵליה ְלִאְסּתַ ֵני ָנׁשָ ְּדָסטו ָאְרַחְייהו ֵמֹאַרח ָטב , ּיּנון ּבְ ּ ּ
יׁש ַההוא ְמָסֲאבו ַאֲחָרא, ְלֹאַרח ּבִ ְייהו ּבְ ּוְמָסֲאֵבי ַנְפׁשַ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא ְלַבר ָנׁש א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ְּדָהא ּכַ ּ ִדיוְקָנא ִעָלָאה, ְּ ָּעֵבד ֵליה ּבְ ּ יה , ּּ ְּוָנַפח ּבֵ
א ַק)א נשמתא''נ(ּרוָחא  ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ִּדיׁשָ ְתַלת ּכְ ְּדָכִליל ּבִ יה ֶנֶפׁש רוַח , ּ ְּדִאית ּבֵ ּ ּ
ָמה ָמה, ּוְנׁשָ ְּוֵעיָלא ִמּכָֹלא ְנׁשָ ְּדִאיִהי ֵחיָלא ִעָלָאה ְלִמְנַדע, ּ א , ּּ ּוְלֵמַטר ִפּקודֹוי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּּ

ִריך הוא ּּבְ א ָאִעיל ָלה. ְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ְּוִאי ַהִהיא ִנׁשְ פוְלָחָנא ַאֲחָראּ ַּהאי ִאיהו ַמְסִאיב , ּ ּבְ
ְּוָנִפיק ִמפוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ָּלה ּ ּ ִגין ִדְתַלת ֵחיִלין ִאֵלין. ּ ּּבְ ְלהו ַחד, ּ ּּכֻ ָמה , ּ ֶּנֶפׁש רוַח וְנׁשָ ּ

ֲחָדא ֵפי ּכַ ּתְ ּתַ ַגְווָנא ְדָרָזא ִעָלָאה, ַּוֲהוו ַחד, ִמׁשְ ְּוֹכָלא ּכְ הולך את ) ג''שם י(על דא נאמר (. ּּ

  )'חכמים וגו

ר ָנׁש ְלהו, ְוִאי ָחֵזיָנן ְלַהאי ּבַ ין ּכֻ יה ִאֵלין ַדְרּגִ ַּדֲהוֹו ּבֵ ּ ּ ּּ ִקיוֵמיה . ּ ַּעד ָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ
ְּלִמְנַדע ַמאן ִאיהו ַמאי ִאְתְיַדע , ּ ֲהֵדיה)דלא(ּבְ ר ָנׁש ּבַ יה, ּ ְלָקְרָבא ּבַ . אֹו ְלִאְתָמְנָעא ִמּנֵ

דאית ביה דרגין אלין כלהו וקיימא בקיומיה דא איהו גבר שלים א בר נש ''ס(
עבדא מהימנא דמאריה ובעי לאשתתפא ביה ולאתחברא בהדיה למילף אורחוי 

 )ובמאי אתיידע בר נש למנדע מאן איהו לקרבא בהדיה או לאתמנעא מניה. מניה
ׁש רוְגֵזיה ַמּמָ ּּבְ ר ָנׁש, ּ מֹוַדע ַמא, ְּיַדע ֵליה ּבַ ּתְ א . ּן ִאיהוְוִיׁשְ ְמָתא ַקִדיׁשָ ִּאי ַהִהיא ִנׁשְ

ֲעָתא ְדרוְגזֹוי ׁשַ ָּנַטר ּבְ ּ ְדָלא ֶיְעַקר ָלה ֵמַאְתָרָהא)אתיא עליה(, ּ חֹוָתה , ּ ֵרי ּתְ ִגין ְלִמׁשְ ּּבְ
ְדָקא ֵיאֹות, ַּההוא ֵאל ָזר ר ָנׁש ּכְ ָּדא ִאיהו ּבַ ָּדא ִאיהו ַעְבָדא ְדָמאִריה. ּ ּ ּ ּ ָב, ּ ָּדא ִאיהו ּגְ ר ּ

ִלים   .ׁשְ
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ר ָנׁש ָלא ָנִטיר ָלה ְּוִאי ַההוא ּבַ ה ָדא ִעָלָאה ֵמַאְתֵריה, ּ ְּוִאיהו ָעַקר ְקדוּשָׁ ּ ּ ֵרי , ּּ ְלִמׁשְ
ַאְתֵריה ִסְטָרא ַאֲחָרא ָמאֵריה. ּּבְ ר ָנׁש ְדָמִריד ּבְ ַּוַדאי ָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ֲהֵדיה, ּ  ְּוָאִסיר ְלָקְרָבא ּבַ

יה ָרא ִעּמֵ ּוְלִאְתַחּבְ ַאפֹו)איוב יח(ְּוָדא ִאיהו , ּ יה. ּ ֹטֵרף ַנְפׁשֹו ּבְ ִּאיהו ָטִריף ְוָעַקר ַנְפׁשֵ ּ ,
ִגין רוְגֵזיה ּּבְ ַגֵויה ֵאל ָזר, ּ ֵרי ּבְ ְּוַאׁשְ ָמה . ּ ר ְנׁשָ ִתיב ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ

ַאפֹו ְמָתא, ּּבְ א ָטִריף ָלהְּדַהִהיא ִנׁשְ ּ ַקִדיׁשָ ִגין ַאפֹו, ְּוָסִאיב ָלה, ּ ָמה . ּּבְ ר ְנׁשָ דף (ֲאׁשֶ

ַאפֹו )ב''ב ע''קפ ב הוא. ַּאְחַלף ּבְ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ר ָנׁש. ּּכִ יב ַההוא ּבַ ּּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ִאְתֲחׁשִ ּּ.  

יה ר ִעּמֵ ּוַמאן ְדִאְתַחּבָ ּ ֵעי , ּ ּתָ ּוַמאן ְדִאׁשְ ר , ֲּהֵדיה ּבַ)א משתתף''ס(ּ ַמאן ְדִאְתַחּבָ ּּכְ
ׁש ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַמּמָ ּּבְ ַגֵויה. ַמאי ַטְעָמא. ּ אֵרי ּבְ ׁש ׁשָ ִגין ְדּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַמּמָ ּּבְ ּ ְוָלא . ּּ

ה ִעָלָאה ֵמַאְתֵריה, עֹוד ֶּאָלא ְדָעַקר ְקדוּשָׁ ּ ּּ ַאְתֵריה ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ֵאל ָזר, ּ אִרי ּבְ ְּוׁשָ ּ ּ .
יה  ִתיב ּבֵ ְפנו ֶאל ָהֱאִליִלים)ויקרא יט(ַּמה ֵאל ָזר ּכְ ַגְווָנא ָדא, ּ ַאל ּתִ ָאִסיר , ּּכְ

ַאְנפֹוי ָלא ּבְ ּכְ   .ְּלִאְסּתַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1490דף [ -ּ

ָנן יָמא ָהא רוְגָזא ְדַרּבָ ְּוִאי ּתֵ ָנן ָטב ִאיהו ְלָכל ִסְטִרין. ּ ּרוְגָזא ְדַרּבָ ּ ֵניָנן , ּ ְּדָהא ּתָ
א ִאי ָחא ֵליה, ִהיְּדאֹוַרְייָתא ֶאּשָׁ יב, ְּואֹוַרְייָתא ָקא ַמְרּתְ ּ ֲהֹלא ֹכה ְדָבִרי )ירמיה כג(, ִּדְכּתִ

ֵאׁש ְנֻאם ְיָי ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא. 'ּכָ ָנן ּבְ ּרוְגָזא ְדַרּבָ ּ ָנן ְלֵמיַהב ְיָקָרא ְלאֹוַרְייָתא. ּּ ּרוְגָזא ְדַרּבָ ּ ,
ִריך הוא ֲהִו א ּבְ ְּוֹכָלא ְלפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ י ְיָי)דברים ד(ְְלַכך ֶנֱאַמר , יּ ֱָאלֶהיך ֵאׁש '  ּכִ

א   .ּאֹוְכָלה הוא ֵאל ַקּנָ

ִמִלין ַאֲחָרִנין ִריך הוא ַהאי, ֲּאָבל ִאי ּבְ א ּבְ ָּלאו פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ִגין ִדְבָכל ַחָטִאים , ּ ּּבְ ּ
ר ָנׁש ׁש, ְּדָקא ָעִביד ּבַ ָּלאו ִאיהו ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַמּמָ ּ ַהאיּ ֲהֵדיה ,  ּכְ ְּוָאִסיר ְלָקְרָבא ּבַ

ֲעָתא ֲהָוה. ְּדַהאי יָמא ָהא ְלׁשַ ְּדָעַבר ְוָהַדר ַאְהָדר, ְוִאי ּתֵ ְּדֵכיָון ְדִאֲעָקר , ָלאו ָהִכי. ּ ּ
יה וֵמַאְתֵריה יה ִמּנֵ א ְדַנְפׁשֵ ְּקדוּשָׁ ּ ּ ּ ּ ַּמְקַפח ַההוא ֲאָתר, ְּוַההוא ֵאל ָזר, ּ יה, ּ ף ּבֵ ּקַ , ִּאְתּתָ

ִביק ֵליה ר ָנׁש ִמּכֹל ָוֹכל. ְּוָלא ׁשָ ד ִאְתָדֵכי ּבַ ר ּכַ ַדל , ְּוָעַקר ֵליה ְלָעְלִמין, ּּבַ ּתָ ּוְלָבַתר ִאׁשְ ּ
ה ָעֵליה ָכא ְקדוּשָׁ א וְלַאְמׁשָ ְּלִאְתַקְדׁשָ ּ ּ ֵדין וְלָואי ְדִאְתַקֵדׁש. ּ ּּכְ י יֹוֵסי. ּ , ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ

ׁש   ) והא אתדחי ואתקדשא אמאי''ס(. ִּאְתָקָדׁש ַמּמָ

א ֲחֵזי יה, ֲּאַמר ֵליה ּתָ ה ְדַנְפׁשֵ ֲעָתא ְדִאיהו ָעַקר ְקדוּשָׁ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ַאְתֵריה ַההוא , ּ ְרָיא ּבְ ְּוׁשַ ּ
ר ָנׁש, ֵּאל ָזר ְדִאְקֵרי ָטֵמא ָאב ּבַ ֲהֵדיה, ִאְסּתְ ְּוָסִאיב ְלַמאן ְדָקִריב ּבַ ה , ּ ְּוַהִהיא ְקדוּשָׁ

יה יה ִזְמָנא ֲחָדאְוֵכ, ָּעְקַרת ִמּנֵ ּיָון ְדָעְקַרת ִמּנֵ ר ָנׁש עֹוד, ּ ה ְדַיֲעִביד ּבַ ּמָ יתוב , ּּכַ ָּלא ּתִ
  .ְלַאְתָרָהא

אן, ֲּאַמר ֵליה ִאי ָהִכי ְתָדּכָ ָמה ִמְסֲאִבין ִאיּנון ְדּמִ ּּכַ אִני ִמְסֲאבו ַאֲחָרא. ּ ֲּאַמר ֵליה ׁשָ ּ ,
יר ד ַיּתִ ר, ְּנָיא ִמּכָֹלאֲּאָבל ָדא ׁשַ. ְּדָלא ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ְּדָכל ּגוָפא ָסִאיב ִמּגֹו וִמּבַ ּ א, ּ , ְוַנְפׁשָ

ַאר ִמְסֲאבו ְדָעְלָמא. ְּוֹכָלא ַמְסִאיב ּוׁשְ ּ ְלחֹודֹוי, ּ ָּלאו ִאיהו ֶאָלא ּגוָפא ְלַבר ּבִ ך , ּּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
ַאפֹו ָמה ּבְ ר ְנׁשָ ִתיב ִחְדלו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּּכְ ִגין ַאפֹוְּדַאְחָלף ְקד, ּ ה ְדָמאֵריה ּבְ ּוּשָׁ ּ ּ ּ ,

ְּדָדא ִאיהו ִמְסֲאבו ְדַמְסִאיב ּכָֹלא ּ ּ ּ ב הוא. ּ ה ֶנְחׁשָ י ַבּמֶ ָמה ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות ַוַדאי . ּּכִ ּּבָ ּּ
ב ִאיהו   .ֶּנְחׁשָ

א ֲחֵזי ַּהאי ִאיהו רוְגָזא ְדִאיהו ּכֹוָכִבים וַמָזלֹות, ּתָ ּ ּ ּ ּ ָמה ְד, ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ , ַאָמָרןּּכְ
א ֵמֲעלֹוי יה וְלִאְתָפָרׁשָ ָרא ִמּנֵ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ְּדָבֵעי ּבַ ּ ּ ִתיב , ּ  ֱאלֵהי )שמות לה(ְּוַעל ָדא ּכְ

ה ָלך ָכה לא ַתֲעׂשֶ ְַמּסֵ ְָלך. ּ ְרָמך: ּ א ּגַ ִגין ְלַאְבָאׁשָ ּצֹות . ְּבְ ְתֵריה ֶאת ַחג ַהּמַ ּוְכִתיב ּבַ ּ
ֹמר ׁשְ ֹמר. ּתִ ׁשְ הָּדא ִסְטָר: ּתִ ּא ִדְקדוּשָׁ ר ָנׁש ְלַנְטָרא ֵליה, ּ ְּדָבֵעי ּבַ ִגין , ּ ְּוָלא ָיְחָלף ֵליה ּבְ

ְּוִאי ֶיְחָלף ֵליה ָהא ִאיהו ַמְסִאיב. ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵדיה, ּ ְּוָסִאיב ְלָכל ַמאן ְדָקִריב ּבַ ּ.  

ֹמר ׁשְ ּצֹות ּתִ מֹור, ֶאת ַחג ַהּמַ ַּהאי ִאיהו ֲאָתר ְדִאְקֵרי ׁשָ ִג. ּ ִתיבּוּבְ ך ּכְ ֶאת ַחג , ְין ּכָ
ר ִצִויִתיך ֲאׁשֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּכַ ֹמר ׁשִ ׁשְ ּצֹות ּתִ ַָהּמַ ְבַעת ָיִמים ִאֵלין. ּ ָלאו , ּׁשִ

ְבַעת ַהָיִמים ְדֻסּכֹות ׁשִ ִּאיּנון ּכְ ִאין, ּּ ּתָ ְּדִאיּנון ִעָלִאין ְוִאֵלין ּתַ ּ ּ ִאיּנון ַהֵלל , ְּוַעל ָדא. ּ ּּבְ ּ
מו מור, רּּגָ ּוְבָהִני ָלאו ַהֵלל ּגָ א, ּּ ְּוַעל ְדִאיּנון ְלַתּתָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות, ּ ַמּצֹת . ׁשִ

ָלא ו ִתיב ָחֵסר ּבְ ָראן ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין', ּכְ ְּדַעד ָלא ׁשָ ּ   .'ָּרָזא ְדו, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1491דף [ -ּ

יָמא ּצֹות ִאְתַקָדׁש, ְוִאי ּתֵ יָון ְדַהאי ָרָזא ְדַחג ַהּמַ ּּכֵ ּ א, ּ ֵניָנן ַמֲעִלין , ֲאַמאי ַנְחּתָ ְּדָהא ּתָ
ּקֶֹדׁש ְוָלא מֹוִריִדין ִאין, ּבַ ּתָ ִאיּנון יֹוִמין ּתַ א ּבְ א ְלַתּתָ   .ֲּאַמאי ַנְחּתָ

  ]א''ג ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ יתֹו ְוגֹו)ויקרא טז(ּכְ ֲעדֹו וְבַעד ּבֵ ּ ְוִכֶפר ּבַ ַּמאן ִדְיַכֵפר', ּ א ''נ(ְִריך ִאְצְט, ּ

ַקְדִמיָתא)לכפרא יֵתיה, ּ ָעֵליה ּבְ ּוָבַתר ַעל ּבֵ ַגְווָנא ָדא. ּ א, ּּכְ א , ַּהאי ַדְרּגָ ֲאִרי ְלִאְתַקְדׁשָ ּׁשָ
ה ְקדוׁשָ ּוְלָנְפָקא ּבִ ְּלַכְפָרא ָעֵליה, ּ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ִאְתַקָדׁש, ּ ּ יֵתיה, ּ ֵעי ְלַכָפָרא ַעל ּבֵ ּּבָ ּ ,

א לֹון ּוְלַקְדׁשָ יֵתיהְו, ּ א ּבֵ א ְלַקְדׁשָ א ְלַתּתָ ַּעל ָדא ַנְחּתָ ּ ה ְמַקֵדׁש לֹון. ּ ּוְבּמָ ָרֵאל , ּ ִיׂשְ ּבְ
א אן. ִּדְלַתּתָ ָנא ְדעֹוֵמר ְוֵכיָון ְדִאֵלין ִמְתַקְדׁשָ ּבָ חוׁשְ ּּבְ ּ ֵעיָנן ְלַסְלָקא ָלה ְלֵעיָלא, ּ ּּבָ ְּדָהא , ּּ

ת יָתא ְדַמְטרֹוִניָתא ִאְתַקְדׁשַ ד ּבֵ ֵד, ּּכַ ִאיּנון יֹוִמין , ּין ַסְלַקת ְלֵעיָלאּכְ ָרא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ
  .ְּלֵעיָלא )א''ג ע''דף קפ(ִּעָלִאין 

ָנא ּבָ ְּוַעל ָדא ֲאָנן ַעְבִדין חוׁשְ ּ ִקיוָמא ַעל ַקְייִמין, ּ ּּבְ ִגין ְדִאיּנון יֹוִמין, ּ ּּבְ ּיֹוִמין ִעָלִאין , ּ
ר ָנ, ִּאיּנון ָכל ִזְמָנא ְדָעאל ּבַ ּׁש ְלִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאיןְּוֵכן ּבְ ְצלֹוָתא, ּ ין ּבִ ָבָחא, ּבֵ ׁשְ ין ּבִ , ּבֵ

ִּאְצְטִריך ְלַקְייָמא ַעל ַרְגלֹוי ן, ְ ּמָ ֲחָדא ּתַ ין ְוגוָפא ּכַ ין ְוגוָפא ְלַקְייָמא. ַּיְרּכִ ַּיְרּכִ ְדכוָרא , ּ ּּכִ
ֵחיֵליה ְּדַקְייָמא ּבְ נוְקָבא ְדָאְרָחָהא ְלֵמיַתב, ּּ ְּוָלא ּכְ ָבָחא ְדָעְלָמא ִעָלָאה. ּ ִגין ׁשְ ְּועֹוד ּבְ ּ.  

ּוְבִגין ְדִאיהו ָרָזא ִדְדכוָרא ּ ּ ּ ָנא ָדא, ּ ּבָ ים ְפטורֹות ֵמחוׁשְ ָּנׁשִ ּ ּ ר , ּ ְוָלא ִמְתַחְייָבן ְלִמיְמִני ּבַ
ְּדכוִרין ְדָקא ֵיאֹות, ּ ל ַחד ּכְ ָרא ּכָ ַגְווָנא ָדא. ְלִאְתַקּשְׁ ל ְז)שמות כג(, ּּכְ ָכוְרך ֵיָרֶאה ּכָ ּ ,
ְּדכוִרין ין, ּ ְדכוָרא ִאיהו. ְוָלא ָנׁשִ ִגין ְדָרָזא ִדְבִרית ּבִ ּּבְ ּ ּ א, ּ נוְקּבָ ּוְבִגין ְדַקְייָמא , ְּוָלא ּבְ ּ ּ

ין ָלא ִמְתַחְייָבן, ָּרָזא ְלֵעיָלא   .ָנׁשִ

ְבַעת יֹוִמין, ְוָרָזא אֹוִליְפָנא ָהָכא ֵּמִאֵלין יֹוִמין ִעָלִאין, ִּדְבָכל ׁשִ א יֹוָמא ַנְט, ּ ָּלא ְקדוּשָׁ
ֵאי)ומתאחד(ַחד  ּתָ ּ ְדִאֵלין ּתַ בוַע, ּ ָאה ִאְקֵרי ׁשָ ּתָ ְבָעה יֹוִמין ִעָלִאין, ְּוַהאי ּתַ ׁשִ ְּדִאְתַקָדׁש ּבְ ּ ּ .

ין יֹוִמין ְבָעה ֵמִאיּנון ַחְמׁשִ ְבָעה ְוׁשִ ָכל ׁשִ ְכָלל, ְּוֵכן ּבְ ָכחו , ַעד ְוָלא ַעד ּבִ ּתְ ְּוַכד ִאׁשְ
ִעין ע יֹוִמין ִעָלִאיןַאְרּבְ ּ וֵתׁשַ ַבע יֹוִמין, ּ א ׁשֶ ָכחו ְלַתּתָ ּתְ הו ְוָכל ַחד , ִּאׁשְ ְּדִאְתַקָדׁשו ּבְ ּ ּ ּ

בוַע ַבע, ִּאְקֵרי ׁשָ ִאיּנון ׁשֶ ְּדָעאל ּבְ ִתיב. ּ ִמימֹות )ויקרא כג(, ְּוַעל ָדא ּכְ תֹות ּתְ ּבָ ַבע ׁשַ  ׁשֶ
ְהֶייָנה ִגין ְדִאיּנון נוְקִבין. ּתִ ּּבְ ּ ָנא ְדנוְקִביןָנַק, ּ ּט ְקָרא ִליׁשָ ּ.  

הו ְּוַכד ִאְתַקָדׁשו ּבְ ּ ַבְעָלה, ּוֵביָתא, ּ ָתא ּבְ ָרא ִאּתְ ְתְקָנא ְלִאְתַחּבְ ֵדין ִאְקֵרי ַחג , ִּמּתַ ּכְ
בועֹות ארו ָעַלְייהו ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין, ּׁשָ ֵּמִאינון נוְקֵבי ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ הו, ּ ְּדִאְתַקָדׁשו ּבְ ּ ּ ִגין . ּ ך ּוּבְ ְּכָ

בועֹוֵתיֶכם ׁשָ ִתיב ּבְ ִּאיּנון ִדְלכֹון, ּּכְ בועֹות, ּ ׁשָ ִתיב ּבְ ין , ְּוָלא ּכְ ִגין ְדָהִכי ָנֵמי ִמְתַקְדׁשִ ּּבְ ּ
הֹון א ִעּמְ ָרֵאל ְלַתּתָ   .ִיׂשְ

ִעין יֹוִמין ע ְוַאְרּבְ ד ָמטון ְלֵתׁשַ ְּוַעל ָדא ּכַ ַּההוא יֹוָמא ִעָלָאה ְדָעַלְייהו, ּ ּ ְּדִאיהו י, ּּ ֹוָמא ּ
ין ִעין יֹוִמין, ְּדַחְמׁשִ ָעה ְוַאְרּבְ ׁשְ ִליט ַעל ּתִ ְּדׁשַ ָּרָזא ִדְכָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָעה , ּ ִתׁשְ ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1492דף [ -ּ

ִעין ַאְנִפין ּוְכֵדין ַההוא יֹוָמא ִעָלָאה, ְּוַאְרּבְ ּ ין, ּ א, ּיֹוָמא ְדַחְמׁשִ ִאְתָערוָתא ִדְלַתּתָ ּּבְ ַּאִפיק , ּ
ִת ָלָלא ּבְ ִעין ַאְנִפיןאֹוַרְייָתא ּכְ ָעה ְוַאְרּבְ   .ּׁשְ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ָתה )תהלים פד(, ִּרּבִ ר ׁשָ ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית וְדרֹור ֵקן ָלה ֲאׁשֶ ּ ּגַ ּ ּ
חֹוֶתיך ְוגֹו ם ִצפֹור ָמְצָאה ַבִית. 'ֶָאְפרֹוֶחיָה ֶאת ִמְזּבְ ַמָיא, ּּגַ ִּאֵלין ִצֳפֵרי ׁשְ ְוָיין , ּ הֹון ׁשַ ְּדִמּנְ

ֵביָתא, דֹוֵריהֹון ְלַברָמ ְוָיין ָמדֹוֵריהֹון ּבְ הֹון ׁשַ גֹון ְדרֹור, ּוִמּנְ ֵוי ִדיוֵריה , ּּכְ ְּדִאיהו עֹוָפא ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ר ָנׁש ֵביָתא ְדָכל ּבַ ִגין ְדֹכָלא ָקָראן ֵליה ְדרֹור. ֲאַמאי. ְּוָלא ָדִחיל, ּּבְ ּּבְ ּ . ַּמאי ְדרֹור. ּּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ִּחירו ּ וְקָראֶתם ְדרֹור)ויקרא כה(, ּכְ ְּוַתְרּגומֹו ִחירו, ּ ְּוָדא ִאיהו ִצפֹור . ּ ּ
ִנין. ְּדרֹור ֵביָתא ַאִפיק ּבְ א ּבְ ְּדָהא ִמיֹוָמא ְדָעִביד ִקּנָ ּ ין יֹוִמין, ּּ ֵביָתא ַחְמׁשִ , ָּמדֹוֵריה ּבְ

ן ִאֵלין ֵמִאֵלין ּוְלָבַתר ִמְתָפְרׁשָ ּ ּ ְּוָדא הוא עֹוָפא ְדִאְקֵרי , ּ   .ִּחירו: ְּדרֹורּ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ָאֶרץ, ּתָ ָנה וְקָראֶתם ְדרֹור ּבָ ים ׁשָ ַנת ַהֲחִמּשִׁ ם ֵאת ׁשְ ּתֶ ְּוִקַדׁשְ ּ ֵמָהָכא . ּ
ָּנְפָקא ִחירו ְלֹכָלא יה ִחירו, ּ ּוְבִגין ְדָנְפָקא ִמּנֵ ּ ּ יה ִאְקֵרי ִחירו, ּ ּאֹוַרְייָתא ְדַנְפַקת ִמּנֵ ּ ְוַעל . ּ

ִתיב ּ ָחרות ַעל ַהֻלֹחת)מות לבש(, ָּדא ּכְ ְקֵרי ָחרות, ּ ֶּאָלא ֵחירות, ַּאל ּתִ ְוָדא אֹוַרְייָתא , ּ
ְּדִאְתְקֵרי ֵחירות ְדָהא ָמה ְדַאִפיק יֹוָמא ָדא ִעָלָאה ּ ּ ּ ּ ְּוִאיהו ִחירו ְדֹכָלא, ִּאְקֵרי ִחירו, ּּ ּ ּ ּ .

ְּוַהאי יֹוָמא ִאיהו ִחירו ִעָלָאה ּ ִגין ְדִאית ִחירו ּתַ, ּ ּּבְ ָאהּ ְּוִחירו ִעָלָאה, ּתָ , ּא ִעָלָאה''ֵה. ּ
ָאה''ֵה ּתָ ִּחירו ִעָלָאה. א ּתַ ֲחָדא ִאיּנון. ּ ִמָטה ְויֹוֵבל ּכַ ָאה ׁשְ ּתָ ִּחירו ּתַ ּ ּ.  

ָרֵאל ֵרין ַנֲהֵמי ָאְכלו ִיׂשְ ְצַרִים, ַחד, ּּתְ ד ָנְפקו ִמּמִ ה, ּּכַ ְוַחד . ֶלֶחם עֹוִני, ָּאְכלו ַמּצָ
ָרא ַמְדּבְ ַמִיםֶלֶחם, ּבְ יב )חד בפסח וחד בשבועות(.  ִמן ַהּשָׁ  ִהְנִני ַמְמִטיר )שמות טז( ,ִּדְכּתִ

ָנא ְדיֹוָמא ָדא ָנֲהָמא ִאיהו ָמִים ְוַעל ָדא ָקְרּבָ ָּלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ ּ ּ ִּאְתְקִריבו , ְוַעל ָנֲהָמא. ּ
ִנין ַאר ָקְרּבָ ל ׁשְ ְּדָנֲהָמא ִאיהו ִעָקר. ּכָ יב, ּ ְבַעת ) כגויקרא(, ִּדְכּתִ ם ַעל ַהֶלֶחם ׁשִ ּ ְוִהְקַרְבּתֶ

ים ְוגֹו ָבׂשִ נוָפה ְוגֹו)ויקרא כג(ּוְכִתיב ', ּכְ ִביאו ֶלֶחם ּתְ בֹוֵתיֶכם ּתָ ּ ִמּמֹוׁשְ ְּדָדא ִאיהו ', ּ ּ
ָרֵאל יה ִיׂשְ ימו ּבֵ ָּנֲהָמא ְדֲאְחּכִ ּ ָּחְכְמָתא ִעָלָאה ְדאֹוַרְייָתא, ּ ָאְרָחָהא, ּ   .ְּוָעאלו ּבְ

  ]ב''ג ע''דף קפ -' בק זוהר חל[

ָלא ּכְ א ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּתָ ֲהָמא ְדִאְתְקֵרי ָחֵמץ, ַהׁשְ ָרֵאל ִמּנָ ֶפַסח ָנְפקו ִיׂשְ ּּבַ ּ ִתיב, ּ , ּכְ
ל אֹוֵכל ַמְחֶמֶצת )שמות יב( ּוְכִתיב, ְָוָלא ֵיָרֶאה ְלך ָחֵמץ )שמות יג( י ּכָ  )ב''ג ע''דף קפ( ּכִ

ִגין ְיָקָרא ְד. ַמאי ַטֲעָמא הּּבְ ַּההוא ַנֲהָמא ְדִאְתְקֵרי ַמּצָ ָרֵאל ְלַנֲהָמא . ּ א ְדָזכו ִיׂשְ ּתָ ַּהׁשְ ּ
ְטָלא ָחֵמץ יר ָלא ֵיאֹות ֲהָוה ְלִאְתּבַ ִּעָלָאה ַיּתִ ַלל, ּ ָנא ָדא. ְוָלא ִאְתַחְזָיא ּכְ , ַּוֲאַמאי ָקְרּבָ

ָאֶפיָנה, ָחֵמץ ֲהָוה ְהֶייָנה ָחֵמץ ּתֵ יב ֹסֶלת ּתִ ַטל ֵיֶצר ְּד, ְּותו. ִּדְכּתִ יֹוָמא ָדא ִאְתּבָ א ּבְ ּתָ ַּהׁשְ ּ
ַכַחת, ָהָרע ּתְ ְּואֹוַרְייָתא ְדִאְתְקֵרי ִחירו ִאׁשְ ּ.  

ר ְיִחיָדאי, ֶּאָלא א ְדֲהָוה ֵליה ּבַ ְּלַמְלּכָ ִאיב ְלֵמיַכל. ְוָחַלׁש, ּ ָּאְמרו , יֹוָמא ַחד ֲהָוה ּתָ
א  ֵריה ְדַמְלּכָ ֵּייכול ּבְ ּ ְּוַעד ְדֵייכול ֵליה, ּ ַאְסָווָתא ָדא)א מיכלא דאסוותא דא''ס(ּ ּ ָלא , ּ

ֵביָתא ח ֵמיְכָלא וְמזֹוָנא ַאֲחָרא ּבְ ּכַ ּתְ יָון ְדָאַכל ַההוא ַאְסָווָתא. ָּעְבדו ָהִכי. ִּיׁשְ ּּכֵ ָאַמר , ּ
ִאיב ל ָמה ְדִאיהו ּתָ אן וְלָהְלָאה ֵייכול ּכָ ִּמּכָ ּ ּ   .ְּוָלא ָיִכיל ְלַנְזָקא ֵליה, ּ
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ד ָנְפ ך ּכַ ְצַרִיםָּכַ ָרֵאל ִמּמִ ָּלא ֲהֵוי ַיְדֵעי ִעָקָרא ְוָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּקו ִיׂשְ ָאַמר , ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרֵאל ַאְסָווָתא, ְּ ְּוַעד ְדֵייְכלון ַאְסָווָתא ָדא, ִּיְטֲעמון ִיׂשְ ּ ָלא ִאְתָחֵזי , ּ

ה. ְלהֹון ֵמיְכָלא ַאֲחָרא יָון ְדָאְכלו ַמּצָ ּּכֵ ָרָזא ְּדִאיִה, ּ ּי ַאְסָווָתא ְלֵמיַעל וְלִמְנַדע ּבְ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ִריך הוא. ּ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ אן וְלָהְלָאה ִאְתָחֵזי לֹון ָחֵמץ, ְּ ְּוֵייְכלון ֵליה, ִּמּכָ ּ ,

בועֹות. ְּדָהא ָלא ָיִכיל ְלַנְזָקא לֹון ן ִדְביֹוָמא ְדׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּוּכָ ּ ִּאְזָדַמן ַנֲהָמא ִעָלָא, ּ ְּדִאיהו , הּ ּ
ֹכָלא   .ַּאְסָווָתא ּבְ

ָחא, ְּוַעל ָדא ְמָקְרִבין ָחֵמץ ֲחָדא. ְלִאּתֹוְקָדא ַעל ַמְדּבְ ֵרין ַנֲהִמין ַאֲחָרִנין ּכַ . ּוְמָקְרִבין ּתְ
ְלָטָאה, ְוָחֵמץ ָחא ְוָלא ָיִכיל ְלׁשַ נוָרא ְדַמְדּבְ ִּאּתֹוְקָדא ּבְ ּ ָרֵאל, ּ א לֹון ְלִיׂשְ יֵני ּוְבִג. ּוְלַנְזּקָ

ך ִריך הוא, ְּכַ א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ין ִאְתָדָבקו ּבֵ ָרֵאל ַקִדיׁשִ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ יֹוָמא , ְּ ַאְסָווָתא ְדאֹוַרְייָתא ּבְ ּּבְ
ֵרין ִסְטִרין ְדַנֲהֵמי ִאֵלין. ָּדא ָרֵאל ּתְ ְּוִאְלָמֵלי ֲהוֹו ַנְטֵרי ִיׂשְ ִדיָנא , ּ ָלא ֲהוֹו ַעְייִלין ּבְ

  .ְלָעְלִמין

יֹוָמא ְד ָנהּּבְ ְּדִאיהו יֹוָמא ְדִדיָנא, ֹראׁש ַהּשָׁ ּ ּ ְדָלאו ִאיהו)בכל יומא(, ּ ֶּאָלא ְלִאיּנון , ּ ּ
ְּדָלא ַנְטלו ֵמיְכָלא ְדַאְסָווָתא ּ ְבקו ְלַאְסָווָתא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ְּוׁשָ ִגין ֵמיְכָלא ַאֲחָרא ְדִאיהו , ּ ּּבְ ּ

ָנה. ָחֵמץ יֹוָמא ָדא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ְּדָהא ּבְ ּ ּהוא ָחֵמץ ַסְלָקאַה, ּ ּוְמַקְטְרָגא ָעֵליה ְדַבר ָנׁש, ּ ּ ּ ,
ין ָעֵליה יֹוָמא ָדא ְמַקְטְרָגא ַעל ָעְלָמא, ְּוַאְלׁשִ ְּוִאיהו ַקְייָמא ּבְ ִריך הוא ָיִתיב . ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ

ִדיָנא ַעל ּכָֹלא ְוָדִאין ָעְלָמא   .ּּבְ

ִריך  א ּבְ ד ָיַהב קוְדׁשָ ך ּכַ ְוְבִגיֵני ּכַ ְּ ָרֵאלּ ֲּאְטִעים ְלהו ֵמַההוא , ּהוא אֹוַרְייָתא ְלִיׂשְ ּ
ְּדַההוא ֲאָתר, ַּנֲהָמא ִעָלָאה ּוִמּגֹו ַההוא ַנֲהָמא, ּ ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִלין ּבְ ּכְ ֲּהוֹו ַיְדִעין וִמְסּתַ ּ ,

ר ֹאַרח ֵמיׁשָ ָרִזין , ְְלֵמַהך ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה ִמָלה ִאיּנון ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ּ ִאֵלין )א אלין דקאמרן''ס(ּּ
ְדָקאְמָרן   .ּכִ

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ ָאְרָחא, ִּרּבִ הֹון, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ א , ַּוֲהוו ַאְזִלין ִעּמְ י ַאּבָ ִרּבִ
י יֹוֵסי ַחד ָסָבא, ְוִרּבִ ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי ִאֲעָרעו ּבְ יֵדיה ַחד ַיּנוָקא, ּ ַּוֲהָוה ָאִחיד ּבִ ָזַקף ֵעינֹוי , ּ

ְמעֹון ְוָחָמא ֵליה י ׁשִ ַהאי ָסָבא, ִּרּבִ ן ּבְ ּבָ ין ִאית ּגַ א ַוַדאי ִמִלין ַחְדּתִ י ַאּבָ ָּאַמר ֵליה ְלִרּבִ ּ ּ.  

יה ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ ְמעֹון, ּ י ׁשִ ך ָקא ָאִתית, ָאַמר ִרּבִ ַגּבָ ָמטול ְדּקוְפְטָרך ּבְ ְּבְ ְ ּ ּ . ַמאן ַאְנּתְ, ּ
ך, ָאַמר. אי ֲאָנאּיוָד, ָּאַמר ֵליה ין ַוַדאי יֹוָמא ָדא ְלַגּבָ ְִמִלין ַחְדּתִ ּ ּ ָּאַמר ֵליה ְלָאן הוא , ּ ּ

ָרא, ָּאַמר ֵליה. ְַאְרָעך י ַמְדּבְ ִאיּנון ְפִריׁשֵ ִּדיוִרי ֲהָוה ּבְ ּ ּ אֹוַרְייָתא, ַּדֲהֵויָנא, ּ ַדל ּבְ ּתָ , ִּמׁשְ
א ֲאֵתיָנא ְלִיׁשוָבא ּתָ ִצָל, ְּוַהׁשְ ִריך הואְּלֵמיַתב ּבְ א ּבְ ּא ְדקוְדׁשָ ּ ִאֵלין יֹוֵמי ְדַיְרָחא , ְּ ּּבְ ּ

ִביָעָאה ָדא   .ּׁשְ
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ְמעֹון י ׁשִ ן, ֵנִתיב, ָאַמר, ַּחֵדי ִרּבִ ְדָרך ְלַגּבָ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְְדַוַדאי קוְדׁשָ ְּ ּ ּ , ָּאַמר ֵליה. ּ
ַמע ִמָלה ִמפו ַּחֶייך ְדִנׁשְ ּּ ּ ָ יִקין, ְָמךּ ין ַעּתִ ֵּמִאיּנון ִמִלין ַחְדּתִ ָרא, ּ ַמְדּבְ ן ּבְ ּמָ ִּדְנַטְעּתון ּתַ ּ ,

ִביָעָאה ָרא. ֵמַהאי ַיְרָחא ׁשְ ְדּבְ א ִמּמַ ּתָ ּתון ַהׁשְ ַּוֲאַמאי ִאְתְפַרׁשְ ָּאַמר ֵליה . ְּלֵמיֵתי ְלִיׁשוָבא, ּ
א ָדא, ַּההוא ָסָבא ֶאְלּתָ ׁשְ ךְּיַדְעָנא ְדָחְכְמָת, ּּבִ ּבָ ּוִמיָלך ָמטו ִלְרִקיֵעי ְדָחְכְמָתא, ְא ּגַ ּ ְּ א ''ס(. ּ

  )נטו לתקיעו דחכמתא

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ֲאך ְיָי)דברים א(, ּ ר ְנׂשָ ר ָרִאיָת ֲאׁשֶ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ָ וַבּמִ ֱָאֹלֶהיך ' ּ

נֹו ְוגֹו א ִאיׁש ֶאת ּבְ ר ִיּשָׂ ֲאׁשֶ ֵעי ֵליה. 'ּכַ ֲאך, ַּהאי ְקָרא ָהִכי ִמּבָ ר ְנׂשָ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ָוַבּמִ ַּמהו , ּ
ָרא. ָרִאיָת ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ָדַבר לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ְּ יָפא, ּ ּקִ ָרא ּתַ ָמה , ַמְדּבְ ּכְ

יב ָרף ְוַעְקָרב ְוגֹו)דברים ח(, ִּדְכּתִ ַאר ַמְדְבִרין . ' ָנָחׁש ׂשָ יף ִמּשְׁ ּקִ ָרא ְדִאיהו ּתַ ּוַמְדּבְ ּ ּ
  .ַמאי ַטֲעָמא. ָעְלָמאּבְ

  ]א''ד ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

ֲעָתא ְדָנְפקו  ִגין ְדַההוא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ין  )א''ד ע''דף קפ(ּ ּתִ ִלימו ְלׁשִ ּתְ ְצַרִים ְוִאׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ִּיׂשְ
ָבן א, ִרּבְ ף ַמְלכוָתא ַקִדיׁשָ ּקַ ִּאְתּתָ ָלק ַעל ּכָֹלא, ּ ְּוִאְסּתַ ּ וְכֵדין ְוִסיֲהָרא ִאְתְנִהיַרת, ּ

ְפָיא ַמְלכו ַחָייָבא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִּאְתּכַ ָרא . ּ ַמְדּבְ ִריך הוא ְלֵמיַהך ּבְ א ּבְ ְְוַאִפיק לֹון קוְדׁשָ ְּ ּ ּ
יָפא ּקִ ְּדִאיהו ֲאָתר ְוֻשְלָטנו ְדָסָמֵא. ּתַ ּ ּ ׁש, ּל ַחָייָבא''ּ ְּדִאיהו ִדיֵליה ַמּמָ ּ ּ ְבָרא , ּ ִגין ְלּתַ ּבְ

ּּתוְקֵפיה ְוֵחיֵליה ּ יה, ּּ ָתא ֵריׁשֵ ּוְלַכּתְ ּ וְלַאְכְפָיא ֵליה)א ולאחתא ליה''ס(, ּ לֹוט, ּּ . ְּדָלא ִיׁשְ
ָרֵאל ְּוִאְלָמֵלא ְדָחאבו ִיׂשְ ָרא ֵליה ֵמָעְלָמא, ּ ִריך הוא ְלַאְעּבְ א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ּּבָ ּ ְּוַעל ָדא , ְּ

ׁש יה ְוַעְדֵביה ְוחוָלֵקיה ַמּמָ ַאֲחַסְנּתֵ ר לֹון ּבְ ַּאְעּבַ ּ ּ ּ.  

ה ִזְמִנין ַכּמָ יָון ְדָחאבו ּבְ ּּכֵ יך לֹון ִחְוָיא, ּ ּוְכֵדין ִאְתְקָיים , ְָנׁשִ ָ הוא ְיׁשוְפך )בראשית ג(ּ ּ ּ
ַקְדִמיָתא. 'ֹראׁש ְוגֹו יה ּבְ ָרֵאל ָמחו ֵריׁשֵ ִּיׂשְ יה, ּ ָרא ִמיּנֵ ּמְ ּוְלָבַתר ִאיהו , ְּוָלא ַיְדֵעי ְלִאְסּתַ ּ

א ַבְתַרְייּתָ ָראְּוָנְפלו, ָמָחא ּבְ ַמְדּבְ ְלהו ּבְ ּ ּכֻ ׁשוֶפּנו ָעֵקב, ּ ה ּתְ ְּוִאְתָקָיים ְוַאּתָ ּ ִנין . ּ ִעין ׁשְ ְוַאְרּבְ
יה ָּלקו ִמּנֵ ַּמְלקות ְדֵבי ִדיָנא' ָלֳקֵבל מ, ּ ּ ּ.  

ר ָרִאיָת ִתיב ֲאׁשֶ ָרא, ְּוַעל ָדא ּכְ ֵעיַנְייהו ֲהֹוי ֲחָמאן ְלַההוא ָמאֵרי ְדַמְדּבְ ּּבְ ּ ִפית , ּ ָאִזיל ּכָ
יה ְוַעְדֵביה, ְּייהוָקַמ ְּוַנְטֵלי ַאַחַסְנּתֵ ָלן. ּ יב . ְמּנָ ּ ָאז ִנְבֲהלו ַאלוֵפי ֱאדֹום)שמות טו(ִּמִדְכּתִ ּּ ,

ְּוִאֵלין ִאיּנון  ָרף ְוַעְקָרב)דברים ח(ּ ָרא .  ָנָחׁש ׂשָ ָנא ִמִיׁשוָבא ְלַמְדּבְ ַּוֲאָנן אוף ָהִכי ִאְתְפַרׁשְ ּּ
יָפא ּקִ ּמָ, ּתַ אֹוַרְייָתאּוְלַעְייָנא ּתַ ִגין ְלַאְכְפָיא ְלַההוא ִסְטָרא, ן ּבְ ּּבְ ּ.  

ָבן ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא ְּותו ְדָלא ִמְתַיּשְׁ ּ ן, ּּ ּמָ ְּדֵלית ְנהֹוָרא ֶאָלא ַההוא ְדָנִפיק ִמּגֹו . ֶּאָלא ּתַ ּ ּּ
ְפָיא ִסְטָרא ָדא, ֲחׁשֹוָכא ְּדַכד ִאְתּכַ ִריך הוא ְלֵע, ּ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ִּאְסּתַ ְּ ר , ּיָלאּ ְוִאְתָייּקָ
יָקֵריה ִריך הוא. ּּבִ א ּבְ ְּוֵלית פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ ְּוֵלית טוָבא ֶאָלא ִמּגֹו , ֶּאָלא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא, ּ ּ
א יׁשָ א. ּבִ יׁשָ אֹוַרח ּבִ ר ָנׁש ּבְ ִביק ֵליה, ְוַכד ָעאל ּבַ ִריך הוא , ְּוׁשָ א ּבְ ָלק קוְדׁשָ ֵדין ִאְסּתַ ּּכְ ְּ ּ
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יָקֵרי ֲחָדא, ּהּבִ ִלימו ְדֹכָלא טֹוב ָוָרע ּכַ ְּוַעל ָדא ׁשְ ּ ּ טֹוב, ּ ְלָקא ְלָבַתר ּבְ ּוְלִאְסּתַ ְוֵלית טֹוב , ּ
א יׁשָ ֶּאָלא ַההוא ְדָנַפק ִמּגֹו ּבִ ּ ָלק ְיָקֵריה, ּוְבַהאי טֹוב. ּ ִּאְסּתַ ִלים, ּ ְּוָדא ִאיהו פוְלָחָנא ׁשְ ּּ.  

ן, ַוֲאָנן ּמָ א ָיִתיְבָנא ּתַ ּתָ א, ַעד ַהׁשְ ּתָ ל יֹוֵמי ׁשַ ָרא ְלַההוא , ּכָ ַמְדּבְ ִגין ְלַאְכְפָיא ּבְ ּּבְ ּ
א. ִסְטָרא א ְדָמָטא ִזְמָנא ְדפוְלָחָנא ַקִדיׁשָ ּתָ ַּהּשְׁ ּ ּ א, ּ ְּדִסְטָרא ִדְקדוׁשָ ּ ַּאֲהַדְרָנא ְלִיׁשוָבא , ּ

ן ִאיהו פוְלָחָנא ִדיֵליה ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ָנ, ְּותו. ּּ ֹראׁש ַהּשָׁ א ּבְ ּתָ ּה ָמָטא ִזְמָנא ְדַההוא ִחְוָיאְּדַהׁשְ ּ ,
ִריך הוא א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ע ִדיָנא ִמּקָ ְּלִמְתּבַ ּ ִליט, ְּ ן ִאיהו ׁשַ ְּוַתּמָ ן . ּ ּמָ ך ָנַפְקָנא ִמּתַ ְוְבִגין ּכַ ּ

  .ַּוֲאֵתיָנא ְלִיׁשוָבא

ָּפַתח ַההוא ָסָבא ְוָאַמר ֶסה ְליֹום )תהלים פא(, ּ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ נוּ ּתִ א , ַּחּגֵ ּתָ ַהׁשְ
יָפא, ִּאיהו ִזְמָנא ּקִ ָעָרא ִדיָנא ִעָלָאה ּתַ ְּלִאּתְ ף , ּ ּקַ ַער ִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתּתָ ְּוַכד ִאיהו ִאּתְ

ֲהֵדיה ף, ּּבַ ּקַ ְּוֵכיָון ְדִאיהו ִאְתּתָ ְוִאְתַמְלָיא , ְּדָלא ָנִהיר ְנהֹוָרא, ָסִליק ְוַחְפָיא ְלִסיֲהָרא, ּ
ְטָרא ְדִדי ִדיָנא. ָנאִּמּסִ ל ָעְלָמא ִאיהו ּבְ ֵדין ּכָ ִאין, ּּכְ ֻכְלהו , ִּעָלִאין ְוַתּתָ ִריז ּבְ ְּוָכרֹוָזא ּכָ ּ

ַּאְתִקינו ּכוְרְסָיא ְדִדיָנא, ְרִקיִעין ּ ְּלָמאֵריה ְדֹכָלא, ּ ּ ֵעי ְלֵמיָדן, ּ ְּדִאיהו ּבָ ּ.  

ָרא, ְוָרָזא ָהָכא ַמְדּבְ ַער ִד, ְוִאְתְנִהיר ָלן ּבְ יֹוָמא ָדאֲּאַמאי ִאּתְ ּיָנא ִעָלָאה ּבְ ל . ּ ֶּאָלא ּכָ
ין ַיִקיִרין ִביָעָאה, ָּרִזין ְוָכל ִקדוׁשִ ׁשְ ְלָיין ּבִ ְלהו ּתַ ּּכֻ ִביָעָאה ִעָלָאה. ּ ְּוַההוא ׁשְ ָעְלָמא , ּ

ְּדִאְקֵרי ָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּעָלָאה ל ּבוִציִנין. ּ יה ַנֲהִרין ּכָ ִּמּנֵ ין, ּ אןְוָכל ּבִ, ְּוָכל ִקדוׁשִ ְוַכד . ְרּכָ
ין ְלַאְנֲהָרא, ָמֵטי ִזְמָנא אן ְוִקדוׁשִ ְרּכָ ְּלַחְדּתוֵתי ּבִ ּ ּקוָנא ְדָעְלִמין , ּ ָחא ְבָכל ּתִ ּגָ ָעא ְלַאׁשְ ּּבָ ּ

ְלהו ּּכֻ ְלהֹון, ּ ּקוִנים ְלִאְתַקְייָמא ּכֻ ְּוָכל ִאיּנון ּתִ ּ ּ ֵאי, ּ ּתָ ָראן, ַּסְלִקין ִמּגֹו ּתַ ׁשְ  ְוִאי. ִּאי ִאיּנון ּכַ
ָראן ׁשְ ֵדין ַקְייָמא , ָלא ּכַ ִאין, ּ ְדָלא ָנִהיר)א מלה''ס(ּּכְ ן ַחָייִבין ִמּגֹו ַזּכָ ַּעד ְדִאְתָפְרׁשָ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ַער ִדיָנא   .ִּאּתְ

ּוֵמַההוא ִדיָנא ּ ף ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ּקַ ַכח ְמַקְטְרָגא, ִאְתּתָ ּתְ ִגין ְדִיָנְתנון ֵליה , ְוִאׁשְ ּּבְ ּ ּ
ִתיב. ּיַבָיאַּחָי, ִּאיּנון ִגין ְדָעֵליה ּכְ ּּבְ ְכִלית הוא חֹוֵקר)איוב כח(, ּ ּ וְלָכל ּתַ , ְוַחְפָיא ְלִסיֲהָרא. ּ

ִריך הוא.)א לא מסרא לון בידא דמקטרגא''ד(ֲאַמאי  א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ יאוְבּתֵ ִגין ְדֵלית ּתִ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ,
  .ְלאֹוָבָדא ְלעֹוָבֵדי ְידֹוי

יָפא, ְּוַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּקִ ָרא, ַּקְייָמא ְקִליָפא ּתַ ּבְ ַההוא , ְּדָלא ָיִכיל ְלִאּתָ ר ּבְ ּּבַ
ָרֵאל ִריך הוא ָיִהיב ְלִיׂשְ א ּבְ ֵּעיָטא ְדקוְדׁשָ ּ ֶסה ְליֹום , ְּ ּכֶ ְקעו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַ יב ּתִ ִּדְכּתִ ּ

נו ה ְדִאְתֲחְפָיא ִסיֲהָרא. ַּחּגֵ ּסֵ ְבָרא ַההוא ּכִ ִגין ְלּתַ ּּבְ   .א ָנִהירְוָל, ּ

  ]ב''ד ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

ׁשֹוָפר א ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ֲעֵרי ִיׂשְ ֹוָפר, ְוַכד ִמּתְ ַּההוא ַקָלא ְדָנִפיק ִמּשׁ ֲאִויָרא, ּּ ַטׁש ּבַ , ּבָ
יָפא, ּוָבַקע ְרִקיִעין ּקִ י ַההוא ִטָנָרא ּתַ ַּעד ְדַסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ְדָחֵפי )א סטרא אחרא''נ(, ּּ

ח, ְלִסיֲהָרא ּגַ ח ִאְתֲערוָתא ְדַרֲחֵמי, ַאׁשְ ּכַ ְּוַאׁשְ ֵדין ַההוא , ּ ְּדָסִליק ְוַקְייָמא  )ב''ד ע''דף קפ(ּּכְ ּ
ֵדין ַההוא ַקָלא ַקְייָמא. ִאְתַעְרָבב, ְּלֵעיָלא ּּכְ ּ ר ַההוא ִדיָנא, ּ ְּוַאְעּבַ א , ּ ְּוֵכיָון ִדְלַתּתָ
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ָערו ַרֲחֵמי ַע, ָּהִכי ָנֵמי ְלֵעיָלא, ַּאּתְ ְּוַאִפיק ָקָלא ְדִאיהו , ּר ׁשֹוְפָרא ַאֲחָרא ִעָלָאהִאּתְ ּ ּ
ָקָלא, ַרֲחֵמי ַרֲחֵמי, ְּוַאְתָעְרעו ָקָלא ּבְ א, ַרֲחֵמי ּבְ ּוְבִאְתָערוָתא ִדְלַתּתָ ּ ַער ָהִכי ָנֵמי , ּ ִאּתְ

  .ְּלֵעיָלא

יָמא א, ְוִאי ּתֵ ֵּהיך ָיִכיל ָקָלא ִדְלַתּתָ א ְל, ְ ָערוָתא ִדְלַתּתָ ּאֹו ִאּתְ . ָהִכי ָנֵמי, ַאְתֲעָראּ
א ֲחֵזי ָאה, ּתָ ּתָ ִדיר, ָעְלָמא ּתַ ָלא ּתָ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה . ְּוהוא ִאְקֵרי ֶאֶבן ָטָבא, ַּקְייָמא ְלַקּבְ

ַגְווָנא ְדִאיהו ַקְייָמא, ָּלא ָיִהיב ֵליה ֶּאָלא ּכְ ּ ּ א. ּ ּתָ ְנִהירו ְדַאְנִפין ִמּתַ ִּאי ִאיהו ַקְייָמא ּבִ ּ ּ ּּ ,
ֵדין ָה ִּכי ַנֲהִרין ֵליה ִמְלֵעיָלאּכְ ֲעִציבו. ּ ְּוִאי ִאיהו ַקְייָמא ּבַ ָקְבֵליה, ּּ ַּיֲהִבין ֵליה ִדיָנא ּבְ ּ ּ.  

ַגְווָנא ָדא ְמָחה' ּ ִעְבדו ֶאת ְיָי)תהלים ק(, ּּכְ ׂשִ ר ָנׁש. ּבְ יה ֶחְדָוה , ֶּחְדָוה ְדּבַ יך ְלַגּבֵ ָּמׁשִ ְ

ָאהָהִכי ָנֵמי ַהאי ָעְלָמ. ַּאֲחָרא ִעָלָאה ּתָ ַגְווָנא ְדִאיִהי ִאְתַעְטָרת, א ּתַ ּּכְ יך , ּ ְָהִכי ַאְמׁשִ

ָרֵאל. ִּמְלֵעיָלא ך ְמַקְדֵמי ִיׂשְ ִגין ּכָ ּּבְ ֹוָפר ָקָלא ְדִאיהו , ְ ּשׁ ְּוַאְתֲעֵרי ּבַ ִליל )רזא דרחמי(ּ  ּכָ
א וַמָיא ְורוָחא ֶאּשָׁ ּּבְ ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא, ְוִאְתָעִביד ַחד, ּ ע , ַהאי ֶאֶבן ָטָבאּוָבַטׁש ּבְ, ּ ְוִאְצְטּבַ

ְווִנין ְדַהאי ָקָלא ִאיּנון ּגַ ּּבְ ָמה ְדִאְתַחִזיָאת, ּ ּוְכֵדין ּכְ יך ִמְלֵעיָלא, ּ ָּהִכי ָמׁשִ ּ ְ.  

ַהאי ָקָלא ְקַנת ּבְ ְּוֵכיָון ְדִאּתַ ַּרֲחֵמי ַנְפֵקי ִמְלֵעיָלא. ּ ְרָיין ָעָלה, ּ ַרֲחֵמי, ְּוׁשַ ִליָלא ּבְ , ְוִאְתּכְ
ּתָ ּא וִמְלֵעיָלאִמּתַ ּ ב ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ּ ְוִאְתַחָלׁש )אסתכל וחמי בנהירו דאנפין(. ּוְכֵדין ִאְתַעְרּבָ

ְקֵפיה ּּתֻ ְנִהירו ְדַאְנִפין, ְוַהאי ֶאֶבן ָטָבא. ְוָלא ָיִכיל ְלַקְטְרָגא, ּ ַּקְייָמא ּבִ ּ ּ ל ִסְטִרין, ּ , ִמּכָ
א ְנִהירו ִדְלַתּתָ ּּבִ ּוִבְנִהירו ִדְלֵע, ּ ּ   .ּיָלאּ

ְנִהירו ִדְלֵעיָלא ֵּאיָמַתי ַקְייָמא ּבִ ּ ּ יֹוָמא ְדִכפוֵרי, ּ ֲּהֵוי אֹוֵמר ּבְ ּוְביֹוָמא ְדִכפוֵרי ִאְתְנִהיר . ּּ ּ ּּ
ְנִהירו ִדְלֵעיָלא, ַּההוא ֶאֶבן ָטָבא ּּבִ ּ ִּמּגֹו ְנִהירו ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ  )ואתערבב ההוא דלטורא(, ּ

ָר ִנין ִיׂשְ ִעירּוְכֵדין ְמַתּקְ א ַחד ׂשָ יָפא, ֵאל ְלַתּתָ ּקִ ָרא ּתַ ְדִרין ְלַהאי ַמְדּבְ ּוְמׁשַ ְּדִאיהו , ּ ּ
ְלָטא ָעֵליה   .ּׁשַ

ִּאיהו ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא ְדָחִריבו ְדָעְלָמא, ְּוַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ּ ּ ּ ִגין ְדָכל ָחִריבו , ּ ּּבְ ּ
ָממֹון  ִליט , ֵּניה ִמ)הוא מההוא סטרא אחרא דשליט, א מניה''ס(ְוׁשִ ַּההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשַ ּ

וָבא. ָּעֵליה ּוְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ִיּשׁ ּ ּ ה ִאיהו, ּ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ַל , ְּוַעל ָדא, ּ ַּקְייָמא ְירוׁשָ ּ
וָבא ְדָעְלָמא ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ִיּשׁ ּם ּבְ ּ ּ.  

ַמָיא ת ָמְלכו ׁשְ ְתֵרין ְנקוִדין ִאְתְפָרׁשַ ּּבִ אִס, ּּ ְּטָרא ִדְקדוּשָׁ ַּחד ִדיָלה, ּ ְּוַחד ְדָעְלָמא , ּ
ְּנקוָדה ִעָלָאה ְטִמיָרָאה, ְּדָאֵתי ְתֵרין ְנקוִדין, ּ ְּוַעל ָדא ַקְייָמא ּבִ ְּנקוָדה ִדיָלה ַקְייָמא : ּּ ּ ּ ּ

חֹוָתה ַל ם, ּּתְ וָבא, ְּירוׁשָ ֶּאְמָצִעיָתא ְדָכל ִיּשׁ ְּנקוָדא ְדַנְטָלא ֵמִאיָמא ִעָלָא. ּ ּ , ה ְטִמיָראּ
ן ֵעֶדן ְדַאְרָעא)ב''א ע''רפ, ב''ט ע''רי( ּ ִאיהו ּגַ ֶאְמָצִעיָתא ְדָכל ָעְלָמא, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ ְלָכל , ּּ

ְּדָחִריבו ְוִיׁשוָבא, ִסְטִרין ּ   .ְּוָכל ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּ

ֶאְמָצִעיָתא , ְּוַעל ָדא ַּקְייָמא ְנקוָדה ֲח, ּ ְדַגן ֵעֶדן)ב''ב ע''קל(ּבְ ָּדא ִעָלָאה ְטִמיָרא ּ
א ְלֵעיָלא, ְּוַחד ַעּמוָדא. ְּדָלא ְיִדיַע, ּוְגִניָזא ּתָ ן ַנְבֵעי , ּּגֹו ַהִהיא ְנקוָדה, ָּנִעיץ ִמּתַ ּמָ ּוִמּתַ
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ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ַּמָיא ְּדִאְתְפִריׁשו ְלַאְרּבַ ָעְלָמא. ּּ ַלת ְנקוִדין ּבְ ָכחו ּתְ ּתְ ִּאׁשְ ְּדַקְייָמאן ָדא , ּ ּ
ַגְווָנא ִדְתַלת ְנקוִדין ְדאֹוַרְייָתא, ָּדאַעל  ּּכְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָרֵאל ַלֲעָזאֵזל, ּתָ ְדִרין ִיׂשְ ִעיר ִדְמׁשַ ַּההוא ׂשָ ּ ָרא, ּ ִגין ְלֵמיַהב , ְּלַההוא ַמְדּבְ ּבְ
ּחוָלָקא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהֵדיה, ּ ָקא ּבַ יָמא. ְּלִאְתַעּסְ ִעיִרין ֲאַמ, ְוִאי ּתֵ ֵרין ׂשְ אי ּתְ

ִעיר ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ְּוַחד ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא' ַחד ַלְיָי, ָהָכא יַנח ַההוא ׂשָ ּּתִ ' ַלְיָי. ּ
  .ֲאַמאי

ֵריה יז ַעל ּבְ א ְדֲהָוה ַאְרּגִ ֶּאָלא ְלַמְלּכָ ּ ְבֵני , ָקָרא ְלַסְנִטיָרא, ּ ַּההוא ְדָעִביד ִדיָנא ּבִ ּ ּ
ִדיר א ּתָ ִגין ְדִיְזָדּמַ, ָנׁשָ ּּבְ ְבֵריהּ ד ִדיָנא ּבִ ּן ְלֶמְעּבַ ַּההוא ַסְנִטיָרא ַחֵדי. ּ א , ּ ֵבי ַמְלּכָ ְוָעאל ּבְ
ן ּמָ ֵריה, ְלֵמיַכל ּתַ יה ּבְ ח ּבֵ ּגַ יָון ְדַאׁשְ ּּכֵ ּ א, ָאַמר, ּ ֵבי ַאּבָ ַּוַדאי ָלא ָעאל ַסְנִטיָרא ָדא ּבְ ּ ,

א ָעַלי יז ַמְלּכָ ִגין ְדַאְרּגִ ֶּאָלא ּבְ ֲהֵדיהָאַזל ְו, ָמה ָעֵבד. ּ ִּאְתְפָייס ּבַ ֲהֵדיה. ּ יָון ְדִאְתָפַייס ּבַ ּּכֵ ּּ ,
ד ְסעוָדָתא ִעָלָאה ֵליה ְוִלְבִריה א ְלֶמְעּבַ ָּפִקיד ַמְלּכָ ּ ּּ יה ַההוא , ּ ּוָפִקיד ְדָלא ָיַדע ּבֵ ּ ּ ּ

  .ַסְנִטיָרא

  ]א''ה ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

א ַהׁשְ. ְּלָבַתר ָעאל ַההוא ַסְנִטיָרא א ִאי ִיְנַדע ָדאָאַמר ַמְלּכָ ּּתָ עוָדָתא ִעָלָאה , ּ ִּמּסְ דף (ּ

ב ָפתֹוָרא, ְּדַאְתִקיִנית ִלי ְוִלְבִרי )א''ה ע''קפ ָמָנא ַעל . ָמה ֲעַבד. ִּיְתַעְרּבֵ ָקָרא ַלּמְ
אי, ַאְתִקין ִמִדי, ָּאַמר ֵליה, ְּסעוָדָתא ֵוי ַקּמָ יה ְדַההוא ַסְנִטיָרא, ּוְתׁשָ ֵוי ַקּמֵ ּוְתׁשָ ּ ּ ִג, ּ ין ּבְ

אי ִמִדיִלי יב ְדָסִעיד ַקּמָ ְּדַיְחׁשִ ּ יָרא ְדֶחְדָוה ִדיִלי ְוִדְבִרי, ּ ַהִהיא ְסעוָדָתא ַיּקִ ְּוָלא ִיְנַדע ּבְ ּ ּ ּ ,
ְּוִיטֹול ַההוא חוָלָקא ְוֵיִזיל ֵליה ּ ּ ְּוִיְתְפַרׁש ִמֶחְדָוה ִדְסעוָדָתא ִדיָלן, ּ ּ ּ א . ּ ְּוִאי ָלאו ְדַמְלּכָ

אָלא ִיְת, ָעִביד ָהִכי י ַמְלּכָ ְּפַרׁש ַההוא ַסְנִטיָרא ִמּבֵ ּ.  

ָרֵאל ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ך ָאַמר קוְדׁשָ ּּכַ ְּ ִעיִרין, ָ ֵרין ׂשְ ַּחד ִלי ְוַחד ְלַההוא , ַּאְזִמינו ּתְ
עוָדָתא ִדיִלי ָקֲאִכיל, ַּדְלטֹוָרא יב ְדִמּסְ ִגין ְדַיְחׁשִ ּּבְ ּ ּ ְסעוָדָתא ְדֶחְדָוה , ּ ְּוָלא ִיְנַדע ּבִ ּ ַאֲחָרא ּ

ב ַההוא חוָלָקא, ִּדיָלן ְּוִיּסַ יִתי, ְּוֵיִזיל ְלָאְרֵחיה, ּ יָון ְדִאָמא ִעָלָאה. ְּוִיְתְפַרׁש ִמּבֵ ּּכֵ ָעְלָמא , ּ
ֵרי , ְּדָאֵתי ָאה)ב''ע' ק(ָאֵתי ְלִמׁשְ ּתָ ָחא ְנִהירו , ּ ּגֹו ֵהיְכָלא ְדָעְלָמא ּתַ ּכְ א לאשגחא ''נ(ְּלַאׁשְ

ּ ְדַאְנִפ)עלה בנהירו ח ַההוא ַדְלטֹוָרא, יןּ ּכַ ּתְ ִּדין הוא ְדָלא ִיׁשְ ּ ּ ּ יה, ּ ְּוָלא ָמאֵרי ְדִדיִנין ְלַקּמֵ ּ ,
ְרָכאן ל ּבִ ד ַאִפיק ּכָ ח. ְּוַאְנִהיר ְלֹכָלא, ּּכַ ּכַ ּתְ ְּוָכל ַההוא ִחירו ִיׁשְ ָרֵאל ַנְטֵלי ֵמִאיּנון , ּ ְּוִיׂשְ

ְרָכאן   .ּבִ

ד ָעְלָמא ְדָאֵתי ְּדָהא ּכַ ָאהָעאל ְלֵה, ּ ּתָ ָאה , ּיָכָלא ְדָעְלָמא ּתַ ּתָ ח ְדַחֵדי ָעְלָמא ּתַ ּכַ ְּוַאׁשְ ּ
ַהִהיא ְסעוָדָתא ִעָלָאה נֹוי ּבְ ִּעם ּבְ ִריך ַפתֹוָרא, ּ ֵדין ִאיהו ּבָ ּּכְ ְ ְרִכין, ּ ְלהו ִמְתּבָ ְּוָעְלִמין ּכֻ ּ ,

ן ּמָ ָכחו ּתַ ּתְ ְּוָכל ִחידו ְוָכל ְנִהירו ְדַאְנִפין ִאׁשְ ּ ּ ' ִלְפֵני ְיָי )ויקרא טז(, א ִדְכִתיבֲּהָדא הו. ּּ
ְטָהרו  )ב''ע' ק( .ּּתִ
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ִתיב ִעיִרים ּגֹוָרלֹות ּגֹוָרל ֶאָחד ַלְיָי)ויקרא טז( ּכְ ֵני ַהּשְׂ ְוגֹוָרל ֶאָחד '  ְוָנַתן ַאֲהֹרן ַעל ׁשְ
ָּדא ִאיהו ַההוא ֶחְדָוה ְדַההוא ַדְלטֹוָרא. ַלֲעָזאֵזל ּ ּ ּ ּ ִר, ּ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ יה ּ ּיך הוא ָיִטיל ִעּמֵ ּ ְ

ין ֵליה, ּגֹוָרל יה, ְּוַזּמִ ְּוָלא ָיַדע ְדנור ָדִליק ַאִטיל ַעל ֵריׁשֵ ּ ּ ּ א ִדיֵליה, ּ ְּוַעל ַעּמָ ָמה ְדַאּתְ , ּ ּכְ
ה חֹוֶתה ַעל ֹראׁשֹו)משלי כה(ָאֵמר  י ֶגָחִלים ַאּתָ   . ּכִ

ה)אסתר ה(, ְָוִסיָמִנך ר ַהַמְלּכָ ר  ַאף ֹלא ֵהִביָאה ֶאְסּתֵ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ֶלך ֶאל ַהִמׁשְ ְ ִעם ַהּמֶ

י ִאם אֹוִתי ָתה ּכִ ֵמַח ְוטֹוב ֵלב, ּוְכִתיב. ָעׂשָ יֹום ַההוא ׂשָ ַּוֵיֵצא ָהָמן ּבַ ּ ַההוא חוָלָקא . ּ ּּבְ ּ
א ִעָלָאה. ְּוָאִזיל ֵליה, ְּדָנִטיל ד ָאֵתי ַמְלּכָ ּוְלָבַתר ּכַ ְבַעת , ְלֵבי ַמְטרֹוִניָתא, ּ ַמְטרֹוִניָתא ּתַ

ָנָהא, ָלָהאָע א, ְוַעל ּבְ א ִמן ַמְלּכָ   .ְוַעל ַעּמָ

ָגלוָתא ָרֵאל ּבְ ִזְמָנא ְדִיׂשְ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּ ְּוַצלו ְצלֹוִתין ּבְ יֹוָמא , ּ ִאיִהי ַסְלַקת ּבְ
א ִעָלָאה, ָּדא ָנָהא, ְּלָקֵמי ַמְלּכָ ָזרו. ְוַתְבַעת ַעל ּבְ ּוְכֵדין ִאְתּגְ ל ִאיּנון נו, ּ ּּכָ ין , ְקִמיןּ ְּדַזּמִ

ד ִעם ֱאדֹום ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרא , ְּ ַזר ֵהיך ַזִמין ַדְלטֹוָרא ָדא ְלִאְתַעּבְ ְּוִאְתּגְ ּ ְ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵמָעְלָמא ֶות ָלֶנַצח)ישעיה כה(ּכְ ַלע ַהּמָ   .ּ ּבִ

ִזְמָנא ְדָגלוָתא , ְָוִסיָמִנך ּּבְ ְרנו)אסתר ז(ּ י ִנְמּכַ ֶנֶזק . ' ֲאִני ְוגֹוּ ּכִ ה ּבְ ר ׁשֹוֶ י ֵאין ַהּצָ ּכִ
ֶלך ֶלך. ְַהּמֶ ְנֶזק ַהּמֶ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ְַמאי ּבְ ֵמנו ִמן ָהָאֶרץ וַמה )יהושע ז(, ּכְ ּ ְוִהְכִריתו ֶאת ׁשְ ּ ּ

דֹול ְמך ַהּגָ ה ְלׁשִ ֲעׂשֵ ָמא ִעָלָאה. ָּתַ ְּדָהא ׁשְ ִקיוֵמיה, ּ ָּלא ִאְתָקָיים ּבְ ּ ּ ֶנֶזק ְוָדא ִאי, ּ ּהו ּבְ
ֶלך   .ְַהּמֶ

ֵדין ה ּכְ ְלּכָ ֶלך ְוַהּמַ ְוְכֵדין ְוָהָמן ִנְבָעת ִמִלְפֵני ַהּמֶ ּ ְּנִהירו ְדַאְנִפין, ּ ּ ַכח, ּ ּתְ , ְּוָכל ִחידו ִאׁשְ
ָרֵאל ַנְפֵקי ְלִחירו ַההוא יֹוָמא, ְּוִיׂשְ ֵדין ֵמַההוא יֹוָמא וְלָהְלָאה. ּּבְ ּּכְ ִּחירו ְוֶחְדָוה , ּ

ְל ִאְתּגַ ְלָטָאה ָעַלְייהו, ָיאּּבְ ְּלׁשַ הֹון, ּ ֵעי ְלֵמחֵדי ִעּמְ ֵדין ּבָ אן וְלָהְלָאה, ּכְ ָמה ְדָיֲהבו , ִּמּכָ ּּכְ ּ
א ִמְנהֹון ֵּליה חוָלָקא ְלִאְתָפְרׁשָ ּ ין, ּ ַאר ַעּמִ א, ָהִכי ָנֵמי ַיֲהִבין ִלׁשְ הֹון ְלַתּתָ א ִמּנְ   .ְּלִאְתָפְרׁשָ

א ֲחֵזי ָּמה הוא ָרָזא ְדָקְר, ּתָ ָנאּ ִעיר, ּבְ . ּ ְוָלא ִמָלה ַאֲחָרא)לקבל שעיר(, ְלָקְרָבא ׂשָ
ֹראׁש ֹחֶדׁש ִעיר ּבְ ִעיר, ַוֲאַמאי ׂשָ ִגין ְדִאיהו ִסְטָרא ִדיֵליה . ְוָהָכא ָנֵמי ׂשָ יָמא ּבְ ֶּאָלא ִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּ

  .ֲאַמאי ָלא ֲהִוי ֵעז. ֵיאֹות

ְֶאָלא ִמָלה ָדא ִאְצְטִריך ּ ּ ָכַח, ּ ּתְ יןְוִאיִהי ִאׁשְ ָמה , ּת ְלָמאֵריהֹון ְדָחָרׁשִ ְּדָכל עֹוָבַדְייהו ּבְ ּ
א)אתחבר(ְּדָלא  נוְקּבָ א. ּ ְיֵהא ּבְ נוְקּבָ ר ּבְ ִעיר ָלא ִאְתַחּבָ ְּוַעל ָדא ׂשָ ְלהו, ּ ִסְטִרין ִדיֵליה ּכֻ ּּבְ ּ ּּ .

א נוְקּבָ ר ּבְ ד ִאְתַחּבָ א. ֵּעז ּכַ ּוְבִגין ְדִאיהו ַמְלּכָ ּ ִג, ּ ּין ְיָקָרא ִדיֵליהַּיֲהִבין ֵליה ּבְ ַּהאי ְדָלא , ּ
א נוְקּבָ ר ּבְ ין. ְּוָלא ָיִהיב ֵחיֵליה ְלַאֲחָרא, ִּאְתַחּבָ מֹוָדע ְלִאיּנון ָחָרׁשִ ּתְ , ְּוָדא ִאׁשְ

ָהֵני עֹוָבֵדי ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ך. ְּדִמׁשְ ְוְבִגיֵני ּכַ ִעיר, ּ ְרָיין ַעל ַההוא ׂשָ ל ִאיּנון ֲחָטֵאיהֹון, ּׁשַ   .ּּכָ

  ]ב''ה ע''דף קפ -' בחלק זוהר [

א ֲחֵזי ב ְדִאיהו חוָלָקא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ְוּתָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ל ָהֵני , ָרָזא ָהָכא, ּ ּכָ
א יר)דאקרון מצולות ים(, ִּסְטִרין ַאֲחָרִנין ִדְלַתּתָ ְלהו ִמְסֲאִבין ַיּתִ ּ ּכֻ ין . ּ ין ַדְרּגִ ְּוָכל ַמה ְדַנְחּתִ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1499דף [ -ּ

ִאין ּתָ ירָהִכי ִמ, ּתַ ְּסֲאבו ִדְלהֹון ַיּתִ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ יר חוָלֵקיהֹון, ּ ֵעז ַיּתִ ֲעָרא , ּּבָ ִגין ְדׂשַ דף (ּּבְ

ִעיָרא ַאֲחָרא )ב''ה ע''קפ יר ִמּבְ ְלָיא ַיּתִ ִּדיֵליה ּתַ א , ּ ֵלי ְלַתּתָ ָמה ְדִדיָנא ִדְלהֹון ּתָ ּּכְ ּ
ְמָסֲאבו ֲּאָבל ַהאי ַמְלּכו ַחָייְבָתא ַאֲחָרא. ּּבִ ַההוא ִסְטָראַמ, ּ א ְדֹכָלא ּבְ ְּלּכָ רור ִאיהו , ּּ ּּבָ ּ

יר ִמְסֲאבו ִדיֵליה ַּיּתִ ּ ֵאי, ּ ּתָ ָהֵני ּתַ ִלים ּכְ ִעיר. ְּוָלא ִמְסֲאבו ׁשְ ַער ִדיֵליה ָלא , ְּוַעל ָדא ׂשָ ִּדׂשְ ּ ּ
ְלָיא ִעיַע, ּתַ ִעיַע. ְוָלא ׁשְ ִגין ְדַההוא ִמְסֲאבו ִדיֵליה, ָלא ׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ִגין ְדָלא , ְלָיאְוָלא ּתַ. ּ ּּבְ

ֵאי ּתָ ָהִני ּתַ יה ִמְסֲאבו ּכְ ַקף ּבֵ ִּיְתּתָ ִעיר ְוָלא ַאֲחָרא, ּ ְּוַעל ָדא ַוַדאי ׂשָ ּ.  

פור ּּכִ פור, ּ ֲּאַמאי ִאְקֵרי ּכִ ל ְמָסֲאבו, ּ ִגין ְדָנִקי ּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ֵמיה, ּ ר ֵליה ִמּקַ ְּוַאְעּבַ ַההוא , ּ ּּבְ
פ, ְּוַעל ָדא. יֹוָמא ּיֹוָמא ִדְנִקיוָתא: ּורּיֹום ּכִ ִתיב . ְּוָהִכי ָקֵריָנא ֵליה, ּ י ַביֹום )ויקרא טז(ּכְ  ּכִ

ַּהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ֵעי ֵליה, ּ י ַהיֹום ַהֶזה ִמּבָ ּּכִ ּ י ַביֹום ַהֶזה, ּ ֶּאָלא . ַּמאי ּכִ
א ְלֵעיָלא י ַמְקְדׁשָ ִגין ְדִאְתָדּכֵ ּּבְ ּ י ַביֹום ַהֶזה ְיַכֵפר )'נהירא ואת''נ(ִאְתַנֵקי , ּ ִתיב ּכִ ּ ּכְ ּ

יֹום ַהֶזה, ֲעֵליֶכם ַקְדִמיָתא ּבַ ְּיַכֵפר ִויָנֵקי ּבְ ִגין ְדִיְתָדֵכי, ּ ּּבְ   .ּוְלָבַתר ֲעֵליֶכם, ּ

יֹום ַהֶזה, ּּתו ְּיַכֵפר ּבַ ַקְדִמיָתא, ּ ִגיֵנכֹון ִאְצְטִריך , ְּוָכל ָדא ֲעֵליֶכם, ִּויָנֵקי ֵליה ּבְ ְּבְ

ַקְדִמיָתא, ָּאה ֵליהְלַנּקָ ָאה ֵליה ּבְ ּוְלַדּכְ ֶּאָלא ָדא הוא ָעְלָמא ִעָלָאה. ַּמאן ְיַכֵפר, ְּיַכֵפר. ּ ּּ ּ ,
ְּדָנִהיר ְוָנֵקי ְלֹכָלא ין. ּ יׁשִ ְלהו ִסְטִרין ּבִ ְּוַעל ָדא ּכֻ ְּדִאְקרון ְמצולֹות ָים, ּּ ּ ה . ִּאְתֲעָברו, ּ ּוְכּמָ

ְל ְּדִאיּנון ְמצולֹות ָים ּתַ ּ ֲעָרא , ָייןּ ְלָייא ׂשַ ּ ִדיֵליה )'דהוא סטרא וכו, א דיליה''ס(ָהִכי ָנֵמי ּתַ ּ
ל ַההוא ִסְטָרא ִדְלהֹון ּּכָ ִעיַע, ּ ֲעָרא ְדַההוא ִסְטָרא ָלא ׁשְ ְּוׂשַ ּ.  

ִתיב ַגְווָנא ָדא ּכְ ֵעיֶהם )ויקרא טז(, ּּכְ ָרֵאל וִמִפׁשְ ִני ִיׂשְ ּ ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש ִמטוְמֹאת ּבְ ּּ ּ
ֵעי ֵליה. ְּלָכל ַחטֹאָתם ּבָ אן וְלָהְלָאה ְלָכל ֶחְטָאם , ֶּאָלא ְלַהָנָאה ְלהֹון, ְּוָכל ֲחֹטאָתם ּמִ ִּמּכָ

ְלָטָאה ָעַלְייהו  ְּדָלא ָיִכיל ְמַקְטְרָגא ְלׁשַ יֹוָמא ְדִכפור)ועל דא(ּּ ּ ּבְ ְּדִאיהו ִקּנוָחא ְדָכל , ּּ ּ ּ ּ
ְּוַנְקיו ִדְלהֹון, חֹוִבין ָעאן ִי. ּ ְרַמְייהוּבָ ָאה ּגַ ָרֵאל ְלַנּקָ ְוְלֵמַהך ְיֵחֵפי ַרְגִלין, ּׂשְ ַמְלָאֵכי , ּ ּכְ

ָחֵמׁש ִסְטִרין ִעָלִאין, ֲּחֵמׁש ִעּנוִיין. ִּעָלִאין ְייָעא ּבְ ִגין ְלִאְסּתַ ּּבְ ְּדיֹוָמא ְדִכפוֵרי ַאִפיק לֹון, ּ ּּ ּ ּ ,
ְרִעין ִדיֵליה ְּוִאיּנון ּתַ ּ ּ.  

ִתָיה ָקא ָחׁשִ ְטָרא ְדִיְצָחק, יבְּוִאי ׁשְ ְּדִאיהו ִמּסִ ּ ית, ּ ב ְדִבְכָלל ֲאִכיָלה , ָהא ׁשִ ְּוַאף ַעל ּגַ
ית, ִּאיהו ּוְכֵדין ִאיּנון ׁשִ ָטה ִאיהו, ּ ִמיׁש ַהּמִ ׁשְ ְתָרָאה ּתַ ְּוִעּנוָיא ּבַ ּ ִתיָתָאה , ּ א ׁשְ ּוְבַדְרּגָ
ִכיַח ְּוָלֳקְבֵליה ֲאָנן ָעְבִדין ִעּנוָיא ָדא, ׁשְ ּ ּ.  

ִתי ִביִעי ַהֶזה)במדבר כט(ב ּכְ ּ וֶבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ָעׂשֹור )ויקרא כג(ּוְכִתיב , ּ  ַאך ּבֶ
ָעׂשֹור. ַלֹחֶדׁש ֵעי ֵליה, ּבֶ יִרי ִמּבָ ֲעׂשִ ָעׂשֹור, ּּבָ יֹוָמא ָדא, ֶּאָלא. ַמאי ּבֶ א ּבְ ּתָ ִגין ְדַהׁשְ ּּבְ ּ ,

ין ִעָלִאין ל ַדְרּגִ ּּכָ ַּאְתָיין ִאֵלין ַעל ִאֵל, ּ ֵרי ַעל ִסיֲהָרא, יןּ ּוְלַאְנֲהָרא ָלה, ְלִמׁשְ ְּוֻכְלהו . ּ ּ
ר ָרָזא ְדֶעׂשֶ ַּעד ְדַסְלָקא ְלֵמָאה, ּּבְ ָרָזא ְדֵמָאה. ּ ְּוַכד ַקְייָמא ּבְ ִדין ּכָֹלא ַחד, ּ ּּכַ ְוִאְקֵרי יֹום , ּ

פוִרים ַּהּכִ ָעׂשֹור. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ָזכֹור, ְּוַעל ָדא ּבֶ מֹור, ּּכְ ָרא ְּד, ׁשָ ִגין ְלַעׂשָ ֻּכְלהו ַאְתָיין ּבְ ּ
ר ָרָזא ְדֶעׂשֶ ּוְלַאְנָהָרא ּבְ ּ.  
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ְמעֹון י ׁשִ יה ָלֳקְבֵליה ְדַרּבִ ַּאְהָדר ַהאי ָסָבא ֵריׁשֵ ּ ּ  ָהא ָיַדְעָנא )רבי שמעון(, ְּוָאַמר ֵליה, ּ
ַהאי ֵעי ּבְ ּבָ א ּתִ ֶאְלּתָ ִביִעי, ִּדׁשְ ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ְמעֹון ַוַדאיֲּאַמר ֵליה . ּבֶ י ׁשִ א דא ''ס(, ַּרּבִ

ָעׂשֹור ֵיאֹות הוא)'אבל בעשור אמאי וכו, והכי הוא, בעשירי יאות הוא , ִּאי ָהִכי הוא. ּ ּבֶ
ְבִעין, ְוָהא ִמְקָרא ָלא ִאְתָחֵזי, ֲאַמאי ָסִליק ְלֵמָאה ֶּאָלא ְדָסִליק ְלׁשִ יב , ּ ַמע ִדְכּתִ ַּמׁשְ

ִביִע ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ר ִזְמִנין, יּבֶ ִביָעָאה ֶעׂשֶ ֵרי ְלׁשְ ְבִעין, ְוַכד ְמַעּשְׂ . ָּהא ַוַדאי ָסִליק ְלׁשִ
ך, ֲּאַמר ֵליה א ְלַגּבָ ְַעל ָדא ַאֲהַדְרָנא ֵריׁשָ יָמא ַאְנּתְ, ּ ְּדָהא ָיַדְעָנא ְדַחּכִ ּ.  

  ]א''ו ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ֵרין ָרִזין ָהָכא, ּתָ ִביִעי ִאְקֵריַּחד ְדָהא ִסיֲה, ּתְ ך ִאְקֵרי , ָרא ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
ִביִעי ָעׂשֹור ר ִזְמִנין, ֹחֶדׁש ַהּשְׁ ִגין ְדָקא ְמָנֲהִרין ָלה ֶעׂשֶ ּּבְ ַּהאי ִמָלה , ְּותו. ָהא ֵמָאה, ּ

ַהאי יֹוָמא, ְּדָקַאְמַרת ְבִעין ְסִליָקא ּבְ ובדרגא דמאה , ובדרגא דשבעין איהו(, ַּוַדאי ְלׁשִ
ְבִעין.)לדרגא דמאה לאשלמא ולאנהרא. איהו א ְדׁשִ ּ וְבַהאי ַדְרּגָ ּ יֹוָמא ָדא , ּ ְּדָהא ּבְ ּ

ָרֵאל ְלֵמיָדן א ְדִיׂשְ יר ִמּגוָפא, ָּנִטיל ְלָכל ַעּמָ ְמָתא ַיּתִ ִנׁשְ ְּוֻכְלהו ַקְייִמין ּבְ ּ יֹוָמא , ּ ְּדָהא ּבְ
א ִאיהו ָּדא ִעּנוָיא ְדַנְפׁשָ ּ ּ י ָכל , ְּוָלא ִמּגוָפא, ּ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֹוֵתיֶכם ּכִ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ְוִעּנִ ּּכְ
ה ר לא ְתעוּנֶ ֶפׁש ֲאׁשֶ ְרׁשוֵתיה. ַּהּנֶ אן ַוֲהוו ּבִ ְּוַהאי יֹוָמא ָנִטיל ְלָכל ַנְפׁשָ ּ ְּוִאי ָלא ַקְייָמא , ּ

ָרָזא  ְבִעין)א ברשותא''נ(ּבְ אן, ּ ְדׁשִ ַנְפׁשָ ֵּלית ֵליה ְרׁשו ּבְ ּ ְדִקיוָמא )תמןא לקיימא ''ס(, ּ ּּ
ָרָזא  אן ּבְ ְבִעין) א''ו ע''דף קפ(ְּדַנְפׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ְּדׁשִ ֶהם )תהלים צ( ּכְ נֹוֵתינו ּבָ ּ ְיֵמי ׁשְ
ָנה ְוגֹו ְבִעים ׁשָ   .'ׁשִ

הו ְלָטא ּבְ ִנין ָלא ׁשַ ְבִעין ׁשְ ִלימו ְלׁשִ אן ְדַרְבֵיי ְדָלא ַאׁשְ יָמא ַנְפׁשָ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ְלָטא ַּוַדאי ׁשַ. ּ
הו ִלימו, ּּבְ ׁשְ יִאין ְלִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ֲּאָבל ָלא ּבִ ַמאן ְדָזֵכי יֹוִמין ַסּגִ ּּכְ ל ָדא , ּ ְּוִעם ּכָ

ִנין ַאְזָלא ְבִעין ׁשְ ֻכְלהו ׁשִ ּּבְ ְמִעיט. ּ ה ְוֶאָחד ַהּמַ ְרּבֶ ֵניָנן ֶאָחד ַהּמַ . ַמאן ֶאָחד. ְּוַעל ָדא ּתָ
ְבִעין ׁשְ ִיחוָדא ְדׁשִ ּּבְ י, ִניןּ ּוַמאן ְדַאְמִעיט, ַּמאן ְדַאְסּגֵ ּ.  

ְבִעין, ְּוַעל ָדא ֻכְלהו ׁשִ ר ּבְ יֹוָמא ְדִכפוֵרי ַאְעּבַ ּּבְ ּ ּּ ֻכְלהו, ּ א ּבְ ִלים ַהאי ַדְרּגָ ּתְ ְּוִאׁשְ ְוָכל , ּּ
ָמִתין ַסְלִקין ָקֵמיה ִּנׁשְ ִדיָנא, ּ ִריך הוא ַחִייס ָעַל, ְוָדִאין ְלהֹון ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָרֵאל ְּ ְּייהו ְדִיׂשְ ּ

יֹוָמא ָדא ַּמאן ְדָלא ַאֲעָבר ִטיָנא ִמרוֵחיה ְלַכָפָרא ָעֵליה, ּּבְ ּ ּ ד ָסִליק )ביומא דא(, ּּ  ּכַ
ַהאי יֹוָמא ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ֶרֶפׁש ָוִטיט, ְּצלֹוֵתיה ּבְ ָּטַבע ּבְ ְּוִאיהו ְמצולֹות , ּ ג ''שלח קס(ּ

אּ ָים ְוָלא ָסִליק ְלִאְתַעְט)ב''ע א ְדַמְלּכָ ֵריׁשָ   .ָּרא ּבְ

ר ָנׁש  יֹוָמא ָדא ָלא ִאְצְטִריך ּבַ ְּבְ א ֲחָטאֹוי ָקֵמי ַאֲחָרא)א''א ע''ויקרא רל(ּ ִגין ,  ְלָפְרׁשָ ּבְ
ה ִאיּנון ְדַנְטֵלי ַהִהיא ִמָלה ְּדַכּמָ ּ ּ ְּוַסְלֵקי ָלה ְלֵעיָלא, ּ ַהִהיא ִמָלה, ּ ּוַמה . ְּוִאית ָסֲהִדין ּבְ

ֹ)מיכה ז( ֹמר ִפְתֵחי ִפיך ִמּשׁ ֶָכֶבת ֵחיֶקך ׁשְ ָּ ן ִאיּנון ְדַאְזֵלי ְוַעְייֵני ְלַקְטְרָגא לֹון, ּ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ,
ן ְדָחִציפו ִאיהו ְלָקֵמי ּכָֹלא. ְּוָסֲהֵדי ָעֵליה ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּוִחלול ׁשְ ּ ּ ְּ .

ִתיב ן)קהלת ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּתֵ ֶרך ֶאל ּתִ ׂשָ ָ ֶאת ִפיך ַלֲחִטיא ֶאת ּבְ ָ  )מכאן והלאה רזא בגוון(. ּ
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ים ְוגֹו)שמות יב( ,ָּפַתח ְוָאַמר ין ', ּ ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדׁשִ ְלהו ִזְמִנין ְוֳחָדׁשִ ְּוִכי ּכֻ ּ
ִריך הוא א ּבְ ָּלאו ִאיּנון ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ֶאָלא ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָל)אלא חדשיכם לא כתיב(. ְּ ִּדיִלי , ֶכםּ

ְלָיא, ֲּאָבל ֲאָנא ָמְסִרית ֵליה ְלכֹון, ִּאיהו ִאְתּגַ ִּדְלכֹון ִאיהו ּבְ ּ ִביָעָאה ִדיִלי ִאיהו, ּ ֲּאָבל ׁשְ ּ ,
ֶסה ּכֶ ְּוַעל ָדא ִאיהו ּבַ ְלָיא, ּ ִאְתּגַ ִסדוָרא, ַּיְרָחא ִדְלכֹון. ְּוָלא ּבְ ִּאיהו ּבְ ּ ֵסֶדר ְדַאְתָוון , ּ ּּכְ

ְּדִאיהו, ָאִביב ּב ִאיהו ָרָזא ְדג''י. ג'' אבּ  ֲאָבל ַיְרָחא )ג כסדרא דאתוון''א ואיהו אב''ס(. 'ּ
ִביָעָאה ִדיִלי ִאיהו ִמּסֹוָפא ְדַאְתָוון ּׁשְ ּ א ְלֵעיָלא.  ַמאי ַטֲעָמא)א תשרי''ס(. ּ ּתָ ָּאּתון ִמּתַ ּ ,

א   .ַּוֲאָנא ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ

א ְדַיְרָחא. ַּהאי ִדיִלי ִריׁשָ ְסָייאֲאָנא , ּּבְ ִאְתּכַ ָרה ְדַיְרָחא. ִּאיהו ּבְ ֲעׂשָ , ֲּאָנא ִאיהו, ּּבַ
ָחֵמׁש ַקְדָמֵאי ִגין ַדֲאָנא ּבְ ִליָתֵאי, ּוְבָחֵמׁש ַאֲחָרִנין, ּּבְ ַקְדִמיָתא ְדַיְרָחא ֲאָנא . ּוְבָחֵמׁש ּתְ ּּבְ

א יֹוִמין, ִּאיהו ִגין ֲחִמּשָׁ ָרה ְדַיְרָחא ֲאָנא ִאיהו. ּבְ ֲעׂשָ ּּבַ ִג, ּ ו ''בט. ין ֲחֵמׁש יֹוִמין ַאֲחָרִניןּבְ
ְּדַיְרָחא ֲאָנא ִאיהו ִליָתֵאי, ּ ִגין ֲחֵמׁש ּתְ   .ּבְ

ִגין ְדָכל ַיְרָחא ָדא ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ִאיהו. ַּמאי ַטְעָמא ּכוֵלי ַהאי ּּבְ ּ ְּוָעְלָמא ִעָלָאה , ּּ
ָרָזא ְדָחֵמׁש ִאיהו ּּבְ ָכל ִזְמָנא ְוִזְמָנא, ּ ֶסהּוְבִגיֵני ּכַ, ּבְ ּכֶ ּך ַיְרָחא ָדא ִאיהו ּבַ ּ ְוָלא , ְ

ְלָיא ִאְתּגַ ֶסה ִאיהו, ּּבְ ּכֶ ִגין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ּבַ ּּבְ ְסָייא, ּּ ִאְתּכַ ְּוַיְרָחא ָדא . ְּוָכל ִמלֹוי ּבְ
ְלחֹודֹוי ִריך הוא ִאיהו ּבִ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ יָון ְדָמָטא יֹוָמא ְדָחֵמיָסר. ְּ ּּכֵ ְלָייא, ּ ֵדין ּגַ ּּכָֹלא ִאיהו . ּכְ ּ

ַחְדּתוָתא ְדִסיֲהָרא ָּמָטא ּבְ ִליָמת, ּ ּתְ א ִעָלָאה, ְוִסיֲהָרא ִאׁשְ ְּוַקְייָמא , ְּוִאְתְנִהיַרת ֵמִאיּמָ
ֵאי ִמּגֹו ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ְּלַאְנָהָרא ְלַתּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ִראׁשֹון, ּ ויקרא (ּכְ

ם ָלֶכם )כג יֹום ָהִראׁשֹוןּ וְלַקְחּתֶ ָרָזא ִעָלָאה. ּבַ ְלהו יֹוִמין ּבְ א ַקְייֵמי ּכֻ ּתָ ַּעד ַהׁשְ אן , ּּ ִמּכָ
ָאה ּתָ ין ְלָרָזא ּתַ   .ַנְחּתִ

א ֲחֵזי ִּמיֹוָמא ִעָלָאה ֲהוֹו ִאֵלין יֹוִמין ַקְדָמִאין, ּתָ ּ ָּרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ַּמאן ָדִאין , ּ
ִּדיָנא ְדָעְלָמא ְּדָהא ִדיָנא, ּ ַהאי ָעְלָמאּ ַכח ּבְ ּתְ ָאה,  ָלא ִאׁשְ ּתָ ֶּאָלא ִמִדיָנא ּתַ  )א רזא''ס(, ּ

ֵרא)ישעיה נד( ְּדָדא יָמא ִדיָנא ְדָעְלָמא ָדִאין ְלֵעיָלא.  ֱאֹלֵהי ָכל ָהָאֶרץ ִיּקָ ְּדִאי ּתֵ ּ ּ ּ ִאי , ּ
ָּהִכי ָלא ִאְתְקֵרי ָעְלָמא ְדִחירו ָּעְלָמא ִדְנִהירו ְדָכל ָעְלִמין, ּ ּ ְּלָמא ְדָכל ַחִייןָע. ּ ָעְלָמא , ּ

ְּדָכל ִחירו יָמא ִמִדיָנא ְדִיְצָחק. ּ ְּוִאי ּתֵ י ַהאי ָעְלָמא. ּ ַער ִדיָנא ְלַגּבֵ ִּאי ִאיהו ִאּתְ ָלא , ּ
ל ל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ יָפא ִעָלָאה, ַיְכִלין ּכָ ּקִ א ּתַ ְּדַההוא ֶאּשָׁ ּ ָּלא ִאית ַמאן ְדָסִביל ֵליה, ּ ּ ,

א ִד ֶּאָלא ֶאּשָׁ אּ א, ְלַתּתָ א ְדָסִביל ֶאּשָׁ ְּדִאיהו ֶאּשָׁ ּ ּ.  

ָאה ְדֻכְלהו ָעְלִמין, ֶּאָלא ּתָ ָמה ְדָעְלָמא ָדא ָעְלָמא ּתַ ּּכְ ּ ּ ל ִדינֹוי ֵמָעְלָמא . ּּ ָּהִכי ָנֵמי ּכָ
ָאה ּתָ ְּוָדא ִאְקֵרי ִדיָנא ִעָלָאה ַעל ַהאי ָעְלָמא. ֶּדֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט, ּתַ ּוְבִגין ְדִאיהו , ּ ּ א ּ ַּדְרּגָ

ִביָעָאה ר ָנׁש, ׁשְ ֵזָרה ַעל ּבַ ִזיר ּגְ ִנין וְלֵעיָלא, ָלא ּגָ ִרין ׁשְ ֶּאָלא ֵמֶעׂשְ ּּ.  

  ]ב''ו ע''דף קפ -' בזוהר חלק [
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ְמעֹון י ׁשִ ִרּבִ ח ַהאי ָסָבא ּבַ ּגַ ין ֵעינֹוי ִדְמִעין, ַאׁשְ ְּוָחָמא ֵליה ְדַזְלּגִ ּ ְמעֹון. ּ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ
ִבי ִנין וְלֵעיָלא )ב''ו ע''דף קפ(ֲאַמאי , ָעָאהִאי ִהיא ׁשְ ִרין ׁשְ ֵּמֶעׂשְ ָאה ַמאן , ָּאַמר ֵליה. ּ ַזּכָ

ְמִעין ְּדַמִליל ַעל אוְדִנין ְדׁשַ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ַאְרָעא, ּתָ א ּבְ י ִדיָנא ִדְלַתּתָ ּּבֵ ר ָנׁש, ּ ְזִרין ִדיָנא ַעל ּבַ ִנין, ָּלא ּגַ ֵליַסר ׁשְ . ַעד ּתְ
ִג. ַמאי ַטֲעָמא ִביָעָאהּבְ ִנין ְלׁשְ ַבע ׁשְ ְבִקין ׁשֶ ֵרא, ּין ְדׁשַ ל ָהָאֶרץ ִיּקָ ְּוֵלית ְרׁשו . ֱאלֵהי ּכָ

ַבע ִאיּנון ׁשֶ ַבע. ְּלַבר ָנׁש ּבְ א, ְּוִאיּנון ׁשֶ ֵליַסר ִדְלַתּתָ ָראן ֶאָלא ַעל ּתְ ָּלא ׁשָ ַאְרָעא , ּ ּבְ
יה ְּדִאיּנון ּכוְרְסָייא ְלַגּבֵ ּ ּ ך, ּּ ְוְבִגין ּכַ ל, ּ ְזִריןּכָ א,  ּגִ ְּוָכל ִדיִנין ִדְלַתּתָ ִנין , ּ ַבע ׁשְ ֵּמִאיּנון ׁשֶ

א ִנין ִאיהו, ִּדְלַתּתָ ִרין ׁשְ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ ּ.  

ָנה ֹראׁש ַהּשָׁ א ִאיהו, ְּוִדיָנא ְדָעְלָמא ּבְ ַּעל ְיָדא ְדַהאי ַדְרּגָ ּ ׁש ַקְייָמא , ּ ְּדִאיהו ַמּמָ ּ ּ
ַהאי ָעְלָמ נֹוי ּבְ ִדיָנא ַעל ּבְ י ָעְלָמא ִעָלָאה, אּבְ ָאה ְלַגּבֵ ִגין ְלִאְתַדּכְ ּּבְ ִגין ְדֵלית ֵליה , ּ ּּבְ ּ

ֵאי ּתָ ָאה ֶאָלא ִמּגֹו ּתַ ִּסיוַע ְלַסְלָקא וְלִאְתַדּכְ ּּ ּ.  

ֲחֵמיָסר יֹוִמין ָרֵאל ִאיּנון ּבַ ֵדין ָנִטיל ִלְבנֹוי, ְּוַכד ִיׂשְ ְדפֹוי ָעַלְייהו, ּכְ א ּגַ ְּלָפְרׂשָ ּ ,
הֹוןּוְלֵמחֵדי ִע יֹום ָהִראׁשֹון. ּמְ ם ָלֶכם ּבַ ִתיב וְלַקְחּתֶ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ְפִרי ָדא)א''ב ע''נח ס(, ּ ּ ,

ִּאיהו ִאיָלָנא ְדִאְקֵרי ֵעץ ְפִרי ּ יה ְפִרי, ּ ַכח ּבֵ ּתְ ְּוִאׁשְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ֵעץ ָהָדר. ּ  )תהלים צו(ּכְ
ּוַמאן ִאיהו ָהָדר, ַמאי ַטְעָמא ִאְקֵרי ָהָדר. הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו ֶּאָלא ָדא ַצִדיק. ּ ּ ּ.  

לוָיא, ֲאַמאי ִאְקֵרי ָהָדר ְּוָהא ֲאָתר ְטִמיָרא ִאיהו ְדֵלית ֵליה ּגִ ּ ּ ְסָייא , ּּ ּוְצִריָכא ְלִאְתּכַ
ִדיר ְלָייא ְוִאְתַחֵזי, ּתָ ְּוֵלית ָהָדר ֶאָלא ַמאן ְדִאְתּגַ ּ א , ֶּאָלא. ּ ב ְדִאיהו ַדְרּגָ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ
ִּהדוָרא ִאיהו ְדָכל ּגוָפא, יָראְטִמ ּ ּ ּ ַכח ִהדוָרא ְלגוָפא, ּ ּתְ ְּוָלא ִאׁשְ ּ יה, ּ ֶּאָלא ּבֵ ַמאי . ּ

א. ַטֲעָמא יה ַהאי ַדְרּגָ ַּמאן ְדֵלית ִעּמֵ ּ יה ִהדוָרא, ּ ֵּלית ּבֵ ּ א, ּ ְבֵני ָנׁשָ ָקָלא ָלאו . ְלֵמיַעל ּבִ
ְדבוָרא יה ּבִ ִּעּמֵ ְּוִהדוָרא )א כדכורא''ס(, ּ יה)א ודבורא''ס( ּ ּ ְדָקָלא ִאְתְפַסק ִמּנֵ , ִּדיְקָנא. ּּ

יה ְּוִהדוָרא ְדִדיְקָנא ָלאו ִעּמֵ ּ ּ א, ּ ְסָייא ַההוא ַדְרּגָ ב ְדִאְתּכַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ל ִהדוָרא ְדגוָפא , ּ ּּכָ ּ ּ ּ
ְלָיא יה ּתַ ְלָייא. ּּבֵ י ְוִאְתּגַ ּסֵ ך ֵעץ ָהָדר ִאיהו. ְוִאְתּכַ ִגין ּכָ ּוּבְ יה ֵּעץ ְדָכ, ְּ ּל ִהדוָרא ְדגוָפא ּבֵ ּ ּ ּ ּ

ְלָיא ה ְפִרי)בראשית א(ְּוָדא ִאיהו , ּתַ   .ּ ֵעץ עֹוׂשֶ

ָמִרים פֹת ּתְ ָלא ִפרוָדא, ּּכַ ַבְעָלה ּבְ ָתא ּבְ ִליַלת ִאּתְ ָּהָכא ִאְתּכְ ָמִרים , ּּ פֹות ּתְ  )כ''ויחי ר(ּּכַ
ֲחָדא ָלָתא, ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹות. ּכַ ְּוָעִלין ִדיֵליה. ּתְ ִסְטָרא ָדאָּד, ּ ִסְטָרא ָדא, ּא ּבְ ְוַחד , ְּוָדא ּבְ

ִליט ָעַלְייהו ְּדׁשַ ֵרין, ְוַעְרֵבי ַנַחל. ּּ ְּדֵלית ְלהו ֵריָחא ְוַטְעָמא. ּתְ א, ּ ְבֵני ָנׁשָ ׁשֹוִקין ּבִ . ּכְ
ְלהו)ובגין כך( ּ לוָלב ָנִטיל ּכֻ ְדָרה ַקָייָמא ְדגוָפא, ּּ חוָטא ְדׁשִ ּּכְ ּ ּ ּוַמה ְדָנִפיק ְל. ּּ , ַבר ֶטַפחּ

ְלָמא וְלַאָפָקא ּכָֹלא, ָּהִכי הוא ִגין ְלַאׁשְ ּּבְ ּ ְדָקא ֲחֵזי, ּ א ּכַ ׁשָ ּמְ ָהֵני ִזיִנין)ובגין כך(. ּוְלׁשַ ,  ּבְ
ִריך הוא א ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי קוְדׁשָ ֵעי ּבַ ּּבָ ָמִרים. ְּ ָּעִלין ְוַטְרִפין ְדָהִני ּתְ ל , ּ ִּאיּנון ּכָ

ַאר ֵחיִלין  הֹוןׁשְ ִריך הוא ִאְקֵרי ּבְ א ּבְ ּנוָיין ְדקוְדׁשָ ִאיּנון ּכִ ְּדִאְתַאֲחָדן ּבְ ּ ּ ּ ּ ֵעיָנן . ְּ ִגין ְדּבָ ּּבְ
ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא)א לאתחדתא''ס( א ּכְ ּ ְלַתּתָ ָעְלָמא, ּ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ּבְ ְ ְּדָלא ִאית ָלה דוְגָמא , ּ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1503דף [ -ּ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ָהִכי ִא, ְּלֵעיָלא ּּכְ אּ ָרָזא ָדא , ית ְלַתּתָ ָרֵאל ְלִאְתַאֲחָדא ּבְ ּוְבעו ִיׂשְ ּ ּ
ִּדְמֵהיְמנוָתא ִריך הוא, ּ א ּבְ ָּקֵמי קוְדׁשָ ְּ.  

ִתיב  ְבַעת ָיִמים)ויקרא כג(ּכְ בו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ָּדא הוא ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּבַ ּ ּ ְוַהאי ְקָרא , ּ
ַמר ֵרי ָעְלָמא, ֵניָנןְוָהִכי ּתָ, ַּעל ָעְלָמא ִעָלָאה ִאּתְ ד ִאְתּבְ ַמר ַהאי ְקָרא, ּכַ   .ִאּתְ

ָרא ָחְכָמה ְלָנְפָקא ד ׁשָ ָחָתא, ֵּמֲאָתר ְדָלא ְיִדיַע ְוָלא ִאְתֲחֵזי, ּכַ ֵדין ָנִפיק ַחד ִמׁשְ , ּכְ
ט ְלָכל ִסְטִרין, ְּוַהִהיא ָחְכְמָתא ִעָלָאה, ּוָבַטׁש ָנא, ָּנִציץ ְוִאְתָפּשַׁ ּכְ ָרָזא ְדַמׁשְ . ּ ִעָלָאהּּבְ

ָנא ִעָלָאה ּכְ ְּוַההוא ַמׁשְ ית ִסְטִרין, ּ ָחָתא ָנִהיר ְלֹכָלא, ַּאִפיק ׁשִ ּוְכֵדין ַההוא ְנִציצו ְדִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ,
ְבַעת ָיִמים בו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ   .ְּוָאַמר ּבַ

ּכֹת ָחֵסר ו ָאה. 'ַמאן ּסֻ ּתָ ָנא ּתַ ּכְ יָתא, ָּדא ַמׁשְ ׁשִ ֲעׁשָ ְּדִאיהו ּכַ , ה ְלָכל ְנהֹוִריןְלַאֲחָזָא, ּ
ְבַעת ָיִמים, ּוְכֵדין ָאַמר בו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ ְבַעת ָיִמים. ּּבַ ָאה. ַמאן ׁשִ , ֵּמָעְלָמא ִעָלָאה ְלַתּתָ

ִקיוָמא ְּדֻכְלהו ַקְייֵמי ּבְ ּ ּּ ּכֹת, ּ ת ָדִוד )עמוס ט(ָּדא . ּוַמאן ִאיִהי. ְלַאְנָהָרא ְלַהאי ּסֻ ּ ֻסּכַ
ל. ַהּנֹוֶפֶלת ת ׁשָ חֹות ִצָלָהא. ֹוםֻסּכַ א ְלֵמיָתב ּתְ א ַקִדיׁשָ ּוָבֵעי ַעּמָ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּּבְ ּ ,

ִצָלא ָדא ּוַמאן ְדָיִתיב ּבְ ּ ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין, ּּ ָּיִתיב ּבְ ּ.  

ִלים סוּכֹות ׁשְ ּכֹת ְוַחד ּבַ ּסֻ ּכֹת ּבַ ּסֻ ְלהו ּבַ ְּוַעל ָדא ּכֻ ּ ִלים, ּּ ּאן ְדָיִתיב ְּלַאֲחָזָאה ְדַמ, ַחד ׁשְ
ִצָלא ָדא ּּבְ ִאיּנון יֹוִמין ִעָלִאין ְלֵעיָלא, ּ ָּיִתיב ּבְ ּ ָאה, ּ ּתָ , ְּלַאְנָהָרא ֵליה, ְּדַקְייִמין ַעל ַהאי ּתַ

ָנא ֵליה, ְּלַחְפָיא ָעֵליה ּוְלַאּגָ ֲעָתא ְדִאְצְטִריך, ּ ׁשַ ְּבְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

ְלהו ִאְקרון ֻסּכ, ְּותו ּּכֻ ּ ִלימוּ ׁשְ ת ָחֵסר, ֹּות ּבִ ָאה, ּוְכִתיב ֻסּכַ ּתָ ָהֵני , ָּדא ָעְלָמא ּתַ ְּדָבָעא ּבְ
ין )א''ז ע''דף קפ(יֹוִמין ' ז ין, ַּקִדיׁשִ ַאר ְמָמָנן ַרְבְרָבן ְדַעּמִ עֹוד ְדִאיִהי ַנְטָלא , ְּלֵמיָזן ִלׁשְ ּּבְ

ַבְעָלה ִגין, ְּוָלא ְיַקְטְרגון ֶחְדָווָתא, ֶּחְדָוה ּבְ ַההוא ְמזֹוָנא)א דיתעדנון''ס(ּ ְדִיְתַרְבְרבון ּבְ , ּ ּבְ
ָאר יֹוִמין יר ִמּשְׁ יִאין ַיּתִ ִנין ִדְלהֹון ַסּגִ הו, ָּקְרּבָ קון ּבְ ִגין ְדִיְתַעּסְ ּּבְ ּ ְּוָלא ִיְתָעְרבון ְלָבַתר , ּ

ָרֵאל ֶחְדָוה ְדִיׂשְ ָרֵאל. ּּבְ ּוַמאן ֶחְדָוה ְדִיׂשְ ִמיָנָאה ַד, ּ ָּדא יֹוָמא ּתְ   .ֲעֶצֶרתּ

א ֲחֵזי ַאר ְמָמָנן ַחָדאן, ְוּתָ עֹוד ְדִאיּנון ׁשְ ּּבְ ּ ְקִני לֹון , ּ ַההוא ְמזֹוָנא ִדְמּתַ ְּוַאְכִלין ּבְ ּ
ָרֵאל א. ִיׂשְ ּתָ ִריך הוא ִמּתַ א ּבְ ֵני ּכוְרְסָייא ְלקוְדׁשָ ִּאיּנון ְמַתּקְ ּ ּ ְּ ּוְלַסְלָקא ֵליה ְלֵעיָלא, ּ ּּ ּ ,

ִאיּנון ִזיִנין ּוְבִהלוָלא, ְדָוהּוְבֶח, ּּבְ ָחא, ּּ ֵדין ִאיִהי ַסְלָקא. ּוְלַאְקָפא ַמְדּבְ אן , ּּכְ ְרּכָ ְוַנְטָלא ּבִ
ַבְעָלה   .ְּוֶחְדָוה ּבְ

ין ַאר ֵחיָוון ַרְבְרָבן ְמָמָנן ְדַעּמִ ּוׁשְ ָזנו, ּ ָּאְכָלן וַמְדָקן ְוַרְפָסן ְוִאּתְ אן . ּ ְוִאיִהי ַנְקָטא ַנְפׁשָ
ִעּנוִגין ְלֵעיָלא ּּבְ ַמר,ּ ָמה ְדִאּתְ א. ּ ּכְ יָון ְדַנְחּתָ ין ְוָכל , ּּכֵ אן ְוָכל ִקדוׁשִ ְרּכָ ל ּבִ ְּוָהא ַנְקָטא ּכָ ּ

ְבָעה יֹוִמין ֲהוֹו , ִּעּנוִגין ל ָהֵני ׁשִ ָרֵאל ּכָ ִאיּנון עֹוָבִדין )ב''ד ע''ויקרא רצ(ְוִיׂשְ ִכין ָלה ּבְ ּ ַמׁשְ ּ
ֲהָדה ְּדָקא ַעְבִדין וְמָקְרִבין ּבַ ּ ּ ֵד, ּ ְבָנָהאּכְ א ְלָקְרָבא ּבִ , ּוְלֵמחֵדי לֹון יֹוָמא ַחד, ין ַנְחּתָ

ִמיָנָאה ְּוַההוא יֹוָמא ִאיהו יֹוָמא ּתְ ִגין ְדָכל ז, ּ ֲהָדה' ּּבְ ְּוַעל ָדא ִאיהו . ּיֹוִמין ַאֲחָרִנין ּבַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1504דף [ -ּ

ִמיָנָאה ֲחָדא, ּתְ ך ִאְקֵרי ֲעֶצֶרת. ּוְתַמְנָיא יֹוִמין ּכַ ְוְבִגין ּכַ ִניׁשִ: ּ ַהאי . יןּכְ ְלהו ּבְ ין ּכֻ ִניׁשִ ּּכְ ּ
ִמיִני. יֹוָמא ְבָעה, ְוִאְקֵרי ׁשְ ִמיִני ֶאָלא ִמּגֹו ׁשִ   .ְּוֵלית ׁשְ

ִתיב  ם ְיָי)איוב א(ּכְ ֲאָבל ָרָזא ֲחָדא , )אלא כלא ידעי(. ְַמאי ְמבֹוָרך. ְְמבֹוָרך'  ְיִהי ׁשֵ
ָרא ַאְחִזיאו ֵליה ּבְ, ָיַדע ַחד ֵמַחְבָרָנא ַמְדּבְ ּּבְ ֵמיה, ֶחְלָמאּ ְפּתֹוָרא ׁשְ י ִיְצָחק ּכַ ַמאי . ְּוִרּבִ

ה. ְְמבֹוָרך ירוָתא ָקׁשֶ ְְוסֹוֵפיה ַרך, ּׁשֵ ה''מ. ּ ְּוִדיָנא ִאיהו ַוַדאי, ב ָקׁשֶ ַגְווָנא )ולבתר כך(. ּ  ּכְ
ָנה מ, ָּדא מ, ב''ּיֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ֵרי ָעְלָמא)ב''וברזא דמ(ב ''ְּדָהא ּבְ ְּוַעל ָדא ,  ַאְתָוון ִאְתּבְ

ִדיָנא ֵרי ּבְ ֵניָנן, ְְלָבַתר ַרך. ִאְתּבְ ין, ְוַעל ָדא ּתָ ירוִתין ָקׁשִ ל ׁשֵ . ְּוסֹוָפא ִדְלהֹון ָרִכין, ּּכָ
ב אתוון אתברי עלמא ועל דא אתברי בדינא לבתר כך ''ב וברזא דמ''א דא במ''ס(

ָנה מ)כגוונא דא יֹוָמא ְדֹראׁש ַהּשָׁ ִדיָנא''ּ ּבְ ה ּבְ ֶחְדָוה.ב ָקׁשֶ יֹוָמא ַדֲעֶצֶרת ַרך ּבְ ְ ּבְ ּ.  

 ] בשנה135יום [סדר הלימוד ליום יז שבט 

א ֲחֵזי ין ִדיָנא ִעָלָאה, ּתָ ָּמה ּבֵ ה. ְּלַהאי ִדיָנא, ּ ירוָתא ְוסֹוָפא ָקׁשֶ ִּדיָנא ִעָלָאה ׁשֵ ּּ ,
יה ְּוֵלית ַמאן ְדֵיקום ּבֵ ּ ף, ּ ּקַ ֲא, ְּוָכל ָמה ְדָאִזיל ִאְתּתָ ּוָבַתר ְדׁשָ יה, ִריּ ַעד , ָּלא ָסִליק ִמּנֵ

ֵצי ּכָֹלא ְּדָאִכיל ְוׁשֵ לום, ּ ַאר ּכְ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ א. ּ ֲּאָבל ִדיָנא ַאֲחָרא ְדַתּתָ ה, ּ ירוָתא ָקׁשֶ , ּׁשֵ
ַּעד ְדָנִהיר ַאְנִפין, ְּוָכל ָמה ְדָאִזיל ִאְתֲחָלׁש ַגְווָנא , ּ א )א דא דינא דנוקבא''ס(ּכְ ּ ְדנוְקּבָ ּ

  .ָלָהאְּדָחָלׁש ֵחי

ֵרי ַעל ָעְלָמא ַער ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ְלִמׁשְ ֵּאיָמַתי ִאּתְ ּ יֹוָמא ְדטֹוָפָנא. ּ ְּוַעל ָדא ָלא . ּּבְ
ָעְלָמא לום ּבְ ַאר ּכְ ּתְ בוָתא ְדֹנַח, ִּאׁשְ ר ַההוא ּתֵ ּּבַ ּ ַגְווָנא ִעָלָאה, ּ ְּדִאיִהי ּכְ ְּדָסִביל ְלַההוא , ּ ּ

ּּתוְקָפא ין . ּ ִריך הואְּוִאי ָלאו ְדַזּמִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ַרֲחֵמי ַעל ָעְלָמא, ְּ ַכח ּבְ ּתְ ל ָעְלָמא , ְוִאׁשְ ּכָ
יב, ִאְתֲאִביד ב'  ְיָי)תהלים כט(, ִּדְכּתִ ּבול ָיׁשָ ְרָיא ִדיָנא ִדְלֵעיָלא ַעל , ַּלּמַ ְּוַעל ָדא ָלא ׁשַ ּ ּ ּ

ל ֵליה, ָעְלָמא ְּדָלא ָיִכיל ָעְלָמא ְלִמְסּבַ ֲּאִפילו ִרְגָעא ֲחָד, ּ   .אּ

ֵכי ְוַחֵדי ְמעֹון ּבָ י ׁשִ ַּאְדָהִכי ֲהָוה ִרּבִ ים, ָּזְקפו ַעְייִנין. ּ ה ֵמִאיּנון ְפרוׁשִ ְּוָחמו ֲחִמּשָׁ ּ ַּדֲהוֹו , ּּ
ע ֵליה, ַּאְזֵלי ֲאַבְתֵריה ְמעֹון. ָּקמו. ְּלִמְתּבַ י ׁשִ ָמך, ָאַמר ִרּבִ אן וְלָהְלָאה ָמה ׁשְ ְִמּכָ , ָאַמר. ּ
ִג, ְנהֹוָראי ָסָבא ןּבְ ּבָ יה . ּין ִדְנהֹוָראי ַאֲחָרא ִאית ּגַ ְמעֹון ְוִאיּנון ַחְבַרָייא ִעּמֵ י ׁשִ ַּאְזלו ִרּבִ ּ ּּ
ַלת ִמיִלין ְמעֹון, ּתְ י ׁשִ ְייכו, ְּלִאיּנון ַאֲחָרִנין, ָאַמר ִרּבִ ּבַ ַּמה ָאְרָחא ָדא ּגַ ע , ָּאְמרו. ּ ְלִמְתּבַ

ָתאן ּבְ, ֵּליה ְלַהאי ָסָבא ָראְּדֵמימֹוי ֲאָנן ׁשָ ֵקיה. ַמְדּבְ ְמעֹון וְנׁשָ י ׁשִ ָּאָתא ִרּבִ , ָּאַמר ֵליה, ּ
ָמך ֵרי, ּוְנהֹוָרא ַאְנּתְ, ְְנהֹוָראי ׁשְ ך ׁשָ ְוְנהֹוָרא ִעּמָ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ָרָתא ָיַדע ָמה ַבֲחׁש)דניאל ב(, ָּפַתח ִרּבִ ּתְ ֵלא ֲעִמיָקָתא וְמּסַ ּ הוא ּגָ ֹוָכא ּ
ֵרא ה ׁשְ ּוְנהֹוָרא ִעּמֵ ָרָתא. ּ ּתְ ֵלה ֲעִמיָקָתא וְמּסַ ּהוא ּגָ ֵלי ֲעִמיָקָתא , ּ ִריך הוא ּגַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ָרָתא ּתְ ֵלי לֹון, ּוְמּסַ ְּדָכל ֲעִמיִקין ְסִתיִמין ִעָלִאין ִאיהו ּגַ ּּ ֵלי לֹון. ּ ּוַמאי ַטֲעָמא ּגַ ִגין . ּ ּבְ
. ְּוִאיהו ָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא. ִאְלָמֵלא ֲחׁשֹוָכא ָלא ִאְתְיַדע ְנהֹוָראְּד. ְּדָיַדע ָמה ַבֲחׁשֹוָכא



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1505דף [ -ּ

ָרָתא ּתְ ֵלי ֲעִמיָקָתא וְמּסַ ך ּגַ ּוְבִגין ּכַ ּּ ָרָאן, ְ ְלָיין ֲעִמיִקין וְמַסּתְ ְּדִאי ָלאו ֲחׁשֹוָכא ָלא ִיְתּגַ ּ .
ֵרא ה ׁשְ ּוְנהֹוָרא ִעּמֵ ְלָייא ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא )ב''ז ע''פדף ק(ְנהֹוָרא . ַּמאן ְנהֹוָרא ָדא. ּ   .ְּדִאְתּגַ

ָרא ַמְדּבְ ֵלי ָלן ְנהֹוָרא ָדא, ַּוֲאָנן ִמּגֹו ֲחׁשֹוָכא ְדַהָוה ּבְ ך . ִּאְתּגְ ֵרי ִעּמָ ְַרֲחָמָנא ַיׁשְ

ָעְלָמא ֵדין, ְנהֹוָרא ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּבְ ְמעֹון ְוַחְבַרָייא. ּ י ׁשִ ַלת, ָּאְזֵלי ַרּבִ  ִמיִלין ִּאֵלין ּתְ
ַקְדִמיָתא, ָּאַמר ֵליה, ֲּאַבְתֵריה ך ּכְ ְֲאַמאי ָלא ָאְזֵלי ִאֵלין ִעּמָ ֵעיָנא , ֲּאַמר ֵליה. ּ ָלא ּבְ

י ֲחָדא, ְלַאְטְרָחא ְלַבר ָנׁש ִעּמִ א ְדָאתו ֵנִזיל ּכַ ּתָ ַּהׁשְ ְמעֹון ָאַזל ְלָאְרֵחיה, ָּאְזלו. ּ י ׁשִ . ְּוַרּבִ
א י ַאּבָ ֵמיהָהא ֲאָנן, ָאַמר ִרּבִ ֵמיה ְדֹמר, ּ ְיַדְעָנא ׁשְ ְּוִאיהו ָלא ָיַדע ׁשְ ּ יה , ָּאַמר ֵליה, ּ ִּמּנֵ

  .ָּיַדְעָנא ְדָלא ְלִאְתֲחָזָאה

רוך ְיָי ָּבָ   :ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  פרשת כי תשאזוהר 
ר ְיָי)שמות ל( ה ֵלאֹמר'  ַוְיַדּבֵ ָרֵאל ִלְפ. ֶאל ֹמׁשֶ ִני ִיׂשְ א ֶאת ֹראׁש ּבְ י ִתּשָׂ ּקוֵדיֶהם ּכִ
י יֹוֵסי ֲהוֹו ַאְזֵלי ִמְטֶבְרָיה ְלִצפִֹרי', ְוגֹו י ָאָחא ְוִרּבִ א ְוִרּבִ י ַאּבָ ִּרּבִ ָּחמו , ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזֵלי. ּ

יה, ֶּאְלָעָזר ְדֲהָוה ָאֵתי' ֵּליה ְלַר י ִחָייא ִעּמֵ ְּוִרּבִ א. ּ י ַאּבָ ֲהֵדי , ָאַמר ִרּבִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ַּוַדאי ִנׁשְ
ִכיְנּתָ ּאֹוִריכו ְלהו. אׁשְ ְייהו, ּ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבַ ּ ְייהו. ּ ּבַ יָון ְדָמטו ּגַ ּּכֵ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ ַּוַדאי , ָאַמר ִרּבִ
ִתיב ְוָעָתם'  ֵעיֵני ְיָי)תהלים לה(, ּכְ ָיא ְוכו. ֶּאל ַצִדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ זה (. 'ַּהאי ְקָרא ַקׁשְ

  )שם מקומו, ש''ה ע''המאמר תמצאנו בפרשת פקודי דף רכ

א ֲחֵזי ָּהא אוְקמוָה, ּתָ ְרָייא ַעל ִמָלה ְדִאְתְמֵני, ּ ְרָכָתא ִדְלֵעיָלא ׁשַ ֵּלית ּבִ ּּ יָמא. ּ , ְוִאי ּתֵ
ָרֵאל ֵהיך ִאְתְמנון ִּיׂשְ ְייהו. ְ ֶּאָלא ּכוְפָרא ָנִטיל ִמּנַ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָנא ָלא ֲהִוי ַעד , ּ ּבָ ְּוחוׁשְ

ל ַה ִניׁש ּכָ ּהוא ּכוְפָראְּדִאְתּכְ ָנא, ּ ּבָ ָרֵאל. ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ּוְבַקְדֵמיָתא ְמָבְרִכין ְלהו ְלִיׂשְ ּ ,
ּוְלָבַתר ָמִנין ַההוא ּכוְפָרא ּ ָרֵאל, ּ ּוְלָבַתר ָאַהְדָרן וְמָבְרִכין לֹון ְלִיׂשְ ָרֵאל . ּ ָכחו ִיׂשְ ּתְ ִּאׁשְ

ַקְדִמיָתא וְבסֹוָפא ְרָכאן ּבְ   .הֹון מֹוָתָנאְוָלא ָסִליק ּבְ, ִּמְתּבָ

ִמְנָייָנא ִמְנָייָנא. מֹוָתָנא ֲאַמאי ָסִליק ּבְ ְרָיא ּבְ ִגין ְדִבְרָכָתא ָלא ׁשַ ֶּאָלא ּבְ יָון , ּ ּכֵ
ְרָכָתא ַלק ּבִ ְּדִאְסּתָ ְרָיא ָעֵליה, ּ ך ַנְטִלין ּכוְפָרא , ְוָיִכיל ְלַאְנְזָקא, ִּסְטָרא ַאֲחָרא ׁשַ ִגין ּכַ ּּבְ ְ

ּוִפְדיֹוָנא ְלַסְלָקא ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ָעֵליה ִמְנָייָנא)א מעלייהו''ס( ּ ַמר, ּ   .ְוִאּתְ

ֶקל ַהּקֶֹדׁשרעיא מהימנא  ׁשֶ ֶקל ּבְ ן ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ִּפקוָדא ִליּתֵ ֶקל . ּ ַמאן ַמֲחִצית ַהׁשֶ
גֹון ֲחִצי ַהִהין ִני ֵהִהי', ְוָדא ו, ִּאיהו ּכְ ין ׁשֵ ה. ן''ְּממוָצע ּבֵ ָקל ּבָ ', ָּדא י, ַּאְבָנא ְלִמׁשְ
ֶקל ָרה ַהׁשֶ ִרים ּגֵ ה. ד''ָּדא יֹו: ֶעׂשְ יר ָלא ַיְרּבֶ ָּדא ַעּמוָדא ְדֶאְמָצִעיָתא, ֶהָעׁשִ ּ ה , ּ ָלא ַיְרּבֶ

ֵסֶפר ְיִציָרה. 'ַעל י ַמר ּבְ ה, ְוָהִכי ִאּתְ ִליּמָ ר ְסִפירֹות ּבְ ר, ֶעׂשֶ ר ְוָלא ֶאָחד ָעׂשָ ְּוַהַדל . ֶעׂשֶ
ָּדא ַצִדיק, ָלא ַיְמִעיט רָל, ּ ע, א ַיְמִעיט ֵמֶעׂשֶ ׁשַ ר ְוָלא ּתֵ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ֶעׂשֶ ֲחִצית . ּכְ ִמּמַ

ֶקל ְּדִאיהו י, ַהׁשֶ   )א מחצית השקל עשר הוא''נ(. 'ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1506דף [ -ּ

ַמִים)מלאך(, ֲּאַמר ֵליה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא ׁשָ אֵריך,  ַאְנּתְ ּבַ ָווָהא , ְָרִחים ַאְנּתְ ִמּמָ ֵלית ּתַ
ְּבָכל ִאיּנון ִמִלין ַיּקִ ְיִרין ְדִיְפקון ִמפוָמךּ ּ ּ א, ּּ ְּדָהא ַמאן ְדִאיהו ַמְלּכָ ּ א, ּ ָרא ְדַמְלּכָ , ּאֹו ּבְ

ָווָהא ָפתֹוֵריה, ֵלית ּתַ ְּדִיְפקון ַמְרְגָלִאין ּבְ ּ ְלַבר ָנׁש . ַמְלָיין ְנהֹוִרין, ַּמְלָיין ְסגולֹות, ּ
ָווָהא, ַאֲחָרא ִריך ַאְנּתְ ַרְעָי. ִּאיהו ּתַ ְֲאַמר ֵליה ּבְ ן ְוֵאיָלך ֵאיָמא ַאְנּתְ. א ְמֵהיָמָנאּ ּמָ , ְִמּתַ

ַמע ִמיָנך ִאין ַנְחּתו ְלִמׁשְ ְְדִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ִלים ִמלוָלך, ָּאַמר ֵליה. ּּ ְַאׁשְ ּ ָלא ִאית , ָּאַמר ֵליה, ּ
יר ַען ְלֵמיַמר ַיּתִ   .ֵאיָמא ַאְנּתְ ַעד ִזְמָנא ַאֲחָרא, ּכְ

  ]א''ח ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

ַתר ָדא, ַתח ַרְעָיא ְמֵהיָמָנאָּפ ִּפּקוָדא ּבָ ּ א . ְּלַקֵדׁש ֶאת ַהֹחֶדׁש, ּ ִגין ְדִסיֲהָרא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּ
ָלה ת , ִּאיִהי ּכַ ְּדִמְתַקֶדׁשֶ ית ִדין)א''ח ע''דף קפ(ּ ּ ַעל ִפי ּבֵ בוָרה, ּ ְּדִאיהו ּגְ ּ ן , ּ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ

ּתָ , ֵליָוֵאי הו ְוִקַדׁשְ ַמר ּבְ ְּדִאּתְ ּ ּוְלָבַתר ְדִאְתֲחֵזי ִסיֲהָרא ְדֵיאֹותו ְלאֹוָרה. ֶּאת ַהְלִוִיםּ ּ ּ ְְמָבֵרך , ּ

ה ְיָי רוך ַאּתָ ְָעֶליָה ּבָ ְֱאלֵהינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם' ּ ָחִקים, ּ ָרא ׁשְ ַמֲאָמרֹו ּבָ ר ּבְ ל , ֲאׁשֶ ּוְברוַח ִפיו ּכָ ּ ּ
ֶרֶכת. ְצָבָאם ת וִמְתּבָ ּוְבִמי ִמְתַקֶדׁשֶ ִתְפֶאֶרת ּבְ, ּ ְפֶאֶרת ַלֲעמוֵסי ָבֶטןּבְ ִּגין ְדִאיהו ֲעֶטֶרת ּתִ ּ ּ .

  )'ב כי ישבו אחיו יחדיו וכו''פ ע''תצא דף ר( )כ רעיא מהימנא''ע(

ָאְרָחא י ִחָייא ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ ַאְדֲהוֹו . ָּיְתבו, ַּעד ַדֲהוֹו ַאְזִלין ָרַמׁש ֵליְלָיא, ִּרּבִ
ִריַאת ַצְפָר, ַיְתִבין ּ ָקמו ְוָאְזלו)א אמרו קום ונהך''ס(, א ְלַאְנֲהָראׁשְ י ִחָייא. ּ ָחֵמי , ָּאַמר ִרּבִ

ַּאְנפֹוי ְדִמְזָרח ְדָקא ְמַנֲהִרין ּ ֵני ְמִדיְנָחא ְדטוֵרי ְנהֹוָרא, ּ ל ִאיּנון ּבְ א ּכָ ּתָ ַּהׁשְ ּ י , ּ ַּסְגִדין ְלַגּבֵ
א, ַהאי ְנהֹוָרא ְמׁשָ ֲאָתר ְדׁשִ ְּדָנִהיר ּבַ ּא ִיפוקַעד ָל, ּ ּוָפְלִחין ֵליה, ּ יָון ְדָנִפיק , ּ ְּדָהא ּכֵ ּ

א ְמׁשָ ָמה ִאיּנון , ׁשִ א)א''ה ע''ל(ּּכַ ׁשָ ּמְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדָקא ַפְלִחין ִלְנהֹוָרא ָדא. ּ ְדָפְלִחין ְלׁשִ ּ ּּ ּ ,
ָלא ְדָנִהיר, ּוְקָראן ְלַהאי ְנהֹוָרא ֱּאָלָהא ְדַמְרּגְ ֱא. ּ ָלא ְדָנִהיר''ֹלְּואֹוָמָאה ִדְלהֹון ּבֵ ַּה ְדַמְרּגְ ּ ּ.  

ָנא הוא יָמא פוְלָחָנא ָדא ְלַמּגָ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ יִקין ַקְדָמֵאי. ּ יה, ִּמיֹוִמין ַעּתִ ָּחְכְמָתא ָיְדעו ּבֵ ּ .
א ָנִהיר ְמׁשָ ִזְמָנא ְדׁשִ א, ַּעד ָלא ִיפֹוק, ּּבְ ְמׁשָ ַּההוא ְמָמָנא ְדָפִקיד ַעל ׁשִ ְוַאְתָוון , ָנִפיק, ּ

יה)ב''ל ע''ק( יָמן ַעל ִריׁשֵ א ְרׁשִ ָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ין ִדׁשְ ּ ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ וְבֵחיָלא ְדִאיּנון )דשמשא(, ּּ ּ ּ
הו, ַאְתָוון ַמָיא וָבַטׁש ּבְ ֵוי ׁשְ ָּפַתח ְלָכל ּכַ ּ ּ ְּוַההוא ְמָמָנא ָעאל ּגֹו ַההוא ֹזֲהָרא . ְוָעַבר, ּ ּ

א ְמׁשָ ְּדָנִהיר ָסֲחָרֵניה ְדׁשִ ּ ן , ּ ִכיַחְוַתּמָ א, ׁשְ ְמׁשָ ָעְלָמא, ַּעד ְדָנַפק ׁשִ ט ּבְ   .ְּוִאְתָפּשַׁ

ִּאיהו ְפִקיָדא, ְּוַההוא ְמָמָנא ָלן סוָמָקן, ַּעל ַדֲהָבא, ּ ְּוִאיּנון ַפְלִחין ְלַההוא . ְּוַעל ַמְרּגְ ּּ
ן ִּדיוְקָנא ְדַתּמָ ּ ְדָמֵאי ִמיֹוִמין ַע, ּּ ּוְבִנקוִדין ְוִסיָמִנין ְדַיְרּתו ִמּקַ ּ ּ ּ יִקיןּ ַּאְזֵלי ְוַיְדֵעי ְנקוִדין , ּתִ

א ְמׁשָ ָלן, ְּדׁשִ ח ַאְתִרין ְדַדֲהָבא וַמְרּגְ ּכַ ְּלִמׁשְ י יֹוֵסי, ּ ָמה ְיהֹון פוְלָחִנין , ָאַמר ִרּבִ ַּעד ּכַ ּ
ָעְלָמא יִאין ִאֵלין ּבְ ְקָרא ֵלית ֵליה ַקְייִמין ְלַקְייָמא, ַּסּגִ ְּדָהא ׁשִ ּ ּ.  

ְָפַתח ִאיָדך  יָעה )משלי יב(, ְוָאַמר )חייאא רבי ''ס(ּ ּכֹון ָלַעד ְוַעד ַאְרּגִ ַפת ֱאֶמת ּתִ  ׂשְ
ֶקר א ֲחֵזי. ְלׁשֹון ׁשָ ְקָרא, ּתָ ֵני ָעְלָמא ֲהוֹו ַפְלִחין ְלׁשִ ל ּבְ ִּאלו ּכָ ּ ֲאָבל ַהאי , ֲהָוה ָהִכי, ּ

ַּוַדאי ְקׁשֹוט ִאיהו, ְּנהֹוָרא ְוִזֲהָרא ְדָנִהיר ּּכְֹכֵבי רוָמא ִדְרִקי. ּ ִאי . ָּעא ְקׁשֹוט ִאיּנוןּ
א ִדְלהֹון ִטְפׁשו ְוֶחְסרֹוָנא ְדַדְעּתָ ּּבְ ּ ּ ִּאיּנון ַאְמֵרי ְוָקָראן ְלהו ֱאָלָהא, ּ א , ּ ֵעי קוְדׁשָ ָּלא ּבָ
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יָצָאה עֹוָבדֹוי ֵמָעְלָמא ִריך הוא ְלׁשֵ ּּבְ צון ּכָֹכַבָיא וְנהֹוִרין . ְ ּתֵ ֲּאָבל ְלִזְמָנא ְדָאֵתי ָלא ִיׁשְ ּ ּ
ֵצי. ָמאְּדָעְל ּתְ ִּאיּנון ְדַפְלחו לֹון. ֲאָבל ַמאן ִיׁשְ ּ ּ.  

ּוְקָרא ָדא ָהִכי הוא ּ ּכֹון ָלַעד. ּ ַפת ֱאֶמת ּתִ ָרֵאל, ׂשְ ַפת ֱאֶמת, ִּאֵלין ִיׂשְ ְּדִאיּנון ׂשְ ּ .
ְּוֹכָלא ִאיהו ֱאֶמת. ֶאָחד' ֱּאלֵהינו ְיָי'  ְיָי)דברים ו( ֹלֵהיֶכם ֱא' ּוְמַסְייֵמי ְיָי, ְּוָרָזא ֶדֱאֶמת, ּ

ּכֹון ָלַעד. ֱאֶמת ַפת ֱאֶמת ּתִ   .ְּוָדא ִאיהו ׂשְ

יָעה ֵעי ֵליה, ְוַעד ַאְרּגִ יָעה, ְּוַעד ֶרַגע ִמּבָ ָמה ְיֵהא ִקיוָמא , ֶּאָלא. ַמאי ַאְרּגִ ַּעד ּכַ
ָעְלָמא ָיא ְדָעלֹוי, ַּעד ִזְמָנא ְדֵייֵתי, ִּדְלהֹון ּבְ ִּויֵהא ִלי ַנְייָחא ִמפוְלָחָנא ַקׁשְ ּ ּ ּ וְבִזְמָנא .ּ

יָעה ֶקר, ְּדַאְרּגִ ֵצי ְלׁשֹון ׁשָ ּתְ ִּאיּנון ְדָקָראן ֱאָלָהא, ִיׁשְ ְּלַמאן ְדָלאו הוא ֱאָלָהא, ּ ֲאָבל . ּ
ַפת ֱאֶמת ָרֵאל ְדִאיּנון ׂשְ ִּיׂשְ הו, ּ ִתיב ּבְ ִהָלִתי ְיַסֵפרו)ישעיה מג(, ּּכְ י ִלי ּתְ ּ ַעם זו ָיַצְרּתִ ּּ ּ.  

ְרָנא ֲחָדא ִזְמָנ י ֶאְלָעָזרַאְדּכַ ֲהֵדי ִרּבִ יה ֶהְגמֹוָנא, ּא ַדֲהֵויָנא ָאִזיל ּבַ ָּפַגע ּבֵ ֲּאַמר ֵליה , ּ
י ֶאְלָעָזר ַּאְנּתְ ַיְדַעת ֵמאֹוַרְיָתא ִדְיהוָדֵאי, ְלִרּבִ ֵּלית ַאּתון , ֲּאַמר ֵליה. ֲּאַמר ֵליה ָיַדְעָנא. ּ

ַּאְמִרין ִדְמֵהיְמנוָתא ִדְלכֹון ְקׁשֹוט ּ ֶקר, כֹון ְקׁשֹוטְואֹוַרְייְת, ּ ַּוֲאָנן ִדְמֵהיְמנוָתא ִדיָלן ׁשֶ ּ ּ ,
ֶקר ֶקר. ְּואֹוַרְייָתא ִדיָלן ּשֶׁ יָעה ְלׁשֹון ׁשָ ּכֹון ָלַעד ְוַעד ַאְרּגִ ַפת ֱאֶמת ּתִ ִתיב ׂשְ ֲאָנן . ְוָהא ּכְ

ִּמיֹוִמין ְדָעְלָמא ַמְלכוָתא, ּ ַתר ָדָראָּדָרא, ְּוָלא ַאְעִדי ִמיָנן ְלָעְלִמין, ַּקְייִמין ּבְ ּכֹון , ּ ּבָ ּתִ
ְּזֵעיר ֲהָוה ְלכו ַמְלכוָתא, ְּוַאּתון. ָּלַעד ַוַדאי כֹון, ּ ּוִמַיד ַאְעֵדי ִמּנְ כו , ּּ ּוְקָרא ִאְתָקָיים ּבְ ּּ

ֶקר יָעה ְלׁשֹון ׁשָ יב ְוַעד ַאְרּגִ   .ִּדְכּתִ

  ]ב''ח ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

ך ְדַאְנּתְ ַחּכִ, ֲּאַמר ֵליה ֲּחֵמיָנא ּבָ אֹוַרְייָתאְ ַפח רוֵחיה . ים ּבְ ּּתִ ּ ְּדַההוא  )ב''ח ע''דף קפ(ּ ּ
ְבָרא ִּאלו ָאַמר ְקָרא. ּגַ ַפת ֱאֶמת ּכֹוַנְנּתָ ָלַעד, ּ ְדַקאְמָרן, ׂשְ ִתיב ֶאָלא , ֲהָוה ּכִ ֲּאָבל ָלא ּכְ
ּכֹון ַפת ֱאֶמת ְדִתּכֹון, ּתִ א, ְּזִמיָנא ׂשְ ּתָ א, ַּמה ְדָלאו ָהִכי ַהׁשְ ּתָ ְייָמאְּדַהׁשְ ֶקר ּקַ ַפת ׁשֶ ,  ׂשְ

ִכיָבא ְלַעְפָרא ַפת ֱאֶמת ׁשְ ּוְבַההוא ִזְמָנא ֶדֱאֶמת ְיקום ַעל ִקיוֵמיה, ּוׂשְ ּ ּ ּ ּ ּוִמּגֹו ֶאֶרץ , ּ
ְצַמח ּכֹון ָלַעד ְוגֹו, ּתִ ַפת ֱאֶמת ּתִ ֵדין ׂשְ   .'ּכְ

ֲּאַמר ֵליה ַההוא ֶהְגמֹון ָאה ַאְנּתְ, ּ א ְדאֹוַרְי. ַזּכָ ָאה ַעּמָ ַתר . ּיָתא ִדְקׁשֹוט ָיְרִתיןְּוַזּכָ ּבָ
ַייר ַמְעָנא ְדִאְתּגְ י ֲחָקל, ָּאְזלו. ּיֹוִמין ׁשְ ְּוַצלו ְצלֹוֵתהֹון, ָּמטו ַחד ּבֵ יָון ְדַצלו ְצלֹוֵתהֹון. ּ ּּכֵ ּּ ,

א ִכיְנּתָ ׁשְ ר ּבִ אן וְלָהְלָאה ִנְתַחּבֵ ָּאְמרו ִמּכָ אֹוַרְייָתא, ּ ק ּבְ   .ְוֵנִזיל ְוִנְתַעּסֵ

י יֹוֵסי ְוָאַמרָּפַתח ִר ך ְוגֹו)ישעיה מא(, ּבִ חִרים ּבָ ְלמו ּכֹל ַהּנֶ ְ ֵהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ַזִמין . 'ּ
ָרֵאל ד ְלִיׂשְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ל ִאיּנון ָטָבאן, ְּ , ְּדָקָאַמר ַעל ְיֵדי ְנִביֵאי ְקׁשֹוט, ּּכָ

ָרֵאל ָסְבלו ֲעֵליהֹון ין ּבְ, ְּוִיׂשְ יׁשִ ָמה ּבִ אן . ָּגְלוְתהֹוןּכְ ל ִאיּנון ָטָבאן ְדָקא ְמַחּכָ ְּוִאְלָמֵלא ּכָ ּ
אֹוַרְייָתא ִתיִבין ּבְ לוָתא, ְוָחָמאן ּכְ ל ּגָ ָּלא ֲהוֹו ַיְכִלין ְלֵמיָקם וְלִמְסּבַ ּ.  

ל ִאיּנון ָטָבאן, ַּפְתִחין ִסְפִרין, ֲאָבל ַאְזִלין ְלֵבי ִמְדָרׁשֹות ן, ְּוָחָמאן ּכָ , ְּדָקא ְמַחּכָ
אֹוַרְייָתא ִתיִבין ּבְ ִריך הוא ָעַלְייהו, ְוָחָמאן ּכְ א ּבְ ְּדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּ ּ ּוִמְתַנֲחִמין , ְּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1508דף [ -ּ

ָגְלוְתהֹון ְדִפין לֹון, ּּבְ ַאר ַעִמין ְמָחְרִפין וְמּגַ ּוׁשְ ָּאן ִאיּנון ָטָבאן , ְּוַאְמֵרי ָאן הוא אָלֲהכֹון, ּ
ְּדַאּתון ַאְמִרין ִדְזִמיִנין ְלכֹון ּ ְייכו, ּ ין ְדָעְלָמא ִיְכְספון ִמּנַ ל ַעּמִ ְּוִכי ּכָ ּ ּ.  

ְמעו ְדַבר ְיָי)ישעיה סו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ּ ׁשִ ַּהֲחֵרִדים ֶאל ְדָברֹו ָאְמרו ֲאֵחיֶכם ' ּ ּ
ין, ַּמאי ַהֲחֵרִדים ֶאל ְדָברֹו. 'ׂשֹוְנֵאיֶכם ְוגֹו יׁשִ ָמה ּבִ ִּאיּנון ְדַסְבלו ּכַ ּ מועֹו, ּ ָמה ׁשְ ת ּּכַ

ְמֵעי ִּאֵלין ַעל ִאֵלין, ׁשַ ַתר ִאֵלין, ּ ְּוִאֵלין ּבָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְוַחִריָדן ֲעֵליהֹון, ּ  )ירמיה ל(ּכְ
י ְוגֹו לֹום ְוגֹו' ּכִ ָמְענו ַפַחד ְוֵאין ׁשָ ּקֹול ֲחָרָדה ׁשָ ד . 'ּ ִדיר ֶאל ְדָברֹו ּכַ ִּאיּנון ַחֵרִדים ּתָ ּ

  .ִּאְתָעִביד ִדיָנא

ו, ם ׂשֹוְנֵאיֶכםָּאְמרו ֲאֵחיֶכ ֵני ֵעׂשָ ִּאֵלין ִאיּנון ֲאחוכֹון ּבְ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּמַנֵדיֶכם. ּ ּכְ
ּ סורו ָטֵמא ָקְראו ָלמֹו)איכה ד( ּ ַאְנֵפי. ּ א ְדָקא ְמַבִזין לֹון ּבְ ְּדֵלית ַעּמָ ּ ּ ַאְנַפְייהו , ּ ִקין ּבְ ּוְמַרּקְ ּּ

ְבֵני ֱאדֹום ָרֵאל ּכִ ְל. ְלִיׂשְ ָדהְּוַאְמֵרי ּכֻ ּנִ ּהו ִמְסֲאִבין ּכַ ְּוָדא ִאיהו ְמַנֵדיֶכם, ּ ִמי . ּ ְלַמַען ׁשְ
ד ְיָי נֹוי ְדֵאל ַחי)דאמרין(ֲאָנן ', ִיְכּבַ ֵמיה. ּ ּבְ ן ִיְתָייָקר ׁשְ ִּדי ּבָ ְלָטִנין ַעל ָעְלָמא . ּ ֲאָנן ׁשַ

דֹול ִגין ַההוא ְדִאְקֵרי ּגָ ּּבְ דֹול)בראשית כז(. ּ נֹו ַהּגָ ו ּבְ א ּוִב.  ֵעׂשָ ָמא ָדא ִאְקֵרי קוְדׁשָ ּׁשְ ּ
דֹול ִריך הוא ּגָ ּּבְ דֹול ְיָי)תהלים קמה(, ְ ּוְמהוָלל ְמֹאד'  ּגָ ּ דֹול. ּ ֵני ַהּגָ דֹול, ֲאָנן ּבְ . ְּוִאיהו ּגָ

ד ְיָי ִמי ִיְכּבַ   .'ַּוַדאי ְלַמַען ׁשְ

ֲּאָבל ַאּתון ְזִעיִרין ִמּכָֹלא ִת)בראשית כז(, ּ ָטן ּכְ ָנה ַהּקָ ָאן . ָּאן הוא ֱאָלֲהכֹון, יבּ ַיֲעֹקב ּבְ
ּהוא ִאיּנון ָטָבאן ל ֲעַמְמָיא ֵמֶחְדָוה ִדְלכֹון, ּ ְּדִיְכְספון ּכָ ּ ָמה . ּ ְמַחְתֶכם ּכְ ן ְוִנְרֶאה ְבׂשִ ַמאן ִיּתֵ

ְּדַאּתון ַאְמִרין ַמאן ְדָתֵלי )א תו כמאן''ס( )רוח הקדש אומר והם יבושו(ְּוֵהם ֵיבֹוׁשו . ּ ּ ּכְ
ַא ְלמו, ֲחָראִקְלָלָתא ּבְ ִגין ְדַאּתון ַאְמִרין ִדְכֵדין ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּּבְ ּ ּ ּ א ֲהָוה , ּ ּוְבִגין ָדא רוַח ֻקְדׁשָ ּ ּ

ך, ְּוַעל ָדא, ָּאַמר ִמָלה ָהִכי חִרים ּבָ ְלמו ּכֹל ַהּנֶ ְֵהן ֵיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ ך. ּ ֱחִרים ּבָ . ְַמאי ּכֹל ַהּנֶ
רוְגָזא ֲעָל ְּדִאְתָקפו ְנִחיֵריהֹון ּבְ ּ ָגלוָתא ָדאּ ּך ּבְ ּ ַההוא ִזְמָנא. ְ ל ָטִבין , ּּבְ ְלמו ִמּכָ ֵּיבֹוׁשו ְוִיּכָ ּ

ָרֵאל ִּדֶיחמון ְלהֹון ְלִיׂשְ ּ.  

י ִחָייא ָהִכי הוא ַוַדאי ָּאַמר ִרּבִ ּ ִקיֵפי ָעְלָמא, ּ לוָתא , ֲּאָבל ֲחֵמיָנן ְוָהִכי ָחמו ּתַ ְּדָהא ּגָ ּ
ֵריה ְדָדִוד ך ַוֲעַדִיין ּבְ ִּאְתְמׁשָ ּ י יֹוֵסי.  ָלא ָאֵתיְ ְּוָכל ָדא ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ֲאָבל ַמאן , ּ

לוָתא ָדא ָרֵאל ּגָ לון ִיׂשְ ָּעִביד ְדִיְסּבְ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ל ִאיּנון ַהְבָטחֹות ְדַאְבַטח לֹון קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּ ְּ .
ַמר ֵנִסיֹות וְלָבֵתי ִמְדָרׁשֹות, ְוָהא ִאּתְ י ּכְ ְּדָעאִלין ְלָבּתֵ ל ִאיּנון ֶנָחמֹותְו, ּּ ְוָחָדאן , ָּחָמאן ּכָ

ל ַמה ְדֵייֵתי ָעַלְייהו ל ּכָ ְייהו ְלִמְסּבַ ִלּבַ ּּבְ ּ ל, ּ   .ְּוִאְלָמֵלא ָדא ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ

  ]א''ט ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

י ִחָייא ַוַדאי ָהִכי ִאיהו ָּאַמר ִרּבִ ּ ְלָיא, ּ ְתׁשוָבה ּתַ ְּוֹכָלא ּבִ יָמ. ּ א ְוִאי ּתֵ ּתָ ּא ְדִיְכלון ַהׁשְ ּ
ֲחָדא ְלהו ּכַ ׁשוָבה ּכֻ ְּלַאְתָעָרא ּתְ יב. ַמאי ַטְעָמא ָלא ַיְכִלין. ָלא ַיְכִלין. ּּ ִגין ִדְכּתִ דברים (, ּּבְ

ל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה)ל י ָיֹבאו ָעֶליך ּכָ ּ ְוָהָיה ּכִ ּ ר . ָּ ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ בֹוָת ֶאל ְלָבֶבך ּבְ יב ַוֲהׁשֵ ָוְכּתִ ּ
ִָדיֲחך ְוגֹוִה ְבּתָ ַעד ְיָי. 'ּ ְקֵצה )'דברים ל(ּוְכֵדין . 'ֱָאֹלֶהיך ְוגֹו' ּוְכִתיב ְוׁשַ ָ ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲחך ּבִ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1509דף [ -ּ

ְצך ְוגֹו ם ְיַקּבֶ ָמִים ִמּשָׁ ְּוַעד ְדָכל ִאיּנון ִמִלין ָלא ִיְתַקְיימון. 'ַָהּשָׁ ּ ּּ ט ''דף קפ(ָלא ַיְכִלין , ּ

ׁשוָב )א''ע ְייהוְּלַאְתֲעָרא ּתְ   .ּה ִמּנַ

י יֹוֵסי לוָתא, ָאַמר ִרּבִ ִני ּגָ ל ּבְ ִביִלין ִמּכָ ל ָאְרִחין וׁשְ ָמה ַסָתְמּתְ ּכָ ּּכַ ְבַקת לֹון , ּ ְוָלא ׁשַ
ִּפְתחֹון ֶפה ָכל ָדָרא ְוָדָרא, ִאי ָהִכי. ּ ָמה ַדֲהוֹו ּבְ ִּלהוֹו ּכְ לוָתא ְוָלא ַאְגָרא, ּ לון ּגָ ְּדָלא ִיְסּבְ ּ ּ ,

 )יסבלון גלותא ולא יפקון, להוו כמה דלהון בכל דרא ודרא, א אי הכי''ס(ְּוִיְפקון 
ִּמִדיָנא ְדאֹוַרְייָתא ין, ּ ַאר ַעּמִ ׁשְ   .ְּוִיְתָעְרבון ּבִ

ֲחָבֶליָה ְוגֹו)ישעיה כו(, ָּפַתח ְוָאַמר ְזַעק ּבַ ִחיל ּתִ ְקִריב ָלֶלֶדת ּתָ מֹו ָהָרה ּתַ מֹו . ' ּכְ ַמאי ּכְ
ָּאַרח ִאיהו ְלעו, ָהָרה אּ ְרּתָ ֵלִמין, ּבַ ע ַיְרִחין ׁשְ ׁשַ ָרא ָעָלה ּתֵ ָמה . ְּלַאְעּבְ ָעְלָמא ּכַ ְוִאית ּבְ
ה יָעָאה, ְוַכּמָ ׁשִ ֵרין יֹוִמין ִמּתְ ְּדָלא ָעַבר ָעָלה ֶאָלא יֹוָמא ַחד אֹו ּתְ ּ ְוָכל ִציִרין ַוֲחָבִלין , ּ

יָעָאה ִאיּנון ְתׁשִ א ּבִ ְרּתָ ְּדעוּבַ ּ ב ְדָלא. ּ ר ָעָלה ֶאָלא יֹוָמא ֲחָדאְּוַאף ַעל ּגַ ּ ַאְעּבַ יב , ּ ִאְתֲחׁשִ
ִלים יָעָאה ׁשְ ׁשִ ל ּתְ ִאילו ִאְתֲעָברו ּכָ ָּעָלה ּכְ ּ ָרֵאל. ּּ יָון ְדִאְטַעֵמי ַטַעם , ּאוף ָהִכי ִיׂשְ ּּכֵ

לוָתא ְתׁשוָבה, ּּגָ ִּאי ָיַהְדרון ּבִ ל , ּ רו ָעַלְייהו ּכָ ִאלו ַאְעּבְ ב ָעַלְייהו ּכְ ִּיְתֲחׁשָ ּ ּ ִּאיּנון ִמִלין ּּ ּ
אֹוַרְייָתא יִבין ּבְ רו ָעַלְייהו ִמן יֹוָמא . ִּדְכּתִ ה ִיּסוִרין ַאְעּבְ ה ְוַכּמָ ן ְדַכּמָ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ

ֵרי ְּדָגלוָתא ׁשָ ּ.  

יב ַאֲחִרית ַה)דברים ד(, ֲּאָבל ַמאי ִדְכּתִ ר ְלך וְמָצאוך ּכֹל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּבְ ּצַ ּ ּבַ ּ ּ ָּ . ָּיִמיםָ
א ֲחֵזי ִמָלה ָדא, ּתָ ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ְלִיׂשְ א ּבְ ה ַרֲחָמנוָתא ָרִחים קוְדׁשָ ּמָ ּּכַ ּ ּ ּּ א ְדֲהָוה . ְ ְּלַמְלּכָ

ָרא ְיִחיָדָאה א, ֵּליה ּבְ ְּוָרִחים ֵליה ְרִחימו ְדַנְפׁשָ ּ ּוִמּגֹו ְרִחימו ִדיֵליה, ּ ּ ּ יה , ּ ָּיַהב ֵליה ְלִאּמֵ ּ
י ֵליהַּמְטרֹוִניָתא ִדְתַר י ֲאבוָה. ְּותֹוִליף ֵליה ָאְרֵחי ְמַתְתְקָנן, ּּבֵ ָאָתא , ִּזְמָנא ֲחָדא ָחב ְלַגּבֵ

ר ַעל חֹוֵביה, ַּאבֹוִהי ְוַאְלֵקי ֵליה ּוְלָבַתר ַאְעּבָ ִמְלַקְדִמין ְוָחב ַלֲאבוָה. ּ ב ּכְ ּּתָ ּ ְּוַאְפֵקיה , ּ
יֵתיה ֲּאבוָה ִמּבֵ יז ָעֵליה, ּ יֵתיהָּנַפק ַההו, ְּוַאְרּגִ ָרא ִמּבֵ   .ּא ּבְ

ֹאַרח ְקׁשֹוט ְוְבֲאָתר ִדְיַהך ּבְ ּ ּ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָאה ּכְ א ָאבוָה, ִויֵהא ַזּכָ ַמע ַמְלּכָ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ,
יה ָעֵליה יאוְבּתֵ ִּויֵהא ּתִ ּ א. ָמה ֲעַבד. ּ אן , ָּאַמר הֹוִאיל ְוָנַפְקָנא ֵמֵהיָכָלא ְדַאּבָ ַאְעִביד ִמּכָ

ל ֵעיּוְלָהְלָאה ּכָ זֹונֹות. ָמה ֲעַבד. ּ ָמה ַדֲאָנא ּבָ ר ּבְ ִלְכלוָכא , ָאַזל ְוִאְתַחּבָ ְּוִאְתַלְכָלך ּבְ ְ

ֲהַדְייהו ְּדִטּנוָפא ּבַ ּ ֲהַדְייהו, ּ ַכח ֶאָלא ּבַ ּתְ ְּוָלא ֲהָוה ִמׁשְ ִחּבוָרא ִדְלהֹון, ּ ּּבְ ְּדַמְטרֹוִניָתא . ּ
ָר ָכל יֹוָמא ַעל ַההוא ּבְ יה ַפְקַדת ּבְ ִּאּמֵ ר, אּּ ֲהֵדי זֹונֹות ִאְתַחּבָ ְּוַיְדַעת ִדְבָרה ּבַ ְוָכל , ּ

ֲהַדְייהו ֲהָוות ַּחְברוָתא ִדיֵדיה ּבַ ּ ּ י. ּ ִריַאת ְלִמְבּכֵ ָרה, ׁשָ ּוְלִאְתָמְרָרא ַעל ּבְ ּ.  

ה א ְלַגּבָ ה, ּיֹוָמא ַחד ָעאל ַמְלּכָ ָּחָמא ָלה ְדִאיִהי ְמַבּכָ ָכאת. ּ ִאיל ָלה ַעל ָמה ַאּתְ ּבָ . ּׁשָ
הָא א, ְמָרה ְוָלא ֶאְבּכֶ ָרָנא ְלַבר ְמֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ְּדָהא ּבְ ֵהיָכָלא . ּ ְּוָלא ַדי ְדהוא ָלא ָיִתיב ּבְ ּ ּ

א ֲהֵדי זֹונֹות, ְּדַמְלּכָ ֶּאָלא ְדהוא ָיִתיב ּבַ ּ ֵני ָעְלָמא. ּ ל ּבְ א ִאיהו , ַּמה ֵייְמרון ּכָ ֵריה ְדַמְלּכָ ּּבְ ּ ּ
ֵבי זֹונֹות יׁשְ. ְּדָיִתיב ּבְ א, ִריַאת ְלִמְבּכֵ ָנא ְלַמְלּכָ   .ּוְלִאְתַחּנְ

א ִגיָנך ַאְהָדר ֵליה, ָאַמר ַמְלּכָ ּּבְ ּ ְּוַאְנּתְ ַעְרָבא ִדיֵליה, ְ א . ַּאְמַרת ָהא ַוַדאי. ּ ָאַמר ַמְלּכָ
ּהֹוִאיל ְוַכך הוא ְלָיא, ְ ִאְתּגַ יָמָמא ּבְ ָּלא ִאְצְטִריך ְלָאַהְדָרא ֵליה ּבִ ּ ּ ְּדִכּסוָפא ִד. ְ ּ ּיָלן ִאיהו ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1510דף [ -ּ

ִגיִניה ְלֵבי זֹונֹות ְּלֵמַהך ּבְ ַגְווָנא ָדא. ְ ְרֵמיה ָהִכי ְוִחֵלל ְיָקִרי, ְּוִאי ָלא ֲהֵוי ּכְ ְּדִטֵנף ּגַ ּ ּ .
ְּוָכל ַחָייִלין ִדיִלי, ֲהֵויָנא ֲאָנא ה ְיָקר, ּ ַכּמָ ִגיֵניה ּבְ ה ּבוִקיָנס ָקֵמיה, ַּאְזִלין ּבְ ַכּמָ ּּבְ ה , ּ ַכּמָ ּבְ
ָמאֵליה, ָבאָמאֵני ְקָר ִּמיִמיֵניה וִמׂשְ ּ ִני ָעְלָמא ִיְזַדְעְזעון, ּ ַּעד ְדָכל ּבְ ּ ְּוִיְנְדעון ּכָֹלא, ּ ּ ,

א ִאיהו ָרא ְדַמְלּכָ ִּדּבְ ּ ְרֵמיה. ּ יָון ְדִאיהו ִטֵנף ּגַ א ּכֵ ּתָ ַּהּשְׁ ּ ְטִמירו, ְּוִחֵלל ְיָקִרי, ּ ִּאיהו ֶיְהַדר ּבִ ּ ּ ,
יה ְּדָלא ִיְנְדעון ּבֵ ּ ּ אַּאְהָד. ּ י ַמְלּכָ יה, ר ְלַגּבֵ י ִאּמֵ ָּיֲהֵביה ְלַגּבֵ ּ.  

ִמְלַקְדִמין ְּליֹוִמין ָסַרח ּכְ א. ּ ֲהֵדיה ִמּגֹו ֵהיָכָלא. ָמה ֲעַבד ַמְלּכָ יה ּבַ ַּאִפיק ֵליה וְלִאּמֵ ּ ּ ּ ּ ,
ַהכון ְרַווְייכו ּתֵ ָּאַמר ּתַ לוָתא, ּ לון ּגָ ְסּבְ ְרַווְייכו ּתִ ְּוּתַ ּ ּמָ, ּ ּוַמְלִקיוָתא ּתַ יָון ְדַתְרַווְייכו . ןּ ּּכֵ ּ

ֲחָדא לון ּכַ ְסּבְ ְדָקא ֲחֵזי, ּּתִ ֵדין ָיַדְעָנא ִדְבִרי ְיתוב ּכַ ּּכְ ּ.  

  ]ב''ט ע''דף קפ -' בזוהר חלק [

א ִאיּנון א ַקִדיׁשָ נֹוי ְדַמְלּכָ ָרֵאל ּבְ ך ִיׂשְ ּּכַ ּ ּ ַההוא . ָאִחית לֹון ְלִמְצַרִים. ָ יָמא ּבְ ְּוִאי ּתֵ
ָתִרים ֲהָוה ִאְתָחֵזי ְלֶמהֵוי ַקָיים, ִּזְמָנא ָלא ָחאבו ין ַהּבְ ִריך הוא ּבֵ א ּבְ ְּגֵזָרה ְדָגַזר קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ,

ח ִלְתֵרין ִמִלין ּגַ ִריך הוא ַאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ִגין ַההוא ִמָלה ְדָאַמר ַאְבָרָהם, ְּ ַּחד ּבְ בראשית (, ּּ

ה)טו ּנָ י ִאיָרׁשֶ ָמה ֵאַדע ּכִ ָּדא הוא ,  ּבַ ה ְוִעיָלה )ב''ט ע''דף קפ(ּ ֲּאָבל ַעד ְדַנְפקו . ִסּבָ ּ
ְצַרִים ְדָקא ֵיאות, ָלא ֲהֵוי ּגֹוי, ִמּמִ ְּוָלא ִאְתָחזו ּכַ ּ.  

נֹות)שיר השירים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ין ַהּבָ ן ַרְעָיִתי ּבֵ ין ַהחֹוִחים ּכֵ ה ּבֵ ּנָ ׁשֹוׁשַ ָעא .  ּכְ ּבָ
ד לֹון ְלִי ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ה ֲחָדא ְּ ּנָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא וְלֶמֱהֵוי ׁשֹוׁשַ ָרֵאל ּכְ ּׂשְ ּּ

ַאְרָעא ַגְווָנא ִעָלָאה, ּבְ ה ְדַסְלָקא ֵריָחא. ּּכְ ּנָ ְּוׁשֹוׁשַ ַאר ְווָרִדין ְדָעְלָמא, ּ ל ׁשְ ִריר ִמּכָ , ְּוִאְתּבְ
ין ַהחֹוִחים ָּלא ֲהֵוי ֶאָלא ַהִהיא ְדַסְלָקא ּבֵ ְדָק. ּּ ְבִעין . א ֵיאֹותְוָדא ָאְרָחא ּכְ ְּוַעל ָדא ָזַרע ׁשִ

ְבִעין ֶנֶפׁש, ּזוִגין ין ַהחֹוִחים, ַּדֲהוֹו ׁשִ ִּמַיד ַדֲהוֹו ִאיּנון זוִגין , ְּוִאיּנון חֹוִחים, ְוָאִעיל לֹון ּבֵ ּ ּ ּ
ן ּמָ ִליטו ַעל ָעְלָמא, ּתַ ְּסִליקו ַעְנִפין ְוַטְרִפין וׁשְ ּ יַנ, ּּ ָנה ּבֵ ּוְכֵדין ַפְרַחת ׁשֹוׁשַ   .ְּייהוּ

יַנְייהו ָנה ְוָלִקיט ָלה ִמּבֵ ִריך הוא ְלַאָפָקא ׁשֹוׁשַ א ּבְ יָון ְדָבָעא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ ֵדין ָיְבׁשו , ְ ּּכְ
ִציאו, ְּוִאְזְדִריקו, חֹוִחים ּתֵ בו ִלְכלום, ְּוִאׁשְ ְּוָלא ִאְתַחׁשְ ָנה . ּ ֲעָתא ְדָאִזיל ְלִמְלַקט ׁשֹוׁשַ ׁשַ ּּבְ

ֵרי, ָּדא ּה ּבוְכֵריהְּלַאָפָקא ּבְ ּ ָמה ַחָייִלין ַרְבְרָבִנין , ּ א ּגֹו ּכַ ַההוא ִזְמָנא ָאַזל ַמְלּכָ ּּבְ ּ
ִליִטין ן, ְּוׁשַ ִּעם ְדָגִלין ְפִריׂשָ בוִרין, ּ ה ּגְ ַכּמָ ְּוַאִפיק ִלְבֵריה ּבוְכֵריה ּבְ ּ ּ ּ ְּוַאְייֵתי ֵליה , ּ
א, ְּלֵהיָכֵליה ֵבי ַמְלּכָ י ּבְ   .ְוָיִתיב ַסּגִ

יָון ְדַח י ֲאבוָהּּכֵ יב, ְּוַאְלֵקי ֵליה, ּאֹוַכח ֵליה, ּב ְלַגּבֵ ' ּ ַוִיַחר ַאף ְיָי)שופטים ב(, ִּדְכּתִ
ַיד ׁשֹוִסים ְוגֹו ֵנם ּבְ ָרֵאל ַוִיּתְ ִיׂשְ ִמְלַקְדִמין', ּּבְ ָּסַרח ּכְ ָאבוָה, ּ ּוָמַרד ּבְ יֵתיה, ּ ַּאְפֵקיה ִמּבֵ ַמה . ּ

ָרֵאל ָּחמו ְדָהא ִאְתּבַ, ַּעְבדו ִיׂשְ ַעְמַמָיא, ְּדרו ְלָבֶבלּ ין ָנְכִריֹות, ִּאְתָעְרבו ּבְ ָּנִסיבו ָנׁשִ ּ ,
הֹון ִנין ִמּנְ ל ָדא. ְּואֹוִלידו ּבְ א ֲהַות ַאפְֹטרֹופֹוָסא ָעַלְייהו, ִּעם ּכָ ִּאיָמא ַקִדיׁשָ ּּ ּ.  

ִריך הוא ָאַמר, ְּוַעל ְדָעַבד ָהִכי א ּבְ ּקוְדׁשָ ּהֹוִאיל ְוִכּסוָפא ִאיהו, ְּ ִרי ִאיהו ֵליֵת, ּ ּי ּבְ
ְרֵמיה ן ְלַאָפָקא ֵליה, ּהֹוִאיל ְוִחֵלל ְיָקִרי, ִּמּגַ ּמָ ָּלא ִאְתָחֵזי ְדָאָנא ֵאיִזיל ּתַ ד ֵליה , ּּ ּוְלֶמְעּבַ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1511דף [ -ּ

ִמְלַקְדִמין ין וְגבוָרן ּכְ ִּנּסִ ּ בו ִאיּנון. ּּ ּּתָ ָלא ִסיוָעא ְדִאְתָחזו לֹון, ּ ּּבְ ּ ּ ין, ּ ָלא ְפִליָאן ְוִנּסִ , ּּבְ
ְדָרןֶּאָל ְלהו ִמְתּבַ ּא ּכֻ ּ נו, ּ ִמְסּכְ ְלהו ְלָאן ּבְ ּּכֻ ּ ִכּסוָפא, ּ א ּבְ ְּוָתבו ְלֵהיָכָלא ְדַמְלּכָ ּ ְוֵאיָמא , ּ

א ַעְרַבת לֹון   .ַּקִדיׁשָ

ִמְלַקְדִמין ָּחאבו ּכְ ִריך הוא. ּּ א ּבְ ָּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ִמְלַקְדִמין . ְּ ָרא ּכְ ַּאִפיק ְלַהאי ּבְ ּ ּ
ֲהֵדיהְוִא, ְּמֵהיָכֵליה יה ּבַ ּיּמֵ אן וְלָהְלָאה, ָאַמר. ּ ין , ִּמּכָ יׁשִ ָמה ּבִ לון ּכַ ִּאיָמא וְבָרה ִיְסּבְ ּ ּ

ֲחָדא ֶכם)ישעיה ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּכַ ְלָחה ִאּמְ ֵעיֶכם ׁשֻ ּ וְבִפׁשְ ִתיב. ּ דברים (, ְּוַעל ָדא ּכְ

ַא)ד ר ְלך וְמָצאוך ּכֹל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ּבְ ּצַ ּ ּבַ ּ ּ ָּ ַאֲחִרית ַהָיִמים. ֲּחִרית ַהָיִמיםָ ֶּאָלא . ַּמאי ּבְ
א ָּדא ִהיא ִאיָמא ַקִדיׁשָ ְּדִהיא ַאֲחִרית ַהָיִמים, ּ ָגלוָתא, ּ ל ָמה ְדַסְבלו ּבְ ה ַסְבלו ּכָ ְּוִעּמָ ּ ּ ּ ּ.  

ִתיוְבָתא ְּוִאילו ְיַהְדרון ּבְ ּ ּּ יׁש, ּ ֲּאִפילו ַחד ּבִ ב , ּוִּדיָעַבר ָעַלְייה, אֹו ַחד ַצֲעָרא, ּ ִאְתֲחׁשֵ
ִאלו ַסְבלו ּכָֹלא , ָּעַלְייהו ּּכְ ּּ ֵיים ִקיָצא,  ְוִאי ָלא)א ואי לאו סתים קיצא''ס(ּ ד ִיְסּתַ  )בישא(, ּכַ

ְּוָכל ָדִרין ִדיֵליה ּ א. ּ ָמה ְדָאַמר ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּ יב, ּ ִמיתות ַלּקֹוֶנה )ויקרא כה(, ִּדְכּתִ ּ ִלּצְ
ְלָיא ִמיְלָתא, ּל ָדאְוָכ. אֹותֹו ְלדֹורֹוָתיו ִתיוְבָתא ּתַ ּּבְ ּ י ִחָייא. ּ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ִרּבִ ּ .

ך לוָתא ִאְתְמׁשָ ְְוַעל ָדא ּגָ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ ֲּאָבל קוְדׁשָ ל ָמה ְדָחֵמי , ְּ ָרֵאל)א דלקא''נ( )א דמתא''ס(ּּכָ ַהאי ,  לֹון ְלִיׂשְ ּבְ
ין ְונוְקִמיןּוְבַהאי ַאֲחִרית, ַּאֲחִרית ַהָיִמים ּ ַהָיִמים ַיֲעִביד לֹון ִנּסִ יב, ּ  ְוָהָיה )'ישעיה ב(, ִּדְכּתִ

ית ְיָי ַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ֹראׁש ֶהָהִרים' ּּבְ ָּדא ַאְבָרָהם . ַמאן ֹראׁש ֶהָהִרים. ּבְ
א)ב''ב ע''רנ(, ָסָבא ֲהָנא ַרּבָ ֹּראׁש ְדֹכָלא,  ּכַ ּוְבִגין ְדִאיהו. ּ ּ ִיְהֶיה ָנכֹון , ּּכֹוס ִדְבָרָכה,  ֹראׁשּ

ֹראׁש ֶהָהִרים ַאר ֶהָהִרים, ָּדא ַאְבָרָהם ָסָבא, ּבְ ְִאְצְטִריך , ּּכֹוס ִדְבָרָכה. ַקְדָמָאה ִלׁשְ

יִמיָנא ָנא ּבִ א )ב''ב ע''רנ(. ְלֶמֱהֵוי ְמַתּקְ ָבעֹות)ב''ב ע''קי( ְוִנּשָׂ ְִאְצְטִריך ְלֶמהֵוי ָזִקיף .  ִמּגְ

יעוָרא ְדִאְקֵרי , ַּפּתֹוָראִמן  ּׁשִ ִריך הוא,  ֶזֶרת)א דאיהו''ס(ּ א ּבְ ְּלָבְרָכא ְלקוְדׁשָ ְּוָדא הוא , ְּ
ָבעֹות א ִמּגְ ָבעֹות ַמאי הוא. ְוִנּשָׂ יָנה. ִּמּגְ תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעֹוֵתיָה, ֶּאָלא ּבֵ ּוֵבין ּבְ יעוָרא , ּ ּׁשִ

ְּדֶזֶרת ִאיהו א ּכֹוס ִדְבָרָכה . ּ ָבעֹות ַוַדאיִּנׂשָ ָרא , ִּמּגְ ְּוַעל ָדא ָטָבא ִדיֵהא ֵליה ְלַהאי ּבְ ּ ּ
ַאֲחִרית ַהָיִמים ִאיהו, ּּבוְכָרא ּּבְ ּ.  

  ]א''צ ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ִפיר ָקַאָמְרּתְ ֲּאַמר ֵליה ׁשַ ַּהאי ְקָרא ַוַדאי ָהִכי הוא, ּ ֹראׁש ֶהָהִרים. ּ , ָּדא ְיִמיָנא, ּבְ
ּיהו ֹראׁש ֶהָהִרים ַוַדאיְּדִא, ַאְבָרָהם ָסָבא ָבעֹות. ּ א ִמּגְ יעוָרא ִדְגָבעֹות, ְוִנּשָׂ ִּמּשִׁ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ְּרעוֵתיה ִפיר ָקָאְמֵרת. ּ ל ַהּגֹוִים)ישעיה ב(. ְּוׁשַ , ֲּאַמר ֵליה. ַּמאי הוא. ּ ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ
ׁש ְדָפַלח ַעל ַפּתֹו ּמָ ים ְוׁשַ ים וְקַטּנִ ַּוֲאִפילו ָנׁשִ ּ ּ ּ ב ְדִאיהו ָלא ָאַכל, ָראּ ַּאף ַעל ּגַ ְִאְצְטִריך , ּ

ַמע ר ָנׁש)'א להריק ברכה לכוס דלא וכו''ס(. ּוְלֵמיָמר ָאֵמן, ְלִמׁשְ ֲאָנא ָלא , ּ ְדָלא ִיִיָמא ּבַ
ְּדָלא ִאְצְטִריְפָנא ְלִזּמון )א''צ ע''דף ק(ְוהֹוִאיל , ֲאָכִלית ַמע ְוָלא ֵאיָמא ָאֵמן, ּ . ָלא ֶאׁשְ

יהַהּכֹל ּ ַחָייִבין ּבֵ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1512דף [ -ּ

ל ַהּגֹוִים ָּדָבר ַאֵחר ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ ְצֹות, ּ ים וְקַטִנים ְפטוִרין ִמן ַהּמִ ב ְדָנׁשִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּּ ,
כֹוס ִדְבָרָכה ַהּכֹל ַחָייִבין ּּבְ ְלַבד ְדִיְנְדעון ְלַמאן ְמָבְרִכין, ּ ּּבִ ּ ל , ּ ְּוָדא ִהיא ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ

ֵקיהָאָת. ַהּגֹוִים י יֹוֵסי וְנׁשָ ּא ִרּבִ ִפיר ִמָלה ָדא, ּ ָמה ׁשַ ָּאַמר ּכַ ּ א, ּ   .ּוְמִתיָקא ְלִחּכָ

א ִאית ְלַדְייָקא ּתָ ׁש, ִּאי ַהאי ַאֲחִרית ַהָיִמים, ַהׁשְ ִּאיהו ּכֹוס ִדְבָרָכה ַמּמָ ית , ּ ַּמהו ַהר ּבֵ
ב ָהִכי', ְיָי ֹראׁש ֶהָהִריםְּוָהָיה ַאֲחִרית ַהָיִמים , ֲּהָוה ֵליה ְלִמְכּתַ ַאֲחִרית . ָנכֹון ִיְהֶיה ּבְ ַּמהו ּבְ

ית ְיָי ַּאֲחִרית ַהָיִמים ִאיהו ִאיָלָנא ּכָֹלא, ֲּאַמר ֵליה. 'ַּהָיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ּ יה , ּ ֵּמֵריׁשֵ
ְּדהוא ִאיָלָנא ְדטֹוב ָוָרע, ְּוַעד ֵסיֵפיה ּ ַאֲחִרית ַהָיִמים. ּ ְּוַאִפיק ַהר , ְּוָאָתא ְקָרא ְלָבְרָרא ּבְ

ית ְיָי ָלא ָרע', ּבֵ ית ְיָי. ָּדא טֹוב ּבְ ן חוָלָקא ְלִסְטָרא ַאֲחָרא' ַהר ּבֵ ּמָ ַּוַדאי ְדֵלית ּתַ ּ ְּדָהא , ּ
ית ְיָי ִריר ַהר ּבֵ ִּמּגֹו ִאיָלָנא ְדִאיהו ַאֲחִרית ַהָיִמים', ִאְתּבְ ּ ְּוָדא ִאיהו ּכֹוס ִדְבָרָכה. ּ ְּדִאיהו , ּ ּ

ֹראׁש   . ֶהָהִריםָנכֹון ּבְ

י יֹוֵסי ָאה ָאְרָחא ָדא, ָאַמר ִרּבִ ְּדָזֵכיָנא ְלַהאי ִמָלה, ַּזּכָ ְמַעת ָלה. ּ אן ׁשַ ֲּאַמר ֵליה ִמּמָ ּ .
ָאְרָחא, ֲּאַמר ֵליה ַמְעָנא ַוֲחֵמיָנא ֵליה ְלַרב ַהְמנוָנא ָסָבא, יֹוָמא ֲחָדא ֲהֵויָנא ָאִזיל ּבְ ּוׁשְ ּ ּ ,

ּ ְדֲהָוה ָד)א לרבי שמעון''נ( י ָאָחאּ יה, ִריׁש ְלַהאי ְקָרא ְלִרּבִ ַמְעָנא ַחֵדיָנא ּבֵ ְּוֵכיָון ְדׁשָ ּ ּ ,
ִאי ַכְנָפא ִדְלבוׁשָ א ֵליה ָצִריר ּבְ ּוְנִטיְרּנָ ּ ּ אי ְלָעְלִמין, ּ ַּוַדאי , ֲּאַמר ֵליה. ְּדָלא ִיְתֲעֵדי ִמּנַ

א ָדא ִּמָלה ַקִדיׁשָ ּ א ִאְתְנִה, ּ ִהירו ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ִּמּנְ ּ ּ ָאה ָדָרא. ירּ ְּדַקְייֵמי ָעְלָמא , ַּזּכָ
ַגֵויה, ְוַסְמכֹוי ְרָיין ּבְ ּׁשַ ָרא ֲחָדא ְדָלא ִיְתֲעֵדי ִמיָנך. ּ ִקׁשְ ִריַרת ְלַהאי ִמָלה ּבְ ְְוִאי ַאְנּתְ ּצְ ּ ּ .

ְתָלִתין ֲּאָנא ֶאְצרֹור ָלה ּבִ ִכיָסִאי, ּ ִרין ּבְ ִעין ִקׁשְ ַאְרּבְ . אי ְלָעְלִמיןְּדָלא ִיְתֲעֵדי ִמיּנַ, אֹו ּבְ
ה. )כאן חסר( ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ַּעל ַהִהיא ִמָלה ְדַאְחֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ ב , ּ ִגין ְדַאף ַעל ּגַ ּּבְ

ָכל ָדָרא ְוָדָרא ָרֵאל ָחִבין ָקֵמיה ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ֵעי ַמאן ְדֵייָמא ָעַלְייהו ַדְלטֹוִרין, ּ ָּלא ּבָ ּ . ְמָנָלן. ּ
ַע יב, ְמהֹוׁשֵ ר ְיָי)אהושע (, ִּדְכּתִ ִחַלת ִדּבֶ ּ ּתְ ַע' ּ הֹוׁשֵ ָּהא אוְקמוָה ִמָלה, ּבְ ּ הושע (ְּוַעל ָדא . ּ

חֹול ַהָים ְוגֹו)ב ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ְוָהָיה ִמְסָפר ּבְ אן. 'ּ ְרּכָ ה ּבִ ַכּמָ ִריך לֹון ּבְ ְוְבִגין ָדא ּבָ ּ ּ ,
א ִתיוְבּתָ ְּלָאַהְדָרא ּבְ י ֲאבוהֹון, ּּ ּוְלָאָתָבא לֹון ְלַגּבֵ ַמָיאּ ּ ְדִבׁשְ ן, ּ ּמָ ַעד , ְּוָלא ַאְעֵדי ִמּתַ

ִריך הוא ָמַחל ַעל חֹוַבְייהו א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוִאְתְנִקיאו ָקֵמיה, ְּ ּ.  

יה ִתיב ּבֵ ֵּאִלָיהו ָמה ּכְ ּ ַחת ֹרֶתם ֶאָחד ְוגֹו)מלכים א יט(, ּ ב ּתַ ּ ַוָיֹבא ַוֵיׁשֶ ָּאַמר ָמאֵריה ', ּ
ָתא ֲחָדא ׁשַ, ְּדָעְלָמא ָרֵאלִאּתְ ָמה, ְדַרת לֹון ְלִיׂשְ ּוְדבֹוָרה ׁשְ יב, ּ  ְוִהיא )שופטים ד(, ִּדְכּתִ

ַחת ּתֶֹמר ְדבֹוָרה ֶבת ּתַ ָּדא הוא ֹרֶתם. ּיֹוׁשֶ יב, ְּוָאַהְדַרת לֹון ְלמוַטב, ּ  ַעד )שופטים ה(, ִּדְכּתִ
י ְדבֹוָרה ְמּתִ ּקַ יַנְייהו. ּׁשַ   .ּו ְוָלא ָיִכיְלָנאְוַאְכָרִזית ָקַמְייה, ְּוָאָנא ָעאִלית ּבֵ

ִריך הוא, ַּעד ְדֲהָוה ָיִתיב א ּבְ ֵלי ָעֵליה קוְדׁשָ ִּאְתּגְ ּ ֲּאַמר ֵליה ַמה ְלך ֹפה ֵאִלָיהו, ְּ ּּ ָ ּ ,
ִרית י ַעל ּבְ ַקְדִמיָתא ָקא ֲהֵוית ְמַקְטְרָגא וְמַקּנֵ ַההוא , ּּבְ ית ָעַלי ּבְ ך ְדַקּנִ ּוִמְדָחֵמיָנא ּבָ ּ ּ ְּ

ִרית הַּנְטִלית ֵליה, ּבְ ְרעו ְדֹמׁשֶ ּ ּבִ ה , ְָוָיִהיְבָנא ָלך, ּ במדבר ( ֲהָוה ָאַמר )א''ב ע''רי(ַּעד ְדֹמׁשֶ

לֹום)כה ִריִתי ׁשָ א ְדִאיהו ִדיָלך.  ִהְנִני נֹוֵתן לֹו ֶאת ּבְ ּתָ ְַהׁשְ ּ ּ ְָלא ִאְתָחֵזי ָלך ְלַקְטְרָגא , ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1513דף [ -ּ

ק ִקנוָייך ִלי, ֲעלֹוי ּבַ ֲָהָוה ְלך ְלִמׁשְ ַקְדִמ, ָּ ָמה ּבְ ּיָתא ְדֲהָוה ִדיִליּכְ ַבְקָנא ֵליה ִליָדא , ּ ּׁשְ
  .ְוָלא ַקְטִריְגָנא ֲעלֹוי, ַאֲחָרא

ַָמה ְלך ֹפה ִרית ַקָייָמא. ַמאי ֹפה, ּ ְבָקא ִלי . ִּאיהו' ֶּפה ְיָי, ּּבְ ָעאת ְלׁשַ יָון ְדָלא ּבָ ּּכֵ
ְפוָמך ּ ֲאָתר ְדַההוא פוָמא, ּ ֵּיתוב ּבַ ּ ּ ָנן. ּּ ֲעָתא, ּתְ ַהִהיא ׁשַ ָזא , ּבְ יה ַההוא ְנַבְזּבְ ר ִמּנֵ ִּאְתַעּבָ ּ

ה ְּדָיַהב ֵליה ֹמׁשֶ יב, ִּדְתָנן. ּ ֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ְוגֹו)מלכים א יט(, ַּמאי ִדְכּתִ ְ ַוֵיֶלך ּבְ ַעד . 'ּ
ן. ַהר ָהֱאלִהים חֹוֵרָבה ּמָ ע ִמּתַ ֵעי, ְלִמְתּבַ ן ֲהָוה ּבָ ּמָ ִמְלַק. ְוִכי ִמּתַ ע ּכְ ֶּאָלא ְלִמְתּבַ , ְּדִמיןּ

ַהר ָהֱאלִהים ֵּמַההוא ְדָיִרית ּבְ ִרית ָדא, ּ ִּפְנָחס הוא ֵאִלָיהו. ּּבְ ּּ א ֲחָדא, ּ ַדְרּגָ ֲאַמר . ַּוַדאי ּבְ
ה אי, ֵּליה ֹמׁשֶ ָלא ִמּנַ ָרֵאל, ֵלית ַאְנּתְ ָיִכיל ְלַקּבְ ֶּאָלא ִזיל ְלַיּנֹוַקְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ּוֵמִאיּנון , ּ ּ

ְרָוח ְּוַכך הוא ָעִביד, ְֵבי ָלךְּוִאיּנון ַיֲה, ּתִ   .)חסר(. ְ

  ]ב''צ ע''דף ק -' בזוהר חלק [

ָרֵאל ָכל ָדָרא ְוָדָרא ְלִיׂשְ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָמה ִטיבו ָעִביד קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ א ֲחֵזי. ְּ ִתיב, ּתָ , ָמה ּכְ
ה ַאֲהֹרן וִמְרָים)מיכה ו( ַלח ְלָפְניך ֶאת ֹמׁשֶ ּ ָוֶאׁשְ ָמה ְנִביֵאי ֲה. ָ הְוָהא ּכַ דף (, וֹו ְלָבַתר ֹמׁשֶ

ע )ב''צ ע''ק ַע ְוֵאִלָיהו ְוֱאִליׁשָ ה ַאֲהֹרן ְוֶאְלָעָזר וִפְנָחס ְיהֹוׁשֻ ַלח ְלָפְניך ֶאת ֹמׁשֶ ָּוֶאׁשְ ּּ ָ ,
ֵעי ֵליה ַאר ַצִדיֵקי ַוֲחִסיֵדי ִמּבָ ה ׁשְ ְּוַכּמָ ָלָתא ֲאַמאי. ּ ִריך . ִּאֵלין ּתְ א ּבְ ְֶאָלא ָאַמר קוְדׁשָ ּ ּ

ַני, יַעּמִ, ּהוא רון ְלָכל ָטִבין ַדֲעָבִדית ְלכו, ּבָ ְדּכְ ֲּאַמאי ָלא ּתִ ּ ה , ּ ָדִרית ְלכו ְלֹמׁשֶ ְּדׁשַ ּ ּ
  .ַּאֲהֹרן וִמְרָים

ר ָוָדם ׂשָ א, ְָלֶמֶלך ּבָ ְּדִאית ֵליה ְמִדיְנּתָ ּ ה, ּ ַדר ְלַגּבָ ין ַרְבְרָבִנין, ּּגוְבִרין, ְּוׁשָ , ִּאַפְרּכִ
א הוּוְמ, ִּדיהֹון ְמַנֲהֵלי ַעּמָ ּוְבִדיַנְייהו, ַּעְייִנין ּבְ ּ ְמזֹוַנְייהו. ּ ַּמאן ִאְצְטִריך ְלֶמֱהֵוי ָזקוק ּבִ ּ ְ ,

ִמִלין ְדִיְצְטִרכון ּּבְ ּּ א. ּ א ִדְמִדיְנּתָ ָּלאו ַעּמָ הו, ּ ְרַחְייהו ִיְצְטָרכו ְלַעְייָנא ּבְ ַעל ּכָ ּּבַ ּ ּ ּוְלֵמיַהב , ּ
  .ְּלהו ְיָקָרא

ה ָדִרית ְלֹמׁשֶ ְּוָנִהיל ְלכו וְלָבַנְייכו ְוִלְבִעיַרְייכו, ְּייֵתי ָקַמְייכו ָמן ְלֵמיַכלִּאיהו ַא, ּׁשַ ּ ּ ּ ,
ִדיַנְייכו ַדל ּבְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ וְבָכל ָמה ְדִאְצְטִריך ְלכו)א במזונייכו''ס(, ּ ּ ָדִרית ְלַאֲהֹרן. ְּ ַאְייֵתי , ּׁשַ

ּ ֵהיָכִלין ַדֲעָנִני ְיָקר ְלֹחָפָאה ָעַלְייכ)א לכו ענני''ס( ַמְלִכין, ּוּ ַטֵלי ְיָקר. ּכְ ַּאְסֵחי ְלכו ּבְ ּ ,
יכֹון וִמְנֲעֵליכֹון ְּדָלא ִאְתַרְקבו ְלבוׁשֵ ּ ּ ָכל יֹוָמא, ּ י ּבְ ַּוֲהוו ִמְתַחְדׁשֵ ָדִרית ְלִמְרָים. ּ , ּׁשַ

ָקָאה ְלכו יָרא ְלַאׁשְ ִתיתון ַאּתון וְבִעיְרכֹון, ַּאְייִתיָאת ּבֵ ְּוׁשָ ּ ִּאיּנון ָיַהבו ְלכֹון. ּ ּוִמִדֵלהֹון , ּ ּ
ִתיתון ָּאַכְלּתון ְוׁשָ חוָפָאה ִדיָקר ִדְלהֹון, ּ ִּוְיִתיְבּתון ּבְ ּ ּ ּוִמִדְלכֹון ָלא ָיַהְבּתון לֹון. ּּ ּ , ְולא עֹוד. ּ

ְדלו ֲעֵליכֹון ּתַ ֶּאָלא ְדִאׁשְ ּ ּ ְּוַנְטלו ַעל ַצָואֵריהֹון ָמטוְלכֹון, ּ ְדִפין לֹון, ּ ַּוֲהִויתון ְמָחְרִפין וְמּגַ ּ.  

י יֹוֵסיָא ִריך הוא, ַמר ִרּבִ א ּבְ קוְדׁשָ נֹוי ּכְ א ַרֲחָמן ַעל ּבְ ָּלאו ֲהָוה ַאּבָ ּוְקָרא הוא , ְּ ּ
יב ּ ֹלא ָנַפל ָדָבר ֶאָחד ִמּכֹל ְדָברֹו ַהטֹוב ְוגֹו)מלכים א ח(, ִּדְכּתִ ּ א ֲחֵזי ַרְחָמנו ִדיֵליה. 'ּ ּּתָ ּ ּ ,

ִּאלו ָאַמר ֹלא ָנַפל ָדָבר ֶאָחד ִמּכֹל ְד ּ ּ ירּ ֵרי, ָברֹו ְוָלא ַיּתִ ֲאָבל . ֹּנַח ְלָעְלָמא ְדָלא ִאְתּבְ
ִּמְדָאַמר ִמּכֹל ְדָברֹו ַהטֹוב ּ יׁש ַלֲאחֹוָרא, ּ ד, ְּוַאִפיק ּבִ ֵעי ְלֶמְעּבַ ְּדָהא ִמָלה ְדִביׁש ָלא ּבָ ּּ.  
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ב ְדַאְגִזים ְדרֹוֵעי, ְּוָאִרים ְרצוָעה, ְּוַאף ַעל ּגַ ָקָפת ּבִ ְוָקם , ּה ְיִמיָנאָאָתאת ִאָמא ְוִאּתָ
ִקיוֵמיה ְּרצוָעה ּבְ ּ א, ּּ ְרַווְייהו, ְוָלא ִאְתַעִביד, ְוָלא ָנִחית ְלַתּתָ ִגין ִדְבֵעיָטא ֲחָדא ֲהוֹו ּתַ ּּבְ ּ ,

ִּאיהו ְדַאְגִזים ְיִמיֵניה, ּ ְּוִאיהו ַדֲאִחיַדת ּבִ ּ ּ.  

יָמא ְמָנָלן ְלָיא. ְוִאי ּתֵ ִאְתּגַ ָלה ְדִאיִהי ּבְ ִּמּמִ ךִּדְכּתִ, ּּ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ָיב ֵלך ֵרד ּכִ ֵרי , ְ ׂשָ
ה ְדָלא ֲהָוה ָיַדע ָאְרָחא ְדִאָמא, ְּלָאָרָמא ְרצוָעה ּוֹמׁשֶ ּ ִתיק, ּ ִריך . ׁשָ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ְּכֵ ּ ּ

ך ְהוא ּכַ יָחה ִלי, ַּאְנִקיד ֵליה, ּ ה ַהּנִ יה ְוָאַמר ְוַעּתָ ּוָבַטׁש ּבֵ ּ ה, ּ יׁש ֹמׁשֶ ְוָאִחיד , ִּמָיד ַאְרּגִ
ִריך הוא א ּבְ ְדרֹוֵעיה ְדקוְדׁשָ ּּבִ ּ ּ יב ְזכֹור ְלַאְבָרָהם, ְּ ָּדא ְדרֹוֵעיה ְיִמיָנא, ִּדְכּתִ ך , ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

  .ָּלא ָנִחית ְרצוָעה

יָמא א, ְוִאי ּתֵ ְרצוָעה ְדַמְלּכָ יָלה ְלַאֲחָדא ּבִ ִּאָמא ְדִאיִהי ְרּגִ ּ ְבַקת ִמָלה , ָאן ֲהַות, ּ ְּדׁשַ ּ
ִריָרא ְדִמָלה. הְלֹמׁשֶ ִאיְלָנא ַוֲאֵמיָנא ְוָהא ָלא ְיַדְעָנא ּבְ ּׁשָ ַּעד ְדְנֱהֵוי ָקֵמיה ְדבוִציָנא , ּ ּ ּ ּ

א ְמעֹון. ַּקִדיׁשָ י ׁשִ ד ָאתו ְלָקֵמיה ְדַרּבִ ּּכַ ּ ַאְנַפְייהו ִסיָמן, ּ ָּחָמא ּבְ ין. ּ ֵני ַקִדיׁשִ ָּאַמר עולו ּבְ ּ ּ ,
א ּעולו ְרִחיִמין ְדַמְלּכָ ּ ּלו ְרִחיִמין ִדיִליּעו, ּ ִאֵלין, ּ ּעולו ְרִחיִמין ִאֵלין ּבְ ּ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ל ִאֵלין ַחְבַרָייא, ְּדָאַמר ִרּבִ ּּכָ ְּדָלא ְרִחיִמין ִאֵלין ְלִאֵלין, ּ ּ ָלקו ֵמָעְלָמא , ּ ִּאְסּתָ
ְמעֹון, ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו י ׁשִ יֹומֹוי ְדַרּבִ ּּכֹל ַחְבַרָייא ּבְ ְּרִחימו ְד, ּ א ְורוָחא ֲהָוה ּ ַּנְפׁשָ

יַנְייהו ְלָייא ֲהָוה, ּּבֵ ִאְתּגַ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ ָדָרא ְדִרּבִ ך ּבְ ִגין ּכָ ּוּבְ ּ ְמעֹון, ְּ י ׁשִ ל , ְּדֲהָוה ָאַמר ִרּבִ ּכָ
ַּחְבַרָייא ְדָלא ַרֲחִמין ִאֵלין ְלִאֵלין ּ ּ ר, ּ ֹאַרח ֵמיׁשָ ְרִמין ְדָלא ִליַהך ּבְ ְּגַ ּ ְפִגימו ְּועֹוד ְדַעְבִדין. ּ ּ

ה ה, ּּבָ ְּדָהא אֹוַרְייָתא ְרִחימו ְוַאֲחָוה וְקׁשֹוט ִאית ּבָ ּ ּ ִיְצָחק , ַאְבָרָהם ָרִחים ְלִיְצָחק. ּ
ָדא, ְלַאְבָרָהם ָקן ָדא ּבְ יה, ִּמְתַחּבְ ְרַווְייהו ֲאִחיָדן ּבֵ ַּיֲעֹקב ּתַ ְרִחימו, ּ ָיֲהִבין , ּוְבַאֲחָוה, ּּבִ

ָדא ּרוַחְייהו ָדא ּבְ ּ ַההוא דוְגָמא ִאְצְטִריכוַחְב. ּ ַּרָייא ּכְ ּ ּ ּ ד ְפִגימו, ּ ְּוָלא ְלֶמְעּבַ ּ.  

 ] בשנה136יום [סדר הלימוד ליום יח שבט 
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ַאְנַפְייהו יָון ְדָחָמא ִסיָמן ּבְ ּּכֵ ָרא ַעל . ְוָאַמר לֹון ָהִכי, ּּ ָּאְמרו ֵליה ַוַדאי רוַח ְנבוָאה ׁשָ ּ ּ ּ ּ
אּּבוִצי ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ָלן ְלִמְנַדע, ָּנא ַקִדיׁשָ ְמעֹון ְוָאַמר. ְ י ׁשִ ָכה ִרּבִ ַּחד ִמָלה ֵמִאיּנון , ּבָ ּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ א ְדּגִ ִּמִלין ִדְלִחיׁשו ִלי ִמּגֹו ֵריׁש ְמִתיְבּתָ ּ ּ ּ ְלָיא ִמָלה ָדא , ּ ִאְתּגַ ְּדָלא ָאְמרו ּבְ ּ ּּ ּ
אי, ַני ְרִחיָמאיְּוֵאיָמא ְלכו ּבָ, ִסְתָרא ִאיִהי ַני ְרִחיִמין ְדַנְפׁשָ ֲּאַמרו ִלי , ָמה ַאֲעִביד, ּּבָ

א ְלִחיׁשָ ְלָייא, ּבִ ִאְתּגַ ַאְנִפין. ַוֲאָנא ֵאיָמא ּבְ ּוְלִזְמָנא ְדֶנחֵמי ַאְנִפין ּבְ ּ ּ ל  )א''א ע''דף קצ(, ּ ּכָ
ָדא כון ּבְ ּמְ ַּאְנִפין ִיְסּתַ ּ.  

ַני ּחֹוָבא ְדָעְבדו . ּבָ א ִדְלַבר )ערב רב(ּ א. ַּעּמָ א ַקִדיׁשָ יה ַעּמָ פו ּבֵ ּתָ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ א , ּ ִאּמָ ּבְ
ה ָלנו ֱאלִהים, ָּחאבו יב קום ֲעׂשֵ ִּדְכּתִ ּ ָרֵאל ָדא. ֱּאֹלִהים ַוַדאי, ּ בֹוד ִיׂשְ ְרָיא , ּּכְ ִּאיהו ְדׁשַ ּ

ִנין א ַעל ּבְ ִאּמָ יב, ָּעַלְייהו ּכְ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ַתְבִנית ּ ַוָי)תהלים קו(, ּ בֹוָדם ּבְ ִּמירו ֶאת ּכְ
ָרֵאל. ׁשֹור בֹוָדם ְדִיׂשְ ָּדא ּכְ א ִדְלהֹון, ּ יב. ִּאּמָ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ָלה ָכבֹוד)שמואל א ד(, ּ .  ּגָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1515דף [ -ּ

הֹון ָגלוָתא ִעּמְ א ְדִאְתְגֵלי ּבְ ִכיְנּתָ ְּדָגְרמו ִלׁשְ ּ ּ בֹוָדם. ּ ְּוַעל ָדא ַוָיִמירו ֶאת ּכְ ָמה, ּּ ַתְבִנ. ּבְ ית ּבְ
  .ׁשֹור

ָּהָכא ִאיהו ָרָזא ְדִמָלה ּ א ֲחֵזי, ּ ָמִרים ְדַחְמָרא, ּתָ א ּגֹו ׁשְ ין, ְּלַתּתָ יׁשִ ּדוְרְדָיין ּבִ ָנַפק , ּ
ָרָזא ִדיוְקָנא ְדָאָדם, ַמִזיָקא ַקְדָמָאה, ְמַקְטְרָגא, ַּחד ִעְרעוָרא ְּוִאיהו ּבְ ּ ּ ד ָקִריב ְלגֹו . ּּ ּכַ

א יָון ְדִאְתֲעָבר. ֻקְדׁשָ ןּּכֵ ּמָ א,  ִמּתַ א ְלַתּתָ א. ּוָבֵעי ְלַנְחּתָ ְלבוׁשָ א ּבִ ׁשָ ֵעי ְלִאְתַלּבְ ְלַנְזָקא , ּּבָ
ְּוָנִחית הוא וְרִתיכֹוי. ָעְלָמא א . ּ ּוְלבוׁשָ ְבִנית ׁשֹור, ּ ַקְדָמָאה ְדָקא ָנִקיט)ב''ג ע''קצ(ּ , ּתַ

ִּדיוְקָנא ְדׁשֹור ּ ִזיִקין ֵמִאיּנון ַאְרּבַ, ּּ ע . ּׁשֹור ִאיהו, עְּוַקְדָמָאה ַלּנְ  )א''ח ע''קי(ְּוִאיּנון ַאְרּבַ
ר ׁשֹור. ָאבֹות ְלַנְזָקא ָעְלָמא ָלָתא ְדָאבֹות ְנִזיִקין ּבַ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ְלהו ִדיֵליה, ּ ּּכֻ ּ ּ ְּוַעל ָדא , ּ

ִתיב ַתְבִנית ׁשֹור, ּכְ בֹוָדם ּבְ ַּוָיִמירו ֶאת ּכְ ּ.  

ב יָנן ּבֵ. ַּמהו אֹוֵכל ֵעׂשֶ ָרא ְדִמָלה. ּיהָּהא ַדְרׁשִ ֲּאָבל ִעּקָ ְבָעה ִזיֵני , ּ ְמִצית ְדֶלֶחם ְוׁשִ ִּמּתַ
הו חוָלָקא, ָּדָגן ֵּלית ֵליה ּבְ ּ ך. ּ ְוְבִגיֵני ּכַ ן, ּ ּמָ ְּוָלא ֵיאֹות ָלה ְלֶמהֵוי , ִאיָמא ָלא ֲהַות ּתַ
ן ּמָ א ֲהָוה ָיַדע ָרֲחָמנו ְדִאָמא ְוָאְרָחא ִדיָלה. ּתַ ּוְבִגין ְדַאּבָ ּ ּ ּ ּ ה, ּ ִני ְרִחיָמאי, ָאַמר ְלֹמׁשֶ , ּבְ

ִדיר ָדא ּתָ ַתְרַווְייהו ּבְ ְלִחיׁשו. ֵּעיָטא ּבְ ְּוָדא הוא ִדְלִחיׁשו ִלי ּבִ ּ ּ ְּדָלא ֲחֵזי ְלַגָלָאה, ּ ָרא , ּ ִּדּבְ
ְקַנת, ָּלא ִיְנַדע ְּוֶיְחֵמי ְדָהא ְרצוָעה ִאְתּתַ ִדיר, ּ ֵעיָטא ָד. ְוִיְדַחל ּתָ ְרַוְייהו ּבְ ֲּאָבל ּתַ , אּ

  .ּוְבֵעיָטא ֲחָדא

ִתיב  א ֲחֵזי ּכְ ה)שמות לכ(ּתָ ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ ַמאן . ִּאיּנון ֵעֶרב ַרב. ַמאן ָהָעם. ּ ַוַיְרא ָהָעם ּכִ
ים ְוַכְפּתֹוִרים ְותוַגְרִמים ֲהוֹו. ֵעֶרב ַרב ְּוִכי לוִדים ְוכוׁשִ ּ ּ ַוֲהֹלא , ְּדָקָראן לֹון ֵעֶרב ַרב, ּ

יִאין, ְּצַרִים ַנְטלוּוִמּמִ, ִּמְצִרִיים ֲהוֹו ין ַסּגִ ְּוִאלו ֲהוֹו ִעְרּבוְבָיא ְדַעּמִ ּ ּ ָּהִכי ֲהָוה ֵליה , ּ
ב ם ְלִפי ִעְרּבוְבָיא ִדְלהֹון, ְלִמְכּתַ ֵּעֶרב ַרב ָעלו ִאּתָ ּ ּ.  

ם)שמות יב(ֶּאָלא  א ַחד ֲהָוה.  ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ ן ַחד, ַעּמָ י , ְוִליׁשָ ל ֲחָרׁשֵ ֲאָבל ּכָ
ְּוָכל ַחְרטוֵמי ִדְלהֹון ֲהוֹו, םִמְצַרִי הו, ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ י ִמְצַרִים)שמות ז(, ּ ם ֵהם ַחְרטוּמֵ ּ ַוַיֲעׂשו ּגַ ּ ּ .

ִריך הוא א ּבְ ְּדָבעו ְלֵמיָקם ָלֳקֵבל ְפִליָאן ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ה , ּ ין וְפִליָאן ְדֲעַבד ֹמׁשֶ יָון ְדָחמו ִנּסִ ּּכֵ ּ ּ ּ
ִמְצַרִים הָּאַהְדרו ְלַגּבֵ, ּבְ ה. י ֹמׁשֶ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ל לֹון, ְּ ַקּבֵ . ָלא ּתְ

ה ָּמאֵריה ְדָעְלָמא, ָאַמר ֹמׁשֶ א ִדיָלך, ּ בוְרּתָ יָון ְדָחמו ּגְ ְּכֵ ּ ּ ּ ְייָרא, ּ ָעאן ְלִאְתּגַ ֶּיחמון . ּּבָ
ָכל יֹוָמא ך ּבְ בוְרּתָ ְּגְ ר ִמָנך, ּ ְְוִיְנְדעון ְדֵלית ֱאָלָהא ּבַ ּ ּ ה.ּ ל לֹון ֹמׁשֶ   . ְוַקּבִ

ין ְדִמְצַרִים ֲהוֹו. ֲאַמאי ָקָרא לֹון ֵעֶרב ַרב ל ֲחָרׁשִ ֶּאָלא ּכָ יהֹון , ּ  )א''ד ע''בלק קצ(ּוְבֵריׁשֵ
דף ' אמרו המגיהים אולי אלו הם יוחני וממרא שנזכרו בשמות רבה פרשת ט(יֹונֹוס 

 )יס לעפרייםא אמרו יוחני וממרא אל משה תבן אתה מכנ''ג שורה ל''ב ע''ע
רוס ְּוִיְמּבְ ְייהו, ּ ִדיר ֲחָרׁשַ י ְדיֹוָמא ֲהוֹו ַעְבֵדי ּתָ ֲעּתֵ ּוְבׁשַ ּ ין ִעָלִאין. ּ ְּוָכל ִאֵלין ֲחָרׁשִ ֲהוֹו , ּ

א ְמׁשָ י ָנֵטי ׁשִ ֵלי ִמּכִ ּכְ עֹות וֶמְחָצה, ִמְסּתַ ית ׁשָ ירוָתא ְדׁשִ ִּמּשֵׁ ּ ע , ּ ירוָתא ְדֵתׁשַ ַּעד ׁשֵ ּ
ְּדַהְיינו. ּוֶמְחָצה ין ְזִעיִרין.  ֵעֶרב ַרְבְרָבאּ ל ִאיּנון ֲחָרׁשִ ע וֶמְחָצה, ּּכָ ירוָתא ְדֵתׁשַ ִּמּשֵׁ ּ ַעד , ּ

ַּפְלגות ֵליְלָיא ּ.  
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  ]ב''א ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ִּאיּנון ִעָלִאין ִדְבהו ּ א, ּּ ְמׁשָ י ָנֵטי ׁשִ ֵלי ִמּכִ ּכְ ע ְמָאה . ֲהוֹו ִמְסּתַ ׁשַ ָראן ּתְ ֵדין ׁשָ ְּדָהא ּכְ
יןְוִת ִעין ַוֲחֵמׁש ַדְרּגִ ְטָטא ַעל טוֵרי ָחׁשוך, ּׁשְ ְִלְמׁשַ ּ ּ ְּורוָחא ִדְלהֹון. ּ  )א''א ע''בלק קצ(ֲהָוה , ּ

ין  ל ִאיּנון ֲחָרׁשִ ְטָטא ַעל ּכָ ְּמׁשַ ְייהו)א דרגין''נ(ּ ַחְרׁשַ ל ַמה ְדִאיּנון , ְּוִאֵלין ֲהוֹו ַעְבֵדי. ּ ּבְ ּּכָ ּ
ָעאן ִאֵלין ֲהָוהַּעד ְדָכל ִמְצָרֵאי ָר. ּבָ ְּחָצנו ִדְלהֹון ּבְ ּ ִגין ְדִאית . ְוָקָראן לֹון ֵעֶרב ַרב. ּ ּּבְ

עֹות , ֵעֶרב ְזֵעיָרא ע ׁשָ ׁשַ א )ב''א ע''דף קצ(ִמּתְ ּוֶמֱחָצה וְלַתּתָ ּוְתֵרי . ָּדא ֵעֶרב ְזֵעיָרא, ּ
ם, ַּעְרֵבי ִאיּנון   .ְּוַעל ָדא ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאּתָ

י, ֹוןְּוָחְכְמָתא ִדְלה י ְדיֹוָמא. ֲהָוה ַסּגִ ְעּתֵ ׁשַ לו ּבְ ּכָ ְּוִאיּנון ִאְסּתָ ּ א , ּ ַדְרּגָ לו ּבְ ּכָ ְּוִאְסּתָ
ה ה, ְּדֹמׁשֶ ׁש ֹמׁשֶ ׁשֵ ָכל ִסְטִרין ּבְ ְּוָחמו ְדָהא ּבְ י ַקְדָמִאין ְדיֹוָמא: ּ ְעּתֵ ׁש ׁשַ ׁשֵ ְּדִאיּנון ָלא , ּּבְ ּ

הו ְלָטָאה ּבְ ַּיְכִלין ְלׁשַ יה )תא בגין שי''נ(, ּ ין ִעָלִאין ְדַאְחִדיָנן ּבֵ ית ַדְרּגִ ׁשִ ּ ּבְ א דאחיד ''נ(ּּ

ית ֲהָוה.)בהו ׁשִ ית, ּ וְבָכל ִסְטִרין ּבְ ּוְבִעְטִרין ְדִאֵלין ׁשִ ּ ין ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר, ּ יב , ֲהָוה ַזּמִ ִּדְכּתִ
ה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהר ׁש ֹמׁשֶ י ֹבׁשֵ   .ּכִ

ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ִּמַיד ַוִיּקָ דהכי תנינן דבההיא שעתא דנחית משה וקביל (, ּ
ואפילו מגילת . אורייתא בלחודוי כללא דכל ישראל ואיהו קביל אורייתא בעלמא

מאי וקבל אלא . וקבלו היהודים מבעי ליה.  וקבל היהודים)'אסתר ט(אסתר דכתיב 
.  ֲאַמאי ַעל ַאֲהֹרן)ויקהל העם על אהךן. דא משה דאיהו היהודים כללא דיהודאי

ִסְטָרא ִדיִמיָנא ְלָלא ּבְ ִגין ְלִאְתּכַ ּּבְ יה, ּ עו ִמּנֵ ָמאָלא ּבָ ְּדָהא ִאיּנון ׂשְ ּ ּ ִליל , ּ ּוְבִגין ְדִלֱהֵוי ּכָ ּ
יִמיָנא ָנׁשו ַעל ַאֲהֹרן, ּבִ ה ָלנו ֱאלִהים, ִּאְתּכְ ַּויֹאְמרו ֵאָליו קום ֲעׂשֵ ּ ּ אלהים ודאי בעו (. ּ

אלא אלהים שית .  מאי אשר ילכו.אשר ילכו אשר ילך מבעי ליה. סטר שמאלא
דאי .  כלהו בסטר שמאלא דאלהים שית אינון)א ששת ימי המעשה''ד(דרגא אינון 

  .)ההוא אלהים עילאה לא עאל בכללא. תימא דהא שבע אינון

א ֲחֵזי ִמְצַרִים, ּתָ ה ּבְ ל ִזְמָנא ְדֲהָוה ֹמׁשֶ ָמא ֶדֱאֹלִהים ָלא ָדִכיר, ּּכָ ּׁשְ ָמא ַדְי, ּ ֶּאָלא ׁשְ ', ָיּ
ִגין ְדָלא ְיֵהא ּתוְקָפא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָיא ֵליה ְלַפְרֹעה ּבְ ְּוַעל ָדא ַקׁשְ ּ ּ ּ ַקף , ּּ ְוָלא ִיְתּתָ

ָעְלָמא עו ַהִהיא ִמָלה. ּבְ א ּבָ ּתָ ַּהׁשְ ה ָלנו ֱאלִהים, ּ ְּוַהְיינו קום ֲעׂשֵ ּ ָּלנו ַדְייָקא. ּ ְּדֲאָנן , ּ
א, ָּפא ִסְטָרא ִדיָלןְלַתּקְ, ְּצִריִכין ְלַהאי ִמָלה ּתָ ְּדֲהָוה ִאְתַדְחָיא ַעד ַהׁשְ ּ.  

ר ֵיְלכו ְלָפִנינו ֲּאׁשֶ ֶּאָלא ָהִכי ָאְמרו. ַּמאי ָאְמרו. ּ ָרֵאל, ּ ֲּחֵמיָנן ְדַאּתון ִיׂשְ ל טוב , ּ ּּכָ
ְּוָכל ְיָקר ְדָעְלָמא ְלכו ִּדְלכו. ַּוֲאָנן ַדְחָיין ְלַבר, ּ ּאוף . ְפֵניֶהם יֹוָמםְהֹוֵלך ִל'  ַוְיָי)שמות יג(, ּ

ר ֵיְלכו ְלָפֵנינו ָּהִכי ֱאלִהים ֲאׁשֶ ָמה ְדָאִזיל ָקַמְייכו ְיָי, ּ ּּכְ ְּדָהא ְרׁשו ִאית ְלִסְטָרא ִדיָלן . 'ּ ּ ּ
ְּלֵמַהך אוף ָהִכי ְלָקָמָנא   .ִּאי ַנְזִמין ֵליה עֹוָבָדא, ְ

א ֲחֵזי ָרא, ּתָ ַמְדּבְ ל ֲעָנֵני ְיָקר ְדָאְזלו ּבְ ּּכָ ָרֵאל ָלא, ּ ּ ֲהוֹו ַחְפָיין ֶאָלא ִלְבִני ִיׂשְ
ְּוַההוא ֲעָנָנא ִדיָקר. ְּלחֹוַדְייהו יב ַוְיָי, ּ ְּוִאֵלין . ַּאְזָלא ְלָקַמְייהו, ְהֹוֵלך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם' ִּדְכּתִ
ִעיֵרי ָעאִנין ְותֹוִרין, ֵעֶרב ַרב ְרָייָתא, ְּוָכל ִאיּנון ּבְ ֲּהוֹו ַאְזלו ְלַבר ִמַמׁשִ . ַבְתַרְייָתאְל, ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1517דף [ -ּ

א ֲחֵזי ָרא, ְוּתָ ַמְדּבְ ָרֵאל ּבְ ִנין ְדָקא ָאְזלו ִיׂשְ ִעין ׁשְ ל ִאיּנון ַאְרּבְ ּּכָ ּ ּׁשום ִלְכלוָכא ְוִטּנוָפא , ּ ּ ּ
ב ְלַבר ֲהוֹו. ָלא ֲהָוה ּגֹו ֲעָנִני ְלגֹו ְּוַעל ָדא ָעאֵני ְותֹוֵרי ַדֲהוֹו ָאְכֵלי ֵעׂשֶ ְּוָכל ִאיּנון , ּ

  .ְּדַנְטֵרי לֹון

י ֶאְלָעָזר א, ָאַמר ִרּבִ א, ַאּבָ ֲּאַמר ֵליה . ִּאי ָהִכי ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ָלא ֲהוֹו ַאְכֵלי ִמן ַמּנָ
ַּוַדאי ָהִכי הוא ָרֵאל. ּ ֶּאָלא ָמה ְדָיֲהִבין לֹון ִיׂשְ ַמאן ְדָיִהיב ְלַעְבֵדיה, ּ ּּכְ ה ֲהוֹו ַאְכֵלי. ּ . ּוִמּמַ

ְמִצית ַאר ִמּבָ, ִמּתַ ּתְ ּ וְבֵני )שמות טז(, ּוְקָרא ַאְכִריז ְוָאַמר. ְּפסֹוֶלת, ַתר ֵריַחָיאָּמה ְדִאׁשְ
ָנה ִעים ׁשָ ן ַאְרּבָ ָרֵאל ָאְכלו ֶאת ַהּמָ ָרֵאל. ִּיׂשְ ֵני ִיׂשְ ָרֵאל . ְוָלא ַאֲחָרא, ּבְ ַּוִיְראו ְבִני ִיׂשְ ּ

ַּויֹאְמרו ָמן הוא ּ ַאר ֵעֶרב ַרב, ּ   .ּיַנְייהוַּדֲהוֹו ּבֵ, ָעאִני ְותֹוֵרי, ְוָלא ׁשְ

א ּתָ א ָקמו וָבעו עֹוָבָדא, ַעד ַהׁשְ ּתָ ְפָיין ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ְוַהׁשְ ֲּהוֹו ִאְתּכַ ּ ּ ְקָפא , ּ ְלַאּתָ
א ֲחָדא, ָּאְמרו. ְלִסְטָרא ַאֲחָרא ָלָנא ַעּמָ כֹון, ּאֹו ְנֵהא ּכֻ ְכָלָלא ִעּמְ אֹו ְיֵהא ָלן , ְוֶנֱהֵוי ּבִ

ְַמאן ְדֵיַהך ָקָמָנא ּ ָמה ְד, ּ ְֵיַהך ֱאָלֲהכֹון ָקֵמיכֹוןּּכְ לֹום ְדִאֵלין , ָאַמר ַאֲהֹרן. ּ ַּחס ְוׁשָ ּ
א א ַקִדיׁשָ ַעּמָ פון ּבְ ּתְ ּתַ ִּיׁשְ ָלָלא ֲחָדא, ּ א , ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ּכְ ַעּמָ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ְּוָלא ִיְתָעְרבון ַעּמָ ּ

ָלָלא ֲחָדא, ָּדא א לֹון ִמּגֹו ַע, ּכְ ֶּאָלא ָטב ִאיהו ְלַאְפְרׁשָ אּ א ַקִדיׁשָ ה, ּּמָ   .ַּעד ְדֵייֵתי ֹמׁשֶ
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ָוון א, ְוַאֲהֹרן ְלָטב ִאְתּכְ ִלּבָ ֲהַדְייהו ּבְ פו ּבַ ּתָ ּתָ ָרֵאל ְדִאׁשְ יִאין ֲהוֹו ִמִיׂשְ ֶּאָלא ַסּגִ ּ ּ ּוְבִגין . ּ
ך ה, ְּכַ ד ָאָתא ֹמׁשֶ ָנא ְלַעּמָ, ּכַ ִּאְצְטִריך ְלָבְרָרא וְלַלּבְ א ֵמַההוא חֹוָבאְ ּא ַקִדיׁשָ ֵקי , ּ ְוַאׁשְ

ְקיו ִרירו , ּלֹון ׁשַ ַּעד ְדִאְתּבְ ַלל )א''ב ע''דף קצ(ּ הו ְפסֹוֶלת ּכְ ַאר ּבְ ּתְ ְלהו ְוָלא ִאׁשְ ּּכֻ ּ ּ ּ.  

ּ ָפֲרקו ִנְזֵמי ַהָזָהב)שמות לב(, ָאַמר לֹון ַאֲהֹרן ּ ֶּאָלא . ְּוִכי ָלא ֲהָוה לֹון ַדֲהָבא ַאֲחָרא, ּ
ְייהו, ֲהֹרןָאַמר ַא ְבַנְייהו וְבָנׁשַ עֹוד ְדִאית לֹון ְקָטָטה ּבִ ּּבְ ּ ּ בון, ּ ה, ִּיְתַעּכְ ך ֵייֵתי ֹמׁשֶ ְוֵבין ּכַ ּ .
א ֲחֵזי ר ַהַחי, ּתָ ְבׂשַ ַפַחת ּבִ ּסַ ָרֵאל ּכְ ִרים ְלִיׂשְ ים ּגֵ ֵניָנן ָקׁשִ ן ִאֵלין, ּּתָ ּכֵ ל ׁשֶ ְּדָלא ֲהוֹו , ּּכָ

ְדָקא ֵיאֹות ִרים ּכְ ּון ָמה ָעְבדוִאיּנ. ּגֵ ָאְזֵניֶהם. ּ ר ּבְ ל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאׁשֶ ַּוִיְתָפַרקו ּכָ ּ ּ ּ .
ן ּמָ ְזֵמיהֹון ּתַ ָמה ַאְלֵפי ְוִרְבָוון ֲהוֹו ִמּנִ   .ּכַ

ִתיב ֶחֶרט ְוגֹו, ַמה ּכְ ח ִמָיָדם ַוָיַצר אֹותֹו ּבַ ַּוִיּקַ ּ ר. 'ּ ּמַ ֵרין , ַאֲהֹרן ָלא ִאְסּתָ ֵּמִאיּנון ּתְ
יהֹון ְדַההוא ֵעֶרב ַרב, יִמיןַחּכִ ֵריׁשֵ ַּדֲהוֹו ּבְ ּ ְייהו ֲהָוה ָקֵמיה. ּ ַּחד ִמּנַ ְוַאֲחָרא ֲהָוה ָעִביד , ּ

ַחְרׁשֹוי ֲחָדא. ּבְ יָון ְדַתְרַווְייהו ִאְתָייֲעטו ּכַ ּּכֵ ּ ַּנְטלו ַהִהיא ַדֲהָבא, ּ יָדא )חד(, ּ י ּבִ ִליׁשֵ ֵרין ׁשְ  ּתְ
יָדא ְד, ְּדַחד ִליׁש ּבִ ּוׁשְ א. ַאֲחָראּ ַההוא ִזיָנא ְדַחְרׁשָ ִגין ְדָהִכי ִאְצְטִריך ּבְ ּּבְ ּ ְּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ָכה ַרּבִ א, ּבָ א, ָּאַמר ִאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ יָחא ֶדֱאָלָהא ַרּבָ ֲחִסידוָתך , ַּאֲהֹרן ְמׁשִ ְּבַ ּ
א א ַקִדיׁשָ ָמה ֵמַעּמָ ַּנְפלו ּכַ ָרא. ּ ּמְ ַּמהו ֲעַבדו. ְוַאְנּתְ ָלא ֲהֵוית ָיַדע ְלִאְסּתַ ית . ּ ד ָמטו ׁשִ ּּכַ

ין ֲעּתִ ַמְתְקָלא, ׁשַ ַּנְטלו ַההוא ַדֲהָבא ְדָפִריקו ֵמאוְדֵניהֹון, ְויֹוָמא ֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ ּ . ַמאי ַטְעָמא. ּ
א ד ַחְרׁשָ ִגין ְדַמאן ְדִאְצְטִריך ְלֶמְעּבַ ְּבְ ּ ֵעי ְלֵמיַחס ֵעינֹוי ַעל ָממֹוָנא, ּ ְּוִאיּנון . ָלא ּבָ

ִבין, ֲּעָתא ַקָייָמא ָלןׁשַ, ַאְמִרי ֲעָתא ְלֵמיַחס ַעל ַדֲהָבא. ִאי ֲאָנן ָלא ְמַעּכְ ִּמַיד , ָּלאו ׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1518דף [ -ּ

ל ָהָעם ַּוִיְתָפַרקו ּכָ ּ ַּמאי ַוִיְתָפַרקו. ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ר )מלכים א יט(ּכְ ּבֵ ּ ְמָפֵרק ָהִרים וְמׁשַ
ילו ְוַתְברו אוְדַנְייהו, ְסָלִעים ְּדַחּבִ ּ ּ ּ א ּבָ. ּ א ִאי ַעּמָ א ַקִדיׁשָ ִמְלַקְדִמין ְוָאַמר ִאי ַעּמָ ָּכה ּכְ ּ ּ
א ִריך הוא, ַּקִדיׁשָ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ.  

ִבְכָיה ְמעֹון ּבְ י ׁשִ יׁשֹו ֲאֹדָניו ֶאל ָהֱאלִהים ְוגֹו)שמות כא(, ְוָאַמר, ָּפַתח ַרּבִ ָהא . ' ְוִהּגִ
ּאוְקמוָה ַחְבַרָייא ּ ִסיַני, ּ ַמע ּבְ ָרֵאל ֲעָבִדים ְוגֹו)ויקרא כה( ,ֹּאֶזן ְדׁשָ י ִלי ְבֵני ִיׂשְ ְּוִאיהו . ' ּכִ

ַמִים ֵמָעֵליה ָּפִריק עֹול ַמְלכות ׁשָ ּ ְרֵמיה ְלַאֵחר, ּ ָרַצע, ְּוָזִבין ּגַ יִעין. ּתִ ְּוִאֵלין ַחָייַבָיא ְרׁשִ ּ ּ ,
ין יׁשִ א ִדְלהֹון ְלֶמֲהָדר ְלָסְרָחַנְייהו, ּּגוְבִרין ּבִ ִתיאוְבּתָ ּּבְ ּ יהֹון וְבֵניהֹון ֶאָלא , ּ ׁשֵ עו ִמּנְ ָּלא ּבָ ּ ּ

ֲּחִבילו אוְרַחְייהו  ּ ה)א אודנייהו''ס(ּ ַמָיא ְדָפִקיד ְלהו ֹמׁשֶ ּ ְוִאְתְפָרקו ֵמעֹול ׁשְ ּ ּ ְּוַתְברו , ּ
ּאוְדַנְייהו א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּדֵלית לֹון חוָלָקא ּבִ ּ א, ּ א ַקִדיׁשָ   .ְּוַעּמָ

ְר. ָּמה ֲעַבדו ְּפִליגו ּתַ ַּווְייהו ַההוא ַדֲהָבאּ ּ ין, ּ ִליׁשִ ֵרין ׁשְ ִליׁש, ַחד ָנִטיל ּתְ ָּקמו . ְוַחד ׁשְ
א ְמׁשָ ין, ָלֳקֵבל ׁשִ ְעּתִ ית ׁשַ ׁשִ ְייהו. ּבְ ֲּעַבדו ַחְרׁשַ א ְדפוָמא, ּ ַחְרׁשָ ָלֵטיהֹון ּבְ ּוַבְלטו ּבְ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ

ַבע ירוָתא ִדׁשְ ְּדָמָטא ׁשֵ ּ ְרַווְייהו ְיַד, ּ ָּאִרימו ּתַ ְּייהו ַעל ְידֹוי ְדַאֲהֹרןּ ומנלן דמידא דתרויהו (. ּ

ח ִמָיָדם)יד מכל חד נטל ולא יתיר יב ַוִיּקַ ּ ִדְכּתִ ּ ְרַווְייהו ֲהוֹו, ּ יר, ּּתַ יָון ְדִאיהו . ְוָלא ַיּתִ ּּכֵ ּ
יל ִמָיָדם  ֶקה ַר)משלי יא( ,ַּקָלא ָנִפק ְוָאַמר, )א תרי ולא ידיהם''ס(ַּקּבִ , ע ָיד ְלָיד לא ִיּנָ

י ְבָרע הוא יב ּכִ ִּדְכּתִ   .ַאְייֵתי ָרע ְלָעְלָמא. ּ

ָּרָזא ְדִמָלה נֹוי ְדִבְלָעם ַחָייָבא. ּ ין ּבְ ִעים ַחָייִבין ַחְרׁשִ ִּאיּנון ְרׁשָ ּּ נֹוי ְדָלָבן , ּ ִני ּבְ ּּבְ
יָעא יִמין ִאיהו, ְרׁשִ ָרָכה ּבִ ל ּבְ ָּחמו ְדכֹוס ׁשֶ ּ ִדיר, ּ ַקף ּתָ , ּ ָאְמרו)א יתיר''ס(. ּוִמן ְיִמיָנא ִאּתָ

ְסַטר ָדא א ִדיִמיָנא, ִּאי ְיֵהא ּבִ ַּההוא ֵריׁשָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ָּהא ּתוְקָפא ִדיָלן ּכְ ּּ.  
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ין ְדיֹוָמא ְעּתִ ַבע ׁשַ יָון ְדָמָטא ׁשֶ ּּכֵ ָּיֲהבו ֵליה ְלַאֲהֹרן ִמָיד, ּ ּ וו . ּ ִּאי ִאיהו ֲהָוה ָאַמר לֹון ׁשַ ּ
ַקְדִמיָתא ַאְרָעא ּבְ לום, ָוֲאָנא ֶאטֹול, ֵּליה ּבְ ְייהו ּכְ ַחְרׁשַ ָּלא ֲהוֹו ַיְכִלין ּבְ ֶּאָלא ִמָיָדם , ּ ּ

ח ִמָיָדם, ּוְקָרא ִמְתָרַעם ְוָאַמר. ָנַטל ַּוִיּקַ ים, ּ ַבר ַחּכִ ַבר ְנִביָאה ּגְ , ָּחמו ָמה ֲעַבד ַאֲהֹרן ּגְ
ָרא ּמְ ְּדִאילו, ָלא ָיַדע ְלִאְסּתַ ין ְדָעְלָמא ָלא ֲהוֹו ַיְכִלין ,  ָנִטיל ֵמַאְרָעאּּ ל ַחְרׁשִ ּּכָ

עֹוָבָדא ָדא. ְלַאְצְלָחא ָמה ַאְצָלחו ּבְ ֲּאָבל ּבְ ִגין ְדַוִיַקח ִמָיָדם ְוָלא ֵמַאְרָעא, ּ ּּבְ ּ  )שמות לב(. ּ
ֶחֶרט א, ַּוָיַצר אֹותֹו ּבַ ֵני ָנׁשָ ִבין ּבְ ָמה ְדַחׁשְ ְּדֲעַבד ִציוִר, ָּלאו ּכְ ְמחוָגהּּ ִמָלה , ּין ּבִ ּאֹו ּבְ

ֶּאָלא ָאָתא ְקָרא ְלאֹוָכָחא ִמָלה. ַאֲחָרא ָרא, ּ ּמְ ד ָנַטל . ְּדַאֲהֹרן ָלא ָיַדע ְלִאְסּתַ ִּאילו ּכַ
ֵדי ְלַאְרָעא, ִּמְיֵדיהֹון ב ְדִיטֹול ֵליה ְלָבַתר, ֲּהָוה ׁשַ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ  )ב''ב ע''דף קצ(ָלא ֲהָוה , ּ

א ָדאַאְצַלח עֹוָבָדא יׁשָ א ֲהָוה. ּ ּבִ יׁשָ ֹכָלא ִסיוָעא ּבִ ֲּאָבל ּבְ ּ ְּדָנִקיט ַדֲהָבא, ּ ּוְטָמֵריה , ּ ּ
יׁש, ֵמֵעיָנא ַתר ּבִ יׁש ּבָ ֶחֶרט, ּבִ ִכיָסא ֲחָדא. ַּמאי ַוָיַצר אֹותֹו ּבַ ל ַדֲהָבא ּבְ ֵוי ּכָ ְּדׁשַ ּ ּ ,

ַמר ֵמֵעיָנא ֵדין ָסִליק ּכָֹלא ְלעֹוָבָדא. ְוִאְסּתְ   .ּּכְ

ְחָנאּבְ ּכַ ְִסְפָרא ְדֲחנֹוך ַאׁשְ א , ְּדֲהָוה ָאַמר ָהִכי, ּ ָרא ְיִחיָדָאה ִיְתְייִלד ְלַההוא ִריׁשָ ּּבְ ּ
ָרא ַדֲחָמֵרי, ִּחָווָרא ׂשְ ְּוַכד ִיִיתון ִמּבִ ַההוא ְדָעִייל , ָּיְטִעין ֵליה, ּ ּּבְ ָזִגין )א דנטיל''נ(ּ ָלן ּבְ  ַמְרּגְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1519דף [ -ּ

א ִדי, ְּדַדֲהָבא ָלא ַדְעּתָ ּּבְ ֶחֶרט, ֵּליהּ ִציוָרא ּבַ ּוְדיוְקָנא ְיֻצַייר ּבְ ּ ּּ ֶחֶרט. ּ ֶחֶרט ֱאנֹוׁש. ַמאי ּבַ . ּבְ
ָּדא ֹקְלמוָסא ֶדֱאנֹוׁש ַחָייָבא ּ ּ א, ּ   .ְּדַאְטֵעי ִלְבֵני ָנׁשָ

ִריָרא ְדִמָלה ַּוַדאי ָדא ּבְ ּ ּ ד ַאְטֵעי ָעְלָמא, ּ יִמין, ֶּדֱאנֹוׁש ּכַ ים ְרׁשִ ֹקְלמוָסא ֲהָוה ָרׁשִ , ּּבְ
ַההוא ֹקְלמוָסא ְּדָכל ִדיוְקִנין וֻפְלָחִנין ֹנְכָרִאין ּבְ ּ ּ ּ ּ ִתיב )א רשים רשימין''ס(, ּ ּ ְוַעל ָדא ּכְ

ֶחֶרט ד ָהִכי, ּבַ מֹוַדע ְלֶמְעּבַ ּתְ ַּההוא ְדִאׁשְ ִרירו ְדִמָלה. ּ ְּוָדא הוא ּבְ ּ ּ ּ.  

ִכיָסא ַאְרֵמי ַדֲהָבא, ְּוֹכָלא ֲהָוה ְּדַוַדאי ּבְ ּ י ֵל, ּ ָמה ְדָאְמרו ִאיּנון , ּיה ֵמֵעיָנאְוַכּסֵ ּּכְ ּ ּ
ין ין ִאֵלין, ַחְרׁשִ ִזיֵני ְדָחָרׁשִ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ּבְ ּ ין ִאֵלין. ְ ְּוָדא הוא עֹוָבָדא ְדַחְרׁשִ ּ ִּמָלה , ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ְּדִאְצְטִריך ּבְ ְ ָלָאה ְלָבַתר, ּ ַקְדִמיָת, ְּלִאְתּגַ ִּאְצְטִריך ְטִמירו ְוִכסוָיא ּבְ ּ ֵסי , אְ ְּדִיְתּכַ
ּוָבַתר ִיפֹוק אוָמָנא ְלאוָמנוֵתיה, ֵמֵעיָנא ּ ּ ּ ִכּסוָיא ְלָבַתר. ּּ ּוִמָלה ְדִאְצְטִריך ּבְ ּ ְּ ְִאְצְטִריך , ּ

ַקְדִמיָתא ְלָיא ּבְ ִאְתּגַ   .ּּבְ

ַני ְרִחיָמאי א ּבָ ּתָ אי, ַהׁשְ יד, ְּרִחיִמין ְדַנְפׁשָ ַּוַדאי ִאְצְטִריְכָנא ְלַגָל, ָמה ַאְעּבִ , ָאהּ
ֲּאִציתו ְוַאְטִמירו ִמִלין ּ ה ַההוא. ּ ְסַטר ְקדוּשָׁ ּּבִ ְתַלת , ְֶמֶלך ַעל ָעְלָמא, ֱּאלִהים ִדְקׁשֹוט, ּ ּבִ

ף )אלין( ָעְלִמין )מילין( ּקַ ִריָאה)א''ח ע''ר, ב''ז ע''בראשית קע( .ִאְתּתָ ּבְ ְיִציָרה.  ּבִ ָיה. ּבִ ֲעׂשִ . ּּבַ
ַמר ִריָאה.  ַוֲחָדא ָהָכאָּרָזא ְדָכל ֲחָדא, ְוָהא ִאּתְ ח ִמָיָדם, ָלֳקֵבל ּבְ ַּוִיּקַ ִּמָלה ְדָלא ֲהָוה , ּ

לום ַען ּכְ יה ַעד ּכְ ּּבֵ ֶחֶרט, ָלֳקֵבל ְיִציָרה. ּ ָיה. ַּוָיַצר אֹותֹו ּבַ הו ֶעֶגל , ָּלֳקֵבל ֲעׂשִ ַּוַיֲעׂשֵ ּ
ָכה ִאֵלין. ַמּסֵ ָכל ָעְלָמא ּכְ ין ּבְ   .ַּמאן ָחָמא ַחְרׁשִ

א ִאית ּתָ ֵאׁש,  ְלֵמיַמרַהׁשְ ִליֵכהו ּבָ ִתיב ָוַאׁשְ יר, ְּוִכי ָלא ּכְ ל , ְוָלא ַיּתִ ּוְכֵדין ַוֵיֵצא ָהֵעּגֶ ּ
לֹום ְדַאֲהֹרן ֲעַבד. ַּהֶזה ָכה ֶאָלא ַחס ְוׁשָ הו ֵעֶגל ַמּסֵ א ַאּתְ ַאָמְרְת ַוַיֲעׂשֵ ּתָ ְּוַהּשְׁ ּּ ּוְקָרא , ּ

ר  ל ֲאׁשֶ ח ֶאת ָהֵעּגֶ יב ַוִיּקַ ּאֹוַכח ִדְכּתִ ח ִמָיָדם. ָּעׂשוּ יב ַוִיּקַ ה ִדְכּתִ ֲּאָבל ִמּמַ ּ ּוְכִתיב ַוָיַצר , ּ ּ
ֵּמֵחיָלא ִדְתֵרין ִאֵלין. אֹותֹו ְבָיכֹול הוא ָעִביד ֵליה. ִּאְתָעִביד ּכָֹלא, ּ ּּכִ ֵרין ִאֵלין , ּ ְּדִאי ּתְ ּ

ָּלא ִאְתָעִביד ְוָלא ָנַפק ְלאוָמנוָתא, ָלא ֲהוֹו ַרם ְדִא. ּ ֵרין. ְתָעִבידֲּאָבל ַמאן ּגָ . ִּאיּנון ּתְ
עֹוד ְדִאיהו ָלַקח ִמָיָדם)כביכול ויעשהו איהו ודאי עשהו( ּ ּבְ ּ ְייהו, ּ ִּאיְנהו ַעְבֵדי ַחְרׁשַ ּ ,

פוַמְייהו י ּבְ ּוְמַלֲחׁשֵ ּ א, ּ ֵכי רוָחא ְלַתּתָ ּוְמׁשָ   .ִמן ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ

ֲחָדא ֵרין רוִחין ּכַ כו ּתְ ּוְמׁשָ ּ א, ַּחד ִמן ְדָכר, ּ ִדיוְקָנא . ְּוַחד ִמן נוְקּבָ ְּדַכר ִאְתָלַבׁש ּבְ ּּ
ִדיוְקָנא ְדֲחמֹור. ְּדׁשֹור א ּבְ ּנוְקּבָ ּ ֲחָדא, ּּ ִליָלן ּכַ ְרַווְייהו ֲהוֹו ּכְ ֵרין ִאֵלין. ּּתַ ֶּאָלא . ֲּאַמאי ּתְ

ַמר ין ִאֵלין ְדִמְצָרֵאי. ֲחמֹור ֲאַמאי. ׁשֹור ָהא ִאּתְ ִגין ְדַחְרׁשִ ּּבְ ִתי, ּּ הוּכְ  )יחזקאל כג(, ּב ּבְ
ָרם ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ר ּבְ   .ֲאׁשֶ

ָרֵאל ְדִמיתו, ְּוַעל ָדא ל ִאיּנון ְדִיׂשְ ּּכָ ּ ּ הֹון, ּ ִלּבְ ֲהַדְייהו ּבְ רו ּבַ ִּאְתַחּבָ ֵרין . ּ ּוְבִגין ַדֲהוֹו ּתְ ּ
ִּדיוְקִנין ָרֵאל, ּ ִתיב ֵאֶלה ֱאלֶהיך ִיׂשְ ָּכְ ִתיב ֶזה, ּ ֶּאָלא ֵאֶל, ְוָלא ּכְ ֲחָדא, הּ ֵרין ֲהוֹו ּכַ , ּתְ

ר ֶהֱעלוך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲָאׁשֶ ִתיב. ּ ֶָהֱעלוך ְוָלא ֶהֱעְלך ּכְ ָ ָכה )שמות לב(. ּ הו ֵעֶגל ַמּסֵ ּ ַוַיֲעׂשֵ ּ
ַּויֹאְמרו ִתיב. ּ ֶּאָלא ַויֹאְמרו, ַּויֹאֶמר ָלא ּכְ ּ ֵניָנן. ְּדַאֲהֹרן ָלא ָאַמר ִמִדי, ּ ט ''ויקרא ע(, ּתָ

יה ֵמָאה )א''ע ִרים ְוָחֵמׁש ַקְנְטִרין ֲהוֹו ּבֵ ח ִמָיָדם. ְּוֶעׂשְ ִתיב ַוִיּקַ ֵּהיך ּכְ ּ ל , ְ ָיָדם ֲהוֹו ּכָ ְוִכי ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1520דף [ -ּ

ָלָלא ְדִאיּנון ַקְנְטִרין ַנְטלו ָמֵלי ְיַדְייהו. ִּאֵלין ַקְנְטִרין ֶּאָלא ִמּכְ ּ ּ ּ ָלק , ְּוַההוא ְזֵעיר. ּ ִּאְסּתַ
ִאילו ֲהָוה ּכָֹל, ַּעל ּכָֹלא ּּכְ יַדְייהוּּ   .ּא ּבִ

  ]א''ג ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ַח ְלָפָניו, ּתָ ִתיב ַוַיְרא ַאֲהֹרן ַוִיֶבן ִמְזּבֵ ָּמה ּכְ א. ּ ָמה ְרעוָתך , ִּאי ֲחִסיָדא ַקִדיׁשָ ְּכַ ּ
ָרא, ֲהָוה ְלָטב ּמְ נוָרא. ְוָלא ַיְדַעת ְלִאְסּתַ יָון ְדַאְרֵמי ֵליה ּבְ ּּכֵ ּ ף ֵחיָל, ּ ּקַ ּא ְדִסְטָרא ִאְתּתָ

נוָרא ן ּבְ ּמָ ִּדיוְקָנא ְדׁשֹור )א''ג ע''דף קצ(ְוָנַפק , ַּאֲחָרא ּתַ ּ יִכין , ּּ ְתֵרין ְמׁשִ ַמר ּבִ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ
ִּמַיד ַוַיְרא ַאֲהֹרן. ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ַּמהו ַוַיְרא ַאֲהֹרן. ּ ף. ּ ּקַ ִּמַיד , ָּחָמא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאְתּתָ

ַח ָדא, ַח ְלָפָניוַּוִיֶבן ִמְזּבֵ ְּדִאְלָמֵלא ְדַאְקִדים וָבָנה ִמְזּבֵ ּ ּ ּ ָנא, ּ   .ָּעְלָמא ִאְתַהָדר ְלָחְרּבָ

א ֵני ָנׁשָ ְּלִלְסִטים ְדֲהָוה ָנִפיק ְלַקְפָחא וְלָקְטָלא ּבְ א, ּּ ְּדַההוא , ָּחָמא ִלְגיֹוָנא ְדַמְלּכָ ּ
יף ָמה ֲעַבד ַההוא ִל ּקִ ֵחיָלא ּתַ א ְלָנְפָקא , ְגיֹוָנאִּלְסִטים ָנַפק ּבְ ֲהֵדי ַמְלּכָ ַדל ּבַ ּתָ ִּאׁשְ

ָאְרָחא ַההוא ָאְרָחא. ּבְ יך ֵליה ַההוא ִלְגיֹוָנא ּבְ ּוָמׁשִ ּ ּ ַההוא , ְּ ַּעד ְדָאִזיל ַההוא ִלְסִטים ּבְ ּ ּ
יה, ָאְרָחא א ָקִאים ָקּמֵ ָּחָמא ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּ א ְדֲהָוה, ּּ יָון ְדָחָמא ֵליה ְלַמְלּכָ ּּכֵ ּ יה ּ ּ ָאִזיל ָקּמֵ

ָאְרָחא ע ְוַאְהָדר ַלֲאחֹוָרא, ּבְ ִּמַיד ִנְרּתָ ּ.  

ַקף ך ַוַיְרא ַאֲהֹרן ִדְסָטר ַאֲחָרא ִאּתָ ּּכַ ּ ַאְסָווָתא, ָ ֵוי , ָאִחיד ּבְ ה ְוׁשַ ְסַטר ְקדוׁשָ ְּוַאְתִקיף ּבִ ּ
ֵּליה ָקֵמיה א ְד. ּ א ִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ יׁשָ יָון ְדָחָמא ִסְטָרא ּבִ ּּכֵ ּ ּ ּ ִּמַיד ַאְהָדר , ָּקִאים ָקֵמיהּּ ּ

ְקֵפיה ְוֵחיֵליה, ַלֲאחֹוָרא ְּוִאְתַחָלׁש ּתֻ ּ ּ ף, ּ ּקַ ַח ָדא )מיד ויבן מזבח לפניו(, ְּדָהא ִאְתּתָ ּ וִמְזּבֵ ּ
ר ּבָ   .ְּוִאְתַחָלׁש ִסְטָרא ַאֲחָרא, ִאְתּגַ

ִתיב  א ֲחֵזי ָמה ּכְ ּ ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן ַויֹאַמר ַחג ַלְי)שמות לב(ּתָ . ְוָלא ָלֵעֶגל', ַחג ַלְיָי. ָמָחר' ָיּ
ה ֲעַבד ה ָקָרא ְוָאַמר, ְּוִלְסַטר ְקדוּשָׁ ְּדִאְלָמֵלא , ְּוָדא ַאְסָווָתא ַאְקִדים. ְּוִלְסַטר ְקדוּשָׁ

ְּדָעַבד ָדא ָּלא ָקִאים ָעְלָמא ַעל ִקיוֵמיה, ּ ּ ל ָדא, ּ ִכיך רוְגֵזיה ֵמַאֲהֹרן, ְּוִעם ּכָ ָּלא ׁשָ ּ ַאף , ְ
ָוון ְלִביׁשַעל ּגַ   .ּב ְדָלא ִאְתּכַ

ִריך הוא א ּבְ ֲּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה ְדָבעו, ַאֲהֹרן, ְּ כו ָלך ְלּמַ ין ִאֵלין ַמׁשְ ֵרין ַחְרׁשִ ּּתְ ּ ְּ ַָחֶייך. ּ ּ ,
ָנך ִיְפלון ֵרין ּבְ ּּתְ ּ ְּוַעל חֹוָבא ָדא ִיְתָפְסקון , ְ  ,ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב )א ובחובא דא יתפסון''ס(ּּ

ף ְיָי)טדברים ( ִמידֹו' ּ וְבַאֲהֹרן ִהְתַאּנַ ִמידֹו. ְמֹאד ְלַהׁשְ נֹוי. ַמאי ְלַהׁשְ ָמה ְדַאּתְ , ִּאֵלין ּבְ ּכְ
ַעל)עמוס ב(ָאֵמר  ִמיד ִפְריֹו ִמּמַ נֹוי ִאיּנון, ּ ָוַאׁשְ ִּדְפִרי ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַח ְלָפָניו, ּתָ ֵוי ֵליה ְלַההוא ִמְזּבֵ ַּאֲהֹרן ׁשַ ּ ב ַלֲאחֹוָראְוֶע, ּ ָלא ּתָ וו ִלְסַטר . ּגְ נֹוי ׁשַ ּּבְ
ה ַאְהָדר ַלֲאחֹוָרא, ַאֲחָרא ְלָפָניו ּוְסָטר ְקדוּשָׁ ּ יב, ּ ּ ַוַיְקִריבו ִלְפֵני ְיָי)ויקרא י(, ִּדְכּתִ ִלְפֵני ', ּ

וו' ְיָי חֹוָבה ָדא. ּׁשַ ִּאְתָפסו ּבְ ּ ּ.  

ב ה, ַאֲהֹרן ָחׁשַ ך ֵייֵתי ֹמׁשֶ ְְדֵבין ּכַ הְוַעל, ּ ַח ָלא ָסִתיר ֵליה ֹמׁשֶ ּ ָדא ַההוא ִמְזּבֵ ּ ְּדִאילו , ּ ּּ
א ִני ָנׁשָ ִבין ּבְ ָמה ְדַחׁשְ ה, ֲּהָוה ּכְ ַח , ִּמָלה ַקְדָמָאה ְדִאָבֵעי ְלֹמׁשֶ ָצא ְלַההוא ִמְזּבֵ ְּלַנּתְ

ַח ְדֵבית ֵאל, ְִאְצְטִריך י ִעדֹו ַעל ִמְזּבֵ ָמה ְדַנּבֵ ּּכְ ּ ּוְנבוָאֵתיה ַעל ַההוא, ּ ּ ּ ַח ֲהָוהּ ֲאָבל .  ִמְזּבֵ
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ַמר ָמה ְדִאּתְ יב. ָּהָכא ִמָלה ַאֲחָרא ֲהָוה ּכְ ר ָעׂשו, ּוְכּתִ ל ֲאׁשֶ ח ֶאת ָהֵעּגֶ ַּוִיּקַ ִתיב , ּ ְוָלא ּכְ
ַח ְזּבֵ   .ַּוִיְנּתֹץ ֶאת ַהּמִ

א ֲחֵזי ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן ָקָלא ְוָאַמר. ּּתָ ִתיב ָהָכא ַוִיְקָרא ַויֹ. ַּאְכִריז ִאיהו ּבְ ּּכְ ּוְכִתיב , אַמרּ
יֹוָנה  ּ ַוִיְקָרא ַויֹאַמר)יונה ג(ּבְ ִריז ְלִדיָנא, ּ ָּמה ְלַהָלן ּכָ ִריז ְלִדיָנא, ּ ' ַחג ַלְיָי. ּאוף ָהָכא ּכָ

ַח, ָמָחר ַההוא רוַח ְדִמְזּבֵ י ְנבוָאה ּבְ ָּנּבֵ ּ ּ ְרָיא ָעַלְייהו, ּ ין ִדיָנא ְלׁשַ ְּדַזּמִ ּ ד ', ַחג ַלְיָי. ּ ְלֶמְעּבַ
כו   .ּ ִדיָנאּּבְ

ּוְתַלת ִדיִנין ֲהוֹו ְבֵני ֵלִוי, ְוַחד. ֶאת ָהָעם' ַּוִיּגֹוף ְיָי, ַחד, ּ ֵקי ִלְבֵני , ְוַחד. ּבִ ְּדַאׁשְ
ָרֵאל ְּוַהְיינו ַחג ִדְבֵני ֵלִוי. ִיׂשְ ה, ָמָחר. 'ְּדַוִיּגֹוף ְיָי', ַלְיָי. ּ ֵקי לֹון ֹמׁשֶ ַההוא . ְּדַאׁשְ ּוִביתֹו ּבְ ּ
ָכחו ְנִפיִחין וֵמִתיןּוְלָמ, ֵליְלָיא ּתְ ָּחר ִאׁשְ ל ֵליְלָיא. ּ ְמֵעיהֹון ּכָ ין ּבִ ׁשִ ּכְ , ְּוִאיּנון ַמִיין ֲהוֹו ְמַכׁשְ

ָכחו ֵמִתין ּתְ ּוְבַצְפָרא ִאׁשְ יב , ְּוָכל ַאְסָוָתא ְדָעַבד ַאֲהֹרן. ָמָחר' ְּוַעל ָדא ַחג ַלְיָי, ּ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ
ַח ְלָפָניו   .ַּוִיֶבן ִמְזּבֵ

א יב ַוַיְרא ֶאת ָהֵעֶגל וְמחֹולֹות)ההוא מזבח דקדושה הוה(,  ֲחֵזיּתָ ּ ִדְכּתִ ַח ָלא , ּּ ְּוִאלו ִמְזּבֵ ּ
ִתיב ְּדָהא ַאֲהֹרן ִמְנַדע ֲהָוה ָיַדע. ּכְ יב, ּ י ַלְיָי)שמות כב(, ִּדְכּתִ ְלּתִ '  ֹזֵבַח ָלֱאֹלִהים ָיֳחָרם ּבִ
ֵעי, ְּלַבדֹו ִזיב ַאֲהֹרן ּבְ ּתְ יהַּוַדאי ִאׁשְ ָּטא ָטָבא ְדָדַבר ְלַנְפׁשֵ ִלים ָטב, ּ ְרעוָתא ׁשְ ְּוֹכָלא ּבִ ּ ,

ָוין ְלִביׁש ְּדָלא ִאְתּכַ ּ.  

י ֶאְלָעָזר א ַוַדאי ָהִכי הוא, ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ ַּאּבָ ָרֵאל ָלא ֲהוֹו, ּ ֲּאָבל ָיָרְבָעם ְדָעַבד . ְוִיׂשְ
ָרֵאל ֲהוֹו, ֲעָגִלין ּ ֵליה ַוַדאיֲאַמר. ְּוֵעֶגל ָעְבדו, ָהא ִיׂשְ ְּואוְקמוָה, ּ ֲאָבל ָיָרְבָעם ָחָטא , ּ

ָמה ְדָאְמרו, ְוֶהחִטיא ְּוָלאו ּכְ ְלכות ָחָטא. ּ א ָעֵבד וַבּמַ יׁשָ ְּדַוַדאי חֹוָבא ּבִ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ְרָיא, ָאַמר ָיָרְבָעם ה ָלא ׁשַ ַּוַדאי ָיַדְעָנא ְדָהא ְסָטר ְקדוׁשָ ּ ִל, ּ א ְדָכל ָעְלָמאֶּאָלא ּבְ , ּּבָ
ַלם ָכא ְלַההוא ְסָטר ָהָכא. ְּוָדא ְירוׁשָ יד, ֲּאָנא ָלא ָיִכיְלָנא ְלַאְמׁשָ מלכים (ִּמַיד . ָמה ַאְעּבִ

ֶלך ַוַיַעׂש ְוגֹו)א יב ּ ַוִיָוַעץ ַהּמֶ ְּ א. 'ּ יׁשָ ִסְטָרא  )ב''ג ע''דף קצ(ָאַמר ָהא , ָנַטל ֵעיָטא ּבִ
ָכא ִמ, ַאֲחָרא ַאְרָעא ָדא. ַּיד ְלָכל ֲאָתרְּדִאְתַמּשְׁ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ָרָאה , ְּוּכָ יה ְלַאׁשְ ְּדִתיאוְבּתֵ ּ
ַגָויה ּּבְ ִדיוְקָנא ְדׁשֹור, ּ א ֶאָלא ּבְ ׁשָ ֲּאָבל ָלא ַיְכָלא ְלִאְתַלּבְ ּ ּ ּ.  

ִלים ֲאַמאי ֵרין ֲעּגָ ָרא ֲהוֹו ִאיּנ)א במצרים ובמדברא''ס(, ֶּאָלא ָאַמר ָיָרְבָעם. ּתְ ַמְדּבְ ּון  ּבְ
ין יב, ַחְרׁשִ ָרם)יחזקאל כג(, ִּדְכּתִ ׂשָ ר ֲחמֹוִרים ּבְ ׂשַ ,  ָהָכא)א לאאינון מצרים אלא''ס(.  ּבְ

ין יׁשִ ֵרין רוִחין ּבִ ִּאיּנון ּתְ ְדָקא ֲחֵזי לֹון, ּ ׁשו ּכַ א ִאיּנון, ִּיְתַלּבְ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ ֵבית . ּ ְּדַכר ֲהָוה ּבְ
ָדן, ֵאל א ֲהַות ּבְ יבּוִמ. ְּונוְקּבָ ְפֵתי ָזָרה)משלי ה(, ּּגֹו ִדְכּתִ טְֹפָנה ׂשִ כו , ּ ֹנֶפת ּתִ ִּאְתָמׁשְ

יר ָרֵאל ֲאַבְתֵרה ַיּתִ יב ַוֵיְלכו ָהָעם ִלְפֵני ָהֶאָחד ַעד ָדן, ִּיׂשְ ִּדְכּתִ ּ ֵרין ֲעָגִלין . ּּ ך ּתְ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
א. ֲהוֹו ַאְרָעא ַקִדיׁשָ יך לֹון ָיָרְבָעם ּבְ ּוָמׁשִ ָרֵאלַוֲהָוה , ְּ אן , ּחֹוָבא ָעֵליה ְוַעל ִיׂשְ ְרּכָ ּוָמַנע ּבִ

ִתיב . ִמן ָעְלָמא   .' גֹוֵזל ָאִביו ְוִאּמֹו ְוגֹו)משלי כח(ְּוָעֵליה ּכְ
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ׁש ִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשֹור ִאיהו, ְּוַעל ָדא ֲהוֹו ֲעָגִלין א ַקְדָמָאה ְדִמְתַלּבַ ְּדָהא ְלבוׁשָ ּ ּ א ''קצ(, ּ

ַמר)א''ע ָמה ְדִאּתְ יָמא ֲאַמאי ִאיהו ֵעֶגל ְוָלא ׁשֹור. ּ ּכְ ך ִאְתָחֵזי. ְּוִאי ּתֵ ְֶאָלא ַוַדאי ּכַ ּ ְוֵכן , ּ
א זוָטא ִאיהו, ְבָכל ִסְטִרין ירוָתא ִדְלבוׁשָ ּׁשֵ ּ ּ ּ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ַני ְרִחיָמאי עו, ְּוַעל ָדא ּבָ יָון ֶדֱאֹלִהים ּבָ ּּכֵ ֵני עֹוָבָדא, ּ ּוִבְסַטר ֶדֱאלִהים ִאְתּבְ ֱאֹלִהים , ּ
א א, ִאיָמא, ַּקִדיׁשָ ְדרֹוָעא ְדַמְלּכָ ִדיר ּבִ ַּדֲאִחיַדת ּתָ ּוְסִליַקת ְרצוָעה, ּ ן, ּ ּמָ , ָלא ֲהַות ּתַ

ַאְתָרָהא ן ּבְ ּמָ ה ְלֶמֱהֵוי ּתַ ְּוִאְצְטִריך ֵליה ְלֹמׁשֶ ִריך הוא, ְ א ּבְ יד ֵליה קוְדׁשָ יָון ְדַאְנּקִ ּּכֵ ּ ּ ְּ ,
ל ּכַ   .ִאְסּתָ

ַלת ִזְמִני יד ֵליהּתְ ה ַרְעָיא ְמֵהיָמָנא, ּן ַאְנּקִ יף, ִאי ֹמׁשֶ ּקִ ה ֵחיָלך ּתַ ּמָ ך , ְּכַ בוְרּתָ ה ּגְ ּמָ ְּכַ ּ
יד ֵליה, ַרב ַלת ִזְמִנין ַאְנּקִ יָחה ִלי ָהא ַחד, ּּתְ ה ַהּנִ יב ְוַעּתָ ַּוִיַחר ַאִפי ָבֶהם ַוֲאַכֵלם. ִּדְכּתִ ּ ּ ,

ֵרין ד. ָהא ּתְ ה אֹוְתך ְלגֹוי ּגָ ַלת, ֹולְָוֶאֱעׂשֶ ְתַלת ְנקוִדין ִאֵלין. ָהא ּתְ ה ּבִ ָּחְכְמָתא ְדֹמׁשֶ ּ ּ .
ְדרֹוֵעיה ְיִמיָנא יָחא ִלי, ָּאִחיד ּבִ ָמאָלא. ָלֳקֵבל ַהּנִ ְדרֹוֵעיה ׂשְ ָּלֳקֵבל ַוִיַחר ַאִפי , ָּאִחיד ּבִ ּ

א. ָּבֶהם ַוֲאַכֵלם גוָפא ְדַמְלּכָ ק ּבְ ִּאְתַחּבָ ה אֹוְתך ְל, ּ דֹולָָלֳקֵבל ְוֶאֱעׂשֶ ק . גֹוי ּגָ ְוַכד ִאְתַחּבָ
גוָפא ְטָרא ָדא, ּּבְ ְטָרא ָדא וִמּסִ ֵרין ְדרֹוִעין ִמּסִ ּּתְ ּ ּ ָלא ָיִכיל ְלִאְתַנְעְנָעא ְלִסְטָרא , ּ

ָעְלָמא ה. ּבְ ָּדא ֲהֵוי ָחְכְמָתא ְדֹמׁשֶ ָכל ַחד )א דבמילי''ס(, ּ א ָיַדע ּבְ ּ ְדִמיִני ְנקוִדין ְדַמְלּכָ ּ ּ
ְייהו ַקףּבְ, ִּמּנַ   .ּוְבָחְכְמָתא ֲעַבד, ָאן ֲאָתר ִיְתּתָ

י ֶאְלָעָזר ְוַחְבַרָיא ָּאתו ִרּבִ קו ְידֹוי, ּ א. ְּוַנׁשְ י ַאּבָ ן ִרּבִ ּמָ ִאְלָמֵלי ָלא , ָאַמר, ֲהָוה ּתַ
ַמע ָדא ָּאֵתיָנא ְלָעְלָמא ֶאָלא ְלִמׁשְ ָכה ְוָאַמר. ַּדי ָלן, ּ י, ּבָ ַלק ֵמָעְלָמ, ַווי ִרּבִ ְסּתָ ד ּתִ , אּּכַ

ַּמאן ַיְנֵהר ִויַגֵלי ְנהֹוִרין ְדאֹוַרְייָתא ִּמָלה ָדא. ּ א, ּ ּתָ ֲחׁשֹוָכא ִאְתְטַמר ַעד ַהׁשְ ְּדָנַפק , ּבַ
ן ּמָ ים, ְּוָהא ָנִהיר ַעד רום ְרִקיָעא, ִמּתַ א ָרׁשִ ּוְבֻכְרְסָיא ְדַמְלּכָ ִריך הוא ַחֵדי , ּּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ְּ

ַהאי ִמָלה א ּבְ ּתָ ּה ֵחדו ַעל ֵחדוְוַכּמָ. ַּהׁשְ א, ּ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ּמֵ ַער ִמֵלי . ִּאּתֹוָסף ִמּקַ ַּמאן ִיּתְ
ָווָתיך ָעְלָמא ֵדין ּכְ ְְדָחְכְמָתא ּבְ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָחְכָמה ִדְנִהירו )ב''ב ע''בראשית נ(ֲהָוה ָסִליק ְוָקִאים , ַעד ָלא ָחָטא ָאָדם, ּתָ ּ ּבְ ּ
ּ ֵמִאיָלָנא ְדַחֵייְּוָלא ֲהָוה ִמְתְפַרׁש, ִּעָלָאה א ְלִמְנַדע. ּ יאוְבּתָ י ּתִ יָון ְדַאְסּגֵ ּּכֵ ּ א , ּ ּוְלַנְחּתָ
א יך ֲאַבְתַרְייהו, ְלַתּתָ ִּאְתְמׁשִ ַּעד ְדִאְתְפַרׁש ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי, ְ ּ ַבק טֹוב, ּּ ְוַעל . ְוָיַדע ַרע ְוׁשָ

ִתיב ה לא ְי)תהלים ה(, ָּדא ּכְ ע ָאּתָ י ֹלא ֵאל ָחֵפץ ֶרׁשַ ָגוְרך ָרע ּכִ ָרע, ּ ך ּבְ ְַמאן ְדִאְתְמׁשָ ּ ,
ֵּלית ֵליה ִדיוָרא ִעם ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּּ ּ ּ ְמִעין ַקָלא ִמְלֵעיָלא, ְּוַעד ָלא ָחְטאו. ּ ֲּהוֹו ׁשַ ְוַיְדִעין , ּ

יָון ְדָחְטאו. ְּוָלא ַדֲחֵלי, ָּחְכְמָתא ִעָלָאה ּּכֵ א, ּ ֲּאִפילו ַקָלא ִדְלַתּתָ ּּ ין ְלֵמיָקם ָלא ֲהוֹו ַיְכִל, ּ
יה   .ּּבֵ

ַגְווָנא ָדא ָרֵאל, ּּכְ ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני, ַּעד ָלא ָחאבו ִיׂשְ ֲעָתא ְדַקְיימו ִיׂשְ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ,
ְייהו זוֲהָמא ְדַהאי ִחְוָיא ִּאְתֲעָבר ִמּנַ ּ טול ֵיֶצר ָהַרע ֲהָוה ֵמָעְלָמא, ּ ֵדין ּבִ ְּדָהא ּכְ ְּוָדחו ֵליה , ּ ּ

ְייהו ִאיָלָנא ְדַחֵייּוְכֵדי. ִּמּנַ ּן ִאְתֲאִחידו ּבְ ּ ּוְסִליקו ְלֵעיָלא, ּ ּ א, ּ ֵדין ֲהוֹו . ְּוָלא ַנְחּתו ְלַתּתָ ּכְ
ַּאְסַפְקַלְרָיאן ִעָלִאין, ַּוֲהוו ֲחָמאן, ַיְדִעין ַמע, ְּוִאְתַנֲהָרן ֵעיַנְייהו, ּ ְּוַחָדאן ְלִמְנַדע וְלִמׁשְ ּ ּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1523דף [ -ּ

ִריך ה א ּבְ ְוְכֵדין ָחַגר לֹון קוְדׁשָ ּ א, ּואּ ָמא ַקִדיׁשָ יִרין ְדַאְתָוון ִדׁשְ ַּחּגִ ּ ְּדָלא ָיִכיל , ּ
ְלָטָאה ָעַלְייהו ַהאי ִחְוָיא ְּלׁשַ ַקְדֵמיָתא, ּ ִדּבְ   .ְוָלא ְיָסַאב לֹון ּכְ

  ]א''ד ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ֶעְגָלא יָון ְדָחטו ּבַ ּּכֵ ין, ּ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ְייהו ּכָ ִּאְתֲעָברו ִמּנַ ּ ּ ְוִאְתֲעָבר , ֹּוִרין ִעָלִאיןּוְנה, ּ
ְייהו ֲחִגירו ְמַזְייִנין ִּמּנַ ּ א ִעָלָאה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאְתַעָטרו ִמּשְׁ ּ ּ ּ א , ּ יׁשָ יכו ָעַלְייהו ִחְוָיא ּבִ ְּוַאְמׁשִ ּ

ִמְלַקְדִמין ּּכְ ִתיב. ְּוָגִרימו מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ּ ֵנ. ּוְלָבַתר ָמה ּכְ ָרֵאל ַּוַיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ּבְ י ִיׂשְ
ה  ה ְוִהּנֵ ת ֵאָליו )א''ד ע''דף קצ(ֶאת ֹמׁשֶ ׁשֶ ָּקַרן עֹור ָפָניו ַוִייְראו ִמּגֶ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ ִתיב ּבְ דֹוָלה)שמות יד(, ָמה ּכְ ָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהּגְ ּ ַוַיְרא ִיׂשְ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
ַאְסַפְקַל, ֲּחָמאן ָזֲהִרין ִעָלִאין יב, ְּרָיא ְדַנֲהָראִּאְתָנֲהִרין ּבְ  ְוָכל ָהָעם רֹוִאים )שמותכ(, ִּדְכּתִ

א. ֶאת ַהּקֹולֹות יב ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו, ֲּהוֹו ֲחָמאן ְוָלא ַדֲחִלין, ְוַעל ַיּמָ ִּדְכּתִ ְּלָבַתר ְדָחטו, ּ ּ ,
ְרסור ָלא ֲהוֹו ַיְכֵלי ְלֵמחֵמי ְּפֵני ַהּסִ ִתיב. ּ ת ֵאָל, ָמה ּכְ ׁשֶ ַּוִייְראו ִמּגֶ   .יוּ

א ֲחֵזי הו , ְוּתָ ִתיב ּבְ ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים )שמות לג(ָּמה ּכְ לו ְבִני ִיׂשְ ּ ַוִיְתַנּצְ  ֵמַהר )ב''ג ע''ע(ּ
ְייהו, ֹחֵרב ְּדִאְתֲעֵברו ִמּנַ ּ טוָרא ְדִסיַני, ּ הו ּבְ רו ּבְ ִּאיּנון ְמַזְייִנין ְדִאְתַחּבָ ּ ּ ּ ּ לֹוט , ּּ ִגין ְדָלא ִיׁשְ ּּבְ

הו ַההוא ִחְוָי ּּבְ אּ יׁשָ ְייהו, א ּבִ ר ִמּנַ יָון ְדִאְתַעּבָ ּּכֵ ִתיב, ּ ה , ָמה ּכְ ח ֶאת ָהֹאֶהל )ו''רל(ּוֹמׁשֶ  ִיּקַ
ֲחֶנה ֲחְנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ י ֶאְלָעָזר. ְּוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלּמַ י ַהאי, ָאַמר ִרּבִ . ַמאי ַהאי ְקָרא ְלַגּבֵ

ה, ֶּאָלא יָון ְדָיַדע ֹמׁשֶ ְּדִאְתֲעָברו ִמ, ּּכֵ ָרֵאל ִאיּנון ַזְייִנין ִעָלִאיןּ ְייהו ְדִיׂשְ ּּנַ ּ ּ ָהא , ָאַמר, ּ
אן וְלָהְלָאה ַּוַדאי ִמּכָ יַנְייהו, ּ א ֵייֵתי ְלַדָייָרא ּבֵ יׁשָ ִּחְוָיא ּבִ א ָהָכא , ּ ְּוִאי ְיקום ַמְקְדׁשָ ּ

ָאב יַנְייהו ִיְסּתְ ח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַל, ּּבֵ ה ִיּקַ ִּמַיד וֹמׁשֶ ּ ֲחֶנהּ ֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהּמַ . ּמַ
ה ִגין ְדָחָמא ֹמׁשֶ א, ּּבְ יׁשָ לֹוט ִחְוָיא ּבִ ֵדין ִיׁשְ ְדָמת ְדָנא, ְּדָהא ּכְ ַּמה ְדָלא ֲהָוה ִמּקַ ּ.  

ַקְדִמיָתא ֹאֶהל מֹוֵעד, ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ַקְדִמיָתא ֹאֶהל , ֶּאָלא. ְוִכי ָלא ֲהָוה ּבְ ּבְ
א ֹאֶה, ְסָתם ּתָ י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלָטב. ַמאי מֹוֵעד. ל מֹוֵעדַהׁשְ א ָאַמר ְלִביׁש, ִרּבִ י ַאּבָ , ִרּבִ

י ֶאְלָעָזר ָאַמר ְלָטב ָּמה מֹוֵעד ְדִאיהו יֹום ֶחְדָוה ְדִסיֲהָרא, ִרּבִ ּ ה, ּ יה ְקדוּשָׁ ְּדִאיּתֹוְסָפא ּבֵ ּ ּ ,
ה ְפִגימוָתא ְלָטא ּבָ ָּלא ׁשַ ׁשְ, ּּ ּאוף ָהָכא ָקֵרי ֵליה ּבִ ְּלַאֲחָזָאה ְדָהא ִאְתְרִחיק , ָּמא ָדאּ

יַנְייהו ִתיב, ְּוָלא ִאְתְפִגים, ִּמּבֵ   .ְּוַעל ָדא ְוָקָרא לֹו ֹאֶהל מֹוֵעד ּכְ

א ָאַמר ְלִביׁש י ַאּבָ ַקְדִמיָתא ֲהָוה ֹאֶהל ְסָתם, ְוִרּבִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּדָהא ּבְ  )ישעיה לג(ּכְ
ע ְי ל ִיּסַ ל ִיְצָען ּבַ א ֹאֶהל מֹוֵעד. ֵתדֹוָתיו ָלְנַצחֹאֶהל ּבַ ּתָ ַקְדִמיָתא. ְוַהׁשְ ְּלֵמיַהב ַחִיין , ּבְ

הו מֹוָתא, ֲּארוִכין ְלָעְלִמין לֹוט ּבְ ְּדָלא ִיׁשְ אן ְלַהְלָאה ֹאֶהל מֹוֵעד. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ִמּכָ ּכְ
א, ּ וֵבית מֹוֵעד ְלָכל ָחי)איוב ל( ּתָ יה ִזְמָנא , ַהׁשְ ְּוַחִיין ְקצוִבין ְלָעְלָמאִּאְתְייִהיב ּבֵ ּ .

ַקְדִמיָתא ָלא ִאְתְפִגים א ִאְתְפִגים, ּּבְ ּתָ ַקְדִמיָתא ַחְברוָתא ְוִזווָגא ְלִסֲהָרא . ְּוַהׁשְ ּּבְ ּ ּ
א ְמׁשָ ׁשִ ְּדָלא ַיְעדון, ּבְ א ֹאֶהל מֹוֵעד. ּ ּתָ ִּזווָגא ִדְלהֹון ִמְזַמן ִלְזַמן, ַהׁשְ ּ ּ ך ְוָקָרא , ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

  .ָּמה ְדָלא ֲהָוה קֹוֶדם, ֶהל מֹוֵעדלֹו ֹא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1524דף [ -ּ

ְמעֹון י ׁשִ אֹוַרְייָתא, ֲהָוה ָיִתיב ֵליְלָיא ֲחָדא, ִרּבִ י ְיהוָדה , ְוָלֵעי ּבְ ַּוֲהוו ַיְתֵבי ָקֵמיה ִרּבִ ּ ּ
י יֹוֵסי י ִיְצָחק ְוִרּבִ י ְיהוָדה. ְוִרּבִ ָרֵאל ֶאת ֶע, ָּאַמר ִרּבִ לו ְבֵני ִיׂשְ ִתיב ַוִיְתַנּצְ ָּהא ּכְ ְדָים ֵמַהר ּ

ְּוָקַאְמֵריָנן ְדַגְרמו מֹוָתא ָעַלְייהו. ֹחֵרב ּ ֵּמַההוא ִזְמָנא וְלֵעיָלא, ּ ּ הו ַההוא ִחְוָיא , ּ ִליט ּבְ ְּוׁשָ ּ
א יׁשָ ַקְדִמיָתא, ּבִ ְייהו ּבְ ְּדַאְעֵדי ֵליה ִמּנַ ּ ּ יַנח. ּ ָרֵאל ּתִ ַע ְדָלא ָחָטא. ִיׂשְ יה , ְּיהֹוׁשֻ ִּאְתָעֵדי ִמּנֵ

טוָרא ְדִסיַניַּההוא ַזְי הֹון ּבְ יל ִעּמְ ּיָנא ִעָלָאה ְדַקּבִ ּ ּ   .אֹו ָלא, ּ

יה יָמא ְדָלא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ ִּאי ּתֵ א, ִאי ָהִכי. ּ ֵני ָנׁשָ ל ּבְ ַאר ּכָ ׁשְ יָמא . ֲאַמאי ִמית ּכִ ְוִאי ּתֵ
יה ְּדִאְתָעֵדי ִמּנֵ ׁשַ, ְוָהא ָלא ָחָטא. ֲאַמאי, ּ ה ֲהָוה ּבְ ְּדָהא ִאיהו ִעם ֹמׁשֶ ֲּעָתא ְדָחבו ּ ּ

ָרֵאל טוָרא ְדִסיַני. ִיׂשְ יל ַההוא ִעְטָרא ּבְ יָמא ְדָלא ַקּבִ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ָרֵאל, ּ ילו ִיׂשְ ָמה ְדַקּבִ ּּכְ ּ .
  .ֲאַמאי

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ י ַצִדיק ְיָי)תהלים יא(, ָּפַתח ַרּבִ ר ֶיחזו ָפִנימֹו' ּ ּכִ ַהאי , ְּצָדקֹות ָאֵהב ָיׁשָ
ּיה ַחְבַרָייא ָמה ְדָאְמרוְּקָרא ָאְמרו ּבֵ ּ י ַצִדיק ְיָי, ּּ ַּצִדיק הוא', ֲּאָבל ּכִ ֵמיה ַצִדיק, ּ ּוׁשְ ּ ּ ,

ך ְצָדקֹות ָאֵהב ִגין ּכָ ְוּבְ ר. ּ ר. ָיׁשָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוִאיהו ָיׁשָ ר)דברים לכ(ּכְ ְוַעל . ּ ַצִדיק ְוָיׁשָ
ָּדא ְיֱחזו ָפֵנימֹו ֵני ָעְלָמא, ּ ל ּבְ ּנון ָאְרַחְייהוִויַתְק, ּכָ ְדָקא ֵיאֹות, ּ ר ּכְ ֹאַרח ֵמיׁשָ   .ְְלֵמַהך ּבְ
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א ֲחֵזי ִריך הוא ָעְלָמא, ְוּתָ א ּבְ ד ָדִאין קוְדׁשָ ּּכַ ּ ן ִדְבֵני , ְּ ָּלא ָדן ֵליה ֶאָלא ְלפום רוּבָ ּ ּ ּ ּּ
א א ֲחֵזי. ָנׁשָ ִאיָלָנא ְדָאַכל, ְוּתָ ד ָחב ָאָדם ּבְ יהּּכַ ַרם ְלַההוא ִאיָלָנא, ּ ִמּנֵ יה , ּּגָ ֵרי ּבֵ ְּדׁשָ ּ

ְעָלה, מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא ָתא ִמּבַ א ִאּתְ ְּוָגַרם ְפִגימו ְלַאְפְרׁשָ ּ ימו ָדא , ּ ְּוָקִאים חֹוָבה ִדְפּגִ ּ ּ
ִסיֲהָרא טוָרא ְדִסיַני, ּבְ ָרֵאל ּבְ ַּעד ְדַקְייָמן ִיׂשְ ּ ָרֵאל ּבְ, ּ יָון ְדַקְיימו ִיׂשְ ּּכֵ ד ''דף קצ(ּטוָרא ּ

ר ַההוא ְפִגימו ְדִסיֲהָרא, ְּדִסיַני )ב''ע ִּאְתַעּבָ ּ ִדיר, ּּ ָרֵאל . ְּוַקְייָמא ְלַאְנָהָרא ּתָ יָון ְדָחבו ִיׂשְ ּּכֵ ּ
ֶעְגָלא ָמא, ּבְ ִמְלַקְדִמין ְלִאְתַפּגְ ַבת ִסיֲהָרא ּכְ ּּתָ ּ א, ּ יׁשָ ְלָטא ִחְוָיא ּבִ ה, ְוׁשַ יך, ְּוָאִחיד ּבָ ְוָמׁשִ ּ 

יה ָּלה ְלַגּבֵ   .ְּוִאְתְפִגיַמת, ּ
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ָרֵאל ה ְדָחבו ִיׂשְ ְּוַכד ָיַדע ֹמׁשֶ ין, ּ ְייהו ִאיּנון ַזְייִנין ַקִדיׁשִ ְּוִאְתֲעָברו ִמּנַ ּ ּ , ָּיַדע ַוַדאי, ּ
ִסיֲהָרא ה ּבְ ְּדָהא ִחְוָיא ָאִחיד ּבָ יה, ּ ָכא ָלה ְלַגּבֵ ְּלַאְמׁשָ ֵדין ַאִפיק ֵליה . ּ ְוִאְתְפִגיַמת,ּ ּּכְ ּ

ָמא. ְלַבר ְּוֵכיָון ְדַקְייָמא ְלִאְתַפּגְ ּ ִעְטָרא ְדַזְייִנין ִדיָלה, ּ ַע ָקִאים ּבְ ב ִדיהֹוׁשֻ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ
ה ְרָיא ּבָ ימו ׁשַ ִּדְפּגִ ּ חֹוָבא ְדָאָדם, ּ ָמה ְדִאְתְפִגיַמת ּבְ ְּוִאְתַהְדַרת ּכְ ּ ר ָנׁש ָלא ָיִכ, ּּ יל ּבַ

ה. ְּלִאְתַקְייָמא ר ֹמׁשֶ ה, ּבַ ִליט ּבָ ְּדֲהָוה ׁשַ ְסַטר ַאֲחָרא, ּּ ּומֹוֵתיה ֲהָוה ּבִ ְּוַעל ָדא ָלא ֲהָוה . ּ
ה ְּרׁשו ּבָ ִדיר, ּ ַע ּתָ ְּוַעל ָדא ֹאֶהל מֹוֵעד ָקֵרי ֵליה. ְוָלא ְלַאֲחָרא, ְּלַקְייָמא ִלְיהֹוׁשֻ ְּדָהא , ּ

יה ְזַמן  ְרָיא ּבֵ   .ְלָכל ָעְלָמא, ָקִציבּׁשַ

ָּרָזא ְדִמָלה, ְּוַעל ָדא א, ִּאית ְיִמיָנא ְלֵעיָלא, ּ ָמאָלא . ְוִאית ְיִמיָנא ְלַתּתָ ִאית ׂשְ
א, ְּלֵעיָלא ָמאָלא ְלַתּתָ ה ִעָלָאה, ִּאית ְיִמיָנא ְלֵעיָלא. ְוִאית ׂשְ ְקדוּשָׁ ּּבִ ְוִאית ְיִמיָנא . ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1525דף [ -ּ

א ִסְטָרא ַאֲח, ְלַתּתָ ְּדִאיהו ּבְ ה ִעָלָאה. ָראּ ְקדוּשָׁ ָמאָלא ְלֵעיָלא ּבִ ִּאית ׂשְ ְלַאְתֲעָרא , ּּ
ָרא ִסיֲהָרא, ְּרִחימוָתא א ְלֵעיָלא, ְלִאְתַקּשְׁ ֲאָתר ַקִדיׁשָ ּּבַ   .ְלִאְתָנֲהָרא, ּ

א ָמאָלא ְלַתּתָ ְּדַאְפִריׁש ְרִחימוָתא ִדְלֵעיָלא, ְוִאית ׂשְ ּ ּ ְּוַאְפִריׁש ָלה ִמְלַאְנָהָרא , ּ ּ
ְמ ׁשִ אּבְ ֲהֵדיה, ׁשָ ּוְלִאְתָקְרָבא ּבַ א, ּ יׁשָ ְּוָדא הוא ִסְטָרא ְדִחְוָיא ּבִ ָמאָלא ָדא . ּ ְּדַכד ׂשְ ּ

ָעָרא א ִאּתְ יך ָלה ְלִסיֲהָרא, ִּדְלַתּתָ ֵדין ָמׁשִ ּּכְ ְּוַאְפִריׁש ָלה ִמְלֵעיָלא, ְ ּ ַכת , ּ ְוִאְתַחּשְׁ
ִחְוָיא, ְנהֹוָרָהא ַקת ּבְ ִא, ְּוִאְתַדּבְ אּוְכֵדין ׁשָ ִחְוָיא, יָבת מֹוָתא ְלַתּתָ ַקת ּבְ ְּלֹכָלא ְדִאְתָדּבָ ּ ,

ְּוִאְתָרֲחַקת ֵמִאיָלָנא ְדַחֵיי ִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא, ּ ַאב . ְּוַעל ָדא ּגָ ד ִאְסּתְ ְּוָדא הוא ּכַ
א ַנת ִסיֲהָרא, ַעד ִזְמָנא ָקִציב, ַּמְקְדׁשָ ּקָ   .ֶהל מֹוֵעדְּוָדא הוא ֹא, ְוָתַבת ְלַאְנֲהָרא, ְּדִאְתּתָ

ַע ָלא ִמית ֵעיָטא ְדָנָחׁש ָדא, ְּוַעל ָדא ְיהֹוׁשֻ ֶּאָלא ּבְ ּ ָנא , ּ ּכְ ְּדָקִריב וָפִגים ַמׁשְ ּ
ְדַקְדֵמיָתא יב. ּכִ ְּוָדא הוא ָרָזא ִדְכּתִ ן נון ַנַער)שמות לג(, ּ ַע ּבִ ב ְדִאיהו . ּ ְיהֹוׁשֻ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ ּ
א ָלא ְנהֹוָרא, ַנַער ְלַתּתָ ָמה ְדִאְתְפִגים ָדא, ְלא ָיִמיׁש ִמּתֹוך ָהֹאֶהל, ְלַקּבְ ּּכְ ָהִכי ָנֵמי , ּּ

א ֲהָוה ֵליה ב ְדִזיָנא ַקִדיׁשָ ִּאְתְפִגים ָדא ַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ יָון ְדִאְתְפִגים ִסיֲהָרא, ּ ּּכֵ ָּהִכי הוא , ּ
יה ְלחֹודֹוי ִמּנֵ ִזיב ּבִ ּתְ ַּוַדאי ָלא ִאׁשְ ׁש, ּ ְווָנא ַמּמָ ַמרְוָה, ֵּמַההוא ּגַ   .א ִאּתְ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָיא ַּזּכָ ּ ְּדַיְדִעין ָרִזין ְדאֹוַרְייָתא, ּ אֹוַרְייָתא, ּ ה ּבְ ִקין ּבָ ּוִמְתַדּבְ ּ ּוְמַקְייִמין , ּ ּ
יב ּוְבִגיָנה ִיְזּכון ְלַחֵיי ָעְלָמא ְדָאֵתי. ' ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוגֹו)יהושע א(, ְּקָרא ִדְכּתִ ּ ּ ּּ ,

יבִּדְכ י הוא ַחֶייך ְואֹוֶרך ָיֶמיך ְוגֹו)דברים ל(, ּתִ ָ ּכִ ְ ָ ּ ּ'.  

  פרשת ויקהלזוהר 
ָרֵאל ְוגֹו)שמות לה( ִני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ י ִחָייא ָפַתח. 'ּ ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ ִּרּבִ  )שמואל א טו(, ּ

ִני ְלכו סורו ְרדו ְוגֹו אול ֶאל ַהּקֵ ַּויֹאֶמר ׁשָ ּ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. 'ּ ֲעָמֵלקָמ, ּתָ ִתיב ּבַ  )טו' שמואל א(, ה ּכְ
ָרֵאל ְוגֹו ה ֲעָמֵלק ְלִיׂשְ ר ָעׂשָ י ֵאת ֲאׁשֶ ֻכְלהו ְקָרִבין ְדָעְבדו . 'ָּפַקְדּתִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ָאר ַעְמִמין ְלַגּבַ ּׁשְ יה, ּ י ַקּמֵ ַהאי ְקָרָבא ְדָעַב, ַּמאי ַטְעָמא ָלא ַאְקׁשֵ ד ּּכְ
ְייהו ֶּאָלא ַוַדאי. ֲּעָמֵלק ְלַגּבַ ָכל ִסְטִרין, ּ א, ְּקָרָבא ְדֲעָמֵלק ֲהָוה ּבְ ְּדָהא , ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ

א ְלֵעיָלא יׁשָ ף ִחְוָיא ּבִ ּקַ ַההוא ִזְמָנא ִאְתּתָ ּּבְ א, ּ ף ְלַתּתָ ּקַ   .וִאְתּתָ

  ]א''ה ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ִמין ַעל ָפ א ּכַ יׁשָ ת ָאְרִחיןָּמה ִחְוָיא ּבִ א ֲהָוה , ּאוף ָהָכא ָנֵמי ֲעָמֵלק, ָרׁשַ יׁשָ ִחְוָיא ּבִ
ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ְּלַגּבַ ת ָאְרִחין )א''ה ע''דף קצ(ְּדַכִמין לֹון , ּ יב, ַּעל ָפָרׁשַ  )טו' שמואל א(, ִּדְכּתִ

ְצָרִים ֲעלֹותֹו ִמּמִ ֶדֶרך ּבַ ם לֹו ּבַ ר ׂשָ ְֲאׁשֶ ִמין ֲהָוה ְלֵעיָלא. ּ א, ּּכַ ְוָכִמין ֲהָוה . ְּלָסֳאָבא ַמְקְדׁשָ
א ָרֵאל, ְלַתּתָ יב , ְמָנָלן. ְלָסֲאָבא ְלִיׂשְ ֶדֶרך)דברים כה(ִּדְכּתִ ר ָקְרך ּבַ ְ ֲאׁשֶ ִתיב ָהָכא . ָּ ּכְ

ְרך ר ּקָ ר ָלא ָטהֹור ִמְקֵרה ָלְיָלה)דברים כג(ּוְכִתיב ָהָתם , ֲָאׁשֶ י ִיְהֶיה ְבך ִאיׁש ֲאׁשֶ   .ָ ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1526דף [ -ּ

ִתיבּוַעל ָדא ּבְ ְלָעם)במדבר כג(, ִבְלָעם ּכְ ר ֱאֹלִהים ֶאל ּבִ ָנא ִדְמָסֲאָבא . ּ ַוִיּקָ ר ִליׁשָ ַּוִיּקָ ּ
יָמא. ָנַקט ִתיב ֱאלִהים, ְוִאי ּתֵ ִריך הוא ַאְזִמין ֵליה ַההוא ֲאָתר . ָהא ּכְ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ

יה, ִּדְמָסֲאָבא ֲאָבא ּבֵ א ְד, ְּלִאְסּתַ ַההוא ַדְרּגָ ּּבְ ּ יהּ ֲאָבא ּבֵ ק ְלִאְסּתַ ִּאיהו ִאְתַדּבָ ּ ָמה ֲעַבד . ּ
ְלָעם ִנין ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא. ּבִ ִאיּנון ָקְרּבָ יב ּבְ ִּאיהו ָחׁשִ ּ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ִּמַיד ַזִמין ֵליה קוְדׁשָ ּ ְּ ּ

ך. ַּההוא ֲאָתר ְֲאַמר ֵליה ָהא ִמְסֲאבו ְלַגּבָ ּ ָמה ְדִאְתָחֵזי ָלך, ּ ְּכְ ר ֱאלִהים ֶאל ְּוַעל ָדא , ּ ַּוִיּקָ
ְלָעם   .ּבִ

ֶדֶרך ְוגֹו ר ָקְרך ּבַ ַגְווָנא ָדא ֲאׁשֶ ְּכְ ָּ א ְלֵעיָלא. 'ּ יׁשָ ך ַההוא ִחְוָיא ּבִ ַּאְזִמין ְלַגּבָ ּ ְלָסֲאָבא , ְ
ָכל ִסְטִרין ה ְלֵעיָלא. ְָלך ּבְ ף ֹמׁשֶ ּקַ ְּוִאְלָמֵלא ְדִאְתּתָ א, ּ ַע ְלַתּתָ ָרֵא, ִויהֹוׁשֻ ל ָּלא ָיִכילו ִיׂשְ

ך. ֵּליה ְוְבִגין ּכַ ִריך הוא ַההוא ְדָבבו, ּ א ּבְ ָּנִטיר קוְדׁשָ ּ ּ ּ ִגין . ַמאי ַטְעָמא. ְּלָדֵרי ָדִרין, ְּ ּבְ
יב ְלַאְעְקָרא ָאת ַקָייָמא ֵמַאְתֵריה ְּדָחׁשִ י. ּּ ך ָפַקְדּתִ ּוְבִגין ּכַ ְ ְפִקיָדה, ּ ן , ּּבִ ּמָ ויצא (ְּדָהא ּתַ

אּ ִאְתְרִמיז ָרָזא ְד)ב''ט ע''קנ ָּאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ִתיב, ּתָ ִני, ָמה ּכְ אול ֶאל ַהּקֵ ַּויֹאֶמר ׁשָ ֵני . ָּדא ִיְתרֹו. ַמאן ֵקִני. ּ ְוִכי ַמאן ָיִהיב ּבְ
ֲעָמֵלק, ִיְתרֹו ָהָכא ְּלֶמהֵוי ִדיוֵריהֹון ּבַ ְרָיין, ּּ יִריחֹו ֲהוֹו ׁשַ ִתיב. ְוָהא ּבִ שופטים (, ֶּאָלא ָהא ּכְ

ר ְיהוָדה ְוגֹוּ וְב)א ֵני ְיהוָדה ִמְדּבָ ָמִרים ֶאת ּבְ ה ָעלו ֵמִעיר ַהּתְ ֵּני ֵקִני ֹחֵתן ֹמׁשֶ ּ ְּוַכד ָעלו . 'ּ
ן ּמָ ְתחוָמא ַדֲעָמֵלק, ִמּתַ רו ּבִ ּׁשָ ּ א, ּ אול ַמְלּכָ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ְדָאָתא ׁשָ ּ יב ַוָיַסר ֵקִני , ּ ִּדְכּתִ ּ

  .ְִמּתֹוך ֲעָמֵלק

ִגין ְדָהא ּבְ ָכחוּּבְ ּתְ ִּזְמָנא ְדַחָייַבָיא ִאׁשְ ּּ ְכִחין )א אתענשו''נ(, ּ ּתַ ֵאי ְדִמׁשְ ּ ִאיּנון ֲחִסיֵדי ְוַזּכָ ּ
יַנְייהו חֹוֵביהֹון, ּּבֵ ְפָסן ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ִמּתָ ַגְווָנא ָדא. ּ ִּאְלָמֵלא ַההוא ִעְרּבוְבָיא , ּּכְ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ הו ּבְ רו ּבְ ְּדִאְתַחּבָ ּ ָרֵאלָלא ִאְתֲעָנ, ּ   .ַּעל עֹוָבָדא ְדֶעְגָלא, ּׁשו ִיׂשְ

ִתיב  א ֲחֵזי ָמה ּכְ ַקְדִמיָתא )א''ד ע''רכ, ז''קצ(ְוּתָ ר )שמות כה( ,ּבְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ  ֵמֵאת ּכָ
ִּיְדֶבּנו ִלּבֹו ָנא , ְּלַאְכְלָלא ּכָֹלא, ּ ּכְ ד עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ִריך הוא ְלֶמְעּבַ א ּבְ ִגין ְדָבָעא קוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

ל ִסְטִריןִמ מֹוָחא וְקִליָפה, ּכָ ַווְייהו. ּּבְ ּגַ ּוְבִגין ַדֲהוֹו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ּבְ ּ ּ ּ ל , ּ ַמר ֵמֵאת ּכָ ִאּתְ
ר ִיְדֶבּנו ִלּבֹו ִּאיׁש ֲאׁשֶ ָרֵאל, ּ יַנְייהו ְדִיׂשְ ְּלַאְכְלָלא לֹון ּבֵ ְּדִאיּנון מֹוָחא, ּ ְּוֻכְלהו ִאְתְפָקדו. ּ ּּ ּ.  

ְּוָאתו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ְוָעָבדו ַית ֶעְגָלא, ְּלִזיֵניהְלָבַתר ָסָטא ִזיָנא  ּ ְּוָסטו ֲאַבְתַרְייהו , ּ ּ
ִּאיּנון ְדִמיתו ּ ָרֵאל מֹוָתא ְוָקטֹוָלא, ּ ִריך הוא. ְּוָגְרמו לֹון ְלִיׂשְ א ּבְ ָּאַמר קוְדׁשָ אן , ְּ ִמּכָ

ָנא ָלא ְיֵהא ּכְ ּוְלָהְלָאה עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ְלחֹוַדְייהו)א''ז ע''קצ(ֶּאָלא , ּ ָרֵאל ּבִ ְטָרא ְדִיׂשְ ּ ִמּסִ ּ .
ָרֵאל ְוגֹו ִני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ִּמַיד ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ רוָמה . 'ּ ֶכם ּתְ ְתֵריה ְקחו ֵמִאּתְ ּוְכִתיב ּבַ ּ ּ ּ

ֶכם ַוַדאי. 'ַלְיָי יב, ֵּמִאּתְ ַקְדִמיָתא ִדְכּתִ ר ִיְדֶבּנו ִל, ְּוָלא ּכְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵּמֵאת ּכָ ַּוַיְקֵהל . ּבֹוּ
ה ְוגֹו ִניׁש לֹון', ֹמׁשֶ יַנְייהו. ֵמָאן ֲאָתר ּכָ ִגין ַדֲהוֹו ִאיּנון ֵעֶרב ַרב ּבֵ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ְִאְצְטִריך , ּ

א לֹון ה ְלַאְכָנׁשָ יַנְייהו, ֹמׁשֶ ּוְלַיֲחָדא לֹון ִמּבֵ ה )שמות לה(. ּ א ָפַתח. ַּוַיְקֵהל ֹמׁשֶ י ַאּבָ  ,ִּרּבִ
ים ְוַהַטף ַהְקֵה)דברים לא( ׁשִ ים ְוַהּנָ ָרֵאל. ּל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנׁשִ ָלָלא ְדֻכְלהו ִיׂשְ ָּמה ְלַהָלן ּכְ ּּ ּ ּ ,

ָרֵאל ָלָלא ְדֻכְלהו ִיׂשְ ּאוף ָהָכא ּכְ ּ ּוַמאן ִאיּנון, ּּ ין ִרּבֹוא. ּ ּתִ   .ׁשִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1527דף [ -ּ

ָרֵאל ִיׂשְ י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְקָרא ּבְ ה ִמן טוָרא ְדִסיַנ, ִּרּבִ ד ָנִחית ֹמׁשֶ ּּכַ יב, יּ שמות (, ִּדְכּתִ

ֲחֶנה)לב ּמַ ה קֹול ִמְלָחָמה ּבַ ֵרֹעה ַויֹאֶמר ֶאל ֹמׁשֶ ַע ֶאת קֹול ָהָעם ּבְ ַמע ְיהֹוׁשֻ ּ ַוִיׁשְ ַמע . ּ ַּוִיׁשְ
ַע ַמע, ְיהֹוׁשֻ ַע ׁשָ ַמע, ְוִכי ְיהֹוׁשֻ ה ָלא ׁשָ ֶּאָלא ַוַדאי. ּוֹמׁשֶ ַע ָלא ֲהָוה , ּ א ְיהֹוׁשֻ ּתָ ַעד ַהׁשְ

ֵרֹעה. ה ֲהָוה ָיַדעּוֹמׁשֶ, ָיַדע ֵה. ִּאי ָהִכי ַמהו ּבְ ֵרֹעה ּבְ ִתיב' ֶּאָלא ּבְ ְּדַההוא ַקָלא , ּכְ ּ ּ
ִסְטָרא ַאֲחָרא ֲהָוה ַע ְדֲהָוה ַאְנפֹוי ְדִסיֲהָרא. ּבְ ִּויהֹוׁשֻ ַההוא ָקָלא, ּּ ל ּבְ ּכַ ְּדֲהָוה , ִּאְסּתָ

ְּדִסְטָרא ְדָרָעה ה קֹול ִמְל, ּ ִּמַיד ַויֹאֶמר ֶאל ֹמׁשֶ ֲחְנהּ ּמַ   .ָחָמה ּבַ

  ]ב''ה ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ַקְדִמיָתא ֵרין לוֵחי ַאְבָנא ַדֲהוֹו ּבְ רו ּתְ ֲעָתא ִאְתּבָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ְּדִאיּנון , ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ּ
רו )ב''ה ע''דף קצ(ִּאְתָייָקרו ַעל ְידֹוי  ְּוָנְפלו ְוִאְתּבָ ִגין ְדָפְרחו ַא. ַמאי ַטְעָמא. ּ ּּבְ ְתָוון ִמּגֹו ּ

  )ו''ויקרא ע, א''א ע''פ(. ּלוֵחי ֲאָבִנין

א ֲחֵזי ד, ּתָ א' ּבְ ּתָ קוִפין ְדׁשַ ּּתְ ַער, ּ ד, ָקָלא ִאּתְ ַההוא ָקָלא , ִּסְטִרין ְדָעְלָמא' ּבְ ּּבְ ּ
יה ַער ּבֵ ָערוָתא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ִאּתְ ִּאּתְ ּ ָערוָתא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא ָעאל ּבֵ. ּ ְּוַההוא ִאּתְ ּ ּין ַקָלא ּ

א, ְלָקָלא ָקָלא ִדְלַתּתָ ך ְנהֹוָרא ּבְ ְּוִאְתֲחׁשָ ִגין ְדָלא ָמָטא ְנהֹוָרא ְדָקָלא ִדְלֵעיָלא. ְ ּּבְ ּ ּ ּ ,
א ָערוָתא, ְּלָקָלא ִדְלַתּתָ ֵדין ַאְקִדים ַההוא ִאּתְ ּּכְ ּ י , ּ ין ָדא ְלָדא ָנָחׁש ִדְמַפּתֵ ְּוָעאל ּבֵ ּ

ָתא ֵרֹעה. קֹול ָרָעה, ּהוא קֹול ִמְלָחָמה, ּהוא ָקָלאְוַה. ְוָנִטיל ְנהֹוָרא, ְלִאּתְ   .ְּוָדא ִאיהו ּבְ

ה ַע ְוָלא ֹמׁשֶ ַמע ְיהֹוׁשֻ ִגין ְדָנַטל ַההוא ָרָעה ְנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ְדֲהָוה , ְּוַעל ָדא ׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ
ַע ה ְיהֹוׁשֻ א. ָּאִחיד ּבָ ְמׁשָ ׁשִ ה ְדֲהָוה ָאִחיד ּבְ ּוֹמׁשֶ ַמע, ּ ָר. ָלא ׁשָ ך ְוִיׂשְ ְלהו ִאְתֲחׁשָ ְֵאל ּכֻ ּ ּ

הו, ְּנהֹוָרא ִדיְלהֹון ָקת ּבְ ִגין ַההוא ָרָעה ְדִאְתַדּבְ ּּבְ ּ ּ ִריך הוא . ּ א ּבְ יָון ְדָמַחל קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ְּ

ָרֵאל ַויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ֵאֶלה ַהְדָבִרים , חֹוֵביהֹון ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ֵדין ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ ּּכְ ּ ּ ּ
ְייהוְּדָה', ְוגֹו ר ִמּנַ ּא ַההוא ֵעֶרב ַרב ִאְתַעּבָ ּ.  

י יֹוֵסי ָהוֹו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ אֹוַרְייָתא, ִרּבִ ַעד ָלא , ְוָקא ִמְתַעְסֵקי ּבְ
ְבָרא. ִּאְתְפִליג ֵליְלָיא ְרָכָתא, ַּאְדָהִכי ָקָרא ּגַ ִריכו ּבִ השתא , אמר ליה רבי אלעזר(, ּּבְ

אמר , א בריך הוא עאלבגנתא דעדן לאשתעשעא עם צדיקיאהוא זמנא דקודש
י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר)אמאי משתעשע קודשא בהך הוא, ליה רבי יוסי ָכה ִרּבִ א ֲחֵזי,  ּבָ , ּתָ

ִריך הוא ִאְזַדְעָזע א ּבְ א קוְדׁשָ ּתָ ַּעד ַהׁשְ ּ ִעין ְרִקיִעין, ְּ ָלת ְמָאה ְוִתׁשְ הו, ּתְ ּוָבַטׁש ּבְ ּוָבָכה , ּ
אַעל ָחְר י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ֵרין , ּּבַ א)ב''ט ע''י(ְואֹוִריד ּתְ א ַרּבָ ר ִלְבנֹוִהי , ּ ִדְמִעין ְלגֹו ַיּמָ ְוַאְדּכַ

ְכָיה   .ִמּגֹו ּבִ

ִגין ְדִלְתַלת ִסְטִרין ִאְתְפַלג ֵליְלָיא ּּבְ יה, ּ יִמין ּבֵ י ַדֲהוֹו ְרׁשִ ְעּתֵ ְתֵריַסר ׁשַ ּּבִ ְוִאי ִאּתֹוְסָפן , ּ
ֵלי י ּבְ ְעּתֵ י ְדִמּתֹוְסָפאן, ְלָיאׁשַ ְעּתֵ ִּאיּנון ׁשַ ִּדיָמָמא ִאיּנון, ּ יבו ִמֵליְלָיא, ּ ר , ְּוָלא ִאְתַחׁשִ ּבַ

ֵריַסר ְדִאיּנון ִדיֵלה ּּתְ ּ ּ ֵריַסר. ּ ִּאְתְפָלגו ִלְתַלת ִסְטִרין, ְּוִאיּנון ּתְ ּ וְתַלת )א''ו ע''זהר רות כ(, ּ
ין ְרָיין ְדַמְלָאִכין ַקִדיׁשִ ַּמׁשִ ְּפָלגו ִאְת, ּ ַלת ִסְטִרין)א אתמנון''ס(ּ ִאיּנון ּתְ   .ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1528דף [ -ּ

ְרָייא ַקְדָמָאה ד, ַמּשִׁ א ּבְ י ָקַמְייָתא' ִאְתַמּנָ ְעּתֵ ירוָתא ְדֵליְלָיא, ׁשַ ְּדׁשֵ ּ ָחא , ּ ּבְ ְלׁשַ
ָּהָאֶרץ וְמֹלָאה ְוגֹו'  ַלְיָי)תהילים כד(. ּוָמה ָקַאְמֵרי, ְלָמאֵריהֹון י הוא ַעל ַיִמים ְיָס', ּ ָּדה ּּכִ

ְּנִקי ַכַפִים וַבר ֵלָבב ְוגֹו', ְוגֹו' ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי', ְוגֹו ִגין ְדַכד . ַּמאי ַטְעָמא ָדא. 'ּ ּּבְ
ְדפֹוי ַעל ָעְלָמא ֵּליְלָיא ָפִריׂש ּגַ ֵדין, ּ ֵני ָעְלָמא ַטֲעִמין ַטֲעָמא ְדמֹוָתא, ּכְ ל ּבְ ְוַנְפֵקי , ּּכָ

ָמַתְייהו ְלַסְלָקא ְלֵעי ִּנׁשְ ַהר . 'ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ְיָי, ְּוִאיּנון ַמְלָאִכין ַקְייִמין ְוָקא ַאְמֵרי, ָּלאּ
ִית', ְיָי ָרֵאל, ְמקֹום ָקְדׁשֹו. ָּדא ַהר ַהּבַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ָּדא ֲעָזַרת ִיׂשְ ּּכְ א, ּ   .ָהִכי ָנֵמי ְלַתּתָ

ִגין ִדְבָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ּּבְ ה ְמָמָנן, ּ ּמָ ןּוְכ, ּכַ ּמָ ה ַסְרִכין ַקְייִמין ּתַ ָמִתין . ּמָ ְוַכד ִנׁשְ
ָעאן ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ָנְפִקין ּּבָ ְּוִאי ָלא ַזְכָיין ִאיּנון ַדְחָיין לֹון ְלַבר, ּ אִטין , ּ ְוַאְזִלין ְוׁשָ

ָעְלָמא ָמה ֲחִביֵלי ְטִהיִרין, ּבְ ִדיָבן, ְוַנְטִלין לֹון ּכַ ְּלִזְמִנין ִמִלין ּו, ְּואֹוְדִעין לֹון ִמִלין ּכְ
ה ְדָאֵתי ִלְזַמן , ִּדְקׁשֹוט ָמה ְדאוְקמוָה,  ָקִריב)ב''ב ע''רנ(ִּמּמַ ּּכְ ּ ּ.  

ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ְּוִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ אָטן ְלֵעיָלא, ּ ּוַפְתִחין לֹון ִפְתִחין, ָּאְזִלין ְוׁשָ ְּוַסְלִקין לֹון , ּ
ְּלגֹו ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ַהר ְיָי אּכְ', ּ ִית ְלַתּתָ ַּגְווָנא ְדָרָזא ְדַהר ַהּבַ ן ָעאִלין ְלגֹו . ּ ּמָ ּוִמּתַ

ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ְמקֹום ָקְדׁשֹו ָמִתין ְלָקֵמי ָמאֵריהֹון. ּ ל ִנׁשְ ן ִאְתַחְזָיין ּכָ ַגְווָנא . ְּדַתּמָ ּכְ
ָּדא ַההוא ֲאָתר ִריך ה, ּ א ּבְ י קוְדׁשָ ָרֵאל ַקּמֵ ְְדִאְתָחזון ִיׂשְ ּ ּ ָרֵאל, ּואּ . ֲּאָתר ְדִאְקֵרי ֲעָזַרת ִיׂשְ

ן ּמָ ָמִתין ַקְייִמין ּתַ ֲעָתא ְדִנׁשְ ׁשַ ֵדין ֶחְדָוה ְדָמאִריהֹון, ּּבְ הו ֲאָתר, ּּכְ ְקָנא ּבְ ְּדִאְקֵרי , ְּלִאְתּתָ
ים)ב''ח ע''רנ(ֹקֶדׁש  ָדׁשִ ל עֹוָבֵדיהֹון ְוַזְכָוון ִדְלהֹון.  ַהּקָ יִמין ּכָ ן ְרׁשִ   .ְּוַתּמָ

ְנָייָנאַמּשִׁ י ַאֲחָרִנין, ְרָייא ּתִ ְעּתֵ ע ׁשַ ַאְרּבַ א ּבְ יָרָתא, ִאְתַמּנָ ֵרי , ְוָלא ַאְמֵרי ׁשִ ר ּתְ ּבַ
י ְעּתֵ ַּעד ְדִאְתְפַלג ֵליְלָיא, ׁשַ א ְדֵעֶדן, ּ ִגְנּתָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ְּוָעאל קוְדׁשָ ּ ְּ.  

  ]א''ו ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ְּוִאֵלין ִאיּנון ֲאֵבֵלי ִצ א, ּיֹוןּ י ַמְקְדׁשָ ן ּבֵ ְּוִאיּנון ְדָבכו ַעל ָחְרּבַ ּ ּ ע . ּ ירוָתא ְדַאְרּבַ ּוְבׁשֵ ּ ּ
י ֶאְמָצֲעָין ְעּתֵ ִכינו ְוגֹו)תהלים קלז(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּׁשַ ם ּבָ ְבנו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ּ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ּ ,'

ֶבל ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדָבכו ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ּ ּ הֹו, ּ ָרֵאלִעּמְ יב  )א''ו ע''דף קצ(, ּן ְדִיׂשְ ַמע ִדְכּתִ ׁשְ ִּמּמַ
ִכינו ם ּבָ ן. ּּגַ ּמָ ּוְמָנָלן ְדָבכו ּתַ ּ יב. ּ ּ ֵהן ֶאְרֶאָלם ָצֲעקו חוָצה)ישעיה לג(, ִּדְכּתִ ּ ַּמהו חוָצה. ּ ּ .
ֶבל ֶבל, ָּדא ּבָ ִכיָנה ַעד ּבָ ִגין ְדֻכְלהו אֹוְזפוָה ִלׁשְ ּּבְ ּ כו ִעּמְ. ּּ ן ּבָ ָרֵאלְּוַתּמָ ְּוַעל ָדא . ּהֹון ְדִיׂשְ

ַהאי ּוְמַסְייֵמי ְזכֹור ְיָי, ַּפְתֵחי ּבְ   .'ִלְבִני ֱאדֹום ְוגֹו' ּ

ַדְרּגֹוי ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַער קוְדׁשָ ֵדין ִאּתְ ּּכְ ְדַאָמָרן, ְּ ְרִקיִעין ּכִ ֵריַסר , ּוָבַטׁש ּבִ ְּוִאְזַדֲעָזעו ּתְ ּ
יבִּד, ְּוָגֵעי וָבֵכי, ַאְלֵפי ָעְלִמין ן קֹולֹו '  ְיָי)ירמיה כה(, ְכּתִ עֹון ָקְדׁשֹו ִיּתֵ ָאג וִמּמְ רֹום ִיׁשְ ִּמּמָ

ַאג ַעל ָנִוהו אֹוג ִיׁשְ ָרֵאל, ּׁשָ ר לֹון ְלִיׂשְ א, ְוַאְדּכַ א ַרּבָ ֵרין ִדְמִעין ְלגֹו ַיּמָ ּוְכֵדין . ְּוָאִחית ּתְ
ְלהֹוִביָתא ַחד ְדִבְסַטר ָצפֹון ַער ׁשַ ּוָבַטׁש רו, ִּאּתְ ַההוא ּ ָּחא ַחד ְדִבְסַטר ָצפֹון ּבְ ּ

ְלהֹוִביָתא ָעְלָמא, ׁשַ ֲאָטא ּבְ ֲעָתא ִאְתְפַלג ֵליְלָיא, ְוַאְזָלא ְוׁשָ ְלהֹוִביָתא , ְּוַהִהיא ׁשַ ְוׁשַ
ַגְדפֹוי ְדַתְרְנגֹוָלא ַּאְזָלא וָבַטׁש ּבְ א ְדֵעֶדן, ְוָקאֵרי, ּ ְנּתָ ּגִ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1529דף [ -ּ

ָעא  ְעׁשְ ּתַ א ְדֵעֶדן ְלִאׁשְ ִריך הוא ֵלית ֵליה ַנְייָחא ַעד ְדָעאל ְלִגְנּתָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא ִנׁשְ ּּבְ ּ י ְוגֹו)אסתר ז(ְוִסיָמן . ּ ְרנו ֲאִני ְוַעּמִ י ִנְמּכַ ֶלך ִמי הוא . 'ּ ּכִ ַּויֹאֶמר ַהּמֶ ְ ּ
ֲחָמ', ֶזה ְוגֹו ֶלך ָקם ּבַ יָתן ְוגֹוְְוַהּמֶ ת ַהּבִ ּנַ ה ַהַיִין ֶאל ּגִ ּתֵ ׁשְ   .'ּתֹו ִמּמִ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ּגִ ִריך הוא ָעאל ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדקוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ א, ְּ ְנּתָ ל ִאיּנון ִאיָלִנין ְדּגִ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ ,
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ או ׁשְ)תהלים כד(, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּ יֶכם ְוגֹוּ ׂשְ . 'ָעִרים ָראׁשֵ

בֹוד ְוגֹו יֶכם ְוגֹו. 'ְִמי ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא . 'ּׂשְ ֲעָתא ְדִנׁשְ ּוְבׁשַ ּ ּ ּ ּ
ַאְרָעא ָאַהְדרו ְלגוַפְייהו ִּדי ּבְ ּ ּ ל ִאיּנון ַמְלָאִכין, ּ הו ּכָ ֵדין ַאְתִקיפו ּבְ ּּכְ ּ תהילים (ְוַאְמֵרי , ּ

ְרכו ֶאת ְיָי)קלד ה ּבָ ל ַעְבֵדי ְיָי' ּ ִהּנֵ ִליָתָאה ָקא ַאְמֵרי ָדא. 'ּּכָ ְרָייא ּתְ ְּואֹוִליְפָנא ְדָדא ַמּשִׁ ּ ,
ְתַרְייָתא י ּבַ ְעּתֵ ע ׁשַ ַאְרּבַ   .ּבְ

יָרָתא ַּעד ְדָסִליק ְנהֹוָרא ְדַצְפָרא, ְוָקֲאְמֵרי ׁשִ ל ִאיּנון, ּ ִחין ְלָמֵריהֹון ּכָ ּבְ ִּדְכֵדין ְמׁשַ ּ 
ּּכָֹכַבָיא וַמָזֵלי ְּוָכל ִאיּנון ַמְלָאִכין ִעָלִאין, ּ יָמָמא, ּ ְלָטֵניהֹון ּבִ ָחן , ִּדי ׁשֻ ּבְ ְלהו ְמׁשַ ּּכֻ ּ

יָרָתא, ְלָמאִריהֹון ל )איוב לח(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ְוַאְמֵרי ׁשִ ָרן ַיַחד ּכְֹכֵבי ֹבֶקר ַוָיִריעו ּכָ ּ ּבְ ּ
ֵני ֱאֹלִהים   .ּבְ

ֲעָתא ְד ׁשַ א ָנִפיקּּבְ ְמׁשָ יָמָמא, ׁשִ א, ּבִ יָרָתא ְלַתּתָ ָרֵאל ַנְטֵלי ׁשִ א ְלֵעיָלא, ִיׂשְ ְמׁשָ , ְּוׁשִ
יב ֶמׁש)תהלים עב(, ִּדְכּתִ ָ ִייָראוך ִעם ׁשָ ַגְלְגלֹוי. ּ א ּבְ ְמׁשָ ֲעָתא ְדָנִטיל ׁשִ ׁשַ ָּפַתח ַקל , ּּבְ

יָרָתא, ְּנִעימוָתא יָרָתא ָקַאְמֵרי. ְוָאַמר ׁשִ מֹו ' ּהֹודו ַלְיָי )תהלים קה( .ּוַמאי ׁשִ ִּקְראו ִבׁשְ
רו לֹו ְוגֹו)תהלים קה( .'ְוגֹו ירו לֹו ַזּמְ ּ ׁשִ יָמָמא. 'ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָחן ְלקוְדׁשָ ּבְ ָרֵאל ְמׁשַ ְּוִיׂשְ ְּ ,

א ְמׁשָ ֶמׁש. ִעם ׁשִ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ִייָראוך ִעם ׁשָ ּ ב ְדָהא אֹוִקיְמָנא ְלַהא, ּ י ְּוַאף ַעל ּגַ
י ֶאְלָעָזר, ְקָרא א וְסִתיִמין ַעְייִנין ָלא ַיְכִלין , ָאַמר ִרּבִ ִּאְלָמֵלא ִדְבֵני ָעְלָמא ֲאִטיִמין ִלּבָ ּ

א ְמׁשָ ל ְנִעימוָתא ְדַגְלָגָלא ְדׁשִ ְּלֵמיָקם ִמּקָ ּ ד ָנִטיל , ּ ִריך )ונפיק(ּכַ א ּבְ ח ָקֵמי קוְדׁשָ ּבַ ְ וְמׁשַ ּ ּ
  .ּהוא

קו ַּאְדָהִכי ְדִאְתַעּסְ ּ אֹוַרְייָתאּ ְמעֹון. ָנַהר ְיָמָמא,  ּבְ י ׁשִ ָּקמו ְוָאתו ְלָקֵמיה ְדַרּבִ ּ ּ יָון , ּ ּכֵ
ְמעֹון, ְּדָחָמא לֹון י ׁשִ ִרי, ָאַמר ַרּבִ ַלת , ֶאְלָעָזר ּבְ ְרַמְייכו ִאֵלין ּתְ ימו ּגַ ַּאְנּתְ ְוַחְבַרָייא ַאְסּתִ ּ ּ ּ

ִגין ְדַמְלָאך, יֹוִמין ְפקון ְלַבר ּבְ ְְדָלא ּתִ ּ ּ ָמָתאּ ַכח ּבְ ּתְ ֶות ִאׁשְ ָלא,  ַהּמָ ְּוִאית ֵליה ְרׁשו ְלַחּבְ ּ ,
ָלא ְּוֵכיָון ְדִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו ְלַחּבְ ּ ָלא, ּ ְּלָכל ַמאן ְדִאְתָחֵזי ַקֵמיה, ָיִכיל ְלַחּבְ ּ.  

יה ְּותו ְדַבר ָנׁש ְדִאְתָחֵזי ַקּמֵ ּ ּ ר חֹובֹוי, ָּסִליק ְוַאְסֵטי ָעֵליה, ּ י ּוָב, ְוַאְדּכַ ּמֵ ֵּעי ִדיָנא ִמּקַ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ן, ְּ ּמָ ר ָנׁש, ְוָלא ִאְתָעֵדי ִמּתַ ָדן ַההוא ּבַ ַּעד ְדִאּתְ ּ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה ְרׁשו , ּ ּ

  .ְּוָקִטיל ֵליה

ְמעֹון י ׁשִ א ְדָעְלָמא, ָהֱאלִהים, ָאַמר ַרּבִ ּרוּבָ ר , ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ָּלא ִמיתו, ּ ּבַ
ְרַמְייהוְּדָל ָרא ּגַ ּמְ יֵתיה ְלֵבי ִקְבֵרי, ּא ַיְדֵעי ְלִאְסּתַ ֲעָתא ְדִמיָתא ַאְפֵקי ֵליה ִמּבֵ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ,

י יֵני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ ֶות ִאׁשְ י, ְַמְלָאך ַהּמָ יֵני ְנׁשֵ , ּ הוא אֹוְרחֹוי)א''ז ע''רכ(ְּדָהִכי . ֲאַמאי ּבֵ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1530דף [ -ּ

י ְלַחָוה ִּמיֹוָמא ְדַפּתֵ ּ ִרים מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמאּוְבִגי, ּ ר ָנׁש)כד(ְּוַעל ָדא . ָּנה ּגָ ,  ָקִטיל ּבַ
ָכחו ִעם ִמיָתא ּתְ ְּוגוְבֵרי ִאׁשְ ָאְרָחא, ּ י ּבְ יֵני ְנׁשֵ   .ָעאל ּבֵ

ְּוִאית ֵליה ְרׁשו א, ּ ֵני ָנׁשָ יה, ְלִמְקַטל ּבְ ָאְרָחא ְדִאְתֲחִזיאו ַקּמֵ ַאְנַפְייהו ּבְ ל ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּ ּ ּ ּ ,
יֵתיה ְלֵבי ִקְבֵריִמׁשַ ֲּעָתא ְדָמְפֵקי ֵליה ִמּבֵ ּ ִרים מֹוָתא , ּ ַּעד ְדָאַהְדרו ְלֵביַתְייהו וְבִגיֵניהֹון ּגָ ּ ּ ּּ

ָעְלָמא ה ּגוְבִרין ּבְ ִתיב. ַּעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ְּלַכּמָ ּ ְוֵיׁש ִנְסֶפה )משלי יג(, ְּוַעל ָדא ּכְ
ָפט לא ִמׁשְ ִגין ְדָסִליק ְו. ּּבְ ִריך הוא, ַאְסִטיןּּבְ א ּבְ י קוְדׁשָ ר חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ַקּמֵ ְּוַאְדּכַ ּ ְּ ,

ָלק ַעד ָלא ָמָטא ִזְמֵניה ְּוִאְתַדן ַעל ִאיּנון חֹוִבין ְוִאְסּתַ ּּ.  

  ]ב''ו ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

יה ָקְנּתֵ ֲעָתא ְדַנְטֵלי ֵמיָתא ְלֵבי ִקְבֵרי. ַמאי ּתַ ׁשַ ר ָנׁש , ּּבְ ַּאְנפֹוי  )ב''ו ע''דף קצ(ֶּיְהַדר ּבַ
ְתפֹוי ַתר ּכַ י ּבָ ּבֹוק ְלָנׁשֵ ְּוִיׁשְ ְּוִאי ִאיּנון ְמַקְדֵמי. ּ הֹון , ְְיַהך ַלֲאחֹוָרא, ּ ִגין ְדָלא ִיְתָחֵזי ִעּמְ ּּבְ

ַאְנִפין ַּאְנִפין ּבְ י ִקְבֵרי. ּ ּוְלָבַתר ִדְמֲהְדֵרי ִמּבֵ י ַקְי, ּ ַההוא ָאְרָחא ְדָנׁשֵ ָּלא ֶיְהַדר ּבְ ּ ְוָלא , יָמןּ
ַלל הו ּכְ ל ּבְ ּכַ ָאְרָחא ַאֲחָרא, ִּיְסּתָ א ָלא ַיְדֵעי. ֶּאָלא ִיְסֵטי ּבְ ּוְבִגין ִדְבֵני ָנׁשָ ִלן , ּ ּכְ ְוָלא ִמְסּתַ

א ְדָעְלָמא ָּדא רוּבָ ּ ִדיָנא, ּ ִּאְתָדנו ּבְ ָלקו ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, ּ ְּוִאְסּתַ ּ ּ.  

י ֶאְלָעָזר ָּטב ֵליה ְלַבר ָנׁש ְדָלא יֹוִזיף ְלִמיָתא, יִאי ָהִכ, ָאַמר ִרּבִ . ֲּאַמר ֵליה ָלא. ּ
ְווָנא ַהאי ּגַ ַמר ּכְ ר ָנׁש ְדִאְסּתָ ְּדָהא ּבַ א ְדיֹוִמין, ּ ן ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּאְתָחֵזי ְלַאְרּכָ ּכֵ   .ְּוָכל ׁשֶ

א ֲחֵזי ָנא ַאְתִקינו ַקְדָמֵאי ׁשֹוָפר, ּתָ ָכא ִמ, ָּלאו ְלַמּגָ יָתא ְלֵבי ִקְבֵריְלַאְמׁשָ . יָתא ִמן ּבֵ
יָמא ְדַעל ֵמיָתא ִויָקָרא ִדיֵליה ְלחוד ִאיהו ִּאי ּתֵ ּ ּ ּ ָנא ַעל ַחָייא, ֶּאָלא. ָלא. ּּ ִגין ְלַאּגָ , ּּבְ

ֶות לֹוט ָעַלְייהו ַמְלָאך ַהּמָ ְְדָלא ִיׁשְ ּ יה, ּ ְמרון ִמּנֵ ְּלַאְסָטָאה ְלֵעיָלא ְוִיְסּתַ ּ ּ.  

ר ַהּצֹוֵרר ֶאְתֶכם ְוגֹו)יבמדבר (, ָּפַתח ְוָאַמר ַאְרְצֶכם ַעל ַהּצָ ', ּ ְוִכי ָתֹבאו ִמְלָחָמה ּבְ
ר ְּוָדִייְקָנא ַעל ַהּצָ ְות, ּ ְָדא ַמְלָאך ַהּמָ ִדיר. ּ א, ַהּצֹוֵרר ֶאְתֶכם ּתָ ואעיק (, ְוָקִטיל ִלְבֵני ָנׁשָ

יה. ּ וָבֵעי ְלָקְטָלא ַאֲחָרִנין)לון לחיי ָקְנּתֵ ָנה. ֶתםַוֲהֵרעֹו. ַּמאי ּתַ ֹראׁש ַהּשָׁ ְּדהוא , ִאם ּבְ ּ
ּיֹוָמא ְדִדיָנא ְלֵעיָלא א, ּ ֶות ָנִחית ְלַתּתָ עֹוָבִדין ִדְבֵני , ְַהאי ַמְלָאך ַהּמָ ָחא ּבְ ּגָ ִגין ְלַאׁשְ ּּבְ

א ּוְלַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלַאְסָטָאה לֹון, ָנׁשָ ּ ֶות ָנִחית ְל. ּ ָרֵאל ְדַיְדֵעי ְדָהא ַמְלָאך ַהּמָ ְְוִיׂשְ ּ א ּ ַתּתָ
ִגין ְלֶמהֵוי ַקֵטיגֹוָרא ָעַלְייהו, ְּוָסִליק ְלֵעיָלא ָבא ָעֵליה. ּּבְ ֹוָפר ְלַיּבְ ּשׁ ְּמַקְדֵמי ּבַ ְּדָלא ָיִכיל , ּ

ָנא ָעַלְייהו ּלֹון וְלַאּגָ ּ.  

א ֵני ָנׁשָ ֲעָתא ְדָעִביד ִדיָנא ְוָקִטיל ּבְ ׁשַ ן ּבְ ּכֵ ְּוָכל ׁשֶ א, ּ ַכח ְלַתּתָ ּתְ ן ְוָכל ׁשֶ. ְוִאׁשְ ּכֵ
ֲעָתא ְדַאְזֵלי ְלֵבי ִקְבֵרי ׁשַ י ִקְבֵרי, ּּבְ י ַנְטֵלי ַרְגַלְייהו ִעם , ְּוָאַהְדרו ִמּבֵ ֲעָתא ְדָנׁשֵ ׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ

ַכח ָקַמְייהו, ִמיָתא ּתְ ִּאיהו ָנִחית ְוִאׁשְ יב, ּ יֹוְרדֹות ,  ַרְגֶליָה יֹוְרדֹות ָמֶות)משלי ה(, ִּדְכּתִ
ְּלַההוא ֲאָתר ְד. ְלַמאן ְרַמת מֹוָתא ְלָכל ָעְלָמא. ִאְקֵרי ָמֶותּ ְּוַעל ָדא ַחָוה ּגַ ַרֲחָמָנא , ּ

ְזִביָנן   .ִלׁשֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1531דף [ -ּ

א ֲחֵזי ִתיב , ּתָ ה ְמָנָאֶפת ְוגֹו)משלי ל(ּכְ ן ֶדֶרך ִאּשָׁ ְ ּכֵ ן ֶדֶרך . ְוָהא אֹוִקיְמָנא. 'ּ ְֲאָבל ּכֵ ּ
ה ְמָנָאֶפת ֶות, ִאּשָׁ ְָדא הוא ַמְלָאך ַהּמָ ּ , ָּאְכָלה וָמֲחָתה ִפיָה. ְוָהִכי ִאְקֵרי, ְּוָהִכי הוא, ּ

ְלהֹובֹוי ׁשַ א ַעד ָלא ָמָטא ִזְמַנְייהו, אֹוִקיַדת ָעְלָמא ּבְ ֵני ָנׁשָ ְוָאְמָרה ֹלא , ְּוַקְטַלת ּבְ
י ָאֶון ָעא ָעַלְייהו, ָפַעְלּתִ ְּדָהא ִדיָנא ּבָ ּ חֹוִבין, ּ ָכחו ּבְ ּתְ ּוְבִדיָנא ְקׁשֹוט ִמיתו, ְּוִאׁשְ ּ.  

ׁשַ ָרֵאל ַית ֶעְגָלאּבְ ֲּעָתא ְדָעְבדו ִיׂשְ ל ִאיּנון אוְכלֹוִסין, ּ ּוִמיתו ּכָ ּ ּ ֶות , ּ ְֲהָוה ַמְלָאך ַהּמָ

י יֵני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ ָרֵאל, ִאׁשְ ְרָייָתא ְדִיׂשְ גֹו ַמׁשִ ּּבְ ה. ּ ל ֹמׁשֶ ּכַ יָון ְדִאְסּתָ ֶות , ּּכֵ ְְדָהא ַמְלָאך ַהּמָ ּ
י יִני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ יַנְייהוּוַמ, ִאׁשְ ָרֵאל ּבֵ ְרָייָתא ְדִיׂשְ ּׁשִ ּ ִניׁש ְלָכל ּגוְבִרין ְלחֹוַדְייהו, ּ ִּמַיד ּכָ ּ ּ ,

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ ִּאֵלין ּגוְבִרין. ּ ְּדָכִניׁש לֹון , ּ
  .ְּוַאְפִריׁש לֹון ְלחֹוַדְייהו

ֶות ָלא ֲה ָוַמְלַאך ַהּמָ יןּ ָנא, ָּוה ִמְתְפַרׁש ִמּגֹו ָנׁשִ ּכְ ה , ַּעד ְדִאּתֹוָקם ַמׁשְ יב ַוָיֶקם ֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ּ
ן ּכָ ׁשְ ָנא. ֶאת ַהּמִ ּכְ ין ָהוֹו ַמְייִתין ְנָדָבה ְלַמׁשְ ֲעָתא ְדָנׁשִ ׁשַ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ ָלא ֲהָוה ִמְתֲעֵדי , ּ

יַנְייהו ה, ִּמּבֵ הֹון, ן ֵעיָטאְּוָיַהב ְלגוְבִרי, ַּעד ְדָחָמא ֹמׁשֶ ִחּבוָרא ֲחָדא ִעּמְ ְּדָלא ִיִיתון ּבְ ּ ּ ,
ַאְנִפין ְּוָלא ִיְתֲחזון ַאְנִפין ּבְ ּ ְתַפְייהו, ּ ֶּאָלא ְלָבַתר ּכִ ּ ים ַעל . ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיֹבאו ָהֲאָנׁשִ ּ

ים  ׁשִ ּ ַוָיִביאו ָלא ּכְ)אלא ויבואו על, א ויבואו האנשים על הנשים לא כתיב''נ(ַהּנָ ֶּאָלא , ִתיבּ
ָאְרָחא ֲחָדא ָלא ָהוֹו ַאְזִלין ַּוָיֹבאו ּבְ ְתַפְייהו, ּ ֶּאָלא ְלָבַתר ּכַ ּ ֶות ָלא . ּ ִגין ְדַמְלָאך ַהּמָ ְּבְ ּ

ָנא ּכְ יַנְייהו ַעד ְדִאּתֹוָקם ַמׁשְ ִּאְתְפַרׁש ִמּבֵ ּ ּ.  

א ֲחֵזי י, ּתָ יֵני ְנׁשֵ ַכח ּבֵ ּתְ ים, ָלא ִאׁשְ ַבע ָנׁשִ ָּפחות ִמּשֶׁ רְו, ּ ָּלא ָפחות ֵמֶעׂשֶ ּוְבָאְרָחא . ּ
ְלָיא ִאְתּגַ ַכח, ּּבְ ּתְ ַבע ִאׁשְ ׁשֶ ּוָבֵעי ִדיָנא, ּבְ ר. ּ ֶעׂשֶ ַכח . ַאְסֵטי ְלָקְטָלא, ּבְ ּתְ ּוְבִגין ְדִאׁשְ ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ָאְרָחא ּבְ יַנְייהו ּבְ ּּבֵ ים, ּ ׁשִ ים ַעל ַהּנָ ִתיב ַוָיֹבאו ָהֲאָנׁשִ ּּכְ ל ַה. ּ ָמרו ּכָ ּהוא ְּוִאְסּתְ
ְלהו ַחְבַרָייא ּיֹוָמא ּכֻ ּ אֹוַרְייָתא, ּ ָדלו ּבְ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ יְתך ֶאל ' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)בראשית ז(, ָּפַתח ַרּבִ ה ְוָכל ּבֵ ֶָאל ֹנַח ּבֹא ַאּתָ

ָבה א ֲחֵזי, ַהאי ְקָרא אֹוִקיְמָנא. ַהּתֵ ִריך הוא ְלַנְטָרא ְוִכי, ֲאָבל ּתָ א ּבְ ּ ָלא ָיִכיל קוְדׁשָ ְּ

ָעְלָמא, ֵּליה ְלֹנַח ֲאָתר ַחד ּבְ ָכל ָעְלָמא )א''ז ע''דף קצ(ִּדְיֵהא . ּבְ ְוָלא ְיֵהא , ַּמּבול ּבְ
ַההוא ֲאָתר ְדעֹון, ּּבְ ּגִ יב ּבְ ָמה ִדְכּתִ ּ ַוְיִהי חֹוֶרב ֶאל ַהִגָזה ְלַבָדה)שופטים ו(, ּּכְ ּ א אֹו ְלַנְטָר. ּ

ָרֵאל ַאְרָעא ְדִיׂשְ ֵּליה ּבְ ה, ּ יב ּבָ ִּדְכּתִ יֹום ָזַעם)יחזקאל כב(, ּ ָמה ּבְ ׁשְ ְּדָלא ַנְחּתו ָעָלה , ּ ָלא ּגֻ ּ ּ
  .ִמי טֹוָפָנא

ָלא ָנַחת ְלָעְלָמא, ֶּאָלא יָון ִדְמַחּבְ ְרֵמיה, ּּכֵ ַּמאן ְדָלא ָסִגיר ּגַ ַכח ָקֵמיה , ּ ּתְ ְּוִאׁשְ
ְלָייא ִאְתּגַ יהִאְתַח, ּבְ ַנְפׁשֵ ָּייב ּבְ ְרֵמיה, ּ ְּדִאיהו ָקִטיל ּגַ ּ יב, ִמלֹוט. ְמָנא ָלן. ּ בראשית (, ִּדְכּתִ

יט ַאֲחֶריך)יט ּבִ ך ַאל ּתַ ֵלט ַעל ַנְפׁשֶ ָ ִהּמָ יט ַאֲחֶריך. ָ ּבִ ָלא . ַָמאי ַטֲעָמא ַאל ּתַ ִגין ִדְמַחּבְ ּּבְ
ְתפֹוי ַתר ּכַ יה, ָּאִזיל ּבָ ַאְנִפיןְוִאְס, ְּוִאי ָאֲהָדר ֵריׁשֵ יה ַאְנִפין ּבְ ל ּבֵ ּכַ ּּתָ ּ   .ָּיִכיל ְלַנְזָקא ֵליה, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1532דף [ -ּ

ִתיב ֲעדֹו'  ַוִיְסגֹור ְיָי)בראשית ז(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָלא. ּבַ י ְמַחּבְ לֹוט , ְּדָלא ִיְתָחֵזי ַקּמֵ ְוֹלא ִיׁשְ
ֶות ְָעֵליה ַמְלָאך ַהּמָ ְּוַעד ְדַהוו ְטִמיִרין. ּ ֵליָסר ּגוְבִרין ּבְ, ּ ִּמיתו ּתְ ְמעֹון. ָמָתאּ י ׁשִ , ָאַמר ִרּבִ

ִריך ַרֲחָמָנא ֶות, ְּבְ ִדיוְקַנְייכו ַמְלָאך ַהּמָ ל ּבְ ּכַ ְְדָלא ִאְסּתָ ּ ּ ה ְוגֹו )שמות לה(. ּּ  .'ַּוַיְקֵהל ֹמׁשֶ
ִמְלַקְדִמין)א''ה ע''קצ( ּ ָאֲהָדר לֹון ּכְ ָנא, ּ ּכְ י ִחָייא. ּעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ָמה , ָּאַמר ִרּבִ ּּכָֹלא ּכְ
ַמרְּד ְלחֹוַדְייהו. ִאּתְ ָרֵאל ּבִ ָנא ָלא ִאְתָעִביד ֶאָלא ִמִיׂשְ ּכְ ְּועֹוָבָדא ְדַמׁשְ ְּוָלא ֵמִאיּנון ֵעֶרב , ּּ

א ְלָעְלָמא, ַרב ֶות ְלַנְחּתָ יכו ֵליה ְלַמְלַאך ַהּמָ ִגין ְדִאיּנון ֵעֶרב ַרב ַאְמׁשִ ְּבְ ּ ּ ּ ל . ּ ּכַ יָון ְדִאְסּתָ ּּכֵ
יה ה ּבֵ ֵדי ְל, ֹּמׁשֶ ְלחֹוַדְייהו, ְלַבר, ִּאיּנון ֵעֶרב ַרבַּאׁשְ ָרֵאל ּבִ ֲּהָדא הוא , ְּוָכִניׁש לֹון ְלִיׂשְ

ה ְוגֹו יב ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ ִּדְכּתִ ּ'.  

ְמעֹון ָפַתח י ׁשִ ָחְפָניו ִמי ָצַרר ַמִים )משלי ל(, ִּרּבִ ַמִים ַוֵיַרד ִמי ָאַסף רוַח ּבְ ּ ִמי ָעָלה ׁשָ ּ
ל ְמָלה ִמי ֵהִקים ּכָ ּשִׂ י ֵתַדעּבַ נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ּשֶׁ ַהאי ְקָרא ָהא . ּ ַאְפֵסי ָאֶרץ ַמה ּשְׁ

יה, אֹוִקיְמָנא ה ַסְמִכין ִאית ּבֵ ַמר. ְּוַכּמָ ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ קוְדׁשָ ְּוֹכָלא ּבְ ְּ ְּדִאיהו ּכָֹלא, ּ ּ ט ''ע(. ּ

ַמר)א''ע ַדע,  ְוִאּתְ י ּתֵ נֹו ּכִ ם ּבְ מֹו וַמה ׁשֵ ָּדא קו, ָּמה ׁשְ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ מֹו ְידֹוָ. ְ . ד''ָמה ׁשְ
נֹו ם ּבְ יב, ּוַמה ׁשֵ ָרֵאל ִדְכּתִ ָרֵאל)שמות ד(, ִּיׂשְ ֹכִרי ִיׂשְ ִני ּבְ ִמי ָעָלה . ְוָהא אֹוִקיְמָנא,  ּבְ

ַמִים ָּהא אוְקמוָה. ׁשָ ה, ּ יב, ָּדא ֹמׁשֶ ה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיָי)שמות כד(, ִּדְכּתִ   .'ּ ְוֶאל ֹמׁשֶ

ַמִיםָּדָבר ָּדא ֵאִלָיהו,  ַאֵחר ִמי ָעָלה ׁשָ יה , ּּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ָעָרה )מלכים ב ב(ּ ּסֳ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ּ ּ
ָמִים ַמִים. ַהּשָׁ ְּוִכי ֵהיך ָיִכיל ֵאִלָיהו ְלַסְלָקא ַלּשָׁ ּ ּ ַמִים. ְ ְלהו ׁשָ ְּוָהא ּכֻ ל, ּ , ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ

ַחְרַד ְרִעיָנא ּכְ ֲּאִפילו ּגַ ּ ּל ִמּגוָפא ְדַהאי ָעְלָמאּ ָמִים, ּ ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ ְּוַאּתְ ַאָמְרּת ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ּ ּ.  

ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ֶּאָלא ּכְ ה )שמות כד( ּוְכִתיב. ַעל ַהר ִסיַני' ַּוֵיֶרד ְיָי )שמות יט(, ּ ּ ַוָיֹבא ֹמׁשֶ
תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ּּבְ ִרי. ְ א ּבְ טוָרא ְדִסיַניְּוִכי קוְדׁשָ ּך הוא ְדֲהָוה ּבְ ּ ּ ּ יב , ְ שמות (ּוְכּתִ

בֹוד ְיָי)כד ֹראׁש ָהָהר' ּ וַמְרֶאה ּכְ ֵאׁש אֹוֶכֶלת ּבְ יה, ּכָ ה ְלַסְלָקא ְלַגּבֵ ֵּאיך ָיִכיל ֹמׁשֶ ּ ֶּאָלא . ְ
ִתיב ה ּכְ ֹמׁשֶ תֹוך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר, ּבְ ה ּבְ ַּוָיֹבא ֹמׁשֶ ׁש , אְּדָעאל ּגֹו ֲעָנָנ. ְּ ַמאן ְדִאְתָלּבַ ּּכְ

א ְלבוׁשָ ֲעָנָנא. ּּבִ ׁש ּבַ ַגֵויה, ָהִכי ָנֵמי ִאְתָלּבָ ְּוָעאל ּבְ א. ּ י ֶאּשָׁ ְוָיִכיל , ּוְבֲעָנָנא ִאְתְקִריב ְלַגּבֵ
ּאוף ָהִכי ֵאִלָיהו. ְלִמְקָרב ַמִים, ּּ ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ יב ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ִּדְכּתִ ּּ ַהִהיא ְס, ּ , ָעָרהְּדָעאל ּבְ

ַהִהיא ְסָעָרה יה ּבְ ׁש ּבֵ   .ְּוָסִליק ְלֵעיָלא, ְּוִאְתָלּבַ

ְחָנא ּכַ ִסְפָרא ְדָאָדם ַקְדָמָאה, ְוָרָזא ַאׁשְ ִאיּנון ּתֹוְלדֹות ְדָעְלָמא, ּּבְ ְּדָאַמר ּבְ ּ ּרוָחא , ּ
ַאְרָעא ֲּחָדא ְיֵהא ְדֵיחֹות ְלָעְלָמא ּבְ גוָפא, ּ ׁש ּבְ ְּוֵאִלָיהו ׁשְ, ְּוִיְתַלּבָ ּוְבַההוא ּגוָפא . ֵּמיהּ ּ ּ

ַלק ִליל ִמגוֵפיה, ִיְסּתָ ּתְ ְּוִאׁשְ ָעָרה, ּ ּסֳ ַאר ּבַ ּתְ ְּוגוָפא ִדְנהֹוָרא ַאֲחָרא ִיְזָדַמן ֵליה. ְוִיׁשְ ּ ּ ְלֶמהֵוי , ּ
ַההוא ּגוָפא, ְּוַכד ֵיחות. ּגֹו ַמְלֲאֵכי ׁש ּבְ ִּיְתַלּבָ ַההוא ָעְלָמא, ּ ַאר ּבְ ּתְ ְּדִיׁשְ ּוְבַההוא , ּ ּּגוָפא ּ

א ּוְבגוָפא ַאֲחָרא ִיְתָחֵזי ְלֵעיָלא, ִיְתָחֵזי ְלַתּתָ ּ ַמִים ַוֵיַרד, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ּ ְּדִמי ָעָלה ׁשָ ּ .
ַמָיא רוָחא ִדיֵליה ר ָנׁש ְדָסִליק ִלׁשְ ָּלא ֲהָוה ּבַ ּ ּ א, ּּ ר ֵאִלָיהו, ְוָנִחית ְלָבַתר ְלַתּתָ ּּבַ ְּדִאיהו , ּ ּ

אָּסִליק ְלֵעיָלא ְוָנִח   .ית ְלַתּתָ
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ַמִים ָּדא ֵאִלָיהו, ָּדָבר ַאֵחר ִמי ָעָלה ׁשָ הֹוֵמי, ָּדא יֹוָנה, ַּוֵיַרד. ּּ ְּדָנַחת ֵליה נוָנא ּגֹו ּתְ ּ ּ ,
א ּיֹוָנה ֵמֵחיָלא ְדֵאִלָיהו ָקא ָאָתא. ְלִעְמֵקי ַיּמָ ֵּאִלָיהו ָסִליק, ּּ ִאיל , יֹוָנה ָנִחית, ּ ָּדא ׁשָ

יה ְלֵמיַמת יה ְלֵמיַמתְוָד, ַּנְפׁשֵ ִאיל ַנְפׁשֵ י, ּא ׁשָ ן ֲאִמּתַ ך ִאְקֵרי ּבֶ ְוְבִגין ּכַ מלכים (, ּוְכִתיב. ּ

ִפיך ֱאֶמת' ּ וְדַבר ְיָי)א יז   .ָּבְ

  ]ב''ז ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ָּדא ֵאִלָיהו, ִמי ָצַרר ָמִים ָעְלָמא, ּּ ִריר ְצרֹוָרא ְדַמָיא ּבְ ְּדּצָ ּ ְּוָלא ַנְחּתו ַטָלא וִמְט, ּ ָרא ּּ
ַמָיא ִּדׁשְ ְמָלה. ּ ּשִׂ ָּדא ֵאִלָיהו, ּבַ יה  )ב''ז ע''דף קצ(ַמְייֵתי  )א מחי אדרתיה''נ(ְּדֲהָוה , ּּ ַּאַדְרּתֵ ּ

ין ד ִנּסִ ָחְפָניו. ְלֶמְעּבָ ָּדא ֵאִלָיהו, ִּמי ָאַסף רוַח ּבְ ְּדַאֲהָדר רוָחא ְדַבר ָנׁש ְלגֹו ֵמעֹוי, ּּ ּ ּ .
  .)סף המצורעוא) מלכים ב ה(אסף כמה דאת אמר (

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ ָּדא ֵאִלָיהו. ִמי ֵהִקים ּכָ ִּדְלָבַתר ְדָצַרר ַמִים, ּּ  )'א מטרא''ס(ְואֹוֵמי ַעל , ּ
ְצלֹוֵתיה ַמָיא ְלָבַתר ָאֲהַדר ּבִ ּׁשְ ל ָעְלָמא, ּ ְוִאְתְיִהיב ְמזֹוָנא , ְוָנִחית ִמְטָרא, ְואֹוִקים ּכָ

מֹו. ְּלֹכָלא ָּדא ֵאִלָיהו, ַמה ּשְׁ נֹו. ּּ ם ּבְ ָּדא ֵאִלָיהו, ּוַמה ּשֶׁ מֹו. ּּ ד ָסִליק ְלֵעיָלא, ַמה ּשְׁ , ּּכַ
ֵּאִלָיהו נֹו. ּ ם ּבְ א, ּוַמה ּשֶׁ ד ָנִחית ְלַתּתָ ין, ּכַ ד ִנּסִ ִליָחא ְלֶמְעּבַ ֵמיה, ְוִאְתָעִביד ׁשְ ֵּאִלָיהו ׁשְ ּ ּ.  

ַמִים ִריך הוא, ָּדָבר ַאֵחר ִמי ָעָלה ׁשָ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְּ ְּוָרָזא ְדִמָלה. ּּכְ ּ ,
ְּוָהָכא ִאיהו ָרָזא ִדְרִתיָכא ִעָלָאה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא, י''ִמ ּ ע ִסְטִרין )ב''ג ע''כ(, ּ  ַאְרּבַ

ְּדִאיּנון ְיסֹוֵדי ַקְדָמֵאי ְדֹכָלא, ְּדָעְלָמא ּ ּ ַההוא ֲאָתר ִעָלָאה ְדִאְקֵרי ִמ, ּ ְלָיין ּבְ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ ּּ , י''ּ
ַמר ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

א ֲחֵזי ִריך הוא, ּתָ א ּבְ י קוְדׁשָ ֲעָתא ִדְרעוָתא ַקּמֵ ד ַקְייָמא ׁשַ ּּכַ ּ ּ ְּ ְּלַיֲחָדא ְרִתיָכא ִעָלָאה , ּ
ֵדין ָקָלא ָנִפיק. ּ ְלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד)'א ברתיכא תתאה''ס( א, ּכְ ֵּמַההוא ֲאָתר ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּּ ,

ַמִים אְוָכ, ְּדִאְקֵרי ׁשָ ין ִדְלַתּתָ ל ִאֵלין ַקִדיׁשִ ִּניׁש ּכָ ּ ין, ּ ְּוָכל ִאיּנון ַרְבְרָבן ַקִדיׁשִ ְרָיין , ּ ּוַמׁשִ
ֲחָדא, ִּעָלִאין ְלהו ְזִמיִנין ּכַ ְּלֶמֱהֵוי ּכֻ ה, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ַמִים, ַּוַיְקֵהל ֹמׁשֶ ָּדא ָרָזא ְדׁשָ ּ .

ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ יןִּאֵלין ִאי, ֶאת ּכָ ְרָיין ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ֵריַסר ַמׁשִ ּּנון ּתְ ּּ.  

ּוַמאי ָקָאַמר ֶזה ַהָדָבר ְוגֹו. ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם רוָמה', ּ ֶכם ּתְ ְּקחו ֵמִאּתְ ְלכון, ּ ָקנו ּכֻ ִּאְתּתָ ּּ ,
ְּלַסְלָקא ָעַלְייכו ּוְלֵמיַטל ָעַלְייכו, ּ א, ּ ְּיָקָרא ְדֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ   .ָּלאְּלַסְלָקא ְלֵעי, ּ

יִרין ְייכו ִאיּנון ַיּקִ ַּאְפִריׁשו ִמּנַ ּ ִּאיּנון ַרְבְרִבין ִעָלִאין, ּ רוָמה, ּ ְּלַסְלָקא ְלַהִהיא ּתְ ָרָזא , ּ
א ְּדֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ֲאָבָהן, ּ ָרא ּבַ ּ ְדָהא ַמְטרֹוִניָתא ָלא ִאְתֲחֵזי ְלֵמיֵתי )א בבעלה''נ(, ְלִאְתַחּבְ

ִאיּנ, ְּלַבְעָלה ָהאֶּאָלא ּבְ ן עוֶלְמּתָ תוְלּתָ ּון ּבְ ּ ה, ּ ְּדֵייתון ִעּמָ ּ ָרן ָלה, ּ ּוְמַדּבְ ּ ַּעד ְדָמַטת , ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ְּלַבְעָלה תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעוֵתיה ְוגֹו)תהלים מה(, ּּכְ ּ ּבְ ּ ה', ּ ך ָלּמָ , ְְוָכל ּכַ

ַבְעָלה ָרא ּבְ ְרָיין ,  ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו)שמות לה(. ְּלֵמיֵתי ְלִאְתַחּבְ ע ַמׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ַאְרּבַ ּ
ִליָלן, ִּעָלִאין ְּדִבְכָלָלא ִדְלהֹון ּכְ ְרָיין, ּ ַאר ַמׁשִ ל ִאיּנון ׁשְ ֲאָבָהן , ּּכָ ְּוִאֵלין ִאיּנון ְדַנְפָקן ּבַ ּ ּ
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ְּדִאְקרון ְנִדיִבים, ִּעָלִאין ּ ָמה . ּ ּ ְדאוְקמוָה)ב''נ ע''ק, א''ד ע''כ, ב''ט ע''ויקרא י(ּכְ ּ יב,ּ , ּ ִדְכּתִ
רוָה ְנִדיֵבי ָהָעם)במדבר כא(   .ִּאֵלין ֲאָבָהן, ּ ּכָ

ִתיב, ְיִביֶאָה ֲחָדא, ֶּאָלא ְיִביֶאָה, ְּיִביאוָה ָלא ּכְ ִתיב. ְּלַיֲחָדא ּכָֹלא ּכַ , ְוֵכן ָיִביא ָלא ּכְ
יָקָרא, ֶּאָלא ְיִביֶאָה ְעָלה ּבִ י ּבַ ְּלַסְלָקא ָלה ְלַגּבֵ ּ ָמה ְדִאְצְטִרי, ּ רוַמת ְיָי. ְךּּכְ ֶאת ', ֵּאת ּתְ

ָאה ְרָיין ִעָלִאין ַאֲחָרִנין, ְלַאְסּגָ ל ִאיּנון ַמׁשִ ּּכָ ֲחָדא, ּ ָרא ּכָֹלא ּכַ ֵריַסר , ְּלִאְתַחּבְ ְּוִאיּנון ּתְ
ְכָלָלא ֲחָדא ת. ָוֶכֶסף. ָזָהב. ּבִ ֵכֶלת. ּוְנחֹוׁשֶ ָמן. ּתְ ִני. ְוַאְרּגָ ׁש ְוִעִזים. ְותֹוַלַעת ׁשָ ֹעֹרת ְו. ְּוׁשֵ

ים. ֵּאִלים ְמָאָדִמים ָחׁשִ ִטים. ְוֹעֹרת ּתְ אֹור. ַּוֲעֵצי ׁשִ ֶמן ַלּמָ ָחה. ְוׁשֶ ׁשְ ֶמן ַהּמִ ִמים ְלׁשֶ . ּוְבׂשָ
ים ּמִ ְרָיין ִעָלִאין. ְוִלְקֹטֶרת ַהּסַ ֵריַסר ַמׁשִ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ְכָלָלא , ּּ ֲחָדא ּבִ ְלהו ּכַ ִּדְכִליָלן ּכֻ ּּ
ע ְדִאְקרו ְּדַאְרּבַ ּ ַמרּ ָמה ְדִאּתְ   .ּן ַחיֹות ַהּקֶֹדׁש ּכְ

א ְּוֻכְלהו ִאֵלין ַסְלִקין ְלֻכְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּ ּ ְּלָאֲעָלא ָלה ְלֵעיָלא, ּ ַבְעָלה, ּ ָרא ּבְ , ְּלִאְתַחּבְ
ִגין ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד יָקָרא ִעָלָאה, ּּבְ ה ּבִ ַכח ִעּמָ ּתְ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ א ִעָל. ּ ֵדין ָיִתיב ַמְלּכָ ָאה ַעל ּּכְ

א ּּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ַבְעָלה, ּּ ָתא ּבְ ָרא ִאּתְ ִּאיהו ֶחְדָווָתא , ּוְכֵדין. ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד, ְּוִאְתַחּבְ
ְּדֹכָלא ּ.  

א ֲחֵזי ַקְדִמיָתא, ּתָ אֵרי ְלִמְמֵני ָזָהב ּבְ ּבָֹנא , ְוֶכֶסף ְלָבַתר, ָהָכא ׁשָ ִגין ְדַהאי ֶחׁשְ ּּבְ
א ּתָ ָנא ִדְרִתיָכא ִדְלֵעיָלאֲאָבל ּכַ. ִמּתַ ּבָ ּד ָאֵתי ְלִמְמֵני ֵמחוׁשְ ּ ּ אֵרי ְלִמְמִני ִמיִמיָנא , ּ ׁשָ

ַקְדִמיָתא ָמאָלא, ּבְ יב. ְמָנָלן. ּוְלָבַתר ִמן ׂשְ ֶסף ְוִלי ַהָזָהב)חגי ב(, ִּדְכּתִ ֶסף . ּ ִלי ַהּכֶ ּכֶ
ַקְדִמיָתא ּוְלָבַתר ַהָזָהב, ּבְ א. ּ ּוִבְרִתיָכא ִדְלַתּתָ ָמאָלא וְלָבַתר ִמיִמיָנאׁשָ, ּ ּארו ִמּשְׂ יב , ּ ִּדְכּתִ

ת ַקְדִמיָתא. ָּזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ ֶסף, ָזָהב ּבְ   .ּוְלָבַתר ּכֶ

  ]א''ח ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ְּוָכל ִאיּנון ְרִתיִכין ִאְקרון ְנִדיב ֵלב ַאר ְרִתיִכין: ּכֹל. ּ ל ׁשְ . ַמאי ֵלב. ֵלב. ְלַאְכְלָלא ּכָ
יבַּהְיינו  ִמיד)משלי טו(, ָּרָזא ִדְכּתִ ה ּתָ ּתֶ א ְדֹכָלא.  ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ְּוָדא ִאיהו ִלּבָ ּ ְוָדא , ּ

א ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְּוַעל ָדא ִאְקרון . ּּכֻ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּכֹל ְנִדיב ֵלב. ֵלב )א''ח ע''דף קצ(ּ , ּּכְ
ְרָיין ִאֵלין ע ַמׁשִ ְּדַאְרּבַ ָלָלא ְדֻכְלהו ִא, ּ ּּכְ ָרָזא ֲחָדאּּ רוַמת ְיָי. ְנִדיב ֵלב, ְּקרון ּבְ ָּדא ', ּּתְ

א ְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּוְבִגין ְדָאִרימו ָלה ְלֵעיָלא. ּּכֻ ּ ּ ּ ְּוַסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא, ּ רוַמת ְיָי, ּּ   .'ִּאְקֵרי ּתְ

 ] בשנה138יום [סדר הלימוד ליום כ שבט 

ד ָחָמא ְיֶחְזֵקאל ָרָזא ְדַחיֹו, ְּוַעל ָדא ּּכַ ַּדֲהוֹו ַסְלִקין, תּ ָּלא ָחָמא ַמהו ְדַסְלִקין, ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
יָקָרא ִעָלָאה ְטִמיָרא ּבִ ְגִניזו ּבִ א ִעָלָאה ּבִ י ַמְלּכָ ְּדִאיִהי ַסְלָקא ְלַגּבֵ ּ ּּ  ְוָכל ָחָכם )שמות לה(. ּ

ין ְמקֹוִרין, ֵלב ָבֶכם ּתִ ִּאֵלין ִאיּנון ׁשִ ְקָייא ָעְלָמא, ּ הֹו, ְּדַאׁשְ ֵקיּוִמּנְ ֲאַמאי , ָּיֹבאו. ן ִאְתׁשָ
ָנָזא ְדַחִיין. ָּיֹבאו ֶּאָלא ְדֵייתון ְלִמְנַקט ֵמִעם ּגְ ּ ּ ּ ִריך , ָּיֹבאו. ּ א ּבְ ְוְלָבַתר ַוַיֲעׂשו ָמה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּּ

ּהוא ָפִקיד לֹון ְלַאֲהָנָאה ָעְלָמא רוָמה ַלְיָי)שמות לה(. ּ ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ י ְיהוָדה ָפַת. 'ּ ִּרּבִ , חּ
א ֲחֵזי. 'ָ ֲהֹלא ָפרֹוס ָלָרֵעב ַלְחֶמך ְוגֹו)ישעיה נח( ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש, ּתָ ַּזּכָ ּ ָנא , ּ ד ִמְסּכְ ּכַ
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יה ִריך הוא הֵוי. ִּאְעַרע ְלַגּבֵ א ּבְ ָנא דֹורֹוָנא ְדקוְדׁשָ ְּדַההוא ִמְסּכְ ּ ּ ּ ּ ַדר ֵליה, ְּ ְּדׁשָ ַמאן . ּ
ל ֵליה ְלַההוא דֹורֹוָנ ִּדְמַקּבֵ ּ ּ ֵסֶבר ַאְנִפיןּ ָאה חוָלֵקיה, ּא ּבְ ַּזּכָ ּ.  

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ יה, ַּמאן ְדָחִייס ְלִמְסּכְ ְּוָאִתיב ֵליה ַנְפׁשֵ ִריך הוא ָסִליק ָעֵליה, ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ ,
יה ָרא ְלַנְפׁשֵ ִאילו הוא ּבָ ּּכְ ּ ּ ִני ָעְלָמא. ּ ְּוַעל ָדא ַאְבָרָהם ְדֲהָוה ָחִייס ְלָכל ּבְ ֵּליה ָסִליק ָע, ּ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרא לֹון, ְּ ִאילו הוא ּבָ ּּכְ ּ יב, ּ ר ָעׂשו )בראשית יב(, ִּדְכּתִ ֶפׁש ֲאׁשֶ ּ ְוֶאת ַהּנֶ
  .ְבָחָרן

ב ְדָהא אֹוִקיְמָנא ֲהלא ָפרֹוס ָנֲהָמא , ַמאי ָפרֹוס, ְּוַאף ַעל ּגַ ְּלִמְפַרס ֵליה ַמָפה ּבְ ּ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ,  ָפרֹוסָּדָבר ַאֵחר ֲהלא. ּוְמזֹוָנא ְלֵמיַכל ּ ְפֵריס ְפִריַסת ְוגֹו)דניאל ה(ּכְ ּ' .

ְּדָבֵעי ְלִמְפַרס ְפִריִסין ְדַנֲהָמא ָקֵמיה ּ ִגין ְדָלא ִלְכִסיף, ּּ ֵעיָנא ָטָבא. ּּבְ . ְּוַיְפרֹוס ָקֵמיה ּבְ
ִתיב, ַָלְחֶמך ֶָאָלא ַלְחֶמך, ֶלֶחם ָלא ּכְ מֹוֶנך. ּ ַָההוא ִדיָלך ִמּמָ ְ ּ ּא ִדְגִזילוְוָל, ּ ק, ּ , ְּוָלא ַדֲעׁשָ

ָּלאו ְזכוָתא הוא, ְּדִאי ָהִכי. ְּוָלא ִדְגֵנָבה ֶּאָלא ַווי ֵליה, ּ ָרא חֹובֹוי, ּ ַגְווָנא . ְּדָאֵתי ְלַאְדּכְ ּכְ
רוָמה ֶכם ּתְ ָּדא ְקחו ֵמִאּתְ ּ ה ִדְלכֹון, ּ ק, ְּלָאָרָמא ִמּמָ ֶזל, ְוָלא ֵמֹעׁשֶ ֵנָבה, ְוָלא ִמּגֶ , ְוָלא ִמּגְ

ְּוָהא אוְקמוָה ּ.  

י יֹוֵסי י ִיְצָחק ְוִרּבִ י ִחָייא ְוִרּבִ ָאְרָחא, ִּרּבִ י , ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי, ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ הו ִרּבִ ָּפַגע ּבְ ּ
א י ִחָייא. ַאּבָ ֲהָדן, ָּאַמר ִרּבִ א ּבַ ִכיְנּתָ ְייהו. ַּוַדאי ׁשְ ד ָמָטא ְלַגּבַ א, ּּכַ י ַאּבָ , ָאַמר ִרּבִ
ִתיב י )מלכים א ח(, ּכְ ְצַרִים ֹלא ָבַחְרּתִ ָרֵאל ִמּמִ י ֶאת ִיׂשְ ר הֹוֵצאִתי ֶאת ַעּמִ ּ ִמן ַהיֹום ֲאׁשֶ

ָדִוד ְוגֹו ָרֵאל ָוֶאְבַחר ּבְ ְבֵטי ִיׂשְ ם' ְבִעיר ִמּכֹל ׁשִ ִמי ׁשָ ִית ִלְהיֹות ׁשְ , ַהאי ְקָרא. ִלְבנֹות ּבַ
יה ֵסיֵפיה ָּלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ִעיר, ּ י ּבְ יב לא ָבַחְרּתִ ָדִוד, ִּדְכּתִ ַמאי , ָוֶאְבַחר ּבְ

ֵעי ֵליה. ַהאי ִעם ַהאי ַל ם ִמּבָ ְירוׁשָ ָּוֶאְבַחר ּבִ ּ.  

א יה ְלִמְבִני ַקְרּתָ ִריך הוא ִאית ְרעוָתא ָקּמֵ א ּבְ ד קוְדׁשָ ֶּאָלא ּכַ ּ ּ ְּ ַקְדִמיָתא, ּ ל ּבְ ּכָ , ִאְסּתָ
א א ְדָנִהיג ַעּמָ ַההוא ֵריׁשָ ּּבְ אּ א, ּ ְדַקְרּתָ ִני ַקְרּתָ יה, ּוְלָבַתר ּבְ א ּבֵ ֲּהָדא הוא . ְּוַאְייֵתי ְלַעּמָ
ִעיר י ּבְ ָדִוד, ִדְכִתיב ֹלא ָבַחְרּתִ ְלָנא ּבְ ּכַ ָרֵאל, ַּעד ְדִאְסּתַ ִגין . ְלֶמהֵוי ַרְעָיא ַעל ִיׂשְ ּבְ

ִני ָמָתא ַרֲעָיא ְדָנִהי, ְּדָמָתא ְוָכל ּבְ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ּּ אּ ָטב , ִּאי ַרְעָיא ִאיהו ָטָבא, ג ְלַעּמָ
א, ָטב ְלָמָתא, ֵּליה א. ָטב ְלַעּמָ יׁשָ א, ַּווי ֵליה, ְּוִאי ַרְעָיא ִאיהו ּבִ . ַווי ְלָמָתא ַווי ְלַעּמָ

ָעְלָמא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכָ א ִאְסּתָ ּתָ ְּוַהׁשְ ְרעוֵתיה ְלִמְבֵני ֵליה, ְּ ְּוָסִליק ּבִ ּ  ְואֹוִקים, ּ
א ְלָדִוד ֵריׁשָ ָדִוד ַעְבִדי, ּבְ א ואוקים ברישא דדרא לרבי ''ס(. ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָוֶאְבַחר ּבְ

  )שמעון וחבריה למיקם קמיה

ַמְעָנא א ׁשְ ְברֹו ַעל )תהלים קמו(, ָּפַתח ְוָאַמר. ִּמְלָתא ַחְדּתָ ֶעְזרֹו ׂשִ ֵאל ַיֲעֹקב ּבְ ֵרי ׁשֶ ּ ַאׁשְ
ִגין . ֶּאָלא ֵאל ַיֲעֹקב, ְוָלא ֵאל ִיְצָחק, ְוָלא ֵאל ַאְבָרָהם, ֲעֹקבְוִכי ֵאל ַי. ֱאלָהיו' ְיָי ּבְ

ֲאבֹוִהי ִאֵמיה, ְּדַיֲעֹקב ָלא ִאְתְרִחיץ ּבַ י ֲאחוי, ְּוָלא ּבְ ד ָעַרק ַקּמֵ ָלא , ְוָאַזל ְיִחיָדאי, ּּכַ ּבְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ָממֹוָנא י ֶא)בראשית לב(ּכְ י ְבַמְקִלי ָעַבְרּתִ ּת ַהַיְרֵדן ַהֶזה ּכִ ּ ְּוִאיהו , ּ
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ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ יה ּבְ ִּאְתְרִחיץ ּבֵ ּ יב, ְּ ָמַרִני )שם כח(, ִּדְכּתִ ִדי וׁשְ ּ ִאם ִיְהֶיה ֱאֹלִהים ִעּמָ
ִריך הוא. 'ְוגֹו א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ּמֵ ִאיל ִמּקַ ְּוֹכָלא ׁשָ ּ ּ ְּ   .ְּוָיַהב ֵליה, ּ
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ְבר ְברֹו. ֱאֹלָהיו' ֹו ַעל ְיָיׂשִ ְקָותֹו, ׂשִ ְטחֹונֹו, ְוָלא ָאַמר ּתִ ְברֹו, ְוָלא ּבִ ְקֵרי . ֶּאָלא ׂשִ ַאל ּתִ
ְברֹו ְברֹו, ׂשִ ְּדִניָחא ְלהו ְלַצִדיַקָייא. ֶּאָלא ׁשִ ּ ּ ְרַמְייהו, ּ ְבָרא ּגַ ִבירו ַעל , ְּלּתַ ָרא ּתְ ּוְלִאְתּבְ ּ
ִבירו ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. יוֱאלָה' ְּוֹכָלא ַעל ְיָי, ּּתְ י ָעֶליך הֹוַרְגנו ָכל )תהלים מה(, ּכְ ּּכִ דף ( ָ

אנו ֶחְרָפה. ַּהיֹום )ב''ח ע''קצ י ָעֶליך ָנׂשָ ּּכִ ּ ָ.  

ַגְווָנא ְדַיֲעֹקב ִמְצָרִים, ּּכְ ֶבר ּבְ י ֵיׁש ׁשֶ יב ַוַיְרא ַיֲעֹקב ּכִ ִּדְכּתִ ִבירו ְדָגלוָתא, ּ ְּדָהא ּתְ ּ ּ ּ ,
ָּחָמא ְדֲהָוה ֵליה ִמְצָרִיםּ ִריך הוא,  ּבְ א ּבְ קוְדׁשָ ֵוי ּתוְקֵפיה ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ ּ ְּ ּוְבנֹוי ְדַיֲעֹקב ַסְבלו . ּ ּ ּ
ִבירו ְדָגלוָתא ּּתְ ּ ִריך , ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּנו ִמּגֹו ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדַאָבֲהְתהֹון וׁשְ ּתָ ְְוָלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

פוַמְיי ָגלוָתא ְרִגיָלא ּבְ ּהוא ֲהָוה ּבְ ּ   .ּהוּ

ה ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ מֹו' ַמה' ּ ְוָאְמרו ִלי)שמות ג(, ְּוַעל ָדא ּכְ ִגין ַדֲהוֹו ַיְדֵעי ֵליה. 'ַמה' ּשְׁ ּּבְ ּ ,
ְּוָלא ַאְנׁשו ֵליה ְלָעְלִמין ִריך הוא, ּ א ּבְ ִבירו ְדָגלוָתא ַעל קוְדׁשָ ְּוַסְבלו ּתְ ּ ּ ּ ּ ך ָזֵכי , ְּ ְוְבִגין ּכַ ּ

ְּלפוְרָקִנין וְלִנִסין וְלַא ּ יִאיןּ   .ְּתָוון ַסּגִ

ין ֶעְליֹוִנין ְּוַאּתון ַקִדיׁשִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ִבירו ְדגוָפא ֵמֲאָתר ְלֲאָתר ַעל קוְדׁשָ ְּדָסְבִלין ּתְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,
ין ופוְרָקִנין ד ְלכו ִנּסִ ִאין ַאּתון ְלֶמְעּבַ ה ְדַזּכָ ה ְוַכּמָ ּמָ ַּעל ַאַחת ּכַ ּ ּ ּ ְּוִתְזּכון ְלַחֵיי ָעְלָמא , ּ ּ

ֲחָדא. ֵתיְּדָא ְלהו ּכַ ָּאְזלו ּכֻ ּּ.  

רוָמה ַלְיָי)שמות לה(ָּפַתח ְוָאַמר  ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ א ֲחֵזי. 'ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ְוגֹו' ּ , ּתָ
ֵוי ְרעוֵתיה ֲעָתא ְדַבר ָנׁש ׁשַ ׁשַ ּּבְ ּ ּ י פוְלָחָנא ְדָמאֵריה, ּ ְּלַגּבֵ ּ ּ ַּההוא ְרעוָתא ָסִליק , ּ ּ

ַקְדִמיָתא אּבְ ְּדִאיהו ִקיוָמא ִויסֹוָדא ְדָכל ּגוָפא,  ַעל ִלּבָ ּ ּ ּ ְּלָבַתר ָסִליק ַההוא ְרעוָתא . ּ ּ
ְייֵפי ּגוָפא, ָטָבא ל ׁשַ ְייֵפי ּגוָפא. ַּעל ּכָ ּוְרעוָתא ְדָכל ׁשַ ּ ּ א, ּ ּוְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ָראן , ּ ִמְתַחּבְ

ֲחָדא ִכ, ּכַ ִכין ָעַלְייהו ִזיֲהָרא ִדׁשְ ְּוִאיּנון ַמׁשְ ּ הֹוןּ א ְלַדְייָרא ִעּמְ ר ָנׁש ִאיהו , ּיְנּתָ ְּוַההוא ּבַ ּ
ִריך הוא ֱהֵוי א ּבְ ּחוָלָקא ְדקוְדׁשָ ּ ּ רוָמה, ְּ ֶכם ּתְ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְקחו ֵמִאּתְ ּ ֶכם ֲהָוה . ּ ֵמִאּתְ

כוָתא רוָמה, ַּאְמׁשְ ָלא ָעַלְייכו ַהִהיא ּתְ ְּלַקּבְ   .'ְּלֶמֱהֵוי חוָלָקא ַלְיָי, ּ

ר ָנׁש ַקָייָמא ִמָלהְוִאי ּתֵ ְרׁשוֵתיה ְדּבַ ּיָמא ְדָלאו ּבִ ּ ּ ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ִתיב ּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו , ּתָ ַמה ּכְ
רוַמת ְיָי יה, ּּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ַוַדאי. 'ְּיִביֶאָה ֵאת ּתְ ַּמאן ְדִיְתְרֵעי ִלּבֵ א , ּ ִכיְנּתָ יך ָלה ִלׁשְ ַּיְמׁשִ ְ

יה ְלקוָתא ְלֵעיָלא, יֶאָהֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְיִב. ְּלַגּבֵ ִאְסּתַ ב ְדִאיִהי ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ּּ ְיִביֶאָה , ּ
יה, ֵּמֲאָתר ִעָלָאה ָכא ְלַדְייָרא ִעּמֵ ְּלַאְמׁשָ ּ.  

יה ָרָאה ִעּמֵ יֵתי ְלַאׁשְ ה, ְּוַכד ּתֵ יֵתי ִעּמֵ ה ֻעְתָרא ּתֵ אן ְוַכּמָ ְרּכָ ָמה ּבִ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ּּכַ
ל ֻעְתָרא ְדָעְלָמא. תָּזָהב ָוֶכֶסף וְנֹחׁשֶ ָּלא ֶיְחַסר ֵליה ּכָ ֵני ָעְלָמא. ּ ַאר ּבְ ֲאָבל . ָּדא ִלׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1537דף [ -ּ

ין ֶעְליֹוִנין ַּאּתון ַקִדיׁשִ רוָמה ַלְיָי, ּ ֶכם ּתְ ְּקחו ֵמִאּתְ י ִחָייא. 'ּ ֵרי ְלָאָרָמא, ָּאַמר ִרּבִ , ַּמאן ְדׁשָ
  .ּהוא ָיִרים

א ְוָאַמר י ַאּבָ ָאן ֲאָתר ָאַמר ֵליה', ַּלָדג ְוגֹו' אֶמר ְיָיּ ַויֹ)יונה ב(, ָּפַתח ִרּבִ ֶּאָלא . ְּוִכי ּבְ
ית עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ָעְלָמא ּבְ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ָרא , ְּ ָאה ּבָ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ּבְ

א ֵדין ָפִקיד ְוָאַמר. ּנוֵני ַיּמָ ִּדְיֵהא ַזִמין ַחד נוָנא ְלִמְבַלע ְלי, ּּכְ ָלָתא , ֹוָנהּּ ֵמעֹוי ּתְ ִּוֵיֵהא ּבְ
ּוְלָבַתר ְדִיְרֵמי ֵליה ְלַבר, ּיֹוִמין וְתַלת ֵליָלָוון ּ ּּ.  

ְלחֹודֹוי ית, ְּוָלא ָדא ּבִ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל ַמה ְדַעַבד קוְדׁשָ ֶּאָלא ּכָ ּ ּ ְּ ּ ,
יה ֹכָלא ַאְתֵני ִעּמֵ ּּבְ ָרא ׁשְ. ּ יֹוָמא ַקְדָמָאה ּבָ הֹון ִדְיַסִליק ְלֵאִלָיהו , ַמָיאּבְ ַּאְתֵני ִעּמְ ּּ
גֹו ְסָעָרה ַמְיָמה ּבְ יב, ְוֵכן ֲהָוה, ַהּשָׁ ָמִים)מלכים ב ב(, ִּדְכּתִ ָעָרה ַהּשָׁ ּסֳ ּ ַוַיַעל ֵאִלָיהו ּבַ ּ ּ .

ָרא ְנהֹוָרא ַההוא יֹוָמא ּבָ ִמְצַרִים ּתְ, ּּבְ א ּבְ ׁשָ ּמְ יך ְלׁשִ יה ְדַיְחׁשִ ְְוַאְתִני ִעּמֵ ּ , ָלָתא יֹוִמיןּ
יב ת ָיִמים)שמות י(, ִּדְכּתִ לׁשֶ ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ׁשְ ך ֲאֵפָלה ּבְ   .ְ ַוְיִהי ֹחׁשֶ

ָרא ְרִקיָעא ְנָייָנא ּבָ יֹוָמא ּתִ ין ַמָיא ְלַמָיא, ּבְ ִּדיֵהא ַמְפִריׁש ּבֵ ּ ִדְכִתיב , ּ  )בראשית א(ּכְ
ִים  תֹוך ַהּמָ ְַויֹאֶמר ֱאֹלִהים ְיִהי ָרִקיַע ּבְ ין ַמִים ָלָמִיםּ הֹון . ַּוְיִהי ַמְבִדיל ּבֵ ְוַאְתִני ִעּמְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ין טוְמָאה ְלָטֳהָרה, ְּ ָרֵאל ּבֵ ין ְלִיׂשְ ְּדַמָיא ְיהֹון ַמְפִריׁשִ ָאה , ּּ ְלִאְתַדּכְ
הו   .ְְוַכך ֲהָוה, ּּבְ

ִליָתָאה ַאִפיק ַאְרָעא ִמּגֹו ַמָיא יֹוָמא ּתְ ּּבְ יׁש , ּ ִניׁשו , ְּלַמָיאְוַאְכּנִ ַּוֲעַבד ֵמַההוא ּכְ ּ
ָנׁשו ְלֲאָתר ַחד ְּדִאְתּכְ א, ּ א. ַיּמָ ּתָ ׁשְ ַיּבֶ ַגֵויה ּבְ ָרֵאל ּבְ ר ְלִיׂשְ א ְלֶמְעּבַ ַיּמָ ְּוַאְתֵני ּבְ ע , ּ ּוְלִמְטּבַ

יב, ְְוַכך ֲהָוה, ְלִמְצָרֵאי ב ַהָים ִלְפנֹות ּבֶֹקר ְלֵאיָתנֹו)שמות יד(, ִּדְכּתִ ּ ַוָיׁשָ ְקֵרי . ּ ַאל ּתִ
ִריך הוא, ֶּאָלא ִלְתָנאֹו, ְלֵאיָתנֹו א ּבְ יה קוְדׁשָ ה ְדַאְתִני ִעּמֵ ְּלּמַ ּ ּ ית, ְּ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּּתו . ּּבְ

ַאְרָעא ַמְחְלקֹוָתא ְדֹקַרח, ַאְתֵני ּבְ ח ַית פוָמָהא ּבְ ְּדִתְפּתַ ּ ֵתיה, ּּ ִניׁשָ ְּוִתְבַלע ְלֹקַרח וְלָכל ּכְ ּ ,
יבִּד, ְְוַכך ֲהָוה ח ָהָאֶרץ ֶאת ִפיָה ְוִתְבַלע אֹוָתם ְוֶאת ֹקַרח)במדבר טז(, ְכּתִ ְפּתַ   . ַוּתִ

  ]א''ט ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

יֹוָמא ְרִביָעָאה א ְוִסיֲהָרא, ּבְ ְמׁשָ ָרא ׁשִ ַמִים, ּבָ ְרִקיַע ַהּשָׁ יב ְיִהי ְמֹאֹרת ּבִ ְוַאְתֵני , ִּדְכּתִ
א ְמׁשָ ַעְלֶמהֵוי ָקִאים ּבְ, ִעם ׁשִ יֹוֵמי ִדיהֹוׁשֻ ַמָיא ּבְ ַּפְלּגו ׁשְ יב) א''ט ע''דף קצ(, ּּ יהושע ( ,ִּדְכּתִ

ַמִים)י יב ֲחִצי ַהּשָׁ ֶמׁש ּבַ ִסיְסָרא. ּ ַוַיֲעמֹוד ַהּשֶׁ ד ְקָרָבא ּבְ ֹכָכַבָיא ְלֶמְעּבַ יב, ַּאְתִני ּבְ , ִּדְכּתִ
ִסלֹוָתם ִנְלַחמו ִעם ִסיְסָרא)שופטים ה( ּ ַהּכָֹכִבים ִמּמְ ּ.  

א ָרא נוֵני ַיּמָ ָאה ּבָ יֹוָמא ֲחִמיׁשָ ַמָיא, ּּבְ ְּועֹוֵפי ִדׁשְ עֹוֵפי ְלֵמיָזן עֹוְרִבים , ּ ַאְתִני ּבְ
ְּלֵאִלָיהו ַמָיא, ּ ִזְמָנא ְדָעַצר ִלׁשְ ּּבְ יב, ּ ְלך )מלכים א יז(, ִּדְכּתִ ָ ְוֶאת ָהעֹוְרִבים ִצִויִתי ְלַכְלּכְ ּ

ם ִּצִויִתי ַדְייָקא. ׁשָ ָנא נוָנא ַחדְוַאְתֵני . ּ א ְלִאְזַדּמְ נוֵני ַיּמָ ּּבְ ּ , ְּלִמְבַלע ֵליה ְליֹוָנה, ּ
ָדָאה ֵליה ְלַבר ּוְלַאׁשְ ּ ּ.  



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָרא ְלָאָדם יָתָאה ּבָ ּתִ יֹוָמא ׁשְ יה, ּבְ ָתא, ְּוַאְתֵני ִעּמֵ יה ִאּתְ ְּדִתפֹוק ִמּנֵ ְּדֵתיזון ְלֵאִלָיהו, ּּ ּ ּּ ,
יב ה ִצִויִתי )מלכים א יז(, ִּדְכּתִ ֶלךּ ִהּנֵ ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ם ִאׁשָ ה ִצִויִתי. ָׁשָ ִּמיֹוָמא , ִּהּנֵ

ֵרי ָעְלָמא ָעְלָמא. ְּדִאְתּבְ ָכל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא ְדִאְתַחֵדׁש ּבְ ְּוֵכן ּבְ ִריך הוא ָפִקיד , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ְּ

ֵרי ָעְלָמא ַּההוא עֹוָבָדא ִמיֹוָמא ְדִאְתּבְ ית יֹוִמין , ַּויֹאֶמר. ּ ַלָדג'ַּויֹאֶמר ְיָי, ּאוף ָהָכא. ּּ ִמּשִׁ
ית ָקָאַמר ֵליה ִּדְבִראׁשִ ּ.  

ָעְלָמא ַהאי ָעְלָמא, ְָהָכא ִאית ָלן ֶסֶמך ּבְ א ּבְ ּיֹוָנה ְדָנַחת . ַּעל עֹוָבִדין ִדְבֵני ָנׁשָ
ִפיָנה ְמָתא ְדַבר ָנׁש, ַלּסְ ָּדא ִאיִהי ִנׁשְ גוָפ, ּ א ְלַהאי ָעְלָמא ְלֶמֱהֵוי ּבְ ְּדַנְחּתָ ר ָנׁשּ . ּא ְדּבַ

גוָפא. ֲאַמאי ִאְתְקֵרי יֹוָנה ַפת ּבְ ּתָ ּתְ ִגין ְדֵכיָון ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ֵדין ִאיִהי יֹוָנה ּבְ ָמה . ּכְ ּכְ
ַמר ַהאי ָעְלָמא. ּ ְוָלא תֹונו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו)ויקרא כה(, ְּדִאּתְ ר ָנׁש ָאִזיל ּבְ , ּוְכֵדין ּבַ

גֹו ַי ִפיָנה ּבְ ּסְ אּכַ א ַרּבָ ָרא, ּמָ ּבְ יַבת ְלִאּתָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּדֲחׁשִ ָבה )יונה א(ּכְ ּ ְוָהֳאִנָיה ִחּשְׁ
ֵבר   .ְלִהּשָׁ

ַהאי ָעְלָמא ָחֵטי ד ִאיהו ּבְ ּוַבר ָנׁש ּכַ י ָמאֵריה, ּ ּמֵ יב ְדָעַרק ִמּקַ ְּוָחׁשִ ח . ּ ּגַ ְוָלא ַאׁשְ
ַההוא ָעְלָמא א ּבְ. ּּבְ ּוְכֵדין ַאִטיל קוְדׁשָ ּ יָפאּ ּקִ ִּריך הוא רוַח ְסָעָרה ּתַ ּ ֵזיַרת . ְ ָּדא ִאיִהי ּגְ

ִריך הוא, ִּדיָנא א ּבְ ִדיר ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדַקְייָמא ּתָ ּ ְּ יה. ּ ּמֵ ּוָבָעאת ִדיָנא ְדַבר ָנׁש ִמּקַ ּ ְוָדא , ּ
ִפיָנה ִּאיהו ְדָקא ָמֵטי ַלּסְ ְפָסא ֵליה, ּ ר חֹובֹוי ְדַבר ָנׁש ְלִאּתָ ְּוַאְדּכַ ּ.  

ֵבי ַמְרֵעיהּכֵ ר ָנׁש ַעל ְיָדא ְדַהִהיא ְסָעָרה ּבְ ּיָון ְדִאְתַפס ּבַ ּ ִתיב ְויֹוָנה ָיַרד ֶאל , ּּ ַמה ּכְ
ב ַוֵיָרַדם ּכַ ִפיָנה ַוִיׁשְ ֵתי ַהּסְ ַּיְרּכְ ֵבי ַמְרֵעיה. ּ ב ְדַבר ָנׁש ּבְ ַּאף ַעל ּגַ ָעַרת , ּ ְמָתא ָלא ִאּתְ ִנׁשְ

י ָמאֵריה ִתיב. ק חֹובֹויְלִמְפַר, ְּלָאָתָבא ַקּמֵ ַמאן ַרב . ַּוִיְקַרב ֵאָליו ַרב ַהחֹוֵבל, ָמה ּכְ
ְּדִאיהו ַמְנִהיג ּכָֹלא, ָּדא ֵיֶצר טֹוב. ַהחֹוֵבל ּ ַּויֹאֶמר לֹו ַמה ְלך ִנְרָדם קום ְקָרא ֶאל . ּ ּ ָ ּ

ֲעָתא הוא ְלִמְדָמך. 'ֱָאלֶהיך ְוגֹו ְָלאו ׁשַ ּ ְְדָהא ַסְלִקין ָלך ְלִדיָנא, ּ ּ ל, ּ ּ ָמה ְדַעְבַדת ַעל ּכָ ּ
ַהאי ָעְלָמא ְּתוב ֵמחֹוָבך, ּבְ ּ.  

ִמִלין ִאֵלין ל ּבְ ּכָ ִּאְסּתָ ְְותוב ְלָמאָרך, ּ ַהאי ָעְלָמא. ּ ה ּבְ ך ְדַאּתְ ַעְסַקת ּבָ ָּמה ְמַלאְכּתֶ ּ ָ ,
ְְואֹוֵדי ָעָלה ָקֵמי ָמאָרך ֹבא. ּ ָאת, ּוֵמַאִין ּתָ ל ֵמַאִין ּבְ ּכַ ִּמִטָפה ְסרוָחה, ִאְסּתָ ֵאי ְו, ּּ ְתּגָ ָלא ּתִ

יה ִריַאת, ָָמה ַאְרֶצך. ַּקּמֵ ל ְדָהא ֵמַאְרָעא ִאְתּבְ ּכַ יתוב, ִּאְסּתָ ּוְלַאְרָעא ּתִ ְּוִאי ִמֶזה ַעם . ּ
ה ל ִאי ִאית ָלך ְזכו ַדֲאָבָהן, ָאּתָ ּכַ ִּאְסּתָ ּ ְְדָיִגין ָעָלך, ְ ּ.  

יָון ְדַסְלִקין ֵליה ְלִדיָנא ּּכֵ ֵבי ִדיָנא ִדְלֵעיָל, ּּ ּּבְ ּ ֵזַרת ִדיָנא, ַהִהיא ְסָעָרה, אּ ְּדִאיִהי ּגְ ּ ,
ְּדָסִעיר ָעֵליה ְדַבר ָנׁש ּ א, ּ ִפיִסין ְדַמְלּכָ א ְלֵמיָדן ִאיּנון ּתְ ְבַעת ִמן ַמְלּכָ ּּתַ ְּוֻכְלהו ַאְתָיין , ּ ּ

י ִדיָנא. ַּחד ַחד ָקֵמיה ֲעָתא ִאְתְקִריבו ּבֵ יה ׁשַ ּּבֵ ּ ְזכו. ּ הֹון ְדַפְתֵחי ּבִ ִּאית ִמּנְ הֹון , תּ ְוִאית ִמּנְ
חֹוָבה ְבַעת ִדיָנא. ְּדַפְתֵחי ּבְ ּוְגֵזַרת ִדיָנא ּתַ ּ ּ.  

ִדיָנא ר ָנׁש ָלא ָזֵכי ּבְ ִתיב, ְּוִאי ַההוא ּבַ ה . ַמה ּכְ ׁשָ יב ֶאל ַהַיּבָ ים ְלָהׁשִ רו ָהֲאָנׁשִ ַּוַיְחּתְ ּ
ְדִלין ִאיּנון ְדאֹורו ְזכוֵתיה ְלָאָתָב. ְּוֹלא ָיֹכלו ּתַ ִּמׁשְ ּ ּ ּ ּ ַמאי . ְּוָלא ָיֹכלו, ּא ֵליה ְלַהאי ָעְלָמאּ
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י ַהָים הֹוֵלך ְוסֹוֵער ֲעֵליֶהם. ַטֲעָמא ְּכִ ֵזָרה ְדִדיָנא, ּ ר ָנׁש, ּּגְ חֹובֹוי ְדּבַ , ָּאִזיל ְוָסִעיר ּבְ
ר ָעַלְייהו ּבָ   .ְּוִאְתּגַ

ִליָחן ְמָמָנן ַלת ׁשְ ין ָעֵליה ּתְ ֵדין ַנְחּתִ ל ַזְכ, ַחד, ּּכְ ר , ְוָכל חֹוִבין, ָווןִּדְכִתיב ּכָ ְּדָעַבד ּבַ
ַהאי ָעְלָמא ן יֹומֹוי. ָנׁש ּבְ ּבָ ְּוַחד ְדָעִביד חוׁשְ יה. ּ ְּוַחד ְדֲהָוה ָאִזיל ִעּמֵ ְמֵעי , ּ ד ֲהָוה ּבִ ּכַ

יה ִכיך. ִּאּמֵ ְְוָהא אֹוִקיְמָנא ִדְגֵזַרת ִדיָנא ָלא ׁשָ ּ יב, ּ ַּעד ַההוא ִזְמָנא ִדְכּתִ או ֶאת , ּ ַּוִיׂשְ ּ
או. ָנהיֹו ַּוִיׂשְ יֵתיה: ּ ד ַנְטֵלי ֵליה ִמּבֵ ּּכַ   .ְלֵבי ִקְבֵרי, ּ

  ]ב''ט ע''דף קצ -' בזוהר חלק [

ֵדין ַמְכִרִזִי ֲעלֹוי ָאה. ּכְ א, ַּמְכִרֵזי ָעֵליה ְוַאְמֵרי, ִּאי ִאיהו ַזּכָ ָּהבו ְיָקר ְלִדיוְקָנא ְדַמְלּכָ ּ ּּ ,
ּכְ)ישעיה נז( לֹום ָינוחו ַעל ִמׁשְ ּ ָיֹבא ׁשָ יב. ְמָנא ָלן. ְבֹוָתם ֹהֵלך ְנֹכחֹוּ  )ישעיה נח(, ִּדְכּתִ

ְָוָהַלך ְלָפְניך ִצְדֶקך  ָ בֹוד ְיָי )ב''ט ע''דף קצ(ְ ַּמְכִריֵזי ָעֵליה , ְּוִאי ַחָייָבא ִאיִהי. ַָיַאְסֶפך' ּכְ
ֵרי. ַּווי ֵליה ִלְפָלְנָיא, ְּוָאְמרו ָּטב ֵליה ְדָלא ִיְתּבְ ִתיב. ּ ֵדין ַמה ּכְ ַּוְיִטֻלהו ֶאל ַהָים , ּכְ ּ

ַּוַיֲעמֹוד ַהָים ִמַזְעפֹו ּ ּ ד ָעאִלין ֵליה ְלֵבי ִקְבֵרי ְדִאיהו ֲאָתר ְדִדיָנא. ּ ּּכַ ּ ּ ֵזַרת ִדיָנא . ּ ֵדין ּגְ ּּכְ
ִכיך ִמַזְעֵפיה, ְּדֲהָוה ָסִעיר ּׁשָ ּ ּ ְּונוָנא ְדָבַלע ֵליה. ְ ּ ָּדא ִאיהו ִקְבָרא, ּ ּ.  

ִתיב ְּמעֹוי ְדָדג. ְּמֵעי ַהָדגַוְיִהי יֹוָנה ּבִ, ַמה ּכְ אֹול, ּ ֶטן ׁשְ ָּדא ִאיהו ּבֶ יב. ְמָנָלן. ּ , ִּדְכּתִ
י)יונה ב( ַוְעּתִ אֹול ׁשִ ֶטן ׁשְ ְמֵעי ְדנוָנא ֲהָוה. ּ ִמּבֶ ְּוִאיהו ּבִ ּ אֹול, ּ ֶטן ׁשְ ה , ְּוָקאֵרי ֵליה ּבֶ לׁשָ ׁשְ

ה ֵלילֹות ֹלׁשָ ַלת יֹוִמין, ָּיִמים וׁשְ ִקְבָראְּדַבר ָנ, ִּאֵלין ּתְ ָקעו ֵמעֹוי, ׁש ּבְ   .ְּוִאְתּבְ

ָלָתא יֹוִמין ַּההוא ִטּנוָפא ִאְתַהַפך ַעל ַאְנפֹוי, ְלָבַתר ּתְ ְּ ּ ְּואֹוֵמר לֹו טֹול ַמה ִדְיָהַבת , ּ
י ל יֹוָמא. ּבִ ִתית ּכָ ֵני, ַאְכַלת ְוׁשָ ין וְכמֹוֲעִדין, ְוָלא ָיַהְבּתְ ְלִמְסּכְ ַחּגִ ְּוָכל יֹוָמך ֲהוֹו ּכְ ְ ,
ְפִניןּו ֵני ֲהוֹו ּכַ ֲהָדך, ִמְסּכְ ְְדָלא ַאְכלו ּבַ ּ י, ּ ּטֹול ַמה ִדְיָהַבת ּבִ יב. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ מלאכי (, ּ

  .ְוָהא אֹוִקיְמָנא', ּ ְוֵזִריִתי ֶפֶרׁש ַעל ְפֵניֶכם ְוגֹו)ב

ָלָתא יֹוִמין וְלָהְלָאה, ְּלָבַתר ָדא ר ָנׁש ְמֵעינֹוי, ִּמּתְ ֵדין ִאְתָדן ּבַ לֹוי, ִּמְידֹוי, ּּכְ , ּוֵמַרּגְ
ָלִתין יֹוִמין ְּואוְקמוָה ַעד ּתְ ָלִתין יֹוִמין. ּ ל ִאיּנון ּתְ ֲחָדא, ּּכָ א ְוגוָפא ּכַ ִּאְתָדנו ַנְפׁשָ ּ ּוְבִגיֵני . ּ

ַאְרָעא א ּבְ ְמָתא ְלַתּתָ ַכח ִנׁשְ ּתְ ך ִאׁשְ ְּדָלא ַסְלַקת ְלַאְתָרה, ְּכַ ָתא ְדַיְתַבת ְלַבר. ּ ִאּתְ ל ּכָ, ּּכְ
ְמָתא ַסְלָקא, ְלָבַתר. ּיֹוֵמי ְמַסֲאבוָתא ַאְרָעא, ִּנׁשְ ֵלי ּבְ ַּעד ַההוא ִזְמָנא . ְּוגוָפא ִאְתּבְ

ִריך הוא ְלֵמיַתָייא א ּבְ ַער קוְדׁשָ ְּדִיּתְ ּ ּ ְּ.  

ֵבי ִקְבִרי ָעָרא ּבְ נו ׁשֹוְכֵנ)ישעיה כו(, ְוֵייָמא, ּוְזִמיָנא ָקָלא ֲחָדא ְלַאּתְ ּ ָהִקיצו ְוַרּנְ י ָעָפר ּ
ִפיל י ַטל אֹורֹות ַטֶלך ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ּּכִ ָ ֶות . ֵּאיָמַתי ְיֵהא ָדא. ּ ר ַמְלָאך ַהּמָ ִזְמָנא ְדִיְתַעּבָ ְּבְ ּ

יב, ֵמָעְלָמא ֶות ָלֶנַצח ְוגֹו)ישעיה כה(, ִּדְכּתִ ַלע ַהּמָ ֶות ָלֶנַצח. 'ּ ּבִ יָון ְדִבַלע ַהּמָ ּּכֵ , ְלָבַתר, ּ
ל ָהָאֶרץֱאֹלִה' ּוָמָחה ְיָי ל ָפִנים ְוֶחְרַפת ַעּמֹו ָיִסיר ֵמַעל ּכָ ּים ִדְמָעה ֵמַעל ּכָ ּ ִתיב. ּ ֵדין ּכְ , ּכְ
ה' ַּויֹאֶמר ְיָי ׁשָ ַּלָדג ַוָיֵקא ֶאת יֹוָנה ֶאל ַהַיּבָ ּ ּ.  
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יֵני ִקְבֵרי ַער ַההוא ָקָלא ּבֵ יָון ְדִאּתְ ּּכֵ ל ִקְבַרָייא ָיִקיאו ְלִאיּנון ֵמַתָי, ּ ֵדין ּכָ ּּכְ ּּ ּיא ִדְבהֹון ּ
ִפיל. ְלַבר ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ָוָאֶרץ ְרָפִאים ּתַ ִפיל. ּ ְּדָיִקיא לֹון ְלַבר. ַּמאי ּתַ ַּמהו , ְרָפִאים. ּ

ילו. ְרָפִאים ְּדַקּבִ ִמְלַקְדִמין. ּ ַגְרִמין, ַּאְסָווָתא ּכְ ְרִמין ּבְ ְּוִאֵלין ִאְקרון ְרָפִאים. ְּוַאְתִסיאו ּגַ ּ.  

יָמא ִתיב ָה, ְוִאי ּתֵ ל ָיקומו)ישעיה כו( )בשאר עובדי כוכבים ומזלות(א ּכְ ּ ְרָפִאים ּבַ ּ .
ֵבי ִקְבֵרי ְרִמין ּבְ סון ּגַ ל ָעְלָמא ִיּתְ ֶּאָלא ַוַדאי ּכָ ּ ֲּאָבל ִמְנהֹון ְיקומון, ּ ּוִמְנהֹון ָלא ְיקומון, ּ ּ ּ .

ל ָיקומו ִתיב ְרָפִאים ּבַ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְד. ּ ַּזּכָ ָרֵאלּ הו ְנֵבָלִתי ְיקומון, ִיׂשְ יב ּבְ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ .
ּוְבַהאי נוָנא ְחָנא ִמִלין ְלַאְסָווָתא, ּ ּכַ   .ְּדָכל ָעְלָמא, ַּאׁשְ

יָון ְדָבַלע ְליֹוָנה ִמית ַּהאי נוָנא ּכֵ ָלָתא יֹוִמין. ּ ּוֵביה ֲהָוה יֹוָנה ּתְ ְּלָבַתר ִאְתָקָיים , ּ
ִמְלַקְדִמין ְּוָהא אוְקמוָה, ה ְלַברְוָאֵקי ְליֹוָנ, ּּכְ יב ַוִיְתַפֵלל יֹוָנה ֶאל ְיָי, ּ ִּדְכּתִ ּ ּ ֵעי ' ּ ֱאֹלָהיו ִמּמְ

ִתיב ָהָכא ַהָדָגה. ַּהָדָגה ְיאֹור ֵמָתה)שמות ז(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ר ּבַ ְוָהא , ּ ְוַהָדָגה ֲאׁשֶ
ּאוְקמוָה ַגְווָנא ָדא. ּ ָרֵאל ְלַאְתֲע, ּּכְ ַקְדִמיָתאְּזִמיַנת ַאְרָעא ְדִיׂשְ ּוְלָבַתר ָוָאֶרץ , ָרא ּבְ

ִפיל   .ְּרָפִאים ּתַ

ְבָעה ִדיִנין ַיְחְלפון ָעֵליה ְדַבר ָנׁש, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְּדׁשִ ּ ּ ּ ד ָנִפיק ֵמַהאי ָעְלָמא, ּ , ַחד. ּכַ
ַּההוא ִדיָנא ִעָלָאה ּ ד ָנִפיק רוָחא ִמן ּגוָפא, ּ ּּכַ ד עֹוָבדֹוי וִמלֹוי ַאְזִלין ', ב. ּ ּּכַ יה ּ ַּקּמֵ

ד ָעִיִיל ְלִקְבָרא', ג. ּוַמְכִרֵזי ֲעלֹוי ִּדיָנא ְדִקְבָרא', ד. ּכַ א', ה. ּ ִּדיָנא ְדתֹוַלֲעּתָ ִּדיָנא ', ו. ּ
ם ָעְלָמא', ז. ְּדֵגיִהּנָ אַטת ּבְ ִּדיָנא ְדרוָחא ְדַאְזָלא ְוׁשָ ּ ּ ַחת ֲאָתר ַנְייָחא, ּ ּכָ ַעד , ְוָלא ַאׁשְ

ִלים עֹוָבדֹוי ּתְ עֹוָבדֹוי, ִּגין ָדאּבְ. ְּדִיׁשְ ִדיר ּבְ ָלא ּתָ ּכְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ֵעי ּבַ ְּוֵיתוב ָקֵמי ָמֵריה, ּבָ ּ.  

ִדיִנין ִאֵלין ְדַבר ָנׁש א ּבְ ל ָדִוד ַמְלּכָ ּכָ ְּוַכד ִאְסּתָ ְרִכי )תהלים קד(ַּאְקִדים ְוָאַמר , ּּ  ּבָ
י ֶאת ְיָי פוק ִמן ָעְלָמא', ַנְפׁשִ ַּעד ָלא ּתִ עֹוד ְד, ּ ָכַחת ִעם ּגוָפאּּבְ ּתְ ְוָכל ְקָרַבי . ַּאְנּתְ ִאׁשְ

ם ָקְדׁשֹו ְייֵפי ּגוָפא, ֶאת ׁשֵ ִּאיּנון ׁשַ רוָחא, ּ ֲחָדא ּבְ ֵפי ּכַ ּתְ ּתַ ְּדִמׁשְ חון . ּ ּכְ ּתַ א ְדִתׁשְ ּתָ ַּהּשְׁ ּ
ה א, ִּעּמָ ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְקִדימו ְלָבְרָכא ׁשְ ּ יְכלו, ּ ַּעד ָלא ִיְמֵטי ִזְמָנא ְדָלא ּתֵ , ן ְלָבְרָכאּּ

ִתיוְבָתא ּוְלָאָתָבא ּבְ י ֶאת ְיָי, ּּ ְרִכי ַנְפׁשִ ַּהְללוָיה' ְּוַעל ָדא ָאַמר ּבָ ָּאתו ִאיּנון ַחְבַרָייא . ּ ּ ּ
יה קו ֵריׁשֵ ְּוַנׁשְ ּ.  

  ]א''ע' דף ר -' בזוהר חלק [

י ִחָייא ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ רוָמה )שמות לה) (א''ע' דף ר(, ּ ֶכם ּתְ ּ ְקחו ֵמִאּתְ א ֲחֵזי . 'ַלְיָיּ ּתָ
ָרא ָעְלָמא ד ּבָ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ּקוְדׁשָ ָרא ֵליה, ְּ ָרֵאל, ָּלא ּבָ ִגין ְדִיִיתון ִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּ לון , ּ ִּויַקּבְ

ֵרי ָעְלָמא. אֹוַרְייָתא אֹוַרְייָתא ִאְתּבְ יב. ְּוַעל אֹוַרְייָתא ַקְייָמא, ּבְ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ירמיה (, ּ

י ִאם לא ְבִר)לג ְמּתִ ַמִים ָוָאֶרץ ֹלא ׂשָ א . יִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ אֹוַרְייָתא ִאיִהי ַאְרּכָ
ַהאי ָעְלָמא ְּדַחֵיי ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ א ְדַחֵיי ּבְ ְּוַאְרּכָ ּּ.  

אֹוַרְייָתא ָדל ּבְ ּתַ ִר, ְּוָכל ַמאן ְדִאׁשְ א ּבְ ֵהיָכֵליה ְדקוְדׁשָ ַדל ּבְ ּתָ ִאלו ִאׁשְ ּּכְ ּ ּ ּ ּיך הואּ ְ .
ִריך הוא א ּבְ ְּדֵהיְכָלא ִעָלָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ אֹוַרְייָתא. אֹוַרְייָתא ִאיִהי, ּ ר ָנׁש ָעִסיק ּבְ , ְוַכד ּבַ
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ן ּמָ ִריך הוא ָקִאים ּתַ א ּבְ ּקוְדׁשָ יב, ְּוָאִצית ְלָקֵליה, ְּ ָמה ִדְכּתִ ב ְיָי)מלאכי ג(, ּּכְ ' ּ ַוַיְקׁשֵ
ָמע ְוגֹו ִז. 'ַּוִיׁשְ ּתְ ַלת ִדיִניןְוִאׁשְ ר ָנׁש ִמּתְ ִּמִדיָנא ְדַהאי ָעְלָמא: ּיב ּבַ ְוִמִדיָנא ְדַמְלָאך . ּ ּ ּ ּ

ְות ְלָטָאה ָעֶליָה, ַהּמָ ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ם. ּ ּוִמִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ּ ּ.  

ֵתב ֵסֶפר  רֹון)א''ע' ע(ַּוִיּכָ ֶּאָלא ִאית ֵסֶפר ְלֵעיָלא. ַּמאי ִאיהו.  ִזּכָ . אְוִאית ֵסֶפר ְלַתּתָ, ּ
רֹון ֲאַתר  א)א את''נ(ִזּכָ ּ ַקָייָמא ַקִדיׁשָ יה, ּ ְּדָנִטיל ְוָכִניׁש ְלַגּבֵ ל ַחִיין ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכָ ּ ֵסֶפר . ּ

ין ְדִאיּנון ַחד ֵרין ַדְרּגִ רֹון ּתְ ִּזּכָ ּ ם ְיהֹוָ, ּ ם ַחד''ְּוָרָזא ָדא ׁשֵ ְּוֹכָלא ִמָלה . ה ַחד''ְיהֹוָ. ה ׁשֵ ּ
  .ֲחָדא

ִגין ְדִאית  םּּבְ ם, ׁשֵ ם , ְוִאית ׁשֵ ים, ְּלֵעיָלא )א''ב ע''קס(ׁשֵ ְּדִאיהו ִאְתְרׁשִ  )א אקרי שם''ס( ּ
ה ְדָלא ְיִדיַע ַלל, ִּמּמַ יִדיָעה ּכְ ם . ּ ִעָלָאה)א''ג ע''צ(ְּוָדא ִאְקֵרי ְנקוָדה . ְוָלא ִאְתְרִמיז ּבִ ׁשֵ

א ם, ְלַתּתָ ַמִים ְוַעד)דברים ד(, ְּדִאְקֵרי ׁשֵ ַמִים ִמְקֵצה ַהּשָׁ ַמִים ,  ְקֵצה ַהּשָׁ ִגין ִדְקֵצה ַהּשָׁ ּּבְ
רֹון ם. ִאְקֵרי ִזּכָ א, ְוַהאי ׁשֵ ִּאיהו ְנקוָדה ִדְלַתּתָ ּ רֹון, ּ ם ֵמַההוא ִזּכָ ְּדִאיהו ׁשֵ ּ ְּדִאיהו ְקֵצה , ּ ּ

ַמִים ל ַחִיין ִדְלֵעיָלא, ַהּשָׁ ְּדָנִטיל ּכָ ּ א. ּּ ַמִים ִדְלַתּתָ ְּוָדא ִאיהו ְקֵצה ַהּשָׁ ם ִדיֵליה ִאיִהי ְו. ּ ּׁשֵ ּ
א ְּנקוָדה ִדְלַתּתָ ְּנקוָדה ָדא. ּ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ִּאיהו ֵסֶפר ְדַקְייָמא ּבְ ּ מֹו, ּּ ֵבי ׁשְ ְּוָדא הוא וְלחֹוׁשְ ּ .
ם, ֵּסֶפר ְדָקָאַמָרן ָכל ִסְטִרין, ַּחד ִמָלה הוא, ְוׁשֵ   .ּבְ

ֶאְמָצִעיָתא ִגין ְדַקְייָמא ּבְ ְּנקוָדה ָדא ּבְ ּ ּ הִאיִהי , ּ ל ְדִאְתַאֲחָדן ּבָ ִּעָלָאה ַעל ּכָ ית . ּ ׁשִ
ֵסֶפר , ִסְטִרין ְּוִאיהו ִעָלָאה ָעַלְייהו, ּ ִעָלָאה)ב''ז ע''קל(ִאְתַאֲחָדן ּבְ ית ִסְטִרין ִאְתַאֲחָדן . ּּ ׁשִ

ָאה ּתָ ֵסֶפר ּתַ ְּוִאיהו ִעָלָאה ָעַלְייהו, ּבְ ָאה, ֵּסֶפר ִעָלָאה, ְּוַעל ָדא. ּּ ּתָ א ִאְקֵרי ְּוֹכָל, ֵסֶפר ּתַ
  .ּתֹוָרה

ין ַהאי ְלַהאי ב, ֶּאָלא. ַמה ּבֵ ְכּתָ ּבִ ֵּסֶפר ִעָלָאה ִאיהו ּתֹוָרה ׁשֶ ִגין ְדִאיִהי . ּ , א''ד ע''רי(ּּבְ

ְכַתב,  ְסִתיָמא)ב''ע' שמיני מ ְּוָלא ַקְייָמא ֶאָלא ּבִ א, ּ ן ִאיהו ֲאָתר ְלִאְתַגָלָאה ְלַתּתָ ְּדַתּמָ ּ .
ּוַמאן ִאיהו ָעְלָמא ְד ּ ָאה. ָאֵתיּ ּתָ ַעל ֶפה, ֵסֶפר ּתַ ּבְ ָּדא ּתֹוָרה ְדִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ּ ּוַמאן ִאיהו , ּ ּ

א, ַּעל ֶפה ִּאֵלין ְרִתיִכין ִדְלַתּתָ ְּדִאיִהי ַקְייָמא ָעַלְייהו, ּ ְכָלָלא . ּּ ּוְבִגין ְדָלאו ִאיּנון ּבִ ּ ּ
יָבה ִדְלֵעיָלא ִּדְכּתִ ּ ִּאְקרון ַעל ֶפה, ּ ּ.  

ּ ַקְייָמא ַעל ֶפהְּותֹוָרה ָדא יב, ּ ִגין ִדְכּתִ ָעה )בראשית ב(, ּּבְ ם ִיָפֵרד ְוָהָיה ְלַאְרּבָ ּ וִמּשָׁ ּ
ים ְותֹוָרה ִעָלָאה ב ְדִאיִהי ַקְייָמא ְלֵעיָלא, ָּראׁשִ ַּאף ַעל ּגַ ּ ָתב, ּ ֶּאָלא , ָלא ִאְקֵרי ַעל ַהּכְ

ב ְכּתָ ּבִ ב, ׁשֶ ְכּתָ ְּדַקְייָמא ּבִ ָתב ִאְתָע, ּ יהְּוַההוא ּכְ ְּוִאיִהי ַקְייָמא ּגֹו ַההוא , ִּביד ֵהיָכָלא ְלַגּבֵ ּ
ן, ֵהיָכָלא ּמָ ָרת ּתַ ב. ְוִאְתַטּמְ ְכּתָ ּבִ ך ִאְקֵרי ּתֹוָרה ׁשֶ ְוְבִגין ּכַ ָתב, ּ   .ְוָלא ַעל ּכְ

א ְּדַקְייָמא ָעַלְייה, ְּוִאְקֵרי ַעל ֶפה, ִּאיִהי ַקְייָמא ַעל ְרִתיָכָהא, ֲּאָבל ּתֹוָרה ִדְלַתּתָ . ּוּ
יָבת  ּוְבִגין ְדָלא ִאְתַחׁשִ יָבה, ּ ִמְלגֹו)א אתיהיבת''נ(ּ ָלָלא ִדְכּתִ ָּלא ִאְתָעִבידו ֵהיָכָלא , ִּמּכְ

ַהִהיא ְנקוָדה ִעָלָאה, ְּלַהאי ְנקוָדה ּּכְ רוָמה. ּ ּוְבִגין ְדַקְייָמא ָעַלְייהו ִאְקֵרי ּתְ ּ ּ ּּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1542דף [ -ּ

א ַמְעָנא ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּּתו ׁשְ ּ רוָמ. ּ רוָמה. הּּתְ ַּמהו ּתְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּ ָאה, ּּכְ ֵרי ִמּמֵ . ּתְ
א ֲחֵזי ין, ּתָ ין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ּּכָ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִּדי ּבְ ּ ֵלי , ּ ִריך הוא ִאְתּגְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

הֹון ין, ּבְ ר ַדְרּגִ ִּאיּנון ֶעׂשֶ ר ֲאִמיָרן, ּ ָמה ְד, ְּוִאיּנון ֶעׂשֶ ּאוְקמוָהּּכְ ר ַסְלִקין . ּ ְּוִאֵלין ֶעׂשֶ ּ
ָאה ָאה ְלַאְרָמא ָלה, ַלּמְ ּתָ ְּוַכד ִאְצְטִריך ָלן ְלַהאי ְנקוָדה ּתַ ּ ָּאִסיר ָלן ְלַנְטָלא ָלה , ְ

ְלחֹוָדָהא ֶּאָלא ָלה וְלַבְעָלה. ּבִ ּ ּ ֵרי ֵמִאיּנון ֵמָאה ְדָקָאַמָרן. ּ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ִגין ְדָלא ִאְצְטִריך , ּ ְּבְ ּ
ָלל א לֹון ּכְ ֶּאָלא ְלַיֲחָדא ָלה וְלַבְעָלה, ְלַאְפְרׁשָ ּ ּ ְכָלָלא ֲחָדא. ּ רוָמה ּבִ ְּוַעל ָדא ִאְתְקֵרי ּתְ ּ.  

  ]ב''ע' דף ר -' בזוהר חלק [

רֹוָזא ָקאֵרי, ְוָתא ֲחֵזי ָכל יֹוָמא ּכָ ֵני ָעְלָמא, ּבְ ל ּבְ כו ַקָייָמא ִמָלה ָדא, ּכָ ּּבְ ּּ ְּוָדא הוא , ּ
רוָמה ַלְיָי )ב''ע' דף ר( )שמות לה( ֶכם ּתְ ְּקחו ֵמִאּתְ ָיא ִמָלה ָעַלְייכו. 'ּ יָמא ְדַקׁשְ ְּוִאי ּתֵ ּכֹל . ּּ

  .ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה

ְּדַבר ָנׁש ְדָדִחיל ְלָמאֵריה וְמַכֵוין . ֶּאָלא ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא ָרָזא ִלְצלֹוָתא. ַּמהו ְיִביֶאָה ּ ּ ּ ּ
ְצ יה וְרעוֵתיה ּבִ ִּלּבֵ ּ ּ ּקוָנא ִדְלֵעיָלא, לֹוָתאּ ַּאְתִקין ּתִ ּ ָמה ְדאוִקיְמָנא, ּ ּּכְ יִרין . ּ ׁשִ ַקְדִמיָתא ּבְ ּבְ

ָחן)א''ז ע''קצ( ּבְ ְּדָקַאְמִרין ַמְלֲאִכין ִעָלִאין ְלֵעיָלא, ּ ְותוׁשְ ּ ָחן . ּ ּבְ ּוְבַההוא ִסדוָרא ְדתוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
א ָרֵאל ְלַתּתָ יַטת, ְּדָקא ַאְמֵרי ִיׂשְ ְרָמָהאִאיִהי ְקׁשִ ִתּקוָנָהא,  ּגַ ַנת ּבְ ּקָ ָתא . ְּוִאַתּתַ ִאּתְ ּכְ

ַטת ְלַבְעָלה ְּדִאְתַקׁשְ ּ.  

ּוְבִסדוָרא ִדְצלֹוָתא ּ ּ ב, ּ ּקוָנא ִדְצלֹוָתא ִדְמיוׁשָ ַההוא ּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ָהא ְוָכל ִאיּנון , ּ ַּאְתִקינו עוֶלְמּתָ ּ ּ
ִּדיָלה ֲהָדה. ּ ל ִאיּנון ּבַ ָטן ּכָ ּוִמְתַקּשְׁ ּ ן ּכָֹלא ְוִאְתְסָדרוְלָבַת, ּ ּקַ ּר ְדִאְתּתָ ּ ד ָמטו ֶלֱאֶמת , ּּ ּּכַ
יב ְקָנא, ְוַיּצִ ֵדין ּכָֹלא ְמְתּתַ ָהא, ּּכְ ָרֵאל, ִּאיִהי ְועוֶלְמּתָ ַאל ִיׂשְ ַּעד ְדָמטו ְלּגָ ֵדין , ּ ּכְ

ִּאְצְטִריך ְלֵמיָקם ּכָֹלא ַעל ִקיוַמְייהו ּ ּ ְ.  

ר ָנׁש ָמֵטי ֶלֱאֶמת ְו ִגין ְדַכד ּבַ יבּּבְ ן, ַיּצִ ּקַ ָהא ַנְטֵלי ָלה. ְּוֹכָלא ִאְתּתָ ּעוֶלְמּתָ ְוִאיִהי , ּ
א ִעָלָאה י ַמְלּכָ ְרָמה ְלַגּבֵ ְּנִטיַלת ּגַ ָרֵאל. ּ ַאל ִיׂשְ יָון ְדָמטו ְלּגָ ּּכֵ א , ּ א ַקִדיׁשָ ֵדין ַמְלּכָ ּּכְ

ַדְרּגֹוי ָלא ָלה, ִּעָלָאה ָנִטיל ּבְ   .ְּוָנִפיק ְלַקּבְ

י , ַוֲאָנן ּמֵ ִעיָנן ְלַקְייָמא ַעל ִקיוָמָנאִמּקַ א ִעָלָאה ּבָ ַּמְלּכָ ּ ְרָעָדה, ּ ֵאיָמָתא ּבִ ֵדין . ּבְ ְּדָהא ּכְ
ה יט ְיִמיֵניה ְלַגּבָ ּאֹוׁשִ ָמאֵליה, ּ ּוְלָבַתר ׂשְ ה, ּ חֹות ֵריׁשֵ ֵוי ָלה ּתְ ְּדׁשַ ּ ּ קו , ּ ּוְלָבַתר ִאְתַחּבְ ּ

יקו ְנׁשִ ֲחָדא ּבִ ְרַווְייהו ּכַ ּּתַ ַלת ַקְדַמְיָתאְּוִאֵלין ִא. ּ יה , ּיּנון ּתְ ָווָאה ִלּבֵ ר ָנׁש ְלׁשַ ּוָבֵעי ּבַ ּ ּ
ּוְרעוֵתיה ּ ּקוִנין ְוִסדוִרין ִדְצלֹוָתא, ּ ָכל ָהֵני ּתִ ּוְלַכְווָנא ּבְ ּ ּ ֲחָדא. ּ יה וְרעוֵתיה ּכַ ּפוֵמיה ְוִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִחּבוָרא א ִעָלָאה וַמְטרֹוִניָתא ִאיּנון ּבְ א ְדַמְלּכָ ּתָ ַּהׁשְ ּ ּ יִקיןּּ ִאיּנון ְנׁשִ ֶחְדָוה ּבְ ַמאן . ּ ּבְ
ין ֶאְלּתִ ַאל ׁשְ ְְדִאְצְטִריך ְלִמׁשְ ַאל, ּ ֲעָתא ִדְרעוָתא ִאיהו. ִיׁשְ ֵדין ׁשַ ְּדָהא ּכְ ּ ּ ִאיל . ּ יָון ְדׁשָ ּּכֵ

א וַמְטרֹוִניָתא י ַמְלּכָ ּמֵ ֶאְלּתֹוי ִמּקַ ר ָנׁש ׁשְ ְרעוֵתיה ְו, ּּבַ ְרֵמיה ּבִ ֵדין ַיְתִקין ּגַ ּּכְ ּ יה ִלְתָלָתא ּ ִּלּבֵ
ְּלַאְתֲעָרא ֶחְדָוה ִדְטִמירו, ַאֲחָרִנין ְדֵבקוָתא ַאֲחָרא, ּ ְרָכא ּבִ ַלת ִאְתּבָ ְּדָהא ֵמִאֵלין ּתְ ּּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1543דף [ -ּ

ְייהו ּמַ ְרֵמיה ְלֵמיַפק ִמּקַ ר ָנׁש ּגַ ְּוַיְתִקין ּבַ ָלת, ּ ִניָזא ְדִאֵלין ּתְ ֶחְדָוה ּגְ ָחא לֹון ּבְ ּוְלַאּנָ ּ ְוִעם . ּ
ל ָדא ּ ִדיֵהא ְרעוֵתיה,ּּכָ ּ ֵאי, ּ ּתָ ְרכון ּתַ ְּדִיְתּבָ אן ְדֶחְדָוה ְטִמיָרא, ּ ְרּכָ ֵּמִאיּנון ּבִ ּ.  

ּוְכֵדין ִאְצְטִריך ְלִמְנַפל ַעל ַאְנפֹוי ּ ְ יה, ּ ּוְלִמְמַסר ַנְפׁשֵ ין , ּ ֲעָתא ְדִאיִהי ַנְקָטא ַנְפׁשִ ׁשַ ּּבְ
יה. ּרוִחין ֲעָתא ְלִמְמָסר ַנְפׁשֵ ֵדין ִאיִהי ׁשַ ין ְדִאיִהי ַנְקָטאּּכְ גֹו ִאיּנון ַנְפׁשִ ּ ּבְ ֵדין , ּ ְּדָהא ּכְ

ְדָקא ֵיאֹות ְּצרֹוָרא ְדַחֵיי ִאיהו ּכְ ּּ.  

א ָרִזין ְדבוִציָנא ַקִדיׁשָ ַמְעָנא ּבְ ִּמָלה ָדא ׁשְ ּ ּ ּ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ִלי ְרׁשו ְלַגָלָאה, ּ ר ְלכו , ּ ּּבַ
ַהִהיא ׁשַ. ֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ְרעו ִדְדֵביקוָתא ֲחָדאְּדִאי ּבְ ין ְורוִחין ּבִ ֲּעָתא ְדִאיִהי ַנְקָטא ַנְפׁשִ ּ ּ ּ ּ ,

יה וְרעוֵתיה ְלָדא ֵוי ִלּבֵ ִּאיהו ְיׁשַ ּ ּ ּ ּ ְדֵבקוָתא, ּ יה ּבִ ְּוָיִהיב ַנְפׁשֵ ַההוא ְרעוָתא, ּ ּּבְ ְלַאְכְלָלא , ּ
ַההוא ְדֵבקוָתא ָּלה ּבְ ּ ּ ַה. ּ ֲעָתא ּבְ ַהִהיא ׁשַ ַלת ּבְ ּהוא ְרעוָתאִאי ִאְתַקּבִ ין רוִחין , ּ ְּדִאיּנון ַנְפׁשִ ּ ּ

ָמִתין ְדִאיִהי ַנְקָטא ַהאי ָעְלָמא. ְּוִנׁשְ ְצרֹוָרא ְדַחֵיי ּבְ ר ָנׁש ְדִאְתְצִריר ּבִ ַּהאי ִאיהו ּבַ ּ ּ ּ ,
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ל ִסְטִרין ְלָלא ִמּכָ ְּותו ְדַבְעָיא ְלִאְתּכַ ּ א וַמְטרֹוִניָתא, ּ  )א''ט ע''קפ(ֵּעיָלא ִמְל, ַּמְלּכָ
א ּתָ ָכל ִסְטִרין, ּוִמּתַ ָמִתין ּבְ ִנׁשְ ּוְלִאְתַעְטָרא ּבְ ָמִתין ִמְלֵעיָלא. ּ ִנׁשְ ִּאְתַעְטַרת ּבְ ְּוִאְתַעְטַרת , ּ

א ּתָ ָמִתין ִמּתַ ִנׁשְ יה וְרעוֵתיה ְלָכל ָדא. ּבְ ר ָנׁש ְיַכֵוין ִלּבֵ ְּוִאי ּבַ ּ ּ ּ ּ א , ּ ּתָ יה ִמּתַ ְּוִיְמֹסר ַנְפׁשֵ
ַמר ָמה ְדִאּתְ ְרעוָתא ּכְ ְדֵבקוָתא ּבִ ּּבִ ּ א. ּ לֹום ְלַתּתָ ִריך הוא ָקאֵרי ֵליה ׁשָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ּ ְּ ,

לֹום ִדְלֵעיָלא ַגְווָנא ְדַההוא ׁשָ ּּכְ ּ ּ ַּההוא ְדָבִריך ָלה ְלַמְטרֹוִניָתא ְוַאְכִליל ָלה ְוַאְעַטר ָלה . ּ ּ ּ ּ ְּ

ָכל ִעְטִרין   .ּבְ

אַהאי, ּאוף ָהִכי לֹום ְלַתּתָ ִריך הוא ָקֵרי ֵליה ׁשָ א ּבְ ר ָנׁש קוְדׁשָ ּ ּבַ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּ ּכְ
לֹום' ּ ַוִיְקָרא לֹו ְיָי)שופטים ו( ְּוָכל יֹומֹוי ָהִכי ָקָראן ֵליה ְלֵעיָלא. ׁשָ לֹום, ּ ִגין . ׁשָ ּבְ

א ַגְווָנא ְדַההו, ְּדַאְכִליל ְוַאְעַטר ְלַמְטרֹוִניָתא ְלַתּתָ ּּכְ לֹום ְלֵעיָלאּ   .ּא ׁשָ

  ]א''א ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ר ָנׁש ֵמַהאי ָעְלָמא ָלק ַההוא ּבַ ְּוַכד ִאְסּתַ ָכל ִאיּנון , ּ ָמֵתיה ַסְלָקא וַבְקָעא ּבְ ִּנׁשְ ּ ּּ
יָדה, ְרִקיִעין ְּוֵלית ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ִריך הוא ָקֵרי ָלה ְוָאַמר . ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ  ָיֹבא )ישעיה נז(ְּ

א ָאְמָרה. לֹוםׁשָ ִכיְנּתָ בֹוָתם ְוגֹו, ּוׁשְ ּכְ ָּינוחו ַעל ִמׁשְ חון ָלה . 'ּ ְּוִיְפּתְ ֵליָסר  )א''א ע''דף ר(ּ ּתְ
ּטוֵרי ְדֲאַפְרְסמֹוָנא ַדְכָיא ּ יָדה, ּ ְּוָלא ְיֵהא ַמאן ְדִיְמֵחי ּבִ ֵוי , ְּוַעל ָדא. ּ ָאה ִאיהו ַמאן ְדיׁשַ ַּזּכָ ּ ּ

יה וְרעוֵתיה ְלָד ִּלּבֵ ּ ּ ִתיב. אּ רוַמת ְיָי, ְּוַעל ָדא ּכְ א ' ּּכֹל ְנִדיב ִלּבֹו ְיִביֶאָה ֵאת ּתְ י ַמְלּכָ ְלַגּבֵ
ַמר, ִּעָלָאה ָמה ְדִאּתְ   .ּּכְ

א ָקֵליה י ַאּבָ ְמעֹון, ְוָאַמר, ָּאִרים ִרּבִ י ׁשִ ַחִיין, ַווי ִרּבִ ֵכיָנא ֲעָלך, ַּאְנּתְ ּבַ ָלא . ְַוֲאָנא ּבָ
ֵכיָנא ֵכיָנא ַעל ַחְבַרָייאֶּאָלא, ְֲעָלך ּבָ בוִציָנא . ּוָבֵכיָנא ַעל ָעְלָמא, ּ ּבָ ְמעֹון ּכְ י ׁשִ ִּרּבִ

א ָרּגָ א, ִּדׁשְ ְּדַאְדִליק ְלֵעיָלא ְוַאְדִליק ְלַתּתָ א. ּ ּוִבְנהֹוָרא ְדַאְדִליק ְלַתּתָ ֵני , ּ ל ּבְ ְנִהיִרין ּכָ
ַלק ְנ,  ַווי ְלָעְלָמא)א נהיר לעילא''נ(, ָעְלָמא ד ִיְסּתָ ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלאּכַ א ּבִ ּהֹוָרא ִדְלַתּתָ ּ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1544דף [ -ּ

י ִחָייא. ַּמאן ַיְנִהיר ְנהֹוָרא ְדאֹוַרְייָתא ְלָעְלָמא יק ְלִרּבִ א ְוָנׁשִ י ַאּבָ ֲּאַמר ֵליה . ָּקם ִרּבִ
חֹות ְיָדך ְִמִלין ִאֵלין ֲהוֹו ּתְ ּ ַדְרִני ַעד ָהָכא, ּ ִריך הוא ׁשָ א ּבְ ְּוַעל ָדא קוְדׁשָ ּ ָרא ְלִאְתַח, ְּ ּבְ

ָאה חוָלִקי כֹון ַזּכָ   .ִּעּמְ

י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ֲאַבְתִריה ְוָאַמר ִּרּבִ ֶכם ָיֹבאו ְוַיֲעׂשו ְוגֹו)שמות לה(, ּ ּ ְוָכל ֲחַכם ֵלב ּבָ ּּ ,'
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה א ֲחֵזי. ּ ה, ֲאָבל ּתָ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ דברים (, ְּ

ים ֲחָכִמים וְנבֹוִניםּ ָהבו)א ָרֵאל, ּ ָלֶכם ֲאָנׁשִ ָכל ִיׂשְ ח ּבְ ּגַ ח ְנבֹוִנים, ַאׁשְ ּכַ ֲהָדא , ְוָלא ַאׁשְ
יב ּהוא ִדְכּתִ ים ֲחָכִמים ִוידוִעים, ּ ְבֵטיֶכם ֲאָנׁשִ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ ְּוִאלו ְנבֹוִנים ָלא , ָּוֶאּקַ ּ

ִתיב א ִע. ּכְ יָמא ְדָנבֹון ִאיהו ַדְרּגָ ְּוִאי ּתֵ ּ ָּהִכי ִאיהו ַוַדאי, ָּלָאה ֵמָחָכםּ ּ.  

ין ַהאי ְלַהאי ָּהא אוְקמוָה, ָחָכם. ַמה ּבֵ יה ִאְקֵרי ָחָכם, ּ ים ְלַרּבֵ ְחּכִ ְלִמיד ַהּמַ ְּדֲאִפילו ּתַ ּ ּּ .
ל ַמה ְדִאְצְטִריך, ָחָכם ְְדָיַדע ְלַגְרֵמיה ּכָ ּ ּ יה. ּ ין ִאית ּבֵ ָמה ַדְרּגִ ָּנבֹון ּכַ ל ּבְ, ּ ּכַ , ֹּכָלאְּדִאְסּתָ

ִדיֵליה וְבַאֲחָרִנין ְּוָיַדע ּבְ ֶהְמּתֹו )משלי יב(, ְְוִסיָמִנך. ּ  )שמואל ב כג( .ּיֹוֵדַע ַצִדיק ֶנֶפׁש ּבְ
ל ִיְרַאת ֱאֹלִהים ֵלב ָחָכם. ְּוָהָכא ֲחַכם ֵלב ַדְייָקא. ַּצִדיק מֹוׁשֵ ַאְתָרא ַאֲחָרא, ּּבַ , ְוָלא ּבְ

ֵלב ִגין ְדַקְייָמא ּבַ ּּבְ ּ אְוָנבֹו, ּ ִדיֵליה וְבַאֲחָרִנין, ּן ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ ּ.  

ה ְוגֹו)ישעיה מט(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ ר ָנׁש ', ּ ְצלֹוָתא ְדָבֵעי ּבַ ָּהָכא ּבִ
ִריך הוא א ּבְ יה ְדקוְדׁשָ ְּלַצָלָאה ַקּמֵ ּ ּ ְּ י, ּ א ְוַיּקִ ְּדִאיִהי פוְלָחָנא ֲחָדא ַרּבָ ֵּמִאיּנון , ָראּּ

ּפוְלָחִנין ְדָמאֵריה ּ ּ א ֲחֵזי. ּ ִריך הוא, ּתָ א ּבְ ִּאית פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ עֹוָבָדא, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ ּ ,
עֹוָבָדא ְדגוָפא ְּדִאיהו פוְלָחָנא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו פוְלָחָנא, ּ א . ּּ ְּוִאית פוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ ירְּדִא, ְ ּיהו פוְלָחָנא ְפִניָמָאה ַיּתִ ּּ ְּדִאיהו ִעָקָרא ְדֹכָלא, ּ ּ ּ ַההוא , ּ ַּקְייָמא ּבְ ּ
ּפוְלָחָנא ְפִניָמָאה ָרא ְדֹכָלא, ּּ ְּדִאיהו ִעּקָ ּ ּ ּ.  

גוָפא ִאית  ְייִפין)א''ז ע''בראשית ט(ּּבְ ֵריָסר ׁשַ עֹוָבָדא ְדגוָפא,  ּתְ ְּדַקְייִמין ּבְ ּ ָמה , ּ ּכְ
ְייִפין ְדגוָפא. ְּדאֹוִקיְמָנא ְּוִאיּנון ׁשַ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ּופוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּדעֹוָבָדא ַקְייָמא , ְּ ּ

הו ִריך הוא. ּּבְ א ּבְ ִגין ְדפוְלָחָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ּ ְתֵרין ִסְטִרין, ְּ ְייִפין ְדגוָפא ְלַבר, ּבִ ּׁשַ ְוִאית , ּ
ְייִפין ַאֲחָרִנין ֵריָסר ׁשַ ּקוִנין ְפִניָמִאין ְלגֹו ִמן ּגוָפא. ּ ְלגֹו ִמן ּגוָפאְּפִניָמִאין, ּתְ ְּוִאיּנון ּתִ ּ ּּ ,

ּקוָנא ְדרוָחא הו ּתִ ְקָנא ּבְ ְּלִאְתּתַ ּ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ יָרא ְפִניָמָאה ְדקוְדׁשָ ְּדִאיהו פוְלָחָנא ַיּקִ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ ,
י  ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ּגֹו ָרִזין ְפִניָמִאין ְדָקָאַמר ַרּבִ ּּכְ ְמעֹוןּּ ְּוִאיּנון ָרָזא ְדָחְכְמָתא ִעָלָאה, ׁשִ ּ ּ ,

יֵני ַחְבַרָיא ְּוִאְתְיִדיעו ּבֵ ָאה חוָלֵקיהֹון, ּ   .ַּזּכָ

ִּאיהו פוְלָחָנא ְדרוָחא, ְּצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש ּ ּ ָרִזין ִעָלִאין, ּּ ְּוִאיהו ַקְייָמא ּבְ ּ א ָלא , ּ ּוְבֵני ָנׁשָ
ְּדָהא ְצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש, ַיְדִעין ְקָעת ֲאִויִריןּ ְקָעת ְרִקיִעין,  ּבַ ַּפְתָחת ִפְתִחין, ּבַ ְּוַסְלָקא , ּ

  .ְּלֵעיָלא

ֲעָתא ְדָנִהיר ְנהֹוָרא ׁשַ ֻכְלהו , ְּוִאְתְפָרׁש ְנהֹוָרא ִמן ֲחׁשֹוָכא, ּּבְ רֹוָזא ָאְזָלא ּבְ ֵדין ּכָ ּּכְ ּ
ָקנו ָמאֵרי ְדִפְתִחין, ְרִקיִעין ִּאְתּתָ ל ַחד ְוַחד ַעל ַמְטֵריה, יןָּמאֵריהֹון ְדֵהיָכִל, ּ ִגין . ּּכָ ּבְ

יָמָמא ְלָטִניהֹון ּבִ ְּדִאיּנון ְדׁשֻ ּ ֵליְלָיא, ּ ְלָטֵניהֹון ּבְ ָּלאו ִאיּנון ְדׁשֻ , ְוַכד ָעאל ֵליְלָיא. ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1545דף [ -ּ

ִּאְתַעְברו ׁשוְלָטִנין ִדיָמָמא ּ ְלָטִנין ַאֲחָרִנין, ּ ֵליְלָיא, ְּוִאְתְמנון ׁשֻ ִליִטין ּבְ ַּחְלָפן ְוִאְת, ְּדׁשָ
ִאֵלין ִּאֵלין ּבְ ּ.  

ֶלת ַהיֹום ְוגֹו)בראשית א(, ְּוָרָזא ָדא דֹול ְלֶמְמׁשֶ אֹור ַהּגָ ֶלת ַהיֹום . 'ּ ֶאת ַהּמָ ּוֶמְמׁשֶ ּ
ֶלת ַהַלְיָלה ּוֶמְמׁשֶ יָמָמא, ּ ּׁשוְלָטִנין ִאיּנון ִדי ְמָמָנן ּבִ ּ ֵליְלָיא, ּ ְּוׁשוְלָטִנין ִאיּנון ִדי ְמָמָנן ּבְ ּ ּ .

ֶלת ַהיֹוםְּוִאֵל ּין ִאְקרון ֶמְמׁשֶ ֶלת ַהַלְיָלה. ּ ְּוִאֵלין ִאְקרון ֶמְמׁשֶ ּּ.  

  ]ב''א ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ד ָעאל ֵליְלָיא רֹוָזא ָנְפָקא, ּכַ ָקנו ׁשוְלָטִנין ְדֵליְלָיא, ּכָ ִּאְתּתָ ּ ל , ּ ַחד  )ב''א ע''דף ר(ּכָ
רֹוָזא , ְוַכד ָנִהיר ְיָמָמא. ְּוַחד ְלַאְתֵריה ָקנו ׁשוְלָטִנין ִדיָמָמא, ָנְפָקאּכָ ִּאְתּתָ ּ ל ַחד ְוַחד , ּ ּכָ

רֹוָזא ַאְכִריז)כדין מתעברי שלטנין דליליא ואתפקדון שלטנין דיממא(. ְּלַאְתֵריה ֵדין ,  ְוַכד ּכָ ּכְ
ל ַחד ְוַחד ְלהו ּכָ ּּכֻ ד ַעל ַההוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ּ ִּאְתְפּקַ ּ ּ א ַק. ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ , ְדָמאּכְ

א א, ְוַנְחּתָ ּתָ ִניׁשְ ָרֵאל ָעאִלין ְלֵבי ּכְ ָחא ְלָמאֵריהֹון, ְוִיׂשְ ּבְ ָחן, ְלׁשַ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ַּפְתִחין ּבְ ּ.  

ר ָנׁש ְּדָבֵעי ֵליה ְלּבַ פוְלָחָנא ְדעֹוָבָדא)ב''כ ע''ויקרא ק(, ּ ְרֵמיה ּבְ יָון ְדַאְתִקין ּגַ ּ ּכֵ ּ ּ ּ ,
ִתּקוֵני ְדִמְצָוה וְק ּּבְ ּ הּ ִתּקוָנא ְדפוְלָחָנא ְפִניָמָאה ְדָמאֵריה, ּדוׁשָ יה ּבְ ְּלַיֲחָדא ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ָוָאה , ּּ ּוְלׁשַ ּ

ַההוא פוְלָחָנא ְדִאיּנון ִמִלין יה וְרעוֵתיה ּבְ ִּלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְדָהא ִמָלה ַסְלָקא)א דקאמר''ד(, ּּ ּ ּ.  

ֲאִויָרא ְּוִאיּנון ְמָמָנן ְדַקְייִמין ּבַ א . ִסְטֵרי ָעְלָמא' דִּאְתְמּנון ְל, ּ ִלְסַטר ִמְזָרח ִאְתַמּנָ
ֲאִויָרא ְלַההוא ִסְטָרא, ְמָמָנא ַחד ְּדַקְייָמא ּבַ ַזְרִדָי, ּּ ֵמיה''ּּגְ יה ַסְרִכין ְמָמָנן , ּא ׁשְ ְּוִעּמֵ

אן ְלַהִהיא ִמָלה ִדְצלֹוָתא, ַאֲחָרִנין ְּדִאיּנון ְמַחּכָ ּ ַההוא ִסְט, ּּ ֲאִויָרא ּבְ ְּוַסְלָקא ּבַ ְוָנִטיל , ָראּ
  .ָּלה ַהאי ְמָמָנא

ְדָקא ֵיאֹות ִקין ְלַהִהיא ִמָלה, ּהוא, ִּאי ִהיא ִמָלה ּכַ ְּוָכל ִאיּנון ַסְרִכין ַנׁשְ ְּוַסְלִקין , ּ
ה ַעד ַההוא ֲאִויָרא ִדְרִקיָעא ְלֵעיָלא ִּעּמָ ּ ּ ן ְמָמָנן ַסְרִכין ַאֲחָרִנין, ּ ֵקי . ְּדַתּמָ ֲעָתא ְדַנּשְׁ ׁשַ ּּבְ

ָרֵאל, ַּפְתֵחי ְוַאְמֵרי, ּיא ִמָלהְלַהִה ִאין ַאּתון ִיׂשְ ְּדַיְדִעיּתו ְלַאְעְטָרא ְלָמאֵריכֹון , ַּזּכָ ּ
ָאה ִאיהו פוָמא ין ַזּכָ ִעְטִרין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ יה, ּּ ְּדִמָלה ְדַעְטָרא ָדא ָנְפָקא ִמּנֵ ּ ּ ּּ.  

ֲאִויָרא ֵדין ַפְרִחין ַאְתָוון ְדַקְייִמין ּבַ ּּכְ א ִדְתֵריָסר ַאְתָווןְּדִבׁשְ, ּ ָּמא ַקִדיׁשָ ָמא , ּ ְּדַההוא ׁשְ ּ
ֲאִויָרא ִליט ּבַ ָמא)א''ז ע''בראשית ט(ְּוַהאי ִאיהו , ּׁשַ יה ֵאִלָיה,  ׁשְ ְּדֲהָוה ָטאס ּבֵ ּ ַעד , ּו''ּ

ַמָיא ָלק ִלׁשְ ְּדִאְסּתַ ּ ְּוַהְיינו ְדָקאַמר עֹוַבְדָיה ְלֵאִלָיהו. ּ ּ ֲאך'ּ ְורוַח ְיָי)מלכים א יח(, ּּ ִגין . ָ ִיּשָׂ ּבְ
ָמא ָדא ְּדִבׁשְ ֲאִויָרא, ּ יה ּבַ ֲּהָוה ֵאִלָיהו ָטאס ּבֵ ּ ֲאִויָרא, ּ ִליט ּבַ ָמא ְדׁשַ ְּוַהאי ִאיהו ׁשְ ּ ּ.  

 ] בשנה139יום [סדר הלימוד ליום כא שבט 

ַהִהיא ִמָלה ְּוִאיּנון ַאְתָוון ַפְרִחין ְוַסְלִקין ּבְ ּ ּ ָחן , ּ ְּוַההוא ְמָמָנא ְדַמְפּתְ יֵדיהּ ְּדַאִויָרא ּבִ ּ ּ ,
יה ַעד ְרִקיָעא, ְּוָכל ִאיּנון ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ְלהו ַסְלִקין ּבֵ ּּכֻ ּּ יָדא ִדְמָמָנא ַאֲחָרא, ּ , ְּוִאְתְמָסר ּבִ

ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1546דף [ -ּ

ֲאִויָרא ְלַההוא ְסָטר, ִּלְסַטר ָדרֹום ְלָטא ּבַ ִּאית ְמָמָנא ַאֲחָרא ְדׁשַ ה ְמָמָנן, ּ  ַאֲחָרִנין ְוַכּמָ
יה ֵמיה''ְּפַסְגִנָי. ְּוַסְרִכין ִעּמֵ ּוֵביה ִמְתַאֲחָדן , ּה ׁשְ ָחן ְדַאִויָרא )א וליה אתמסראן''נ(ּ ּ ַמְפּתְ ּ
ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדָעקו. ְּלַההוא ְסָטר ּ א, ּ ְּדַצָלאן ְצלֹוָתא ְלָמאֵריהֹון ִמּגֹו ַעְקּתָ ִמּגֹו , ּ
א ִבירו ְדִלּבָ ּּתְ ְדָקא ֵיאֹותִאי ַהִה, ּ ַההוא ִסְטָרא, ּיא ִמָלה ּכְ ְּוָנִטיל ָלה , ָּסְלָקא ַלֲאִויָרא ּבְ
יק ָלה , ַהאי ְמָמָנא יק ָלה)א בגין דסלקא בההוא סטרא''ס(ְּוָנׁשִ ד ָנּשִׁ , ָּפַתח ְוָאַמר, ּ ּכַ

ִריך הוא ָיחֹוס ְלָקְבָלך  א ּבְ ְקוְדׁשָ ְּ ְ וְבִגיָנך ִיְתְמֵלי ַרֲחִמ)'א ועלך''נ(ּ   .יןּ

ין ל ִאיּנון ְמָמָנן ַקִדיׁשִ ה ּכָ ַּסְלִקין ִעּמָ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון ַסְרִכין ְדַההוא ִסְטָרא, ּ ּ ּוַפְרִחין ַאְתָוון . ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ְּדִאיּנון ד, ּ ַההוא ִסְטָרא ַדֲאִויָרא, ַאְתָוון' ּ ְלִטין ּבְ ְּדִמְתַעְטִרין ְוׁשַ ּ ּ ְּוַסְלִקין , ּ
ַההוא ִסְטָרא ַההוא ִסְטָרא, ַעד ְרִקיָעא, ּ ַדֲאִויָראּּבְ ִליט ּבְ ַּעד ַההוא ְמָמָנא ִדְרִקיָעא ְדׁשַ ּ ּ ּּ.  

ֲאִויָרא, ִאית ְמָמָנא ַאֲחָרא, ִלְסַטר ָצפֹון ְלִטין ּבַ ָמה ַסְרִכין ְמָמָנן ְדׁשַ יה ּכַ ְּוִעּמֵ ְּוַההוא , ּ
ֵמיה''ְּמָמָנא ְפַתְחָי ֲאִויָר, ּה ׁשְ א ּבַ ְּוָכל ִאיּנון ִדְמַצָלאן , ּא ְלַההוא ִסְטָראְוַהאי ִאְתַמּנָ ּ ּ

ֲעֵלי ְדָבבו ְדָעִקין לֹון ְּצלֹוִתין ַעל ּבַ ּ ַההוא , ּ ְּוַכד ִמָלה ְדַהִהיא ְצלֹוָתא ַסְלָקא ַלֲאִויָרא ּבְ ּּ ּ
ָאה הוא, ִסְטָרא יק ָלה, ָּנִטיל ָלה ַהאי ְמָמָנא, ִּאי ַזּכָ   .ְּוָנׁשִ

ַער רוָחא ֲחָד ֵדין ִאּתְ ִסְטָרא ְדָצפֹוןּּכְ הֹוָמא ּבְ ּא ְדָנְפָקא ִמּגֹו ּתְ ְּוַההוא רוָחא ָקאֵרי , ּ ּ
ָכל ִאיּנון ֲאִויִרין ְלהו ַהִהיא ִמָלה, ּּבְ ְּוַנְטֵלי ּכֻ ִקין ָלה, ּּ ְּוַסְלִקין ָלה ַעד ְרִקיָעא ְוַנּשְׁ ּ ָּפְתֵחי . ּ

ְנָאך ְלָקָמך, ְוַאְמֵרי ְָמָרך ִיְרֵמי ׂשַ ְ ְ.  

ְּלָקא וַבְקָעא ְרִקיִעין ְוָאְזָלא ְוַס י ְרִקיָעא ַקְדָמָאה )א אוירין''ס(ּ ה ְלַגּבֵ ּ ַעד ְדַסְלִקין ִעּמָ ּּ
י ַחד ְמָמָנא, ַּסְלָקא ְצלֹוָתא ָעה , ְּדִאְתָמָנא ִלְסַטר ַמֲעָרב, ּוָמָטאת ְלַגּבֵ ׁשְ ן ַקָייִמין ּתִ ְּוַתּמָ

ָמה ַסְרִכין, ִּפְתִחין ּוְבהו ַקְייִמין ּכַ ֵמיה ְזבוִלי, ה ְמָמָנןְוַכּמָ, ּ ְּוָעַלְייהו ְמָמָנא ַחד ִדי ׁשְ ּ ּ   .ֵאל''ּ

  ]א''ב ע''דף ר -' בזוהר חלק [

יָמָמא ַהאי ְרִקיָעא ּבִ א ּבְ ׁשָ ּמְ ְּוָדא ִאיהו ְדָבֵעי ְלׁשַ ְּוָלא ִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו, ּ ַּעד ְדָסִליק , ּ
ל ִאיּנון , ְּנהֹוָרא ְדִסיֲהָרא ּוְכֵדין ַאִפיק ּכָ , ְוַכד ָנִהיר ְיָמָמא. ְּוָכל ִאיּנון ְמָמָנן, ֵחיִליןּּ

ִפְתָחא ֲחָדא ְלהו ּבְ ָּעאִלין ּכֻ ְּדִאיּנון ט, ּ ְלהו, ִּפְתִחין' ּ ְּדִאיהו ִפְתָחא ִעָלָאה ַעל ּכֻ ּ ּּ ּ ְוַכד . ּ
ַההוא ִפְתָחא )א''ב ע''דף ר(, ְּצלֹוָתא ַסְלָקא ָּעאַלת ּבְ ְּוֻכְלהו ַסְרִכין, ּ ָנְפִקין , ּו ְמָמָנןְּוֻכְלה, ּ
ֵּמַההוא ִפְתָחא ֵקי ָלה, ַּההוא ַרב ְמָמָנא, ל''ַּוֲעֵליהֹון ְזבוִליֵא. ּ ְלהו ְוַנּשְׁ ְּוַנְפֵקי ּכֻ ּ ּוָמָטאן , ּ

ְנָייָנא ה ַעד ְרִקיָעא ּתִ  ְוַכד )א ברקיעא תניינא סלקא צלותא עד ההוא רקיע ואתפתחו''ס(. ִּעּמָ
ַּסְלָקא ְצלֹוָתא ַעד ַההוא  ְרִעין ְדַההוא ְרִקיָעא, ְרִקיָעאּ ֵריָסר ּתַ ִּאְתְפָתחו ּתְ ּ ּ ּוְבַההוא . ּ ּ

ְרָעא ִדְתֵריָסר ֵמיה ָעָנ, ָקִאים ְמָמָנא ַחד, ּּתַ ִּדׁשְ ָמה ַחָייִלין, ֵאל''ּ ַעל , ְּוַהאי ְמָמָנא ַעל ּכַ
ְרָיין ָמה ַמּשִׁ ל ִאיּנון ִפְתִחין ְוָאַמרָקִאים ַהאי ְמָמָנא ְוָכִריז , ְּוַכד ְצלֹוָתא ַסְלָקא, ּכַ ַּעל ּכָ ּ ,

ָעִרים ְוגֹו)ישעיה כו( ּ ִפְתחו ׁשְ ְרִעין ְפִתיִחין', ּ ְּוֻכְלהו ּתַ ּ ָכל ִאיּנון , ּ ְּוָעאַלת ְצלֹוָתא ּבְ
  .ִּפְתִחין



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1547דף [ -ּ

ֵדין ְּדָקִאים ִלְסַטר ָדרֹום, ַּאְתַער ַחד ְמָמָנא ָסָבא ְדיֹוִמין, ּכְ ֵמיה ַעְזִריֵא, ּ ִּדׁשְ , אל ָסָב''ּ
ְרָיין, ל''ּוְלִזְמִנין ִאְתְקֵרי ַמֲחִניֵא ין ִרּבֹוא ַמׁשִ ּתִ ִגין ְדִאְתַמָנא ַעל ׁשִ ְּוֻכְלהו ָמאֵרי , ּּבְ ּ

ְרָיין, ְּדַגְדִפין ְרָיין ָמאֵריהֹון . ַמְלָיין ַעְייִנין, ָּמאֵרי ְדַמׁשִ ְייהו ַקְייִמין ִאיּנון ַמׁשִ ּוְלַגּבַ ּ ּּ
ְּדאוְדִנין ְּוִאְקרון או. ּ ִגין ְדִאיּנון ַצְייִתין, ְדִניןּ ּּבְ ְלִחיׁשו, ּ ל ִאיּנון ִדְמַצָלאן ְצלֹוְתהֹון ּבִ ּּכָ ּ ּ ,

א ְרעוָתא ְדִלּבָ ּּבִ ַמע ַההוא ְצלֹוָתא ְלַאֲחָרא, ּ ּתְ ְּדָלא ִאׁשְ ְּוַצְייִתין ָלה , ַּהאי ְצלֹוָתא ַסְלָקא. ּ
ל ִאיּנון ְדִאְקרון ָמאֵרי ְדאוְדִנין ּּכָ ּ ּ ּ ּ.  

ַמע ְלאוְדִנין ְדַבר ָנׁשְוִאי ַה ּתְ ִּהיא ְצלֹוָתא ִאׁשְ ֵּלית ַמאן ְדַצִיית ָלה ְלֵעיָלא, ּ ְוָלא , ּ
ַקְדִמיָתא, ַּצְייִתין ָלה ַאֲחָרִנין ַמע ּבְ ר ַמאן ְדׁשָ ְמעון , ּּבַ ָרא ְדָלא ִיׁשְ ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ ך ּבָ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ְ

א ֵני ָנׁשָ ְּדִמָל, ְּותו. ְלַהִהיא ְצלֹוָתא ּבְ ָעְלָמא ִעָלָאהּ ּה ִדְצלֹוָתא ִאְתַאֲחָדא ּבְ ּוִמָלה , ּ ּ
ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ַמע)ב''ע' בראשית ג(, ּ   .ְ ָלא ִאְצְטִריך ְלִמׁשְ

ַגְווָנא ָדא ִסְפָרא ְדאֹוַרְייָתא, ּּכְ ַּמאן ְדָקֵרי ּבְ ּתֹוק, ַחד ָקֵרי, ּ ֵרי ָקָראן , ְוַחד ִלׁשְ ְוִאי ּתְ
אֹוַרְייָתא ְרֵעי, ּבְ ּ ְמֵהיְמנוָתא ִדְלֵעיָלאּגַ ּ ֵרין , ּ ֵדין ּתְ ִגין ְדַחד ָקָלא ְוִדיּבור ּכָֹלא ַחד ּכְ ּּבְ ּ ּ

ָּקִלין וְתֵרין ִדּבוִרין ּ ִריעוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ִּאיהו ּגְ ּ ּ ָמה . ּ ֶּאָלא ִדְיֵהא ָקָלא ְוִדּבור ַחד ּכְ ּּ ּ
ְְדִאְצְטִריך ִגין ִדְיֵהא ַההוא ָקָלא ְוַההוא , ּ ּּבְ ּ ִּדּבור ַחדּּ ּ.  

ֵמיה ַעְזִרי, ְּוַההוא ְמָמָנא ְלִחיׁשו. ֵאל ָסָבא''ּׁשְ ד ַהִהיא ְצלֹוָתא ַסְלָקא ּבִ ּּכַ ל ִאיּנון , ּ ּּכָ
ְרָיין ין ִרּבֹוא ַמׁשִ ּתִ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדַעְייִנין, ׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ָמאֵרי ְדאוְדִנין, ּ ּ ְלהו ַנְפֵקי , ּ ּּכֻ ּ

ֵקי ְלַהִה ּיא ִמָלה ִדְצלֹוָתא ְדַסְלָקאְוַנּשְׁ ּּ ֶאל '  ֵעיֵני ְיָי)תהלים לה(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ
ְוָעָתם א, ֶּאל ַצִדיִקים' ֵעיֵני ְיָי. ַּצִדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ ִּאֵלין ָמאֵרי ְדַעְייִנין ִדְלַתּתָ ּ ִגין , ּ ּבְ

ּ ָמאֵרי ְדַעְייִנין ְלֵעיָלא)א דלית''נ(ְּדִאית  ְוָעָתםְוָא. ּ ִּאֵלין ָמאֵריהֹון ְדאוְדִנין, ְזָניו ֶאל ׁשַ ּ ּ.  

ִליָתָאה ַּהִהיא ְצלֹוָתא ַסְלָקא וָמֵטי ְלַההוא ְרִקיָעא, ְרִקיָעא ּתְ ּ ן ַההוא ְמָמָנא , ּ ְּוַתּמָ
ַדְרָי ה ְמָמָנן, ה''ְּדִאְקֵרי ּגְ ָמה ַסְרִכין ְוַכּמָ יה ּכַ ֵמׁש ג. ְּוִעּמֵ ָלֳקֵבל , יֹוָמאִזְמִנין ּבְ' ְּוִאיהו ְמׁשַ

ְרִביָטא ְדִזיֲהָרא ְדָנִפיק ַּחד ׁשַ ֲאָתר ַחד, ּ ְרִביָטא , ָּסִליק ְוָנִחית ְוָלא ַקְייָמא ּבַ ְּוַהאי ִאיהו ׁשַ
ִניז' ְּדָנִטיל ג ְרִביָטא, ְּוַכד ְצלֹוָתא ַסְלָקא. ִזְמִנין ְוִאְתּגְ י ַההוא , ָּנִחית ַההוא ׁשַ ְּוָסִגיד ַקּמֵ
ְרִביָטא, ֵרי ַהאי ְרִקיָעאְוִאְק, ְצלֹוָתא   .ְּרִקיָעא ְדׁשַ

ַתר ְדָסִגיד, ְּוַכד ַסְלָקא ַהִהיא ְצלֹוָתא ַּההוא ְמָמָנא ּבָ ַטׁש, ּ ְרִביָטא , ּבָ ַההוא ׁשַ ּּבְ
ִטיָנָרא יָפא ְדָזִהיר, ּבְ ּקִ ֶאְמָצִעיָתא ְדַההוא ְרִקיָעא, ּּתַ ְּדִאיהו ָקִאים ּבְ ּ ּ ְּוַנְפקו ִמּגֹו ַההוא , ּ ּ

ת , ָנָראִטי ן ִמן יֹוָמא ְדאֹוַרְייָתא ַנְחּתַ ּמָ ִניִזין ּתַ ְבִעין ְוָחֵמׁש ַחָייִלין ְדִאיּנון ּגְ ַלת ְמָאה ְוׁשִ ּּתְ ּ ּ ּ
ָרא , ְלַאְרָעא ָקפו ְלַחּבְ ִגין ְדִאְתּתָ ּּבְ חֹות ְלַאְרָעא)א לסרבא''ס(ּ הו , ּ ְדָלא ּתֵ ְּוָאְנִזיף ּבְ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ר ַההוא ִזְמָנא ִדְצלֹוָתא . ֹּו ַההוא ִטיָנָראְּוָעאלו ּג, ְּ ְּוָלא ָנְפִקין ּבַ ּ
ְמך ְוגֹו'  ְיָי)תהלים ח(ָּפְתֵחי ְוַאְמֵרי , ַּסְלָקא ֲָאדֹוֵנינו ַמה ַאִדיר ׁשִ ּ , ָּדא ִהיא ְצלֹוָתא. 'ּ

ל ִאיּנון ְרִקיִעין ְּדַסְלָקא ַעל ּכָ ה. ּּ ֵדין ַסְגִדין ְלַגּבָ ּּכְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1548דף [ -ּ

אן וְלָה ִעְטִרין ִעָלִאין, ְלָאהִּמּכָ ְּצלֹוָתא ִמְתַעְטָרא ּבְ , ְּוַסְלָקא ְלגֹו ְרִקיָעא ְרִביָעָאה, ּ
ַדְרּגֹוי א ָנִפיק ּבְ ְמׁשָ י, ּוְכֵדין ׁשִ ְמׁשִ ין ְוָחֵמׁש , ֵאל ַרב ְמָמָנא ָנִפיק''ְוׁשַ ּתִ ּוְתַלת ְמָאה ְוׁשִ

יה ְרָיין ַסְלִקין ִעּמֵ ַּמׁשִ ה,ְּלגֹו ַההוא ְרִקיָעא, ּ ְּוֻכְלהו ְמַעְטָרן ְלַהִהיא , ּ ְוִאְקרון ְימֹות ַהַחּמָ ּ ּ
א ְדֵעֶדן, ְצלֹוָתא ְנּתָ ִעְטִרין ְדבוְסִמין ְדּגִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ב ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ַבת ְצלֹוָתא ן ִאְתַעּכָ ה ְלגֹו ַההוא ְרִקיָעא , ְוַתּמָ ְרָיין ַסְלִקין ִעּמָ ַּעד ְדֻכְלהו ַמׁשִ ּ ּ ּּ ּ
ָא ְדִרי, הֲחִמיׁשָ ן ִאיהו ְמָמָנא ַחד ּגַ ֵמיה''ְּוַתּמָ ין, ֵּאל ׁשְ ַאר ַעּמִ ְּוהוא ָמאֵרי ְקָרִבין ִדׁשְ ְוַכד . ּ

ֵדין ִאְזַדְעָזע הוא, ְּצלֹוָתא ַסְלָקא ּּכְ ְרָיין ִדיֵליה, ּ ְּוָכל ַמׁשִ ר , ּ , ֵּחיַלְייהו )ב''ב ע''דף ר(ְוִאְתּבַ
ּוְמַעְטִרין ְל, ְּוַנְפֵקי ְוַסְגֵדי   .ַהִהיא ְצלֹוָתאּ

יָתָאה ּתִ י ְרִקיָעא ׁשְ ה ַעד ְדָמטו ְלַגּבֵ ְּוַסְלִקין ִעּמָ ּ ּ ָמה ַחָייִלין, ּ ּוְכֵדין ָנְפִקין ּכַ ה , ּ ְוַכּמָ
ְרָיין ִלין ְלַההוא ְצלֹוָתא, ַמׁשִ ּוְמַקּבְ ֲהָדה, ּ ְּוַסְלִקין ּבַ ְרִעין, ּ ְבִעין ּתַ ַּעד ְדָמטו ְלׁשִ ן , ּ ְּדַתּמָ

ֵמיה ַעְנִפי, ָמָנאָקִאים ַחד ְמ ִּדי ׁשְ ְּוִאיהו ְמַעֵטר ְלַהִהיא ְצלֹוָתא. ַרב ְמָמָנא, ֵאל''ּ ּ ,
ְבִעין ִעְטִרין ׁשִ   .ּבְ

ָכל ָהֵני ִעְטִרין ְּוֵכיָון ְדִמְתַעְטָרא ְצלֹוָתא ּבְ ל ִאיּנון ַחָייִלין ְדֻכְלהו , ּ ָרן ּכָ ֵדין ִמְתַחּבְ ּּכְ ּ ּּ ּ
ָכל ִעְטִריןְּוַסְלִקין ְלַהִהיא ְצ, ְרִקיִעין ּלֹוָתא ְדִמְתַעְטָרא ּבְ ִביָעָאה, ּ י ְרִקיָעא ׁשְ ּוְכֵדין . ְלַגּבֵ

יֵדיה''ְּוַסְנַדְלֹפ, ָעאַלת ְצלֹוָתא ָחן ְדָמאֵריה ּבִ יָרא ִעָלָאה ְדָכל ַמְפּתְ ּן ַרב ַיּקִ ּ ּ ּ ָאִעיל , ּ
ְבָעה ֵהיָכִלין, ְּלַההוא ְצלֹוָתא   .ְלגֹו ׁשִ

י ׁשִ א ֲחֵזי ָאַמר ַרּבִ ְבָעא ְמדֹוִרין ִאינון וכוּתָ אמרו המגיהים כבר נדפסו (', ְּמעֹון ׁשִ

ְבָעה ֵהיָכִלין ִאֵלין)ש''א ע''בפרשת בראשית דף מ א, ּ ׁשִ ִּאיּנון ֵהיָכִלין ְדַמְלּכָ ְוַהאי ְצלֹוָתא , ּ
ָכל ָהִני ִעְטִרין ד ִמְתַעְטָרא ּבְ ד ָעאַלת, ּּכַ ֲחָדא, ּכַ ר לֹון ּכַ ָּרא ְלֵעיָלא ְלִאְתַעְט, ְמַחּבָ

ְדָקא ֵיאֹות ִריך הוא. ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד ּכְ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ּוׁשְ ּ ּ ָכל ִעְטִרין, ְּ ֵּעיָלא , ִּמְתַעְטָרא ּבְ
א ָרכֹות ְלֹראׁש )משלי י(ּוְכֵדין , ְלֶמהֵוי ַחד, ְוַתּתָ ִתיב)א''ו ע''בראשית כ( ּבְ   .ּ ַצִדיק ּכְ

ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש ַּזּכָ ּ ְדָקא ֵיאֹות,ּ ּ ְדָיַדע ְלַסְדָרא ְצלֹוֵתיה ּכְ ּ ַהאי ְצלֹוָתא . ּ ּבְ
ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ְּדִמְתַעְטָרא ּבֵ ּ ּ ּ ָרֵאל, ְּ ל ְצלֹוְתהֹון ְדִיׂשְ ְיימון ּכָ ה ַעד ְדִיְסּתַ ִּאיהו ְמַחּכֶ ּ ּ ּּ ,

ְדָקא ֵיאֹות ִלימו ּכְ ׁשְ ּוְכֵדין ּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ א, ּּ ּ ַעד ָהָכא ִמִלין ִדְצלֹוָתא.ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְּלִמְנַדע , ּ
אן וְלָהְלָאה ִאית ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא, ָּרִזין ִעָלִאין ִּמּכָ ִמָלה, ּּ ְּדִאיּנון ַקְייִמין ּבְ ּ ּ ָמה ְדַקְייִמין , ּ ּּכְ

עֹוָבָדא   .ּבְ

ית ִפקוִדין ְּוִאיּנון ׁשִ ְצלֹוָתא, ּּ ם )דברים כח(, ַחד. ְּוַקְייִמין אוף ָהָכא ּבִ  ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשֵׁ
ד ְוַהּנֹוָרא ְכּבָ ְנָייָנא. ַהּנִ ִליָתָאה. ְלַאֲהָבה אֹותֹו, ּתִ ָאה. ְלַיֲחדֹו, ְרִביָעָאה. ְלָבְרכֹו, ּתְ , ֲחִמיׁשָ

א ֲהָנא ַית ַעּמָ ִתיָתָאה. ְְלָבֵרך ּכַ ָמֵתיה ֵליה, ׁשְ ִּלְמסֹור ִנׁשְ ית ִפקוִדין ְדַקְייִמין . ּ ְּוִאֵלין ׁשִ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1549דף [ -ּ

ְצ ּלֹוָתא ְדִמָלהּבִ ר ִאיּנון ִפקוִדין , ּ ּּבַ עֹוָבָדא)א''ו ע''רי(ּּ ַגְווָנא ְדִציִצית , ּ ְדַקְייִמין ּבְ ּּכְ
  .ּוְתִפִלין

ם א, ְלִיְרָאה ֶאת ַהּשֵׁ ָחן ְדָקָאַמר ָדִוד ַמְלּכָ ּבְ ִאֵלין ּתוׁשְ ִּפּקוָדא ָדא ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוְבִאיּנון , ּ ּ
ִנין ְדאֹוַרְיי י ָמאֵריה, ָתאָּקְרּבָ ּמֵ ר ָנׁש ְלַדֲחָלא ִמּקַ ֵעי ּבַ ן ּבָ ְּדַתּמָ יִרין , ּ ִגין ְדִאיּנון ׁשִ ּּבְ ּ

ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי ִיְרָאה ַּקְייִמין ּבְ ּ ְּוָכל ִאיּנון ַהְללוָיה. ּ ּ א , ּ ְּדִאיּנון ָרָזא ְדִיְרָאה ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא ּּבְ ָוָאה ְרע. ְ ר ָנׁש ְלׁשַ ּוָבֵעי ּבַ ִיְרָאהּ יִרין ּבְ ִאיּנון ׁשִ ּוֵתיה ּבְ ּ ל , ּ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא ּכָ ּ ּ

ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִּאיּנון ָרִזין ְדׁשִ ּ ְּוָכל ִאיּנון ָרִזין ְדַהְללוָיה, ּ ּ ּ ּ.  

ח ּבַ ּתַ ר ָנׁש ְלִיׁשְ יָון ְדָמֵטי ּבַ ִריך הו, ּּכֵ א ּבְ ֵוי ְרעוֵתיה ְלָבְרָכא ֵליה ְלקוְדׁשָ ְּיׁשַ ּ ּ ּ ּ גֹון , אְּ ּכְ
אֹורֹות, יֹוֵצר אֹור ד ָמֵטי ְלַאֲהַבת עֹוָלם, ְלַאֲהָבה אֹותֹו. יֹוֵצר ַהּמְ  ְוָאַהְבּתָ )דברים ו(, ּכַ

ִריך הוא, ֱָאֹלֶהיך' ֶאת ְיָי א ּבְ ְּדָדא ִאיהו ָרָזא ִדְרִחימו ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּ ְלַיֲחָדא . ּ
ָרֵאל ְיָי, ֵּליה ַמע ִיׂשְ ִריך , ֶאָחד' ּלֵהינו ְיָיֱא' ׁשְ א ּבְ ְְדָהָכא ַקְייָמא ָרָזא ְדִיחוָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְדָקא ֲחֵזי, ּהוא א ּכַ ְרעוָתא ְדִלּבָ ֵמיה ּבִ ְּלַיֲחָדא ׁשְ ּ רוָתא ִדיִציַאת . ּ ן וְלָהְלָאה ַאְדּכָ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ

ָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ִמְצַרִים ְּדִאיהו ִפּקוָדא ְלַאְדּכְ ּ יבּּ י ֶעֶבד ָהִייָת )דברים ה(, ּ ִדְכּתִ  ְוָזַכְרּתָ ּכִ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים   .ּבְ

א ֲהָנא ַית ַעּמָ ֲחָדא, ְלָבְרָכא ּכַ ָרֵאל ּכַ ִגין ְלַאְכְלָלא ִיׂשְ ְרָכאן , ּבְ ֲעָתא ְדַנְטִלין ּבִ ׁשַ ּּבְ
ְרָכאן, ְּלֵעיָלא ָרֵאל ּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲעָתא ַנְטָלא ּכְ ַהִהיא ׁשַ ֲעָתא ִדְרעוָתא הוא, ְּדָהא ּבְ ְּוׁשַ ּ ּ ,

יה יה ְלַגּבֵ ִּלְמסֹור ַנְפׁשֵ א, ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ְמָתא ּבִ ּוְלֵמיַהב ֵליה ִנׁשְ ּ ּ ד ַנְפִלין ַעל ַאְנִפין, ּ , ּּכַ
א' ָ ֵאֶליך ְיָי)תהלים כה(ְוָאְמִרין  י ֶאּשָׂ יה, ַנְפׁשִ יה וְרעוֵתיה ְלַגּבֵ ִּדיַכֵוין ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ  ְּלִמְמַסר ֵליה, ּ

ִלים ְרעוָתא ׁשְ א ּבִ ְצלֹוָתא. ַּנְפׁשָ ית ִפקוִדין ְדַקְייִמין ּבִ ְּוִאֵלין ִאיּנון ׁשִ ּ ּּ ית , ּ י ׁשִ ְּדַסְלִקין ְלַגּבֵ ּ
ֵּמָאה ִפקוִדין ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ.  

יר ֵליָסר ַאֲחָרִנין ַיּתִ יָמא ּתְ ֵליָסר ְמִכיָלן ְדַרֲח. ְוִאי ּתֵ ָכא ּתְ ִּאיּנון ַקְייִמין ְלַאְמׁשָ , ֵמיּּ
הו ִליָלן ּבְ ְּדֹכָלא ּכְ ית ִפקוִדין ִאֵלין)א בהני''ס(. ּּ ּ ׁשִ ּ הו, ּ ִּדְצלֹוָתא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ.  

  ]א''ג ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ יה וְרעוֵתיה ְלָדא, ּ ֵוי ִלּבֵ ַּמאן ִדיׁשַ ּ ּ ּ ּ ְלָמא , ּ ָכל  )א''ג ע''דף ר(ּוְלַאׁשְ לֹון ּבְ
יִאיןּוְבִא. יֹוָמא ְלָיין ַאֲחָרִנין ַסּגִ ר ָנׁש ְלַאְתִרין ִאֵלין. ֵּלין ּתַ ד ָמֵטי ּבַ ְִאְצְטִריך , ֲּאָבל ּכַ

יה וְרעוֵתיה ֵּליה ְלַכְווָנא ִלּבֵ ּ ּ ּ ּ ַההוא ִמָלה, ּ ְלָמא ַההוא ִפּקוָדא ְדַקְייָמא ּבְ ְּלַאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּוְכֵדין . ּ
ַּאְכִריזו ָעֵליה ְוַאְמֵרי ך ֶאְתָפָארּ ַויֹ)ישעיה מט(, ּ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּאֶמר ִלי ַעְבִדי ַאּתָ ָ .

ֵקיה א וְנׁשָ י ַאּבָ ָּאָתא ִרּבִ ּ.  

י ִיְצָחק ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ָרֵאל )שמות לה(, ּ ֵני ִיׂשְ ל ֲעַדת ּבְ ה ֶאת ּכָ ּ ַוַיְקֵהל ֹמׁשֶ
ִניׁש לֹון. 'ְוגֹו ּבָ. ֲאַמאי ּכָ ִגין ְלִמְמַסר לֹון ׁשַ ִמְלַקְדִמיןּבְ ּת ּכְ ַקְדִמיָתא ַעד ָלא , ּ ְּדָהא ּבְ

ָרֵאל ַית ֶעְגָלא ֵני ִיׂשְ ת, ָּעְבדו ּבְ ּבָ ְּוָדא ִאיהו ְדָלא ַנְטרו ִאיּנון ֵעֶרב . ָמַסר לֹון ֶאת ַהּשַׁ ּ ּ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1550דף [ -ּ

ָרֵאל. ַרב ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ ְמעו ּבֵ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ָּאְמרו ַוֲאָנן ִמָלה ָדא ִאְתָמּנַ, ּ שמות (ִּמַיד , ע ִמיָנןּּ

ֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהֹרן ְוגֹו)לב יִאין ֲאַבְתַרְייהו', ּ ַוִיּקָ כו ַסּגִ ְּוִאְתְמׁשָ ְּלָבַתר ְדִמיתו ִאיּנון . ּ ּ ּ
ְּדִמיתו ְלחֹוַדְייהו, ּ ָרֵאל ּבִ ה ִלְבִני ִיׂשְ ִניׁש ֹמׁשֶ ִמְלַקְדִמין, ּּכָ ת ּכְ ּבָ ֲּהָדא הוא , ְּוָיַהב לֹון ׁשַ

ה ְמָלאָכה ְוגֹוִּדְכּתִ ָעׂשֶ ת ָיִמים ּתֵ ׁשֶ   .'יב ׁשֵ

בֹוֵתיֶכם ָכל מֹוׁשְ ְּלִאיּנון ְדַיְדֵעי ָחְכְמָתא , ָּהָכא ִאית ָרָזא ְדָרִזין, ֹּלא ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ ּ
ת ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא, ִּעָלָאה ּבָ ָּרָזא ְדׁשַ ּ ּ יֵמי ֶעְליֹוִנין, ֲּאָבל ָרָזא ָדא. ּ  ,ִאְתְמָסר ְלַחּכִ

ת ָרָזא ִעָלָאה הוא ּבָ ְּדָהא ׁשַ ּּ.  

א ֲחֵזי  יָתָאה ָמָטא ִזְמָנא )א ביומא שתיתאה בשעתא דמטי''ס(ּתָ ּתִ ֲעָתא ְדיֹוָמא ׁשְ ׁשַ ּ ּבְ
ֵדין, ְּדֶעֶרב ְטָרא ְדָצפֹון ָנִהיר, ּכְ ְבִעין ּכָֹכִבין ַאֲחָרִנין, ּּכָֹכָבא ַחד ִמּסִ יה ׁשִ ְּוַההוא , ְּוִעּמֵ

ַטׁש ִאיּנון ּכָֹכִבין ַאֲחָרִניןּכָֹכָבא ּבָ ַההוא ּכָֹכָבא, ּ ּבְ ְלהו ּבְ ְלילו ּכֻ ְּוִאְתּכָ ּ ְוִאְתָעִביד ַחד , ּּ
ְבִעין ָלָלא ְדׁשִ ט. ּּכְ ְּוַההוא ּכָֹכָבא ִאְתָפׁשַ ָמדוָרא ֲחָדא, ּ ָכל ִסְטִרין, ְּוִאְתָעִביד ּכְ . ְלִהיָטא ּבְ

ט ַההוא ָמדוָרא ַסֲחָרַנְי ֵדין ִאְתָפׁשַ ּּכְ ּ ּיהו ְדֶאֶלף טוִריןּ ּ ַחד חוָטא ְדָסֲחָרא, ּ ְּוַקְייָמא ּכְ ּ ּ.  

א ְּוַהאי ָמדוָרא ְדֶאּשָׁ יה, ּ ְווִנין ַאֲחָרִנין ִדְלגֹו ִמּנֵ יה ּגַ יך ְלַגּבֵ ָּמׁשִ ּ ּ ון ַקְדָמָאה ְירֹוָקא. ְ . ּגֹוָ
ְווָנא יָון ְדַקְייָמא ַהאי ּגַ ּּכֵ א, ּ ַּסְלָקא ַההוא ָמדוָרא ְדֶאּשָׁ ּ ּ ון ְוָד, ּ ִּליג ְלֵעיָלא ַעל ַההוא ּגֹוָ ּ

יה, ְירֹוָקא ון ְירֹוָקא ְלַבר, ְּוָעאל ְלגֹו ִמּנֵ ֵדי ְלַההוא ּגֹוָ ְּוׁשַ ְּוַההוא , ְּוַקְייָמא ְירֹוָקא ְלַבר, ּ
ִליָלא ְלגֹו א ְדֹכָכָבא ּכְ ָּמדוָרא ְדֶאּשָׁ ּ ּ.  

ְנָייָנא , ְלָבַתר ון ַאֲחָרא ּתִ יך ֲאַבְתֵריה ּגֹוָ ַּאְמׁשִ ְּוַההוא ִחָווָרא ָעאל ְלגֹו, ִּחָווָראְ יָון , ּ ּכֵ
ון ְּדַקְייָמא ַהאי ּגֹוָ א ְדַההוא ּכָֹכָבא, ּ ַּסְלָקא ַההוא ָמדוָרא ְדֶאּשָׁ ּ ּ ּ ּ ֵדי ְלַההוא ִחָווָרא , ּ ְּוׁשַ ּ ּ

ְווִנין. ְּוָעאל ִאיהו ְלגֹו, ְלַבר ל ִאיּנון ּגַ ֵדי לֹון ְלַבר, ְּוֵכן ּכָ , ּ ִאיהו ְלגֹוְוָעִייל, ַּעד ְדׁשַ
י ַהִהיא ְנקוָדה ְטִמיָרא   .ְלֵמיָטל ְנהֹוָרא, ְּוָקִריב ְלַגּבֵ

פֹון ְוגֹו)יחזקאל א(, ָּפַתח ְוָאַמר ָאה ִמן ַהּצָ ה רוַח ְסָעָרה ּבָ ְיֶחְזֵקאל ָחָמא . 'ּ ָוֵאֶרא ְוִהּנִ
ִתּקוָנא ְדָלא ַקְייָמא, ְּלַהאי ֵחיזו ּּבְ ּ ִליט, ּ ֲעָתא ְדׁשַ ׁשַ ר ּבְ ּּבַ ְדָקָאְמָרןּ ֲאָבל , ּ ַההוא ּכָֹכָבא ּכִ

ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ה רוַח ְסָעָרה. ּ ּאוְקמוָה, ְּוִהּנֵ ל ָעְלָמא, ּ ׁש ּכָ יה , ְּדֲהָוה ָאֵתי ְלִמְכּבַ ְּלַקּמֵ
ִּדְנבוַכְדֶנַצר ַחָייָבא ּ ֲּאָבל רוַח ְסָעָרה ָדא. ּ ִּאיהו ַההוא ּכָֹכָבא ְדָקָאְמָרן, ּ ּ ְב, ּ ִעין ְּדָבַלע ׁשִ

ְּוָדא ִאיהו רוַח ְסָעָרה ְדָחָמא ֵאִלָיהו, ּכָֹכִבין ַאֲחָרִנין ּ ּ ר )מלכים א יט(, ּּ ּבֵ ּ ְמָפֵרק ָהִרים וְמׁשַ
ִדיר ֳקָדם ּכָֹלא, ְסָלִעים ְּוָדא ְדַקְייָמא ּתָ ּ ְּלֵמיַטר ַההוא ִדְלגֹו, ּ ְקִליָפה ְלמֹוָחא, ּ   .ּכִ

ְּדָסִעיר ּכָֹל. ַוֲאַמאי ִאְקֵרי ְסָעָרה א, אּ פֹון. ֵּעיָלא ְוַתּתָ ָאה ִמן ַהּצָ ְּדָהא ִמן ַההוא , ּבָ ּ
ָפַתח ָהָרָעה)ירמיה א(, ְְוִסיָמִנך, ִסְטָרא ָקא ַאְתָיא פֹון ּתִ ָמה ִסְטִרין ַאֲחָרִנין , ּ ִמּצָ ְּדָהא ּכַ

ַההוא רוַח ְסָעָרה ִּאְתַאֲחָדן ּבְ פֹון, ּ ך ָנְפָקא ִמן ַהּצָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ.  

ִג, ָעָנן ּין ְדִאיִהי סוְסִפיָתא ְדַדֲהָבאּבְ ּ ְטָרא ְדָצפֹון ִאְתַאֲחָדא ָדא. ּ ּוִמּסִ ּ ְוַהאי ִאיִהי . ּ
א,  ֶאְמָצִעיָתא)ב''ד ע''קפ(ְּנקוָדה  חוְרּבָ ְּדַקְייָמא ּבְ י. ּּ ּוְבִגין ְדָיַדע ִלְמָפּתֵ גֹו , ּ ִליט ּבְ ּׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1551דף [ -ּ

ְּנקוָדה ִדיׁשוָבא ּ ְּוָכל ִמִלין ִדיׁשוָבא, ּ ּ ר . ּ ָרֵאלּבַ ַגָוה, ַּאְרָעא ְדִיׂשְ ָרֵאל ּבְ ָראן ִיׂשְ ד ׁשָ ּּכַ ּ ,
ְלָטא ָעַלְייהו )א לא''ד(ִּאיהו  ָרֵאל  )א''א ע''קמ( ּוְלָבַתר, ּׁשַ ְּדָחבו ִיׂשְ ְלָטא ַעל )א לא''ד(ּ  ׁשַ

א יב, ַּאְרָעא ַקִדיׁשָ ִגין ִדְכּתִ יב ָאחֹור ְיִמינֹו ִמְפֵני אֹוֵיב)איכה ב(, ּּבְ   .ּ ֵהׁשִ

  ]ב''ג ע''דף ר -' בהר חלק זו[

דֹול ָדא ִּאיהו ֲעָנָנא ְדַחׁשֹוָכא, ָּעָנן ּגָ ל ָעְלָמא, ּ יך ּכָ ְְדַאֲחׁשִ א ֲחֵזי. ּ ין ֲעָנָנא , ּתָ ַמה ּבֵ
יב) ב''ג ע''דף ר(ַּההוא ֲעָנָנא . ַלֲעָנָנא  )במדבר יד( .ֲעֵליֶהם יֹוָמם' ַוֲעַנן ְיָי )במדבר י( ִּדְכּתִ

ּ ַהאי ִאיהו ֲעָנָנא ְדָנִהיר ְוָזִהיר)ב''ע' ג, א''ג ע''ויקרא ק(. ֵליֶהםַָוֲעָנְנך עֹוֵמד ֲע ְוָכל , ּ
ְּנהֹוִרין ִאְתָחזון ּגֹו ַההוא ֲעָנָנא ְֲעָנָנא ָחׁשוך, ֲּאָבל ֲעָנָנא ָדא. ּ ָלל, ּ ֲאָבל , ְּדָלא ָנִהיר ּכְ

ל ְנהֹוִרין יה, ָמַנע ּכָ ְּדָלא ַיְכִלין ְלִאְתֲחָזָאה ַקּמֵ ּ.  

ד דֹול, ֹולּגָ דֹול ִאיהו. ְּוָהא ְזֵעיר ִאיהו, ֲאַמאי ִאְקֵרי ּגָ ֶּאָלא ּגָ ִליט, ּ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ָּדָבר . ּ
דֹול דֹול, ַאֵחר ּגָ יה, ַּההוא ֲחׁשֹוָכא ּגָ ל ְנהֹוִרין ְוָלא ִאְתָחזון ַקּמֵ י ּכָ יָון ְדַכּסֵ ּּכֵ ּ דֹול , ּ ְּוִאיהו ּגָ

ל עֹוָבִדין ְדָעְל)א שליט''נ(   .ָמאּ ַעל ּכָ

ַחת ָיא, ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ א ְדִדיָנא ַקׁשְ ְּדָהא ֶאּשָׁ ָּלא ַאְעֵדי ִמֵניה ְלָעְלִמין, ּ , ְּוֹנַגה לֹו ָסִביב. ּ
יה ב ְדָכל ַהאי ַקְייָמא ּבֵ ַּאף ַעל ּגַ ב ְדֵלית , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ֹּנַגה לֹו ָסִביב, ּּ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ

ּ ִדְמָסֳאבו)א''ט ע''ס(ֶּאָלא ִסְטָרא , ִּסְטָרא ָדא ְּוָלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר , ֹּנַגה לֹו ָסִביב, ּ ְ

ִגין ְדֹנַגה לֹו ָסִביב. ַמאי ַטְעָמא. ְּלַדְחָייא ֵליה ְלַבר, ָנׁש ּּבְ ה ִדְמֵהיְמנוָתא , ּ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ
יה ְקָלָנא, ִּאית ֵליה ְּוָלא ִאְצְטִריך ְלַאְנָהָגא ּבֵ ְּטִריך ְלֵמיַהב ֵליה חוָלָקאְּוַעל ָדא ִאְצ. ְ ּ ְ ,

א ִדְמֵהיְמנוָתא ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ּ ּ ּ.  

יה ְקָלָנא, ְּוִכי ֹנַגה לֹו ָסִביב, ָהִכי ָאַמר, ַּרב ַהְמנוָנא ָסָבא ְּוִאְצְטִריך ְלַאְנָהָגא ּבֵ ְ ,
ּוְבִגין ְדַקְייָמא ַה. ְּוָלא ַקְייָמא ְלַבר, ְּלגֹו ִאיהו, ַּהאי ֹנַגה לֹו ּ ּהוא ֹנַגה לֹו ִמּגֹוּ ִתיב , ּ ּכְ

ַמל ִמּתֹוך ָהֵאׁש ֵעין ַהַחׁשְ ְוִמּתֹוָכה ּכְ ּ ִּמּתֹוָכה ְדַההוא ֹנַגה. ִּמּתֹוָכה ְדַמאן. ּ ּ ַמל. ּ ֵעין ַהַחׁשְ : ּכְ
ָּהא אוְקמוָה, ָמל, ָחׁש א , ּ   .ּ ְמַמְלָלא)ב''א ע''פ(ֵּחיָוון ְדֶאּשָׁ

ַמְע א ׁשְ ֲּאָבל ִמּבוִציָנא ַקִדיׁשָ א . ָּנא ָעָלה ָרָזא ְדָרִזיןּ ֵרי ַעל ַקְייָמא ַקִדיׁשָ ד ָעְרָלה ׁשָ ּּכַ ּ
א א, ְּלָסֲאָבא ַמְקְדׁשָ ֵדין ַההוא ַמְקְדׁשָ ּּכְ ב ִמְלַגָלָאה ָרָזא ְדָאת ַקָייָמא, ּ ִּאְתַעּכָ ּ ּ ִמּגֹו , ּ

ין ָעְרָלה, ְּוַכד ַהאי ֹנַגה ָעאל ְלגֹו. ָעְרָלה אּוֵבין ַמְק, ְוַאְפִריׁש ּבֵ ַמל , ְּדׁשָ ֵדין ִאְקֵרי ַחׁשְ ּכְ
ְלָיא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמהו ָמל, ָמל. ָחׁש ְוִאְתּגַ ַע)יהושע ה(ּכְ ָּרָזא ְדָאת ַקָייָמא.  ָמל ְיהֹוׁשֻ ּ ,

ב ִמְלִאְתַגָלָאה ִמּגֹו ָעְרָלה ִּאְתַעּכָ ּ.  

ְּדָהא ְנהֹוָרא ִדיֵליה, ְוִאית ָרָזא ַאֲחָרא ּ ַמל , ָחֵזיִאְתָחֵזי ְוָלא ִאְת, ּ ְלָיא ַחׁשְ ְוַכד ִאְתּגַ
ר ְנהֹוֵריה ְדָקא ֵיאֹות, ֲאָבל ָרָזא ַקְדָמָאה. ִּאְתֲעּבָ ָרָזא ִדְקָרא ּכְ ִּאיהו ּבְ ִפיר , ּ ְּוֹכָלא ׁשַ ּ

ְּוָיאות הוא, ִּאיהו ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1552דף [ -ּ

ַהאי ֹנַגה ָתא, ּּבְ י ְלִאּתְ ִתיב. ְלַנְטָלא ְנהֹוָרא, ְמַפּתֵ ֶמן  ְוָחָל)משלי ה(, ְּוַעל ָדא ּכְ ק ִמּשֶׁ
ה ֵוי ַההוא ְנהֹוָרא ָלֳקְבֵליה ִדְבִרית, ִּחּכָ ּׁשַ ּ ּ י ֵליה. ּ ך ְמַפּתֵ ּוְבִגיֵני ּכַ ְוָדא . ְּוַנְטָלא ְנהֹוֵריה, ְּ

ָתא י ְלִאּתְ ִּאיהו ִפּתוָיא ִדְמַפּתֵ ּ יב, ּּ ְפֵתי ָזָרה ְוגֹו)משלי ה(, ִּדְכּתִ טְֹפָנה ׂשִ   .'ּ ֹנֶפת ּתִ

א ֲחֵזי יֹוָמא ׁשְ, ּתָ ד ָמָטא ִזְמָנא ְדֶעֶרבּבְ ָּדִליג ְלגֹו ַההוא , ִּתיָתָאה ּכַ  )א מדורא''נ(ּ
א ְווִנין, ְּנהֹוָרא ְדֶאּשָׁ ְּוַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלַאֲעָלא ּגֹו ּגַ א. ּ ָרֵאל ְלַתּתָ ִנין ִיׂשְ ּקְ ֵדין ְמְתּתַ , ּכְ

ּוְמַסְדִרין ְסעוָדִתין ּ ּוַמְתְקִנין ָפתֹוִרין, ּ ל ַחד ְוַחד ָפ, ּ ְלהֹוָבא ָנִפיק . ּתֹוֵריהּּכָ ֵדין ַחד ׁשַ ּכְ
ַההוא ָמדוָרא ּוָבַטׁש ּבְ ּ יה, ּ יָון ְדָבַטׁש ּבֵ ּּכֵ ְלהֹוָבא, ּ ָלן ַההוא ׁשַ ְלּגְ ְּוַההוא ָמדוָרא , ִּמְתּגַ ּ ּ

א א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ נוְקּבָ ְּוָעאִלין ּבְ ָמן, ּ ָרן ְוַיְתַבת ּתַ   .ְוִאְתַטּמְ

ְלהֹוָבא ִאיהו  ְּוַההוא ׁשַ ְטָרא ִדיִמיָנאּ ְטָרא ִדיִמיָנא, ִּמּסִ ּוְבִגין ְדהוא ִמּסִ ּ ּ ר ְלַההוא , ּ ַּאְעּבָ
ָּמדוָרא א, ּ א ִדְתהֹוָמא ַרּבָ ְּוָאִעיל ֵליה ְלנוְקּבָ ּ ָתא, ּ ּבְ ן ַעד ְדָנִפיק ׁשַ ּמָ יָון ְדָנַפק . ְּוָיִתיב ּתַ ּּכֵ
ָתא ּבְ ָרֵאל ְלָבְר, ׁשַ א ְדִיׂשְ ִּאְצְטִריך ְלהו ְלַעּמָ ּ אְ ְלהֹוָבא, ָכא ַעל ֶאּשָׁ , ְּוָנְפָקא ַההוא ׁשַ

א ִבְרְכָתא ִדְלַתּתָ ל ַההוא ֵליְלָיא, ּּבְ ִליט ַעל ַההוא ָמדוָרא ּכָ ְּוׁשָ ּ ּ ְפָיא ַההוא ָמדוָרא, ּ ְּוִאְתּכַ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ָתא, ּתָ ּבְ יָון ְדָעאל ׁשַ ר ַההוא ָמדוָרא, ּּכֵ ְּוִאְתָטּמַ ּ א ַק, ּ ין ְדֶאּשָׁ ל ֶאּשִׁ ָיא ּּכָ ׁשְ
ְפָיין ם, ִּאְתְטָמרו ְוִאְתּכַ א ְדֵגיִהּנָ ַּוֲאִפילו ֶאּשָׁ ּ ם, ּ ְּוַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ְּוֹכָלא . ִאית לֹון ַנְייָחא, ּ

א ְוֵעיָלא ִאית ְלהו ַנְייָחא ּתָ ּּתַ ָתא. ּ ּבְ ד ָנַפק ׁשַ ָרֵאל ַעל נוָרא, ּכַ ּוְמָבְרִכין ִיׂשְ ֵדין ָנְפִקין , ּ ּכְ
ין ְד ל ֶאּשִׁ ָרןּּכָ ל ַחד ְוַחד ְלַאְתֵריה, ִמְתַטּמְ א ַאֲחָרא. ּּכָ ָעָרא ֶאּשָׁ ּוְבִגין ְדָלא ְלִאּתְ ִתיב , ּ ּכְ

ת)שמות לה( ּבָ יֹום ַהּשַׁ בֹוֵתיֶכם ּבְ ָכל מֹוׁשְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ֹלא ְתַבֲערו ֵאׁש ּבְ א , ּ ֶאּשָׁ
ָחא ֲאַמאי   .ְּדַמְדּבְ

  ]א''ד ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ָתאֶּאָלא ּכַ ּבְ כוְלהו ְרִקיִעין, ד ָעאל ׁשַ רֹוָזא ָקֵרי ּבְ ּּכָ ָקנו ְרִתיִכין, ּּ ָקנו , ִּאְתּתְ ִּאְתּתְ
ְרָיין ְטָרא ְדָדרֹום. ְּלַקְדמות ָמאֵריכֹון, ַמׁשִ ֵדין ָנִפיק ַחד רוָחא ִמּסִ ּּכְ ְּוַההוא רוָחא , ּ ּ

ְר )א''ד ע''דף ר(ִּאְתְפַרׁש  ל ִאיּנון ֵחיִלין וַמׁשִ ַּעל ּכָ יה, ָּיין ְדִלְסַטר ְיִמיָנאּ ן ּבֵ ׁשָ , ְּוִאְתַלּבְ
ָתא ּבְ א ִדיָקר ְדׁשַ ְּוַההוא רוָחא ִאְקֵרי ְלבוׁשָ ּ ּ ּ ֵדין ָפתֹוֵרי ְדַהאי ָעְלָמא. ּ ּּכְ ַחד , ּ ָנן ּבְ ּקְ ִמְתּתַ

ר ָנׁש. ֵהיָכָלא ָאה חוָלֵקיה ְדַההוא ּבַ ַּזּכָ ּ ּ ּמָ, ּ ְּדִסדוָרא ְדָפתֹוֵריה ִאְתָחֵזי ּתַ ּ ּ ּ ְדָקא ָיאותּ , ּן ּכְ
ָנא ּקְ ְּוַקְייָמא ּכָֹלא ִמְתּתַ ּסוָפא, ּ ָלא ּכִ פום ֵחיֵליה, ּּבְ ִּאיִנׁש ּכְ ּ.  

ָתא ּבְ ד ָעאל ׁשַ ְרַמְייהו , ּכַ א ְלַאְסָחָאה ּגַ א ַקִדיׁשָ ִּאְצְטִריכו ִאיּנון ַעּמָ ּ ּ  )ב''ו ע''קל(ּ
א ְדחֹול מוׁשָ ִּמּשִׁ ִגין ִדְבחֹול. ַמאי ַטֲעָמא, ּ ָרא ַעל , ּּבְ ְטָיא ְוׁשָ ּרוָחא ַאֲחָרא ַאְזָלא ְוׁשַ

א ר ָנׁש ְלָנְפָקא ִמן ַההוא רוָחא. ַעּמָ ֵעי ּבַ ְּוַכד ּבָ א , ּ רוָחא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ּוְלַאֲעָלא ּבְ ּ ּ
ְרֵמיה, ִּעָלָאה ֵעי ְלַאְסָחָאה ּגַ א, ּּבָ ֵרי ָעֵליה ַההוא רוָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּלִמׁשְ ּ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי ָר ָּזא ִעָלָאה ְדִמָלהּתָ ית יֹוִמין, ּּ ל ִאיּנון ׁשִ ָרָזא )קימא מלה דכלא(, ּּכָ  ִאְתַאֲחָדן ּבְ
א ְּדָחד ְנקוָדה ַקִדיׁשָ ּ יה, ּ ְּוֻכְלהו יֹוִמין ִאְתַאֲחָדן ּבֵ ּ ְּדַקְייִמין ְלַבר , ְוִאית יֹוִמין ַאֲחָרִנין. ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1553דף [ -ּ

ִסְטָרא ַאֲחָרא א)ב''ע' הקדמה ה(יִמין ְלגֹו ְּדַקְי, ְוִאית יֹוִמין ַאֲחָרִנין. ּבְ ּ ֵמִעּגוָלא ַקִדיׁשָ ּ ,
א ְנקוָדה ַקִדיׁשָ ְּוִאְתַאֲחָדן ּבִ ּ.  

ין ָרֵאל ַקִדיׁשִ ה, ְּוִיׂשְ ְקדוּשָׁ ִקין ּבִ ְּוָכל ִאיּנון ְדִמְתַעּסְ ּ ָתא, ּ ּבְ ל יֹוָמא ְדׁשַ ל , ּּכָ ִאְתַאֲחָדן ּכָ
ית יֹוִמין ית יֹוִמין, ִּאיּנון ׁשִ ִאיּנון ׁשִ ַהִהיא ְנקוָדהּּבְ ּ ִדְלגֹו ְדִאְתַאֲחָדן ּבְ ּ ַהאי, ּ , ִאְתַאֲחָדן ּבְ
ִגין ְלַנְטָרא לֹון ית יֹוִמין . ּבְ ָתא)א ואינון שית יומין דלגו''ד(ְּוָכל ִאיּנון ׁשִ ּבְ ַהִהיא , ּ ְדׁשַ

ָתא. ְּנקוָדה ְטִמיָרא ִאיִהי ּבְ יָון ְדָעאל ׁשַ ֵדין ַסְלָקא ַהִהיא ְנקוָדה, ּּכֵ ּּכְ ְּוִאְתַעְטָרא , ּ
ַגָוה, ְּוִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלא ְּוֻכְלהו ְטִמיִרין ּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ַמר, ְיֵמי חֹול. ִאית ָיִמים ְוִאית ָיִמים, ּתָ ָמה ְדִאּתְ ין, ּּכְ ְּוִאֵלין ַקְייִמין ְלַבר ְלַעּמִ ּ .
ת ּבָ בוַע, ְיֵמי ַהּשַׁ ְּדִאיּנון ְיֵמי ַהׁשָ ּ ָרֵאל, ּ ַּכד ַסְלָקא ַהאי ְנקוָדהְו. ַּקְייִמין ְלִיׂשְ ּּכָֹלא , ּ

ִניז יָון ְדִאיִהי ַסְלָקא, ְּוִאיִהי ַסְלָקא, ִאְתּגְ ּּכֵ ת, ּ ּבָ   .ִאְקֵרי ׁשַ

ת ּבָ ִביָתה. ַּמהו ׁשַ ִגין ׁשְ יָמא ּבְ ַבת, ִאי ּתֵ י בֹו ׁשָ יב ּכִ ָּיאות הוא, ִּדְכּתִ ֲאָבל ָרָזא . ּ
ְּדִמָלה יָון ְדַסְלָקא ַהאי ְנקוָד, ּ ּּכֵ ֲאָבָהן, ּוְנהֹוָרא ָנִהיר, הּּ ֵדין ִמְתַעְטָרא ִאיִהי ּבַ יָון , ּּכְ ּכֵ

ֲאָבָהן ְּדִמְתַעְטָרא ִאיִהי ּבַ הו, ּ ַרת ְוִאְתַאֲחַדת ּבְ ֵדין ִאְתַחּבְ ְּוִאְקֵרי ּכָֹלא , ְלֶמהֵוי ַחד, ּּכְ
ת ּבָ ת. ׁשַ ּבָ ת' ש: ׁשַ ָּהא אוְקמוָה' ש. ּבַ ַבת ְיִחיָדהְּדִמְת, ָּרָזא ִדְתַלת ֲאָבָהן, ּ , ַאֲחָדן ּבְ

הו ְּוִאיִהי ִמְתַעְטָרא ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוִאיּנון ּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד. ּ ת' ְּוָדא ִאיהו ש. ּ ְלֶמֱהֵוי , ּבַ
  .ּּכָֹלא ַחד

יָמא דֹול, ְוִאי ּתֵ ת ַהּגָ ּבָ ְּוִאיהו ְלֵעיָלא, ׁשַ ת, ּ ּבָ ֶּאָלא ַוַדאי ָהִכי הו. ֲאַמאי ִאְקֵרי ׁשַ ּ . אּ
ְּוָרָזא ְדִמָלה ָרא ְדָכל ֵעיָנא, ּ ָכל ֲאָתר ְנקוָדה ְדִאיִהי ִעּקָ ּּבְ ּ ת, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ִאְקֵרי ּבַ , ּכְ

ת ָעִין)תהלים יז( ִאיׁשֹון ּבַ ְמֵרִני ּכְ ִגין ְדִאיִהי ,  ׁשָ ָרא ְדָכל ֵעיָנא)נקודה(ּּבְ ת, ּ ִעּקָ   .ִאְקֵרי ּבַ

ּ ֵהיָכָלא ְלַהִהיא ְנקוָדה ִעָלָאה)א''פ ע''ק(ִּאיהו , ָּעְלָמא ְדָאֵתי , ְּוַכד ִאיִהי ַקְייָמא, ּ
ַגְדָפָהא ַלֲאָבָהן ת, ְּוַנְטָלא ּבְ ּבָ ְּלִאְתַעְטָרא ְלֵעיָלא ִאְקֵרי ּכָֹלא ׁשַ ּ ְּוַכד ֲאָבָהן ִמְתַעְטָרן . ּ

גֹו ְנקוָדה ִעָלָאה, ְּלֵעיָלא ּּבְ ת, ּ ּבָ ָאה . ִאְקֵרי ׁשַ ּתָ ֲאָבָהן )ב''ע' ע(ְּנקוָדה ּתַ ד ִמְתַעְטָרא ּבַ ּ ּכַ
ת ּבָ   .ִאְקֵרי ׁשַ

ד ַסְלָקא ְוִאְתַחִזית ָאה ּכַ ּתָ ַּהאי ְנקוָדה ּתַ יַטת, ּ א האי נקודה תתאה כד סלקא ''ס(. ְוִאְתַקּשִׁ

א)לאתעטרא באבהן ַכח ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּתְ ל ֶחְדָוה ִאׁשְ ֵדין ּכָ ֶחְדָוה, ּ ּכְ ְלהו ּבְ ְּוָעְלִמין ּכֻ אי ּוְבַה. ּ
ט ְנהֹוָרָאה, ֵליְלָיא ַּהאי ְנקוָדה ִאְתָפׁשַ ְדפֹוי ַעל ָעְלָמא, ּ ּוָפִריׂש ּגַ ְלטֹוִנין ַאֲחָרִנין , ּ ְוָכל ׁשִ

ָרן ַכח ַעל ָעְלָמא, ִמְתַעּבְ ּתְ ּוְנִטירו ִאׁשְ ּ.  

ָרֵאל ִיׂשְ ְמָתא ּבְ ּוְכֵדין ִאּתֹוָסף רוַח ִנׁשְ ל ַחד ְוַחד, ּ ְמָת, ַעל ּכָ , א ְיֵתיָראּוְבַהִהיא ִנׁשְ
א ְוֵחיָמָתא ל ִעְצּבָ ָיין ּכָ ר ֶחְדָוה, ַנׁשְ ַכח ּבַ ּתְ א, ְוָלא ִאׁשְ ַּההוא רוָחא ְדָנִחית . ְּלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ

ְבֵני ָעְלָמא ד ָנִחית, ְוִאּתֹוַסף ּבִ א ְדֵעֶדן, ּכַ ְנּתָ בוְסִמין ְדּגִ ִּאְתָסֵחי ּבְ ּ ָרא ַעל , ּ ְוָנִחית ְוׁשָ
א א ַקִדיׁשָ ִאין ִאיּנוןַז, ַּעּמָ ד ַהאי רוָחא ִאְתָער, ּּכָ   .ּּכַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1554דף [ -ּ

  ]ב''ד ע''דף ר -' בזוהר חלק [

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ה ְלגֹו ּגִ ין ִעּמָ ֲעָתא ְדַההוא רוָחא ָנִחית ַנְחּתִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ין ְרִתיִכין, ּ ּתִ , ׁשִ
ית ִסְטִרין א ְדֵעֶדן. ִּמְתַעְטִרין ְלׁשִ ֵדין ּכָ, ְּוַכד ָמֵטי ְלִגְנּתָ ָמִתין ּכְ ּל ִאיּנון רוִחין ְוִנׁשְ ּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ְּדּגִ ְלהו , ּ ּּכֻ רוֵזי ָקֵרי ְוָאַמר. ּ רוָחא))א בההוא''נ(מתערי לההוא מתעטרי (ּ ִאין , ּּכְ ַזּכָ
ָרֵאל א, ַּאּתון ִיׂשְ א ַקִדיׁשָ ַער , ַּעּמָ ִּדְרעוָתא ְדָמאִריכֹון ִאּתְ ּ ְייכו )ב''ד ע''דף ר(ּ ּבַ   .ְּלּגַ

ד ַהאי רוָחא ִאְתָער, ָרִזין ְלַיְדֵעי ָחְכְמָתאָּרָזא ְד ִאין ִאיּנון ּכַ ַּזּכָ ַּהאי רוָחא ִאיהו . ּ ּ
טוָתא ְדַהאי ְנקוָדה ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ה, ּ ָעְלָמא, ְּוָנְפָקא ִמיּנָ ָטא ּבְ ת, ְּוִאְתַפּשְׁ ּבָ ְּוַההוא ֲהֵוי ָרָזא ְדׁשַ ּ ,

א ָרא ְלַתּתָ יה, ְּדׁשָ ִתיב ּבֵ ְּוַעל ָדא ּכְ ִמיָרהּ ת)שמות לא(,  ׁשְ ּבָ ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ְמרו ְבֵני ִיׂשְ , ּ ְוׁשָ
ְּוָהא אוְקמוָה ִתיב, ּ ת ָלא ּכְ ּבָ ת, ׁשַ ּבָ ֵרי ַעל , ֶּאָלא ֶאת ַהּשַׁ ָאה ַההוא רוָחא ְדׁשָ ְּלַאְסּגָ ּ ּ

ְּוִאְצְטִריך ְלַנְטָרא ֵליה, ּּכָֹלא יה ְדַבר ָנׁש, ְ ּהֹוִאיל ְוַקְייָמא ִעּמֵ ּ ִתיבְוַע, ּ ישעיה (, ּל ָדא ּכְ

ת ֵמַחְללֹו)נו ּבָ ל ׁשֹוֵמר ׁשַ   .ּ ּכָ

ַהאי ָרָזא ִאית ָרָזא ַאֲחָרא ַהאי יֹוָמא, ַּהאי רוָחא. ּבְ ָרֵאל, ִאְתֲהִני ּבְ , ֵּמֲהָנאֹוָתן ְדִיׂשְ
ּוֵמִעּנוָגא ִדְלהֹון ּ ּוְבִגין ָדא, ּ ֵעי ְלֵמיַהב ֵליה ִעּנוָגא, ּ ּּבָ ּתְ, ּ ֵמיְכָלא וְבִמׁשְ ָלת ִזְמִנין, ָיאּּבְ , ּתְ
ְתַלת ְסעוָדִתין י ְמֵהיְמנוָתא, ּּבִ ִּדְתַלת ַדְרּגֵ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ , ְּוַהאי ָנִטיל ֶחְדָוה ְוִעּנוָגא. ּ

ָרֵאל ִאיּנון ְסעוָדֵתי ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ָאה חוָלֵקיה. ּ ַּזּכָ ַּמאן ְדַאֲהֵני ֵליה, ּ ּוְמַעֵנג ֵליה, ּ ַהאי יֹוָמא, ּ   .ּבְ

יָתא יֹוִמין, ּ רוָחאַהאי ל ׁשִ יִקין, ִאְתֲהֵני ּכָ יָקא ְדָכל ַעּתִ ֵּמרוָחא ִעָלָאה ְדַעּתִ ּ ּוְביֹוָמא . ּּ
ָתא ּבְ יָון ְדָנִחית, ְּדׁשַ ֵליְלָיא, ּּכֵ א ְדֵעֶדן ּבְ ִגְנּתָ ג , ְּוִאְתָסֵחי ּבְ  )ב''ח ע''צ, א''ח ע''ר(ִאְתַעּנָ

ֵּמִעּנוָגא ְדגוָפא ּ ְסעוָדֵתי ִדְמ, ּ ּּבִ ּ ַהאי רוָחא ֵמֵעיָלא )א ואתענג''נ(ְּוִאְתַעָטר , ֵּהיְמנוָתאּ ּ
א ָכל ִסְטִרין, ְוַתּתָ א, ְוִאְתַרֵוי ּבְ ִעְטָרא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּבְ ּ.  

יה ְדַבר ָנׁש ְּוהֹוִאיל ְוַקְייָמא ִעּמֵ ּ ִּאְצְטִריך ֵליה ְלַנְטָרא ֵליה, ּ ּ ְמרו . ְ ִתיב ְוׁשָ ְּוַעל ָדא ּכְ ּ
תְבֵני ִיׂשְ ּבָ ת. ָרֵאל ֶאת ַהּשַׁ ּבָ ָאה, ׁשַ ּתָ ָּדא הוא ַהִהיא ְנקוָדה ּתַ ּ ת. ּ ּבָ ָּדא הוא , ֶאת ַהּשַׁ ּ

טוָתא ְדַהִהיא ְנקוָדה, ַּהאי רוָחא ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ טוָתא. ּ ַּההוא ִאְתַפּשְׁ ן , ּּ ד ִאּתֹוָסף ִקדוׁשָ ּּכַ ּ
אן ִמְלֵעיָלא ּוִבְרּכָ ּ ָכל , ָּלאִאְתְנִהיר ּכֹ, ַּעל ַהִהיא ְנקוָדה, ּ ְּוִאְתָעִביד רוָחא ְנִהיָרא ּבְ

ִּאְתְפַלג ְלֵעיָלא ְוָנִהיר, ִסְטִרין א ְוָנִהיר. ּ ִני . ְּוִאְתְפַלג ְלַתּתָ יִני וֵבין ּבְ יב ּבֵ ְּוָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ
ֲחָדא ָרֵאל חוָלק ַאֲחָסָנא ִאית ָלן ּכַ   .ִּיׂשְ

ּחוָלָקא ִדְלֵעיָלא ּ ַהאי יֹוָמא, ּ א, ִּאְתֲעָטר ּבְ ֵּמִעּנוָגא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּוִאְתֲהֵני ִמִזיָוא , ּּ
יִקין יָקא ְדָכל ַעּתִ ִּעָלָאה ְדַעּתִ ּ ָאה. ּ ּתָ ַהאי יֹוָמא, ּחוָלָקא ּתַ א, ִּאְתֲעָטר ּבְ ּתָ ֵּמִעּנוָגא ִדְלּתַ ּ ,

ָהֵני ְסעוָדֵתי ְּדִאְתֲהֵני ּבְ ָגא ֵליה, ְּוַעל ָדא. ּ ֵעי ְלַעּנְ ֵמיְכָלא ו, ּּבָ י ְיָקרּּבְ ְלבוׁשֵ ָיא ּבִ ּתְ , ְּבִמׁשְ
ּוְבֶחְדָוה ְדֹכָלא ּ ּ.  

א ְּוַכד ִמְתַעְטָרא ַהאי חוָלָקא ְלַתּתָ ָמה ְדִאְצְטִריך, ּ ְְוִאְתְנִטיר ּכְ ַּסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּ ,
ַההוא חוָלָקא ַאֲחָרא ָרא ּבְ ְּוִאְתַחּבְ א. ּ ְּוַהאי ְנקוָדה ָנִטיל ּכָֹלא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ִליָלא ְוִאְת, ּ ּכְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1555דף [ -ּ

ל ִסְטִרין ת. ִמּכָ ּבָ ׁשַ ּוְבִגין ְדִמְתַעְטָרא ּבְ ּ א, ּ ּתָ ֵּמֵעיָלא וִמּתַ ָאר יֹוִמין ָיִהיב ֵחיָלא , ּ ל ׁשְ ּכָ
א, ְּלֹכָלא ּתָ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה ׁשוְלָטנו ֵמֵעיָלא וִמּתַ ּ ּ א. ּּ ֹלֹמה ַמְלּכָ ּוְבָרִזין ְדִסְפָרא ִדׁשְ ּ ּ ,

ַכח ָרָזא ָדא ּתְ אְו, ִּאׁשְ ּאוְקמוָה ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ָרֵאל, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדִיׂשְ ַּזּכָ ּ.  

ַפׁש ִתיב ַוִיּנָ ִפיר ִאיהו, ּּכְ ְּואוְקמוָה ַווי ֶנֶפׁש ְדַאְבַדת ְוׁשַ ּ ּ ֲּאָבל ִאי ָהִכי ַווי ּגוָפא . ּּ
יה ַאְבַדת ֶנֶפׁש, ְִאְצְטִריך ְלֵמיַמר ְּדִמּנֵ ֲּאָבל ָרָזא ְדִמָלה. ּ ַבר, ּ ְּדַנְטָלא ,  ָנׁש ִאית ֶנֶפׁשּבְ

ת ּבָ יה ְלַהאי רוָחא ֵמֶעֶרב ׁשַ יך ְלַגּבֵ ּוָמׁשִ ּ ַגָווה ְדַהִהיא ֶנֶפׁש. ְּ ְרָיא ּבְ ְּוַההוא רוָחא ׁשַ ּ ּ ּ ,
ָתא ּבְ ל יֹוָמא ְדׁשַ ה ּכָ ְּוַדְייָרא ּבָ ה , ַּההוא ֶנֶפׁש, ּוְכֵדין. ּ יר ִמּמַ א ַיּתִ ִרּבוָיא ְותֹוַעְלּתָ ְּיֵתיָרה ּבְ

  .ְּדֲהָוה

ִניָנן ָתא, ְּוַעל ָדא ּתָ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ָרֵאל ִמְתַעְטָרן ּבְ אן ְדִיׂשְ ל ַנְפׁשָ ּּכָ ּ , ְּוִעְטָרא ִדְלהֹון, ּ
ַווְייהו ּגַ ְרָיא ַהאי רוָחא ּבְ ְּדׁשַ ּ ּ ָתא. ּ ּבְ יָון ְדָנַפק ׁשַ ְּוַההוא רוָחא ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּּכֵ ּ ּ ֵדין ַווי , ּ ּכְ

ַּאְבַדת ַההוא ִעְטָרא ִעָלָאה. ּת ַמה ְדַאְבַדתְּדַאְבַד, ְלֶנֶפׁש א ְדֲהָוה , ּ ְּוַההוא ֵחיָלא ַקִדיׁשָ ּ ּ
ה ַפׁש, ּבָ ְּוָדא הוא ַוִיּנָ ְּדַאְבַדת ַמה ְדַאְבַדת, ַווי ֶנֶפׁש, ּ ּ.  

יִמין ְּדַיְדֵעי ָרִזין ִעָלִאין, ּעֹוָנָתן ְדַחּכִ ּבְ, ּ ָתא ְלֵליְלָיא ְדׁשַ ּבְ ִּמֵליְלָיא ְדׁשַ . ְּואֹוְקמוָה, ָתאּ
א ִאיְלָנא ְלבוִציָנא ַקִדיׁשָ ֲּאָבל ִמָלה ָדא ׁשָ ּ ּ ָאה, ּ ּתָ ְתָרא ּתַ ְּדָהא ָחֵזיָנן ְדַהאי ּכִ ַנְקָטא ַמה , ּ

יָמָמא ּוְבֵליְלָיא ָיִהיב ְמזֹוָנא ְלָכל ֵחיֵליה, ְּדַנְקָטא ּבִ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ יב, ּ  )משלי לא(, ִּדְכּתִ
עֹוד ָקם ּבְ ן ֶטֶרף ְלֵביָתה ְוֹחק ְלַנֲערֹוֶתיָהַוּתָ ּתֵ יָמָמא. ּ ַלְיָלה ַוּתִ ֵליְלָיא, ַנְקָטא ּבִ . ְוָיֲהָבא ּבְ

ַהאי ֵליְלָיא ַכח ּבְ ּתְ א ָאַמר ַמר ְדִזווָגא ִאׁשְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ּ.  
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ֵליְלָיא ָדא, ָאַמר ַכח ּבְ ּתְ ַּוַדאי ִזווָגא ִאׁשְ ּ ּ ִגין ְדַהאי ֵליְלָיא. ָמאַמאי ַטְע. ּ ת , ּּבְ ַאְפִריׁשַ
ָמִתין ְלָכל ִאיּנון  יִמין )א''ה ע''דף ר(ִּנׁשְ ְּדַיְדִעין ָרִזין ְדָחְכְמָתא, ַחּכִ ְּוִזווָגא, ְּוִחּבוָרא. ּ ָלא , ּ

ָכל ֶחְדָוה יֹוָמא ַאֲחָרא ּבְ ַכח ּבְ ּתְ ָלא ִעְרּבוְבָיא , ִאׁשְ גֹון ָדא,  ַאֲחָרא)א אלא בגין דא''ס(ּּבְ . ּּכְ
ָמִתין ִדְפִליַגת ִגין ְדִאיּנון ִנׁשְ ּּבְ ּ יִמין, ּ ַחּכִ ַצִדיִקים, ְפִליַגת לֹון ּבְ ְדָקא ֵיאֹות, ּּבְ ֲחִסיֵדי ּכְ . ּבַ

ַכח ַוַדאי, ּ וְבָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא)א ותו בכל''ס( ּתְ ִּזווָגא ִאׁשְ ּ ַפְלגות ֵליְלָיא. ּ ְוָהא . ֵּאיָמַתי ּבְ
ַהאי ִזווָגא.אֹוִקיְמָנא ָכל ִסְטִרין ּכְ ּ ֲאָבל ָלא ּבְ ּ.  

ּוְבִגין ָדא יִמין ְדַיְדִעין ָרִזין, ּ א ִדְלהֹון, ַּחּכִ ּמוׁשָ ְעָיין ְלַסְדָרא ׁשִ ּּבַ ּ ַהאי ֵליְלָיא, ּ ַמאי . ּבְ
ָתא. ַטֲעָמא ּבְ ִגין ְדָכל יֹוֵמי ְדׁשַ ּּבְ ָרא ַעל ָעְלָמא, ּ ִּאית לֹון רוָחא ַאֲחָרא ְדׁשָ ַהאי ּוְב, ּ

א ִעָלָאה ֵּליְלָיא ִאית לֹון רוָחא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ּ ין, ּ א ִלְבִני ַקִדיׁשִ ְּדַנְחּתָ ְּוַההוא רוָחא , ּ ּ
יִקין יָקא ְדָכל ַעּתִ יב ֵמַעּתִ ָאה, ָּנׁשִ ּתָ א ְלגֹו ְנקוָדה ּתַ ה ַנְייָחא ְלֹכָלא, ְּוַנְחּתָ ְּלֵמיַהב ּבָ ּ ,

אְלֵע, ְּוָדא ִאְתְפִליג ְלָכל ִסְטִרין ָרֵאל, ּיָלא ְוַתּתָ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר ּבֵ ּּכְ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1556דף [ -ּ
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יִמין א, ְּוַכד ִאיּנון ַחּכִ ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ַּיְתִבין ּבְ ּ ּרוָחא ִעָלָאה, ּ א , ּ ׁשָ ּמְ ָעאן ְלׁשַ ּבָ
יך ֲא, ַּעְרַסְייהו ְְדַהאי רוָחא ַאְמׁשִ ּ אּ ין, ַּבְתֵריה ְלַתּתָ ָמִתין ַקִדיׁשִ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ ְוָיְרִתין , ּ

י ֶעְליֹוִנין ַהאי רוָחא, ַּקִדיׁשֵ ְדָקא ֵיאֹות, ּּבְ ין ִלְבֵניהֹון ּכְ ָמִתין ַקִדיׁשִ   .ִּנׁשְ

ָרא ַעל ָעְלָמא יָון ְדַהאי רוָחא ׁשָ ּּכֵ ין, ּ יׁשִ ל רוִחין ּבִ יׁשִ, ּּכָ ָלקו , יןְוָכל ְמַקְטְרִגין ּבִ ִּאְסּתָ
ֵעיָנן ְלַצָלָאה ַעל ְנטוָרא ֵּמָעְלָמא ְוָלא ּבָ ַההוא רוָחא, ּ ָרֵאל ִאיּנון ְנִטיִרין ּבְ ִגין ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּ ּ ,

ְדָפָהא ָעַלְייהו לֹום ְפִריָסת ּגַ ת ׁשָ ְּוֻסּכַ ְּוִאיּנון ְנִטיִרין ִמּכָֹלא, ּ ּ.  

יָמא ֵניָנן, ְוִאי ּתֵ ְּדָלא ִיפוק ּבַ, ָהא ּתָ ָתא, ר ָנׁש ְיִחיָדאיּּ ּבְ ֵליְלָיא ְרִביָעָאה ְדׁשַ , ָּלא ּבְ
ָתא ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ ָרא, ְּוָלא ּבְ ּמְ ר ָנׁש ְלִאְסּתַ ָתא ְנִטיִרין , ְוָהא ַאָמָרן. ּוָבֵעי ּבַ ּבְ ִּדְבֵליְלָיא ְדׁשַ ּ

ל ְמַקְטְרִגין ְדָעְלָמא א ִמּכָ ֵני ָנׁשָ ִעיָנן ְלַצָלָאה ַעל , ּּבְ   .ְּנטוָראְּוָלא ּבָ

א ֲחֵזי ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּתָ ָתא, ּ ּבְ ְייהו, ֵּליְלָיא ְרִביָעָאה ְדׁשַ ָרא ִמּנַ ּמְ ֵעיָנן ְלִאְסּתַ ַמאי , ּּבָ
יב. ַטְעָמא ִגין ִדְכּתִ ִתיב ָחֵסר,  ְיִהי ְמֹאֹרת)בראשית א(, ּּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְמֵאַרת ּכְ ִּדְבִגין , ּ

ָמה ֲחִביֵל, ְּדִהיא ֲחֵסָרה ַהאי ְמֹאֹרתּכַ ִליָלן ּבְ ְּלָווִטין וְמֹאֹרת ִאיּנון . י ְטִהיִרין ִאְתּכְ ּ
ְגִריעוָתא ְדִסיֲהָרא ּּבִ ַההוא ֵליְלָיא, ּ ִליִטין ּבְ ְּוֻכְלהו ׁשַ ּּ ּ.  

ָתא ּבְ ֵליְלָיא ְדׁשַ א ְדַעְפָרא, ּּבְ נוְקּבָ ְדָרן ְלַאֲעָלא ּבְ יָון ְדֻכְלהו ִמְתּבָ ּּכֵ ּ ּ ְּדָלא ַיְכִלין , ּּ
ְלָטָאהְל ר ָנׁש ְיִחיָדאי, ּׁשַ ֵעי ּבַ ָרא, ּבָ ּמְ ְלָטָאה, ְּותו. ְלִאְסּתַ ב ְדָלא ַיְכִלין ְלׁשַ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,

ָרא, ִאְתַחְזָיין ְלִזְמִנין ּמְ ֵעי ְלִאְסּתַ   .ּוַבר ָנׁש ְיִחיָדאי ּבָ

ֵניָנן ִּמָלה ָדא ָהִכי ּתָ ִריעוָתא ִדְנטוָרא ִאיהו, ּ ְּוִאי ָהִכי ּגְ ּ ּ ָתא ְנִטירו ֲאָב. ּ ּבְ ׁשַ ּל ּבְ
א א ַקִדיׁשָ ַכח ְלַעּמָ ּתְ ָתא, ִּאׁשְ ּבְ ד ָעאל ׁשַ ִריך הוא ּכַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּמַעֵטר ְלָכל ַחד ְוַחד , ְּ

ָרֵאל א, ִמִיׂשְ ּוָבֵעי ְדִיְנְטרון ֵליה ְלַהאי ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ יה, ּ ְּדִאְתַעָטרו ּבֵ ּ ּ ב , ּ ְוַאף ַעל ּגַ
ְּדִאיּנון ָלא ִא וָבאּ ִיּשׁ ָכחו ּבְ ּתְ ּׁשְ ַרע ַמָזֵליה, ְּלִזְמִנין ְלַבר ָנׁש ְיִחיָדאי ִאְתָחזון, ּ ְּוִאּתְ ּ .

ְּוִאְצְטִריך ֵליה ְלַבר ָנׁש א, ְ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּוְלַנְטָרא ֵליה, ּ ּ.  

א, סֹוף סֹוף א ַקִדיׁשָ ַההוא ֵליְלָיא ְלַעּמָ ַכח ּבְ ּתְ ְּנִטירו ִאׁשְ ּ לֹום ְפִריָסא ה, ּ ת ׁשָ ֹּוִאיל ְוֻסּכַ
א ֵניָנן, ַעל ַעּמָ ַכח, ְּדָהא ּתָ ּתְ לֹום ִאׁשְ ת ׁשָ ָכל ֲאָתר ְדֻסּכַ ַכח , ּּבְ ּתְ ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִאׁשְ

ן ּמָ ִכיַח. ּתַ ְּוַעל ָדא ְנטוָרא ִאיהו וְנטוָרא ׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ָתא ּבְ ֶּחְדָוה ִאיהו ְלֹכָלא, ּיֹוָמא ְדׁשַ אְּוֹכָלא ִאְת, ּ א ''נ(ּוְנהֹוָרא . ְּנָטר ְלֵעיָלא ְוַתּתָ

ָאה ַנֲהָרא ְלַסְלָקא ְלֵעיָלא)ונקודה ּתָ ּ ּתַ יר, ּ ְבִעין חוָלִקין ַיּתִ ִפירו ְדִעְטִרין ׁשִ ׁשְ ּּבִ ּ ְוָסָבא , ּ
ַער   .ְּדָכל ָסִבין ִאּתְ

ד ָסִליק ְנהֹוָרא ֵדין ּכַ א , ּכְ ּתָ ִניׁשְ א ְמַקְדֵמי ְלֵבי ּכְ א ַקִדיׁשָ ַּעּמָ ֶחְדָוהּ ְלבוׁש ְיָקר ּבְ , ּּבִ
א ִדְלֵעיָלא ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ִּמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ א, ּ ַההוא רוָחא ְדַקְייָמא ָעַלְייהו ְלַתּתָ ּּבְ ּ ּ ָחן , ּּ ּבְ ְמׁשַ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1557דף [ -ּ

ָחן ּבְ יִרין ְותוׁשְ ׁשִ ָחן ְלֵעיָלא, ּּבְ ּבְ ְּוַסְלִקין ּתוׁשְ ֶחְדָוה, ּּ ְלהו ּבְ ִאין ּכֻ ְּוִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ְּתַעְטָרן ּוִמ, ּ
ֲחָדא ְלהו ּכַ ּּכֻ ַּפְתֵחי ִעָלֵאי ְוַאְמֵרי. ּ ַאְרָעא, ּ א ּבְ א ַקִדיׁשָ ִאין ַאּתון ַעּמָ ַּזּכָ ְּדָמאֵריכֹון , ּ

ִּאְתֲעָטר ָעַלְייכו ין, ּ ִגיֵניכֹון, ְּוָכל ֵחיִלין ַקִדיׁשִ   .ִּמְתַעְטִרין ּבְ
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ְּוָלאו יֹוָמא ְדגוָפא, ָּמִתין ִאיהוּיֹוָמא ְדִנׁשְ, ַהאי יֹוָמא ְלָטנו ִדְצרֹוָרא , ּ ִגין ְדׁשֻ ּּבְ ּ ּ
ָמִתין ִאיהו ְּדִנׁשְ ִזווָגא , ּ ְלהו ּבְ ִאין ּכֻ ְּוַקְייָמן ִעָלִאין ְוַתּתָ ּ ּ ּ ִעְטָרא , ֲחָדא )ב''ה ע''דף ר(ּ ּבְ

א ְּדרוָחא ְיֵתיָרא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּּ.  

ָתא ּבְ אְּדַע, ְּצלֹוָתא ְדׁשַ א ַקִדיׁשָ ַהאי יֹוָמא, ּּמָ ָכחו ּבְ ּתְ ַלת ְצלֹוִתין ִאׁשְ ַלת , ּּתְ ָלֳקֵבל ּתְ
ֵתי ּבָ ְּואוְקמוָה, ׁשַ ְּוֻכְלהו ַחד, ּ א. ּ ּתָ ִניׁשְ א ְלֵבי ּכְ א ַקִדיׁשָ יָון ְדָעאלו ַעּמָ ּּכֵ ּ ָאִסיר , ּ

א ּתָ ִניׁשְ י ּכְ צֹוֶרך ּבֵ ְדָלא ֲאִפילו ּבְ ּתַ ְְלִאׁשְ ּ ִמֵל, ּּ ֶּאָלא ּבְ ָחן וְצלֹוָתאּ ּבְ ּי ּתוׁשְ , ְואֹוַרְייָתא, ּ
  .ְוַכְדָקא ֲחֵזי לֹון

ִמִלין ַאֲחָרִנין)א''ה ע''אמור ק, א''ו ע''ר(ּוַמאן  ַדל ּבְ ּתָ ּ ְדִאׁשְ ּ ּוְבִמִלין ְדָעְלָמא, ּ ָּדא ִאיהו , ּּ ּ
ָתא ּבְ ר ָנׁש ְדָקא ְמַחֵלל ׁשַ ּּבַ ָרֵאל, ּ א ְדִיׂשְ ַעּמָ ֵּלית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּ ֵרין ַמְלֲאִכין ְמָמָנן ַעל . ּ ּתְ

ָתא, ָּדא ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ יה, ּּבְ וו ְיֵדיהֹון ַעל ֵריׁשֵ ְּוִאיּנון ׁשַ ּ ְּדֵלית ֵליה , ַּווי ִלְפַלְנָיא, ְוַאְמֵרי, ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ קוְדׁשָ ּחוָלָקא ּבְ ּ יִרין וְבתוׁשְ, ְּוַעל ָדא. ְּ ְצלֹוָתא וְבׁשִ ְדָלא ּבִ ּתַ ֵעי ְלִאׁשְ ּּבָ ּ ּ ָחן ּ ּבְ

אֹוַרְייָתא, ְּדָמאֵריהֹון ְדָלא ּבְ ּתַ ּוְלִאׁשְ ּ.  

ָמִתין, ַהאי יֹוָמא ִּאיהו יֹוָמא ְדִנׁשְ ָמִתין, ּ ְּדִאְתַעְטָרא ַההוא ְצרֹוָרא ְדִנׁשְ ּ ּ בתושבחן (. ּ

ְמָתא)דמאריהון א ְדִנׁשְ ְחּתָ ּבַ ׁשְ ָחן ּתֻ ּבְ תוׁשְ ֵחי ּבְ ּבְ ך ְמׁשַ ִגין ּכָ ּ ּבְ ּ ל )א''ח ע''קל(ְּוַהְיינו , ְ ַמת ּכָ  ִנׁשְ
ְמך ְיָי ָבֵרך ֶאת ׁשִ ַָחי ּתְ ר ְוכו' ְ ׂשָ ל ּבָ ֱּאֹלֵהינו ְורוַח ּכָ ּ ִסְטָרא . 'ּ א ֶאָלא ּבְ ְחּתָ ּבַ ְּוֵלית ּתוׁשְ ּ

ְמָתא ְורוָחא ְּדִנׁשְ ְמָתא, ְוַהאי יֹוָמא, ּ רוָחא ְוִנׁשְ ַּקְייָמא ּבְ ְּוָלאו ְדגוָפא, ּ ּ.  

א ְדַדְרָגא ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ א ְדִאיהו ְנהֹוָרא , ָּרָזא ְדיֹוָמא, ּ ַאֲחָרא ִעָלָאהּ א ַקִדיׁשָ ְמׁשָ ּׁשִ ּ ּ
ָּרָזא ִדְנהֹוָרא ְדָנִהיר. ַּהְיינו יֹוֵצר אֹור, ִּדיָמָמא ל ִאיּנון ַחָייִלין, ּ יה ִאְתְזָנן ְוָנֲהִרין ּכָ ְּדִמּנֵ ּ ּ ּ ,
ְּוֹכָכַבָיא וַמָזֵלי, ְרִתיִכין ּ ְל, ּ ְּוָכל ִאיּנון ְדׁשַ   .ִטין ַעל ָעְלָמאּ

יֹוָמא ָדא א ְדָעְלָמא ְדָאֵתי ּבְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ּ א ָדא. ַּהְיינו ֵאל ָאדֹון, ּ ְחּתָ ּבַ ְּותוׁשְ ָרָזא , ּ ִּאיהו ּבְ
ין ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ְּדֶעׂשְ ּ א, ּּ ֲאָבָהן וִבְרִתיָכא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ְּדִמְתַעְטָרן ּבַ ּ ּ ּּ.  

ִרין וְתֵרין ַאְתָוון,  ְזִעיִרין)ב''ע' הקדמה ג(ַאְתָוון  ִּאיּנון ֶעׂשְ ָאה, ּ ּתָ ָעְלָמא ּתַ ְּדִאיּנון ּבְ ּ ,
דֹול ֵדָעה ְוכו רוך ּגְ ְּדִאיּנון ֵאל ּבָ ּ ּ ּ יָבה', ְּ יָבה ַלּתֵ ין ּתֵ ֶּאָלא ָאת , ְרָווָחא ַאֲחָרא, ְוָלא ִאית ּבֵ

יָבה ְוֵתיָבה ָכל ּתֵ יָמא ּבְ ּ וְבָעְלָמא ִעָלָאה)ב''ב ע''קל(. ְרׁשִ ין, ִאית ְרָווָחא, ּ , ְּוִסְטִרין ַקִדיׁשִ
ין ָאת ְלָאת א, ְּוָדא ִאיהו. ּבֵ ְחּתָ ּבַ א ַעל ּתוׁשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ִביָעָאה, ּ ְּדַאְתָוון ִעָלִאין ְדיֹוָמא ׁשְ ּּ ,

ית)א''ד ע''ר( ֵראׁשִ א ִעָלָאה יֹוֵצר ּבְ ח ְוָאַמר ְלַמְלּכָ ּבַ   .ּ ָקא ְמׁשַ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1558דף [ -ּ

א ָדא ַסְלָקא ְלֵעיָלאּכַ ְחּתָ ּבַ ּד ּתוׁשְ ּ ּ ִתין ְרִתיִכין ִעָלִאין ְדָקָאַמָרן, ּ ּׁשִ ִנין ְוַנְטֵלי , ּ ִּמְזַדּמְ
א א ַקִדיׁשָ א ֵמַעּמָ ְחּתָ ּבַ ְּלַהאי ּתוׁשְ ה, ּ ְּוַסְלֵקי ָלה ְלִאְתַעְטָרא ּבָ ה ְרִתיִכין ִעָלִאין, ּ ַכּמָ ִּדי , ּּבְ

ְּוָכל ִאיּנון ַצִד, ְמָמָנן א ְדֵעֶדןּ ּיַקָייא ִדְבִגְנּתָ ּ א ָדא, ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְלהו ִמְתַעְטִרן ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון , ּ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ְרִתיִכין ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ א ָדא, ּ ְחּתָ ּבַ תוׁשְ ְלהו ַסְלִקין ּבְ ּּכֻ ּ ּּ ַעד ָרָזא , ּ

ְּדכוְרְסָייא ּ ּ.  

ד ָמָטא ְלכוְרְסָייא ַקִד ּּכַ אּ ָרֵאל, יׁשָ א ָדא ְדָכל ִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ּּתוׁשְ ּ ן, ּ ּמָ ַעד ִזְמָנא , ַּקְייָמא ּתַ
ה ִעָלָאה ְדמוָסף ְּדַקאְמֵרי ְקדוּשָׁ ּ ּ א ְלֵעיָלא. ּּ ּוְכֵדין ִסלוָקא ִדְלַתּתָ ּּ ּ ְּלִאְתַאֲחָדא ּכָֹלא , ּ

ְּלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְחּתָ. ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד, ּ ּבַ ָּדא ִאיִהי ּתוׁשְ ָחן, אּ ּבְ ְלהו ּתוׁשְ ְּדַסְלָקא ַעל ּכֻ ּ ּּ ּ.  

אן וְלָהְלָאה ַאר יֹוֵמי, ִּמּכָ ִּסדוָרא ִדְצלֹוָתא ִדׁשְ ּ ּ ה ְוכו, ּ ַמח ֹמׁשֶ ֶחְדָווָתא ', ַּעד ִיׂשְ
ְּדַדְרָגא ִעָלָאה ָרא ַדֲאָבָהן, ּ ַההוא ַעְדָבא ִדיֵליה, ִּעּקָ ְּדַחֵדי ּבְ ּ ּ ּ ד ָסִליק ּכוְרְסָייא ְלַג, ּ ּּכַ יהּ , ּּבֵ

ֲחָדא, ְּוָנִטיל ָלה ָראן ּכַ ְּוָדא ִאיהו ֶחְדָוה ְדאֹוַרְייָתא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא. ּוִמְתַחּבְ ּּ ּ ּתֹוָרה , ּ
ב ְכּתָ ּבִ א. ׁשֶ אֹוַרְייָתא ִדְלַתּתָ ְּדַחֵדי ּבְ ּ ַעל ֶפה, ּ ּבְ ָדא, ּּתֹוָרה ׁשֶ רו ָדא ּבְ ְּוִאְתַחּבָ ּ.  

ֲחָדא רו ּכַ יָון ְדִאְתַחּבָ ּּכֵ אּבָ, ּ א ַקִדיׁשָ ַההוא ֶחְדָוה ְלַעּמָ ר ָנׁש ְלַאְכְלָלא ּבְ ֵּעי ּבַ ְמחו , ּ ִּיׂשְ
ת ְוכו ּבָ ְּבַמְלכוָתך ׁשֹוְמֵרי ׁשַ ֱּאלֵהינו ֵואלֵהי ֲאבֹוֵתינו ְרֵצה ָנא ִבְמנוָחֵתנו', ְּ ּ ּ ּ.  

יֹוָמא ָדא ָּרָזא ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ ִתיב, ּ ֵניָנן ּכְ ָּהא אוְקמוָה ּתָ ֵסֶפר  )נחמיה ח(, ּ ְּוִיְקְראו ּבְ
ְקָרא ְוָהא אוְקמוָה ָרָזא ֶכל ַוָיִבינו ַבּמִ תֹוַרת ָהֱאלִהים ְמפֹוָרׁש ְוׂשֹום ׂשֶ ּּבְ ּ ּ ְּדִאיּנון ִפּסוֵקי , ּ ּ ּּ

ְּוָכל ִאיּנון ִדיוִקין, ּוַמּסֹוֶרת, ַטֲעֵמי ּ ה , ּ ְוָרִזין ִעָלִאין)א תקונין''נ(, ּ ּּכָֹלא ִאְתְמָסר ְלֹמׁשֶ
יַני ה.ִמּסִ ּ ִאי ְבָכל ָהֵני ִדיוִקין ִאְתְמָסר אֹוַרְייָתא ְלֹמׁשֶ ֵּסֶפר ּתֹוָרה ְדִאיהו ְבָכל ִאיּנון , ּ ּ ּ

אן אֹוַרְייָתא, ְּקדוׁשָ ה ּבְ ּקוִנין ְוָרִזין ְדִאְתְמָסרו ֵליה ְלֹמׁשֶ ל ָהֵני ּתִ ֲּאַמאי ִאיהו ָחֵסר ִמּכָ ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ֶּאָלא ָרָזא ָד א ִמְתַעְטָרא, אּ ד ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּכַ ּ ב, ּּ ְכּתָ ּבִ ּתֹוָרה ׁשֶ ִליַלת ּבַ ל , ְוִאְתּכְ ּכָ
ִּאיּנון ִדיוְקִנין ּ ְּוָכל ִאיּנון ַטֲעִמין וַמּסֹורֹות, ּ ְגִניזו, ּ ְלהו ָעאִלין ּבִ ּּכֻ ּ ימו , ּ ו ''דף ר(ְּוִאְתְרׁשִ

א )א''ע גֹו ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּבְ ּון ִדיוְקִניןְוִאיּנ, ּּ ּ ְּדָאִעיל אֹוַרְייָתא ְדִבְכָתב, ּ אֹוַרְייָתא , ּ ּבְ
ִּדְבַעל ֶפה ַרת, ּ ּוְבהו ִאְתַעּבְ ָרת ִמן ְדכוָרא, ּ ָתא ְדִאְתַעּבְ ִאּתְ ּּכְ ּ ָארו ַאְתָוון ִעָלִאין , ּ ּתָ ְּוִאׁשְ ּ

ְדָקא ֲחֵזי ְייהו ּכַ ְקדוׁשָ ְּלחֹוַדְייהו ּבִ ּ ֵבי ּכְ. ּ אּוְלִאְתֲחָזָאה ּבְ ּתָ ְרַכת ְוִאְתַעְטַרת , ִניׁשְ ְּדָהא ִאְתּבָ ּ
ב ְכּתָ ּבִ ּּכוְרְסָייא ֵמָרָזא ְדתֹוָרה ׁשֶ ל ִאיּנון ִדיוְקִנין, ּּ ן ָאִעיל ּכָ ְּוַתּמָ ּ ת , ּ ְוִאיִהי ִאְתַקְדׁשַ

יה ְדָקא ֵיאֹות, ִּמּנֵ ַאְתָוון ְלחֹוַדְייהו ּכַ ֵעי ְלִאְתֲחָזָאה ּבְ   .ּּבָ

ְדָקא ֲחֵזיּּכָֹלא ִאְתַק, ּוְכֵדין ה ִעָלָאה ּכַ ְקדוּשָׁ ָּדׁש ּבִ ּ ַהאי יֹוָמא, ּ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ ן ְוּכָ ּכֵ ל ׁשֶ . ּכָ
ְבָעה ּגוְבִרין ֵעי ְלַסְלָקא ׁשִ ַהאי יֹוָמא ּבָ ּּבְ ְבָעה ָקִלין, ּ ְּדִאיּנון ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ָלֳקֵבל ׁשִ ּ ּ .

ּוִבְזָמִנין וְבמֹוֲעִדין ָחֵמׁש יתּבְ. ּּגֹו ָרָזא ָדא, ּ ּיֹוָמא ְדִכפוֵרי ׁשִ ּּגֹו ָרָזא ִעָלָאה ָדא. ּּ ּ.  
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א, ָחֵמׁש. ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ין ְלַתּתָ ְּדִאיּנון ָחֵמׁש ַדְרּגִ ּ א, ּ א ְדאֹור ַקְדָמָאה ְלַתּתָ ִּמַדְרּגָ ּ ,
ְּוִאיּנון ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ית. ּ ית ִסְטִרין ְוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא, ׁשִ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ ַבע ׁשֶ. ּ ַּבע ִאיּנון ׁשֶ

ְּוֻכְלהו ָרָזא ֲחָדא. ַקִלין ִּאֵלין ְוִאֵלין, ּ ּ.  

ָלָתא ֹראׁש ֹחֶדׁש ִאּתֹוָסף ַחד ַעל ּתְ א, ּבְ ְמׁשָ ִגין ׁשִ ַההוא ִזְמָנא, ּבְ ְּדָנִהיר ּבְ , ְלִסיֲהָרא, ּ
ּ ְדמוָסף)א''ז ע''בראשית י(ְּוַהְיינו ָרָזא , ְוִאּתֹוַסף ְנהֹוָרא ַעל ִסיֲהָרא ֵסֶפר ּתֹוָרה. ּ ֵעי , ּבְ ּבָ

ַמע ַחד ָקָלא ְוִדּבור ּתְ   .ִּלׁשְ

יֹוָמא ָדא א ּבְ א ַקִדיׁשָ ִּסדוָרא ְלַסְדָרא ַעּמָ ּ ּ ּ ֵעי ְלַסְדָרא , ּ ַאר יֹוִמין ְדֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ ּוִבׁשְ ּ ּ
ּקוָנא ָנא ּתִ ּוְלַתּקְ יָבה, ּ ְרְסָייא ְדִאְקֵרי ּתֵ ַחד ּכֻ ּּבְ ְרְסָייא , ּ ְּוַההוא ּכֻ ית ּ ׁשִ , ב''ד ע''י(ְּדִלֱהֵוי ּבְ

ין)ב''ד ע''שלח קס, א''ג ע''מ יר, ּ ַדְרּגִ הו ְוָלא ַיּתִ ְּלַסְלָקא ּבְ יב, ּ  )דברי הימים ב ט(, ִּדְכּתִ
א ּסֵ ׁש ַמֲעלֹות ַלּכִ א ַחד ְלֵעיָלא. ְוׁשֵ ָוָאה ָעֵליה ֵסֶפר ּתֹוָרה, ְּוַדְרּגָ ְּלׁשַ ּוְלַאֲחָזָאה ֵליה , ּ ּ

  .ְּלֹכָלא

ד ןּכַ א,  ָסִליק ֵסֶפר ּתֹוָרה ְלַתּמָ ְרַמְייהו ְלַתּתָ א ְלַסְדָרא ּגַ ל ַעּמָ ָעאן ּכָ ֵדין ּבָ ּּכְ ֵאיָמָתא , ּ ּבְ
ִזיַע ֶרֶתת ּבְ ְדִחילו ּבְ ְייהו, ּּבִ ּוְלַכְווָנא ִלּבַ ָלא , ּ א ַקָייִמין ַעל טוָרא ְדִסיַני ְלַקּבְ ּתָ ה ְדַהׁשְ ּמָ ּּכְ ּ ּּ

ּין ְוִיְרכון אוְדַנְייהוְוֵיהֹון ַצְייִת, אֹוַרְייָתא ּ ח פוֵמיהֹון. ּ א ְלִמְפּתַ ְּוֵלית ְרׁשו ְלַעּמָ ֲּאִפילו , ּּ ּ
ִמיֵלי ְדאֹוַרְייָתא ּּבְ ִמָלה ַאֲחָרא, ּ ן ּבְ ּכֵ ֵאיָמָתא, ְּוָכל ׁשֶ ְלהו ּבְ ֶּאָלא ּכֻ ּ ַמאן ְדֵלית ֵליה , ּ ּּכְ ּ

ּפוָמא ְוָהא אוְקמוָה ּ ּ יב, ּ  ְוָאְזֵני ָכל )נחמיה ח( .ֹּו ָעְמדו ָכל ָהָעםּוְכִפְתח )נחמיה ח(, ִּדְכּתִ
  .ָהָעם ֶאל ֵסֶפר ַהּתֹוָרה

ְמעֹון י ׁשִ ִצּבוָרא, ָאַמר ַרּבִ ד ַמְפִקין ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ יה, ּּכַ ְרֵעי , ְּלִמְקֵרא ּבֵ ָחן ּתַ ִּמְתַפּתְ
ַמָייא ְדַרֲחִמין ּוְמעֹוְרִרין ֶאת ָהַאֲהָבה ְלֵעיָלא, ּׁשְ   . ְלַבר ָנׁש ְלֵמיַמר ָהִכיְּוִאְבֵעי ֵליה, ּ

ֵמיה ְדָמאֵרי ָעְלָמא ִריך ׁשְ ּּבְ ּ ְתָרך ְוַאְתָרך, ָ ִריך ּכִ ְּבְ ְ ָרֵאל , ְ ך ִיׂשְ ְְיֵהא ְרעוָתך ִעם ַעּמָ ְ ּ
ְופוְרַקן ְיִמיָנך, ְלָעַלם ּ ך, ּ ֵבית ִמְקָדׁשְ ך ּבְ ַָאְחֵזי ְלַעּמְ ְוְלַאְמטֹוֵיי ָלָנא ִמטֹוב ְנהֹוָרך, ָּ ּ ּ ,
ַרֲחִמיןּוְלַקּבְ ִטיבו, ְְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמך. ָלא ְצלֹוָתָנא ּבְ ְּדתֹוִריך ָלן ַחִיים ּבְ ּּ ְוֶלֱהֵוי ֲאָנא , ְ

גֹו ַצִדיַקָיא ְּפִקיָדא ּבְ ּ ל ִדיִלי, ּוְלִמְנַטר ָיִתי, ְלִמְרַחם ָעַלי, ּ ָרֵאל, ְּוַית ּכָ ך ִיׂשְ . ְָוִדי ְלַעּמָ
ַּאּתְ הוא ָזן ְלֹכָלא ִליט ַעל ּכָֹלא, ֹּכָלאּוְמַפְרֵנס ְל, ּ ַּאּתְ הוא ׁשַ ּ ִליט ַעל , ּ ַּאּתְ הוא ְדׁשַ ּ ּ

ּוַמְלכוָתא ִדיָלך הוא, ַּמְלַכָיא ּ ּ ִריך הוא. ְּ א ּבְ ֲּאָנא ַעְבָדא ְדקוְדׁשָ ּ ּ יה, ְּ ְּדָסִגיְדָנא ַקּמֵ ּ ,
י ִדיָקר אֹוַרְייֵתיה ּמֵ ּוִמּקַ ּ ְּבָכל ִעיָדן ְוִעיָדן, ּ ר ֱאָלִהין , יְצָנאָלא ַעל ֱאיַנׁש ָרִח. ּ ְוָלא ַעל ּבַ

ַמָיא, ָסִמיְכָנא ֱאָלָהא ִדׁשְ ֶּאָלא ּבֶ ּ ְּדהוא ֱאָלָהא ְקׁשֹוט, ּ ּוְנִביאֹוִהי , ְּואֹוַרְייֵתיה ְקׁשֹוט, ּ
ד ַטְבָוון וְקׁשֹוט, ְקׁשֹוט י ְלֶמְעּבַ ּוַמְסּגֵ יה ֲאָנא ָרִחיץ. ּ יָרא ֲאָנא , ּּבֵ א ַיּקִ ֵמיה ַקִדיׁשָ ְּוִלׁשְ ּ
ָחןֵאיַמ ּבְ ִנין ִדְכִרין , ְְיֵהא ַרֲעָוא ֳקָדָמך. ּר ּתוׁשְ אֹוַרְייָתך ְוֵתיַהב ִלי ּבְ אי ּבְ ח ִלּבָ ְּדִתְפּתַ ְּ

ְְדַעְבִדין ְרעוָתך ּ אי. ּ ֲאִלין ְדִלּבָ ִלים ִמׁשְ ָרֵאל ְלָטב וְלַחִיין , ְּוַתׁשְ ך ִיׂשְ א ְדָכל ַעּמָ ְּוִלּבָ ּ ְּ

ָלם ָאֵמן   .ְוִלׁשְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1560דף [ -ּ

ִסְפָרא ְדאֹוַרְייָתאְוָאִסיר ְלִמְקֵר ְלחֹודֹוי, ּי ּבְ ר ַחד ּבִ ְתִקין, ּבַ ִגין , ְּוֹכָלא ַצְייִתין ְוׁשַ ּבְ
ְמעון ִמִלין ִמפוֵמיה ְּדִיׁשְ ּ ּ ּּ ֲעָתא ִמטוָרא ְדִסיַני, ּ ילו ָלה ַהִהיא ׁשַ ִאילו ַקּבִ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּוַמאן ְדָקֵרי . ּ ּ

אֹוַרְייָתא ִת, ֶּלהֵוי ַחד ָקִאים ָעֵליה, ּבְ ְלחֹודֹוי. יקְוׁשָ ר ִדּבור ַחד ּבִ ָמע ּבַ ּתַ ְּדָלא ִיׁשְ ּ ָלא , ּ
ֵרין ִדּבוִרין ּּתְ ֵרין ִדּבוִרין, ְּוַחד הוא, ְלׁשֹון ֹקֶדׁש ַחד, ּ ְּוָלא ּתְ ֵסֶפר , ּ ִחין ּבְ ּכְ ּתַ ֵרין ִמׁשְ ְוִאי ּתְ

ִריעוָתא ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִאיהו וְגִריעוָתא ִדְיָקָר, ּתֹוָרה ּּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ֵסֶפר ּ ַכח ּבְ ּתְ ּא ְדאֹוַרְייָתא ִאׁשְ
ְּוָרָזא ָדא ְקִליָפה ומֹוָחא. ְמַתְרֵגם ַחד. ּוָבֵעי ַחד ָקָלא, ּתֹוָרה רזא דעלמא דא ורזא (. ּ

  .)דעלמא דאתי

  ]ב''ו ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ְתִקין יב, ְוַחד ָקאֵרי, ּּכָֹלא ׁשַ ר ֱאֹלִהים ֵאת ּכָ)שמות כ(, ִּדְכּתִ ּל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה  ַוְיַדּבֵ ּ
ֵּלאֹמר ִאיהו ְלֵעיָלא א, ּ א ְלַתּתָ יב) ב''ו ע''דף ר(, ְוָכל ַעּמָ בו )שמות יט( ,ִּדְכּתִ ּ ַוִיְתַיּצְ

ית ָהָהר ַתְחּתִ ה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִהים)שמות יט(ּוְכִתיב . ּבְ   .ּ וֹמׁשֶ

אֹוַרְייָתא ְּוַההוא ְדָקאֵרי ּבְ יה וְרעוֵתי, ּ ֵוי ִלּבֵ ְּיׁשַ ּ ּ ּה ְלִאיּנון ִמִליןּ ּ ִליָחא , ּ ְּוִכי ִאיהו ׁשְ
ְּדָמאֵריה ִסדוָרא ְדָהִני ִמִלין, ּ ּּבְ ּ א, ּ ַמע ְלָכל ַעּמָ דוְגָמא ִעָלָאה, ְלִמׁשְ ְּדָהא ִאיהו ָקִאים ּכְ ּ ּ ּ .
ך ִגין ּכַ אֹוַרְייָתא, ְּבְ ֵב, ַּמאן ְדָסִליק ְלִמְקֵרי ּבְ ַקְדִמיָתא ּבְ ְּיַסֵדר ִאיּנון ִמִלין ּבְ ְוִאי , ּיֵתיהּ

אֹוַרְייָתא, ָלאו ְּמָנָלן ֵמַההוא ִדּבור, ָלא ִיְקֵרי ּבְ ּ א , ּ א ַקִדיׁשָ ַמע אֹוַרְייָתא ְלַעּמָ ַּעד ָלא ָיׁשְ
ִתיב ּ ָאז ָרָאה ַוְיַסְפָרה הִכיָנה ְוַגם ֲחָקָרה)איוב כח(, ַמה ּכְ ּ ּ ַּויֹאֶמר ָלָאָדם ֵהן , ּוְלָבַתר, ּ
  .' ְוגֹוִהיא ָחְכָמה' ִיְרַאת ְיָי

א ּתָ אֹוַרְייָתא ְלִמְפַסק ַפְרׁשְ ָּאִסיר ֵליה ְלַמאן ְדָקאֵרי ּבְ ּ ּאֹו ֲאִפילו ִמָלה ֲחָדא, ּ ֶּאָלא , ּּ
א א ַקִדיׁשָ א ְלַעּמָ ּתָ ה ַפְרׁשְ ֲאָתר ְדָפַסק ֹמׁשֶ ּּבַ א . ַיְפִסיק, ּּ ּתָ ְּוָלא ַיְפִסיק ִמִלין ְדַפְרׁשְ ּ

ָתא ָדא ּבְ ְּדׁשַ א ְד, ּ ּתָ ַפְרׁשְ ָתא ַאֲחָראּּבְ ּבְ   .ׁשַ

ָיין, ָּרָזא ָדא ֲעָתא ְדִאיְפִסיקו ַפְרׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ א , ּ י קוְדׁשָ ל ַחד ְוַחד ִאְתַעְטָרא ְוַקְייָמא ַקּמֵ ּּכָ ּּ
ִריך הוא ּּבְ א. ְ ּתָ ָיין ְדָכל ׁשַ ִלימו ְלִמְפַסק ָהִני ַפְרׁשִ יָון ְדַאׁשְ ּּכֵ ּ א , ּּ יה קוְדׁשָ ִּאְתַעָטרו ַקּמֵ ּ ּ ּ

ִריך הו ּּבְ ת ְפלֹוִני, אְ ּבָ ת ְפלֹוִני)א מצבורא פלוני''ס(, ְּוַאְמֵרי ֲאָנא ִמּשַׁ ּבָ מצבורא (. ּ ַוֲאָנא ִמּשַׁ

  )פלוני

ֲעָתא ַהִהיא ׁשַ ין ִדְתחֹות , ל ַרב ְמָמָנא''ְּקָרא ְליוִפיֵא, ּבְ ין וְתַלת ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּוְלַחְמׁשִ ּ ּ ּ
א ְדאֹו, ְּיֵדיה מוׁשָ ׁשִ ְּדִאְתָמנון ּבְ ּ ּ ְּוָכל ְרִתיָכא וְרִתיָכא ָמִני ֵליה, ַרְייָתאּ ְלַהאי ְרִתיָכא ַעל , ּ

א ְפַלְנָיא ּתָ ַּפְרׁשְ ת ְפלֹוִני, ּ ּבָ ִּדְבׁשַ ּוְרִתיָכא ְפלֹוִני. ּ א ְפַלְנָיא, ּ ּתָ ַּעל ַפְרׁשְ ת ְפלֹוִני, ּ ּבָ ְּדׁשַ ּ .
א ְלאֹוַרְייָתא, ְוָכל ַחד ְוַחד ׁשָ ּמְ ת ִד, ְמׁשַ ּבָ ְּדַההוא ׁשַ ּ ְּוָאִסיר ָלן ְלָעְרָבא ִאֵלין . ּיֵליהּ

ִאֵלין יָכא ְדַחְבֵריה, ּּבְ ְרּתִ ְּוָלא ְלַאֲעָלא ְרִתיָכא ּבִ ְמֹלא ִניָמא, ּ ֲּאִפילו ּכִ ַחד . ּ ַּוֲאִפילו ּבְ ּ
יָבה ָאת ַחד, ּתֵ ּאֹו ֲאִפילו ּבְ ל ַחד ְוַחד, ּ ִריך הוא, ֶּאָלא ּכָ א ּבְ ה ְדָפִסיק לֹון קוְדׁשָ ּמָ ּּכְ ּ ְּ, 

ָיין ִאיּנון ַפְרׁשְ ה ְדָמֵני לֹון ּבְ ּוְכּמָ ּ ּ ל ַחד ְוַחד ַעל ַמְטֵריה, ּ   .ּּכָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1561דף [ -ּ

א ָדא, ְּוַעל ָדא ּתָ ד ִמְתַעְטָרא ַפְרׁשְ ּּכַ א, ּּ ּתָ ַּסְלָקן ִאיּנון ִמִלין ְדַהִהיא ַפְרׁשְ ּ ִלים , ּּ ּתְ ְּדִאׁשְ
ִצּבוָרא ַהִה, ְּוָנִטיל לֹון ַההוא ְרִתיָכא, ּּבְ אִּדְמָמָנא ּבְ ּתָ א , ּיא ַפְרׁשְ ְּוָסִליק לֹון ַקֵמי קוְדׁשָ

ִריך הוא ּּבְ ׁש, ְ ְּוִאֵלין ִמִלין ַמּמָ יה ְוָאְמִרין, ּ א ְפַלְנָיא, ַּקְייִמין ַקּמֵ ּתָ ֲּאָנא ַפְרׁשְ ִלימו , ּ ְּדַאׁשְ ּ
ִּלי ִצּבוָרא ְפלֹוִני   .ָהִכי ְוָהִכי, ּ

ְדָקא ֲחֵזי ֵליה ִלים ּכַ ּתְ ִּאיּנון ִמִליןַּסְלִקין , ִּאי ִאׁשְ א, ּ ּוִמְתַעְטָרן ַעל ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ,
יה א ַקּמֵ ׁשָ ּמְ ְּוַההוא ְרִתיָכא ְמׁשַ ל ְרִתיָכא וְרִתיָכא, ּ ָתא, ּּכָ ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ א ְדָכל ׁשַ ּתָ ַּפְרׁשְ ּ ,

א גֹו ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ְּוֻכְלהו ִמְתַעְטָרן ּבְ ּ ּ ּּ ּוְבהו ִאיִהי ַסְלָקא ְלִא, ּ ּ ְּתַיֲחָדא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלאּ ּ ,
ָלָלא ֲחָדא ך. ְּוִאְתָעִביד ּכָֹלא ּכְ ִגין ּכַ א ְדָכל , ְּבְ ּתָ ִלים ַפְרׁשְ ָאה חוָלֵקיה ַמאן ְדַאׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ּּ

ָתא ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ְדָקא ָיאות, ׁשַ ָמה ְדַאְפִסיקו ְלֵעיָלא, ּּכַ ּּכְ ּ ּ.  

ֵרי ִזְמֵני ֵסֶפר ּתֹוָרה , ּתְ ָתאָקֵריָנן ּבְ ּבְ ׁשַ ְנָחה, ּבְ ּמִ ְלָיא, ּבַ ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ ְלִעיַדן , ּּבְ
יִמיָנא. ֶעֶרב ָמאָלא ּבִ ִרין , ְצִריִכין ְלַאְכְלָלא ׂשְ ִסְטִרין  )א''ד ע''פ(ְּדָהא אֹוַרְייָתא ִמּתְ

יב, ִאְתְייִהיַבת ָמאָלא, ּ ִמיִמינֹו ֵאׁש ָדת ָלמֹו)דברים לג( ,ִּדְכּתִ ך ֵסֶפר . ְּיִמיָנא וׂשְ ִגין ּכָ ְּבְ

ָרה ְפסוִקין ֲעׂשָ ְנָחה ַדי ּבַ ּמִ ּּתֹוָרה ּבַ יר, ּּ א, אֹו ַיּתִ ּתָ ִלימו ְדַפְרׁשְ ֲּאָבל ָלא ׁשְ ִלימו , ּ ְּדָהא ׁשְ ּ
א ָלא ֱהֵוי ּתָ יִמיָנא, ְּדַפְרׁשְ ֲעָתא ְדִמְנָחה, ֶּאָלא ּבִ ְלָייא ַעד ׁשַ ְּוָהא אוְקמוָה, ִּויִמיָנא ּתַ ּ.  

ִני ּבְ ּשֵׁ ָתאּבַ ּבְ ָתא, ׁשַ ּבְ ׁשַ י ּבְ א, ּוַבֲחִמיׁשִ ין ְלַתּתָ ין ַדְרּגִ ִגין ְדָקא ַנְחּתִ ּּבְ ָלָלא , ּ ְּדִאיּנון ּכְ ּ
יָמא. ְּדאֹוַרְייָתא א, ְוִאי ּתֵ ן ְלַתּתָ ֶּאָלא ָהִכי הוא ַוַדאי. ָּהא ְנִביִאין ִמְתָפְרׁשָ ּ ֲאָבל ָהֵני , ּ

א ָלָלא ְדאֹוַרְי, ִּדְלַתּתָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ִליל ְלָכל ַחד ְוַחד, יָתאּ   .ְוָכל ַחד ְוַחד ּכָ

ְּוָרָזא ְדִמָלה ין ִעָלִאין, ּ ִּאֵלין ַדְרּגִ א ֲחָדא, ּּ ּתָ ִּאיּנון ִאְקרון ַפְרׁשְ ּ ְייהו , ּ ּוְלָבַתר ָנְפִקין ִמּנַ ּ
ין ע ַדְרּגִ ׁשַ ֲחָדא, ּּתְ ָעה ּגוְבִרין, ְּדִאְתַאֲחָדן ּכַ ׁשְ ך ּתִ ּוְבִגין ּכַ ַלת ּבְ, ְּ ְנָחהּתְ ּמִ ָתא ּבַ ּבְ ּוְתַלת , ׁשַ

ְנָייָנא יֹוָמא ּתִ ָאה, ּבְ יֹוָמא ֲחִמׁשָ ָעה, ּוְתַלת ּבְ ׁשְ   .ָהא ּתִ

ּוְבִסְפָרא ְדַרב ֵייָבא ָסָבא ָתא, ּ ּבְ ׁשַ ְנָחה ּבְ ּמִ ָמאָלא, ּבַ  )א''ד ע''כ(, ָּהא ִאְתַער ָרָזא ִדׂשְ
ָאה ּתָ ּוְנקוָדה ּתַ ָמאָלא, ּ ַההוא ִסְטָרא ִדׂשְ ּּבְ ָלא ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ַהִהיא , ְּמַקּבְ ֵדין ּבְ ּכְ

ֲעָתא ָמאָלא, ׁשַ ְטָרא ִדׂשְ ּוִמִדיֵליה ָקֵריָנן, ַּנְטָלא ִמּסִ ּ ּ.  

  ]א''ז ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ָרָזא  ְּדָהא ִאיִהי ַקְייָמא ּבְ ע) א''ז ע''דף ר(ּ ע)א ספיראן''נ( ,ְּדֵתׁשַ ׁשַ ְּוִאיּנון ,  ְוָקֵריָנן ּתֵ
ָתא, ּית ְדחֹולׁשִ ּבְ ׁשַ ָמאָלא ּבְ ַער ׂשְ ֲעָתא ְדִאּתְ ׁשַ ּוְתַלת ּבְ ֲחָדא, ּ ְלָלא ּכָֹלא ּכַ ּוְלִאְתּכַ ְוִאיִהי . ּ

הו ִּמְתַעְטָרא ּבְ ְתַלת ִסְטִרין, ּ ַגְווָנא ִדְתַלת ִסְטִרין ִעָלִאין, ּבִ ּּכְ א , ּ ּתָ ָלָלא ְדַפְרׁשְ ְּדִאיּנון ּכְ ּ ּ
ָתא ּבְ ָאה חוָל. ְּדׁשַ ָתאַּזּכָ ּבְ ֵּקיה ַמאן ְדָזֵכי ִליָקָרא ְדׁשַ ּ ְתֵרין ָעְלִמין, ּ ָאה ִאיהו ּבִ ָעְלָמא , ַּזּכָ ּבְ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּדין ּ.  

ִתיב  קֹומֹו)שמות טז(ּכְ ִביִעי ַמהו ִמּמְ יֹום ַהּשְׁ קֹומֹו ּבַ ֵניָנן. ּ ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ קֹומֹו , ּתָ ִמּמְ
ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ְּוָרָזא ְדִמָלה. ְ ִלֵמַהךּ יב, ּ בֹוד ְיָי)יחזקאל ג(, ִּדְכּתִ רוך ּכְ ְ ּבָ קֹומֹו' ּ . ִמּמְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1562דף [ -ּ

יב, ְּוָדא ִאיהו ָמקֹום ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ה עֹוֵמד ָעָליו)שמות ג(, ּ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ י ַהּמָ .  ּכִ
ֲּאָתר ְיִדיָעא ִאיהו ְלֵעיָלא יה ְיָקָרא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלאְּדִא, ְּוָקֵריָנן ֵליה ָמקֹום, ּ מֹוָדע ּבֵ ּתְ ּׁשְ ּּ ּ .

ך ִגין ּכָ ְוּבְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ִעְטָרא ַקִדיׁשָ ר ָנׁש ְדָהא ִמְתַעְטָרא ּבְ ַּאְזָהרוָתא ְלּבַ ּ ּ ּ ּ ְּדָלא ִיפֹוק , ּ ּ
יה ְדִאי  ִּמיּנֵ ּ ִיפֹוק ִמֵניה)יפוק מפומיה מילולא דחול(ּ ָתא, ּ ּבְ ידֹו. ָּקא ְמַחֵלל ׁשַ , יּבִ

א ֲעִביְדּתָ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא. ּבַ ַרְגלֹוי. ּּכְ ין, ּבְ ֵרי ַאְלִפין ַאּמִ ל ִאֵלין ִחלוָלא , ְְלֵמַהך ְלַבר ִמּתְ ּּכָ ּ ּ
ָתא ִאיהו ּבְ ְּדׁשַ ּ.  

קֹומֹו ה ָדא, ַאל ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ָּדא ִאיהו ֲאָתר ְיָקָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ּ יה ְלַבר, ּ ְּדָהא ִמּנֵ ֲאָתר , ּ
בֹוד ְיָי. ֲּאֵחִרים ִאיהוֶּדֱאלִהים  רוך ּכְ ְּבָ קֹומֹו' ּ בֹוד ְיָי. ִמּמְ ּ ִדְלֵעיָלא)א''ה ע''בראשית כ(' ּכְ ּ .
קֹומֹו ָתא, ִמּמְ ּבְ א ְוָדא ִאיהו ָרָזא ַדֲעָטָרא ְדׁשַ בֹוד ִדְלַתּתָ ָּדא ּכְ ּ ּ ּ ּ ך ַאל ֵיֵצא ִאיׁש , ּ ִגין ּכָ ְּבְ

קֹומֹו ִריך הוא ְלָעַלם וְלָעְל, ִמּמְ ּּבְ ּ   .ֵמי ָעְלִמיןְ

ִתיב  י)שמות לג(ּכְ ה ָמקֹום ִאּתִ י,  ִהּנֵ ַּוַדאי ָדא ִאיהו ָמקֹום ָטִמיר ְוָגִניז, ָמקֹום ִאּתִ ּ ּ ,
ַלל י. ְּדָלא ִאְתְייָדע ּכְ יב ִאּתִ ַמע ִדְכּתִ ְלָיא, ַּמׁשְ ְוָדא , ְּוַקְייָמא ְטִמיָרא, ֲּאָתר ְדָלא ִאְתּגַ

ִּאיהו ֲאָתר ִעָלָאה ְלֵעיָלא ְל ּ ִּאיהו ֲאָתר , ֲּאָבל ָדא. ֵּהיָכָלא ִעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניז, ֵּעיָלאּ
ְדָקָאְמָרן א ּכִ ְּוָדא ִאיהו ָמקֹום ְדִאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא. ְלַתּתָ ּ ּ א, ּ ך ַאל , ְּוִאְתְפַרׁש ְלַתּתָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

ִביִעי יֹום ַהּשְׁ קֹומֹו ּבַ ּ וַמֹדֶתם ִמחו)במדבר לה(. ֵיֵצא ִאיׁש ִמּמְ ּץ ָלִעיר ֶאת ְפַאת ֵקְדָמה ּ
ה ְוגֹו ַאּמָ ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין)רט(', ַּאְלַפִים ּבָ ּ ָהא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ה. ּ ַאּמָ ְּדָיְרָתה , ֲּאָבל ַאְלַפִים ּבָ

ֵרין  ְתֵרין ִסְטִרין,  ִסְטִרין ְלָכל ְסָטר)א''ע' הקדמה ה(ּתְ ִדיר ּבִ ין , ְּוִאיִהי ִמְתַעְטָרא ּתָ ּבֵ
אְּלֵעיָל ין ְלַתּתָ חוָמא ְדִאְתָחֵזי ָלה. א ּבֵ ְרָיא ְלַבר ִמּתְ ִכיָנה ָלא ׁשַ ְּוִסיָמִנך ׁשְ ּ ּ ְ.  

ָתא ּבְ ד ָנַפק ׁשַ א, ּכַ ָרֵאל ִדְלַתּתָ ָבא, ְּצִריִכין ִיׂשְ א ִעָלָאה ִאיהו, ְלַאְעּכָ ְּדָהא יֹוָמא ַרּבָ ּּ .
ִפיָזא ַרּבָ, ּ וְבַהאי יֹוָמא)אצטריך לאתעכבא עליה( ּאוׁשְ יָראּ ְרָיא ָעֵליה, א ְוַיּקִ ִגין , ָּקא ׁשַ ּבְ

ָבא ֵעי ְלִאְתַעּכְ ך ּבָ א, ְּכַ ִפיָזא ַקִדיׁשָ אוׁשְ ְּלִאְתֲחָזָאה ְדָלא ָדֲחִקין ּבְ ּ ּ ָרֵאל . ּּ ֵדין ַפְתֵחי ִיׂשְ ּּכְ
ּ ְוהוא ַרחום ְיַכֵפר ָעֹון ְוגֹו)תהלים עח(, ְוַאְמֵרי ּ ַה', ּ ִפיָרא ִאיהו ּבְ ְּדִתּקוָנא ׁשַ ּ , אי ֵליְלָיאּּ

יָון ְדִדיָנא ִאְתַהָדר ְלַאְתֵריה ּּכֵ ּ ָתא, ּ ּבְ ד ָעִיִיל ׁשַ ָלק, ַּמה ְדָלא ִאְתָחֵזי ּכַ ְּדִדיָנא ִאְסּתַ ְוָלא , ּ
ַכח ּתְ   .ִאׁשְ

ָרֵאל ַוְיִהי נֹוַעם ֲעָתא ְדַפְתֵחי ִיׂשְ ׁשַ ָתא ְדִסְדָרא, ּּבְ ּוְקדוׁשָ ּ ם, ּ ל ִאיּנון ַחָייִבין ְדֵגיִהּנָ ּּכָ ּּ ,
א, ַּפְתִחין ְוַאְמִרי א ַקִדיׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ִאין ַאּתון ִיׂשְ ַּזּכָ ִאין ַאּתון ַצִדיַקָייא, ּ ַּזּכָ ּ ְּדַנְטֵרי ִפּקוֵדי , ּ ּּ

ַּווי לֹון ְלַחָייַבָיא. אֹוַרְייָתא ְּדָלא ָזכו ְלֵמיַטר אֹוַרְייָתא, ּ ֵדין דומ, ּ ְוָכרֹוָזא , ה ָקִדים''ּכְ
ַער ְוָאַמר ֵכֵחי ֱאלִהים)ים טתהל(, ִאּתְ ל ּגֹוִים ׁשְ אֹוָלה ּכָ ִעים ִלׁשְ ּ ָיׁשובו ְרׁשָ ְּוָכל ִאֵלין . ּ
ם, ֲחִביֵלי ְטִהיִרין ֵגיִהּנָ ל ַנְטֵרי . ְּוֵלית ַמאן ִדְמַרֵחם ֲעֵליהֹון, ַטְרִדין לֹון ּבְ ִאין ִאיּנון ּכָ ַּזּכָ

ַהאי ָעְלָמא ָתא ּבְ ּבְ ֵגי ְלַההוא ֹעְנג , ׁשַ ְרָיא ִמְלֵעיָלאְּוָקא ְמַעּנְ ְּדׁשַ ּ ְדָקַאְמָרן, ּ   .ּכִ

ָתא ּבְ ׁשַ ַתֲעִניָתא ּבְ ֵרי ּבְ א, ַּהאי ַמאן ְדׁשָ א ַקִדיׁשָ י ַמְלּכָ ֵרי ִמְתָעֵרי ָעֵליה ַקּמֵ ּּתְ , ַחד. ּ
ָגא א ְדִאְצְטִריך ְלִאְתַעּנְ ְַההוא רוָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ג, ּּ ַּההוא ְמָמָנא , ְוַחד. ְוָלא ִאְתַעּנָ
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ַתֲעִניָתאְּד ֵרי ּבְ ַּקְייָמא ַעל ַמאן ְדׁשָ ְרָי, ּ ֵמיה''ְוַסְנּגַ ּה ׁשְ א. ּ א ַקִדיׁשָ ְּוַסְלִקין ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ,
ּוִמְתָעֵרי ָעֵליה ּ.  

  ]ב''ז ע''דף ר -' בזוהר חלק [

א ִריַע ֵמַההוא ִאְתֲהנוָתא ִדְלַתּתָ ָלק ּגְ ְּוַההוא רוָחא ִאְסּתַ ּ ּ ּ ִלים ְּוַכד ַהאי רוָחא ָלא ִא. ּּ ּתְ ׁשְ
א ִלים, ְלַתּתָ ּתְ ּרוָחא ַאֲחָרא ִדְלֵעיָלא ָלא ִאׁשְ ּ א וְלֵעיָלא. ּ ִלים ְלַתּתָ ּתְ יָון ְדָלא ִאׁשְ ּּכֵ ּ ֵדין , ּ ּכְ

ר ָנׁש ְלִאְתַלְטָיא ִּאְתָחֵזי ַההוא ּבַ א, ּ ׁשָ ִלים ִזְמָנא ַאֲחָרא. ּוְלִאְתָעּנְ ּתְ יָון ְדִאׁשְ ֶּאָלא ּכֵ ּ ,
ְּוַההוא ְמָמָנא ְד ִּאְתַמָנא ַעל ִעּנוָייא ּ ִלים ּגֹו ִאיּנון ְמָמָנן , ְוַתֲעִניָתא )ב''ז ע''דף ר(ּ ּתְ ִּאׁשְ

ִעּנוָגא ִדְלֵעיָלא, ַאֲחָרִנין ּּבְ ּ ַזר ִדיָנא, ּ ל ּגְ ּקֹוְרִעין ֵליה ּכָ ִנין , ּ ְבִעין ׁשְ ַזר ֵמִאיּנון ׁשִ ְּדִאְתּגְ ּ
  .ִּעָלִאין

ִהלוָלא ִד א ְדַחֵדי ּבְ ְּלַמְלּכָ ּ ּ יה, ּיֵליהּּ א ַחָדאן ִעּמֵ ֵני ָנׁשָ ְּוָכל ּבְ ר ָנׁש ָיִהיב , ּ ָחָמא ַחד ּבַ
קֹוָלר ְרייוהו, ָּפִקיד ֲעלֹוי, ּבְ ְּוׁשַ ֶחְדָוה. ּ חון ּכֹוָלא ּבְ ּכְ ּתַ ִגין ְדִיׁשְ ּּבְ ּ ּ.  

א, ּוְלָבַתר ין ִלְבֵני ָנׁשָ ִּמְתַהְדִרין ִאֵלין ְמָמָנן ְדַעְנׁשִ ר ָנׁשְּוִאְתָפְרִעין ִמּנֵ, ּּ ּיה ְדּבַ ַעל , ּ
א ִריעוָתא ֵעיָלא ְוַתּתָ ִגיֵניה ּגְ ַכח ּבְ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ יה. ּ ְנּתֵ ּקַ ֲעִניָתא. ַּמאי ּתָ ֲעִניָתא ַעל ּתַ . ֵליִתיב ּתַ

ָתא. ַמאי ַטֲעָמא ּבְ ִטיל ִעּנוָגא ְדׁשַ ָּדא ּבָ ּ ּ ְּיַבֵטל ִעּנוָגא ְדחֹול, ּ ּ ּ.  

ְּוִאי ִאיהו ְמַבֵטל ִעּנוָגא ְדׁשַ ּ ּ ָתאּ חֹול, ּבְ ג ּבַ ב ְלִמָלה , ְוָקא ִמְתַעּנֵ ַמאן ְדָחׁשַ ָּדֵמי ּכְ ּ ּ
ִריך הוא, ַאֲחָרא א ּבְ יב ֵליה ְלקוְדׁשָ ה ְדָחׁשִ יר ִמּמַ ַּיּתִ ּ ּ ּרוָחא ִעָלָאה. ְּ ין , ּ א ְדקוְדׁשִ ַּקִדיׁשָ ּ ּ

ְרָיא ָעֵליה ְּדׁשַ יה, ָלא ָעִניג, ּ ּוָבִטיל ֵליה ִמּנֵ ּ ּ ּרוָחא ַאֲחָרא ְדח. ּ ְרָיא ְלָבַתר ַעל , ֹולּ ְּדׁשַ
יב ְוָקא ְמַעְנָגא ֵליה, ָעְלָמא יה. ָּחׁשִ ֵדין ְמַהְדִרין וִמְתָפְרִעין ִמּנֵ ּּכְ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּּ , ּבְ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ך ִגין ּכַ ֲעִניָתא ַאֲחִריָנא, ְּבְ יֹוָמא ַקְדָמָאה ְדחֹול, ְִאְצְטִריך ּתַ ְרָיא, ּּבְ ִזְמָנא ְדׁשַ  ַעל ּּבְ
ָּעְלָמא ַההוא רוָחא ְדחֹול ּ ּוְבַהאי ִאית ֵליה ַאְסָווָתא. ּ יב ְלרוָחא ְדחֹול, ּ יָון ְדָלא ָחׁשִ ּּכֵ ּ ּ .

ָזל ְוגֹו)ויקרא ה(ְְוִסיָמִניך  ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ְזָלן. ' ְוֵהׁשִ ִריך , ּגַ א ּבְ יב ְלקוְדׁשָ ְָלא ָחׁשִ ּ
א, ּהוא יב ִלְבִני ָנׁשָ ב, ָלא ָחׁשִ ּנָ ּגַ א ּכַ ך ֵלית ֵליה עֹוְנׁשָ ִגין ּכַ ּּבְ ב. ְ ּנָ יב ִלְבִני , ּגַ ְּדָחׁשִ
א ִריך הוא, ָנׁשָ א ּבְ יר ְמקוְדׁשָ ַּיּתִ ַהאי ָעְלָמא, ְּ א ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ִּאית ֵליה עֹוְנׁשָ ּ .

ָאה ִאיהו א, ַּזּכָ ִלים ְלַתּתָ ּתְ ְד, ַּמאן ְדִאׁשְ ְּלַההוא עֹוֶנג ִעָלָאה ּכַ   .ָקא ֲחֵזיּ

ְבִעין ִעְטִרין, ּיֹוָמא ָדא ׁשִ ָמא ִעָלָאה , ִּמְתַעְטָרא ּבְ ּוׁשְ א)ב''ח ע''פ(ּ ִלים , ּ ַקִדיׁשָ ּתְ ִאׁשְ
ין, ְבָכל ִסְטִרין ְלהו ַדְרּגִ ְּוִאְתְנִהירו ּכֻ ּ אן, ּּ ֶחְדָוה ְדִבְרּכָ ְּוֹכָלא ּבְ ה, ּ ה ַעל ְקדוׁשָ ּוִבְקדוּשָׁ ּ ּ ,

ה ְּותֹוֶסֶפת ִדְקדוּשָׁ ּ.  

ָתא ּבְ ה ְדַמֲעֵלי ׁשַ ִּקדוׁשָ ית, ּ ֵראׁשִ ת ּבְ ּבָ ה ְדׁשַ ָּדא ִאיִהי ְקדוּשָׁ ּ ָלִתין . ּ ְּדָהא ִאְתַקָדׁש ִמּתְ ּ
ִביִלין ין ְדַתפוִחין , ּוְתֵרין ׁשְ ּוְתַלת ַדְרּגִ ּ ּ ין)ב''ט ע''ויחי רמ(ּּ ָרא ַעל . ּ ַקִדיׁשִ ּוָבֵעיָנן ְלַאְדּכְ
ה ָלָלא ְדעֹו, ַּהאי ִקדוׁשָ יתּּכְ ִביִלין, ָּבָדא ִדְבֵראׁשִ ָרָזא ִדְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ְּוַנְייָחא ּבְ ּוְתַלת , ּ
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הו ִליָלן ּבְ ין ְדִאְתּכְ ַּדְרּגִ ּ ית, ּ ָּרָזא ְדַסֲהדוָתא ְדעֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ּ ּ ְּדַהְיינו , ּ ּ ַוְיֻכלו )בראשית ב(ּ ּ
ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם ְוגֹו ַסֲהדוָתא ָדא, יםַוְיַכל ֱאלִה. 'ַהּשָׁ ְּדִאית ּבְ ּ ָלִתין , ּ ' הקדמה ה(ּתְ

יִבין)ב''ע ִביִלין.  ַוֲחֵמׁש ּתֵ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ין, ּּתְ ין ְדַתפוִחין ַקִדיׁשִ ּוְתַלת ַדְרּגִ ּ ּ ּ ּּ.  

ין ַלת ַדְרּגִ ְּדִאיּנון, ּּתְ ִביִעי: ּ ִביִעי. ׁשְ ִביִעי. ׁשְ יה ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָא. ׁשְ ְּוִאית ּבֵ ּ ְוָרָזא , הּ
ָאה ּתָ ְּוָרָזא ְדָכל ְמֵהיְמנוָתא, ְּדָעְלָמא ּתַ ַלת ִזְמִנין ֱאֹלִהים. ּ ָאה, ַחד, ּתְ ּתָ , ְוַחד. ָעְלָמא ּתַ

א, ְוַחד. ַּפַחד ִיְצָחק ָּעְלָמא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ין, ּ ר ָנׁש ְלִמְסַהד ַסֲהדוָתא . ֹּקֶדׁש קוְדׁשִ ֵעי ּבַ ּּבָ
ֶחְדָוה, ָּדא ְרעו, ּבְ אּּבִ י ָמאֵריה ִדְמֵהיְמנוָתא, ָּתא ְדִלּבָ ְּלַאְסֲהָדא ַקּמֵ ּ ְּוָכל ַמאן ְדַיְסִהיד . ּ
יה וְרעוֵתיה ְלָדא, ָּדא ֵוי ִלּבֵ ְּוִיׁשָ ּ ּ ל חֹובֹוי, ּ   .ְּמַכֵפר ַעל ּכָ

ִמְצֹוָתיו ְוָרָצה ָבנו ְוכו נו ּבְ ר ִקְדׁשָ ה ָיְי ֱאֹלֵקינו ֶמֶלך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רוך ַאּתָ ּּבָ ּ ּ ּ ּ ְּ ַהאי ', ָ
ַחד ַמְתְקָלא א ִאיהו ּבְ ִּקידוׁשָ ּ ָּלֳקֵבל ַסֲהדוָתא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּ ּ יִבין , ּ ָלִתין ַוֲחֵמׁש ּתֵ ְּוִאיּנון ּתְ

ַוְיֻכלו, ַאֲחָרִנין ָמה ְדִאית ּבְ ּּכַ יִבין. ּּ ְבִעין ּתֵ ּּכָֹלא ַסְלִקין ְלׁשִ הו )ב''ב ע''קל(, ּ ּ ְלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ
ת ּבָ ָתאְּדַמֲעֵל, ׁשַ ּבְ ָאה חוָלֵקיה ְדַבר ָנׁש. י ׁשַ ַּזּכָ ּ ִּדְיַכֵוון ְרעוֵתיה ְלִמִלין ִאֵלין, ּ ּ ּ ּ ּ ִליָקָרא , ּּ

ְּדָמאֵריה ּ.  

א ְדיֹוָמא ִּקידוׁשָ ּ ֶפן, ּ ָּהא אוְקמוָה ּבֹוֵרא ְפִרי ַהּגֶ ּ יר, ּ ְּדָהא יֹוָמא ָקִאים . ְוָלא ַיּתִ
א ֵליה ְּלַקְדׁשָ ֵליְל, ּ א ֵליה, ָיאַּמה ְדֵלית ָהִכי ּבְ ְּדֲאָנן ְצִריִכין ְלַקְדׁשָ ּ ָהִני ִמִלין, ּ ָמה , ּּבְ ּכְ

א, ְּוָלא ִאְתַקָדׁש ַהאי ֵליְלָיא. ְּדאֹוִקיְמָנא א ְלַתּתָ א ַקִדיׁשָ ַעּמָ ֶּאָלא ּבְ ְרָיא ָעַלְייהו , ּ ד ׁשַ ּּכַ
ַּההוא רוָחא ִעָלָאה ּ ְרעוָתא ְד. ּ א ֵליה ּבִ ֵעיָנן ְלַקְדׁשָ ַּוֲאָנן ּבָ ּ ּ אּ א ְלַהאי, ִלּבָ ְּלַכְווָנא ַדְעּתָ ּ.  

א ֵליה ְּויֹוָמא ִאיהו ָקא ְמַקְדׁשָ ּ ְצלֹוִתין וָבעוִתין. ּ י ּבִ ָרֵאל ְמַקְדׁשֵ ְּוִיׂשְ ּ ין , ּ ּוִמְתַקְדׁשִ
ֵתיה ְקדוׁשָ ּּבִ ַהאי יֹוָמא, ּ ָרֵאל. ּבְ ִאין ִיׂשְ א, ַזּכָ א ַקִדיׁשָ ְּדַאֲחִסינו יֹוָמא ָדא, ַּעּמָ ּ ַאֲחָסַנת , ּ

  .ְּירוָתא ְלָעְלִמין

  ]א''ח ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ָתא ּבְ א, ְּלָבַתר ְדָנִפיק ׁשַ ר ָנׁש ְלַאְפָרׁשָ ֵעי ּבַ ין ֹקֶדׁש ְלחֹול, ּבָ ְּדָהא ִאְתְיִהיב . ֲאַמאי. ּבֵ
ְלָטָאה ַעל ָעְלָמא א ְלׁשַ ְּרׁשו ִלְמָמָנן ִדְלַתּתָ ּ ּוְבָכל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא, ּ , ּחוָדאְלַאֲחָזָאה ִי, ּ

א ֲאָתר ַקִדיׁשָ ה ִעָלָאה, ּּבְ ְקדוּשָׁ ּּבִ א ִמִיחוָדא ִעָלָאה, ּ א ְלַתּתָ ּוְלַאְפְרׁשָ ּ  )א''ח ע''דף ר(, ּ
א ּוְלָבְרָכא ַעל ְנהֹוָרא ְדֶאּשָׁ ּ.  

ין ַאֲחָרִנין ִגין ְדָכל ֶאּשִׁ ָתא, ּּבְ ּבְ יֹוָמא ְדׁשַ ִניזו ּבְ ִּאְתְטָמרו ְוִאְתּגְ ּ א ַחד , ּ ר ֶאּשָׁ ּבַ
ה ִעָלָאה ִּדְקדוּשָׁ ּ ָתא, ּ ּבְ א ְדׁשַ ְקדוׁשָ ִליָלא ּבִ ְלָיא ְוִאְתּכְ ְּדִאְתּגַ ּ ְלָייא. ּ א ִאְתּגַ , ְוַכד ַהאי ֶאּשָׁ

ין ַאֲחָרִנין ִאְתְטָמרו ל ֶאּשִׁ יה, ּּכָ ִניזו ַקּמֵ ְּוִאְתּגְ א. ּ ִּאיִהי ַדֲעֵקיָדה ְדִיְצָחק, ְוַהאי ֶאּשָׁ ּ ,
י ַמ ּבֵ ָחאְּדִאְתָלֲהָטא ַעל ּגַ ך. ְדּבְ ִגין ּכַ א, ְּבְ ֵעי ְלָבְרָכא ַעל ְנהֹוָרא ְדֶאּשָׁ א. ּּבָ , ְוַהאי ֶאּשָׁ
א ְדחֹול ֵעי ֶאּשָׁ ת, ָּלא ּבָ ּבָ א ְדׁשַ ֶּאָלא ֶאּשָׁ א, ּ א ְדָנִפיק ֵמַההוא , ְוַהאי ֶאּשָׁ ִּאיהו ֶאּשָׁ ּ ּ

א ִדְלֵעיָלא ֶּאּשָׂ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1565דף [ -ּ

א א ְדָסִביל ֶאּשָׁ ְּוָדא ִאיהו ֶאּשָׁ ְרָכא ְוֵכי. ּ א ִדְלֵעיָלא ִאְתּבָ א ְדָנִפיק ֵמֶאּשָׁ ָּון ְדַהאי ֶאּשָׁ ּ ּ ּ
ְבָרָכה ִדְנהֹוָרא ין ַאֲחָרִנין ָנְפִקין, ּּבִ ַאר ֶאּשִׁ ל ׁשְ ֵדין ּכָ ְייהו, ּכְ דוְכּתַ ן ּבְ ְּוִאְתַמּנָ ְוִאְתְייִהיב , ּ

  .ּלֹון ְרׁשוָתא ְלַאְנָהָרא

ֲעָתא ְדָקא ְמָבְרִכין ַעל ֶא ַהִהיא ׁשַ אּּבְ ע ְרִתיִכין, ּשָׁ ָנן ַאְרּבַ ְרָיין , ִּאְזַדּמְ ע ַמׁשִ ַאְרּבַ
א א ְמָבְרָכא, ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ִאְקרון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ְּלַאְנָהָרא ֵמַההוא ֶאּשָׁ ך. ּ ִגין ּכַ ֵעיָנן , ְּבְ ּבָ

ָעאן ִדיָדא ִדיִמיָנא' ְּלַאְכְפָיא ד ֶּאְצּבְ ּוְלַאְנֲהָרא לֹון ִמּגֹו ַההוא , ּ ָרָגא ּ ְּנהֹוָרא ִדׁשְ
ְרָכא   .ְּדִמְתּבָ

ָעאן ָרָגא , ֶּרֶמז ְלִאיּנון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ְּוִאיּנון ֶאְצּבְ ְלֵטי ֵמַההוא ְנהֹוָרא ִדׁשְ ִּדְנִהיֵרי ְוׁשַ ּ ּ
ְרָכא א. ְּדִמְתּבָ ין ְלַתּתָ ּוְבִגין ְדִאיּנון ַדְרּגִ ּ ּ י ַההוא, ּ ָעאן ַקּמֵ ר ָנׁש ֶאְצּבְ ד ַאְחֵזי ּבַ  ְנהֹוָרא ּּכַ

ָרָגא יה, ִּדׁשְ ֵעי ְלַאְכְפָייא לֹון ַקּמֵ ּּבָ ְלָטא ָעַלְייהו, ּ ִגין ְדַההוא ְנהֹוָרא ׁשַ ּּבְ ּ ְּוִאיּנון ָנֲהִרין , ּ
יה   .ִּמּנֵ

ָעאן ֵעיָנן ְלַזְקָפא לֹון ְלֶאְצּבְ ְרָכאן ּבָ ַאר ּבִ ׁשְ ה ִעָלָאה, ּבִ ִגין ְלַאֲחָזָאה ְקדוּשָׁ ּּבְ ין , ּ ְּדַדְרּגִ
ְלִטין ַעל ּכָֹלא, ִאיןִּעָל ְּדׁשַ הו, ּ הו ְוִאְתַקָדׁש ּבְ א ִאְתֲעָטר ּבְ ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ ּ ּ ּ ְלהו , ּ ְרָכן ּכֻ ְּוִאְתּבָ ּ

ֲחָדא ין ּכַ ְּוָנֲהִרין ִמּגֹו ּבוִציָנא ִעָלָאה ְדֹכָלא, ַּדְרּגִ ּּ ֵעיָנן ְלַזְקָפא לֹון ְלֵעיָלא, ּ ך ּבָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְ ּ .
ֵעיָנ אְוָהָכא ּבָ ְרּגָ ָעאן ָקֵמי ׁשַ א, ּן ְלַאְכְפָייא ֶאְצּבְ ין ִדְלַתּתָ ִגין ְלַאֲחָזָאה ַדְרּגִ ּּבְ ְּדָנֲהִרין , ּ

ִּמּגֹו ּבוִציָנא ִדְלֵעיָלא ּ ה, ּ ְלִטין ְוָנֲהִרין ִמּנָ ּוֵמָהָכא ׁשַ   .ְּוִאיּנון ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ּ

ּון ְנהֹוִרין ִעָלִאיןְּדִאיּנ, ְבָכל יֹוָמא ֲאָנן ְמָבְרֵכיָנן ְמאֹוֵרי אֹור ַההוא אֹור , ּ ְּדַקְייָמן ּבְ ּ
ין, ַקְדָמָאה ְלהו ַדְרּגִ ְרָכן ּכֻ ְּוִאְתּבָ ּ ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ ְּוָנֲהִרין ּכֻ ִּמּגֹו ּבוִציָנא ִעָלָאה, ּ ְּוָהִני ִאְקרון . ּ

ּוְבִגיֵני ָרָזא ָדא. ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש   .ְמָבְרִכין ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ּ

יָמאְוִא ּהֹוִאיל ְוָקא ַנֲהִרין ֵמַההוא . ְּוָלא ָאְמרו ֵמִאיר ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש, ֲאַמאי ּבֹוֵרא, י ּתֵ
ֵּמַההוא ּבוִציָנא ְמָבְרָכא, ֵאׁש ָתא. ּ ּבְ יָון ְדָעאל ׁשַ ֶּאָלא ּכֵ א, ּ ין ִדְלַתּתָ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ּּכָ ּ ְוָכל , ּ

ְלִטין ִּאיּנון ְדָנֲהִרין ְוׁשַ ְלהו , ּ ּּכֻ אּ ְרּגָ ַהאי ׁשַ ִלילו ּבְ ִניזו, ָּעאִלין ְוִאְתּכְ ְּוִאְתָטָמרו ְוִאְתּגְ ּ ,
יה ָטרו ּבֵ ְּוִאְתּנְ יה, ּ ְּוָלא ִיְתֲחזון ּבֵ ְלחֹוָדָהא, ּ ֶּאָלא ַההוא ְנקוָדה ּבִ ּ ַגָווה, ּ ְּוֻכְלהו ִאְתְטָמרו ּבְ ּ ּ ּ ,

ָתא ּבְ ל יֹוָמא ְדׁשַ   .ּּכָ

ָתא ּבְ יָון ְדָנַפק ׁשַ ִריאו,  לֹון ְלָכל ַחד ְוַחדַּאִפיק, ּּכֵ ֲעָתא ִאְתּבְ ִאילו ַהִהיא ׁשַ ּּכְ ּ ְּוַנְפקו , ּ
ִמְלַקְדִמין ִריאו ּכְ ְלהו ְוִאְתּבְ ּּכֻ ּ ּ ְרָכא ַהאי , ּ ֵדין ִאְתּבָ ְלָטָאה ּכְ ְייהו ְלׁשַ ְּוִאְתְמִניאו ַעל דוְכּתַ ּ ּ ּ ּ

א ְרּגָ יה, ׁשַ ְפָיין ַקּמֵ יָון ְדָנ. ְלַאְנָהָרא, ְּוִאְתּכַ ל ַחד ְוַחד ַעל , ֲהִריןּּכֵ ֵדין ִאְתְמּנון ּכָ ּּכְ
יה ּדוְכּתֵ ּ ּ.  
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ַגְווָנא ָדא ין ִעָלִאין, ּּכְ ִּאיּנון ַדְרּגִ ּ ְּדִאְקרון ְמאֹוֵרי אֹור, ּ יָמָמא, ּ ְלִטין ּבִ ְוָנֲהִרין ִמּגֹו , ׁשַ
ּּבוִציָנא ִעָלָאה ֲעָתא ְדָרַמׁש. ּ ׁשַ ִניׁש לֹון,  ֵליְלָיאּּבְ ַּההוא ּבוִציָנא ִעָלָאה ּכָ ּ ְוָאִעיל לֹון , ּ

ַגֵויה ּּבְ יָמָמא. ַּעד ְדָנִהיר ְיָמָמא, ּ ָרֵאל ַעל ְנהֹוָרא ּבִ יָון ִדְמָבְרִכין ִיׂשְ ֵדין ַאִפיק לֹון , ּּכֵ ּּכְ
ִלימו ִדְנהֹוָרא ׁשְ ּּבִ אֹורֹות. ּ  )א אלא יוצר''ס(,  ַאְמֵרי ּבֹוֵראְוָלא, ְּוַעל ָדא ְמָבְרִכין יֹוֵצר ַהּמְ

א.  ְוָהָכא ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש)א''א ע''קנ( ין ְלַתּתָ ִגין ְדִאיּנון ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ.  

ָעאן ְּוֹכָלא ִאיהו ָרָזא ְדֶאְצּבְ ּ ין ִעָלִאין, ּ הו ָרִמיז ַדְרּגִ ּּבְ ּ ִאין, ּ ּתָ ין ּתַ , ב''ב ע''קצ(. ְוַדְרּגִ

מֹוְדַעאןּ ַד)א''ז ע''ס, ח''תיקון י ּתְ ין ִעָלִאין ִאׁשְ ָעאן ְלֵעיָלא, ְּרּגִ ְזִקיפו ְדֶאְצּבְ ּּבִ ּ ּוִבְזִקיפו . ּ ּ
ָעאן ין ִעָלִאין, ְּדֶאְצּבְ ְרָכן ַדְרּגִ ִּאְתּבָ ֲחָדא, ּ ִאין ּכַ ּתָ ין ּתַ ָעאן. ְוַדְרּגִ ּוִבְמִאיכו ְדֶאְצּבְ ּ ּ ,

ִאין ְלחֹוַד ּתָ ין ּתַ ְרָכן ְלַאְנָהָרא ַדְרּגִ   .ְּייהוִּאְתּבָ
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ָעאן, ְּוָרָזא ָדא ּטוְפֵרי ַדֲאחֹוֵרי ֶאְצּבְ ָעאן ְלחֹוַדְייהו ְלגֹו. ּ ּטוְפֵרי ַדֲאחֹוֵרי . ְּוֶאְצּבְ ּ
ָעאן ִּאיּנון ַאְנִפין ַאֲחָרִנין, ֶאְצּבְ ָרָגא, ּ ְּדִאְצְטִריכו ְלַאְנָהָרא ִמּגֹו ַההוא ׁשְ ּ ְּוִאיּנון ַאְנִפ, ּ ין ּ
ְּדִאְקרון  ָלא טוְפִרין. ֲאחֹוַרִיים )ב''ח ע''דף ר(ּ ָעאן ְלגֹו ּבְ ִּאֵלין ִאיּנון ַאְנִפין ְפִניָמִאן , ֶּאְצּבְ ּ ּ ּ
ְסָיין  )א''א ע''בראשית ר(, ִּאֵלין ֲאחֹוֵרי.  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג(, ְּוָרָזא ָדא. ִאְתּכַ
ָעאן טוְפֵריהֹו, ֶאְצּבְ ּוָפַני ֹלא ֵיָראו. ןַּלֲאחֹוָרא ּבְ ָעאן ְלגֹו, ּ ָלא טוְפִרין, ִּאֵלין ֶאְצּבְ , ּּבְ

ְּדִאיּנון ַאְנִפין ְפִניָמִאין ּ ּ ּ.  

ָרָגא טוְפִרין, ְוַכד ְמָבְרֵכיָנן ַעל ׁשְ ָעאן ּבְ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ֲאחֹוֵרי ֶאְצּבְ ְלִאְתָנֲהָרא ִמּגֹו , ּּבָ
ָרָגא ָעא, ַּההוא ׁשְ ּוְפִניָמֵאי ְדֶאְצּבְ ָּלא ִאְצְטִריכו ְלַאְכַפָיא , ןּ ּ  לֹון ְלִאְתָנֲהָרא )א לאחזאה''נ(ּ

ָרָגא ְּדָהא ִאיּנון ָלא ַנֲהִרין, ִּמּגֹו ַההוא ׁשְ ָרָגא ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ֶּאָלא ִמּגֹו ׁשְ ּ ּ ּּ ,
ַלל ְלָייא ּכְ ְּדִאיִהי ְטִמיָרא וְגִניָזא ְדָלא ִאְתּגַ ּ ְלָיא ְּוִאיּנון ָלא ַנֲהִר. ּ ָרָגא ְדִאְתּגַ ּין ִמּגֹו ׁשְ

ַלל טוְפִרין, ּכְ ָעאן ּבְ ֵעי ְלַאֲחָזָאה ֲאחֹוֵרי ֶאְצּבְ ך ּבָ ִגין ּכַ ּּבְ ָעאן. ְ ּוְפִניָמֵאי ְדֶאְצּבְ ֵעי , ּ ָלא ּבָ
ָרָגא י ַהאי ׁשְ ּוִבְטִמירו ִאְתָנֲהִרין, ְּטִמיִרין ִאיּנון. ְלַאֲחָזָאה ַקּמֵ ְּפִניָמִאין ִאיּנון. ּ ּ ,

ּוִמְפִניָמָאה ִאְתָנֲהָרן ִּעָלִאין ִאיּנון. ּ ּוְמִעָלָאה ִאְתָנֲהָרן, ּ ָרֵאל. ּ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ָעְלָמא , ַּזּכָ ּבְ
ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵּדין ּ.  

בוְסִמין ּוָבֵעי ְלָאְרָחא ּבְ ָתא, ּ ּבְ ד ָנִפיק ׁשַ ָלק ַההוא רוָחא, ּכַ ַּעל ְדִאְסּתַ ּ א ְדַבר , ּּ ְּוַנְפׁשָ
ַעְרטוָלאָנׁש ָאַרת ּבְ ּתְ ִגין ַההוא ְסִליקו)א אשתנית בקרטופא''ס(, ּ ִאׁשְ ּ ּבְ ָלק רוָחא , ּ ְּדִאְסּתַ ּּ

יה ְוָהא אוְקמוָה ִּמּנֵ ּ ּ.  

ִתיב  ָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהו ְוגֹו)בראשית כז(ּכְ ּ ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ַמר. 'ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ְוִאּתְ ּ ,
א ֲחֵזי אֵריָחא, ֲאָבל ּתָ ּ ִאיהו ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ א, ּ ִגין ְדִאיהו ִמָלה ְדָאִעיל ְלַנְפׁשָ ּּבְ ּ ְוָלא , ּּ
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א ֲחֵזי. ְּלגוָפא ָגָדיו, ּתָ ִתיב ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ָּהא אוְקמוָה, ּּכְ י ְדָאָדם , ּ ִּאיּנון ְלבוׁשֵ ּ ּ
א, ַקְדָמָאה ֲהוֹו ׁשָ ִריך הוא ְלַאְלּבָ א ּבְ ְּדָיַהב ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ   . לֹוןְּ

ד ָחב ָאָדם ִגין ְדָהא ּכַ יָרא, ּּבְ א ַיּקִ יה ַההוא ְלבוׁשָ ִּאְתָעֵדי ִמּנִ ּ יה , ּ ׁש ּבֵ ְּדִאְתָלּבַ ּ
ַקְדִמיָתא א ְדֵעֶדן, ּבְ ִגְנּתָ ד ָאִעיל ֵליה ּבְ ּּכַ ּוְלָבַתר ְדַחב. ּ א ַאֲחָרא, ּ ְלבוׁשָ יׁש ֵליה ּבִ ַּאְלּבִ ּ ,

א ַקְדָמָאה ׁש ּבֵ, ְּלבוׁשָ א ְדֵעֶדןְּדִאְתָלּבַ ִגְנּתָ ּיה ָאָדם ּבְ ּ ֵמִאיּנון )מאינון מלבושין(ִּאיהו ֲהָוה , ּ
ְּדִאְקרון ֲאחֹוַרִיים, ְרִתיִכין י טוְפָרא, ּ ין ְדִאְקרון ְלבוׁשֵ ְּוִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ.  

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ְּוַכד ֲהָוה ּבְ ְרָיין ַקִד, ּּכָ ְּוָכל ִאיּנון ַמׁשִ יןּ ְלהו ָסֲחִרין , יׁשִ ּּכֻ ּ
ֲהֵדיה, ְּוִאְתְנִטיר ִמּכָֹלא, ֵּליה ְלָאָדם א ְלִאְתָקְרָבא ּבַ יׁשָ ְּוָלא ֲהָוה ָיִכיל ִמָלה ּבִ יָון ְדַחב. ּ , ּּכֵ

ין יה ִאיּנון ְלבוׁשִ ְּוִאְתַעדו ִמּנֵ ּ ּ ִלין )'א ואתלבש בלבושין דחול ממלין כו''ס(, ּ ּ ָדִחיל ִמּמִ ּ
ין יׁשִ יןְּורו, ּבִ יׁשִ ין, ִחין ּבִ ְרָיין ַקִדיׁשִ יה ִאיּנון ַמׁשִ ָלקו ִמּנֵ ְּוִאְסּתָ ּ ּ ּ יה, ּ ֲארו ּבֵ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ ּ ,

ָעאן י טוְפֵרי ְדֶאְצּבְ ֶּאָלא ִאיּנון ָראׁשֵ ּ ּ ְּדַסֲחִרין לֹון ְלטוְפִרין ָסְחָרנו ְדזוֲהָמא ַאֲחָרא, ּ ּ ּ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ָאה ִאיּנון טוְפִרין ְדזוֲהָמאָּלא ִליְבֵעי ֵליה ְלַבר ָנ, ּ ּׁש ְלַרּבָ ּ ּ ָמה , ּ ְּדָהא ּכְ
יאו ְּדַאְסּגִ י ֲעֵליה ִקְסטוָרא, ּ ָּהִכי ָנֵמי ַאְסּגֵ ּוָבֵעי ְלַסְפָרא לֹון, ְוִיְדַאג ְבָכל יֹוָמא, ּ ְוָלא , ּ
ַההוא ֲאָתר, ִיְרֵמי לֹון ְּדָלא ַיְעִביד ְקָלָנא ּבְ ר ָנׁש ְל, ּ ְּדָיִכיל ַההוא ּבַ ְזָקאּ ְּוֹכָלא . ַאּתְ

ַגְווָנא ִעָלָאה ְּדָהא ְלֻכְלהו ֲאחֹוַרִיים. ּּכְ ֲאָתר , ַסֲחָרא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּּ ְּוָלא ִאְצְטִריך ֵליה ּבַ ְ
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ין ַאֲחָרִנין, ְּלָבַתר ֲעַבד ֵליה ְלָאָדם א ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא, ְּלבוׁשִ ְנּתָ ִּמַטְרֵפי ִאיָלִנין ְדּגִ ּ ּ ּּ .
יןְּדָה ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ִאיּנון ְלבוׁשִ ּא ּבְ א ִדְלֵעיָלא, ּ ֵּמִאיּנון ֲאחֹוַרִיים ְדִגְנּתָ ּ ּ א , ּ ְנּתָ א ִמּגִ ּתָ ְוַהׁשְ

א, ְּדַאְרָעא ְנּתָ א. ְוַנְפֵקי ִמּגִ ְנּתָ ין ֲהוֹו ַסְלִקין ֵריִחין ובוְסִמין ְדּגִ ְּוִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ּ ּ א , ּּ ְּדַנְפׁשָ
הו ָבא ּבְ הו, ִּמְתַייּשְׁ ְּוַחֵדי ּבְ ָגָדיו ַוְיָבַרֵכהו. ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ּבְ ְּדָהא , ּּ

ַההוא ֵריָחא יה ְורוֵחיה ְדִיְצָחק ּבְ ָבא ַנְפׁשֵ ִּאְתַייׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

ָתא ּבְ ד ָנַפק ׁשַ ִגין ָדא ּכַ בוְסִמין, ּּבְ ֵעי ְלָאְרָחא ּבְ ַההו, ּּבָ יה ּבְ ָבא ַנְפׁשֵ ְּלִאְתַיּשְׁ , א ֵריָחאּ
ה ָלק ִמיּנָ א ְדִאְסּתַ ַּעל ַההוא ֵריָחא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּ ּּ ְּוַההוא ֵריָחא ְמַעְלָיא ְדבוְסִמין ִאיהו . ּ ּ ּ ּּ

יה. ֲהַדס ָמִתין ָנְפִקין ִמּנֵ א ְדִנׁשְ ְּדָהא ִקיוָמא ַדֲאָתר ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּוָדא ִאיהו ִקיוָמא . ֲּהַדס ִאיהו, ּ ּ
א ַגְווָנ, ְּדַנְפׁשָ ּא ִדְלֵעיָלאּכְ ָאַרת, ּ ּתְ ְּלִאְתַקְייָמא ֵמַההוא ִעְרטוָלא ְדִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ָתא ּבְ ד ָנַפק ׁשַ ׁש ָאָדם, ּכַ א ְדֵעֶדן ְדַאְרָעא, ִאְתָלּבָ ְנּתָ ין ְדּגִ ִאיּנון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ְּדַסְלִקין , ּ ּ
ֵּריִחין ובוְסִמין יה, ּ ְּלַקְייָמא ַנְפׁשֵ א , ּ ַּעל ַההוא רוָחא ַקִדיׁשָ ּ ָלק ּ יָרא ְדִאְסּתַ ִּעָלָאה ַיּקִ ּּ

יה א ַוַדאי. ִּמּנֵ ַּוֲהַדס ִאיהו ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ּ ַגְווָנא ִעָלָאה. ּ א, ּּכְ ְּדִאְתַקְייָמא ִקיוָמא ְדַנְפׁשָ ּ ּּ.  

  ]א''ט ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ֵחדו ַּההוא רוָחא ִעָלָאה ְדָנִחית ָעֵליה ְדַבר ָנׁש ּבְ ּ ּ ּ ּ יהְּוַחֵדי ְלַנְפ, ּּ א , ּׁשֵ ֵדין ַקְייָמא ַנְפׁשָ ּכְ
ַגְווָנא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּדַבר ָנׁש ּּכְ ין , ּ יה )א''ט ע''דף ר(ְּדַזּמִ ָמה ְדַבר ָנׁש, ְּלִאְתֲהָנָאה ִמּנֵ , ּּכְ
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ָעְלָמא ָדא ַּאֲהִני ְלַהאי רוָחא ּבְ ָּהִכי ַההוא רוָחא ַאֲהִני ֵליה ְלַבר ָנׁש. ּ ּ , ְּלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ
יב ג ַעל ְיָי)ישעיה נח(, ִּדְכּתִ ְתַעּנַ ך. 'ְוגֹו'  ָאז ּתִ ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ ָוְכִתיב ְוִהׁשְ ָמה ְדַבר . ּ ּּכְ

ַּרֵוי ְלַההוא ִעּנוָגא, ָנׁש ָּהִכי ָנֵמי ִאיהו ַרֵוי ֵליה ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ְּוַאֲהֵני ֵליה, ּ ּ ד . ּ ֵדין ּכַ ּכְ
ר ָנׁש ָזֵכי ְדָקָאְמָרןְוַאׁשְ, ּבַ ָתא ּכִ ּבְ ִלימו ִדְיָקָרא ְדׁשַ ִּלים ׁשְ ּ ִריך הוא ָקאֵרי , ּ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

ך ֶאְתָפָאר)ישעיה מט(, ָּעֵליה ְוָאַמר ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ִיׂשְ ּ ַויֹאֶמר ִלי ַעְבִדי ָאּתָ ָ ּ ּ.  

א י ַאּבָ ַאר ַחְבַרָייא, ָקם ִרּבִ ּוׁשְ יה, ּ קו ֵריׁשֵ ְּוַנׁשְ כו ְוָאְמ. ּ ָאה חוָלָקָנא ְדָאְרָחא , ּרוּּבָ ַּזּכָ ּ
ִריך הוא ָלֳקְבָלן א ּבְ ין קוְדׁשָ ָּדא ַזּמִ ּ א. ְּ י ַאּבָ ִריך הוא ָאְרָחא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ין קוְדׁשָ ִּלי ַזּמִ ְּ

כֹון, ָּדא ָרא ִעּמְ ִגין ְלִאְתַחּבְ ָאה ִאיהו חוָלִקי. ּבְ ַּזּכָ ְּדָזֵכיָנא ְלָאְרָחא ָדא, ּ ּ.  

א ְלכו ַמה ַדֲחֵמיָנא, ָּאַמר ְלהו ֵּאיּמָ ַוֲחֵמיָנא ְנהֹוָרא , ּיֹוָמא ָדא ָנַפְקָנא ְלָאְרָחא, ּ
א ֲחֵמיָנא. ְּוִאְתָטָמרו, ְּוָאְזלו ָקָמאי, ְּוִאְתְפַלג ִלְתַלת ְנהֹוִרין, ֲחָדא ִכיְנּתָ , ַּוֲאֵמיָנא ַוַדאי ׁשְ

ָאה חוָלִקי ַלת ְנהֹוִרין ַד. ַּזּכָ א ִאיּנון ּתְ ּתָ ְּוַהׁשְ ַּאּתון ִאיּנון, ֲחֵמיָנאּ ַּוַדאי ַאּתון ְנהֹוִרין, ּ ּ ,
ּובוִציִנין ִעָלִאין ּ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּלַאְנָהָרא ּבְ ּ ּ.  

א ַעד ָהִכי ָלא ְיַדְעָנא י ַאּבָ חֹות ָיַדְייכו, ָאַמר ִרּבִ ָלן ְסִתיִמין ֲהוֹו ּתְ ְּדָכל ִאֵלין ַמְרּגְ ּּ ,
יָון ַדֲחֵמיָנ ְרעוָתא ְדִפּקוָדא ְדָמאֵריכֹון ִאְתֲאָמרו ִמִלין ִאֵלין, אּּכֵ ְּדָהא ּבִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּדֻכְלהו , ְיַדְעָנא, ּ ּּ

ִּמִלין ַסְלִקין יֹוָמא ָדא ּ ְּלגֹו ּכוְרְסָייא ִעָלָאה, ּ ּ ְּוָנִטיל לֹון ַההוא ָמאֵרי ְדַאְנִפין, ּ ּ ְוָעִביד , ּ
ְייהו ִעְטִרין ְלָמאֵריה ִּמיּנַ ּ ָדא ִמְתַעְטִרין ְויֹוָמא. ּ ין)א שבעין''נ(ּ ין ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּתִ , ּ ׁשִ

רו ָהָכא, ִּליָקָרא ְדֻכְרְסָייא ִאֵלין ִמִלין ְדִאְתַאּמָ ּּבְ ּ ּ   .ּיֹוָמא ָדא, ּ

א, ַּאְדָהִכי ָזַקף ֵעינֹוי ְמׁשָ א. ְּוָחָמא ְדַאְעַרב ׁשִ י ַאּבָ ַפר, ָאַמר ִרּבִ י ַהאי ּכְ , ְְנַהך ְלַגּבֵ
ָראְּדִאי ַמְדּבְ ן ּבְ ן. ּהו ָקִריב ְלַגּבָ ּמָ ָּאְזלו וֵביתֹו ּתַ ַפְלגות ֵליְלָיא. ּ ַאר , ּּבְ א וׁשְ י ַאּבָ ָּקם ִרּבִ

אֹוַרְייָתא, ַּחְבַרָייא ְדָלא ּבְ ּתַ א, ְּלִאׁשְ י ַאּבָ אן וְלָהְלָאה ִניָמא ִמִלין , ָאַמר ִרּבִ ִּמּכָ ּ
הו ַצִדיַקָיא ִדְבִגְנ ְּלִאְתַעְטָרא ּבְ ּ ּ א ְדֵעֶדןּּ א ִאיהו ִזְמָנא, ּּתָ ּתָ ְּדַהׁשְ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ְּ

א ְדֵעֶדן ְּוָכל ַצִדיַקָיא ִדְבִגְנּתָ ּ ַאְרָעא, ּּ ַּצְייִתין ְלָקֵליהֹון ְדַצִדיַקָיא ִדי ּבְ ּ ּּ.  

א ְוָאַמר י ַאּבָ ִתיב , ָּפַתח ִרּבִ ַמִים ַלְיָי)תהלים קטו(ּכְ ַמִים ׁשָ ץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם ְוָהָאֶר'  ַהּשָׁ
יה ָלא ּבֵ ּכְ ַמִים ַלְיָי, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבִני ', ְְוָהִכי ִאְצְטִריך ְלֵמיַמר ַהּשָׁ

ַמִים. ָאָדם ָמִים ׁשָ ָלא. ַמאי ַהּשָׁ ּכְ ַמִים, ֶּאָלא ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִגין ְדִאית ׁשָ ְוִאית , ּּבְ
ַמִים   .ׁשָ

ַמִים אׁשָ ְייהו,  ְלַתּתָ א ִמּנַ ַמִים ְלֵעיָלא. ְּוֶאֶרץ ְלַתּתָ ְייהו, ּׁשָ א ִמּנַ ין . ְּוֶאֶרץ ְלַתּתָ ְּוָכל ַדְרּגִ
ִאין ַגְווָנא ָדא, ִּעָלִאין ְוַתּתָ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ ִאֵלין, ּ ִּאֵלין ּבְ א. ּ ַמִים ְלַתּתָ ר ְיִריעֹות, ׁשָ , ִּאיּנון ֶעׂשֶ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר  ְיִריָעה)תהלים קד(ּכְ ַמִים ּכַ ִריך הוא ֲעַבד לֹון.  נֹוֶטה ׁשָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ְּ ,
ַגַווְייהו ְרָיין ִדי ּבְ ּוַמׁשִ ּ ּ ָאה, ּ ּתָ ֵאי. ְלַאְנָהָגא ַאְרָעא ּתַ יָעָאה ַאְנִהיג ְלַתּתָ ׁשִ ְּדַסֲחָרן , ּתְ

קוְפְטָרא ְדקוְלָטא ּּכְ ּ יָרָאה. ּ ָרא, ֲעׁשִ   .ִּאיהו ִעּקָ
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י ּוְבֻכְלהו ַמׁשִ ִביָעָאהּּ ִביָעָאה וְלָהְלָאה. ְרָיין ְמָמָנן ַעד ׁשְ ט , ִּמּשְׁ ִּאית ְנהֹוָרא ְדִאְתָפּשַׁ ּ
א ִּמּגֹו ּכוְרְסָייא ִעָלָאה, ְלַתּתָ ּ יָרָאה, ּ יָרָאה. ְוָנִהיר ַלֲעׂשִ ֵּמַההוא ְנִהירו ְדַנְקָטא, ַוֲעׂשִ ּ ּ ,

יָעָאה א, ָיִהיב ִלְתׁשִ ְּוִאיהו ִלְתִמיָנָאה וְלַתּתָ ּ.  

ִמיָנָאה ד ִאְתַפְקדון ֵחיֵלי ְדכֹוָכַבָיא, ַהאי ּתְ ּּכַ ּ ּ ַּההוא ְנִהירו, ְּוַאִפיק לֹון, ּ ַּקְייָמא ְוָיִהיב , ּ
ַההוא ֲאָתר ְדִאְצְטִריך, ֵּחיֵליה ְלָכל ַחד ְוַחד ְְלִאְתַמָנָאה ּבְ ּ יב. ּ  ַהּמֹוִציא )ישעיה מ(, ִּדְכּתִ

ִמְסָפר ְצָבָאם ְוגֹו ָּדא ִאיהו ֹזֲהָרא ִדְלֵעיָלא, יםֵמֹרב אֹוִנ', ּּבְ ּ ּ   .ְּדִאְקֵרי רֹוב אֹוִנים, ּ

ּוְבָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ְלַאְנָהָגא , ְוַעל ַאְרָעא, ְּוִאְתְפַקד ַעל ָעְלָמא, ִאית ְמָמָנא, ּ
ָרֵאל. ּּכָֹלא ר ַאְרָעא ְדִיׂשְ ְּדָלא ַאְנִהיג ָלה ְרִקיָעא, ּּבַ א ֶּאָלא , ְוָלא ֵחיָלא ַאֲחָרא, ּ ּקוְדׁשָ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ ּּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ְ ָנא ְרִקיָעא ַעל ַאְרָעא . ּ ְרָיא ְלַמּגָ יָמא ֵהיך ׁשַ ְְוִאי ּתֵ

ָרֵאל ל ַאְרָעא ַאֲחָרא, ְוָהא ִמְטָרא ְוָטָלא ֵמְרִקיָעא ָנִחית ָעָלה, ְּדִיׂשְ ַאר ּכָ ׁשְ   .ּכִ

  ]ב''ט ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ְלִטין ַעל ָעְלָמאְבָכל ְר, ֶּאָלא ְּוַההוא  )ב''ט ע''דף ר(, ִּקיָעא וְרִקיָעא ִאית ְמָמָנן ׁשַ
ְלָטא ַעל ַההוא ְרִקיָעא ְּמָמָנא ְדׁשַ ִגין ְלֵמיָחב , ּ ָּיִהיב ֵמֵחיָלא ְדִאית ֵליה ְלַההוא ְרִקיָעא ּבְ ּ ּ

א ְּוַההוא ְרִקיָעא ָנִקיט ֵמַההוא ְמָמָנא, ְלַתּתָ א ְל, ּ ְּוַההוא ְמָמָנא ָלא . ַאְרָעאְוָיִהיב ְלַתּתָ
ְמִצית ִדְלֵעיָלא, ָנִקיט ֶּאָלא ִמּתַ א. ּּ ִליט ַעל ַההוא ְרִקיָעא , ֲּאָבל ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ָּלא ׁשַ ּ

ְּדָעֵליה ְמָמָנא ַאֲחָרא ְלחֹודֹוי ְוִאיהו ָפִקיד , ְוָלא ֵחיָלא ַאֲחָרא, ּ ִריך הוא ּבִ א ּבְ ֶּאָלא קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ
ַההוא ְרִקיָעאְּלַאְרָעא ַקִד א ּבְ   .ּיׁשָ

ָכל ְרִקיָעא וְרִקיָעא ְּוׁשוְלָטנו ְדָכל ְמָמָנן, ִּאית ִפְתִחין ְיִדיָען, ּּבְ ּ ִּמִפְתָחא ְלִפְתָחא , ּ
יָמא ּוֵמַההוא ִפְתָחא וְלַהָלן, ְרׁשִ ּ ּ ְמֹלא ִניָמא, ּּ ְלָטא ֲאִפילו ּכִ ָּלא ׁשַ , ְּוָלא ָעאל ָדא, ּ

ְתחוָמא ְדִפ)אפילו( ּ ּבִ ְּתָחא ְדַחְבֵריהּ ד ִאְתְיִהיב ֵליה ְרׁשו, ּ ר ּכַ ּּבַ ְלָטָאה ַחד ַעל ַחְבֵריה, ּ ְּלׁשַ ּ .
ֵדין ַאְרָעא, ּכְ ְלִטין ַמְלִכין ִדי ּבְ   .ַּחד ַעל ַחְבֵריה, ּׁשַ

ֶאְמָצִעיָתא ְדֻכְלהו ְרִקיִעין ּּבְ ִבילֹו, ִּאית ִפְתָחא ֲחָדא, ּּ ּוְתחֹות ַהאי ִפְת, ן''ְּדִאְקֵרי ּגְ , ָחאּ
א ְבִעין ִפְתִחין ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ ְבִעין ְמָמִנין ַנְטִרין, ִּאית ׁשִ ין, ְוׁשִ ֵרי ַאְלִפין ַאּמִ , ֵמָרִחיק ּתְ

יה ְּדָלא ְקָרִבין ְלַגּבֵ ּוֵמַההוא ִפְתָחא ָאְרָחא ָסִליק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא. ּ ּ ּ ּ ַּעד ִדי ָמָטא ְלגֹו , ּ
ּּכוְרְסָייא ִעָלָאה ּ ּוֵמַההוא , ּ ִּפְתָחא ְלָכל ִסְטִרין ִדְרִקיָעאּ ְרָעא ְדִפְתָחא ְדִאְקֵרי , ּ ַּעד ּתַ ּ

ָרֵאל)ן''א מנדו''ס(, ן''ַמְגדֹו ן ִאיהו ִסיוָמא ִדְרִקיָעא ִדְתחוָמא ְדַאְרָעא ְדִיׂשְ ּמָ ּ ְדּתַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ.  

ִב, ִּפְתִחין' ְּוָכל ִאיּנון ע יִמין ּגֹו ַההוא ִפְתָחא ְדִאְקֵרי ּגְ ִּדְרׁשִ ּ יִמין , ן''ילֹוּּ ְלהו ְרׁשִ ּּכֻ ּ
א כוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּּבְ ֲעֵרי ֶצֶדק, ּּ ְּוֻכְלהו ָקִריָנן לֹון ׁשַ ִליט ַאֲחָרא ָעַלְייהו, ּ ְּדָלא ׁשַ א . ּּ ְּוקוְדׁשָ

ַההוא ְרִקיָעא ָרֵאל ּבְ ִריך הוא ָפִקיד ְלַאְרָעא ְדִיׂשְ ּּבְ ּ ּּ ָמה , ִּמִפְתָחא ְלִפְתָחא, ְ ְפִקידו ּכְ ּּבִ
ּ וִמַתְמִציָתא ְדַההוא ְפִקיָדא)א''א ע''קמ(. ְִאְצְטִריךְּד ּ ּ ְבִעין ְמָמָנן, ּ ְוָיֲהִבין , ַּנְטִלין ִאיּנון ׁשִ

ְּלֻכְלהו ְמָמָנן ַאֲחָרִנין ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1570דף [ -ּ

  )סימן ד(השלמה מההשמטות 

דֹול י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ָצַווָאת ַרּבִ א ּבְ דֹו, ִאיּכָ ָרא ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ן הוא ּכְ ן ַּקְרַקע ַהּגַ רוך הוא ּגַ ּׁש ּבָ ְּ

ן , ֵעֶדן ל ּגַ ן ְוֶזהו ַקְרַקִעיּתֹו ׁשֶ ה ַקְרַקע ַהּגַ ה ַנֲעׂשָ ּנָ בֹוד וִמּמֶ א ַהּכָ ּסֵ ַחת ּכִ ֶלג ִמּתַ ָּנַטל ׁשֶ ּ
ל ָהֲאָרצֹות. ֵעֶדן ִהיא ְלָמְעָלה ִמּכָ ן. ְוֵאינֹו נֹוֵגַע ִעם ָהָאֶרץ ֲהֹזאת ׁשֶ י ַהּגַ ּבֵ ַעל ּגַ , ָרִקיַע ׁשֶ

ִניןּהוא ּכְ ל ַהּגוֹוָ ִפיר, ֵעין ּכָ ה ִלְבַנת ַהּסַ ַמֲעׂשֵ רוך הוא. ּּכְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ מֹו ׁשֶ ּוׁשְ ּ ָּחקוק , ְּ
ֶאְמַצע ָהָרִקיַע ד. ּבְ עֹות ּבְ ע ַטּבָ ַעת' ְקצֹות ָהָרִקיַע ְוד' ְוַאְרּבַ ָכל ַטּבַ ים ּבְ ּוְבֶאְמַצע . אֹוַפּנִ
ְּוַעמוד ַהֶזה ָנע', ָּהָרִקיַע ַעּמוד א בֹוד ְוהוא ּ א ַהּכָ ּסֵ אֹוֵחז ְפִני ּכִ ן ַעד ׁשֶ ּוץ ִמַקְרַקע ַהּגַ ּּ

בֹוד ה ֵמָעָנן ַהּכָ ִדים עֹוֵמד ַעָליו. ְּמכוּסֶ ְּוַהָמְלַאך ָגְבִריֵאל ָלבוׁש ַהּבָ ּ ַּפַעם ּכוָלם אֹוַחִזים , ְ ּ
עֹות ָהָרִקיַע ְוַהֲעמוד חֹוֵזר ְוַהָרִקיַע סֹוֵבב ַטּבָ ם ַהֵמפֹוָרׁש ּבֹוְלטֹות ְונֹוְצצֹות ְּואֹוִתיֹות ׁשֵ, ּּבְ

  .ְועֹולֹות ְויֹוְרדֹות

ים ּקֹול קֹוֵרא ִהְתנֹוְדדו ַמֲחנֹות ַצִדיִקים ְקדֹוׁשִ ָזִכיֶתם ְלָכך, ּ ֵריֶכם ׁשֶ ַמע . ְַאׁשְ ִמי ׁשָ
ֹזאת ֵאֶלה, ּכַ נֹוְסעֹו ַעל ְיֵדי ָהִאיׁש ָלבו, ִמי ָרָאה ּכַ ל ִנגון ָהָרִקיַע ּבְ ְהיֹות ּכָ ּּבִ ִדיםּ , ׁש ַהּבָ

ן. ְּוהוא ִמְסָתֵלק ְוָהָרִקיַע עֹוֵמד ך אֹור זֹוַהר, עֹוֵלה ְויֹוֵרד, ְּוַהֲעמוד ְמַנּגֵ ִנְמׁשָ אֹור , ְַעד ׁשֶ
אֹותֹו ַהֲעמוד ּנו ַעד . ּנֹוַעם ִמְלַמְעָלה ּבְ ְּוַהַצִדיִקים עֹוְמִדים ְלְנֶגד ָהאֹור ַההוא ְוֵנֶהִנים ִמּמֶ ּ

  .ֲּחצֹות ַהַלְיָלה

ִדיִקיםּבַ ֵנס ִעם ַהּצַ רוך הוא ִליּכָ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ּבָ ׁשֶ ֲּחִצי ַהַלְיָלה ּכְ ּ ְּ ּׁשֹוְמִעים קֹול ִסיּבוב , ּ
ן א, ָּהָרִקיַע ְוַהֲעמוד ְמַנּגֵ ן ִמְתָנׂשֶ ְּוַהַצִדיִקים עֹוִלים ֵמחופֹוֵתיֶהם ִלְקַראת , ְוַקְרַקע ַהּגַ ּ

בֹו, ּבֹוְרָאם ן ִמְתָמֵלא ִמּכְ ִפי . דֹוְוָכל ַהּגַ ָעה ִמְזָדְווּגֹות ַהרוחֹות ְזָכִרים וְנֵקבֹות ּכְ אֹוָתה ׁשָ ּּבְ ּ ּ
ִנְבֵראו ָהיו קֹוֶדם ׁשֶ ּׁשֶ נֹוַעם ה, ּ ֲאָוָתם ַלֲחזֹות ּבְ ים ֶפִרי' ּוֵמאֹותֹו נֹוַעם ּתַ ּּכוָלם עֹוׂשִ ּ ,
ִרים ְּדַהְיינו רוחֹות ַלּגֵ ּ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

א ְדֵעֶדן ִדְל ִגְנּתָ ּּבְ אּ ְּרִקיָעא ְדַקְייָמא ָעֵליה, ַתּתָ יה ָרִזין ִעָלִאין, ּּ ִּאית ּבֵ ד ֲעַבד , ּ ּכַ
ִריך הוא ְרִקיָעא ַאְייֵתי ֵאׁש וַמִים א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ִּמּגֹו ּכוְרֵסי ְיָקֵריה, ְּ ֲחָדא, ּ ף לֹון ּכַ ּתֵ , ְוׁשִ

א הֹון ְרִקיָעא ְלַתּתָ טו ַעד ְדָמטו ְל, ְוֲעַבד ִמּנְ ְּוִאְתָפׁשָ ּ ּ א ְדֵעֶדןּ ְנּתָ ַּההוא ֲאָתר ְדּגִ ּ . ְּוָיְתבו, ּ
ִריך הוא א ּבְ ַּמה ֲעַבד קוְדׁשָ ין. ְּ ַמִים ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ָּנַטל ִמּשָׁ ֵּאׁש וַמִים ַאֲחָרִנין , ּ

ִחין ּכְ ּתַ ִחין ְוָלא ִמׁשְ ּכְ ּתַ ְלָיין, ְּדִמׁשְ ְלָיין ְוָלא ִאְתּגַ ְּדִאְתּגַ ּ ּוֵמִאיּנון ֵאׁש וַמִים, ּ ּ ּ ְדִאְתְנָטלו ,ּ ּ
ַמִים ִעָלִאין ְייהו ְמִתיחו ִדְרִקיָעא, ִּמּשָׁ ֲּעַבד ִמּנַ ּ א, ּ א ִדְלַתּתָ ְנּתָ ּוָמַתח ֵליה ַעל ַהאי ּגִ ּ ּ ,

ר ּגֹו ְרִקיָעא ַאֲחָרא   .ּוִמְתַחּבֵ

ְווִנין ע ּגַ א, ַאְרּבַ ְנּתָ ַההוא ְמִתיחו ִדְרִקיָעא ְדַעל ּגִ ּּבְ ּ ּ ִּחיָור ְוסוָמק ָירֹוק ְו, ּ י . ּאוָכםּ ְלַגּבֵ
ְווִנין ע ִפְתִחין, ָהֵני ּגַ א ֵמַההוא ְמִתיחו ִדְרִקיָעא, ִּאית ַאְרּבַ ְּלַתּתָ ּ ע . ּ ְּוִאיּנון ְפִתִחין ְלַאְרּבַ ּ

א ְנּתָ י ּגִ ּבֵ ִּסְטִרין ִדְרִקיָעא ְדַעל ּגַ ֵּמִאיּנון ֵאׁש וַמִים. ּ הֹון ַההוא ְרִקיָעא, ּ ְּדִאְתָעִביד ִמּנְ ּ .
ע ִפְתִחיןִּמְתַפּתְ ַאְרּבַ ע ְנהֹוִרין, ִּחין ּבְ ַההוא ִפְתָחא. ַאְרּבַ ִּלְסַטר ְיִמיָנא ּבְ ִּמּגֹו ְמִתיחו , ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1571דף [ -ּ

ֵרין ְנהֹוִרין,  ְיִמיָנא)א מיא''נ(ִּדְסָטר  ֵרין ִפְתִחין, ַנֲהִרין ּתְ ִאיּנון ּתְ ּּבְ ִפְתָחא ִדיִמיָנא, ּ , ּּבְ
ּוְבִפְתָחא ְדִאיהו  ּ   .ּ ָלֳקֵבל ַאְנִפין)ואיהו אנפיןא לגו נפקא נהורא ''נ(ּ

ים ָאת ַחד, ּּגֹו ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ִלְסַטר ְיִמיָנא  ְוָנִציץ )א ולהיט''נ(, ָּנִהיר וָבִליט, ִאְתְרׁשִ
ְנִציצו ֶאְמָצִעיָתא ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדִפְתָחא', ְּוִאיהו ָאת מ, ִּמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא, ּּבִ ְּוַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ .
א,ָּאת ָדא ֲאָתר ַחד, ּ ַסְלָקא ְוַנְחּתָ ָּנִטיל ְלַההוא ָאת ְוַאִפיק , ַּההוא ְנהֹוָרא. ְוָלא ָקִאים ּבַ ּ

ֲאָתר ַחד, ָּלה ך ָלא ַקְייָמא ּבַ ִגין ּכָ ּּבְ ְ.  

ִסְטָרא ְדִאיהו ָלֳקֵבל ַאְנִפין ּּגֹו ְנהֹוָרא ְדָנִהיר ּבְ ּ ּ ים ָאת ַחד, ּ ְּדָנִהיר וָבִליט , ִאְתְרׁשִ ּ
ְנִציצו ּגֹו ַההוא ְנהֹוָראְוָנִציץ ּ ּבִ ּ ְוַקְייָמא )'א ד''נ(' ּוְלִזְמִנין ִאְתָחֵזי ב', ְוִאיִהי ָאת ר, ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדִפְתָחא ּּבְ ּ א. ּ ְלָיא, ְּוַסְלָקא ְוַנְחּתָ ּוְלִזְמִנין ָלא , ְלִזְמִנין ִאְתּגַ
ְלָיא ֲאָתר ַחד, ִאְתּגַ ֵרין ַאְתָוון ַקְייִמין. ְּוָלא ַקְייָמא ּבַ ְמָתא ְדַצִדיַקָיא , ִּאֵלין ּתְ ְּוַכד ִנׁשְ ּ ּ

א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ֵרין ַאְתָוון ָנְפִקין ִמּגֹו ַההוא ְנהֹוָרא, ָּעאַלת ּבְ ִּאֵלין ּתְ ְוַקְייִמין ַעל ַהִהיא , ּ
ְמָתא י, ִנׁשְ   .ְוַסְלֵקי ְוַנְחּתֵ

  ]א''י ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ֵדין ֵרין ִפְתִחיןֵמִאי, ּכְ ּּנון ּתְ י ֵמֵעיָלא, ּ ְּמַקְדֵמי ְוַנְחּתֵ ֵרין ְרִתיִכין, ּ ְרִתיָכא ֲחָדא . ּתְ
ְּדִאיִהי ְרִתיָכא ְדִמיָכֵאל, ִּעָלָאה ְנָייָנא. ַרב ְסָגִנין, ּ ְּדִאיִהי ְרִתיָכא ֵמַההוא ַרב , ְרִתיָכא ּתִ ּ
א . ל''ְּדִאְקֵרי ּבֹוֵא, ְמָמָנא ָמׁשָ יָרא ְּוָדא ִאיהו ׁשָ ְּוִאיּנון . ל''ְּדִאְקֵרי ְרָפֵא )א''י ע''דף ר(ַיּקִ

ְמָתא ין ְוַקְייִמין ַעל ִנׁשְ לֹום ּבֹוֶאך )א''ז ע''מ(, ַנְחּתִ ְַאְמִרין ָלה ׁשָ לֹום )ישעיה נז( .ּ  ָיֹבא ׁשָ
לֹום ֵרין ַאְתָוון. ָיֹבא ׁשָ ֵדין ִאיּנון ּתְ ַאְתַרְייהו, ּּכְ ַּסְלִקין ְוַקְייִמין ּבְ ִניזו ּגֹו ַההוא ְו, ּ ִּאְתּגְ ּ

ְּדִאיּנון ִפְתִחין, ְנהֹוָרא ּ ּ.  

ֵרין ִפְתִחין ַאֲחָרִנין ֵרין ְנהֹוִרין ַאֲחָרִנין ָקא ְמַלֲהִטין, ּּתְ א, ּתְ ִּמְנִהירו ְדֶאּשָׁ ִאיּנון , ּ ּּבְ
ָמאָלא ֵרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין. ְוַחד ַלֲאחֹוָרא, ִּפְתִחין ַחד ִלְסַטר ׂשְ ִאיּנון ְנהֹוִריןְמַלֲהִט, ּתְ , ּין ּבְ

ַווְייהו ּגַ ּוְנִציִצין ּבְ ּ ְּוַכד ַאְתָוון ַקְדָמֵאי ִמְתַהְדָרן ְלַאְתַרְייהו', ְוָאת ַחד נ', ָאת ַחד ג, ּ ּ ,
ֵרין ַאֲחָרִנין ִנצֹוִצין ין, ִּאֵלין ּתְ ְמָתא, ָּנְפִקין ֵמִאיּנון ְנהֹוִרין, ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ   .ְוַקְייִמין ַעל ִנׁשְ

ֵרין ְרִתיִכין ין ּתְ ֵדין ַנְחּתִ ֵרין ִפְתִחין, ּכְ ֵּמִאיּנון ּתְ ְּרִתיָכא ֲחָדא ִאיהו ְרִתיָכא ְדַגְבִריֵאל. ּ ּ ,
יָרא ְנָייָנא. ַרב ְמָמָנא ְוַיּקִ א ְדנוִריֵא, ְרִתיָכא ּתִ ִּאיִהי ְרִתיָכא ַאֲחָרא ַקִדיׁשָ ּ , ל ַרב ְמָמָנא''ּ

ין ֵמִאיּנון ִפְתִחין ְּוַנְחּתִ ְמָתא, ּ ְּוַאְתָוון ִמְתַהְדָרן ְלַאְתַרְייהו, ְוַקְייִמין ַעל ִנׁשְ ּ.  

ֵדין ֵרין ְרִתיִכין, ּכְ א, ִּאֵלין ּתְ ְנּתָ ְּדִאְקֵרי , ָּעאִלין ְלגֹו ֵהיָכָלא ֲחָדא ְטִמיָרא ְדּגִ
ן , ת''ֲאָהלֹו ִניִזין)א''ב ע''קל(ְוַתּמָ ִריָסר ִזיֵני ּבוְסִמין ּגְ יב, ּ ּתְ ּ ִנְרְד )שיר השירים ד(, ִּדְכּתִ

מֹון ְוגֹו א. 'ְוַכְרּכֹם ָקֶנה ְוִקּנָ ֵריָסר ִזיֵני ְדבוְסִמין ִדְלַתּתָ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ּ ּ.  

ָמִתין ין ְדִנׁשְ ל ִאיּנון ְלבוׁשִ ן ּכָ ְּוַתּמָ ּ הו, ּ א ּבְ ׁשָ ְּדִאְתָחזון ְלִאְתַלּבְ ּ ל ַחד ְוַחד, ּ ְדָקא , ּכָ ּכַ
א. ֲחֵזי ַההוא ְלבוׁשָ ּּבְ ל ִאיּנון עֹוָבִדין ָטִביןִא, ּ ימו ּכָ ְּתְרׁשִ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוֻכְלהו . ְּדֲעַבד ּבְ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1572דף [ -ּ

יה יִמין ּבֵ א ִדְפַלְנָיא, ְּרׁשִ ּוַמְכִריֵזי ַהאי ִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ ת , ּ ׁשַ א ְוִאְתַלּבְ ְּוַנְטִלין ְלַההוא ְלבוׁשָ ּ
ְמָתא ְדַצִדיַקָיא  יה ַהִהיא ִנׁשְ ּּבֵ ּ ּ אּ ִד)ב''ד ע''ויחי רכ(ּ ַגְווָנא ְדִדיוְקָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ְבִגְנּתָ ּּכְ ּ ּּ.  

ָלִתין יֹוִמין ְוֵאיָלך, ְוָהֵני ִמיֵלי ָלִתין יֹוִמין, ְִמּתְ ל ּתְ ְמָתא ְדָלא , ְּדָהא ּכָ ֵּלית ָלך ִנׁשְ ְ

א ל עֹוְנׁשָ ַקּבֵ א ְדֵעֶדן, ּתְ יעול ְלִגְנּתָ ַּעד ָלא ּתֵ א. ּ יַלת עֹוְנׁשָ יָון ְדַקּבִ א ָע, ּּכֵ אַלת ְלִגְנּתָ
ָמה ְדאוְקמוָה, ְּדֵעֶדן ּּכְ ּ ַנת. ּ א, ְּלָבַתר ְדִאְתַלּבְ ַהאי ְלבוׁשָ ת ּבְ ׁשַ יָון ְדִאְתַלּבְ ת ּכֵ ׁשַ ִּאְתַלּבְ ּ ,

ָמה ְדִאְתָחֵזי ָלה ַּיֲהִבין ָלה ֲאָתר ּכְ ּ ֵדין. ּ ל ִאיּנון ַאְתָוון, ּכְ ין, ּּכָ ְּוַסְלִקין ִאיּנון , ַנְחּתִ ּ
  .ְרִתיִכין

ָכל יֹוָמאַהה ֵרין ִזְמִנין ּבְ ּוא ְרִקיָעא ָאֲהַדר ּתְ ַההוא ְנִטילו ְדַהאי ְרִקיָע ַאֲחָרא, ּ ּּבְ ּ ּ ,
יה ְּדִמְתָדַבק ּבֵ ּ א. ּ ְנּתָ ָכל ִזיֵני , ְּרִקיָעא ָדא. ְוַהאי ְרִקיָעא ָלא ָנִפיק ְלַבר ִמּגִ ָמא ּבְ ְמֻרּקְ

ְווִנין   .ּגַ

יִמי ִרין ַאְתָוון ְרׁשִ ֵרין ְוֶעׂשְ ָקןּתְ ַההוא ְרִקיָעא, ן ְמַחּקְ ל ָאת ְוָאת, ּּבְ ָנִטיף ִמָמָנא , ּכָ
א, )א מטלא''ס( ְנּתָ ִּמַטָלא ִדְלֵעיָלא ַעל ּגִ ּּ ָמִתין. ּ ּוֵמַההוא ַטָלא ְדַאְתָוון ִאְתַסְחָיין ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּּ ,

ָיין ָאה, ּוְמַתּסְ ְנַהר ִדינור ְלִאְתְדּכָ ַתר ְדָטְבלו ּבִ ּּבָ ּ ּ ֶּאָלא ִמּגֹו ַאְתָוון , ָלא ָנִחיתְוַטָלא . ּ
ַההוא ְרִקיָעא ָקן ּבְ יִמין וְמַחּקְ ִּדְרׁשִ ּ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִגין ְדִאיּנון ַאְתָוון ּכְ ּּבְ ּ ְּוַההוא ְרִקיָעא . ּ

ְּדָהא ֵמֵאׁש וַמִים ְדאֹוַרְייָתא ִאְתָעִביד, ָּרָזא ְדאֹוַרְייָתא ּ ּ.  

ְּוַעל ָדא ִאיּנון ַנְגִדין ַט ּ ַהאי , ָּלאּ ָמה ּבְ אֹוַרְייָתא ִלׁשְ ְדלו ּבְ ּתַ ל ִאיּנון ְדִאׁשְ ַּעל ּכָ ּ ּ ּ ּ
א ְדֵעֶדן. ָעְלָמא ִגְנּתָ יִמין ּבְ ְּוִאֵלין ִמִלין ְרׁשִ ּ ְּוַסְלִקין ַעד ַההוא ְרִקיָעא ְוַנְטִלין ֵמִאיּנון , ּ ּ ּ

ַּאְתָוון ַההוא ַטָלא ְמָתא, ּ ָזָנא ַהִהיא ִנׁשְ יבֲּהָדא הוא. ְלַאּתְ ָטר )דברים לב(, ּ ִדְכּתִ ּמָ  ַיֲעֹרף ּכַ
ַטל ִאְמָרִתי ַזל ּכַ ִּלְקִחי ּתִ ּ.  

ֶאְמָצִעיָתא ְדַהאי ְרִקיָעא ַּקְייָמא ִפְתָחא ֲחָדא, ּּבְ ָּלֳקֵבל ִפְתָחא ְדֵהיְכָלא ִדְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ּ ,
ִּדְבַההוא ִפְתָחא ּ א ְלֵעיָל, ּ א ִדְלַתּתָ ְנּתָ ָמִתין ִמּגִ ַּפְרִחין ִנׁשְ ּ ַחד ַעּמוָדא ְדָנִעיץ , אּ ּּבְ ויחי (ּ

א)א''ט ע''רי ִגְנּתָ ַּעד ַההוא ִפְתָחא,  ּבְ ּ.  

א)א עמודא''נ(ּּגֹו ַההוא ְרִקיָעא  ֶאְמָצִעיָתא ִדְרִקיָעא ִדְבִגְנּתָ ַההוא ִפְתָחא ְדִאיהו ּבְ ּ ּבְ ּ ּ ּ ּּ ,
ֲחָדא ִליָלן ּכַ ְווִנין ִדְנהֹוָרא ּכְ ַלת ּגַ ַגָוה ּתְ ָּעאִלין ּבְ ְּוָנֲהָרן ִלְגָווִנין ְדַההוא ַעּמוָדא, ּ ּ ּוְכֵדין . ּ

ְווִנין , ּ ָדא)א עמודא''נ(ְרִקיָעא  ה ּגַ ַכּמָ ָכל . ּ ְדִמְתָלֲהָטן)א נהורין''נ(ָנִציץ ְוִאְתְלִהיט ּבְ ּבְ
ֲעָתא ַּנֲהִרין ַצִדיַקָיא, ׁשַ ֵּמַההוא ִזיָוא ִעָלָאה, ּ ָתא. ּ ּבְ ָתא ְוׁשַ ּבְ ָכל ׁשַ ָכל ֵריׁש ּוְב, ֲאָבל ּבְ
א, ַיְרָחא ִכיְנּתָ ְלָייא ׁשְ ַהאי ְרִקיָעא, ִאְתּגַ ָאר ְזַמִני ּבְ יר ִמּשְׁ ְלהו ַצִדיַקָיא, ַיּתִ ְּוַאְתָיין ּכֻ ּ ּ ּ ,

יה ְּוַסְגִדין ְלַגּבֵ ּ.  

  ]ב''י ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ָאה חוָלֵקיה ַּזּכָ י ְדָקָאַמָרן, ּ ַּמאן ְדָזֵכי ְלָהֵני ְלבוׁשֵ ּ א ְּדִמְתַל, ּ ִגְנּתָ הו ַצִדיַקָיא ּבְ ן ּבְ ׁשָ ּּבְ ּ ּ
ר ָנׁש )ב''י ע''דף ר( ְּדָעִביד, ִּאֵלין ֵמעֹוָבִדין ָטִבין. )לתתא(ְּדֵעֶדן  ַהאי ָעְלָמא, ּבַ , ּבְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1573דף [ -ּ

ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא א. ּּבְ א ְדֵעֶדן ְלַתּתָ ִגְנּתָ ְמָתא ּבְ ּוְבהֹון ַקְייָמא ִנׁשְ ָהֵני , ּּ ת ּבְ ׁשַ ְוִאְתַלּבְ
יִריןְּלבוׁשִ   .ין ַיּקִ

ד  ַההוא ִפְתָחא ִדְרִקיָעא ְלֵעיָלא)ב''ט ע''רכ(ּכַ ְמָתא ּבְ ּ ַסְלָקא ִנׁשְ ּּ ין , ּּ ָנן ָלה ְלבוׁשִ ִּאְזַדּמְ ּ ּ
יִרין ִעָלִאין אֹוַרְייָתא וִבְצלֹוָתא, ַּאֲחָרִנין ַיּקִ א ּבְ ְּדִאיּנון ֵמְרעוָתא ְוַכָוָנה ְדִלּבָ ּ ּ ּ ּ ְּדַכד , ּ

ַּסְלָקא ַההוא  ְּרעוָתא ְלֵעיָלאּ ה ַמאן ְדִמְתַעְטָרא, ּ ִּמְתַעָטר ּבָ ּ ּ ַאר חוָלָקא ְלַההוא , ּ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
ר ָנׁש ין ִדְנהֹוָרא, ּבַ יה ְלבוׁשִ ְּוִאְתָעֵבד ִמּנֵ ּ ְמָתא, ּ הו ִנׁשְ א ּבְ ׁשָ ְּלַסְלָקא ְלֵעיָלא. ְּלִאְתַלּבְ ּ .

ב ְדאוְקמוָה ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ין, ּ ְּדִאיּנון ְלבוׁשִ ּ ְלָייןּ עֹוָבִדין ּתַ ְרעוָתא .  ּבְ ְלָיין ֶאָלא ּבִ ִּאֵלין ָלא ּתַ ּ ּ
ְּדרוָחא ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ִרירו ְדִמָלה, ּּכְ ין ְוָדא ִאיהו ּבְ ְּלַקְייָמא ּגֹו ַמְלֲאִכין רוִחין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ ּ .

א ּובוִציָנא ַקִדיׁשָ ּ ּאֹוִליף ָהִכי ֵמֵאִלָיהו, ּ א ּבְ, ּ ין ִדְלַתּתָ ְּלבוׁשִ עֹוָבִדיןּ א ְדַאְרָעא ּבְ . ִּגְנּתָ
ין ִדְלֵעיָלא ְּלבוׁשִ ּ א)א ברוחא ברעותא וכוונא דלבא''ס(, ּ ִלּבָ ְרעוָתא ְוַכָווָנא ְדרוָחא ּבְ ּ ּבִ ּ ּ ּ .

ן ְוגֹו)א''א ע''ויקרא י( )בראשית ב( קֹות ֶאת ַהּגָ ָּהא אוְקמוָה',  ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ְלַהׁשְ ּ ,
ְנּתָ ַהאי ּגִ אֲאָבל ּבְ ְּוִאְצְטִריך ְלִמְנַדע. ָּנָהר יֹוֵצא ֵמֵעֶדן ַוַדאי, ּא ִדְלַתּתָ ַּהאי ָנָהר ְדָנִפיק , ְ
א א ִדְלַתּתָ ִגְנּתָ א ִדיֵליה, ּּבְ ְרׁשָ ָרא ְוׁשָ ָאן ֲאָתר ִעּקָ ּּבְ ָאן ֲאָתר. ּ ֵעֶדן, ּבְ ֵּעֶדן ָדא ָרָזא . ּבְ

ִּעָלָאה ִאיהו ְלָט, ּ ְּוָלא ִאְתְייִהיב ְרׁשו ְלׁשַ יה ֵעיָנא ְדֻסְכְלָתנוּ ָּאה ּבֵ ּ ְּוָרָזא ְדִמָלה ִאְלָמֵלי . ּ ּ
א ְלִאְתַגָלָאה א, ֲּאָתר ָדא ִאְתְמַסר ְלַתּתָ ֲּאָתר ְדֵעֶדן ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ִּאְתְמַסר אוף ָהִכי , ּּ

א)א אבל''נ(ֶּאָלא . ְּלִמְנַדע ִגין ְטִמירו ִדְיָקָרא ְדֵעֶדן ִעָלָאה ַקִדיׁשָ ּ ּבְ ּ ּ ִניז ִאְת, ּּ ָטַמר ְוִאְתּגְ
ָאה ּתָ יה, ֵעֶדן ּתַ ְּדַההוא ָנָהר ָנִגיד ְוָנִפיק ִמּנֵ ּ ָלָאה. ּ ְּוַעל ָדא ָלא ִאְתְמַסר ְלִאְתּגַ ֲּאִפילו , ּ ּ

א ְדֵעֶדן ָמִתין ִדְבִגְנּתָ ְּלִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ.  

ָמה ְדַהאי ָנָהר ִאְתְפַרׁש ְוָנִפיק ִמּגֹו ֵעֶדן ּּכְ ָקָאה ְלִגְנּתָ, ּ ּא ִדְלֵעיָלאְלַאׁשְ ָהִכי ָנֵמי ִמּגֹו , ּ
ַּההוא ִפְתָחא ְדֶאְמָצִעיָתא ָנִפיק ַחד ְנהֹוָרא ְּדִאְתְפַרׁש ְלד, ּּ ד, ִסְטִרין' ּ ִּפְתִחין ְדָקָאַמָרן' ּבְ ּ .

יָמן ֲּאָתר ְדַקְייִמין ִאיּנון ַאְתָוון ְרׁשִ ע ְנהֹוִרין. ּ ְּוַההוא ְנהֹוָרא ְדִאְתְפַרׁש ְלַאְרּבַ ּ ד, ּ ַאְתָוון ' ּבְ
ֲּאָתר ְדָזֲהָרא ְנקוָדה ְלֵעיָלא,  ָנִפיק ֵמֵעֶדן)א ונפקין''נ(, ְּדִניצֹוִצין ּ ּ.  

ְּוַההוא ְנקוָדה ִאְתְנִהיר ִליט ְלֵמחֵמי . ְוִאְתָעִביד ֵעֶדן ְלַאְנָהָרא, ּ ְּוָלא ִאית ַמאן ְדׁשַ ּ
ּוְלִמְנַדע ְלַהאי ְנקוָדה ּ ר ַההוא ְנִהירו ְדִאְתָפּשַׁ, ּ ּּבַ ּ ּ יהּ יה ִאיּנון ַצִדיַקָיא , ּט ִמּנֵ ְּדַסְגִדין ְלַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ

א ְדֵעֶדן ִּדְבִגְנּתָ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ ָאה. ּּכְ ּתָ י ֵעֶדן ִעָלָאה, ְּוַהאי ְנקוָדה ּתַ א ְלַגּבֵ ְנּתָ , ִּאיִהי ּגִ
ָלא ּכְ ֲּאָתר ְדָלא ִאְתְייִהיב ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ִתיב. ּ ל ָדא ּכְ  ַעִין לא ָרָאָתה ) סדישעיה(, ַּעל ּכָ

ֱָאֹלִהים זוָלְתך ָמא ָדא ִאְתְפַרׁש. ּ ּׁשְ ֱָאֹלִהים זוָלְתך, ּ א, ּ ָאה ַקִדיׁשָ ּתָ ָּדא ְנקוָדה ּתַ ּ ְּדִאיהו , ּ ּ
א א, ָּיַדע ַהאי ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ִגְנּתָ ְּוֵלית ַאֲחָרא ַמאן ְדָיַדע ֵליה, ְּדָטִמיר ּבְ  )א''ו ע''בראשית כ(. ּ

ָּדא ֵעֶדן ִעָלָאה ַעל ּכָֹלא, ָךֱּאֹלִהים זוָלְת ּ ְּדִאיהו ָרָזא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ּ ְּדִאיהו ָיַדע , ּ ּ
ָאה ּתָ יה, ִּלְנקוָדה ּתַ ַחד ַצִדיק ְדָנִפיק ִמּנֵ ּּבְ ּ ָּנָהר ְדַרֵוי ֵליה, ּ ּ ר , ּ ְּוֵלית ַמאן ְדָיַדע ֵליה ּבַ ּ

יב ֱאֹלִהים זוָלְתך, ִּאיהו ִָדְכּתִ ּ ְּדִאיהו ָאִח, ּ ּיד ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַעד ֵאין סֹוףּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1574דף [ -ּ

א יִמין, ְּוַהאי ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן ְלַתּתָ יב, ָּרָזא ִאיהו ְלַחּכִ ָרָזא ִדְכּתִ  )ישעיה נח(, ּּבְ
ך ַצְחָצחֹות ַנְפׁשֶ יַע ּבְ ּבִ א. ְָוִהׁשְ ּוִמָלה ָדא ִאְתְפַרׁש ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּ ּ ְמָתא ְדַנְפָקא ֵמַהאי . ּ ִּנׁשְ

ְנִהירו ְדָעְלָמא ִעָלָאה, ָּמא ְדַחׁשֹוָכאָעְל ִאיַבת ְלֵמחֵמי ּבִ ִּאיִהי ּתָ ּ ר ָנׁש ְדָתִאיב , ּ ַהאי ּבַ ּּכְ
ְתִאיבו ְלַמָיא י ּבִ ּתֵ ְּלִמׁשְ ל ַחד ְוַחד, ּ ָמה ְדַאּתְ ָאַמר, ִּאיהו ַצְחָצחֹות, ָהִכי ּכָ  )ישעיה ה(, ּּכְ

ֵּמִאיּנון ָצחֹות ִדְנ, ָצָמא. ִצֵחה ָצָמא אּ ְנּתָ א וְרִקיָעא ְוֵהיָכִלין ְדּגִ ְנּתָ ּהֹוִרין ְדּגִ ּ ּ.  

ְּוַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן י ְיָקר, ּ ְלבוׁשֵ ָמִתין ּבִ ל ִאיּנון ִנׁשְ ּּכָ , ַּיְתִבין ַעל ַההוא ָנָהר, ּ
א ְּוִאְלָמֵלא ַההוא ְלבוׁשָ ל, ּ ָבן. ָלא ַיְכִלין ְלִמְסּבַ ְוַיְכֵלי , ִּאיּנון ָצחֹותְּוַרָוון ּבְ, ּוְכֵדין ִמְתַייּשְׁ

ל ָמִתין. ְלִמְסּבַ ּקוָנא ְדִנׁשְ ְּוַההוא ָנָהר ִאיהו ּתִ ּ ּ ָבא, ּ ְזָנא וְלִאְתֲהָנָאה, ְלִאְתַייּשְׁ ּוְלִאּתְ ּ ,
ָנן  ָמִתין ִאְתַהּקְ יה, ּ ַעל ַההוא ָנָהר)א אתתקנן''נ(ֵּמִאיּנון ָצחֹות ְוִנׁשְ ָבן ּבֵ ּוִמְתַייּשְׁ ּ.  

  ]א''א ע''דף רי -' בזוהר חלק [

ַּההוא ָנָהר ִעָלָאה ִדְלֵעיָלא ּּ ָמִתין, ּ יה, ַּאִפיק ִנׁשְ ּוַפְרִחין ִמּנֵ א, ּ ְנּתָ ְּדַהאי ָנָהר , ְלגֹו ּגִ
א ְדַאְרָעא ִגְנּתָ א ּבְ ִּדְלַתּתָ ָמִתין, ּ ָבא, ַאְתִקין ִנׁשְ ָנא ְלִאְתַייּשְׁ ּקְ ִאיּנון , ְלִאְתּתַ א ''דף רי(ּּבְ

ַהאי ָעְלָמא ְלַברּכְ. ָצחֹות )א''ע א , ַּגְווָנא ָדא ּבְ ָבא ַנְפׁשָ ֵריָחא ְדַמָייא ִמְתַייּשְׁ ּּבְ
ַגְווָנא ָדא ָנְפָקא, ְלִאְתַנֲהָרא ָרא ּכְ ְּדָהא ֵמִעיּקָ ָמִתין ַעל ַההוא ָנָהר . ּ ְתְקִנין ִנׁשְ ּוְבִגין ְדִמּתַ ּ ּ

ִאי, ְּדָנִגיד ְוָנִפיק ֵמֵעֶדן ָבא ּבְ ּּנון ָצחֹות ִעָלִאיןַיְכִלין ְלִאְתַייּשְׁ ּוְלַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּ ּ ַההוא . ּ ּּבְ
ִּפְתָחא ְדֶאְמָצִעיָתא ִדְרִקיָעא  ּ א )א''ט ע''ויחי רי(ּ ְנּתָ ֶאְמָצעות ּגִ ּ ְוַחד ַעּמוָדא ְדָקִאים ּבְ ּ ּ

  .ְּדָקָאַמָרן

ַההוא ַעּמוָדא ַסְלִקין ְלֵעיָלא ּּבְ ּ ּ ּגֹו ַההוא ִפְתָחא ִדְרִקיָעא, ּ ּּבְ ֵּביה ַסֲחָרֵניהּו, ּּ יה , ּ ִּאית ּבֵ
ן ְוֹנַגה)ישעיה ד( ב ְדאוְקמוָה ְלַהאי ְקָרא. ּ ָעָנן ְוָעׁשָ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ן ִאֵלין , ּ ֲּאָבל ָעָנן ְוָעׁשָ

ְּוֹנַגה ִמְלָגו, ִּמְלַבר ְּוָדא ִאיהו ְלַחְפָייא ַעל ִאיּנון ְדַסְלִקין ְלֵעיָלא. ּ ּ ּ ּ י, ּ ּמֵ ְּדָלא ִיְתֲחזון ִמּקַ ּ 
א ִּאיּנון ְדַיְתִבין ְלַתּתָ ּ.  

ד , ְּוָהא ָהָכא ָרָזא ְדָרִזין  ַהאי )'א בעי קודשא בריך הוא לאתתקנא האי נקודה וכו''נ(ּכַ
ִתּקונֹוי ְקָנא ּבְ ָעא ְלִאְתּתַ ְּנקוָדה ּבָ ָטא, ּ י, ּוְלִאְתַקּשְׁ י וְבַחּגֵ ֵתי וִבְזַמּנִ ּבָ ׁשַ ּּבְ ע , ּ ֵדר ַאְרּבַ ְּמׁשַ

ַּאְנִפין ְדֶנ רּ ְּוַקְייִמין ַעל ֵהיָכָלא ְדִאְקֵרי ְדרֹור, ׁשֶ ְּוַהְיינו ָמר ְדרֹור, ּ א . ּ ּתָ ׁשַ ּוְבִגין ָדא ּבְ ּ
ֵעיָנן ְלַאְכְרָזא ְדרֹור, ְּדיֹוְבָלא ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבָ ּ וְקָראֶתם ְדרֹור)ויקרא כה(ּכְ ְּוִאיּנון . ּ

ע ַאְנִפין ַיֲהִבין ָקָלא ַמע ֵליהְּוֵלית ַמאן ְד, ַּאְרּבַ ָמִתין ְדִאְתָחזון , ִּיׁשְ ר ִאיּנון ִנׁשְ ּּבַ ּ ּ
ן, ְּלַסְלָקא ּמָ ין ּתַ ׁשִ ּנְ ַההוא , ְוַאֲעִלין לֹון ְלגֹו, ַּאְנִפין' ְּוַנְטֵלי לֹון ִאֵלין ד, ְּוִאיּנון ִמְתּכַ ּּבְ

ֶאְמָצִעיָתא ַּעּמוָדא ְדַקְייָמא ּבְ ּ ּ.  

ֲעָתא ַסְלָקא ַההוא ַעּמ ּוְבַהִהיא ׁשַ א וְתָנָנא, ּוָדאּּ ְּוֹנַגה ִמְלָגו, ְּדֲעָנָנא ְוֶאּשָׁ ְּוִאֵלין . ּ
ֵרין ִאְקרון ּ ְמכֹון ַהר ִציֹון וִמְקָרֶאיָה)ישעיה ד(, ּּתְ ּקוָנא , ְּמכֹון ַהר ִציֹון. ּ ָּדא ִאיהו ּתִ ּ ּ

ִּדְלֵעיָלא ָטא, ּ ָאה ִמְתַקּשְׁ ּתָ ד ְנקוָדה ּתַ ְּוִאיּנון ִמְקָרֶאיָה ְדַהִהי, ּּכַ ָטאּ   .ּא ְנקוָדה ְלִאְתַקּשְׁ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1575דף [ -ּ

ָמִתין ַעד ַההוא ִפְתָחא ִדְרִקיָעא יָון ְדַסְלִקין ִאֵלין ִנׁשְ ּּכֵ ּ ּּ ּ ֵדין, ּ ַּההוא ְרִקיָעא ָסֲחָרא , ּכְ
א ַלת ִזְמִנין, ַּסֲחָרֵני ְדִגְנּתָ ּוִמָקל ְנִעימו ְדָסֲחָרא ַההוא ְרִקיָעא. ּתְ ּ ּ ל ִאיּנון , ּ ָּנְפִקין ּכָ

ָמִתין ְו ְמִעין ַההוא ְנִעימו ְדַההוא ְרִקיָעאִנׁשְ ּׁשַ ּ ּ ְּוָחָמאן ַההוא ַעּמוָדא, ּ א , ּ ְּדַסְלָקא ֶאּשָׁ ּ
ַּוֲעָנָנא וְתָנָנא ְוֹנַגה ְדָלִהיט ּ ְלהו, ּ ְּוַסְגִדין ּכֻ ַההוא ִפְתָחא. ּּ ָמִתין ַסְלִקין ּבְ ֵדין ִנׁשְ ּּכְ ּ ַעד , ּ

ְּדַסְלִקין ְלגֹו ִעּגוָלא ַה, ּּ ֵדין ָחָמאן ַמה ְדָחָמאן. ּ ְנקוָדה)א לההוא''נ(ִהיא ְּדַסֲחָרא ּבְ ּוִמּגֹו . ּּכְ
ְּנִהירו ְוֶחְדָווָתא ֵמַההוא ְדָחָמאן ּ ין ַקְרִבין ְוָרֲחִקין, ּ   .ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ

ְייהו ִאיָבא ְלַגּבַ ְנִהירו, ְּוִאיִהי ּתָ ָטא ּבִ ּוִמְתַקּשְׁ יׁש ִקְנָאה . ּ ֵדין ַאְלּבִ ַּצִדיק  ַחד )מנהורא(ּכְ
ִפירו ְדַהאי ְנקוָדה, ִּעָלָאה ְנהֹוָרא וׁשְ ל ּבִ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּ ּ ּוְבִתקוָנָהא, ּ ה, ּ ְּוָסִליק ָלה , ְּוָאִחיד ּבָ
יה ְנהֹוָרא, ְּלַגּבֵ ֲעָתא . ַּוֲהוו ַחד, ְוָנִהיר ְנהֹוָרא ּבִ ַהִהיא ׁשַ ַמָייא ַפְתֵחי ּבְ ל ֵחיָלא ִדׁשְ ּּכָ ּ ּ
ִאין ַאּתו, ְוַאְמֵרי ּן ַצִדיַקָייאַּזּכָ אֹוַרְייָתא, ַנְטֵרי אֹוַרְייָתא, ּ ְדִלין ּבְ ּתַ ִאין ִאיּנון ְדִמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ,

כו ְּדָהא ֶחְדָווָתא ְדָמאֵריכֹון ֲהִוי ּבְ ּ ְּדָהא ָעָטָרא ְדָמאֵריכֹון, ּ כֹון, ּ   .ִּמְתַעֵטר ּבְ

ְנהֹוָרא יָון ְדַנֲהִרין ְנהֹוָרא ּבִ ֵדין ּכֵ ֵרין ְנהֹוִרין, ּּכְ ֲחָדאּתְ ָרן ּכַ ְלָבַתר . ְוַנֲהִרין,  ִמְתַחּבְ
ין ְווִנין ַנְחּתִ ָמִתין ְדַצִדיַקָייא, ִּאיּנון ּגַ ִאיּנון ִנׁשְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ָלן ְלִאׁשְ ּכְ ְּוִאְסּתַ ּ ּ ִני לֹון , ּ ּוְמַתּקְ

ַמר. ְּלַעְטָרא ְלֵעיָלא ה , ְּוַעל ָדא ִאּתְ ַָעִין לא ָרָאָתה ֱאלִקים זוָלְתך ַיֲעׂשֶ ה לֹוּ   .ִלְמַחּכֵ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ִתיב , ָּפַתח ַרּבִ ֵעין ַהֶקַרח )יחזקאל א(ּכְ י ַהַחָיה ָרִקיַע ּכְ ּ וְדמות ַעל ָראׁשֵ ּ ּ
יֶהם ִמְלָמְעָלה ַּהּנֹוָרא ָנטוי ַעל ָראׁשֵ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. ּ , ֲאָבל ִאית ָרִקיַע ְוִאית ָרִקיַע, ּ

א ִאיהו ַקְי ָּרִקיַע ִדְלַתּתָ ּ י דּ ּבֵ אִרי ִדיוְקָנא ְדָחד . ֵחיָוון' יָמא ַעל ּגַ ט ְוׁשָ ן ִאְתָפׁשַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּּ ּ
א ְּדֲאחֹוֵרי ְדכוָרא, ּנוְקּבָ ּ יב, ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכּתִ ָמה .  ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי)שמות לג(, ּ ּכְ

ִני )תהלים קלט(, ְדַאּתְ ָאֵמר ְלעֹוָתיו)ראשית בב( ּוְכִתיב. ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ח ַאַחת ִמּצַ   .ּ ַוִיּקַ

י ֵחיָוון ִעָלִאין ּבֵ ָּרִקיַע ִדְלֵעיָלא ִאיהו ַקְייָמא ַעל ּגַ ּּ ּ אִרי ִדיוְקָנא , ּ ט ְוׁשָ ן ִאְתָפׁשַ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּּ ּ
ְּדָחד ְדכוָרא ּ ְּדִאיהו ָרָזא ִעָלָאה, ּ ּ ֵרין ְרִקיִעין. ּ ַמִי, ְוָהִני ּתְ ְוַחד . םַחד ִאְקֵרי ְקֵצה ַהּשָׁ

ָמִים יב. ִאְקֵרי ִמְקֵצה ַהּשָׁ ָמִים)דברים ד(, ִּדְכּתִ ָמִים ְוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ י . ּ וְלִמְקֵצה ַהּשָׁ ָראׁשֵ
ע ֵחיָוון א ִאיּנון ַאְרּבַ ַּהַחָיה ִדְלַתּתָ ּ יִמין , ּ ְּדִאיּנון ְרׁשִ ע , ּ ִעָלִאין)א נהורין''נ(ּ ַּעל ִאיּנון ַאְרּבַ

יִמין ע ִפְתִחין, ַאְתָוון ְרׁשִ גֹו ִאיּנון ַאְרּבַ ִּדי ּבְ ּ א ְדֵעֶדן, ּ ִּדְבִגְנּתָ ּ.  

  ]ב''א ע''דף רי -' בזוהר חלק [

ַאְרָעא א ּבְ ב ְדַאָמָרן ֵעֶדן ִדְלַתּתָ ְּוַאף ַעל ּגַ ָּהִכי הוא ַוַדאי, ּ ֲּאָבל ּכָֹלא ָרָזא ִעָלָאה . ּ ּ
ַמר , ִּאיהו ָמה ְדִאּתְ ְּדַהאי ְנקו )ב''א ע''דף רי(ּּכְ ָמה ְדִאית ָלה חוָלָקא , ָּדה ְדָקָאַמָרןּ ּּכְ ּ ּ

ַאְרָעא, ְּלֵעיָלא א ּבְ ָּהִכי ָנֵמי ִאית ָלה חוָלָקא ְלַתּתָ א. ּ א ְלַתּתָ ְנּתָ ִּאיהו חוָלָקא , ְוַהאי ּגִ ּ
ַאְרָעא רוֵחי ְדַצִדיַקָייא ּבְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ ְּדַהִהיא ְנקוָדה ְלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ָכל ִסְטִרי, ּ ּן ְלֵעיָלא ְוִאְתֲהֵני ּבְ

א)ב''ז ע''ויצא קנ( ַצִדיק.  ְוַתּתָ ְּלֵעיָלא ּבְ א ְדַצִדיק. ּ ַההוא ִאיּבָ א ּבְ ְּלַתּתָ ּ ַכח , ּ ּתְ ְוָלא ִאׁשְ
ַצִדיק א ֶאָלא ּבְ ְעׁשוָעא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּׁשַ ּּ א ִאיהו. ּ ְנּתָ ֵּמַהִהיא ְנקוָדה ְדִאְקֵרי ֵעֶדן , ְּוַהאי ּגִ ּ

  .)רא איהי גן עדן דארעאנקודה דנטלא מאימא עילאה טמי(
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1576דף [ -ּ

י ַהַחָיה ִּאיּנון ָראׁשֵ י ַאְנִפין, ּ ע ֵריׁשֵ ִּאֵלין ַאְרּבַ יב, ַחד ַאְרֵיה. ּ ּ וְפֵני )יחזקאל א(, ִּדְכּתִ
ֹמאל, ְוַחד ׁשֹור. ַּאְרֵיה ֶאל ַהָיִמין יב וְפֵני ׁשֹור ֵמַהּשְׂ ִּדְכּתִ ר. ּ ר , ְוַחד ֶנׁשֶ יב וְפֵני ֶנׁשֶ ִּדְכּתִ ּ

ְע ןְלַאְרּבַ ָלָלא ְדֹכָלא. ּתָ ָּאָדם ּכְ יב וְדמות ְפֵניֶהם ְפִני ָאָדם, ּ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ י . ּ ע ֵריׁשֵ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ
א)א חיוון דנטלין''ס(ַּנֲהִרין ְדָמטוֵליהֹון  ּ ְלכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּוִמּגֹו ָמטוָלא ִדיְלהֹון ָזִעין, ּ ּ ּ .

ּוֵמַההוא ִזיָעא ְדָמטוָלא ִדיְלהֹון ּ ּ ּ ָּעִביד ַההוא ָנָהר ִדי נורִאְת, ּ ּ יב. ּ ּ ְנַהר ִדי )דניאל ז(, ִּדְכּתִ
ְמׁשוִנה ּנור ָנֵגד ְוָנֵפק ִמן ֳקָדמֹוִהי ֶאֶלף ַאְלִפין ְיׁשַ ּ ּ.  

 ] בשנה142יום [סדר הלימוד ליום כד שבט 

ד ַסְלִקין ָמִתין ּכַ ַההוא ָנָהר ִדי נור, ְּוִנׁשְ ִּאְתַסְחָיין ּבְ ּ ְּוַסְלִקין ְלקוְר, ּ ָנא ְוָלא ִאּתֹוְקָדןּ , ּבְ
ָלַמְנְדָרא. ֶּאָלא ִאְתַסְחָיין א ֲחֵזי ִמּסַ ּּתָ א, ּ ה ְלבוׁשָ ְּדַעְבִדין ִמּנָ ּ ּוִמּגֹו ְדִאיִהי ִמּנוָרא. ּ ּ ָלא , ּ

א ִּאְתַסְחָייא ַההוא ְלבוׁשָ נוָרא, ּ ֶּאָלא ּבְ א ָאִכיל זוֲהָמא ְדֵביה, ּ ֶּאּשָׁ ּ ְּוִאְתַסֵחי ַההוא , ּ
א א.ְּלבוׁשָ ְמָתא ִדי נור ְדִאְתְנִטיַלת ִמּגֹו ּכוְרְסָייא ַקִדיׁשָ ּ ָהִכי ָנֵמי ִנׁשְ ּ ּ ּ ה . ּּ ִּדְכִתיב ּבָ דניאל (ּ

ִביִבין ִדי נור)ז ְרְסֵיה ׁשְ ּ ּכָ ּ ִזְמָנא ְדַבְעָייא ְלִאְתַסְחָייא ֵמַההוא זוֲהָמא ְדָבה. ּ ּּבְ ּ ּ ּ ַרת , ּ ִאְתַעּבְ
נוָרא ְוִאְתַסְחָייא ְמָתאְּונוָרא . ּּבְ ִנׁשְ ל ַההוא זוֲהָמא ִדי ּבְ ַּאְכָלא ּכָ ּ ְמָתא ִאְתַסְחָייא . ּ ְוִנׁשְ

ַנת   .ְוִאְתַלּבְ

ַהאי ְמָתא ּבְ א ֵלית ָלה ְלִנׁשְ יָמא ִאי ָהִכי עֹוְנׁשָ א ֲחֵזי. ְּוִאי ּתֵ ְמָתא ְדַסְבָלת , ּתָ ַּווי ְלִנׁשְ
א נוְכָרָאה ָנא, ֶּאּשָׁ ב ְדִאיִהי ִאְתַלּבְ י ָעָלה.ְּוַאף ַעל ּגַ ד זוֲהָמא ִאיהו ַסּגִ ּ ֲאָבל ּכַ ּ ַווי , ּ

א ְמָתא ְדַסְבַלת ַההוא עֹוְנׁשָ ְּלִנׁשְ נוָרא, ּ ַנת ּבְ ְתִרי ִזְמֵני ִאְתַלּבְ ִגין ְדַההוא זוֲהָמא ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ.  

גוָפא א ּבְ יַלת עֹוְנׁשָ יָון ְדַקּבִ ִּזְמָנא ַקְדָמָאה ּכֵ ְמָתא, ּ ַּאֲעִלין ָלה ְו, ְּוַנְטֵלי ָלה, ַאְזָלא ִנׁשְ
ן ִהּנֹם גֹו ֲאָתר ַחד ְדִאְקֵרי ּבֶ ן ִהּנֹם, ּּבְ ם. ַוֲאַמאי ִאְקֵרי ּבֶ ֵגיִהּנָ ֶּאָלא ֲאָתר ַחד ִאיהו ּבְ ּ ,

ָמִתין ן ִאְתְצִריפו ִנׁשְ ְּדַתּמָ ִצרוָפא, ּ א ְדֵעֶדן, ּּבְ ִגְנּתָ ָנא ַעד ָלא ָעאִלין ּבְ ואי זכאין (. ְּלִאְתַלּבְ

א ְדֵעֶדן)ן לון בההוא אתראינון נשמתין כד אעלי ִגְנּתָ ִליָחן ְזִמיִנין ּבְ ֵרין ַמְלֲאִכין ׁשְ , ּ ּתְ
ם, ְוַקְייִמין ְלַתְרָעא י ִאיּנון ְמָמָנן ִדְבַההוא ֲאָתר ְדֵגיִהּנָ ְּוַצְווִחין ְלַגּבֵ ּ ּ ָלא ַהִהיא , ּ ִגין ְלַקּבְ ּבְ

ְמָתא   .ִנׁשְ

נו ַנת ּבְ ְמָתא ַעד ָלא ִאְתַלּבְ ְייהו, ָראְּוַהִהיא ִנׁשְ ִליָחן ַצְווִחין ְלַגּבַ ִּאיּנון ׁשְ . ְוַאְמֵרי ִהּנֹם, ּ
ַנת ּוְבִזְמָנא ְדִהיא ִאְתַלּבְ ה ֵמַההוא ֲאָתר, ּ ִּאיּנון ְמָמָנן ָנְפִקין ִעּמָ ּ י ִפְתָחא , ּ ּוְזִמיִני ָלה ְלַגּבֵ ּ ּ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ְּדּגִ ִליָחן ְוַאְמֵרי לֹון ִהּנֹ, ּ ן ִאיּנון ׁשְ ְּדַתּמָ נו. םּ ָמִתין ְדָהא ִאְתַלּבְ ָּהא ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ,
א ְדֵעֶדן ִגְנּתָ ְמָתא ּבְ ֵדין ַאְעִלין ְלַהִהיא ִנׁשְ   .ּּכְ

ם נוָתא ְדֵגיִהּנָ ִבירו ְדִאְתַלּבְ ִביָרא ִמּגֹו ַההוא ּתְ ה ִאיִהי ּתְ ְּוַכּמָ ּ ּ ּ ּ ְדַהִהיא )א דהוא''ס(. ּ
ָאה ּתָ א ּתַ ִבירו ְדֶאּשָׁ ּּתְ ב ְדָנִחית ִמְלֵעיָלאְוַאף ַעל . ּ ּּגַ א)אבל(, ּ יָון ְדָמָטא ְלַאְרָעא ְלַתּתָ , ּ ּכֵ

א ְדָלא ָדִקיק ִּאיהו ֶאּשָׁ ּ יה, ּ א ּבֵ ְמָתא ִאְתַעְנׁשָ ַרת, ְּוִנׁשְ ִריך הוא . ְוִאְתּבָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

ְר ע ִפְתִחין ְדָנֲהִרין ּבִ א ְדָנִהיר ֵמִאיּנון ַאְרּבַ ְמׁשָ ַּאִפיק ׁשִ ּ ּּ אּ ְנּתָ ּוָמָטא ְלַהִהיא , ִּקיָעא ְדַעל ּגִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1577דף [ -ּ

ִסיַאת ְמָתא ְוִאּתְ ֶמׁש ְצָדָקה )מלאכי ג(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ִנׁשְ ִמי ׁשֶ  ְוָזְרָחה ָלֶכם ִיְרֵאי ׁשְ
ְכָנֶפיָה ּוַמְרֵפא ּבִ ּ.  

  ]א''ב ע''דף רי -' בזוהר חלק [

ְנָייָנא א ְד, ִזְמָנא ּתִ ִגְנּתָ ְּלָבַתר ְדָיְתָבא ּבְ אּ ל ַההוא ִזְמָנא ְדָיְתָבא ְוַעד , ֵּעֶדן ִדְלַתּתָ ּּכָ ּ
ת ֵמִאיּנון ִמִלין ְדֵחיזו ְדַהאי ָעְלָמא ִמּכֹל ָוֹכל ַען ָלא ִאְתָפְרׁשַ ּּכְ ּ ּ ּּ ְּוַכד ַסְלִקין ָלה ְלֵעיָלא. ּ ּּ ,

א ִּאְצְטִריך ְלִאְתָפְרׁשָ א, ְ ל ִמִלין ִדְלַתּתָ ל ֵחיזו וִמּכָ ִּמּכָ ּ ר. ּּ ַההוא ְנַהר ִדי נורְוַאְעּבְ ּו ָלה ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
יה ִמּכֹל ָוֹכל ַנת ּבֵ ְמָתא ִאְתַלּבְ ֵדין ִנׁשְ ֵריָכא . ּּכְ י ָמאֵרי ְדָעְלָמא ּבְ ְּוַנְפַקת ְוִאְתֲחִזיַאת ַקּמֵ

ל ִסְטִרין)א ברירא''ד( ִליַמת ִמּכֹ.  ִמּכָ ּתְ ִסיַאת ְוִאׁשְ ַההוא ְנהֹוָרא ַאּתְ ַלת ּבְ ּכְ יָון ְדִאְסּתַ ּּכֵ . ָּלאּ
ין ְלבוׁשִ ָמִתין ּבִ ּוְכֵדין ַקְייִמין ִאיּנון ִנׁשְ ּ י ָמאֵריהֹון, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון . ִּמְתַעְטִרין ַקּמֵ דף (ַּזּכָ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי )א''ב ע''רי ְּדַצִדיַקָייא ּבְ ּ ּ ּ ּּ.  

א א ְדֵעֶדן ִדְלַתּתָ ָמִתין ִדְבִגְנּתָ ְּוִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ָטאן ּבְ, ּ יׁשָ ּתֵ ּבַ י ַיְרֵחי ְוׁשַ ְּוַסְלִקין ַעד , ָכל ֵריׁשֵ
ַל ם ַּההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי חֹומֹות ְירוׁשָ ּ ָמה ְמָמָנן וְרִתיִכין ְדַנְטֵרי ִאיּנון חֹומֹות. ּ ן ּכַ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ .

יב י ׁשֹוְמִרים)ישעיה סב(, ִּדְכּתִ ַלם ִהְפַקְדּתִ ּ ַעל חֹומֹוַתִיך ְירוׁשָ , ּ ַההוא ֲאָתרְּוַסְלִקין ַעד. ְ
ַנן, ְוָלא ָעאִלין ְלגֹו ן ַסְגִדין. ַּעד ְדִאְתַלּבְ ְּוַחָדאן ֵמַההוא ְנִהירו, ְּוַתּמָ ּ א, ּ ְנּתָ   .ְוַתְייִבין ְלגֹו ּגִ

ָעְלָמא ָטאן ּבְ ן ְוׁשָ ּמָ ִאיּנון ּגוִפין ְדַחָייַבָיא, ָנְפִקין ִמּתַ ְּוָחָמאן ּבְ ּ ּ ּ א , ּ ַההוא עֹוְנׁשָ ּּבְ
יב )א''א ע''קנ(, ִּדיְלהֹון י )ישעיה סו( ,ִּדְכּתִ י ּכִ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ ּ ּ

ר ׂשָ ה ְוָהיו ֵדָראֹון ְלָכל ּבָ ם לא ִתְכּבֶ ם ֹלא ָתמות ְוִאּשָׁ ּתֹוַלְעּתָ ר. ּ ׂשָ ְּלִאיּנון . ַמאי ְלָכל ּבָ
ָאר ּגוִפין ִדְבָסֲחָרַנְייהו ּׁשְ ּ ִאיּנון ָמאֵריהֹון . ּמוָהְּוָהא אוְק, ּ ָלן ּבְ ּכְ ְטֵטי וִמְסּתַ ּוְלָבַתר ְמׁשַ ּ ּ ּ

ְּוִאיּנון ְדַסְבִלין ַעל ִיחוָדא ְדָמאֵריהֹון, ּוְבֵני ַמְרִעין, ִּדְכֵאִבין ּ ּ ְּוָתִבין ְוָאְמִרין ֵליה , ּּ
יָחא   .ִלְמׁשִ

ָרֵאל ּבְ יָחא ַצֲעָרא ְדִיׂשְ ֲעָתא ְדַאְמִרין ֵליה ִלְמׁשִ ׁשַ ּּבְ ּ הֹון, ָּגְלוְתהֹוןּ ְּוִאיּנון ַחָייַבָיא ִדי ּבְ ּּ ּ ,
ֵלי ְלִמְנַדע ְלָמאֵריהֹון ּכְ ְּדָלא ִמְסּתַ ַּעל ִאיּנון ַחָייִבין ִדְבהו, ָּאִרים ָקָלא וָבֵכי, ּ ּ ֲּהָדא הוא . ּּ

ְייִבין )ישעיה נג(, ִדְכִתיב א ֵמֲעֹונֹוֵתינו ּתַ ֵעינו ְמדוּכָ ּ ְוהוא ְמחֹוָלל ִמְפׁשָ ּ ּ ָמִתין ּּ ִּאיּנון ִנׁשְ
ַאְתַרְייהו   .ְּוַקְייִמין ּבְ

א ְדֵעֶדן ִאית ֵהיָכָלא ֲחָדא ִגְנּתָ ְּדִאְקֵרי ֵהיָכָלא ִדְבִני ַמְרִעין, ּּבְ יַח ָעאל . ּ ֵדין ָמׁשִ ּכְ
ַההוא ֵהיָכָלא ֵאִבין, ּּבְ ָרֵאל, ְוָקֵרי ְלָכל ַמְרִעין ְוָכל ּכְ ל ִיּסוֵריהֹון ְדִיׂשְ ּּכָ ְּדֵייתו, ּ , ּן ָעֵליהּ

ְּוֻכְלהו ַאְתָיין ָעֵליה ּ ָרֵאל. ּ ְּוִאְלָמֵלא ְדִאיהו ָאִקיל ֵמָעַלְייהו ְדִיׂשְ ּ ּ ָלא ֲהֵוי , ְּוָנִטיל ָעֵליה, ּ
ָרֵאל ל ִיּסוֵריהֹון ְדִיׂשְ ר ָנׁש ְדָיִכיל ְלִמְסּבַ ּּבַ ּ י ְדאֹוַרְייָתא, ּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב . ַּעל עֹוְנׁשֵ

א ְוגֹו ָאֵכן ֳחָל)ישעיה נג( ֵּיינו הוא ָנׁשָ ַאְרָעא. 'ּ י ֶאְלָעָזר ּבְ ַגְווָנא ָדא ִרּבִ   .ּּכְ

ָנא ּבָ ִגין ְדֵלית חוׁשְ ּּבְ ָכל יֹוָמא, ּ ר ָנׁש ּבְ ְּלִאיּנון ִיּסוִרין ְדַקְייִמין ָעֵליה ְדּבַ ּ ּ ּ י , ּ ַעל עֹוְנׁשֵ
ְּוֻכְלהו ַנְחתו ְלָעְלָמא, ְּדאֹוַרְייָתא ּ ֲעָתא ְדִאְתְיִה, ּ ׁשַ ָרֵאל . יַבת אֹוַרְייָתאּּבְ ְוַכד ֲהוֹו ִיׂשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1578דף [ -ּ

א ַאְרָעא ַקִדיׁשָ ִנין ַדֲהוֹו ַעְבֵדי, ּּבְ ִאיּנון פוְלָחִנין ְוָקְרּבְ ּּבְ ּ ל ִאיּנון ַמְרִעין , ּּ ֲּהוֹו ְמַסְלִקין ּכָ ּ
ֵני ָעְלָמא. ְּוִיסוִרין ֵמָעְלָמא יַח ְמָסַלק לֹון ִמּבְ א ָמׁשִ ּתָ ר ָנ, ַהׁשְ ׁש ֵמַהאי ַּעד ְדָנִפיק ּבַ

יה, ָעְלָמא ל עֹוְנׁשֵ ּוְמַקּבֵ ַמר, ּ ָמה ְדִאּתְ גֹו . ּּכְ יר ְדַעְייִלין לֹון ְלגֹו ּבְ ד ִאיּנון חֹוִבין ַיּתִ ּּכַ ּ
ם ִהיּנָ ִאין ַאֲחָרִנין, ּגֵ ּתָ ִאיּנון ָמדֹוִרין ּתַ ִגיאות זוֲהָמא ִדי , ּּבְ י ִמּסְ א ַסּגִ ִלין עֹוְנׁשָ ּוְמַקּבְ ּ ּ ּ

ְמָתא ִנׁשְ ירּכְ, ּבְ ֵּדין ַאְדִליקו נוָרא ַיּתִ ְּלֵמיַכל ַההוא זוֲהָמא, ּ ווי לההיא נשמתא (. ּ
ועל דא אינון מלאכי חבלה דבגיהנם מטרדין לון בחוטרין . דסבלת ההוא עונשא

  .)ווי לנשמתא דסבלת ההוא עונש. דאשא לנערא ההוא זוהמא

ִאין ִאיּנון ְדַנְטֵרי ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ַּזּכָ ּ אַהִה. ּּ ּיא ְנקוָדה ַקִדיׁשָ ְעָיא , ּ ְּדִאיִהי ּבַ
רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא א ּבְ ָעא ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ְעׁשְ ּתַ ְּלִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ָמה , ּ ַמר)ב''א ע''רי(ּכְ ד ַהִהיא . ּ ְדִאּתְ ּכַ

רוֵחיהֹון ְדַצִדיַקָייא א ּבְ ָעא ְלַתּתָ ְעׁשְ ּתַ ָעא ְלִאׁשְ ְּנקוָדה ּבָ ּ ּ ּ א ְדַחָדאת, ּ ִאּמָ ּּכְ ָנָהאּ ,  ַעל ּבְ
הֹון ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ הו, ְוִאׁשְ ָעא ּבְ ְעׁשְ ּתַ א ְוִאׁשְ ַפְלגות ֵליְלָיא ִאיִהי ַנְחּתָ ָּהִכי ָנֵמי ּבְ ּ.  

א ְנּתָ ָּרִקיַע ְדַקאְמָרן ְדַקְייָמא ַעל ּגִ ּ י ֵחיָוון' ִּאיִהי ַקְייָמא ַעל ד, ּ ַאְתָוון ' ְּוִאיּנון ד, ֵריׁשֵ
ִּאיּנון ָרָזא ְדד, ּ ְדָקָאְמָרן)א''א ע''רי( א . ֵחיָון' ּ , )א עלייהו''ס(ְּוַהאי ְרִקיָעא ַקְייָמא ְלַתּתָ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ָּרִקיַע ְדַהִהיא ְנקוָדה. ּּכְ ַּקְייָמא ְלֵעיָלא, ּ ֵּחיָוון ִעָלִאין ' ַּעל ִאיּנון ד, ּ
ְג)כגוונא דא מן דא(ְּוַההוא ְרִקיָעא , ְּדָקָאְמָרן יןּ ִאיהו ִאְתְרָקם ּבִ   .ָּווִנין ַקִדיׁשִ

ע ֵחיָוון ָלן ַאְרּבַ ּכְ ַהאי ָרִקיַע ִאְסּתַ א, ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין ְלַתּתָ ד ַהאי ָרִקיַע ַאְנִהיר . ּ ּכַ
ְגָוונֹוי ְוָנִציץ ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּבִ ֵדין ַיְדִעין ּכָ יְרָיין, ּּכְ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין וַמׁשִ ְּדָהא ַטְרָפא , ּּ ּ

ין. ּיְלהֹון ִאְזָדַמןִּד ְווִנין ַקִדיׁשִ ָכל ּגַ ָמא ּבְ ְּרִקיָעא ָדא ְמֻרּקְ ע ִפְתִחין , ּ יה ַקְייִמין ַאְרּבַ ּּבֵ ּ
יִמין ע ַאְתָוון ְמַנְצָצן, ְרׁשִ ַאְרּבַ   .ּבְ

יָמא ִלְסַטר ִמְזָרח ַההוא ִפְתָחא ָאת ַחד, ִּפְתָחא ֲחָדא ְרׁשִ ּוֵביה ַקְייָמא ּבְ ּ ּ ת ְּוַההוא ָא, ּּ
ַהאי ִפְתָחא', ִּאיהו א ִּפְתָחא ָדא ָנִהיר ְוָנִציץ ִמְנִציצו ִעָלָאה. ְּוָדא ָנִציץ ְוָסִליק ְוָנִחית ּבְ ּ ּ ּ .

ַגֵויה)א ולהיט''ס(ְּוַהאי ָאת ָנִציץ וָבִליט  א ְוַסְלָקא, ּ ּבְ ַההוא , ְּוִאיִהי ַנְחּתָ ים ּבְ ְּוִאְתְרׁשִ
  .ִּפְתָחא

  ]ב''ב ע''דף רי -' בזוהר חלק [

ְנָייָנא יָמא ִלְסָטר ָצפֹון, ִּפְתָחא ּתִ ּוֵביה ַקְייָמא ָאת ַחד, ְרׁשִ ּ ב ''דף רי(. 'ְוִאיִהי ָאת ד, ּ

א, ְּוָדא ַקְייָמא ְוָנְצָצא )ב''ע ַההוא ִפְתָחא, ַּסְלָקא ְוַנְחּתָ ְּוָלֲהָטא ּבְ ְנִציצו. ּ , ְּלִזְמִנין ָנִציץ ּבִ
ּוְלִזְמִנין ִאְתָטַמר ַההוא ְנהֹו ִקיוָמא , ְּוַעל ָדא. ְוָלא ָנִהיר, ָראּ ָּאת ָדא ָלא ַקְייָמא ּבְ ּּ

ִדיר ַההוא ִפְתָחא, ּתָ ים ּבְ ְּוָאת ָדא ִאְתְרׁשִ ּ ּ.  

ִליָתָאה ִּאיהו ִפְתָחא ְדַקְייָמא ִלְסַטר ַמֲעָרב, ִּפְתָחא ּתְ ּ ּוֵביה ַקְייָמא ָאת ַחד, ּּ ּ ּ ,
ַההוא ִפְת ים ְוִאְתְנִהיר ּבְ ְּדִאְתְרׁשִ ּ ַההוא ', ְּוָדא ִאיהו ָאת נ. ָחאּ ְנִציצו ּבְ ְּוַהאי ָאת ָנִציץ ּבִ ּ

  .ִּפְתָחא



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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ָּדא ִאיהו ִפְתָחא ְדַקְייָמא ִלְסַטר ָדרֹום, ִּפְתָחא ְרִביָעָאה ּ ּ ּּ ימו ְדָחד , ּ ּוֵביה ַקְייָמא ְרׁשִ ּ ּ ּּ
ָאה ְזִעיָרא ּתָ ע ַאְתָוון ', ת יְוָדא ִאיִהי ָא, ְּדִאְתָחֵזי ְוָלא ִאְתָחֵזי, ְּנקוָדה ּתַ ְּוִאֵלין ַאְרּבַ

ע ִסְטִרין ַההוא ָרִקיַע)א נציצין''נ(, ְלַאְרּבַ ִאיּנון ִפְתִחין, ּ ָנְצִצין ּבְ ּּבְ ּ.  

יִמין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ַהאי ָרִקיַע ְרׁשִ ְייהו)סטרין' א לד''ד(, ּבְ ִכְתִרין ַעל ֵריׁשַ ְּוִאיּנון . ּ ּבְ
ִרין וְתֵרין ַאְתָוון ִכְתִרין, ֶּעׂשְ י ֵחיָוון. ִּמְתַעְטָרן ּבְ ּבֵ , ְּרִקיָעא ָדא ָנִטיל ְוָסֲחָרא ַעל ּגַ

ימו ְדַאְתָוון ְרׁשִ ּּבִ ן ְדִיחוָדא, ּ ּבָ ָּרָזא ְדחוׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדֵצרוָפא ֲחָדא ְוִאיּנון, ּ ּּבְ ּ ז ''ח ג''ט ב''א: ּ
  .ו''ד

ַההוא ָרִקיַע ִּאֵלין ַאְתָוון ָסֲחָרן ּבְ ָרָזא ְדַאְת, ּ ין )דרתיכי(, ָוון ַאֲחָרִניןּּבְ ּ ִעָלִאין ַקִדיׁשִ ּ
ּוְכֵדין ִאְתַחְזָיין , ָּסֲחִרין ְלַההוא ָרִקיַע,  ְסִתיִמין)א עלאין''ס(ְּוִאיּנון ַאְתָוון ַאֲחָרִנין . ְסִתיִמין

ִגְלּגוָלא ִּאֵלין ַאְתָוון ּבְ ּ ְדִאיּנון א)א דהאי רקיעא''ס(, ּ ַה, ח''ט ב''ּ יִמין ּבְ   .אי ְרִקיָעאּוְרׁשִ

ֲעָתא ְדִאְתְנִהיר ַהאי ְרִקיָעא ׁשַ ין, ּּבְ ָמָהן ַקִדיׁשִ ע ָרִזין ִדׁשְ יה ַאְרּבַ ִּאְתָנֲהָרן ּבֵ ּ ְּוִאיּנון , ּ
ִביִלין ֵצרוִפין ִדְתָלִתין וְתֵרין ׁשְ ִּצרוָפא ּבְ ּ ּ ֵדין ָנִחית ַטָלא ֵמַהאי ְרִקיָעא. ּ ִאיּנון ַאְתָוון , ּּכְ ּּבְ

ָמ ְּדָרָזא ִדׁשְ אּ ל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּא ַקִדיׁשָ ָזנו ּכָ ְּוִאּתְ ין, ּ יְרָיין ַקִדיׁשִ ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין וַמׁשִ ּ ּּ ,
ֶחְדָוה ְלהו ּבְ ְּוַנְטֵלי ּכֻ ּ.  

ְלָייא ֲעָתא ְדִדיָנא ּתַ ׁשַ ִּאֵלין ַאְתָוון ִאְתְטָמרו, ּּבְ ִניזו ד, ּ . ו''ח ז''ְּוִאיּנון ט', ּגֹו ד' ְּוִאְתּגְ
ׁשַ ִניזו ְוִאְתָטָמרוּבְ ֲּעָתא ְדִאֵלין ִאְתּגְ ּ ַער, ּּ ֵדין ָקָלא ִדְסָטר ָצפֹון ִאּתְ ְּוַיְדֵעי ְדִדיָנא , ּּכְ

ְרָייא ַעל ָעְלָמא ְווָנא ֲחָדא. ׁשַ ים ּגַ ְווִנין, ּוְבַהאי ְרִקיָעא ִאְתְרׁשִ ל ּגַ   .ְּדָכִליל ּכָ

ְטָרא ְדִמְזָרח ד ָנִטיל ַהאי ְרִקיָעא ִמּסִ ין ְדָקָאְמָרןִא, ּּכַ ע ֵריׁשִ ּיּנון ַאְרּבַ ע , ּ ַאְרּבַ  )אנפין(ּבְ
ַמְטָלִנין, ַאְתָוון ְלהו ּבְ ַּנְטִלין ּכֻ ְסִליקו ְלֵעיָלא, ּ ְּוַסְלֵקי ּבִ ְּוַכד ִאיּנון ַנְטִלין ְוַסְלִקין . ּ ּ

ְלַקת, ְּלֵעיָלא ְלַקת ַמאן ְדִאְסּתַ ִּאְסּתַ ִלימוְּוַאְתָוון ִאְתַהְדרו ְוִאְתַחְזָיי. ּּ ׁשְ ָרָזא , ּן ּבִ ּבְ
ְנִהירו, ְּוִאְתְרָקם ַההוא ְרִקיָעא, ו''ז ד''ח ג''ט ב''א, ַקְדָמָאה ֵדין ִאְתְנִהיר ּבִ   .ּּכְ

ִמְלַקְדִמין ִאֵלין ַאְתָוון, ְּוַכד ַהאי ְרִקיָעא ִאְתְנִהיר ּכְ ֲאֵגי ְלִמְטַרף , ּּבְ ּּכוְלהו ִאְתֲהָדרו ְוׁשָ ּ ּּ
ַּטְרָפא וְמזֹוָנא ֲאֵגי ְוַסְלִקין ָקָלאּכֵ. ּ ּיָון ְדִאיּנון ׁשָ ּ ַמע ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּתְ ַּההוא ָקָלא ִאׁשְ ּ ּ ,

ן ְרָכאן ְוִקדוׁשָ ּוְכֵדין ַנְטָלא ּבִ ּ   .ַּמאן ְדַנְטָלא, ּּ

ָלן ְלּגְ ְּוַקְייָמן ִאיּנון ַאְתָוון ִלְסַטר ָדרֹו, ְּוָסֲחָרן ַההוא ְרִקיָעא, ָּסֲחָרן ַאְתָוון וִמְתּגַ יָון . םּ ּכֵ
ְּדַקְייִמין ִאיּנון ַאְתָוון ִלְסַטר ָדרֹום ּ ְנִציצו ְוָלֲהִטין, ּ ַּסְלִקין ְוַנְצָצן ּבִ ֶאְמָצִעיָתא . ּ ֵדין ּבְ ּכְ

ְּדַההוא ְרִקיָעא ים, ּ ימו ַחד ִאְתְרׁשִ ימו ִאיהו ָאת ַחד, ְּרׁשִ ְּוַההוא ְרׁשִ ּ יָון ְדָאת . 'ְּוִאיהו י, ּ ּּכֵ
ים ְו ֵדין ָלֲהִטין ֲאַבְתֵריה, ִאְתַחְזָייאָּדא ִאְתְרׁשִ ַלת ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ּּכְ   .ה''ְּוִאיּנון הו, ּתְ

ֶאְמִצעו ְדַהאי ְרִקיָעא ִּאֵלין ַאְתָוון ְמַנְצָצן ּבְ ּ ין, ּ ְתֵליַסר , ַּסְלִקין ְוַנְחּתִ א ''נ(ְמַלֲהִטין ּבִ

ֵליַסר ִז.  ַלֲהִטין)בתריסר ֵדין ְלָבַתר ְדִאֵלין ּתְ ּּכְ א, ְמִנין ְמַלֲהָטןּ א ַמאן ְדַנְחּתָ , ַּנְחּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1580דף [ -ּ

ִאיּנון ַאְתָוון ִליַלת ּבְ הו, ְּוִאְתּכְ ְּוִאְתַעְטַרת ּבְ ֵדין. ְוָלא ִאְתְייָדַעת, ּ ְלהו ַחָייִלין, ּכְ ּּכֻ ּ ְּוֻכְלהו , ּ ּ
יְרָיין ֵחידו, ַמׁשִ ָחן. ּּבְ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ְּוַסְלִקין ׁשִ ּ.  

  ]א''ג ע''דף רי -' בזוהר חלק [

ְנָיינות ְּרִקיָעא ָדא ַנְטָלא ּתִ ָלא, ּ ְלּגְ ְּוִאיּנון ַאְתָוון ַקְדָמֵאי ְדָקָאְמָרן, ְּוָסֲחָרא וִמְתּגַ ּ ,
ְּדִאיּנון א ִאיּנון ַאְתָוון ִעָלִאין, ח''ט ב''ּ ִלילו ּבְ ְלהו ִאְתּכְ ּּכֻ ּּ ּ א , ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ּ
ָמא , ָעאְּוָסֲחָרן ַההוא ְרִקי, ְּדָקָאְמָרן ֶאְמָצִעיָתא ָרָזא ִדׁשְ ְּוַקְייִמין ִאיּנון ַאְתָוון ַדֲהוֹו ּבְ ּ ּ
א ימו ִלְסַטר ָצפֹון, ַּקִדיׁשָ ְלהו ִאְתְרׁשִ ּּכֻ ּ ימו, ּ ימו ְוָלא ִאְתְרׁשִ ְּוִאְתְרׁשִ ל . ּ ּכַ ֵּלית ַמאן ְדִיְסּתָ

ַההוא ִסְטָרא ְלהו ִאְתַחְפָיין, ּּבְ ּּכֻ ַקל ְנִעימ, ּ בֹוד ְיָיְוַאְמֵרי ּבְ רוך ּכְ ְו ּבָ ּ קֹומֹו' ּ ִּאְתַחְפָיין . ִמּמְ
ְטָרא ְדָצפֹון  ל ִסְטִרין ְוַאְמִרין )א דאנפין''ס) (א''ג ע''דף רי(ִּמּסִ ּ ְוָאְמִרין ָדא ִאְתַחְפָיין ִמּכָ ּ

  .ָּדא

ִמְלַקְדִמין ְּרִקיָעא ָדא ָסֲחָרא ּכְ ְטָרא ְלִסְטָרא, ּ ָלא ִמּסִ ְלּגְ ֵדין ָק. ְוִאְתּגַ ּל ְנִעימו ּכְ
ִסְטָרא ָדא יִאין ּבְ יְרָיין ַסּגִ ְּדַמׁשִ ִסְטָרא ָדא, ּ יִאין ּבְ יְרָיין ַסּגִ ְּוָקל ְנִעימו ְדַמׁשִ ּ ' ְוֵכן ְלד, ּ

ְנִהירו ַאֲחָרא. ִסְטִרין ֲעָתא ַההוא ְרִקיָעא ִאְתְנִהיר ּבִ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ה ְדֲהָוה, ּ ּמָ יר ִמּכְ , ַּיּתִ
ְנִהירו ּבְ ְּוַקְייָמא ּבִ ְווִנין, ָגֶוון ַאֲחָראּ ָכל ּגַ ִליָלא ּבְ   .ּכְ

ְּוִאֵלין ַאְתָוון ְדָקָאְמָרן ַההוא ְרִקיָעא, ּ ַּסְלִקין ְלֵעיָלא ּבְ ּ ִלין ְלָאת ַחד ְדִאיִהי , ּ ּוְמַקּבְ ּ
ָמא ָדא, ִּעָלָאה ׁשְ ָרא ּבִ ְּדָקא ִמְתַחּבְ ְּדִאֵלין ַאְתָוון, ּ ב ְדִאֵלין . ּ ִגין ְדַאף ַעל ּגַ ּּבְ ּ ַאְתָוון ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ א, ּ ִליל ְלַתּתָ ָמא ְדִאְתּכְ ַּהאי ִאיהו ׁשְ ִליל ְלֵעיָלא, ּ ִגין ְדָרָזא ָדא ִאְתּכְ ּּבְ ּ ּ ,
א ִליל ְלַתּתָ א, ְוִאְתּכְ ִליל ְלַתּתָ ָלה ְלָאת ַחד , ְוַכד ִאְתּכְ ִּאֵלין ַאְתָוון ַסְלִקין ְלַקּבְ ּ  )ד''א יו''ד(ּ

ְּדָהא ֵמַההוא ָאת ִא אּ ָזנו ִאֵלין ַאְתָוון ְלַתּתָ ּּתְ ְּוַההוא ָאת ִאיהו ו, ּ רו ִאֵלין . 'ּ ְּוָנִחית ְוִאְתֲחּבְ ּ
ַההוא ָאת. ַאְתָוון ִעטוָרא ֲחָדא, ּּבְ ְלהו ּבְ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּ ִלים, ּּ ָמא ׁשְ   .ְוִאְתָעִביד ׁשְ

א ִלים, ְלַתּתָ ִלים ְוָלא ׁשְ ָמא ׁשְ ֲחֵמׁש ַאְתָו. ׁשְ ִלים ּבַ ָמא ׁשְ א ולא שלים דתשע ''ד(ון ׁשְ

ְרִמיזו. ד'' ַוְידֹוָ)ב''ו ע''רכ(, ּ ִאיהו)שמא שלים בחמש אתוון, אתוון א ּבִ ָּרָזא ְדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ .
ע ַאְתָוון ְתׁשַ ִלים ּבִ ָמא ׁשְ ִלים ִמּכָֹלא. ד ֱאלִהים''ִּאיּנון ְידֹוָ, ׁשְ ָמא ׁשְ ָּדא ִאיהו ׁשְ ּ ָמא . ּ ׁשְ

ְרִמיזו ַּאֲחָרא ִאיהו ּבִ ְדָקָאְמָרן, ּ ָחֵמׁש ּכִ ִלים . ְּוִאיהו ּבְ ֲּאָבל ָדא ִאיהו ׁשְ  )ב''ה ע''בראשית מ(ּ
ֹכָלא   .ּּבְ

ָרן ִאֵלין ַאְתָוון יָון ְדִמְתַחּבְ ּּכֵ ְתָלִתין וְתֵרין ְנהֹוִרין, ּ ַּההוא ְרִקיָעא ַאְנִהיר ּבִ ֵדין ּכָֹלא , ּּ ּּכְ
ֶחְדָווה ָרָזא ֲח, ִּאיהו ּבְ אּּכָֹלא ָקִאים ּבְ ל ִאיּנון ְרִתיִכין. ָּדא ֵעיָלא ְוַתּתָ ְּוָכל ִאיּנון , ּּכָ

יְרָיין ִלימו, ַמׁשִ ָרָזא ִדׁשְ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ ּ ּ ָנן ַעל ַאְתַרְייהו. ּ ין ְמַתּקְ ְּוָכל ַדְרּגִ ל ַחד ְוַחד , ּ ּכָ
ְדָקא ֵיאֹות   .ּכְ
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ַהאי ְרִקיָעא ָקִאים ִלְסַטר ָצפֹון ְלהֹוָבא ָנִה, ּבְ ִדיר, ירַחד ׁשַ ִכיך ּתָ ְְדָלא ׁשָ ְּוִאיהו , ּ
ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ים ּבְ ָמָהן, ִלָיִמין, ָרׁשִ ר ׁשְ ָמָהן, ְּוִאיּנון ֶעׂשֶ ְבִעין ׁשְ ְּוֻכְלהו , ְּוַסְלִקין ְלׁשִ ּ
ַהאי ְרִקיָעא יִמין ּבְ ֲחָדא, ְרׁשִ ְלהו ּכַ ְּוַנֲהִרין ּכֻ ּ.  

ל ִאיּנון ְר, ְמַהאי ְרִקיָעא אַּנְטִלין ּכָ ה, ִּקיִעין ִדְלַתּתָ ְּדִלְסַטר ְקדוּשָׁ ַּעד ְדָמטו ְלִאיּנון , ּ ּ ּ
ְּוִאֵלין ִאְקרון ְיִריעֹות ִעִזים, ְּרִקיִעין ַאֲחָרִנין ְדִלְסַטר ַאֲחָרא ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ַוַיַעׂש , ּ ּּכְ
ן ּכָ ׁשְ   .ְּיִריעֹות ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל ַהּמִ

ִגין ְדִאית ְיִריעֹות ְוִאית ְי ן, ִריעֹותּּבְ ּכָ ׁשְ ִּאיּנון ְיִריעֹות ְדִאְקרון ְרִקיֵעי , ְיִריעֹות ַהּמִ ּ ּ
א ָנא ַקִדיׁשָ ּכְ ֵּחיָוון ְדַמׁשְ ּ ַאֲחָרִנין ְדִסְטָרא )א יריעות''ד(ִּאיּנון ְרִקיִעין . ְּיִריעֹות ִעִזים. ּ

ין. ַאֲחָרא יִכין ְדרוִחין ַקִדיׁשִ ָרָזא ִדְרּתִ ִּאֵלין ְרִקיִעין ּבְ ּ ּ ּ ּ ְוִאֵלין ְרִקיִעין ִדְלַבר.ּ ְּדַקְייִמין , ּ
ִמִלין ְדָעְלָמא ּּבְ ין, ּ ְּוִאיּנון ִסְטִרין ְדִתיוְבּתִ ּ ְּועֹוָבִדין ְדגוָפא, ּּ ְּוִאֵלין ַחְפָיין ַעל ִאיּנון . ּ ּ

ְקִליָפה ַעל מֹוָחא, ְּרִקיִעין ִדְלגֹו ְּרִקיִעין ִדְלגֹו ִאיּנון ַההוא ְקִליׁשו. ּכִ ּ ּ ְּדַקְי, ּ יָמא ַעל ּ
ַמִים ַלְיָי, מֹוָחא ְּוִאֵלין ִאְקרון ׁשָ א. 'ּ ָמא ֲחָדא ָדא ִדְלַתּתָ ִּלׁשְ ּ.  

ְּוִאיּנון ְרִקיִעין ְפִניָמִאין, ְּרִקיִעין ַאֲחָרִנין ְלֵעיָלא ְּדִאְקרון ְרִקיֵעי ַהַחיֹות, ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ָּרָזא ִדׁשְ ָרָזא ְדֵחיָוון ַרְבְרָב, ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ָרִזין ְדַאְתָוון , ּן ִעָלִאיןּּבְ ּ א רזין ''ס(ּ

ָרֵזי ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִעָלִאין)עלאין ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ּּבְ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ יִמין, ּ ָקן ְרׁשִ ְּדַנְפֵקי , ְמַחּקְ
ִמיָנָאה י ֵחיָו. ִּמּגֹו ְרִקיָעא ִעָלָאה ּתְ ּבֵ ְּדִאיהו ָרִקיַע ְדַעל ּגַ ּ ְּוַהאי ִאיהו ְדֵלית , ּון ִעָלִאיןּ ּ

ֵּליה ֵחיזו ון, ַּהאי ִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז. ּ יה ּגֹוָ   .ֵּלית ּבֵ

יה ַנְפֵקי ְווִנין ִמּנֵ ל ּגַ ון. ּּכָ יה ֵלית ּגֹוָ ַּהאי ִאיהו ְדַאִפיק , ְוָלא ִאְתַגְלָייא, ָלא ִאְתָחֵזי, ּּבֵ ּ ּ
ל ְנהֹוִרין יה ָלא ִאְתָחֵזי. ּכָ ְְוָלא ָחׁשוך, ִּהירוָלא ְנ, ּּבֵ ַלל, ּ ון ּכְ ָמִתין , ְוָלא ּגֹוָ ר ִנׁשְ ּבַ
ְּדַצִדיַקָייא ּ ָאה, ּ ּתָ ַתר ּכֹוָתָלא, ְּדָחָמאן ִמּגֹו ְרִקיָעא ּתַ ִמּבָ ְּנִהירו ְדַאִפיק ְוָנִהיר ַהאי , ּכְ ּ ּ

ְּוַההוא ְנִהירו ְדָלא ָפַסק, ְּרִקיָעא ִעָלָאה ּ ּ ֵּלית ַמאן ְדֵיַדע ֵליה, ּ יהֵל, ּ ּית ַמאן ְדָקִאים ּבֵ ּ.  

  ]ב''ג ע''דף רי -' בזוהר חלק [

חֹות ָדא ַמִים ְוִאֵלין , ִּמּתְ ָמא ָדא ִאְקֵרי ׁשָ ׁשְ ִלילו ּבִ ל ִאיּנון ְרִקיִעין ִאְתּכְ ּּכָ ּ ּ א שמא ''ד(ּ

הֹון)ב''ו ע''תקון קט( )קדישא ָמא ִעָלָאה ִאְקֵרי ּבְ ַמִים ִאיּנון ִדׁשְ ּ ִאְקרון ַהּשָׁ ּ ּ ָמא ִאי, ּ ּּנון ִדׁשְ ּ
הֹון א ִאְתֲעָטר ּבְ ַּקִדיׁשָ ִתיב. ּ ַמִים ַלְיָי)תהלים קטו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ַמִים ׁשָ ִניזו ',  ַהּשָׁ ְּלַההוא ּגְ ּ

ִּדְרִקיָעא ִעָלָאה   .ָּעַלְייהו )ב''ג ע''דף רי(ְּדָקִאים , ּ

א ָמא ַקִדיׁשָ ּ ְדקוְד)א רזא דשמים קדישין''נ(, ַּעד ָהָכא ֶרֶמז ִלׁשְ ִריך הוא ִאְקֵרי ּ א ּבְ ּׁשָ ְ

ָמָהן ׁשְ אן וְלָהְלָאה. ּבִ ָסְכְלָתנו, ִּמּכָ ים ּבְ ָלל, ֵּלית ַחּכִ ָקא ּכְ ְּדָיִכיל ְלִמְנַדע וְלִאְתַדּבְ ּ ּ ר . ּ ּבַ
ָלא ִקיוָמא ְּנִהירו ַחד ְזֵעיר ּבְ יה)א קיומא דכלא''נ(, ּ ָבא ּבֵ ָאה חוָלֵקיה ַמאן . ּ ְלִאְתַייּשְׁ ַּזּכָ ּ

ָרִזין ְדָמאִריה, ְוָנַפקְּדָעאל  ָלא ּבְ ּכְ ְּוָיַדע ְלִאְסּתַ יה, ּ ָקא ּבֵ ּוְלִאְתַדּבְ ּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1582דף [ -ּ

ָמאֵריה ָקא ּבְ ר ָנׁש ְלִאְתַדּבְ ָרִזין ִאֵלין ָיִכיל ּבַ ּּבְ ּ ָרָזא ִעָלָאה, ּ ִלימו ְדָחְכָמה ּבְ ְּלִמְנַדע ׁשְ ּ ּ ּ ,
ְצלֹוָתא ד ָפַלח ְלָמאֵריה ּבִ ּּכַ ְרעוָתא, ּ ִכוון, ּּבִ ּּבְ אּ א,  ִלּבָ ַגַחְלּתָ נוָרא ּבְ ק ְרעוֵתיה ּכְ ַּאְדּבַ ּ ּ ,

ה ִאין ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּתָ ְּלַייֵחָדא ִאיּנון ְרִקיִעין ּתַ ּ ּ ָאה, ּ ּתָ ָמא ֲחָדא ּתַ ׁשְ . ְלַאְעְטָרא לֹון ּבִ
ן וְלָהְלָאה ְלַייֲחָדא ִאיּנון ְרִקיִעין ִעָלִאין ְפִניָמִאין ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ּ ְל, ּ ַההוא , ּהו ַחדְּלֶמהֵוי ּכֻ ּּבְ

ּ ְדַקְייָמא ָעַלְייהו)א''ט ע''רל(ְּרִקיָעא ִעָלָאה  ּּ.  

ן ְפָווֵתיה ְמַרְחׁשָ ּוְבעֹוד ְדפוֵמיה ְוׂשִ ּ ּ ּ יה ְיַכֵוון, ּ ִּלּבֵ ַלק ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּוְרעוֵתיה ִיְסּתָ ּ ּ ּ ּ ,
ָרָזא ְדָרִזין ְּלַייֲחָדא ּכָֹלא ּבְ ִקיעו ְדָכל, ּ ן ּתְ ְּדַתּמָ ּ ֵאין ּ ָרָזא ְדַקְייָמא ּבְ ִבין ּבְ ּ ְרעוִתין וַמֲחׁשָ ּ ּ ּ

ָכל ְצלֹוָתא וְצלֹוָתא, סֹוף ַהאי ּבְ ּוְלַכְווָנא ּבְ ּ ל יֹומֹוי, ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא ְלַאְעְטָרא ּכָ , ּבְ
פוְלָחִניה ָרָזא ְדיֹוִמין ִעָלִאין ּבְ ּּבְ ּ ּּ.  

ֵוי ְרעוֵתיה ֵליְלָיא ְיׁשַ ּּבְ ּ ְּדָהא ִאְתְפַט, ּ יה, ּר ֵמָעְלָמא ָדאּ ָמֵתיה ַנְפַקת ִמּנֵ ְּוִנׁשְ ְּוִיֲהָדר , ּ
ָּלה ְלָמאֵרי ְדֹכָלא ּ ִגין ְדָכל ֵליְלָיא ְוֵליְלָיא, ּ לאכללא בגווה , א ההיא נקודה קיימא''ס(, ּּבְ

  .)אינון נשמתין דצדיקייא

א יֵמי ִלּבָ ָּרָזא ְדָרִזין ְלִמְנַדע ְלִאיּנון ַחּכִ ּ ָאהְּרִקיָעא ָדא ּתַ. ּ ָרָזא ְדַהִהיא ְנקוָדה , ּתָ ּּבְ ּ
ָמה ְדַאָמָרן, ַּקְייָמא ִליל ֵמֵעיָלא . ּּכְ ַּההוא ְרִקיָעא ִאיהו ּכָ ּ א)ב''ג ע''ויצא קנ(ּ ּתָ , ּ וִמּתַ

ָרָגא ְדַסְלָקא ְנהֹוָרא אוָכָמא ַהאי ׁשְ א ּכְ ִּויסֹוָדא ִדיֵליה ְלַתּתָ ּ ּ  )א''א ע''בראשית נ(, ּּ
ְנה א, ֹּוָרא ִחָווָראְלִאְתַאֲחָדא ּבִ ִּויסֹוָדא ִדיָלה ִאיהו ְלַתּתָ ּ ָחא, ּ ִמׁשְ ַהִהיא ְפִתיָלה ּבְ ּאוף . ּּבְ

א ִליַלת ִמְלֵעיָלא. ַּהִהיא ְנקוָדה, ָהִכי ְלַתּתָ יָמָמא ִאְתּכְ ּּבִ א, ּ ּתָ ִליַלת ִמּתַ , ּוְבֵליְלָיא ִאְתּכְ
ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ִאיּנון ִנׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ְלהו, ְּדָעְלָמאְּוָכל ִמִלין  ָּאַהְדרו ּכֻ א, ּּ ָרׁשָ יה, ְלִעָקָרא ִויסֹוָדא ְוׁשָ ְּדַנְפקו ִמּנֵ ּ ה . ּ ְוַכּמָ
ל ַחד ְוַחד ַמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה ֵּליָלָוון ְזִמיִנין ְלַנְטָלא ּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  ַאף )תהלים טז(ּכְ

רוִני ִכְליֹוָתי ָט. ֵּלילֹות ִיּסְ א ַאְזַלת ְוׁשָ ְּוָתַבת ְלַההוא ִעָקָרא ְדִאְתָחֵזי ָלה, אתַנְפׁשָ ּ ּּגוָפא . ּ
ַאְבָנא ִכיך ּכְ ְּוַאְהָדר ְלַההוא ֲאָתר ְדִאְתָחֵזי ֵליה, ְָקִאים ׁשָ ּ ֵרי ֲעלֹוי, ּ ב , ְלִמׁשְ ך ּתָ ְוְבִגין ּכַ ּ

ּּגוָפא ְלִסְטֵריה א ְלִסְטָרה, ּ   .ְּוַנְפׁשָ

ֵרי ֲעלֹוי ָרָזא ְדִסְטָרא ַאֲח ּּגוָפא ׁשָ ֲאבו ְידֹוי, ָראּ ך ִאְסּתָ ּוְבִגין ּכַ . ּוָבֵעי ְלַאְסָחָאה לֹון, ְּ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא ב ְלַאְתֵריה, ּּכְ ֵליְלָיא ּכָֹלא ּתָ ְּדָהא ּבְ ָמֵתהֹון ְדַצִדיַקָייא ַסְלִקין , ּּ ְּוִנׁשְ ּ ּ ּ

ְּוִאְתַהְדָרן ְלַאְתַרְייהו ּ ַמה ְדִאְתַעְטַרת)בהו(ְּוִאְתַעְטַרת , ּ ִליַלת ִמָכל ִסְטִריןְוִאְת, ּ ֵדין , ּכְ ּכְ
ִריך הוא ְוִאְתַעָטר ִמּכָֹלא א ּבְ ַּסְלָקא ְיָקָרא ְדקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ְּ.  

ָמִתין ְדַצִדיַקָייא ְלָטָאן ְמָמָנן ְדִאְתְפָקדו ַעל ִאיּנון ִנׁשְ ֵליְלָיא ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ְּלַסְלָקא לֹון , ּּ
ן ַנְייָחא, ְּלֵעיָלא י ָמאֵריהֹון, ּוְלָקְרָבא לֹון ָקְרּבָ ל . ְלַגּבֵ ַּההוא ְמָמָנא ְדִאְתְפַקד ַעל ּכָ ּ ּ

יְרָיין ֵמיה ַרב ְמָמָנא'' סֹוִרָי)א''ד ע''א קנ''ג ע''רנ(, ִּאיּנון ַמׁשִ ְמָתא ַסְלָקא . ּא ׁשְ יָון ְדִנׁשְ ּּכֵ ּ
ָכל ִאיּנון ְרִקיִעין יה, ּּבְ ֵדין ְמָקְרִבין ָלה ְלַגּבֵ ּּכְ ָמה ְד, ּ ה ּכְ ְּוָאַרח ּבָ  )ישעיה יא(, ַאּתְ ָאַמרּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1583דף [ -ּ

ִיְרַאת ְיָי ָעְלָמא. 'ַוֲהִריחֹו ּבְ ד ּבְ יָחא ְלֶמְעּבַ א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ָמה ְדַזּמִ רו , ּּכְ ְּוַעל ְיֵדיה ַאְעּבָ ּ
ִפְקדֹוָנא ַעל ְיֵדיה ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ   .ְלִאְתָקְרָבא ְלָהְלָאה, ּ

ד ִאְתְקִריבו ְלַההוא ֲאָתר ָמִתין ּכַ ְּוֻכְלהו ִנׁשְ ּ ּ ּ ְדִאְתְקִריבוּ ן, ּ ּמָ ָּדא ִאיהו , ְּוִאְתָחזון ּתַ ּ
ַהִהיא ְנקוָדה, ָרָזא ִלילו ּבְ ָמִתין ִאְתּכְ ְלהו ִנׁשְ ּּכֻ ּ ּ ַמאן ְדָבַלע , ְוַנְטָלא לֹון ִזְמָנא ֲחָדא, ּ ּּכְ

ִליעו ְדִמָלה ּּבְ ּ ָרא, ּ ָתא ְדִמְתַעּבְ ִאּתְ ָרא ּכְ ּד ַהאי ְנקוָדה ּכַ. ָּרָזא ָדא ְלָמאֵרי ְמִדין. ְּוִאְתַעּבְ
ַרת ָרא, ִאְתַעּבְ ָתא ְדִמְתַעּבְ ִאּתְ ְמָתא ְמַהאי , ִּאְתֲהֵני ֵמַהִהיא ֲהָנאוָתא, ּּכְ ִליַלת ִנׁשְ ְּדִאְתּכְ

ִאיּנון עֹוָבִדין, ָעְלָמא יָמָמא, ּּבְ ה ּבִ ָדַלת ּבָ ּתַ ּוְבַהִהיא אֹוַרְייָתא ְדִאׁשְ ּ ּ ְּוַנְטָלא ַההוא ְרעו . ּ ּ
ֶחְדָוה,ְּדַהאי ָעְלָמא ּ וֵביה ִאְתֲהֵני ּבְ ל ִסְטִרין, ּ ִליַלת ִמּכָ   .ְוִאְתּכְ
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ִמְלַקְדִמין, ְּלָבַתר ַאִפיַקת לֹון ְלַבר ְּואֹוִליַדת לֹון ּכְ א , ּ ּתָ א ַהׁשְ ְמָתא ִאיִהי ַחְדּתָ ְוִנׁשְ
ִמְלַקְדִמין ָק)איכה ג(ְּוָרָזא ָדא , ּּכְ ים ַלּבְ ַמר. ִרים ֲחָדׁשִ ָמה ְדִאּתְ ים ַוַדאי ּכְ ֲּחָדׁשִ ַמה ַטַעם . ּ

ים )א''ד ע''דף רי( יב. ִּאיּנון ֲחָדׁשִ ִגין ָרָזא ִדְכּתִ ה ֱאמוָנֶתך, ּּבְ ַָרּבָ ה ַוַדאי. ּ ט ''בראשית י(, ַּרּבָ

ּוְלַאֲעָלא לֹון ְלַגָווה, ּ ְדַיְכָלא ְלַאְכְלָלא לֹון)ב''ע ּ ְּוַאִפיַקת לֹון ְוִאיּנון, ּ יןּ ְּוַעל ָדא .  ַחְדּתִ
יָמָמא ַּנְקָטא ַאֲחָרִנין ִמְלֵעיָלא ּבִ ָעְלָמא ֵדין. ּ ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּבְ ַּזּכָ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּּ ּ.  

א, ַּאְדָהִכי ָנָהר ְיָמָמא י ַאּבָ ְְנקום וְנַהך, ָאַמר ִרּבִ ּ ָּקמו ְוָאְזלו. ְונֹוֶדה ְלִרּבֹון ָעְלָמא, ּ ּ ,
יה,ְּוַצלו ּ וְלָבַתר ָאַהְדרו ַחְבַרָייא ְלַגּבֵ ּ ֲּאַמרו ֵליה, ּּ ֵרי, ּ ָבָחא, ַּמאן ְדׁשָ ָאה . ְּלַסֵיים ׁשְ ַזּכָ

אֹוְרָחא ָדא ּחוָלָקָנא ּבְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָכל ַהאי ָזִכיָנא ְלַאְעְטָרא ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ּ ָרִזין , ְּ ּבְ
  .ְּדָחְכְמָתא

א ְוָאַמר י ַאּבָ ִטים ְוגֹו)מות לזש(, ָּפַתח ִרּבִ ַצְלֵאל ֶאת ָהָארֹון ֲעֵצי ׁשִ ּ ַוַיַעׂש ּבְ , ָהָכא. 'ּ
א ִאָדָרא ַקִדיׁשָ ָנא ָהא אוְקמוָה ַחְבַרָייא ּבְ ּכְ ב ְדָכל ָרִזין ְדַמׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ּ ָהָכא ִאית . ּּ

ָלא ּכְ ה ָרִזין, ְלִאְסּתַ ַכּמָ ְּדָהא ָרָזא ָדא ִמְתַעְטָרא ּבְ ּ ָּארֹון ָדא ִאיהו ָרָזא . ָתאְלֵמיַלף ָחְכְמ, ּ ּ
ב ְכּתָ ּבִ ית לוִחין . ְלֵמיַעל ּתֹוָרה ׁשֶ ׁשִ יה ּבְ ִניז ּבֵ ְּוִאְתּגְ א ואתגניזן ביה שית לוחין ואינון ''ס(ּ

ֲחָדא. ְוָדא ִאְקֵרי ָארֹון,  ְמַסֲחִרין)שית מסחרין ית ְלֶמהֵוי ּכַ ד ָסֲחָרן ִאיּנון ׁשִ ֵדין ִאיהו , ּּכַ ּּכְ
יה ָרָזא ְדאֹוַרְייָתאּּגוָפא ַחד  ְּלַאֲעָלא ּבֵ ית ִסְטִרין ַוָארֹון, ּ ׁשִ   .ּבְ

ּלוִחין ִאיּנון ָחֵמׁש יה ָחֵמׁש ְסָפִרים, ּ ית, ְּוָעאִלין ּבֵ ְּוִאיּנון ָחֵמׁש ִאיּנון ׁשִ א , ּ ַחד ַדְרּגָ ּּבְ
ְגִניזו ה ּבִ ְּדָאִעיל ּבָ ּ ְּדִאְקֵרי ָרָזא ְדֹכָלא, ּ ּ ְּוַהאי ִאיהו ָרָזא ִד, ּ ד ָעאל ָדא. ְבִריתּ ּגֹו , ּּכַ
ִּאיּנון ָחֵמׁש לוִחין ֵדין ַקְייָמא ֲארֹוָנא ְואֹוַרְייָתא, ּ ין, ּּכְ ע ַדְרּגִ ָרָזא ִדְתׁשַ ּּבְ  )א''ג ע''רי(, ּ

ָמָהן ֵרין ׁשְ ְּדִאיּנון ּתְ ּוְלָבַתר ַקְייָמא לוָחא ֲחָדא. ם''ה ֱאלִהי''ְיהֹוָ, ּ ָרָזא ִעיָלָאה ְדַחְפָיא , ּּ
ְגִניזוַעל ֹכ ָּלא ְוַההוא ֲהֵוי ָרָזא ְדַההוא ְרִקיָעא ְדַסָחָרא ְוַחֵפי ַעל ּכָֹלא ְוֻכְלהו ַקְייֵמי ּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ.  

ָלא ּכְ ּוְלִמְנַדע ָרִזין ַדֲארֹוָנא, ָהָכא ִאית ָלן ְלִאְסּתַ ּ ָּדא ָלֳקֵבל , ִאית ָארֹון ְוִאית ָארֹון, ּ
ֶלך ְוגֹו ַהּכֹל )שמואל ב כד(, ָּפַתח ְוָאַמר. ָּדא ֶלך ַלּמֶ ְָנַתן ֲאַרְוָנה ַהּמֶ ְְוִכי ֲאַרְוָנה ֶמֶלך . 'ְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1584דף [ -ּ

ב ְדַחְבַרָייא אוְקמוָה ֲּהָוה ְוַאף ַעל ּגַ ּ ֶּאָלא ָדִוד, ּּ יה , ּ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ה )שמואל ב ה(ּ ל ַמּכֵ  ּכָ
ּנֹור ְוגֹו ּצִ ע ּבַ ְּיבוִסי ְוִיּגַ ַל ם' ּ ִפיס ִלְירוׁשָ ְּוִאיהו ָנַטל ְוּתָ ּוִמִד, ּ ֲאַמאי ָקָנה , ּיֵדיה ֲהָוהּ

ַכְסָפא ַלם ִדיֵדיה ְדָדִוד. ּּבְ ב ַדֲהַוות ְירוׁשָ יָמא ַאף ַעל ּגַ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ּ יה , ּ ַּההוא ֲאָתר ַאֲחַסְנּתֵ ּ
ָנבֹות ַהִיְזְרֵעאִלי, ַּדֲאַרְוָנה ֲהָוה ָמה ְדֲהָוה ּבְ ּּכְ ִליט ַאְחָאב, ּ ב ְדׁשַ ְּדַאף ַעל ּגַ ּ א, ּ  ,ַוֲהָוה ַמְלּכָ

ֶרם ע ְלָנבֹות ַההוא ּכֶ ִּאְצְטִריך ְלִמְתּבַ ּאוף ָהִכי ָדִוד, ְ ּ.  

א ֲהָוה ֶּאָלא ַוַדאי ֲאַרְוָנה ַמְלּכָ ְרׁשוֵתיה ֲהָוה, ּ ְּוַההוא ֲאָתר ּבִ ּ ִליט ֲעלֹוי, ּ ְוַכד , ַּוֲהָוה ׁשַ
חֹות ְיֵדיה ְסִגיאות ָדָמא, ָּמָטא ִזְמָנא ְלָנְפָקא ִמּתְ ָּלא ָנִפיק ֶאָלא ּבִ ּ ָרֵאלּ ִיׂשְ .  ְוָקטֹוָלא ּבְ

ָלא ַעל ַההוא ֲאָתר ְּלָבַתר ָקִאים ַההוא ַמְלָאָכא ְמַחּבְ ד ֲהָוה ָקִטיל, ּ ן ּכַ ְוָקִאים , ְוַתּמָ
ַההוא ֲאָתר ׁש ֵחיֵליה, ָלא ֲהָוה ָיִכיל, ּּבְ   .ְּוָתׁשַ

יה ִיְצָחק ֲהָוה, ְּוַההוא ֲאָתר ֲּאָתר ְדִאְתֲעַקד ּבֵ ָנה ַא, ּ ן ּבָ ָחאְּדַתּמָ ְוָעַקד , ְבָרָהם ַמְדּבְ
ֵריה ֵּליה ְלִיְצָחק ּבְ ִריך הוא ַההוא ֲאָתר. ּ א ּבְ יָון ְדָחָמא קוְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ֲהָדא , ִאְתְמֵלי ַרֲחִמין, ְּ

ֵחם ְוגֹו'  ָרָאה ְיָי)דברי הימים א כא(, ּהוא ִדְכִתיב ָחָמא ֲעֵקיַדת ִיְצָחק . 'ַּמהו ָרָאה ְיָי. 'ַּוִיּנָ
ַההוא ֲאָת ְּוָתב ְוִריַחם ֲעַלְייהו ִמַיד, רּּבְ ּ.  

ה ְוגֹו ִחית ַרב ַעּתָ ׁשְ ְלַאך ַהּמַ ְַויֹאֶמר ַלּמַ ָּהא אוְקמוָה. ַּמהו ַרב. 'ּ ֶּאָלא ָהִכי . טֹול ָהַרב, ּ
ִתיב ָהָכא ַרב, ּהוא ָהר ַהֶזה)דברים א(, ּוְכִתיב ָהָתם, ּכְ ֶבת ּבָ ּאוף ָהִכי ָנֵמי . ּ ַרב ָלֶכם ׁשֶ
חֹות ְיָדךְַרב ָלך, ַרב חֹות ְיָדך, ְ ְלֶמֱהֵוי ַהאי ֲאָתר ּתְ יִאין ֲהָוה ּתְ ִנין ַסּגִ אן וְלָהְלָאה , ְׁשְ ִּמּכָ
ל ָדא . ָּאֲהַדר ַאְתָרא ְלָמאֵריה, ַרב חֹות ְיֵדיה)בדמא(ְּוִעם ּכָ מֹוָתא וָממֹוָנא ָנַפק ִמּתְ ּ ּבְ ּ.  

ִתיב ֲאַרְוָנה וְכ. ֲאַמאי ִאְקֵרי ֲאַרְוָנה ֶּאָלא ּכְ חֹות . ִתיב ָאְרָנןּ עֹוד ְדַההוא ֲאָתר ֲהָוה ּתְ ּּבְ ּ
יר. ִּאְקֵרי ֲאַרְוָנה ֲארֹון ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּיֵדיה יה ַאְתָוון ַיּתִ ְּוַעל ְדִאּתֹוָספו ּבֵ ּ ָהִכי , ּ

ֶסֶפת ְּוַההוא ּתֹו, ָּרָזא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְלִאּתֹוְסָפא ְלַההוא ַרע ַעִין)ב''ד ע''קס(ְִאְצְטִריך 
יה ִריעוָתא ְלַגּבֵ ִּאיהו ּגְ ּ ּ.  
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ְרִעין ֵליה ַאְתָוון ה ּגַ ְסַטר ְקדוּשָׁ ּּבִ ֵתיה, ּ ְּוִאּתֹוָסף ְקדוׁשָ יב. ּ  )מלכים א ז(, ְּוָדא ָרָזא ִדְכּתִ
ָקר ר ּבָ ֵני ָעׂשָ ַרע ֵמ. ַעל ׁשְ ַנִים )ב''ד ע''דף רי(ם ''ּגָ ִתיב ׁשְ ֵני,ְּדָלא ּכְ ּוְלִסְטָרא . ּ ֶאָלא ׁשְ

יב ַוַיַעׂש ְיִריעֹות ִעִזים ְלֹאֶהל ַעל , ּ ַאֲחָרא ַיֲהִבין ֵליה ּתֹוֶסֶפת ַאְתָוון)ב''ד ע''קס( ִּדְכּתִ ּ ּ
ֵרה ְיִריעֹות י ֶעׂשְ ּתֵ ן ֲעׁשְ ּכָ ׁשְ ִריעוָתא, ַהּמִ ּּתֹוֶסֶפת ַאְתָוון ְוִאיהו ּגְ ה. ּ ּוְבִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ִני , ּ ׁשְ

ירָע ר ְוָלא ַיּתִ ֵרה. ׂשָ י ֶעׂשְ ּתֵ יה. ְוָהָכא ֲעׁשְ ִריעו ְלַגּבֵ ְּוֹכָלא ִאיהו ּגְ ּ ּ ְּוָהִכי ִאְצְטִריך ְלַההוא , ּ ְ

ְגִריעו, ַרע ַעִין ְלָמא ֵעיֵניה ְוִאיהו ּבִ ְּלַאׁשְ ּ   )תוספת אתוון ולא כתיב ארון, כגוונא דא ארונה(. ּ

א ֲחֵזי ה ִאְקֵרי, ּתָ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ִריתּ ִרית.  ֲארֹון ַהּבְ ִּאְתָחֵזי ְלגוָפא , ְּוַההוא ֲארֹון ַהּבְ
יה ִדיוְקָנא ְדָאָדם ְּלֵמיַעל ּבֵ ּ ּ ין, ְּוַעל ָרָזא ָדא. ּּ ִּאיּנון ֲחִסיֵדי ַקִדיׁשִ ד ָהוֹו ִמְפְטֵרי ֵמַהאי , ּ ּכַ

ָארֹון, ָעְלָמא ּקַ. ָהוֹו ַאְעִלין לֹון ּבְ גוָפאְּדָהא ִסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ִמְתּתָ ְוָלאו ִאיִהי , ּן ּבְ
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ְכָלָלא ְדגוָפא ְדָאָדם ּּבִ ּ רון ּגוַפָייא ְלַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ּ ּוְבִגין ָדא ָלא ִאְתּבְ ּ ּ ּ ִגין ְדָלאו , ּּ ּּבְ
ְכָלָלא ְדגוָפא ְדָאָדם)ב''ע' הקדמה ו(ִּאיּנון  ּ ּבִ ּ ּ.  

ִתיב יֹוֵסף ַמה ּכְ ָארֹון ּתְ)בראשית נ(, ּבְ ִרית . ֵרין יֹוִדין ֲאַמאיּ ַוִייֶשם ּבָ ר ּבְ ֶּאָלא ְדִאְתַחּבָ ּ
ְבִרית ָרָזא ִדְלֵעיָלא. ּבִ א ּבְ ָּרָזא ִדְלַתּתָ ּ ֲארֹוָנא. ּ א תא חזי ''ס(. ַמאי ַטֲעָמא. ְוָעאל ּבַ

סטרא דקדשה אקרי ארון הברית וההוא ארון הברית אתתקן לאעלא ביה רזא 
וונא דא לתתא אתתקן ארונא כג. דאורייתא דאיהי רזא דדיוקנא דגופא קדישא

לאעלא ביה דיוקנא דגופא רזא דאדם ומאן איהו דקאים ברזא דאדם מאן דנטיר 
את קיימא קדישא ועל רזא דא אינון חסידי קדישין כד הוו מפטרי מהאי עלמא הוו 
עאלין לון בארונא בגין דלא אתחזי למיעל בארונא אלא מאן דנטיר להאי ברית 

א)מה כתיב ויישם בארוןביוסף . את קיימא קדישא ִרית ַקִדיׁשָ ִגין ְדָנַטר ּבְ ּ ּבְ ּ ,
יה ְּוִאְתָקָיים ּבֵ ֲארֹוָנא. ּ ְדָקא ֲחֵזי, ְלָהִכי ִאְתָחֵזי ְלַאֲעָלה ּבַ   .ְּוֹכָלא ּכַ

א ְוָאַמר י ַאּבָ ָכה ִרּבִ ּסוָפא, ַווי ִלְבֵני ָעְלָמא, ּבָ ְּדָלא ַיְדֵעי ְלַההוא ּכִ ּ ַּווי ְלַההוא . ּ
ֲארֹוָנא, אעֹוְנׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָבֵעי ָעאל ּבַ ֲארֹוָנא. ּ ִגין ְדָלא ִאְצְטִריך ְלֵמיַעל ּבַ ְּבְ ר , ּ ּבַ
יה, ַּצִדיק ַנְפׁשֵ ְּדָיַדע ּבְ ַגְרֵמיה, ּ מֹוַדע ּבְ ּתְ ִרית, ְּוִאׁשְ ַההוא ּבְ ְּדָלא ָחָטא ּבְ ָּאת ַקָייָמא , ּ

א ְדָק, ֵּמעוְלמֹוי, ַּקִדיׁשָ ָּלא ִאְצְטִריך ֵליה ְלֵמיַעל , ְוִאי ָלאו. ּא ָיאותְּוָקא ָנִטיר ֵליה ּכַ ְ

ֲארֹוָנא   .ּוְלִמְפַגם ֲארֹוָנא, ּבַ

א ְדִאיהו ָרָזא ְדִאְתָחֵזי ֵליה ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ָרא ּבְ ָּרָזא ִאְצְטִריך ְלִאְתַחּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְוָלא , ְ
ַצִדיק. ְלַאֲחָרא ר ֶאָלא ּבְ ְּדָהא ֲארֹון ָלא ִאְתֲחּבָ אְּדָנ, ּּ ִּטיר ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּוַמאן ְדָפִגים . ּ ּ

ֲארֹוָנא ִרית ְוָעאל ּבַ ַחייֹוי, ַּווי ֵליה, ּבְ ְּדָפִגם ֵליה ּבְ ּ ִמיָתֵתיה. ּ ַּווי ֵליה ְדָפִגים ֵליה ּבְ ּ ּ ַווי . ּ
א ֵּליה ֵמַההוא עֹוְנׁשָ א. ּ ַּווי ֵליה ְדָפִגים ָאת ְוָארֹון ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ּסוָפאַּווי ֵליה . ּּ ְּלַההוא ּכִ ּ ,

יה ִנְקַמת ָעְלִמין ְּדַנְקִמין ִמּנֵ ּנוְקָמא ְדָעְלָמא ָדא, ּ ּ ְּונוְקָמא ְדַההוא ְפִגימו, ּ ּ ּ ְּוָרָזא ָדא . ּּ
ִתיב  ִדיִקים)תהלים קכה(ּכְ ע ַעל ּגֹוַרל ַהּצַ ֶבט ָהֶרׁשַ י לא ָינוַח ׁשֵ   .ּ ּכִ

ַההוא ָעְלָמ ֲעָתא ְדַדְייִנין ֵליה ּבְ ׁשַ ּּבְ ּ עֹוָבדֹוי, אּ ָלן ּבְ ּכְ ִּאי ֲהָוה ָפִגים ָרָזא ִדְבִרית , ִמְסּתַ ּ
ֵריה ְבׂשָ א ְדָחִתים ּבִ ַּקִדיׁשָ א ָפִגים ֲארֹוָנא . ּ ּתָ ַהאי)דברית(ְּוַהׁשְ ּ ִדיֵליה ּבְ ַּהאי ֵלית ֵליה . ּ

ַצִדיַקָייא ּחוָלָקא ּבְ ּ יה. ּ ִלן ּבֵ ּכְ ּוַמְפֵקי ֵליה, ְּוַדְייִנין ֵליה, ִּמְסּתַ ָלָלא ְדָאָדםּּ יָון . ּ ְלַבר ִמּכְ ּכֵ
ָלָלא ְדָאָדם ְּדַאְפֵקי ֵליה ִמּכְ ּ ָלָלא ְדֻכְלהו ַאֲחָרִנין, ּ ַּאְפֵקי ֵליה ִמּכְ ּ דו ְלַחֵיי , ּּ ְּדִאְתַעּתְ ּ ּ

ְּוַיֲהֵבי ֵליה ְלַההוא , ָעְלָמא ָרָזא ְדגוָפא ְדָאָדם)ארון(ּ ִליל ּבְ ּ ִסְטָרא ְדָלא ִאְתּכְ ּ ּ יָון . ּ ּכֵ
ְמַסר ְלַההוא ִסְטָראְּד ֵגיִהָנם, ַּווי ֵליה, ִּאּתְ ְּדַאֲעִלין ֵליה ּבְ יה ְלָעְלִמין, ּ ַעל . ְּוָלא ָנִפיק ִמּנֵ

ִתיב  י ְוגֹו)ישעיה סו(ָּדא ּכְ ִעים ּבִ ים ַהפֹוׁשְ ִפְגֵרי ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָיְצאו ְוָראו ּבְ ּ ּ ָארו . 'ּ ּתָ ִּאיּנון ְדִאׁשְ ּ ּ
ָלָלא ְדָאָדם   .ִּמּכְ

ֵליָמָתאְוָהֵנ א ׁשְ יוְבּתָ ד ָלא ָעֵבד ּתִ ל . ּי ִמֵלי ּכַ א ְדִאיִהי ִאְתַחְזָייא ְלַחְפָייא ַעל ּכָ יוְבּתָ ּּתִ ּ
ֲארֹוָנא. עֹוָבדֹוי ל ָדא ַטב ֵליה ְדָלא ֵיעול ּבַ ְּוִעם ּכָ ּ ּ ל ִזְמָנא ְדגוָפא ַקָיים, ּ ְּדָהא ּכָ ּ ּ ּ ,
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ְמָתא ִאְתְדָנת ין. ְּוָלא ָעאַלת ְלַאְתָרה, ִּנׁשְ ר ִאיּנון ֲחִסיֵדי ֶעְליֹוִנין ַקִדיׁשִ ּּבַ ְּדִאְתָחזון , ּ ּ
גוֵפיהֹון ְּלַסְלָקא ּבְ ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ָאה חוָלֵקיהֹון ּבְ ַּזּכָ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ָיא ַקּמֵ ִגין ְדֵלית חֹוָבא ְדַקׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ר וָפִגים , ְּ ּקֵ ַהאי ַמאן ִדְמׁשַ ּּכְ ּ
אְלַה ּאי ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ א. ּ ִכיְנּתָ ִתיב , ְּוָדא ָלא ָחֵמי ַאְנֵפי ׁשְ בראשית (ַּעל חֹוָבא ָדא ּכְ

ֵעיֵני ְיָי)לח כֹור ְיהוָדה ַרע ּבְ ָ לא ְיגוְרך ָרע)תהלים ה(ּוְכִתיב . 'ּ ַוְיִהי ֵער ּבְ ּ.  

ִתיב ָהָכא ַצְלֵאל ֶאת ָהָארֹון, ַמה ּכְ יִמיןְוִכי ֲאַמ. ַּוַיַעׂש ּבְ ּאי ָלא ָעְבדו ִאיּנון ַחּכִ ּ ,
ָנא ּכְ ְּדָעְבדו ַמׁשְ ַצְלֵאל. ַית ֲארֹוָנא, ּ ִּסיוָמא ְדגוָפא ְדִאיהו , ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ  ָרָזא )א''ד ע''רע(ּ
א ִּדְבִרית ַקִדיׁשָ ַעְדָבא ְדחוָלֵקיה, ְּוָנַטר ֵליה, ּ ְּוִאיהו ָקִאים ּבְ ּ ּ עֹוָבָדא . ּ ַדל ּבְ ּתְ ִּאיהו ִאׁשְ ּ

ְלהו ַחְבַרָייא. ְוָלא ַאֲחָרא, ּיֵליהִּד ָּאתו ּכֻ ּ קו ֵליה, ּּ ְּוַנּשְׁ ּ.  

  ]א''ו ע''דף רט -' בזוהר חלק [

 ] בשנה143יום [סדר הלימוד ליום כה שבט 

ְמעֹון י ׁשִ י ְדִרּבִ ד ָמטו ְלַגּבֵ ּּכַ יה, ּ ְּוַסְדרו ִמִלין ִאֵלין ַקּמֵ ּ ּּ ַההוא , ּ ַמר ּבְ ל ַמה ְדִאּתְ ּּכָ ּ
אֹור ֹנַגה הֹוֵלך ְואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹום)משלי ד(, ָּפַתח ְוָאַמר. אֹוְרָחא ּ ְואֹוַרח ַצִדיִקים ּכְ ְ ּ דף (. ּ

ַמר )א''ו ע''רט יה. ַהאי ְקָרא ִאּתְ ָלא ּבֵ ּכְ , ְּואֹוַרח ַצִדיִקים, ֲּאָבל ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
יה ַּההוא אֹוְרָחא ְדַצִדיַקָייא ָאְזלו ּבֵ ּ ּ ּ ִריך הוא .  ֹאַרח ְקׁשֹוטִּאיהו, ּּ א ּבְ ּאֹוְרָחא ְדקוְדׁשָ ּ ְּ

יה ּאֹוְרָחא ְדִאיהו ָאִזיל ָקַמְייהו. ִּאְתְרֵעי ּבֵ ּ ַמע ִמִלין , ְּוָכל ִאיּנון ְרִתיִכין, ּ ַּאְתָיין ְלִמׁשְ
פוַמְייהו ְּדִאיּנון ְמַמְלָלן ְוָאְמֵרי ּבְ ּ ּ אֹור ֹנַגה. ּּ ך ְוָלא ִאְת, ְּדָנִהיר ְוָאִזיל: ּּכְ , )א כלל''ס(ְֲחׁשָ

אֹוַרח ְדִאיּנון ַחָייַבָיא ּּכְ ּ ּ ִדיר, ּ ך ּתָ ְְדאֹוַרח ִדיְלהֹון ִאְתֲחׁשָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ְ ֶדֶרך )משלי ד(ּכְ ּ
ֲאֵפָלה ְוגֹו ִעים ּכָ   .'ְרׁשָ

ָּדָבר ַאֵחר ְואֹוַרח ַצִדיִקים ין אֹוַרח ְלֶדֶרך. ּ ָּהא אוְקמוָה, ְַמה ּבֵ א ויקרא ''עז ''קל(ֲאָבל . ּ

ְלָייא, ּ אֹוַרח הוא)א''ח ע''פ א ִאְתְפַתח ְוִאְתּגַ ּתָ ְּדַהׁשְ ַההוא ֲאָתר אֹוַרח, ּ ְּדָלא , ְּוִאְתָעִביד ּבְ
ְדַמת ְדָנא יה ַרְגִלין ִמּקַ ִתיׁשו ּבֵ ּּכְ ּ ְֶדֶרך. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר : ּ ַגת)ישעיה סג(ּכְ דֹוֵרך ּבְ , ְ ּכְ

יה ַרְגִלין ּכָ ין ּבֵ ְּדַכְתׁשִ   .ּל ַמאן ְדָבֵעיּ

ְּוַעל ָדא ְלַצִדיַקָייא ָקאֵרי ֹאַרח ּ ח ַההוא ֲאָתר, ּ ְּדִאיּנון ֲהוֹו ַקְדָמֵאי ְלִמְפּתַ ּ ְוָלא ַעל . ּ
ַההוא ֲאָתר ֵני ָעְלָמא ָאְזֵלי ּבְ ב ְדַאֲחָרִנין ּבְ ֲּאָתר ִאיהו ֶאָלא ַאף ַעל ּגַ ּ א ְדַאְזִלין , ּּ ּתָ ַּהׁשְ

יה ַצִדיַקָייא ּּבֵ ּ אִא, ּ ָמה ְדָלא ָאִזיל , ּיהו ֲאָתר ַחְדּתָ א ִאיהו ַההוא ֲאָתר ּכְ א ַחְדּתָ ּתָ ְּדַהׁשְ ּ ּ ּ
ר ָנׁש ַאֲחָרא ְלָעְלִמין יה ּבַ א ְלָכל ַההוא ֲאָתר. ּּבֵ ִגין ְדַצִדיַקָייא ַעְבִדין ַחְדּתָ ּּבְ ּ ּ ה , ּּ ַכּמָ ּבְ

הֹו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ִּמִלין ִעָלִאין ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ּ   .ןּ

ַההוא ֲאָתר, ְּותו א ַאְזָלא ּבְ ִכיְנּתָ ִּדׁשְ ְדַמת ְדָנא, ּ ַּמה ְדָלא ֲהַוות ִמּקַ ך ֹאַרח . ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
א, ַּצִדיִקים ִאְקֵרי ִפיָזא ִעָלָאה ַקִדיׁשָ יה אוׁשְ ִגין ְדִאְתָאַרח ּבֵ ּּבְ ּ ּ ּּ ְֶדֶרך. ּ ִּאיהו ָפתוַח ְלֹכָלא: ּ ּ ּּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1587דף [ -ּ

ל ַמאן יה ּכָ ין ּבֵ ֲּאִפילו ִאיּנון ַחָייִבין, ּ ְדָבֵעיְּוַכְתׁשִ ּ ּ ְֶדְרך. ּ  ַהּנֹוֵתן )ישעיה מג(, ָּרָזא ָדא, ּ
ָים ָדֶרך ְּבַ ּ יה ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ִגין ְדָדִריך ּבֵ ּּבְ ְְדָלא ִאְצְטִריך, ְּ ָנא, ּ ּכְ ִליט ְלַסֲאָבא ַמׁשְ . ְוׁשָ
ְלחֹוַדְייהו, ְּוַעל ָדא ַּצִדיַקָייא ּבִ ְל, ּּ ַההוא ֲאָתר ְדִאְקֵרי אֹוַרחַקְייֵמי ְוׁשַ ֵּטי ּבְ ָמה . ּ ּכְ

ְּדאֹוִקיְמָנא ֶדֶרך ָפתוַח ְלֹכָלא ּ ּ ּּ   .ְּלַהאי ִסְטָרא וְלַהאי ִסְטָרא, ְ

י ֶעְליֹוִנין ְּוַאּתון ַקִדיׁשֵ ְייכו, ּ א ִעָלָאה ִאְזָדַמן ְלַגּבַ ּאֹוַרח ַקִדיׁשָ ּ יה וִמִלין , ּּ ְּוָאַרְחּתון ּבֵ ּ ּ ּ
ְּמַעְלָיין ִעָל יק יֹוִמין)א אלין''נ(ִאין ּ ּ ִאְתָסָדרו ָקֵמי ַעּתִ ָאה חוָלֵקיכֹון. ּ   .ַּזּכָ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ה )דברים לה(, ָּפַתח ַרּבִ י ָסַמך ֹמׁשֶ ן נון ָמֵלא רוַח ָחְכָמה ּכִ ַע ּבִ ְ ִויהֹוׁשֻ ּ ּ
ֵניָנן', ְוגֹו ה ֲאָתר ּתָ ַכּמָ ְמׁשָ, ּבְ ַאְנֵפי ׁשִ ה ַאְנפֹוי ּכְ ְּדֹמׁשֶ ּ ַאְנֵפי ִסיֲהָרא, אּ ַע ּכְ ְּדֵלית . ִּויהֹוׁשֻ

ד ָנַהר ְלִסיֲהָרא, ְנהֹוָרא ְלִסיֲהָרא א ּכַ ְמׁשָ ֶּאָלא ְנהֹוָרא ְדׁשִ א , ּ ְמׁשָ ְוִסיֲהָרא ִמּגֹו ׁשִ
ְלמוָתא, ְּוַכד ִאְתַמְלָייא. ִּאְתַמְלָייא ַאׁשְ ֵדין ַקְייָמא ּבְ ּּכְ ּ.  

ִלימוָתא ְדִסיֲהָרא ּתְ ִּאׁשְ ָּרָזא ְדֹכָלא. ּיהוַמאן ִא, ּ ָמא ִעָלָאה , ּ ָרָזא ִדׁשְ ְּדִאְקֵרי ְדמות ּבְ ּ ּ ּ ּ
ָמא ָדא ָלא ָקִאים. 'ְיָי ׁשְ ְּדָהא ּבִ ְלמוָתא, ּ ַאׁשְ ִזְמָנא ְדַקְייָמא ּבְ ר ּבְ ּּבַ ָמָהן . ּּ ָמה ׁשְ ְּדָהא ּכַ

ִּאיּנון ְדַאֲחִסיָנא ֲעָתא ְדַקְי, ּ פום ׁשַ ך ּכְ הו ּכַ ְּוִאְתְקֵרי ּבְ ּ ּ יהְּ וכפום שעתא דקיימא (, ּיָמא ּבֵ

ׁש)ביה ָמא ַמּמָ ַההוא ׁשְ ל . ּ ָהִכי ִאְקֵרי ּבְ ִליַמת ִמּכָ ּתְ ָלמוָתא ְוִאׁשְ ָרָזא ְדַאׁשְ ְּוַכד ַקְייָמא ּבְ ּ ּ
ֵדין ִאְקֵרי ְידֹוָ, ִסְטִרין ְלמוָתא ִדיָלה''ּכְ ּד ַאׁשְ ּ ָלמוָתא ִדְלֵעיָלא, ּ ַאׁשְ ּּכְ ּ ּ ְדָיְרָתא )ב''ק ע(. ּ

הּבְ   .ָּרָתא ְלִאּמָ

ֲחֵמיָסר יֹוִמין )א נהירו''ד(ְּוַהְיינו  יב, ּבַ ר יֹום ַלֹחֶדׁש )ויקרא כג( ,ִּדְכּתִ ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ  ּבַ
ִביִעי ַהֶזה ָעׂשֹור )ויקרא כג(ּוְכִתיב . ַּהּשְׁ ִביִעי)יום( ְַאך ּבֶ ד , ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא.  ַלֹחֶדׁש ַהּשְׁ ּכַ

ַּקְייָמא ָעְלָמא ְדָא ר ֲאִמיָרןּ ָרָזא ְדָכל ֶעׂשֶ  )ב''ה ע''קפ(ִאְקֵרי , ַעל ַהאי ֹחֶדׁש, ֵּתי ּבְ
ָעׂשֹור יַנְייהו. ּבֶ ְלמוָתא ֲחָדא ּבֵ ַאׁשְ יַמת ִסיֲהָרא ּבְ ְּוַכד ִאְתְרׁשִ ר, ּ ה ָעׂשָ ֲחִמּשָׁ ְּדָהא , ִאְקֵרי ּבַ

יַנְייהו' ה ַרת ְוִאְתַחְקַקת ּבֵ   .ִּאְתַחּבְ

ָמא ָדאה ְוַכד''ְּוָרָזא ָדא י ׁשְ ּ ַקְייָמא ּבִ ה, ּ ר ּבְ ֵדין ִאְתַחּבָ א ''ד(ְוִאיִהי ִאתֹוְסָפא ', ּכְ

ָרָזא ְדָאת ה,  ִאיִהי)לגביה תתאי למיזן לון ולמיהב לון טרפייהו ואתוספא ִמְלַקְדִמין' ּּבְ . ּּכְ
ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ֲחָדא ָרא ּבְ ָקא וְלִאְתַחּבְ ְּלִאְתַחּקְ ּ אַוֲחָדא ְלֵמיַהב ְמזֹו. ּ ּוְכֵדין . ָנא ְלַתּתָ

ְלמוָתא ְלָכל ִסְטִרין ַאׁשְ ַּקְייָמא ִסיֲהָרא ּבְ א, ּ ָמא ָדא, ֵּעיָלא ְוַתּתָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא , ּ
ִלימו ַחד, ָרָזא ֲחָדא ּוׁשְ ּ.  

ָלמוָתא ְדִסיֲהָרא ַע ָדא ִאיהו ָרָזא ְדַאׁשְ ְּיהֹוׁשֻ ּ ּ ּ ן נו, ּ ִאֵלין ַאְתָוון ּבִ ּּבְ ּן ַוַדאי ְדָהא ''ּנו, ן''ּ ּ
ּנון ָרָזא ְדִסיֲהָרא ִאיִהי א. ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָלמוָתא ִדׁשְ ָרָזא ְדַאׁשְ ָּמֵלא ּבְ ּ ּ ֵדין ִאיהו ָמֵלא רוַח , ּ ּּכְ ּ

  .ָּחְכָמה ַוַדאי

  ]ב''ו ע''דף רט -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1588דף [ -ּ

ִגין ִדְנקוָדה ִעָלָאה ְדִאיִהי י ּּבְ ּ ט ְוַאִפיק רוַח', ּּ ִּאְתָפׁשַ ּ ְּוַההוא רוַח ָעִביד ֵהיָכָלא, ּ ּ .
ט ְּוַההוא רוַח ִאְתָפׁשַ ּ ית ִסְטִרין, ּ ט. ְוִאְתָעִביד ׁשִ ַּההוא רוַח ִאְתָפׁשַ ּ ָרָזא ְדָכל ִאֵלין, ּ ּּבְ ּ .

א ְּוִאְתְמֵלי ּכָֹלא, ְוַאְמֵלי ְוָעִביד ֵהיָכָלא ְלַתּתָ ָמא  )ב''ו ע''דף רט(ְוִאְתָעִביד ָרָזא , ּ ִּדׁשְ
א ְלמוָתא ֲחָדא,ַּקִדיׁשָ ַאׁשְ   .ּ ּבְ

ַע ָמֵלא רוַח ָחְכָמה ּוְבִגין ָדא ְיהֹוׁשֻ ּ ה ֶאת ָיָדיו ָעָליו, ּ י ָסַמך ֹמׁשֶ ִגין ּכִ ְּדִאיהו ָאִריק , ְּבְ ּ
ְרָכאן ָעֵליה יה, ּּבִ יָרא ִמּנֵ י ֶעְליֹוִנין. ְּוִאְתְמֵלי ּבֵ ְּוַאּתון ַקִדיׁשֵ ְייכו ִאְתְמֵלי רוַח , ּ ל ַחד ִמּנַ ּּכָ ּ

ְלמוָתא, ְכָמהָח ַאׁשְ ְּוַקְייָמא ּבְ ָרִזין ְדָחְכְמָתא, ּ ִריך הוא הוא ִאְתְרֵעי . ּּבְ א ּבְ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ ּ ְּ

כו ְּוַאְסִמיך ְידֹוי ָעַלְייכו, ּּבְ ָאה חוָלִקי ְדֵעיַני ָחמו ָדא. ְ ַּזּכָ ּ ּ ִלימו ְדרוַח ָחְכְמָתא , ּ ְּוָחמו ׁשְ ּ ּ ּ
כו   .ּּבְ

ִת, ָּפַתח ְוָאַמר ּ לא ֹתאְכלו ַעל ַהָדם ֹלא ְתַנֲחׁשו ְוֹלא ְתעֹוֵננו)ויקרא יט(יב ּכְ ּ ּ ַהאי . ּ
ְּקָרא אוְקמוָה ְּוָרָזא ְדִמָלה, ּ ָלא ְצלֹוָתא, ּ  )א קדם דאכיל''ד(ִּדיָצֵלי , ַּהאי ַמאן ְדָאִכיל ּבְ

ַּעל ָדֵמיה ְמַנֵחׁש וְמעֹוֵנן, ּ ִקיל ִאיהו ּכִ ּׁשָ ּ.  

ִגין ִדְבֵליְלָיא ִנׁשְ ָרָזא ִדְיָקָרא ִעָלָאהּּבְ ְטָחת ְלֵמחֵמי ּבְ ּתַ ְּמָתא ַסְלַקת ְוִאׁשְ ל ַחד ְוַחד , ּ ּכָ
ָמה ְדִאְתָחֵזי ֵליה ּּכְ ַתָתף . ּ ַההוא ֵחיָלא ְדִאׁשְ ר ָנׁש ּבְ ַאר ּבַ ּתְ , ּ ּגֹו ָדָמא)א דאתפשט''נ(ְּוִאׁשְ
ְּלִאְתַקְייָמא ּגוָפא ְּוַההוא ֵחיָלא ָלא , ָּמא ְדמֹוָתא ָטִעים ַטֲע)א ועם כל דא''ס(ְּוַעל ָדא . ּ

ְמָתא ָעָרא ּגֹו ַההוא ֵחיָלא ְדִנׁשְ ָדא ְלִאּתְ ִּמְתַעּתְ ָלא ֵליה, ּ ּוְלַקּבְ ר ָנׁש. ּ ָלאו , ְוַכד ִאְתָער ּבַ
ִּאיהו ָדִכי ִליט, ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּ ְּדִסְטָרא ַאֲחָרא ׁשַ ְמָתא, ּ ָלא ִנׁשְ ַּעל ֲאָתר ְדַקְייָמא ּבְ ּ.  

יָו ַמָיאּכֵ י ּבְ ּן ְדִאְתָדּכֵ אֹוַרְייָתא, ּ ר ָנׁש ּבְ ַדל ּבַ ּתָ ב ְדִאׁשְ ְּוַאף ַעל ּגַ א טעים טעמא ''נ(, ּ
דסטרא אחרא שליט על אתר דקיימא בלא נשמתא וכד אתער בר נש אף , דמותא

ַאְתָרה)על גב דאשתדל באורייתא ְמָתא ָלא ִאְתַקָייַמת ּבְ ּ ַהִהיא ִנׁשְ י, ּ ְלָטא ּבֵ ּה ְוָלא ׁשַ
ר ָנׁש ּבַ ְלחֹודֹוי, ּבְ ר ֵחיָלא ְדָדָמא ּבִ ִדיר, ְּדִאְקֵרי ֶנֶפׁש, ּּבַ ָדָמא ּתָ ָטא ּבְ ַּהִהיא ְדִאְתַפּשְׁ ּ ,

ר ָנׁש ְצלֹוָתא ְדפוְלָחָנא ְדָמאֵריה. ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְּוַכד ִיָצֵלי ּבַ ּ ּ ָבא ֵחיָלא , ּ ֵדין ִמְתַייּשְׁ ּכְ
ַאְתֵריה ְּדָדָמא ּבְ ּבָ, ּ ְמָתאְוִאְתּגַ ָבא ַעל ַההוא ֲאָתר, ּר ֵחיָלא ְדִנׁשְ ר ָנׁש . ְּוִאְתָייׁשְ ּוְכֵדין ּבַ

י ָמאֵריה ִלים ַקּמֵ ּתְ ָמה ְדִאְצְטִריך, ִּאׁשְ ְּכְ א, ּ ְמָתא ְלֵעיָלא, ֶנֶפׁש ְלַתּתָ ְּוָרָזא ְדִמָלה ְדִנׁשְ ּּ ּ.  

ַּמאן ְדַצֵלי ְצלֹוָתא ַעד ָלא ֵייכול, ְּוַעל ָדא ְר, ּּ ָמה ְדִאְצְטִריךָקִאים ּגַ ְֵמיה ּכְ ּ ְּוַסְלָקא , ּ
ָמה ְדִאְצְטִריך ְמָתא ַעל ֲאָתר מֹוְתָבה ּכְ ְִנׁשְ ָבא , ּ ְּוִאי ָאִכיל ַעד ָלא ַצֵלי ְצלֹוֵתיה ְלִאְתַייּשְׁ

ָּדָמא ַעל ַאְתֵריה ְמַנֵחׁש וְמעֹוֵנן, ּ ָּהא ִאיהו ּכִ ִגין ְדָהא ִאיהו ָאְרֵחיה ִדְמַנֵחׁש. ּ ּּבְ ּ ּ ָקא ְּלַסְל, ּ
ה, ִלְסַטר ַאֲחָרא ּוְלָמֲאָכא ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ.  

ַההוא ִסְטָרא ְמַנֵחׁש ַדל ּבְ ּתָ ר ָנׁש ַההוא ְדִאׁשְ ֲּאַמאי ִאְקֵרי ּבַ ּ ּ ַההוא . ּ ַדל ּבְ ּתָ ַּעל ְדִאׁשְ ּ ּ
ָרא, ָנָחׁש ּבְ ְקָפא ֵחיֵליה וְלִאְתּגַ ְּלַאּתָ ַמאן ְדָפַלח ֵלאֹלִהים ֲאֵח. ּ ְּוָדא ִאיהו ּכְ ְוֵכן ַהאי . ִריםּ

ָּפַלח ְלַההוא ֵחיָלא ְדָדָמא ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּוָלא ָפַלח ֵליה ְלקוְדׁשָ ּ ְּ ְקָפא ִסְטָרא , ּ ְלַאּתָ
ְמָתא ה, ְּדִנׁשְ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1589דף [ -ּ

חֹוָבא, ְמעֹוֵנן ַדל ּבְ ּתָ ְּדִאׁשְ ְזכו, ּ ַדל ּבִ ּתָ ְּוָלא ִאׁשְ יָמא ָהא ַקְייָמא נ. ּ . ֶאְמָצִעיָתאּבְ' ְּוִאי ּתֵ
ָּהִכי הוא ַוַדאי ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ְלָטָאה ּבְ ְּדָהא ָלא ַיְכִלין ְלׁשַ יה , ּּ ַּעד ְדִאְתַעְרֵבי ּבֵ ּ

ה ֵּערוָבא ִדְסָטר ְקדוּשָׁ ּ חוָטא ַחד ָדִקיק, ּ ּּכְ ְקָרא)ב''הקדמה ב ע(ַמאן . ּ ּ ְדָבֵעי ְלַקְייָמא ׁשִ ּ ,
ה ִמָלה ִדְקׁשֹוט ְּיָעַרב ּבָ ְקָרא, ּּ ִגין ְדִיְתַקֵיים ַההוא ׁשִ ּּבְ ֶקר הוא. ּּ ְּוַעל ָדא ָעֹון ִמָלה ְדׁשֶ ּ ּּ ,

ּוְבִגין ְלַקְייָמא ֵליה ה ִמָלה ִדְקׁשֹוט, ּּ ָּעאִלין ּבָ ָדא ְמַקְייֵמי ְלַההוא ', ְּוָדא ִאיהו נ, ּּ ּּבְ ּ
ֶקר ִריך הו. ׁשֶ א ּבְ י קוְדׁשָ ּוַמאן ְדָלא ַצֵלי ְצלֹוָתא ְלַקּמֵ ּ ּ ַּעד ָלא ֵייכול ַעל ָדֵמיה, אְּ ּ ּ ,

ְמַנֵחׁש וְמעֹוֵנן   .ּּכִ

י ֶעְליֹוִנין, ְּצלֹוָתא ְדַבר ָנׁש ָמה ְדָאַמְרּתון ַאּתון ַקִדיׁשֵ ּּכְ ּ ּ ָאה חוָלֵקיכֹון, ּ ְּדָהא , ַּזּכָ
יה ְדַבר ָנׁש ן ּגוֵפיה ְוַנְפׁשֵ ּקָ ְצלֹוָתא ִמַתּתְ ּּבִ ּ ּ ִלים, ּ ּקוִנין ְצלֹוָתא ִא. ְוִאְתָעִביד ׁשְ ּיִהי ּתִ

ֲחָדא ָנן ּכַ ּקְ ָנן ְדִמְתּתַ ע, ְּמַתּקְ ּקוָנא ַקְדָמָאה. ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ּקוָנא ְדַגְרֵמיה, ּּתִ ּּתִ ּ ְלָמא, ּ ּתַ . ְּלִאׁשְ
ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ּקוָנא ְדַהאי ָעְלָמא, ּּתִ ּּתִ ִליָתָאה. ּ ּקוָנא ּתְ ּקוָנא ְדָעְלָמא ְלֵעיָלא, ּּתִ ּּתִ ּ ָכל, ּ  ּבְ

ַמָיא ּקוָנא ְרִביָעָאה. ִּאיּנון ֵחיֵלי ׁשְ א, ּּתִ ָמא ַקִדיׁשָ ּקוָנא ִדׁשְ ּּתִ ּ ין, ּ יִכין ַקִדיׁשִ ָרָזא ִדְרּתִ ּּבְ ּ ,
ְלהו ּוְבָרָזא ְדָעְלִמין ּכֻ ּ ִתּקוָנא , ּּ א ּבְ ֵּעיָלא ְוַתּתָ ְדָקא ָיאות)דרזין דשמא קדישא(ּ   .ּ ּכְ

ּקוָנא ְדַגְר ּקוָנא ַקְדָמָאה ּתִ ּּתִ ּ ְרֵמיה, ֵּמיהּ ִגין ְדִאְצְטִריך ְלַאְתְקָנא ּגַ ּּבְ ה, ְּ ְצָוה וְקדוּשָׁ ּמִ ּּבְ ּ ,
ָאה ִנין ְוִעָלָוון ְלִאְתַדּכָ ָקְרּבְ ַתְקָנא ּבְ ּוְלִאּתְ ּ.  

ְנָייָנא ּקוָנא ּתִ ִתּקוָנא ְדִקיוָמא ְדַהאי ָעְלָמא, ּּתִ ּּבְ ּ ּ ית, ּּ עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְלָבְרָכא , ּּבְ
א ִריך הואְּלקוְדׁשָ ּ ּבְ ל עֹוָבָדא ְועֹוָבָדא, ְ ִאיּנון ַהְללוָיה, ַעל ּכָ ּּבְ ּ ּ ַהְללוהו )תהלים קמח(, ּ ּ

ַמִים ְוגֹו ֵמי ַהּשָׁ ל ּכְֹכֵבי אֹור ַהְללוהו ׁשְ ּּכָ ְּלַקְייָמא ִקיוָמא ְדַהאי ָעְלָמא' ּ ּ ָברוך . ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ
ָאַמר רוך, ׁשֶ ְּבָ רוך ַעל ּכָֹלא, ּ ּּבָ ְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף רט -' ב חלק זוהר[

ִליָתָאה ּקוָנא ּתְ ּקוָנא , ּּתִ ְּדִאיהו ּתִ ּ ָכל ִאיּנון ַחָייֵלי , ְּלָעְלָמא ְלֵעיָלא )א''ז ע''דף רט(ּ ּּבְ ּ
ְרָיין ַּחָייִלין וַמׁשִ ְרָתיו ְוגֹו. ּ ר ְמׁשָ ְרִתים ַוֲאׁשֶ ים ְוַחיֹות ַהּקֶֹדׁש', יֹוֵצר ְמׁשָ ּקוָנא . ְּוָהאֹוַפּנִ ּּתִ

ּקוָנא ִדְצלֹוָתא, ִביָעָאהְר ּּתִ ְדָקא ָאַמְרּתון, ּ א ּכַ ָמא ַקִדיׁשָ ִתּקוָנא ְדָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
ִלים. ּחוָלֵקיכֹון ָמא ׁשְ ְּוָהָכא ָרָזא ְדִתקוָנא ִדׁשְ ּ ַהאי ָעְלָמא . ּ כֹון ּבְ ָאה חוָלִקי ִעּמְ ַּזּכָ

ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּ.  

ִּפּקוֵדי אֹוַרְייָתא  ְצלֹוָתא ַוַדאי ָהִכי הוא)ב''ב ע''ר(ּ ּ ְדָאַמְרּתון ּבִ ּ ּ ִתיב , ָּפַתח ְוָאַמר. ּ ּכְ
יָרא אֹותֹו ַתֲעבֹוד'  ֶאת ְיָי)'דברים י( ֱאלֶהיך)ויקרא יט(, ּוְכִתיב. ֱָאֹלֶהיך ּתִ ַהאי . ָ ְוָיֵראָת ּמֵ

ִת, ְָוָיֵראָת ֱאֹלֶהיך, ְקָרא ִאית ְלֵמיַמר ָהִכי ִגין ְדָהא ּכְ יָרא' יב ֶאת ְיָיּּבְ ַּמהו , ֱָאלֶהיך ּתִ
ֱאֹלֶהיך ֶּאָלא ָרָזא ִאיהו. ָּמֵ ֱאלֶהיך ַוַדאי, ּ ּּמֵ ר ְוָסֲחָרא ְלמֹוָחא , ָ ֵּמַההוא ֲאָתר ְדִאְתַחּבָ ּ

ֱאֹלֶהיך, ִּדְלגֹו ְָוָדא ִאיהו ּמֵ ְּדִחילו ָדא ְלִמְדַחל ֵליה, ּ ּ ּ ְרָייא ִדיָנא, ּ ן ׁשַ ּמָ ְּדָהא ּתַ ְּוִאיהו , ּ
ִאיב ִמּגֹו ִדיָנא ִדְלֵעיָלאִּד ּתְ ּיָנא ְדִאׁשְ ּ ּ ַהאי ֲאָתר, ּ ָווֵני )אית אשא ואית אשא(. ּבְ ַלת ּגְ  ּתְ

א ָהָכא א ַקְדָמָאה. ֶאּשָׁ ֵחידו, ֶאּשָׁ א ּבְ יל ֶאּשָׁ א ְדַקּבִ ִּאיהו ֶאּשָׁ ּ ְרִחימו, ּ ָדא ּבִ ְּוַחָדאן ָ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 ּּ ּ   ]1590דף [ -ּ

ְנָייָנא א ּתִ א ִדְכ, ֶאּשָׁ ִּאיהו ֶאּשָׁ יה ּ יב ּבֵ יה ֹנַגה)יחזקאל א(ּּתִ ּ ְוֹנַגה ָלֵאׁש ְדִאְתָחֵזי ּבֵ ּ ּ ְוָדא . ּ
א ֵחידו, ִּאיהו ֶאּשָׁ א ְפִניָמָאה ּבְ ְּדַקְייָמא ּגֹו ֶאּשָׁ ּּ ָמה , ּ ַמר)ב''ג ע''ר(ּכְ א . ּ ְדִאּתְ ֶאּשָׁ

ִליָתָאה א , ּתְ ּ ְדַסֲחָרא ְלַההוא ֹנַגה)דלבר(ִּאיהו ֶאּשָׁ ּ אִרי ְדִחילו ְדִדיָנאּוְבַהאי ֶאּשָׁ. ּ ּא ׁשַ ּ ּ ,
ְּלַאְלָקָאה ַחָייַבָיא ּ.  

ב ְדָתֵניָנן א ִניְנהו, ְּוַאף ַעל ּגַ ָווִני ֶאּשָׁ ָעה ּגְ ְּדַאְרּבָ ע ְדִאיּנון ַחד, ּ ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ּ ֲאָבל . ּ
א ְדָקָאְמָרן ַההוא ֶאּשָׁ ָּהָכא ּבְ ֲאִרי ְדִחילו ְדִדיָנא, ּ ּׁשַ ּ ִתי, ּ ֱאלֶהיך, בְּוַעל ָדא ּכְ , ְָוָיֵראָת ּמֵ

א ִדיֵליה ֵּמַההוא עֹוְנׁשָ ּ ּ.  

ָווָאה ְרעוֵתיה ֵעי ְלׁשַ ּוְבַההוא ִיְרָאה ּבָ ּ ּ ּ ֲחָדא, ּ ְדִחילו וְרִחימו ּכַ ּּבִ ּ ַהאי ִסְטָרא, ּ , ְלִמְדַחל ּבְ
ַהאי ִסְטָרא ְווִנין ְדָקָאְמָרן. ּוְלִמְרַחם ּבְ ּוְבִאיּנון ּגַ ּ ְּוַההוא ְדִחילו ֶלה, ּ ּ אּ . ֵוי ְלִמְדַחל ֵמעֹוְנׁשָ

ְּדַמאן ְדָעַבר ַעל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתא ּ אִרי ַההוא ִסְטָרא , ּּ ַההוא ִסְטָרא ְדַכד ׁשַ ׁש ּבְ ִּאְתַעּנָ ּ ּ
ֵצי ֵליה ֵמַהאי ָעְלָמא, ְלַאְלָקָאה ִכיך ַעד ְדׁשָ ָּלא ׁשָ ּ ּוֵמָעְלָמא ְדָאֵתי, ְ ֵעי . ּ ך ּבָ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ

אְלִמְדַחל ֵמַהאי  יה, ֶאּשָׁ ְרָייא ּבֵ ִּדְדִחילו ׁשַ ּ ּ.  

א ְלַבר ְדַדֲחָלא ַאֲחָרא ט ֶאּשָׁ יה ִאְתָפׁשַ ּוִמּנֵ ּ ִתיב, ּּ יָראו )שופטים ו(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ֹלא ּתִ
יה, ֶאת ֱאֹלֵהי ָהֱאמֹוִרי ְּדָאִסיר ְלִמְדַחל ִמּנֵ א ִדְדִחילו ְדָקָאְמָרן. ּ ְּוַהאי ֶאּשָׁ ּ ִּאיהו ֹקֶדׁש , ּ

הְוִאׁשְ ְקדוּשָׁ ף ּבִ ּתַ ְּוַהאי ִאיהו ְדָסֲחָרא ְלַההוא ֹנַגה ְדָקָאְמָרן, ּּתָ ּ ּ ּ א ַאֲחָרא . ּ ְוַהִהיא ֶאּשָׁ
ַהאי ְלִזְמִנין, ִּדְלַבר ר ּבְ ִּאיהו ְדִאְתַחּבָ יה. ּ ר ִמּנֵ ּוְלִזְמִנין ִאְתַעּבָ ֲהֵדיה, ּ ר ּבַ ְוַכד . ְּוָלא ִאְתֲחּבָ

ַהאי ר ּבְ ִרים ְדִאְתַחּבָ א ְדָחׁשוךּכְ, ּּגָ ְֵדין הוא ֶאּשָׁ ּ ּ י ְנִהירו ְדִאֵלין ַאֲחָרִנין, ּ יך ְוַכּסֵ ְּוַאְחׁשִ ּ ּ ְ .
ַחת)יחזקאל א(ְְוִסיָמִניך  ִדיר,  ְוֵאׁש ִמְתַלּקַ ְּוָלא ְדַקְייָמא ּתָ ַמר, ּ   ְוָהא ִאּתְ

ְרָייא ְלָבַתר ִיְרָאה, ְלָבַתר ַאֲהָבה ָמה ְדאוְקמוָה ְדַאֲהָבה ׁשַ ּּכְ ּ ּ ּא ְדִמָלהְוָרָז. ּ יָון , ּ ּכֵ
יה ְדַבר ָנׁש אִרי ִיְרָאה ַעל ֵריׁשֵ ְּדׁשָ ּ ַער ְלָבַתר ַאֲהָבה, ּ ְּדִאיהו ְיִמיָנא, ִאּתְ ְּדַמאן ְדָפַלח . ּ ּ

ֲאָתר ִעָלָאה ְלֵעיָלא, ִמּגֹו ַאֲהָבה ק ּבַ ִּאְתַדּבָ ּ ה ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְקדוּשָׁ ק ּבִ ְּוִאְתַדּבָ ּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְסַטר ְיִמיָנאְּדָהא ָסִל ָקא ּבִ ּיק ְלִאְתַעְטָרא וְלִאְתַדּבְ ּ ּ.  

ְטָרא ְדִיְרָאה ָלאו ִאיהו פוְלָחָנא יָמא ְדפוְלָחָנא ְדִאיהו ִמּסִ ְּוִאי ּתֵ ּ ּ ּ ּ ּ יָרא . ּּ ּפוְלָחָנא ַיּקִ ּ
ָקא ְלֵעיָלא, ִּאיהו ֲּאָבל ָלא ָסִליק ְלִאְתַדּבְ , ּר ְלֵעיָלאָּסִליק ְוִאְתַעָט, ְּוַכד ָפַלח ֵמַאֲהָבה. ּ

ָעְלָמא ְדָאֵתי ק ּבְ ְּוִאְתַדּבָ ר ָנׁש ְדִאְזָדָמן ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָדא ִאיהו ּבַ ּ ּ ָאה חוָלֵקיה , ּ ַּזּכָ ּ
ִליט ַעל ֲאָתר ְדִיְרָאה ְּדָהא ׁשַ א ְדִיְרָאה, ּ ִליט ַעל ַדְרּגָ ְּדָהא ֵלית ַמאן ְדׁשַ ּ ּ , ֶּאָלא ַאֲהָבה, ּּ

  .ָּרָזא ִדיִמיָנא

ּ ְדִיחוָדא ְדִאְצְטִריך ֵליה ְלַההוא ְדִאְתָחֵזי ְלָעְלָמא ְדָאֵתיָרָזא ּ ּ ּ ּ ּ א , ְּ ָמא ְדקוְדׁשָ ְּלַיֲחָדא ׁשְ ּ
ִריך הוא ּּבְ ִאין, ְ ין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְייִפין ְוַדְרּגִ ּוְלַייֲחָדא ׁשַ ְלהו, ּ ְּלַאְכְלָלא ּכֻ ֲאָתר , ּ ּוְלַאְעָלָאה ּבַ

ָרא ִקׁשְ ְְדִאְצְטִריך ְלַקּשְׁ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ִדְכִתיב. ָראּ ָרֵאל ְיָי)דברים ו(, ּ ַמע ִיׂשְ ֱּאלֵהינו '  ׁשְ
  .ֶאָחד' ְיָי
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1591דף [ -ּ

ַמע)ב''ס ע''ק(ְוָרָזא  ם ְדָסִליק ְלע, ּ ִדׁשְ ָמָהן' ּׁשֵ ָלָלא ֲחָדא, ׁשְ ָרֵאל. ְוָדא ּכְ ָרֵאל : ִיׂשְ ִיׂשְ
ִגין ְדִאית , ָסָבא יב, ּזוָטא )א''ג ע''מ(ּּבְ ָרֵאל ָוֹאֲהֵבהו)ושע יאה( ִּדְכּתִ ְּוָדא ִאיהו . ּ ַנַער ִיׂשְ

ָרֵאל ָסָבא ְכָלָלא ֲחָדא, ִיׂשְ ָרֵאל. ָרָזא ֲחָדא ּבִ ַמע ִיׂשְ ַבְעָלה, ׁשְ ָתא ּבְ ִליַלת ִאּתְ   .ָּהָכא ִאְתּכְ

  ]ב''ז ע''דף רט -' בזוהר חלק [

ְכָלָלא ֲחָדא ָדא ּבִ ִלילו ָדא ּבְ ּוְלָבַתר ְדִאְתּכְ ּ ּ ֵדין ִא, ּ  )ב''ז ע''דף רט(ְּצְטִריכו ְלַייֲחָדא ּכְ
ְייִפין ֲחָדא, ׁשַ ִנין ּכַ ּכְ ֵרין ַמׁשְ ְייִפין, ּוְלַחְבָרא ּתְ ֻכְלהו ׁשַ ּּבְ א, ּ ְרעו ְדִלּבָ ּּבִ ְלָקא , ּ ְּלִאְסּתַ

ְדֵבקוָתא ְדֵאין סֹוף ּּבִ ן, ּ ּמָ ָקא ּכָֹלא ּתַ ְּלִאְתַדּבְ ְּלֶמֱהֵוי ְרעוָתא ֲחָדא ִעָלֵאי ְוַתּתָ, ּ   .ֵאיּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְּוָרָזא ָדא ִיְהֶיה ָרָזא ְדִיְהֶיה, ֶאָחד'  ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(ּכְ ְלַיֲחָדא ', י. ּּבְ
ָקא בה ּוְלִאְתַדּבְ ְּדִאיהו ֵהיָכָלא ְפִניָמָאה', ּ ּ ִניזו ְדַהאי ְנקוָדה ִעָלָאה)א אתר''נ(ְלֲאָתר , ּ ּ ּגְ ּ ּ ּ ,

ֵרין ַאְתָוון . ּד ֱאלֵהינו''א ְידֹוְָּוָדא ִאיהו ָרָז. 'ְּדִאיִהי י ּ ְדִאיּנון ָי)א שמהן''נ(ִּאֵלין ּתְ   .ה''ּ

יה ַההוא ֲאָתר ְדַנְפקו ִמּנֵ ְייִפין ּבְ ל ׁשַ ּוְלַאְכְלָלא ּכָ ּ ּ ּ ְּדִאיהו ֵהיָכָלא ְפִניָמָאה, ּ ּ ְלַאְתָבא , ּ
א ִדיְלהֹון, ִּמִלין ְלַאְתֵריהֹון ְרׁשָ א ִדְבִרית, ְּלִעָקָרא ִויסֹוָדא ְוׁשָ ְרׁשָ ַּעד ַההוא ֲאָתר ְדׁשָ ּ ּ.  

ֵרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין  ּוְלָבַתר ִאיּנון ּתְ ָקא י)ה''דאיהו י(ּ ּ ְלַיֲחָדא וְלִאְתַדּבְ ה' ּ ִּאיהו ' י. 'ּבְ
א ָּרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ א , ִּאיהו ֵהיָכָלא' ְוַהאי ה. ּ ִניזו ְדַהאי ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ֲּאָתר ּגְ ּ ּ

ב ְדאֹוִקיְמָנא ְדִאיהו ו. 'ִּאיהו יְּד ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ְנָייָנא' ּ ָּרָזא ִדיֵליה ְלַיֲחָדא לֹון ', ֲאָבל י. ּתִ ּ
ֲחָדא   .ּכַ

ן וְלֵעיָלא, ֶאָחד ּמָ ְּלַיֲחָדא ִמּתַ ֲחָדא, ּ ָרא ּכָֹלא , ּּכָֹלא ּכַ ּוְלַסְלָקא ְרעוָתא ְלִאְתַקּשְׁ ּּ מתתא (ּ

וָרא ַחד)לעילא ִקּשׁ ְדִחילו וְרִחימו ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ַעד ֵאין סֹוף ְוָלא ְל. ּ ּבְ ַּסְלָקא ְרעוֵתיה ּבִ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ְייִפין ין ְוׁשַ ל ִאיּנון ַדְרּגִ ַבק ְרעוָתא ִמּכָ ּתְ ִּיׁשְ ּ ָקא לֹון, ּ ַלק ְרעוֵתיה ְלַאְדּבְ ֻכְלהו ִיְסּתְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ֵאין סֹוף וָרא ֲחָדא ּבְ ּוְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ִקּשׁ ּּ.  

ְּוָדא הוא ִיחוָדא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבא ּ ּ יה, ְּדאֹוִליף ֵמָאבֹוי, ּ ַּעד פוָמא , ַּוֲאבֹוי ֵמַרּבֵ ּ
ְּדֵאִלָיהו ִפיר ִאיהו, ּּ ְּוׁשַ ִתּקוָנא, ּ ְּוִיחוָדא ּבְ ה . ּ ַכּמָ ב ְדֲאָנן אֹוִקיְמָנא ְלַהאי ּבְ ְּוַאף ַעל ּגַ

ְלהו ָרִזין ַסְלִקין ְלַחד, ָרִזין ּּכֻ ִסְפֵריהֲא. ּּ ְחָנא ּבְ ּכַ ָּבל ָרָזא ָדא ַאׁשְ ִפיר ִאיהו, ּ ְּוׁשַ ְּוִיחוָדא , ּ
ִתּקוָנא ַעְרָנא ִמִלין. ּּבְ ִיחוָדא ְדָרָזא ַאֲחָרא ִאּתְ ְּוָהא ֲאָנן ּבְ ּ ִפיר, ּ ְּוִאיהו ׁשַ ְדָקא , ּ ְּוִיחוָדא ּכַ

ֲּאָבל ִיחוָדא ָדא. ֲּחֵזי ְוָהִכי הוא ִתּקוָנא, ּ ִּיחוָדא ּבְ ּא ִאיהו ִיחוָדא ְדַרב ַהְמנוָנא ָסָבאְוָד, ּ ּ ּ ּ.  

ִפיר ְטֵפי, ְּותו ֲהָוה ָאַמר ִמָלה ְדֶאָחד ׁשַ ל ָרִזין ְדִיחוָדא ּבְ ַּמאן ִדְרעוֵתיה ְלַאְכְלָלא ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ .
ֶאָחד א, ּוְלָהִכי ֲאָנן ַמֲאִריִכין ּבְ ְּלַסְלָקא ְרעוֵתיה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ּּ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ּוִמּתַ ְלֶמהֵוי , ּ

ָרָזא ָדא ִיְהֶי. ּּכָֹלא ַחד   .ִּאיהו ְלַהאי )בעלמא(ִסיָמָנא , ה''ֲּאָבל ּבְ

א)'למהוי ד( ְּוָהא ְדָתֵניָנן ֶאָחד ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא, ּ ָרָזא ֵעיָלא ְוַתּתָ . ָּהִכי ִאיהו, ְּוַאְרּבַ
ַמר  ָמה ְדִאּתְ א ּכְ ְּלַיֲחָדא ֵעיָלא ְוַתּתָ ע ִסְטִרין ְדָעְלָמא ְוַאְר)א ולארבע''ס(ּ ִּאֵלין ִאיּנון , ּּבַ ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1592דף [ -ּ

ֲחָדא, ָּרָזא ְרִתיָכא ִעָלָאה ְלָלא ּכָֹלא ּכַ ְּלִאְתּכַ ָרא ֲחָדא, ּ ִקׁשְ ִיחוָדא ֲחָדא ַעד ֵאין , ּבְ ּּבְ
ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, סֹוף   .ּּכְ

ָרא ְיִציַאת ִמְצַרִים ְלָבַתר א ּבְ. ָרָזא ְלַאְדּכְ ִכיְנּתָ ִגין ַדֲהַוות ׁשְ ּוְבִזְמָנא ְדִאיִהי , ָּגלוָתאּּבְ ּ
ָגלוָתא ָּלאו ִאיהו ִחּבוָרא, ּּבְ ָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ָאה ּבְ ּתָ ָדא ָעְלָמא ּתַ ָרא ָדא ּבְ ְּלִאְתַחּבְ ּ ,

אוָלה ּוְלַאֲחָזָאה ֵחירו ְדַהִהיא ּגְ ּ ּ ה ָאִתין, ּ ַכּמָ ִריך , ַּדֲהַוות ּבְ א ּבְ ין ְדֲעַבד קוְדׁשָ ה ִנּסִ ַכּמָ ְּבְ ּ ּ
ָרא. ּהוא ְּוִאְצְטִריך ַההוא פוְרָקָנא ְלִאְתַדּכְ ּּ ָגלוָתא, ְ ב ַדֲהַוות ּבְ ּוְלִאְתֲחָזָאה ְדַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ,

א ֵחירו ִאית ָלה ּתָ ַּהׁשְ ִריאו, ּ ּתְ ִמְצַרִים ִאׁשְ ִרין ּבְ ִּמיֹוָמא ְדִאיּנון ִקׁשְ ּ ּ ין , ּ ִּאיּנון ָאִתין ְוִנּסִ
  .ִּאְתָעִבידו

ָּאה ֵחירו ִדיָלהְָוִאְצְטִריך ְלַאֲחָז ּ אוָלה , ּ ַבְעָלה וְבִגין ְלַאְסְמָכא ּגְ ָרא ּבְ ִגין ְדִאְתַחּבְ ּּבְ ּ ּ ּ
ָלא ִפרוָדא, ִּלְתִפָלה ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ַחד ּבְ ּ רוִכין, ּ  )ויקרא כא(ְְוִסיָמִניך , ְּוָלא ְלַאֲחָזָאה ּתִ

ה ֹלא ִיְקחו ה ֵמִאיׁשָ רוׁשָ ה ּגְ ְּוִאּשָׁ ּ ּ.  

יָמא ָגלוָתא ִאיִהיְו, ְוִאי ּתֵ ְרַכת, ָּהא ּבְ ָגלוָתא , ָלאו ָהִכי, ְוָהא ִאְתּתַ ֶּאָלא ַוַדאי ּבְ ּ ּ
ָרֵאל, ִאיִהי הֹון ְדִיׂשְ ְּלַדְייָרא ִעּמְ ָנא ָעַלְייהו, ּ ּוְלַאּגָ ְרַכת, ּ א . ֲאָבל ָלא ִאְתּתַ ִכיְנּתָ ְוָהא ׁשְ

ִני ַבִית ִראׁשֹון וְבֵבית ׁשֵ ָרֵאל ַסְלָקא ְלֵעיָלאַּעד ְדָלא . ָּלא ִאְתָחֵזי ּבְ לו ִיׂשְ ּּגָ ּ ּוְלָבַתר , ּ
הֹון ִויַאת ָמדֹוָרה ִעּמְ רוִכין ָלא ֲהַוות ְלָעְלִמין. ִאיִהי ׁשָ   .ֲּאָבל ּתִ

ֵעי ְלַאֲחָזָאה פוְרָקָנא ּוְבִגין ָדא ּבָ ּ ע ְגאולֹות, ּּ ה ַאְרּבַ ְּדִאית ּבָ ֲעָתא , ְוָרָזא ָהָכא. ּ ׁשַ ּבְ
א ִמ ִכיְנּתָ לוָתא ְדִמְצַרִיםְּדָנְפָקא ׁשְ ּּגָ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְבַעת ְמּקוְדׁשָ ּּתַ א , ְּ ּתָ ְּדִיְפרֹוק ָלה ַהׁשְ ּ

ְּדִאיּנון ד, ִזְמִנין' ד ֻליֹות, ְּגאולֹות' ּ ע ּגָ ת חֹוִרין. ָלֳקֵבל ַאְרּבַ ִגין ְדְתֵהא ּבַ ֵהא , ּּבְ ְוָלא ּתְ
ְרָכא ֲעָתא ַקְייָמא ְוִאְתָפְרַק. ִמְתּתַ ּוְבַהִהיא ׁשַ ּ ע ְגאולֹותּ ַהִהיא ְיִציַאת ִמְצַרִים, ּת ַאְרּבַ . ּבְ

ַבְעָלה ָרא ּבְ ִתּקוָנָהא ְלִאְתַחּבְ א ְדִאְצְטִריַכת ּבְ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ אוַלת , ּ ִּאְצְטִריך ְלַאֲחָזָאה ַהִהיא ּגְ ְ

ע ְגאולֹות, ִמְצַרִים ה ַאְרּבַ ְּדִאית ּבָ ּ.  

  ]א''ז ע''דף רי -' בזוהר חלק [

אוָלה )א''ז ע''דף רי(ְּוַעל ָדא ִאית  ַהִהיא ּגְ ָרא ּבְ . ֱאֶמת. ֱאֶמת. ִזְמִנין ֱאֶמת' ד, ְּלַאְדּכְ
ְלהו. ַּעד ֶעְזַרת ֲאבֹוֵתינו. ֱאֶמת ָרֵאל ּכֻ ְּדָדא הוא ֶעְזָרה ְוֶסֶמך ְלִיׂשְ ּ ּּ ן וְלָהְלָאה . ְ ּמָ ּוִמּתַ ּ

ע ִזְמִנין ַאֲחָרִנין ִקיוָמא ְלֶמֱהֵו. ֱאֶמת, ֱאֶמת, ֱאֶמת, ֱאֶמת, ַאְרּבַ ע ְגאולֹות ִאֵלין ּבְ ּי ַאְרּבַ ּּ ּ
יף ּקִ א, ּתַ ַפְנָקא ְדַמְלּכָ יף ְדגוׁשְ ּקִ חֹוָתָמא ּתַ ּּבְ ּ ִקיוָמא' ד. ּּ פוִלין ּבְ ְּגאולֹות ּכְ ּ ּּ.  

ַהִהיא ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּוֻכְלהו ּבְ ָכחו ִאיּנון ד, ּ ּתְ ְּדִאילו ָלא ִאׁשְ ּ ּ ַהִהיא ְיִציַאת ' ּּ ְּגאולֹות ּבְ
לוָתא, ְצַרִיםִמ ל ִזְמָנא ְדִלהֵוי ּגָ ּּכָ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִתּקוָנָהא ְלִאְתַייֲחָדא ׁשְ ַרת ּבְ ָּלא ִאְתַחּבְ ּ .

ִדיר אוָלה ְדִמְצַרִים ּתָ ָרא ּגְ ְּוַעל ָדא ִאית ְלַאְדּכְ ּ ִריך הוא, ּ א ּבְ ין ְדקוְדׁשָ ְּבָכל ִקדוׁשִ ּ ּ ּ ְּ ,
ֵמיה ְלָעַלם וְלָעְלֵמי ָע ִריך ׁשְ ּּבְ ּ   .ְּלַמָייאְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1593דף [ -ּ

ה  ָּרָזא ִדְקדוּשָׁ י ּכָֹלא,  ָהא אֹוִקיְמָנא)דשמיה(ּ ה ִמְתַקְדׁשֵ ְקדוּשָׁ ְּדָהא ּבִ ּ ּ א, ּ , ֵּעיָלא ְוַתּתָ
ין ִאין, ְּוָכל ַדְרּגִ ָתא ָדא, ְּוָכל ְרִתיִכין ִעָלִאין ְוַתּתָ ְקדוׁשָ י ּבִ ְלהו ִמְתַקְדׁשֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ה ָדא. ּ ּוִבְקדוּשָׁ ּ ּ ,

ה ְדָמאֵריהֹון, ּין ִעָלִאיןאֹוִקיְמָנא ָרִז ְקדוּשָׁ ִלין ּבִ ּכְ ְּלִאיּנון ָמאֵרי ָרִזין ְדִמְסּתַ ּ ּ ָאה , ּ ַזּכָ
  .ּחוָלֵקיהֹון

א ְלָמאֵריה ִפיר ִאיהו, ָּרָזא ְלִמְמַסר ַנְפׁשָ ּׁשַ ּ ֲאַמְרּתון ַחְבַרָייא)ב''ע' ר(ְּדָקא , ּ ָאה , ּ ַזּכָ
ִאין ֵעיַני ְדָחמו, ּחוָלֵקיכֹון ְּוַזּכָ ךּ ַחֵיי, ְ ּכַ ְּדָזֵכיָנא ּבְ ַהאי , ּ ין ִאֵלין ּבְ ְּדִמְתָעִרין ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּ ּ

א)א בגין דכלהו''ס(, ָעְלָמא א ַקִדיׁשָ ִתיֵבי ְלֵעיָלא ַקֵמי ַמְלּכָ ּ ְוֻכְלהו ּכְ ּּ ּ.  

רו ִיְרֵאי ְיָי)מלאכי ג(ָּפַתח ְוָאַמר  ב ְיָי' ּ ָאז ִנְדּבְ ִּאיׁש ֶאל ֵרֵעהו ַוַיְקׁשֵ ֵתב ' ּ ָמע ַוִיּכָ ַּוִיׁשְ ּ
רֹון ְלָפָניו ְלִיְרֵאי ְיָי מֹו' ֵסֶפר ִזּכָ ֵבי ׁשְ יה. ּוְלחֹוׁשְ ָלא ּבֵ ּכְ רו, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ , ָּאז ִנְדּבְ

ֵעי ֵליה רו ִמּבָ ָּאז ִדּבְ ּ רו, ּ רו ְלֵעיָלא. ַּמאי ִנְדּבְ ֶּאָלא ִנְדּבְ ין, ּּ ל ִאיּנון ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ִּמּכָ ּ ,
ין ְּוָכל ִאיּנון ַחָייִלין ַקִדיׁשִ ּּ.  

ין ִגין ְדִאיּנון ִמִלין ַקִדיׁשִ ּּבְ ּ ַּסְלִקין ְלֵעיָלא, ּּ י , ּ ה ִאיּנון ִדְמַקְדֵמי ְוַנְטִלין לֹון ַקּמֵ ְּוַכּמָ ּ ּ
א א ַקִדיׁשָ ה ִעְטִרין, ַּמְלּכָ ַכּמָ ּוִמְתַעְטָרן ּבְ ִאיּנון ְנהֹוִרין ִעָלִאין, ּ ּּבְ ְּוֻכְלהו, ּ י ּ ּמֵ רו ִמּקַ ּ ִנְדּבְ
א ִעָלָאה ָחן, ַמאן ָחֵמי ֶחְדָוון. ַּמְלּכָ ּבְ ְּדַסְלִקין ְבָכל ִאיּנון ְרִקיִעין, ַּמאן ָחֵמי ּתוׁשְ ד , ּּ ּכַ

ַּסְלִקין ִמִלין ִאֵלין ּ הו, ּ ל ּבְ ּכַ א ִמְסּתָ א ַקִדיׁשָ ּוַמְלּכָ ּ הו, ּ ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְּוִאיּנון ַסְלִקין , ּ א על ''נ(ּ

הו, ּ ְוַיְתִבין ַעל ֵחיֵקיה)'יה דהוו עטרה ונחתין ויתבין וכוריש ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּוִמׁשְ ן ַסְלִקין , ּ ּמָ ִּמּתַ
יה ֲעׁשוִעים יֹום יֹום)משלי ח(, ְּוַעל ָדא ָאְמָרה אֹוַרְייָתא. ַּוֲהוו ֲעָטָרה, ַּעל ֵריׁשֵ . ּ ָוֶאְהֶיה ׁשַ

ִתיב ּוְבָכל ִעיָדן, ל ְזָמןְבָכ, ֶּאָלא ָוֶאְהֶיה, ְוָהִייִתי ָלא ּכְ יה, ּ ְּדִמִלין ִעָלִאין ַסְלִקין ַקּמֵ ּּ ּ ּ.  

ִתיב ִיְרֵאי ְיָי ֵרי ִזְמֵני ּכְ א' ִיְרֵאי ְיָי, ְּלֵעיָלא' ֶּאָלא ִיְרֵאי ְיָי. 'ִיְרֵאי ְיָי' ּתְ ' ִיְרֵאי ְיָי. ְלַתּתָ
א ִדיוְקֵניהֹו, ַקְייִמין ְלַתּתָ ְּוִאיּנון ִמִלין ַקְייִמין ּבְ ּּ ִסְפָרא . ּן ְלֵעיָלאּ ְחָנא ּבְ ּכַ ְּוָרָזא ָדא ַאׁשְ

ְְדֲחנֹוך ַאְרָעא, ּ ְּדָכל ִמִלין ְדַצִדיַקָייא ִדי ּבְ ּ ּ ּּ ִּאיּנון ִמְתַעְטָרן, ּ א, ּ י ַמְלּכָ , ְוַקְייָמן ַקּמֵ
ִריך הוא א ּבְ הו קוְדׁשָ ע ּבְ ֲעׁשָ ּתַ ּוִמׁשְ ּ ּ י. ְּ ּוְלָבַתר ִאיּנון ַנְחּתֵ ִדיוְקָנא ְוַקְייִמין ַקּמֵ, ּ ּיה ּבְ ּּ

ְּדַההוא ַצִדיק ְדָקָאַמר לֹון ּ ּ ַההוא ִדיוְקָנא, ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ע קוְדׁשָ ֲעׁשַ ּתַ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּוְלָבַתר . ְ
רֹון ְלָפָניו ֵסֶפר ִזּכָ יבו ּבְ ִדיר, ַּאְכּתִ ִקיוָמא ּתָ יה ּבְ ְּלַקְייָמא ַקּמֵ ּּ ּ.  

מֹו ֵבי ׁשְ ֵבי , ּוְלחֹוׁשְ מֹוַּמאי וְלחֹוׁשְ ָּהא אוְקמוָה. ׁשְ ֵבי ִמִלין )אבל(, ּ ל ִאיּנון ִדְמַחּשְׁ ּ ּכָ ּ ּ
א, ְּדאֹוַרְייָתא ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ָקא ְלָמאֵריהֹון ּבְ ְּלַאְדּבְ ִגין ְלִמְנַדע ֵליה, ּ ּּבְ ְקָנא , ּ ּוְלִאְתּתַ

ְייהו ִלּבַ ֵמיה ּבְ ָּחְכָמה ִדׁשְ ּ מֹו, ּ ֵבי ׁשְ יב וְלחֹוׁשְ ִּדְכּתִ אְּדה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּוא ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ.  

ִתיב  א)יחזקאל א(ּכְ ּסֵ ַמְרֵאה ֶאֶבן ַסִפיר ְדמות ּכִ ם ּכְ ר ַעל ֹראׁשָ ַעל ָלָרִקיַע ֲאׁשֶ ּ וִמּמַ ּ ּּ ,
ַּהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה ַעל ָלָרִקיַע. ּ א, ֲּאָבל וִמּמַ ַההוא ָרִקיַע ְלַתּתָ ָמה ְדָאַמְרּתון , ּּבְ ּּכְ ּ

ָאה חוָלֵקיכֹון, ָּאה חוָלִקיַזּכָ, ַּחְבַרָייא ְרִקיָעא ִדְלֵעיָלא)בההוא רקיע לתתא(. ְּוַזּכָ ּ ְדָהא ּבִ ּ ּ ,
יה ל ּבֵ ּכַ ֵּלית ַמאן ְדִאְסּתָ יה ַקְייָמא ַההוא ֶאֶבן ַסִפיר. ּ ּוִמְלֵעיָלא ִמּנֵ ּ ּ ּּ ּ יה , ּ ַעְרָנא ּבֵ ְּדָהא ִאּתְ ּ

יָרא ִלית ָטָבא ַיּקִ ָרָזא ְדַההוא ַמְרּגָ ּּבְ   .ָּמה ְדאֹוִקיְמָנאּכְ, ּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1594דף [ -ּ
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א ּסֵ ְּדמות ּכִ א, ּ ּסֵ ִתיב ְדמות ַהּכִ ְּוָלא ּכְ א. ּ ּסֵ ִגין ְדִאית ּכִ א, ּּבְ ּסֵ א. ְוִאית ּכִ ּסֵ ִּעָלָאה : ַהּכִ
ְלָייא ִניָזא ְדָלא ִאְתּגַ יה ְלִמְנַדע וְלִאְסּתַ, ְּטִמיָרא ּגְ ְּוֵלית ַמאן ְדַקְייָמא ּבֵ ּ ּ ָלאּּ ְּוַעל ָדא . ּכְ

א ְסָתָמא ּסֵ ִתיב ּכִ א, ּכְ א ִדְלַתּתָ ּסֵ ָּדא ּכִ ַמְרֵאה ָאָדם. ּ ְּדמות ּכְ יָון ְדָאַמר ְדמות, ּ ּּכֵ ּ ֲאַמאי , ּ
ַמְרֵאה י ֵליה ְדמות ָאָדם, ּכְ ְּדָהא ַסּגִ ּ ּ ֶּאָלא ְדמות ָאָדם. ּ ּ ָּדא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה, ּ ּ ַההוא , ּ ּּבְ

בֹוד ִעָלָאה ּיוְקָנא ְדָאָדםִּד, ּּכָ ּ ַמְרֵאה. ּ ְּלַאְכְלָלא ִאיּנון ִדיוְקִנין , ֲּאָבל ָהא ְדִאּתֹוָסף ּכְ ּ ּ
ְּדִמִלין ְדָחְכְמָתא ְּוִאיּנון ָרִזין ְדָחְכְמָתא , ּּ ְּדַסְלָקן וִמְתַעְטָרן ְלֵעיָלא )ב''ז ע''דף רי(ּ ּ ּ ּוְלָבַתר , ּ

ַההוא ִד ִדיוְקָנא ְדָאָדם ּבְ ַּקְייִמין ּבְ ּ ּ ּ ּיוְקָנא ְדַצִדיַקָייא ִדְמַעְטִרין לֹוןּ ּ ּ ּ ּּ ע , ּ ְעׁשָ ּתֲ ּוְבֻכְלהו ִאׁשְ ּּ
ִעְטרֹוי ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ.  

ְּוַאּתון ַחְבַרָייא א, ּ ּתָ ע ַהׁשְ ְעׁשָ ּתֲ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ָּהא קוְדׁשָ ִאיּנון ִמִלין ְדָקא , ְּ ּּבְ ּּ
ַההוא אֹו, ַּאְמִריּתו ִּמְתַעְטָרן ּבְ ין. ְרָחאּ ִדיוְקַנְייכו ַקִדיׁשִ י ָמאֵריכֹון ּבְ ְּוָהא ְקַייְמּתון ַקּמֵ ּ ּ ּּ ּ ,

ֲעָתא ַדֲחֵמיָנא ְלכו ׁשַ ְּדָהא ֲאָנא ּבְ ּ ִדיוְקַנְייכו, ּ ְלָנא ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתַ ּ יִמין , ּ כו ְדַאּתון ְרׁשִ ֲּחֵמיָנא ּבְ ּ ּ
ָרָזא ְדָאָדם ְּוָיַדְעָנא ְדָהא ִדיוְקָנא ִדיְל, ּּבְ ּ ּ ָדא ְלֵעיָלאּּ ָנן ַצִדיַקָייא . ּכֹון ִאְתַעּתְ ְּוָהִכי ִאְזַדּמְ ּ
מֹוְדָעא ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא, ְּלִזְמָנא ְדָאֵתי ּתְ ְּלִאׁשְ ל , ּ א ְלָקֵמי ּכָ ּוְלַאֲחָזָאה ַפְרצוָפא ַקִדיׁשָ ּ ּּ

י ֵהם ֶז)ישעיה סא(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ָעְלָמא ירום ּכִ ל רֹוֵאיֶהם ַיּכִ ַרך ְיָיּ ּכָ   .' ְַרע ּבֵ

י יֹוֵסי ִמֵלי ְדָעְלָמא, ַּאְדָהִכי ָחָמא ְלִרּבִ ְּדֲהָוה ְמַהְרֵהר ּבְ ִלים , ָּאַמר ֵליה. ּּ ּיֹוֵסי קום ַאׁשְ
ְִדיוְקָנך ּ ך, ּּ ְְדָאת ַחד ָחֵסר ּבָ ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא. ּ י יֹוֵסי ְוַחֵדי ּבְ ָּקם ִרּבִ יה, ּּ ל , ְּוָקם ַקּמֵ ּכַ ִאְסּתָ

יה ְמעֹוןּּבֵ י ׁשִ י יֹוֵסי, ֲּאַמר ֵליה,  ַרּבִ יק יֹוִמין, ִרּבִ י ַעּתִ ִלים ַקּמֵ א ַאְנּתְ ׁשְ ּתָ ְְוִדיוְקָנך , ַהׁשְ ּ ּ
ִלים   .ׁשְ

. ֲאַמאי ִאְקֵרי ִציץ. 'ּ ַוַיַעׂש ֶאת ִציץ ְנֶזר ַהּקֶֹדׁש ָזָהב ָטהֹור ְוגֹו)שמות כח(, ָּפַתח ְוָאַמר
ָל ּכְ לוָתא ְלִאְסּתַ ּכְ יהִּאְסּתַ לוָתא ְדַבר ָנׁש. ּא ּבֵ ּכְ ּוְבִגין ְדֲהָוה ַקְייָמא ַעל ִאְסּתַ ּ ּ . ִאְקֵרי ִציץ, ּּ

יה מֹוְדָעא ּבֵ ּתְ ַההוא ִציץ ִאׁשְ יה ּבְ ל ּבֵ ּכַ ְּוָכל ַמאן ְדִאְסּתָ ּ ּ ּ.  

ִגלוָפא ִליָפן ּבְ א ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ִציץ ֲהוֹו ַאְתָוון ִדׁשְ ּּבַ ּ יה, ּּ ָקן ּבֵ ּוְמַחּקְ ָאה ֲהָוה ַההוא ְוִאי ַז. ּ ּּכָ
יה ְּדַקְייָמא ַקּמֵ יה ּגֹו ַדֲהָבא, ּּ ָקן ּבֵ ִּאיּנון ַאְתָוון ִדְמַחּקְ ּ ּ א ְלֵעיָלא, ּ ּתָ ְלִטין ִמּתַ , ֲּהוֹו ּבַ

ְנִהירו ִליפו ּבִ ְּוַסְלִקין ֵמַההוא ּגְ ּ ּ ר ָנׁש, ּ ַאְנִפין ְדַההוא ּבַ ַּוֲהוו ָנֲהִרין ּבְ ּ ּּ.  

יה ָּנִציץ ְנִציצו ּבֵ יה. א ַנְצִציןְוָל, ּ ֲהָנא ּבֵ ל ּכַ ּכַ ֲעָתא ַקְדִמיָתא ְדִאְסּתָ ׁשַ ּּבְ ֲהָוה ָחֵמי , ּ
ַאְנִפין ְלהו ּבְ ְּנִהירו ְדַאְתָוון ּכֻ ּ ּ יה. ּּ ְכָלא ְלַעְייָנא ּבֵ ְּוַכד ֲהָוה ִמְסּתַ ֶּאָלא , ָלא ֲהָוה ָחֵמי ִמִדי, ּ

ְּנִהירו ְדַאְנפֹוי ְדָנִהיר ּ ִאילו ִניצֹוָצא ְד, ּּ ּּכְ ּ יהּ ר ְדַכֲהָנא ֲהָוה ָיַדע , ַּדֲהָבא ֲהָוה ָנִציץ ּבֵ ּּבַ
לוָתא ַקְדָמָאה ּכְ ֵּחיזו ְדִאְסּתַ ּ ֲעָתא, ּ ְּדֲהָוה ָחֵמי ְלפום ׁשַ ִריך הוא , ּ א ּבְ ְּדָהא ְרעוָתא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ

ר ָנׁש ַההוא ּבַ יה ּבְ ֲּהָוה ּבֵ ין ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָיַדע ְדִאיהו ַזּמִ ּ ִג, ּ ּין ְדֵחיזו ָדא ָנֲהִרין ָעֵליה ּבְ ּ ּ ּ
ִּמְלֵעיָלא יה, ּ ִריך הוא ֲהָוה ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ יה ָלא ָחָמאן ִמִדי. ְּ ִלין ּבֵ ּכְ , ְּוַכד ִמְסּתַ

ֲעָתא ְלָייא ֶאָלא ְלפום ׁשַ ִגין ְדֵחיזו ִדְלֵעיָלא ָלא ִאְתּגַ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1595דף [ -ּ

י ַההו ר ָנׁש ַקּמֵ ְּוִאי ַקְייָמא ּבַ ֲעָתא, א ִציץּ ְּוַאְנפֹוי ָלא ִאְתַחְזָיין ְלפום ׁשַ ֵּחיזו , ּ
א יף ִמְצָחא. ַּקִדיׁשָ ּקִ ֲהָנא ְדָהא ִאיהו ּתַ ֲּהָוה ָיַדע ּכַ ּוָבֵעי ְלַכְפָרא ָעֵליה, ּ ֵעי ֲעלֹוי , ּּ ּוְלִמּבָ
י ְיהוָדה ָפַתח ְקָר. ּ ַוַיַעׂש ֶאת ִציץ ֶנֶזר ַהּקֶֹדׁש)שמות מ(. ַרֲחִמין ִּרּבִ רותּ  )רות ב(, ּא ּבְ

ר ִיְקֹצרון ְוגֹו ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ֵּעיַנִיך ּבַ יה. 'ְ ָלא ּבֵ ּכְ ְֲאַמאי ִאְצְטִריך ָהָכא , ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ

ב י ִיְצָחק. ְלִמְכּתַ אֹוַרְייָתא ְדִאְתֲחִזיאו ְדָלא , ֲּאַמר ֵליה ִרּבִ ה ְקָרִאין ִאיּנון ּבְ ּמָ ִּאי ָהִכי ּכַ ּ ּ ּ
בִּאְצְטִריכו ְּוָחֵמיָנן ְדֻכְלהו ָרִזין ִעָלִאין,  ְלִמְכּתַ ּּ י ְיהוָדה. ּ ַּהאי ְקָרא ַמאן ְדָחֵמי , ָּאַמר ִרּבִ

יה ל ּבֵ ּכַ יָלא ָדֵמי, ְּוָלא ִאְסּתָ ְבׁשִ ָמה ְדָלא ָטִעים ּתַ ּּכְ ּ.  

ַמר, ֶּאָלא ָרָזא ָהָכא א ִאּתְ ּוְברוַח קוְדׁשָ ּ ִגין ְדָחָמא ּבַֹעז ַדָייָנא , ּ ּּבְ ּ ָרֵאלּ , ְּדִיׂשְ
ַּעְנָווָתנוָתא ְדַהִהיא ַצֶדֶקת ּ ֲאָתר ַאֲחָרא, ּ ְּדָלא ְמַסְלָקא ֵעיָנא ְלֵמחֵמי ּבַ ה, ּ ֶּאָלא ְלַקּמָ ּ .

ל ַמה ְדָחָמאת ֵעיָנא ָטָבא, ְּוָחָמאת ּכָ ה, ּבְ ְּוּתוְקָפא ְדִמְצָחא ָלא ֲהָוה ּבָ ח ֵעיָנָהא, ּּ ּבַ   .ׁשִ

  ]א''ח ע''דף רי -' בזוהר חלק [

ַההוא ֲאָתרּבְ ְרָכָתא ּבְ ְלָטא ּבִ ִּגין ְדִאית ַעְייִנין ִדְבִגיֵניהֹון ָלא ׁשַ ּ ְּוִאיהו ֵעיָנא ָטָבא , ּ
ה ֵעיָנא ָטָבא, ָחָמא ּבָ ַלת ֲהָוה ּבְ ּכְ ְּדָכל ַמה ְדִאְסּתַ יָדָהא, ְּדָחָמא, ְּותו. ּ ל , ְּדֲהָוה ַאְצַלח ּבִ ּכָ

ַחְק, ַּמה ַדֲהַוות ַלְקָטא ְרָייא ָעָלה. ָלאִאּתֹוַסף ּבְ א ׁשַ ל ְדרוָחא ַקִדיׁשָ ּכַ ּוֹבַעז ִאְסּתָ ּ ּ ּ ֵדין , ּ ּכְ
ר ִיְקֹצרון ְוגֹו, ָּפַתח ְוָאַמר ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ֵּעיַנִיך ּבַ ִגין ִאיּנון ַלְקִטין ָכל ִאיּנון . 'ְ יָמא ּבְ ִּאי ּתֵ ּ

ַהך ֲאַבְתַרְייהו, ַאֲחָרִנין ֵּהיך ָאַמר ְדּתֵ ְּ ב ֶאָלא ְוָלַקְטּתְ ַאֲחֵריֶהןְָלא ִאְצְטִריך ְל, ְ ַמאי , ִּמְכּתַ
ִגין ֵעיָנָהא ָקָאַמר, ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן ְרִמין . ֶּאָלא ּבְ ועל , א ברכאן סגיאין''נ(ֵּעיָנָהא ַדֲהוֹו ּגַ

יִאין ְוַעל ָדא ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן, )'דא וכו ְרָכָתא ַלְקִטין ַסּגִ ַתר ֵעיַנִיך, ּּבִ ל ׁשְ. ְּבָ ִני ּכָ ַאר ּבְ
ַתר ֵעינֹוי )א''ח ע''דף רי(ָּעְלָמא ֵלית ְלהו  ְְרׁשו ְלֵמיַהך ּבָ ְְדֵעיַנִיך , ְְוַאְנּתְ ְלָבַתר ֵעיַנִיך. ּ ּ

יִאין ְרָכאן ַסּגִ ְרִמין ּבִ   .ּגַ

ר ִיְקֹצרון ֶדה ֲאׁשֶ ּשָׂ ָּדָבר ַאֵחר ֵעיַנִיך ּבַ א. ְּ רוַח קוְדׁשָ ּּבַֹעז ָחָמא ּבְ ְפָקא ִּדְזִמיִנין ְלָנ, ּ
ִליִטין ְדִאיּנון ַעְייִנין ְדֹכָלא ה ַמְלִכין ִעָלִאין ׁשַ ִּמיּנָ ּ ּּ ּ ּ ָמר. ּ ָמה ַדֲהַוות ּתָ ה, ּּכְ יב ּבָ ִּדְכּתִ ּ ,

ֶפַתח ֵעיַנִים)בראשית לח( ב ּבְ ׁשֶ ִליִטין .  ַוּתֵ ה ַמְלִכין ׁשַ ִפְתָחא ְדָנְפִקין ִמיּנָ ַבת ּבְ ִּאְתַייּשְׁ ּ ּ
ְּדִאְקרון ַע, ִּעָלִאין ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , יְיִניןּ ָמה ְדָכל .  ִאם ֵמֵעיֵני ָהֵעָדה)במדבר טו(ּכְ ּּכְ

ַתר ַעְייִנין ְייֵפי ּגוָפא ָלא ָאְזִלין ֶאָלא ּבָ ּׁשַ ְּוַעְייִנין ִאיּנון ִמְנָהִגין ְלָכל ּגוָפא, ּ ּאוף ָהִכי . ּ
ִליִטין, ַמְלִכין ְוַסְנֶהְדִרין ְּוָכל ִאיּנון ׁשַ א דאזלין שייפין בתר ''ס(ִּלין ֲאַבְתַרְייהו ּּכָֹלא ַאְז, ּ

ִליִטין)עיינין ך ָאַמר ָלה ֵעיַנִיך ִאֵלין ַמְלִכין ְוׁשַ ּ וְבִגין ּכַ ּ ְ ְּ ה, ּ ִּדְזִמיִנין ְלֵמיַפק ִמיּנָ ּ.  

ֶדה ּשָׂ ֶדה. ּבַ ַל ם. ַמאן ׂשָ ָּדא ִציֹון ִוְירוׁשָ יב, ּּ ֶדה ֵתָחֵרׁש )מיכה ג(, ִּדְכּתִ  ִתיבּוְכ. ִּציֹון ׂשָ

ַרכֹו ְיָי)בראשית כז( ר ּבֵ ֶדה ֲאׁשֶ ִריַח ׂשָ ַל ם',  ּכְ ָּדא ְירוׁשָ ֶדה. ּ ּשָׂ ִתיב ֵעיַנִיך ּבַ ְְוַעל ָדא ּכְ ּ ,
ְּדִאיּנון ַעְייִנין ִדיָלה ּ ּ ה, ּ ִּדְזִמיִנין ְלֵמיַפק ִמיּנָ ֶדה, ּ ּשָׂ ִליִטין ֶאָלא ּבַ ָּלא ְיהֹון ׁשַ ר . ּ ֲאׁשֶ

ְּדָהא ֵמַההוא, ִּיְקֹצרון ֶדהּ ֵני ָעְלָמא ּתֹוָרה,  ׂשָ ל ּבְ ּוְנהֹוָרא ְדָנִהיר, ֲהוֹו ַנְקִטין ּכָ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ֵצא ּתֹוָרה)ישעיה ב( יֹון ּתֵ י ִמּצִ   .ּ ּכִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1596דף [ -ּ

ָרן, ְוָהַלְכּתְ ַאֲחֵריֶהן ִאֵלין עֹוָבִדין ְדַכׁשְ ּּבְ ך, ּ ַָדֲאָנא ֲחֵמיָנא ּבְ ָעִרים . ּ ֲּהֹלא ִצִויִתי ֶאת ַהּנְ
ַמ. 'ְוגֹו ָמעֹו ִדיֵליהּכְ ּׁשְ א ַקָלה, ּ ָתא ַדְעּתָ ִגין ְדִאּתְ ּּבְ ָנא ִדְנִקיות ָנַקט, ְוָצִמית. ּ ִּליׁשָ ּ ,

ָעְלָמא, ְוָצִמית ַבר ָנׁש ְלַקְייָמא ַזְרָעא ּבְ ָקא ּבְ ך ְלַאְדּבְ יאוְבּתִ ְּדִאי ּתִ ְ ּ ִלים, ּ , ְוָהַלְכּתְ ֶאל ַהּכֵ
ִּאֵלין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ּ ּ ְּדִאְקרון, ּ ֵלי ְיָיּ יב',  ּכְ ֵלי ְיָי)ישעיה נב(, ִּדְכּתִ ֵאי ּכְ רו ֹנׂשְ . 'ּ ִהּבָ

ל ָעְלָמא ִּדְזִמיִנין ַצִדיַקָייא ְלַאְייָתָאה לֹון ּכָ ּ יָחא, ּ א ְמׁשִ ֵלי ְיָי, ּדֹורֹוָנא ְלַמְלּכָ ', ְּוִאיּנון ּכְ
הו ִריך הוא ִאְתֲהֵני ּבְ א ּבְ ָּמאִנין ְדקוְדׁשָ ּ ּ ִּאֵלין ִאיּנון, ְּ ִביִריןּ ִביִרין ִאיּנון ,  ָמאִנין ּתְ ּּתְ

ַהאי ָעְלָמא ִגין ְלַקְייָמא אֹוַרְייָתא, ּבְ הו. ּּבְ ׁש ּבְ ּמַ ּתְ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ א ְדקוְדׁשָ ימוׁשָ ְּוׁשִ ּ ּ ּ ְּ ,
ִלים ׁש ֶאָלא ִמּגֹו ָהֵני ּכֵ ּמַ ּתָ ִתיָת ְוגֹו. ָּלא ִאׁשְ הו ְוׁשָ ְתְדַבק ּבְ ְּוַכד ּתִ ּ'.  

י יֹוֵס ּתְ ַוִייַטב ִלּבֹו)רות ג(, ּי ָפַתח ְוָאַמרִרּבִ ּ ַוֹיאַכל ּבַֹעז ַוֵיׁשְ ַּמהו ַוִייַטב ִלּבֹו. ּ ְְדָבִריך . ּ ּ
ְּואוְקמוָה, ַּעל ְמזֹוֵניה ְּדַמאן ִדְמָבֵרך ַעל ְמזֹוֵניה, ְּוָדא הוא ָרָזא. ּ ּ יה, ְּ ָּדא אֹוִטיב ְלִלּבֵ ּ ,

ָמה ִדְכ )א איהו''נ(ּוַמאן אֹוִטיב  יבּּכְ י )תהלים כז( ,ּתִ ּ צור )תהלים עג( ּוְכִתיב. ְָלך ָאַמר ִלּבִ
  .'ְלָבִבי ְוגֹו

 ] בשנה144יום [סדר הלימוד ליום כו שבט 

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ת ְמזֹוָנא ֲחִביָבא ַקּמֵ ּוְבִגין ְדִבְרּכַ ּ ּ ְבָעא, ְּ ל ַמאן ְדָבִריך ַעל ׂשַ ְּכָ ּ ,
ת, ּאֹוִטיב ְוַחֵדי ַלֲאָתר ַאֲחָרא ּבָ ְּוִסיָמִנך ְסעוָדֵתי ְדׁשַ ּ ְּדֲאָתר ַאֲחָרא ִאְתֲהִני ֵמַהִהיא , ְ

ָרָכה  ְבָעא ְוִחידו)ב''ד ע''ר(ּבְ ּ ְדׂשַ ְבָעא ְדַההוא ַצִדיק . ּ ָרָכה ְדׂשַ ְּוָהָכא ִאְתֲהֵני ֵמַההוא ּבְ ּ ּ ּ ּ
  .ּּבַֹעז ְוָדא ַוִייַטב ִלּבֹו

ִגין ִדְמזֹוָנא ִאיהו ָקׁשֶ. ַמאי ַטְעָמא ּּבְ ִריך הוא ַההוא ֲאָתרּ א ּבְ י קוְדׁשָ ּה ַקּמֵ ּ ְוֵכיָון , ְּ
ֵתי ְרָכָתא ַסְלָקא. ְְוָקא ְמָבֵרך, ְּדַבר ָנׁש ָאִכיל ְוׁשָ ְבָעא , ַּהִהיא ּבִ ְּוִאְתֲהֵני ֵמִאיּנון ִמִלין ְדׂשַ ּּ

א וִמְלֵעיָלא, ְּדַסְלִקין ּתָ זֹוָנא ִמּתַ ַכח ְדִאְתֲהֵני ִמּמְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ּ ּ.  

ּ ִאיהו ָרָזא ְדֵבין ַחְבַרָייאְוָדא ּ חֹול ָלא ִאְתֲהֵני ַההוא ֲאָתר. ּ ֶּאָלא ֵמִאיּנון ִמִלין , ָּרָזא ּבְ ּּ
ְבָעא ֵחידו, ְּדַסְלִקין ִמּגֹו ׂשַ ְבִעין ּבְ ְּוֻכְלהו ִמִלין ִמְתַעְטָרן ְוַרָוון ְוׂשַ ּ ּ ּּ ְּוַההוא ֲאָתר ִאְתֲהִני , ּ

ְייהו ת ִאיהו ָרָז. ִּמּנַ ּבָ ׁשַ ׁש, א ָאֳחָראּּבְ ְמזֹוָנא ַמּמָ ּוְבַההוא ֶחְדָוה ִדְמזֹוָנא ְדִמְצָוה , ּבִ ּ ּ ּ
ת ּבָ א, ְּדׁשַ ִליָלא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ַכח ּכְ ּתְ ּוְבֹכָלא ִאׁשְ ּ ך )דבה הימים א כט(ְּוָרָזא ָדא . ּ י ִמּמְ ָ ּכִ

ְַהּכֹל וִמָיְדך ָנַתּנו ָלך ָּ ֲהָנאוֵתיה ָדא. ּּ ַּוַדאי ּבַ ּ ּ ּוְבַההו, ּ תּ ּבָ ּא ֶחְדָוה ִדְמזֹוָנא ְדִמְצָוה ְדׁשַ ּ ּ ,
ָמה ְדאוְקמוָה ּּכְ ּ ּ.  

ְבָעא ִריך הוא ִמּגֹו ׂשַ א ּבְ ַּמאן ִדְמָבֵרך ְלקוְדׁשָ ּ ְּ יה, ְ ֵעי ְלַכְווָנא ִלּבֵ ּּבָ ָווָאה ְרעוֵתיה , ּ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ
ֶחְדָוה ח ָעִציב, ּבְ ּכַ ּתְ ָרָז, ְוָלא ִיׁשְ ֶחְדָוה ּבְ ְֶאָלא ִדיָבֵרך ּבְ ּ ָוָאה ְרעוֵתיה ְדָהא , ּא ָדאּ ּוְלׁשַ ּ ּ ּ ּ

ֶחְדָוה א ְלַאֲחָרא ּבְ ּתָ ֵעיָנא ָטָבא, ִּאיהו ָיִהיב ַהׁשְ ֶחְדָוה וָבֵעיָנא , ּבְ ה ְדִאיהו ְמָבֵרך ּבְ ּוְכּמָ ּ ּ ְּ

ֶחְדָוה וָבֵעיָנא ָטָבא. ָטָבא ָּהִכי ָיֲהִבין ֵליה ּבְ ָל. ּ ח ָעִציב ּכְ ּכַ ּתְ ך ָלא ִיׁשְ ִגין ּכָ ְוּבְ ֶּאָלא , לּ
ֶחְדָוה ּוְבִמִלין ְדאֹוַרְייָתא, ּבְ ָרָכה ָדא, ּּ יה וְרעוֵתיה ְלֵמיַהב ּבְ ֵוי ִלּבֵ ִּויׁשַ ּ ּ ּ ּ ָרָזא ְדִאְצְטִריך, ּ ְּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1597דף [ -ּ

ִליִטין, ָרָזא ָהָכא ע ְרִתיִכין ׁשַ ד, ַּאְרּבַ יְרָיין' ּבְ ְרָכָתא , ִּסְטִרין וַמׁשִ ִּאְתָזנו ֵמַהִהיא ּבִ
ְבָעא הּוְבִא, ְּדׂשַ ְיּנון ִמִלין ְדָברוך ַאּתָ ּ ּ יה, ּּ י ְוִאְתַעָטר ּבֵ ִּאְתֲהִני ְוִאְתַרּבֵ ְוַמאן ִדְמָבֵרך . ּ ּ ּ

ֶחְדָוה ִּאְצְטִריך ְרעוָתא ּבְ ִתיב, ּוְבֵעיָנא ָטָבא, ְ ּ טֹוב ַעִין הוא )משלי כב(, ְּוַעל ָדא ּכְ
  .ְְיבֹוָרך

  ]ב''ח ע''דף רי -' בזוהר חלק [

ִפיל ְלֵס ּיֵפיה ִדְקָראְוָהָכא ׁשָ י ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל, ּ יב ּכִ ִּדְכּתִ יָמא ָהִכי. ּּ ַהאי , ְּדִאי ָלא ּתֵ
יה ֵסיֵפיה ְּקָרא ָלאו ֵריׁשֵ יה, ּ ְּוָלאו ֵסיֵפיה ֵריׁשֵ ָמה , ַעִין )ב''ח ע''דף רי(ֶּאָלא טֹוב . ּ ּכְ

ּהוא ְיָבֵרך ַוַדאי, ְּדאֹוִקיְמָנא ֶחְדָוה, ְּ ֵעיָנא ָטָבא ּבְ ֶחְדָוה. ּבְ , ְּוָלאו ִאיהו ְלִמְגָנא ְלָבְרָכא ּבְ
ְרָכָתא ּוֵמַההוא ֵחידו ָנַתן ִמַלְחמֹו ַלָדל, ְּדָהא ֵמַהִהיא ּבִ ּ ּ ל , ּּ ְֲאָתר ְדִאְצְטִריך ְלִאְתָזָנא ִמּכָ ּ

לום. ִסְטִרין ְרֵמיה ּכְ ֲּאָתר ְדֵלית ֵליה ִמּגַ ּ ּ ִלי. ּ ל ִסְטִרין ְוִאְתּכְ ל ֲּאָתר ְדִאְתֲהִני ִמּכָ ל ִמּכָ
יִמין ְדַיְדִעין ָרִזין ִעָלִאין ְואֹוְרִחין ְדאֹוַרְייָתא. ִסְטִרין ִּמִלין ִאֵלין ָלא ִאְתְמָסרו ֶאָלא ְלַחּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי יה ְלָעְלָמא, ּתָ ּּבַֹעז ַטב ֵעיָנא ֲהָוה ּתוְקָפא ְדִמְצָחא ָלא ֲהָוה ּבֵ ּ ִתיב. ּּ רות (, ַמה ּכְ

ב ּבִ)'ג ּכַ יב, ְקֵצה ָהֲעֵרָמהּ ַוָיֹבא ִלׁשְ ְטֵנך ֲעֵרַמת ִחִטים)שיר השירים ז(, ָּרָזא ִדְכּתִ ּ ּבִ ֵמָהָכא . ְ
ְדָקא ֵיאֹות, אֹוִליְפָנא ת ְמזֹוָנא ּכְ ְרּכַ ל ַמאן ִדְמָבֵרך ּבִ ְּכָ א, ּ ְרעוָתא ְדִלּבָ ֶחְדָוה ּבִ ּּבְ ד , ּ ּכַ

ְקָנא ֵליה, ָסִליק ֵמַהאי ָעְלָמא יןּגֹו ָרִזי, ֲּאָתר ִאְתּתַ ֵהיָכִלין ַקִדיׁשִ ּן ִעָלִאין ּבְ ָאה ִאיהו . ּ ַּזּכָ
ר ָנׁש ְדָנִטיר ִפּקוֵדי ְדָמאֵריה ּּבַ ּ ּ ְּדֵלית ָלך ִפּקוָדא וִפּקוָדא , ְּוָיַדע ָרָזא ִדיְלהֹון, ּּ ּ ּ ּּ ְ

אֹוַרְייָתא יה ָרִזין ִעָלִאין, ּבְ ְלָיין ּבֵ ְּדָלא ּתַ ּ ּוְנהֹוִרין ְוִזיִוין ִעָלִאין, ּ א ָלא ָיְדֵעיּוְבֵנ, ּ , י ָנׁשָ
יָקָרא ְדָמאֵריהֹון יִחין ּבִ ּגִ ָאה חוָלֵקיהֹון ְדַצִדיַקָייא. ְּוָלא ַמׁשְ ַּזּכָ ּ ּ ְדֵלי , ּ ּתַ ִּאיּנון ְדִמׁשְ ּ ּ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ִאין ִאיּנון ּבְ אֹוַרְייָתא ַזּכָ ּּבְ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ְדָהא ָאְמרו ּּתָ ִק, ּ ְּדָכל ִאיּנון ּתַ ּסוָפא, יֵפי ִמְצָחאּ ְּדֵלית ְלהו ּכִ ּ ֵּלית ְלהֹון חוָלָקא , ּ
ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי ּּבְ ּ ָרֵאל. ּ ִיׂשְ הו ּבְ ִקיֵפי ִמְצָחא ַדֲהוֹו ּבְ ל ִאיּנון ּתַ ּּכָ ּ ד ֲהוֹו , ּ ּכַ

ַההוא ִציץ ָלן ּבְ ּכְ ְייהו, ִּמְסּתַ עֹוָב, ֲּהוֹו ִמַתְבָרן ִלּבַ ָלן ּבְ ּכְ ִגין ְדִציץ ַעל ָאת . ַּדְייהוּוִמְסּתַ ּּבְ
יה, ֲהָוה ָקִאים ל ּבֵ ּכֵ ְּוָכל ַמאן ְדִמְסּתַ עֹוָבדֹוי, ּ ְּוַעל ָדא ִציץ ְמַכְפָרא ַעל . ֲהָוה ַמְכִסיף ּבְ ּ

ִקיֵפי ַאְנִפין ִּאיּנון ּתַ ִקיֵפי ִמְצָחא, ּ   .ּתַ

ִליִפין ַעל ִצ א ַדֲהוֹו ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ַּאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ל . ֲּהוֹו ָנֲהִרין וַבְלִטין ְוָנְצִצין, יָצאּ ּכָ
ַההוא ְנִציצו ְדַאְתָוון ל ּבְ ּכַ ַּמאן ְדֲהָוה ִמְסּתָ ּ ּ יה, ַּאְנפֹוי ַנְפִלין ֵמֵאיָמָתא, ּ ר ִלּבֵ , ַּוֲהָוה ִאְתּבַ

ּוְכֵדין ִציָצא ְמַכְפָרא ָעַלְייהו ְבָר. ּּ ִרים ְלּתַ יָון ְדִאיהו ּגָ ַגְווָנא ָדא ּכֵ ּּכְ ּ יהּ ָעא , ּא ִלּבֵ ּנְ ּוְלִאְתּכַ
י ָמאֵריה ּמֵ   .ִּמּקַ

ַגְווָנא ָדא ְקֹטֶרת ָנָנא, ּּכְ ַההוא ּתְ ל ַמאן ְדָאַרח ּבְ ּּכָ ד ָסִליק ַההוא ַעּמוָדא ֵמַההוא , ּ ּּכַ ּ ּ
ן יה, ַמֲעֶלה ָעׁשָ ֶחְדָוה ְלִמְפַלח ְלָמאֵריה, ֲּהָוה ְמָבֵרר ִלּבֵ ְנִהירו ּבְ ְבִרירו ּבִ ּּבִ ּ יה ְוַאְע, ּ ר ִמּנֵ ּּבָ

ּזוֲהָמא ְדֵיֶצר ָהָרע א ֲחָדא, ּ ְּוָלא ֲהָוה ֵליה ֶאָלא ִלּבָ ַמָיא, ּ ָּלֳקֵבל ֲאבוָה ְדִבׁשְ ּ ִגין . ּ ּבְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1598דף [ -ּ

ָכל ִסְטִרין, ִּדְקֹטֶרת ִבירו ְדֵיֶצר ָהָרע ִאיהו ַוַדאי ּבְ ּּתְ ּ ּ ה ְדִציץ ֲהָוה ָקִאים ַעל ִניָסא. ּ ּוְכּמָ ּ ,
ְְדֵלית ָלך. ּאוף ְקֹטֶרת ָעְלָמאּ ר ֵליה ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ ִמָלה ּבְ ר ְקֹטֶרת, ְּלִמְתּבַ   .ּבַ

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ים )במדבר יז(, ּתָ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ  ַקח ֶאת ַהּמַ
ֶצף ִמִלְפֵני ְיָי. ַמאי ַטְעָמא. ְקֹטֶרת י ָיָצא ַהּקֶ ֶגף', ּּכִ ִבירו ְלַההוא ְּדָהא ֵל. ֵהֵחל ַהּנָ ּית ּתְ ּ

ר ְקֹטֶרת ִריך הוא. ִסְטָרא ּבַ א ּבְ ְּדֵלית ָלך ִמָלה ֲחִביָבה ָקֵמי קוְדׁשָ ּ ְּ ְקֹטֶרת, ְּ ְּוַקְייָמא . ּכִ
ין יָתא, ְּלַבְטָלא ַחְרׁשִ ין ִמּבֵ יׁשִ ּוִמִלין ּבִ א. ּ ִני ָנׁשָ ָנא ִדְקֹטֶרת ְדַעְבֵדי ּבְ ֵּריָחא ַוֲעׁשָ ַההוא , ּ ּּבְ

ּ ִאיהו ְמַבֵטלּעֹוְבָדא ן ְקֹטֶרת, ּ ּכֵ ל ׁשֶ   .ּכָ

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֵזָרה ַקְייָמא ַקּמֵ ִּמָלה ָדא ּגְ ּ ְּ ּ ָכל יֹוָמא , ּ ל ְוָקֵרי ּבְ ּכַ ְּדָכל ַמאן ְדִאְסּתָ ּ
ין ְדָעְלָמא, ּ ִדְקֹטֶרת)א פרשתא''נ(ּעֹוְבָדא  ין ַחְרׁשִ יׁשִ ל ִמִלין ּבִ ִזיב ִמּכָ ּתְ ִּיׁשְ ל . ּ ְּפָגִעין ּוִמּכָ

ין יׁשִ א, ּבִ יׁשָ ּוֵמִהְרהוָרא ּבִ א, ּ יׁשָ ּוִמִדיָנא ּבִ ל ַההוא יֹוָמא, ּוִממֹוָתָנא, ּ ְּדָלא , ְּוָלא ִיְתַזק ּכָ
ְלָטא ָעֵליה יה, ָּיִכיל ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלׁשַ ְּוִאְצְטִריך ִדיַכֵוין ּבֵ ּ ּ ְ.  

ְמעֹון י ׁשִ א ֲהוֹו ַיְדֵעי , ָאַמר ַרּבִ ֵני ָנׁשָ י ִאי ּבְ ָמה ִעָלָאה ִאיהו עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת ַקּמֵ ּּכַ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ יה, ְּ ל ִמָלה וִמָלה ִמּנֵ ֲּהוֹו ַנְטֵלי ּכָ ּּ ְייהו, ּ ַּוֲהוו ַסְלֵקי ֵלה ֲעָטָרה ַעל ֵריׁשַ ּ ּ ,

ִכְתָרא ְדַדֲהָבא יה. ּּכְ ַדל ּבֵ ּתָ ּוַמאן ְדִאׁשְ ּ ּ עֹוָבָדא , ּ ָלא ּבְ ּכְ ֵעי ְלִאְסּתַ ְוִאי ְיַכֵוין , ִּדְקֹטֶרתּבָ
ָכל יֹוָמא יה ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּּבֵ ִּאית ֵליה חוָלָקא ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ַלק מֹוָתָנא , ּ ְּוִיְסּתָ

יה ל ִדיִנין ְדַהאי ָעְלָמא, ּוֵמָעְלָמא, ִּמּנֵ ִזיב ִמּכָ ּתְ ְּוִיׁשְ ין, ּ יׁשִ ְטִרין ּבִ ם, ִמּסִ ּוִמִדיָנא ְדֵגיִהּנָ ּ ּ ,
ּוִמִד ּיָנא ְדַמְלכו ַאֲחָראּ ּ.  

ַעּמוָדא ָנָנא ּבְ ד ֲהָוה ָסִליק ּתְ ַההוא ְקֹטֶרת ּכַ ּּבְ ָמא , ּ ֲהָנא ֲהָוה ָחֵמי ַאְתָוון ְדָרָזא ִדׁשְ ּּכַ ּ
א )אנ''דף ריט ע( א, ַּקִדיׁשָ ֲאִויָרא)א פרחין''נ( ְּפִריׂשָ ַההוא ַעּמוָדא,  ּבַ ְּוַסְלֵקי ְלֵעיָלא ּבְ ּ ּ .

ָמה ְר ל ִסְטִריןְלָבַתר ּכַ ין ָסֲחִרין ֵליה ִמּכָ ִּתיִכין ַקִדיׁשִ ְנִהירו ְוֶחְדָוה, ּ ַּעד ְדָסִליק ּבִ ְּוַחֵדי , ּ
ְּלַמאן ְדַחֵדי א ְלַיֲחָדא ּכָֹלא, ּ ִרין ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ר ִקׁשְ ְּוָקׁשַ ְּוָדא ְמַכֵפר ַעל . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ

ְּדִאיהו, ְוַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵיֶצר ָהָרע   .ְּוָהא אֹוְקמוָה.  ִסְטָרא ַאֲחָראּ

ַח ִמְקַטר ְקֹטֶרת ְוגֹו)שמות לז(, ָּפַתח ְוָאַמר ָלא . 'ּ ַוַיַעׂש ִמְזּבֵ ּכְ ַהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ
יה ִחין ֲהוֹו, ּּבֵ ִגין ִדְתֵרין ַמְדּבְ ָחא ְדִעָלָוון, ּּבְ ַּמְדּבְ ָחא ִדְקֹטֶרת ּבוְסִמין, ּ ּוַמְדּבְ ּ , ָּדא ְלַבר, ּ

ָחא ִדְקֹטֶרת. ְוָדא ְלגֹו ְּדִאיהו ְפִניָמָאה, ַּהאי ַמְדּבְ ּ ַח, ּ ְּוָהא ָלא ַדְבִחין , ֲאַמאי ִאְקֵרי ִמְזּבֵ
יה ִדְבִחין ּּבֵ ַח ַעל ָדא ִאְקֵרי, ּ ּוִמְזּבֵ ּ.  

ין יׁשִ ה ִסְטִרין ּבִ ִגין ְדָבִטיל ְוָכִפית ְלַכּמָ ֶּאָלא ּבְ א, ּ יׁשָ ּוְבִגין ְדַההוא ִסְטָרא ּבִ ּ ִפית ָלא ּ  ּכְ
ְלָטָאה ַח, ְּוָלא ְלֶמֱהֵוי ַקֵטיגֹוָרא, ָּיִכיל ְלׁשַ א . ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ִמְזּבֵ יׁשָ ד ַההוא ִסְטָרא ּבִ ּּכַ

ָנא ִדְקֹטֶרת ְדָסִליק)א עמודא דעשנא''ס(ֲהָוה ָחֵמי  ּ ֲעׁשָ ְפָייא ְוָעַרק, ּ ְוָלא ָיִכיל , ִאְתּכַ
ָנא ּכְ ַלל ְלַמׁשְ ַההוא ֶחְדָוה ִדְלֵעיָלאּו. ְלָקְרָבא ּכְ ְּבִגין ָדא ִאְתָדֵכי ְוָלא ִאְתֲעָרב ּבְ ּ ּ ּ ר , ּ ּבַ

ְלחֹודֹוי ִריך הוא ּבִ א ּבְ ּקוְדׁשָ ך, ְּ ל ּכַ ְוְבִגין ְדֲחִביָבא ּכָ ּ ַח, ּ א ''ד(ֶּאָלא , ָּלא ָקִאים ַההוא ִמְזּבֵ

ָכחו .  ְלגֹו)פנימאה ּתְ אן ִאׁשְ ַח ְדִבְרּכָ ְּדַהאי ִאיהו ִמְזּבֵ ּ ּ יהּ   .ְּוַעל ָדא ָסִתים ֵמֵעיָנא, ּּבֵ
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ַאֲהֹרן ִתיב ּבְ ָפה)במדבר יז(, ַמה ּכְ ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ִתים וֵבין ַהַחִיים ַוּתֵ ין ַהּמֵ ּ ַוַיֲעמֹוד ּבֵ ּּ ,
ֶות ְְדָכִפית ֵליה ְלַמְלַאך ַהּמָ ּ ַלל, ּ ְלָטָאה ּכְ ְּדָלא ָיִכיל ְלׁשַ ד ִדיָנא, ּ ִּסיָמָנא ָדא . ְּוָלא ְלֶמְעּבַ

יָדָנאִאְת ַכָווָנה, ְמַסר ּבִ ָכל ֲאָתר ְדָקָאְמֵרי ּבְ ִּדי ּבְ א עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת, ּ ּוְרעוָתא ְדִלּבָ ּ ּ ְּדָלא , ּ
ַההוא ֲאָתר ְלָטא מֹוָתָנא ּבְ ְלָטָאה ַעל ַההוא , ְוָלא ִיְתַזק, ּׁשַ ין ְלׁשַ ַאר ַעּמִ ְּוָלא ַיְכִלין ׁשְ ּ

  .ֲאָתר

ִתיב א ֲחֵזי ַמה ּכְ ַח, ּתָ ַח.  ִמְקַטר ְקֹטֶרתִמְזּבֵ יב ִמְזּבֵ יָון ִדְכּתִ ֲאַמאי ִאְקֵרי ִמְקַטר , ּּכֵ
ִגין ְדַנְטֵלי ֵמַהאי ֲאָתר ְלַאְקְטָרא. ְקֹטֶרת ֶּאָלא ּבְ ָמה ְדֲעַבד ַאֲהֹרן, ּ ַח ִאְצְטִריך , ּּתו. ּּכְ ְִמְזּבֵ

ַההוא ְקֹטֶרת א ֵליה ּבְ ְּלַאְקְטָרא ְלַקְדׁשָ ּ , ִמְקַטר ְקֹטֶרת, ּּתו. ֶרתְּוַעל ָדא ִמְקַטר ְקֹט, ּ
ַתְרּגומֹו ֲאָתר ַאֲחָרא ְקֹטֶרת, ְלַאְקְטָרא ְקֹטֶרת, ּּכְ ה, ְּדָהא ָאִסיר ְלַאְקְטָרא ּבַ ְחּתָ ר ִמּמַ . ּבַ

  )א ממחתה דיום הכפורים''נ(

א ֲחֵזי ַּהאי ַמאן ְדִדיָנא ָרִדיף ֲאַבְתֵריה, ּתָ י ּוְלָאָתָבא ַק, ְִאְצְטִריך ְלַהאי ְקֹטֶרת, ּ ּמֵ
יה, ָּמאֵריה ְלָקא ִדיִנין ִמּנֵ ְּדָהא ִסיוָעא ִאיהו ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּּ יה, ּ ְלִקין ִמּנֵ ּוְבַהאי ַוַדאי ִמְסּתַ ּ ִאי , ּּ

ַהאי יֹוָמא, ּהוא ָרִגיל ּבְ ֵרין ִזְמִנין ּבְ ָרא ּתְ א, ְלַאְדּכְ ַצְפָרא וְבַרְמׁשָ ים , ּּבְ יב ְקֹטֶרת ַסּמִ ִּדְכּתִ
ּבֶֹקר ַבּבֶֹקר וְכ הּּבַ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ ִדיר. ִתיב ּבֵ ְּוָדא ִאיהו ִקיוָמא ְדָעְלָמא ּתָ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ

ִמיד ִלְפִני ְיָי)שמות ל( א'  ְקֹטֶרת ּתָ ְּלדֹורֹוֵתיֶכם ַוַדאי הוא ִקיוָמא ְדָעְלָמא ְלַתּתָ ּ ּ ְּוִקיוָמא , ּ ּ
ְּדָעְלָמא ְלֵעיָלא ּ.  

ר ַההוא ֲאָתר ְדָלא ִאְדּכַ ּּבְ ָכל יֹוָמא עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרתּ יה, ּ ּבְ ְרָיין ּבֵ ִּדיִנין ִדְלֵעיָלא ׁשַ ּ ּּ ,
יה ּומֹוָתִנין ַסִגיאו ּבֵ ּ ְלִטין ָעֵליה, ּ ין ַאֲחָרִנין ׁשַ יב. ְּוַעּמִ ִגין ִדְכּתִ ִמיד ִלְפֵני ְיָי, ּּבְ . 'ְקֹטֶרת ּתָ

ִמיד ִאיהו ַקְייָמא ִלְפֵני ְיָי ּּתָ ל פוְל', ּ יר ִמּכָ ַּיּתִ ֲּחִביָבא ִאיהו עֹוָבָדא , ָחִנין ַאֲחָרִניןּ
ִריך הוא, ִּדְקֹטֶרת א ּבְ י קוְדׁשָ יר ְוָחִביב ַקּמֵ ְּדהוא ַיּקִ ּ ּ ל פוְלָחִנין וְרעוִתין , ְּ יר ִמּכָ ַּיּתִ ּ ּ א ''נ(ּ

ב ִדְצלֹוָתא ִאיִהי ְמַעְלָייא ִמּכָֹלא. ּ ְדָעְלָמא)ועובדין ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּת הוא ּעֹוָבָדא ִדְקֹטֶר, ּ
ִריך הוא א ּבְ יר ְוָחִביב ָקֵמי קוְדׁשָ ַּיּקִ ְּ.  

א ֲחֵזי ין ְצלֹוָתא ְלעֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת, ּתָ ִנין. ַּמה ּבֵ ֲאָתר ְדָקְרּבְ ְּצלֹוָתא ַאְתִקינו ָלה ּבַ ּ ּ ,
ָרֵאל ָרֵאל, ַּדֲהוֹו ַעְבֵדי ִיׂשְ ִנין ַדֲהוֹו ַעְבִדין ִיׂשְ ְּוָכל ִאיּנון ָקְרּבְ ּ יִבין ָלאו ִאיּנ, ּ ּון ֲחׁשִ

ְקֹטֶרת ין ַהאי ְלַהאי. ּכִ ּקוָנא ְלַאְתְקָנא ַמה ְדִאְצְטִריך. ְּותו ַמה ּבֵ ְֶאָלא ְצלֹוָתא ִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ּ ,
יר ִרין, ְקֹטֶרת ָעִביד ַיּתִ יר ִקׁשְ ין ְוָקׁשִ יר ִמּכָֹלא, ְמַתּקֵ ְּוָעִביד ְנִהירו ַיּתִ ּוַמאן ִאיהו . ּ ּ

ר זוֲהָמא ְוִאיְד ְּדַאְעּבַ ָנאּ ּכְ י ַמׁשְ ֲחָדא, ּכֵ ר ּכַ ן ְוִאְתָקּשַׁ ּקַ   .ְּוֹכָלא ִאְתְנִהיר ְוִאְתּתָ

ֵעיָנן ְלַאְקְדָמא עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת ִלְצלֹוָתא ְּוַעל ָדא ּבָ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ָרא , ּבְ ְלַאְעּבְ
ּקוָנא ְדֹכָלא, ּזוֲהָמא ֵמָעְלָמא ְּדִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא, ּ ָנא ּכְ. ּבְ ַּגְווָנא ְדַההוא ָקְרּבָ ּ

ִריך הוא א ּבְ יה קוְדׁשָ ֲּחִביָבא ְדִאְתְרֵעי ּבֵ ּ ּ ְּ.  

  ]ב''ט ע''דף רי -' בזוהר חלק [
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ה  ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ ים ָנָטף ְוגֹו' ּ ַויֹאֶמר ְיָי)שמותל(ַמה ּכְ ה ַקח ְלך ַסּמִ ב ' ֶָאל ֹמׁשֶ ַאף ַעל ּגַ
ְּדאֹוְקמוָה עֹוָב, ּ ָנא ּבְ ל ַמה ְדָאַמר ֵליהֲאָבל ַמאי ׁשְ יר ִמּכָ ָּדא ָדא ַיּתִ ּ ֶָאָלא ַקח ְלך. ּ ּ ,

ך ְַלֲהָנָאָתך וְלתֹוַעְלּתָ ַאת. ְּ ָתא ִאְתַדּכְ ִגין ְדַכד ִאּתְ ֲּהָנאוָתא ְדַבְעָלה ִאיהו, ּּבְ ּ ּ ְּוָרָזא ָדא . ּ
ים ָרא זוֲהָמא, ַָקח ְלך ַסּמִ ַבְעָלה, ְּלַאְעּבְ ָתא ּבְ א ִאּתְ ְּלִאְתַקְדׁשָ ָאה חוָלֵקיה ַז. ּ ּּכָ ט ''דף רי(ּ

ה) ב''ע  .ְּדֹמׁשֶ

ַגְווָנא ָדא ָקר)ויקרא ט( ּּכְ ן ּבָ ַמר ְלַאֲהֹרן, ָ ַקח ְלך ֵעֶגל ּבֵ ְּלַכָפָרא ַעל חֹוֵביה. ְּדִאּתְ ַעל , ּ
ָרֵאל ִרים לֹון ְלִיׂשְ ַּההוא ֵעֶגל ְדִאיהו ּגָ ּ ה. ּ ֹמׁשֶ ִתיב ּבְ , ְַלֲהָנָאָתך, ַָקח ְלך, ְּוַעל ָדא ּכְ

ך ְוְלתֹוַעְלּתָ מההוא פסולת דלוח אבנא נתעשר משה , א לכך אוקמוה בפסל לך''ס(. ּ
  )אוף הכי לך להנאתך ולטובתך

ירו יר ְקׁשִ ר זוֲהָמא, ְּקֹטֶרת ָקׁשִ ָּנִהיר ְנִהירו ְוַאְעּבַ ר בה' ְוד. ּ אתעביד ' א ד''ד(' ִאְתַחּבָ

ו' ה, )'ה ר ּבְ ה' ו. 'ִאְתַחּבָ י' ה. 'ָּסִליק ְוִאְתַעָטר ּבְ ְּוֹכָלא ָסִליק ְרעוָתא ְלֵאין . 'ִאְתְנִהיר ּבְ ּ
ירו ַחד. סֹוף ַּוֲהֵוי ּכָֹלא ְקׁשִ ירו, ּ ָרא ִעָלָאה , ְּוִאְתָעִביד ַחד ְקׁשִ ָרָזא ֲחָדא ְדִאיהו ִקׁשְ ּּבְ ּ ּ

ְּדֹכָלא ּ.  

אן וְלָהְלָאה ָרא, ִּמּכָ ַהאי ִקׁשְ ָרא ּבְ יָון ְדֹכָלא ִאְתַקּשְׁ ּּכֵ ָרָזא ְדֵאין סֹוףִּאְתֲעָטר, ּ ּ ּכָֹלא ּבְ ּ .
א ִאְתְנִהיר ָמא ַקִדיׁשָ ְּוָרָזא ִדׁשְ ָכל ִסְטִרין, ּ ֶחְדָוה, ְּוִאְתַעָטר ּבְ ְלהו ּבְ ְּוָעְלִמין ּכֻ ְּוִאְתְנִהירו . ּ

ָכל ָעְלִמין ָכחו ּבְ ּתְ אן ִאׁשְ ּּבוִציִנין וְמזֹוִנין וִבְרּכָ ּ ּ ָרָזא ִדְקֹטֶרת, ּ ְּוֹכָלא ּבְ ֲהָמא ָלא ְּוִאי זו. ּ
ר ְלָייא. ּּכָֹלא ָלא ִאְתָעִביד, ִאְתַעּבָ ַהאי ּתַ ְּדֹכָלא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ִדיר, ּתָ ך עֹוָבָדא ִדְקֹטֶרת . ֳּקָדם ְלֹכָלא, ְּקֹטֶרת ִאיהו ַקְדָמָאה ּתָ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּ

ִּאְצְטִריך ְלַאְקְדָמא ִלְצלֹוָתא ָחן, ְ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ִגין ְדָכל ָד. ְּלׁשִ ּּבְ ְוָלא , ּא ָלא ַסְלָקאּ
ן ּקַ ר, ִאְתּתָ ַּעד ְדִאְתֲעָבר זוֲהָמא, ְוָלא ִאְתָקּשָׁ ִתיב , ּ ּ ְוִכֶפר ַעל ַהּקֶֹדׁש )ז''ויקרא ט(ַמה ּכְ

ַקְדִמיָתא' ְוגֹו ֵעיֶהם ְלָכל ַחטֹאָתם, ּבְ ּוְלָבַתר וִמִפׁשְ ּ א. ּּ ֵעיָנן ְלַכְפָרא ַעל קוְדׁשָ ְּוַעל ָדא ּבָ ּּ ,
ָרא א, ּ זוֲהָמאּוְלַאְעּבְ ָאה ֻקְדׁשָ ָחאן וְצלֹוִתין. ּוְלִאְתַדּכְ ּבְ יִרין ְותוׁשְ ּוְלָבַתר ׁשִ ּ ּּכָֹלא , ּ
ְדָקָאְמָרן   .ּכִ

ָעְלָמא ֵדין ָרֵאל ּבְ ִאין ִאיּנון ִיׂשְ ַּזּכָ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּקוָנא , ּ ָנא ּתִ ְּדָהא ִאיּנון ַיְדִעין ְלַתּקְ ּ ּ
א ִּדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ְדָב, ּ ֲחָדאּכִ ר ּכָֹלא ּכַ א ְלֵעיָלא ַעד ְדִאְתָקּשָׁ ּתָ ּקוָנא ִמּתַ ָנא ּתִ ֵּעיָנן ְלַתּקְ ּּ ּ ,

וָרא ַחד ִקּשׁ ַההוא ִקטוָרא , ּּבְ ּּבְ ָנא )א קשורא''ס(ּ ֵעיָנן ְלַתּקְ ד ּבָ תקונין לתתא בעינן (ּ ִעָלָאה ּכַ

יִמין)לתקנא ִתּקוָנא ְדַאְתָוון ְרׁשִ ּ ּבְ ִריך, ּ א ּבְ ְְדקוְדׁשָ ּ הֹוןּ   .ּ הוא ִאְתְקֵרי ּבְ

ֵריה י ֶאְלָעָזר ּבְ ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ אֹוַרְייָתא, ָהוֹו ַיְתֵבי ֵליְלָיא ַחד, ַּרּבִ י . ְוָלָעאן ּבְ ָאַמר ִרּבִ
ְמעֹון ֲאבֹוי י ׁשִ ִתיב . ֶאְלָעָזר ְלַרּבִ ה )בראשית ג(ָהא ּכְ ה ַאְרּבֶ ה ָאַמר ַהְרּבָ  ְוֶאל ָהִאּשָׁ

בֹוִנך ְוֵהר ׁשוָקֵתך ְוגֹוְִעּצְ ך ּתְ ְלִדי ָבִנים ְוֶאל ִאיׁשֵ ֶעֶצב ּתֵ ְֹוִנך ּבְ ְ ְּואֹוִליְפָנא ְדָדא ִאיהו . 'ְּ ּ
א. ָּרָזא ִעָלָאה יָנח ְלַתּתָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּתִ ֲּאָבל ִאיהו ּכְ ּ א ְלֵמיַמר, ּ   .ַמאי ִאיּכָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1601דף [ -ּ

ְמעֹון ְוָאַמר י ׁשִ ֲעֹרג )תהלים מב(, ָּפַתח ַרּבִ ַאָיל ּתַ ַהאי ְקָרא . 'ַעל ֲאִפיֵקי ָמִים ְוגֹוּ ּכְ
ּאוְקמוָה ָעְלָמא. ּ ָכל , ֲּאָבל ַחָיה ֲחָדא ִאית ּבְ ָחן ּבְ ְלָטָנא ַעל ֶאֶלף ַמְפּתְ ׁשֻ ְלָטא ּבְ ְוִאיִהי ׁשַ

י וְלִאְתַרָווָאה . יֹוָמא ּתֵ ִדיר ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים ְלִמׁשְ א ִדיָלה ּתָ א ְוִתיאוְבּתָ ְּוִאיִהי נוְקּבָ ּ ּ ּ ּ
ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים, ּחוָתאִמַצ ַאָיל ּתַ יב ּכְ ִּדְכּתִ ּ.  

ָלא ּכְ ַאָיל. ָהָכא ִאית ְלִאְסּתַ ִתיב ּכְ ַקְדִמיָתא ּכְ ַאֶיֶלת, ּּבְ ִתיב ּכָ ֲערֹוג, ְּוָלא ּכְ , ּוְלָבַתר ּתַ
ִתיב ַיֲערֹוג ֲחָדא ְד, ֲּאָבל ָרָזא ָדא. ְוָלא ּכְ ְרַווְייהו ּכַ א ּתַ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ ּ א לֹוןּ , ָלא ְלַאְפָרׁשָ

ְּדָלא ִאְצְטִריך ְלַסְלָקא ָדא ִמן ָדא, ְּוַחד ִאיהו ּ ּּ ֲחָדא, ְ ְרַווְייהו ּכַ ֶּאָלא ּתַ א. ּ , ְּוַהאי נוְקּבָ
ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים ָרא ִמן ְדכוָרא, ּתַ ְּוִאיִהי ִמְתַעּבְ י ָעָלה ְדָהא ַעל ִדיָנא ַקְייָמא, ּ ְּוָקׁשֵ ּ ּ ּ.  

ין ָלה ַחד ִחְוָיא ִעָלָאה ַרְבְרָבאְוַכד אֹוִל ִריך הוא ַזּמִ א ּבְ ּיַדת קוְדׁשָ ּ ּ יך , ְּ ְְוָאֵתי ְוָנׁשִ

י ַההוא ֲאָתר בֹוֵנך ְוֵהרֹוֵנך. ְואֹוִליַדת, ְּלַגּבֵ ה ִעּצְ ה ַאְרּבֶ ְְוָרָזא ָדא ַהְרּבָ ְ ִגין ְדִאיִהי , ּ ּּבְ
ָכל יֹוָמא יבו ַעל עֹוָב, ִמְתַחְלְחָלא ּבְ ּוְבַעּצִ ְלִדי ָבִנים. ִּדין ְדָעְלָמאּ ֶעֶצב ּתֵ ֶעֶצב. ּבְ ָּדא , ּבְ

ְּדָעִציב ַאְנֵפיהֹון ְדָעְלָמא, ָּרָזא ְדִחְוָייא ּּ.  

ׁשוָקֵתך ך ּתְ ְְוֶאל ִאיׁשֵ ֲערֹוג ַעל ֲאִפיֵקי ַמִים, ְּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ּתַ ך. ּכְ ל ּבָ ְְוהוא ִיְמׁשָ ָהא , ּ
ִל, אֹוִקיְמָנא ָרָזא ְּדִאיהו ׁשַ ּ ה. ּיט ָעָלהּ ִגין ְדָאְמָרה ִסיֲהָרא. ְּוָכל ָדא ָלּמָ ָמה ְדָתֵניָנן, ּּבְ . ּּכְ

ך ַאְזִעיַרת ְנהֹוָרָאה ִגין ּכָ ְוּבְ ְרָמה, ְּוַאְזִעיַרת ׁשוְלָטָנָהא, ּ ְּוֵלית ָלה ְרׁשו ִמּגַ ּ ד ָיֲהִבין , ּ ר ּכַ ּבַ
  .ָּלה ֵחיָלא

ִנים ְלִדי ּבָ ֶעֶצב ּתֵ ָמה ְדאֹוִקיְמָנ, ּבְ יָמא ֲאַמאי ִאְצְטִריך ִחְוָיא ְלָדא. אּּכְ ֶּאָלא . ְְוִאי ּתֵ
ל  א ּכָ ָּדא ָפַתח אֹוְרָחא ְלַנְחּתָ ָמִתין ְדָעְלָמא)א בכל''ס(ּ ּ ִאיּנון ִנׁשְ ְּדִאְלָמֵלא ָלא ָפַתח . ּ ּ

א א ְלַתּתָ ַגֵויה ְדַבר ָנׁש, אֹוְרִחין ְלַנְחּתָ ֵרי ּבְ ָּלא ִיׁשְ ִתיב ַלֶפַתח ַחָט, ּ ַּמה ּכְ ַמאי . את ֹרֵבץּ
ָדא ְלאֹוָלָדא. ַּלֶפַתח ְּלַההוא ֶפַתח ְדִאְתַעּתְ ָמִתין ְלָעְלָמא, ּּ י , ְּלַאָפָקא ִנׁשְ ִּאיהו ָקִאים ְלַגּבֵ

ַּההוא ֶפַתח ּ.  

  ]א''כ ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ין גוִפין ַקִדיׁשִ א ּבְ ָמִתין ְדִאְצְטִריכו ְלַנְחּתָ ְּוָכל ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ִּאים ִאיהו ְלַההוא ָלא ָק, ּ ּ
ְמָתא, ֶּפַתח ַהִהיא ִנׁשְ ְּוֵלית ֵליה ְרׁשו ּבְ יך, ְוִאי ָלאו. ּ ַאב ַההוא ָנָהר , ְָהא ִחְוָיא ָנׁשִ ְּוִאְסּתְ

ְמָתא ְדִאְתַדְכָייא ְוָהָכא ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה, )א אתר''ס( ְּוָלאו ִאיִהי ִנׁשְ ּ ּ ְלִדי ָבִנים, ּ ֶעֶצב ּתֵ . ּבְ
ָמִתין )א''כ ע''דף ר(ְּדָהא , א ָנָחׁשָּד, ָּרָזא ָדא יה אֹוִליַדת ִנׁשְ ִגין , ִּעּמֵ  )א''ע ע''שלח ק(ּבְ

ְּדָדא ִאיהו ַעל ּגוָפא ּ ְמָתא, ּ ָדא, ְוָדא ַעל ִנׁשְ ְּוַתְרַווְייהו ָדא ּבְ ְמָתא. ּ ְוָדא , ָּדא ָנִקיט ִנׁשְ
  .ָּנִקיט ּגוָפא

ּוְזִמיָנא ָדא ִחְוָיא ל ִא, ּ ּיּנון ּגוִפיןְלאֹוָלָדא ּכָ ַּעד ָלא ֵייֵתי ִזְמָנא ִדיֵליה, ּ ֲּהָדא הוא , ּ
ִחיל ָיָלָדה)ישעיה סו(, ִדְכִתיב ֶטֶרם ּתָ ִנין.  ּבְ ַבע ׁשְ ׁשֶ ְוָהָכא , ִּזְמָנא ְדִחְוָיא ְלאֹוָלָדא ּבְ
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ית ׁשִ ַּמה ְדָלאו ִאיהו ִזְמֵניה, ּבְ ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדאֹוִליד לֹון. ּ ּ . ּה ָימותֵּמַההוא ֵליָד, ּ
יב ֶות ָלֶנַצח )ישעיה כה(, ִּדְכּתִ ַלע ַהּמָ ּ ִיְחיו ֵמֶתיך ְנֵבָלִתי ְיקומון)ישעיה כו( ּוְכִתיב. ּבִ ּ ָּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ַההוא ִזְמָנא ְדִיְתָערון ֵמֵתי ָעְלָמא, ָאַמר ַרּבִ ּּבְ ּ א, ּ ַאְרָעא ַקִדיׁשָ דון ּבְ ְּוִיְתַעּתְ ּ ,
ְּיקומון ַחָייִלין ַחָייִלין ּ ּ ְלהו ַעל ַאְרָעא ְדָגִליל, ּ ּּכֻ ּ יָחא , ּ א ְמׁשִ ין ַמְלּכָ ן ַזּמִ ִגין ְדַתּמָ ּּבְ

ָלָאה ִגין ְדִאיהו חוָלֵקיה ְדיֹוֵסף, ְּלִאְתּגַ ּּבְ ּ ּ ּ רו , ּ ּבָ ן ִאּתְ ַקְדִמיָתא)אתחרב(ְּוַתּמָ ן .  ּבְ ּמָ ּוִמּתַ
ל ַאְתַרְייהו ארו ְלַאְגָלָאה ִמּכָ ּׁשָ י, ּ ְדָרא ּבֵ ּוְלִאְתּבַ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ֵני ֲעָמַמָיאּ  )עמוס ו(ּכְ

ֶבר יֹוֵסף   .ְּוֹלא ֶנְחלו ַעל ׁשֶ

ן ּמָ ַּוֲאַמאי ְיקומון ּתַ ֲארֹוָנא, ּ ֵוי ּבַ ּתַ ִגין ְדִאיהו חוָלֵקיה ְדַההוא ְדִאׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ִמְצָרִים)בראשית נ( ָארֹון ּבְ ַאְר, ּ ַוִייֶשם ּבָ אּוְלָבַתר ִאְתְקַבר ּבְ יב, ָּעא ַקִדיׁשָ יהושע (, ִּדְכּתִ

ֶכם)כד ְצַרִים ָקְברו ִבׁשְ ָרֵאל ִמּמִ ר ֶהֱעלו ְבִני ִיׂשְ ּ ְוֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף ֲאׁשֶ ְּוָדא ִאיהו . ּ
ִקיוָמא ִדְבִרית ְּדָקִאים ּבְ ּ יר ִמּכָֹלא, ּּ   .ַּיּתִ

ְלהו ַחָייִלין ַחָייִלין ּוְבַההוא ִזְמָנא ְדִיְתָערון ּכֻ ּ ּ ּ ּ ּ ְלהו ָיֲהכון,ּּ ּ ּכֻ ּ ָּדא ְלחוָלק ֲאָבַהְתהֹון, ּ ּ ,
יב , ְּוָדא ְלחוָלק ֲאָבַהְתהֹון ם ִאיׁש ֶאל ֲאחוָזתֹו)ויקרא כה(ִּדְכּתִ ְבּתֶ ּ ְוׁשַ ּמֹוְדעון ָדא . ּ ּתְ ְּוִיׁשְ ּ

ָמ. ְלָדא י ְמְרּקָ א לֹון ְלָכל ַחד ְוַחד ְלבוׁשֵ ׁשָ ִריך הוא ְלַאְלּבָ א ּבְ ין קוְדׁשָ ְּוַזּמִ ּ ְלהו , ןְּ ְּוֵייתון ּכֻ ּּ
ַל ם ְירוׁשָ חון ְלָמאֵריהֹון ּבִ ּבְ ִּויׁשַ ן אוְכלֹוִסין אוְכלֹוִסין, ּ ּמָ רון ּתַ ְּוִיְתַחּבְ ּ ך , ּ ַל ם ִיְתְמׁשַ ְִוְירוׁשָ ּ

לוָתא, ְלָכל ִסְטִרין ן ִמּגָ ּמָ רו ּתַ ד ִאְתַחּבָ ך ּכַ ה ְדִאְתְמׁשָ יר ִמּמַ ַּיּתִ ּ ְּ.  

רון ִו יָון ְדִיְתַחּבְ ּּכֵ חון ְלָמאִריהֹוןּ ּבְ הֹון, ּיׁשַ ִריך הוא ֶיְחֵדי ִעּמְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ֲּהָדא הוא , ְּ
רֹום ִציֹון)ירמיה לא(, ִדְכִתיב נו ִבּמְ ּ וָבאו ְוִרּנְ ּ ּ ּוְלָבַתר ְוָנֲהרו ֶאל טוב ְיָי, ּ ּ ל ַחד ', ְוגֹו' ּ ּכָ

ְּוַחד ְלחוָלֵקיה הֹון ְדִי. ְּוחוָלק ֲאָבֲהתֹוי, ּ ֵהאְּוַאֲחָסְנּתְ ָרֵאל ּתְ , )א רמתא דרומא''נ(ַעד , ׂשְ
ְּדָמָתא ְדרֹוָמֵאי ן ֵיְלפון אֹוַרְייָתא, ּ ְּוַתּמָ ּוָהא אוְקמוָה, ּ נו )ישעיה כו(ּוְכִתיב , ּ ּ ָהִקיצו ְוַרּנְ ּ
  .'ׁשֹוְכֵני ָעָפר וגֹו

רוך ה ָּבָ   .ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ

  פרשת פקודיזוהר 
ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ)שמות לח( ה וגֹוּ ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ּׁשְ ּ י ִחָייא . 'ּ ִרּבִ
ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים ְוַהָים ֵאיֶנּנו ָמֵלא ְוגֹו)קהלת א(, ָּפַתח ל ַהּנְ ּ ּכָ ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה . 'ּ ּ

ַמר ָחִלים ִאֵלין ָרִזין ִדְנָחִלין וַמ, ְוִאּתְ ל ַהּנְ ֲּאָבל ּכָ ּ יןּ ּּבוִעין ַקִדיׁשִ ְּדִאְתַמְלָיין, ּ ְוָנְפִקין , ּ
א)מבועין קדישין( א ַרּבָ ּ ְלַאְנָהָרא וְלַמְלָייא ְלַהאי ַיּמָ א ִאְתְמֵלי , ּ ְּוֵכיָון ְדַהאי ַיָמא ַרּבָ

ֵדין הוא ַאִפיק ַמָיא ְטָרא ְדִאיּנון ַנֲחִלין ּכְ ִּמּסִ ּ ּ ּ ָרא, ּ ֵקי ְלָכל ֵחיָוון ּבָ ָמה, ְוַאׁשְ  ְדַאּתְ ָאֵמר ּכְ
ָדי)תהלים קד( ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ   .ּ ַיׁשְ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1603דף [ -ּ

ִתיב ְלֵעיָלא ֵלַח ַמְעָיִנים ְוגֹו, ַּמה ּכְ רו , ּוְלָבַתר', ַּהְמׁשַ ּבְ ָדי ִיׂשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ קו ּכָ ַּיׁשְ ּ
א. ְפָרִאים ְצָמָאם ִּאֵלין ִאיּנון ְרִתיִכין ִדְלַתּתָ ּ א ָנִקיט לֹון, ּ ְלהו, ְּדַכד ַיּמָ ּּכֻ ,  ָנִקיט לֹוןּ

ַגִויה ִאיב לֹון ּבְ ּוְלָבַתר ַאִפיק ַמִיין ְלִסְטָרא ַאֲחָרא, ְּוׁשָ א, ּ ין ִדְלַתּתָ ְּדִאיּנון ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּ ּ ּ ,
ֵקי לֹון ָמא. ְוַאׁשְ ׁשְ ְּוֻכְלהו ִאְתְמנון וִאְתָפְקדון ּבִ ּ ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ ם  )ישעיה מ(ּכְ ׁשֵ ְּלֻכָלם ּבְ

ךּו. ִיְקָרא ן ָהֵעדות)שמות לה( ,ְְבִגין ּכַ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ ּ.  

  ]ב''כ ע''דף ר -' בזוהר חלק [

י יֹוֵסי ָפַתח ך )תהלים לא(, ִּרּבִ ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיך ָפַעְלּתָ ַלחֹוִסים ּבָ ְ ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ָ ָּ ּ ּ
ִני ָאָדם ָָמה ַרב טוְבך. ֶנֶגד ּבְ ָמה ִאית. ּ אּכַ אֹוְרחֹוי ,  לֹון ִלְבֵני ָנׁשָ ָלא וְלִמְנַדע ּבְ ּכְ ְּלִאְסּתַ ּ

ִריך הוא א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ָכל יֹוָמא ְויֹוָמא , ְּ , ְוַאְכִריז ְוָאַמר, ָקָלא ָנִפיק )ב''כ ע''דף ר(ְּדָהא ּבְ
ֵני ָעְלָמא ְמרו ּבְ ֵלי חֹוִבין, ִּאְסּתַ ְּטרוקו ּגַ ּ ָתא ְדָת, ּ ָלקו ֵמְרׁשָ ִּאְסּתָ ּ ְפסון , ִפיסּ ַּעד ָלא ִיּתָ

ָתא ַהאי ְרׁשָ ִדיר)ב''ה ע''רל(. ַּרְגַלְייכו ּבְ ָלא ָסֲחָרא ּתָ ְלּגָ ַּווי ְלִאיּנון . ָסִליק ְוָנִחית, ּ ּגַ
ָלא ְלּגָ ְּדַדְחָיין ַרְגַלְייהו ִמּגֹו ּגַ ּ ְּדָהא ַנְפֵלי ְלגֹו עוְמָקא, ּ ְּדָטִמיר ְלִאיּנון ַחָייֵבי ָעְלָמא, ּ ּ ּ.  

ִּאיּנון ְדַנְפִלין ְוָלא ְיקומוןַווי ְל ּ ּ ְנהֹוָרא ְדָגִניז ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ְּוָלא ִיְנֲהרו ּבִ ּ ּ ּּ .
ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ַּזּכָ ּ ִניִזין לֹון, ּּ ה ְנהֹוִרין ּגְ ַההוא , ְּדַכּמָ ָמה ִעדוִנין ּבְ ּּכַ ּ ּ

ר ָצַפְנּתָ ִליֵרֶאיךִּד, ָעְלָמא ְטִמיִרין לֹון יב ָמה ַרב טוְבך ֲאׁשֶ ְָכּתִ ָּ ָָמה ַרב טוְבך. ּ ָהא , ּ
ּאוְקמוָה ָּדא הוא אֹור ְדָגִניז ְלַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ּ ּ יב, ּּ ּ ַוַיְרא )בראשית א(, ִּדְכּתִ

י טֹוב ִדיק )תהלים צז(ּוְכִתיב , ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ּ אֹור ָזרוַע ַלּצַ ְמָחהּ ֵרי ֵלב ׂשִ ְוַעל . ּוְלִיׁשְ
ָָדא ָמה ַרב טוְבך ּ ּ.  

ִתיב ָהָכא ָמה ַרב טוְבך ָּכְ י טֹוב, ּ ּוְכִתיב ָהָתם ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ר ָצַפְנּתָ. ּ , ֲאׁשֶ
ַההוא ְנהֹוָרא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ִגין ְדִאְסּתָ ּּבְ ּ ּ ִאיּנון ַחָי, ְּ ל ּבְ ּכַ ְּוִאְסּתָ ּיַבָיא ִדְזִמיִנין ּ ּ

ָעְלָמא ְּוָגִניז ֵליה ְלַההוא ְנהֹוָרא, ְלֶמחֵטי ּבְ יה ַצִדיַקָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ י ּבֵ ְּלִמְזּכֵ ּ ָמה , ּּ ּכְ
ַמר   .ְּדִאּתְ

ַקְדִמיָתא ָצַפְנּתָ, ָּפַעְלּתָ ּוְלָבַתר ָפַעְלּתָ, ּבְ ַמר. ּ ָמה ְדִאּתְ ֶּאָלא ָצַפְנּתָ ּכְ ִגין ָּפַעְלּתָ . ּ ּבְ
ְּדַההוא ְנהֹוָרא ְדָגִניז ּ ִריך הוא אוָמנוָתא ְדָעְלָמא, ּ א ּבְ יה ָעִביד קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ יב. ְמָנָלן. ְּ , ִּדְכּתִ

ְרָאם)בראשית ב( ִהּבָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ּבְ ִתיב, ּ ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ַאְבָרָהם ּכְ ְּוַההוא ְנהֹוָרא , ּבְ
ִניז ֵליה קו, ְּדַאְבָרָהם ּּגָ ִריך הואּ א ּבְ ְּדׁשָ ּוֵביה ָעִביד אוָמנוָתא ְדָעְלָמא, ְ ּ ּ ּ יב ָפַעְלּתָ , ּ ִּדְכּתִ ּ

ך ִריך הוא, ְַלחֹוִסים ּבָ א ּבְ חֹות ִצָלא ְדקוְדׁשָ ְּלִאיּנון ְדַיְתֵבי ּתְ ּ ּ ּ ְּ ּ.  

ֵני ָאָדם ַהאי ְנהֹוָרא, ֶנֶגד ּבְ ַהאי אוָמנוָתא ְדִאְתָעִביד ּבְ ְּדָהא ּבְ ּ ּ א ַקְייִמין ּבְ, ּ ֵני ָנׁשָ
ָעְלָמא ְּוִקיוָמא ִדיְלהֹון ֲהִוי, ּבְ ּ ִניז. ּ ב ְדִאיהו ּגָ ַּאף ַעל ּגַ ָעְלָמא , ּ א ּבְ ֵני ָנׁשָ יה ַקְייִמין ּבְ ּּבֵ

ּאוָמנוָתא ְדָעְלָמא ָדא, ָּפַעְלּתָ. ֵּדין ּ ּ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ְּדֵביה ִאְתָעִביד ּכָֹלא ּבְ ּ ּאוָמנוָתא , ּּ ּ
ַגְווָנ, ְּדָעְלָמא ָנאּכְ ּכְ ּא ָדא אוָמנוָתא ְדַמׁשְ ּ ּ ַגְווָנא ְדָעְלָמא, ּ ְּדִאיהו אוָמנוָתא ּכְ ּ ּ ּ ְוָהא , ּ

  .אֹוִקיְמָנא
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1604דף [ -ּ

ן ּכָ ׁשְ ִתיב ָהָכא ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּּכְ ַמִים ְוָהָאֶרץ, ּ ּוְכִתיב ָהָתם ֵאֶלה תֹוְלדֹות ַהּשָׁ ִגין . ּ ּבְ
ְּדָכל ִאיּנון ּתֹוָלִדין ְדַעְבדו ְוַאִפיקו ּ ּ ּ ַמָיא ְוַאְרָעאּּ ֵחיָלא ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדָגִניז ,  ׁשְ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ

ִּאְתָעִבידו ְוַנְפקו ַההוא ֵחיָלא ַנְפקו. ּ ן ּבְ ּכָ ׁשְ ְּפקוֵדי ַהּמִ ּ ּ ן אוִרי . ְמָנָלן. ּ יב וְבַצְלֵאל ּבֶ ִּדְכּתִ ּ ּ
ֶּבן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ּ ְטָרא , ּ ָּדא ִאיהו ִמּסִ ְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב . ּ ִדיִמיָנא)א''עו ''א רל''ב ע''רכ(ּ

ָמאָלא)ב''כ ע''ר(ָּדא  ְטָרא ִדׂשְ ּ ִאיהו ִמּסִ ַקם . ּ ָמאָלא ִאּתְ ְטָרא ִדיִמיָנא וׂשְ ָנא ִמּסִ ּכְ ּוַמׁשְ ּ ּ
יַנְייהו. ְוִאְתָעִביד ה ְדֲהָוה ּבֵ ּוֹמׁשֶ ּ   .ּאֹוִקים ֵליה, ּ

י ֶאְלָעָזר ָפַתח ְוָאַמר ֱאֶמת ְוגֹוּ ְוהוַכ)ישעיה טז(, ִּרּבִ ב ָעָליו ּבֶ א ְוָיׁשַ ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ְּוהוַכן . 'ּן ּבַ
א ּסֵ ֶחֶסד ּכִ ָבה ָסִליק, ָהא אֹוִקיְמָנא, ּבַ ד ַמֲחׁשָ ְרעו ְדֶחְדָוה ִמְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין , ּכַ ּּבִ ּ ּ ּ

ְּדָלא ִאְתְייַדע ְוָלא ִאְתְדַבק ָבה, ָּמֵטי ַההוא ֶחְדָוה, ּ ֲאָתר ּו, ּוָבַטׁש ּגֹו ַמֲחׁשָ ְכֵדין ָעאל ּבַ
  .ְּדָעאל

ַחד ֵהיָכָלא ִעָלָאה ִניז ּבְ ַּעד ְדִאְתּגְ ְּדִאיהו ָטִמיר ְלֵעיל, ּ ל . ּ ָכן ּכָ ן ַנְגִדין ְוִאְתַמּשְׁ ּמָ ּוִמּתַ ּ
ַקְדִמיָתא, ְנהֹוִרין ִּדיִמיָנא ְדָנִטיל ּבְ ְלהו, ּ ּוְלָבַתר ָנִטיל ּכֻ ּוֵמַההוא ְסָטר ְיִמיָנא. ּּ ִאְתַקן , ּ

אּּכו ִריך הוא. ְּרְסָייא ְלַתּתָ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ֶחֶסד, ְּ ַּאְתִקין ְלַההוא ּכוְרְסָייא ּבְ ּ ב ָעָליו , ּ ְוָיׁשַ
ֱאֶמת ּקוָנא ְדחֹוָתָמא ְדֹכָלא, ּבֶ ְּדִאיהו ּתִ ּ ּ ּ ּ ְּוָלא ָיִתיב ַעל ַההוא ּכוְרְסָייא. ּ ּ חֹוָתָמא , ּ ֶּאָלא ּבְ

ָּדא ְדִאיהו ֱאֶמת ּ ֹאֶהל ָד. ּ א, ִודּּבְ י ּכוְרְסָייא ְלַתּתָ ְּדִאיהו ּבֵ ּ ּ ּ.  

  ]א''א ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

ָפט וְמִהיר ֶצֶדק ּׁשֹוֵפט ְודֹוֵרׁש ִמׁשְ ְטָרא ְדִדיָנא. ּ ָפט. ּׁשֹוֵפט ִמּסִ ְטָרא , ְּודֹוֵרׁש ִמׁשְ ִמּסִ
ִּאיהו ּכוְרְסָייא ְדִדיָנא, ּוְמִהיר ֶצֶדק. ְּדַרֲחֵמי ּ י , ּּ ְּדִאיהו ּבֵ אּ א ֲחֵזי. ִּדיָנא ְלַתּתָ ַגְווָנא , ּתָ ּכְ

ַגְווָנא ָדא, ָּדא ִסְטָרא ָדא ּכְ ן ֶאָלא ּבְ ּקַ ָנא ָלא ִאְתּתָ ּכְ ַּמׁשְ ּ ְדָקָאְמָרן ְלֵעיל, ּ ְוַעל , ְּדֶחֶסד ּכִ
א ְלהו ְלַתּתָ ְתָקנו ּכֻ ָּדא ִאְתְמנון ּתֹוָלִדין ְוִאּתָ ּ ּ ן )שמות לח(. ּּ ּכָ ׁשְ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ן ּ ּכַ ִמׁשְ

ה ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ָּהֵעדות ֲאׁשֶ ּ ְמעֹון ָפַתח. ּ י ׁשִ ַמִים , ַּרּבִ ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ּבְ
ה ִסְטִרין )א''א ע''דף רכ(ַהאי ְקָרא , ְוֵאת ָהָאֶרץ ַכּמָ ַמר ּבְ ּאוְקמוָה ְוִאּתְ ָרא . ּ ד ּבָ ֲאָבל ּכַ

ִריך הוא ָעְלָמא א ּבְ ּקוְדׁשָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּבָ, ְּ ָּרא ֵליה ּכְ ּ ִדיוְקָנא , ּ ְּלֶמֱהֵוי ָעְלָמא ָדא ּבְ ּּ
ְּדָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ּ ְווִנין ִדְלֵעיָלא. ּ ְּוָכל ִאיּנון ּגַ ּ א, ּ ָקא , ַאְתִקין לֹון ְלַתּתָ ְּלִאְתַדּבְ

ָעְלָמא ָרא ָעְלָמא ּבְ   .ּוְלִאְתַקּשְׁ

ִריך הוא  א ּבְ ָעא קוְדׁשָ ְּוַכד ּבָ אֹוַרְייָתא וָבָרא ֵליה, ְלִמְבֵרי ָעְלָמאְּ ח ּבְ ּגַ ַּאׁשְ ל . ּ ּכַ ְוִאְסּתָ
א ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ָלָלא ְדאֹוַרְייָתא)א''א ע''א כ''ט ע''ויקרא י(, ּּבִ ְתַלת . ְּוִקֵיים ָעְלָמא, ּ ּכְ ּבִ

ְּוִאיּנון ָחְכָמה וְתבוָנה ָוַדַעת, ִּסְטִרין ִאְתָקָיים ָעְלָמא ּ ָחְכָמה. ּ יב,ּבְ '  ְיָי)משלי ג(, ּ ִדְכּתִ
ָחְכָמה ָיַסד ָאֶרץ ְתבוָנה. ּבְ ְתבוָנה, ּּבִ ַמִים ּבִ יב ּכֹוֵנן ׁשָ ִּדְכּתִ ַדַעת. ּ ַדְעּתֹו , ּבְ יב ּבְ ִּדְכּתִ

הֹומֹות ִנְבָקעו ִקיוָמא ְדָעְלָמא. ּּתְ ְלהו ּבְ ָּהא ּכֻ ּ ּּ ָנא. ּ ּכְ ֵני ַמׁשְ ָלָתא ִאְתּבְ ּוְבִאֵלין ּתְ יב , ּ ִּדְכּתִ
ְתבוָנה וְבַדַעת ָחְכָמה ּבִ ָּוֲאַמֵלא אֹותֹו רוַח ֱאֹלִהים ּבְ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1605דף [ -ּ

ְקָרא ָדא ָלָתא ְרִמיִזין ּבִ ְּוֻכְלהו ּתְ ּ ית, ּ ֵראׁשִ ָחְכָמה, ּבְ יב ּבְ ַּהְיינו ִדְכּתִ ָרא ֱאֹלִהים. ּ , ּבָ
ְתבוָנה יב ּבִ ַּהְיינו ִדְכּתִ ּ ַמִים. ּ ַדַעת, ֵאת ַהּשָׁ יב ּבְ ַּהְיינו ִדְכּתִ ֲעִביַדת ְו. ּ ִתיֵבי ּבַ ֻּכְלהו ּכְ ּ

ָנא ּכְ ִתיב. ַמׁשְ ּוְבָרָזא ָדא ּכְ ן, ּ ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ָּדא ָרָזא ְדָחְכָמה, ּ ן ָהֵעדות. ּ ּכַ ָּדא , ִּמׁשְ
ָּרָזא ִדְתבוָנה ה, ּ ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ֲּאׁשֶ ָּדא ָרָזא ְדַדַעת, ּ ְּוֹכָלא ָדא ָלֳקֵבל ָדא. ּ ּ ִגין , ּ ּבְ

ָעְלָמא ֵדיןְּד ִריך הוא ּבְ א ּבְ ָּכל ַמה ְדָבָרא קוְדׁשָ ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ְּ ָרא ֵליה ּכְ ּּבָ ּ ְּוֹכָלא . ּ
ָנא ּכְ ֲעִביַדת ַמׁשְ ים ּבַ   .ִאְתְרׁשִ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ה ֲעִביד ַמׁשְ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ֲעָתא ְדָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ֲהָוה ָקִאים , ְּ
ה ד,  ּתֹוֵהאֹמׁשֶ ֵעיָנא, ְּדָלא ָיַדע ַמה ְלֶמְעּבַ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ַּעד ְדַאְחֵזי ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ָמה , ְּ ּכְ

יב ָהר)שמות כה(, ִּדְכּתִ ה ָמְרֶאה ּבָ ר ַאּתָ ַתְבִניָתם ֲאׁשֶ ה ּבְ ַתְבִניָתם. ּ וְרֵאה ַוֲעׂשֵ . ַמאי ּבְ
ִר, ֶּאָלא אֹוִליְפָנא א ּבְ ְּדַאְחֵמי ֵליה קוְדׁשָ ּ הּ ּיך הוא ְלֹמׁשֶ ִּדיוְקָנא ְדָכל ִמָלה וִמָלה, ְ ּּ ּ ּ ּּ ,

ַההוא ִדיוְקָנא ְדִאיהו ְלֵעיָלא ּּכְ ּ ּ ּ ּ ִדיוְקָנא , ּּ ְּוָכל ַחד ְוַחד ֲהָוה ָעִביד ִדיוְקָנא ִדיֵליה ּכְ ּ ּ ּ ּ דאיהו (ּּ

ַאְרָעא)לעילא וכל חד הוי עביד דיוקנא דיליה כדיוקנא ּ ְדִאיהו ִאְתַעִביד ּבְ ּ.  

ָהרֲאׁשֶ ה ָמְרֶאה ּבָ ֵעי ֵליה, ר ַאּתָ ה רֹוֶאה ִמּבָ ר ַאּתָ ְּדַאְסַפְקַלְרָיא , ֶּאָלא אֹוִליְפָנא. ֲּאׁשֶ ּ
א, ְּדָלא ַנֲהָרא ְווִנין ְוִדיוְקִנין ְדִאְתָעֵבידו ְלַתּתָ ל ִאיּנון ּגַ ַגֵויה ּכָ ֲּהָוה ַאְחֵמי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ַהאי , ּּ ּכְ

ַגֵויה ּכָ ֵּחיזו ְדַאְחֵזי ּבְ ּ ּל ִאיּנון ִדיוְקִניןּ ּ ּ.  

ה ָמְרֶאה ר ַאּתָ יב ֲאׁשֶ ַמע ִדְכּתִ ה)ב''ח ע''קל(, ַּמׁשְ ָּרָזא ְדַאְסַפְקַלְרָיא ְדָלא ָנֲהָרא,  ַאּתָ ּּ ,
ל ִאיּנון ִדיוְקִנין ַגֵויה ּכָ ְּדַאְחֵזי ֵליה ּבְ ּ ּ ּ ּ ּקוֵניה. ּ ל ִמָלה וִמָלה ַעל ּתִ ה ּכָ ַּוֲהָוה ָחֵמי לֹון ֹמׁשֶ ּ ּּ ּ ,

ָמ יָתאּכְ ׁשִ ל ִדיוְקִנין, ּה ְדָחֵמי ּגֹו ֲעׁשָ ְּוגֹו ֵחיזו ְדַאְחֵזי ּכָ ּ ּ ה. ּ הו ֹמׁשֶ ל ּבְ ּכַ י , ְּוַכד ִאְסּתָ ִאְתָקׁשֵ
יה ִריך הוא, ַּקּמֵ א ּבְ ָּאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ה, ְּ ִסיָמִניך, ֹמׁשֶ ב , ְַאּתְ ּבְ ֵדין ִאְתָייׁשַ ִסיָמִני ּכְ ַוֲאִני ּבְ

ָכל ֲעִביְדּתָ ה ּבְ   .אֹמׁשֶ

א ל ֲעִביְדּתָ ד ִאְתָעִביד ּכָ ה ְלִמְמֵני ּכָֹלא, ּכַ ִּאְצְטִריך ֹמׁשֶ ָרֵאל , ְ ִגין ְדָלא ִיִיְמרון ִיׂשְ ּּבְ ּ
ְסָפא ְוַדֲהָבא ַאר ּכַ ּתְ ְּדִאׁשְ ִליק ְלַנְטָלא ֵליה, ּ ָנא . ְּוִאְסּתְ ּבָ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ְלִמְמִני חוׁשְ ְּ

ָרֵאל ְייהו ְדִיׂשְ ַּקּמַ יבּבְ, ּ ָרֵאל' ּ ִוְהִייֶתם ְנִקִיים ֵמְיָי)במדבר לכ(, ִּגין ִדְכּתִ ּוִמִיׂשְ ּ.  

ִתיב ּוְבִגין ָדא ּכְ ן ָהֵעדות, ּ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ א, ּ ְּדָהא רוָחא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ֲהָוה , ּ
ָנא ְדָכל ַדֲהָבא ְוַכְסָפא ִדְנִדיבו ִיׂשְ, ַּאְחֵזי ְלֹכָלא ּבָ ּחוׁשְ ּ ּ ּ א ֲהָוה ָאַמר , ָרֵאלּּ ְּורוַח קוְדׁשָ ּ

ר ְוגֹו ּכָ ְּוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ּכִ ָלאָכה ְוגֹו', ּ ל ַהָזָהב ֶהָעׂשוי ַלּמְ ּּכָ א . 'ּ ִגין ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ
הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ ּּבְ ּ ִאיּנון אוָמִנין, ְ ּּבְ י , ּ ּוָבָעא ְלַאָפָקא ְמֵהיְמנוָתא ִדיְלהֹון ַקּמֵ ּ   .ּּכָֹלאּּ

  ]ב''א ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

ן ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ א ֲחֵזי. ּ ָנא ִאְתָעִביד, ּתָ ּכְ א ְדַמׁשְ ֲעָתא ַדֲעִביְדּתָ ַהִהיא ׁשַ ּּבְ ֲהָוה , ּ
אט ְלַאְסָטָאה ַחת ִעיָלה ַעל ְמֵהיְמנוָתא ְדאוָמִנין, ִסְטָרא ַאֲחָרא ָאִזיל ְוׁשָ ּכָ ְּוָלא ַאׁשְ ּ ַעד , ּ

הְּד יה ְדֹמׁשֶ ִפיף ֵליה ְלַקּמֵ ִריך הוא ּכָ א ּבְ ּקוְדׁשָ ּ ּ ּ ַעל , ְּ ָנא ִדְמֵהיְמנוָתא ּבְ ּבָ ְּוִאיהו ָעִביד חוׁשְ ּ ּ ּ
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ְרֵחיה י ּכָֹלא, ּּכָ ְּוָסִליק ְמֵהיְמנוָתא ִדיְלהֹון ְלַגּבֵ ּ ן. ּ ּכָ ׁשְ יב ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ְּוָרָזא ָדא ִדְכּתִ ּ ּּ .
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר: ֵּאֶלה, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ם ֵאֶלה )ישעיה מט(, ּכְ ְחָנה)ב''ו ע''מ( ּּגַ ּכַ .  ִתׁשְ

ה, ּוְכִתיב ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ֲּאׁשֶ ן ִאְתְמֵני ְוִאְתְפִקיד, ּ ְּדַתּמָ ָנא ְדֵבי , ּ ּבָ ַּעד ְדִאְתָעִביד חוׁשְ ּ ּ
ָנא ּכְ ְלהו, ַמׁשְ ָרֵאל ּכֻ ה ְוִיׂשְ י ֹמׁשֶ ַּקּמֵ ן )שמות לח() ב''א ע''דף רכ(. ּ ּכָ ׁשְ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ

ן ָהֵעדות ּכַ ן. ַּמאן ֵעדות. ִּמׁשְ ּכָ ִתיב ָהָכא ִמׁשְ ֵרי ִזְמֵני ּכְ א, ַּחד ְלֵעיָלא, ֶּאָלא ּתְ . ְוַחד ְלַתּתָ
ן ָהֵעדות ּכַ ן ִאְקֵרי ִמׁשְ ּכָ ּוִמׁשְ ּוַמאן ֵעדות. ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ְבֵטי ָיה ֵעדו)תהלים קכב(ּכְ ּ ׁשִ ת ּ

ָרֵאל ָמא ָדא. ְלִיׂשְ ָרֵאל, ּׁשְ ִּאיהו ֵעדות ְלִיׂשְ ּ.  

ַגְווָנא ָדא  מֹו)תהלים פא(ּּכְ יהֹוֵסף ׂשָ יהֹוֵסף, ּ ֵעדות ּבִ ם ָיה ּבִ ֵּעדות ׁשֵ ִּאיהו ֵעדות , ּ ּ
ָכל ֲאָתר, ַּוַדאי ֵרין ַאְתָוון ָסֲהִדין ַסֲהדוָתא ּבְ ִּאֵלין ּתְ ְּוָהָכא ִאיהו ֵעדות, ּ , ְךּוְבִגין ּכַ. ּ

ן ָהֵעדות ּכַ ָנא ְדַהאי ֵעדות, ִּמׁשְ ּכְ ַּמׁשְ ָנא ִאְקֵרי. ּ ּכְ ָמא ָדא , ְּוַעל ָדא ַמׁשְ ַּעל ָרָזא ִדׁשְ ּ
א יב. ַּקִדיׁשָ ְּוַהְיינו ִדְכּתִ ֵדם)תהלים קלב(, ּ ִגין ְדַהאי ֲאָתר,  ְוֵעדֹוִתי זֹו ַאַלּמְ ִּאיהו ְסִתימו , ּּבְ ּ

ּוְגִניזו ְדֹכָלא ּ ּ ּ.  

ר ֻפ הֲּאׁשֶ ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ד, ַעד ָהָכא ָלא ְיַדְעָנא, ּּקַ ָנא ֻפּקַ ּכְ אֹו ַהאי , ִּאי ַהאי ַמׁשְ
ד ַוַדאי ַהאי ֵעדות. ֵּעדות ֶּאָלא ֻפּקַ ּ ּ ִליקו ֲאָבָהן ֵמָעְלָמא. ּ ִגין ְדִמן יֹוָמא ְדִאְסּתְ ּּבְ ּ ְוָכל , ּ

נֹוי ְדַיֲעֹקב ָבִטין ּבְ ִּאיּנון ׁשְ ָר, ּ ָארו ִיׂשְ ּתָ ָגלוָתאְּוִאׁשְ ִאיּנון ָעאָקן, ֵּאל ּבְ ְייהו , ּּבְ י ִמּנַ ִּאְתְנׁשֵ
א ִעָלָאה ָדא ָמא ַקִדיׁשָ ְּיִדיָעא ְדָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ְּדִאיהו , ּּ ָמא ְדֵעדות)ב''ט ע''רכ(ּ ּ ׁשְ ִּקיוָמא , ּ

ַמָיא ְוַאְרָעא ִּדׁשְ ֵרין ַאְתָוון, ּ ְּדִאֵלין ּתְ ֵאי, ּ ּאֹוִקימו ִעיָלֵאי ְוַתּתָ ּהו ִסְטִרין ְדָעְלָמאְּוֻכְל, ּ ּ.  

ה יָון ְדָאָתא ֹמׁשֶ ָעְלָמא, ּּכֵ ָמא ָדא ּבְ ר ׁשְ ִּאְתְפָקד ְוִאְדּכַ ִאיל . ּ ֶנה ִמַיד ׁשָ ּסְ ְּדַכד ֲהָוה ּבַ ּ
ָמא ָדא יב, ַּעל ׁשְ מֹו ָמה אֹוַמר ֲאֵליֶהם)שמות ג(, ִּדְכּתִ ן ִאְתְפַקד . ּ ְוָאְמרו ִלי ַמה ּשְׁ ְּוַתּמָ

ָמא ָדא ַעל ִפ ּׁשְ הּ   .י ֹמׁשֶ
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יב. ַּמאי ֲעֹבַדת ַהְלִוִים, ֲּעֹבַדת ַהְלִוִים ֶּאָלא ָרָזא ָדא ִדְכּתִ ּ ּ ְוָעַבד ַהֵלִוי )במדבר יח(, ּ
ָמא : ּהוא. ּהוא ָּדא ָרָזא ִדׁשְ א)ב''ד ע''ויצא קנ(ּ ְּדִאְקֵרי הוא, ּ ַקִדיׁשָ ה, ּ . ְוָלא ִאְקֵרי ַאּתָ

ְּבִגין ָדא ֲעבֹוַדת ַהְלִוִים ַוַדאיּו ָּדָבר ַאֵחר ֲעֹבַדת ַהְלִוִים. ּּ ָנא ַעל , ּ ּכְ ְּדִאיּנון ַנְטִלין ַמׁשְ ּ
ְתַפְייהו ֵמֲאָתר ְלֲאָתר יב, ּּכִ י ֲעבֹוַדת ַהּקֶֹדׁש )במדבר ז(, ִּדְכּתִ  ְוִלְבַני ְקָהת ֹלא ָנָתן ּכִ

או ֵתף ִיּשָׂ ּכָ ן ָהֵעדות ְוגֹו ֵא)שמות לח(. ֲּעֵליֶהם ּבַ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ֶּלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ א . 'ּ י ַאּבָ ִרּבִ
י ְוגֹו)ישעיה יא(, ָּפַתח יֹום ַההוא ׁשֶֹרׁש ִיׁשַ ּ ְוָהָיה ּבַ יֹום ַההוא. 'ּ א , ְּוָהָיה ּבַ ִזְמָנא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ּ

ָעְלָמא ָלָמא ּבְ י ׁשְ ִריך הוא ַיְסּגֵ ּּבְ א ְדִאיָל, ְ ְרׁשָ ִּיְתַקֵיים ׁשָ ָּנא ְדַחֵייּ א, ּ ְרׁשָ יה , ְּוַההוא ׁשָ ִּמּנֵ
א ין ְלַתּתָ ָרׁשִ ַאר ׁשָ יה, ִּיְתָקָיימו ׁשְ ן ְוִאְתַקְייָמן ִמּנֵ ְרׁשָ ּתָ ְּדֻכְלהו ִאׁשְ ּ ּּ.  

ים ר עֹוֵמד ְלֵנס ַעּמִ א, ֲאׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדַהאי ִאיהו ַקְייָמא ְלִנָסא וְלָאת ְלָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ּ ּּ .
א, ֹּרׁשוֵאָליו ּגֹוִים ִיְד ָמא ַקִדיׁשָ ן ָרָזא ְדִקיוָמא ִדׁשְ ְּדַתּמָ ּ ּ ּ ך ֵאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשו, ּּ ּוְבִגין ּכַ ְּ .
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1607דף [ -ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ים ְוָאְמרו ְלכו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיָי)ישעיה ב(, ּכְ ים ַרּבִ ּ ְוָהְלכו ַעּמִ ּ ְוַעל ', ְוגֹו' ּ
בֹודְוָהְיָתה. ֵּאָליו ּגֹוִים ִיְדֹרׁשו, ָּדא א, ְּמנוָחתֹו, ּ ְמנוָחתֹו ּכָ י ַמְקְדׁשָ ָּדא ּבֵ יב. ּ , ִּדְכּתִ

בֹוד. ּ ֹזאת ְמנוָחִתי ֲעֵדי ַעד)תהילים קלב( בֹוד ְיָי, ּכָ ַההוא ִזְמָנא' ְּדָהִכי ִאְקֵרי ּכְ , ּּבְ
יב ה ִיְהֶיה ׁשִ)ישעיה ל(, ִּדְכּתִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ   .ְבָעַתִיםּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ

י ּוְמנוָחתֹו ְדַההוא ׁשֶֹרׁש ִיׁשַ ּ ּ בֹוד ְיָי, ּ ָנא , ָלא ִיְתְמֵני', ְּדִאְתְקֵרי ּכְ ּבָ חוׁשְ ְּוָלא ְיקום ּבְ ּ
א בגין דהא קיימא בחושבנא השתא וההוא זמנא לא ''ד(. ַמאי ַטֲעָמא. ְלָעְלָמא

ִגין ְדָכל ַמה ְדַקְייָמא ּבְ)מאי טעמא. יתקיים בחושבנא ּ ּבְ ּ ָנאּ ּבָ ן , ּחוׁשְ ּמָ ְרָיין ּתַ ָלא ׁשַ
ִלימו ׁשְ ְרָכאן ּבִ ָנא. ּּבִ ּבָ חוׁשְ ה ְדָלא ַקְייָמא ּבְ ּמַ ְרָיין ּבְ אן ׁשַ ּוִבְרּכָ ּ ִזְמָנא ַקְדָמָאה ַקְייָמא . ּּ ּּבְ

ָנא ּבָ חוׁשְ ן, ּּבְ ּכָ ׁשְ יב ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ִּדְכּתִ ּּ.  

א ֲחֵזי ָנא ָדא ַקְייָמא ּבְ, ּתָ ּכְ ַּמׁשְ ָנאּ ּבָ ה, ּחוׁשְ ך ִאְצְטִריך ִלְצלֹוָתא ְדֹמׁשֶ ּוְבִגין ּכַ ְּ ֵרי , ְ ְּדִיׁשְ
ְרָכאן ה, ָּעֵליה ּבִ יב ַוְיָבֶרך אֹוָתם ֹמׁשֶ ְִדְכּתִ ִריך לֹון, ּ ָרָכה ּבָ ְוַמה ּבְ ֵרי , ּ ְּיֵהא ַרֲעָוא ְדִתׁשְ

ָרָכה ַעל עֹוָבֵדי ְיֵדיכֹון ָראן ַעל ַהאי חו. ּבְ אן ָלא ׁשָ ּוִבְרּכָ ה ּ ר ֵליה ֹמׁשֶ ָנא ַעד ְדִאְקׁשָ ּבָ ּׁשְ ּ
ָנא ִדְלֵעיָלא ּכְ ַמׁשְ ּּבְ ה, ּ ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ יב ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ִּדְכּתִ ּ ּ ּ ּּ .

ה ָנא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּבָ ְּדִאי ָלאו ְדִאְתֲעָבד חוׁשְ ּ ּ ד חוׁשְ, ּ ָּלא ַיְכִלין ִאיּנון ְלֶמְעּבַ ָנאּ , ּבָ
ה ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ יב ֲאׁשֶ ִּדְכּתִ ּ ּ.  

ְֶאל ֵאִלָיהו ֵלאֹמר קום ֵלך ָצְרָפָתה ְוגֹו' ּ ַוְיִהי ְדַבר ְיָי)מלכים א יז(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ה ' ּ ִהּנֵ
ֶלך ה ַאְלָמָנה ְלַכְלּכְ ם ִאׁשָ ִָצִויִתי ׁשָ ִריך הוא. ּ א ּבְ ְּוִכי ָאן ָפִקיד ָלה קוְדׁשָ ּ ְּ א ַעד ָלא ֶּאָל. ּ

ְגֵזיָרה ִדיֵליה ְלֵעיָלא ַעל ָהעֹוְרִבים, ֵייֵתי ְלָעְלָמא ִריך הוא ּבִ א ּבְ ָּפִקיד קוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְלֵמיֵתי , ּ
ְּמזֹוָנא ְלֵאִלָיהו ָתא ְלֵמיַהב ֵליה ְמזֹוָנא, ּ ּוְלַהִהיא ִאּתְ ּ.  

ִתיב י ִאם ֱָאֹלֶהיך '  ַוּתֹאֶמר ַחי ְיָי)מלכים א יז( )א''ב ע''רכ(, ַמה ּכְ ִאם ֵיׁש ִלי ָמעֹוג ּכִ
ָפַחת ְוגֹו ּצַ ֶמן ּבַ ד וְמַעט ׁשֶ ּכַ ְּמלא ַכף ֶקַמח ּבַ ַההוא ִקְמָחא. 'ּ ְּוָהא ָהָכא ְמִדידו ֲהָוה ּבְ ּ ,

ד ּכַ ף ֶקַמח ּבַ יה ְמלא ּכַ ְּדָהא ֲהָוה ּבֵ ף הוא ְמִדידו ִדיֵליה, ּ ּּכַ ּ ּ יה , ּ ְרָיין ּבֵ ְּוִאְתַחֵזי ְדָלא ׁשַ ּ ּ
ְרָכן ָדה, ּבִ ּמִ ִתיב. ּהֹוִאיל ְוָקִאים ּבְ י ֹכה ָאַמר ְיָי)מלכים א יז(, ַמה ּכְ ד '  ּכִ ָרֵאל ּכַ ֱאֹלֵהי ִיׂשְ

ת ְיָי ֶמן ֹלא ֶתְחָסר ַעד יֹום ּתֵ ַמח לא ִתְכָלה ְוַצַפַחת ַהּשֶׁ ם' ַּהּקֶ ׁשֶ   .ּגֶ

ת ִתיב, ּתֵ ן ּכְ ּתֵ ַכ. ַמאי ַטֲעָמא, ּתִ ּתְ ִגין ִדְבָכל ָדָרא ָלא ִאׁשְ ּּבְ ַהאי ּ י ִלְזכו ּכְ ּח ַמאן ְדִיְזּכֵ ּ
ָתא ן, ִאּתְ ּתֵ ִתיב ּתִ ן ִמְטָרא ַעל ָעְלָמא, ְּוַעל ָדא ּכְ ּתֵ י, ַאְנּתְ ּתִ ִגין ִדְזכוָתך ַסּגִ ְּבְ ּ ּ.  

ְדַבר ְיָי)מלכים א יז(ּוְכִתיב  ֶמן לא ָחֵסר ּכִ ַמח לא ָכָלָתה ְוַצַפַחת ַהּשֶׁ ד ַהּקֶ ר ' ּ ּכַ ֲאׁשֶ
ַיד ֵא ר ּבְ ִּלָיהוִּדּבֶ ְמִדידו. ּ ְּוִכי ִאם ַההוא ִקְמָחא ְדַקְייָמא ּבִ ּ ּ ָלא , ְּדֲהָוה ְמֹלא ַכף ֶקַמח, ּּ

ִגין ִמָלה ְדֵאִלָיהו ְרָכאן ּבְ יה ּבִ ַּפְסקו ִמּנֵ ּ ּ ּּ ּ ַמח לא ִתְכָלה, ּ ד ַהּקֶ יב ּכַ ַמח , ִּדְכּתִ ד ַהּקֶ ּוְכִתיב ּכַ
ב ְד. לא ָכָלָתה ן ָהֵעדות ַאף ַעל ּגַ ּכַ ִּמׁשְ ָנאּ ּבָ חוׁשְ ַּקְייָמא ּבְ ּהֹוִאיל ְוִאְתְפַקד ַעל ְיָדא , ּ

ה ְרָכאן, ְּדֹמׁשֶ יה ּבִ ְרָיין ּבֵ ן ְדׁשַ ּכֵ ן ְוָכל ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּּכָ ִתיב. ּ ן , ְּוַעל ָדא ּכְ ּכָ ׁשְ ֵּאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ
ה ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ִּמׁשְ ּ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַה)שמות לח(. ּ ןּ ּכָ ׁשְ י ִחְזִקָיה . ּמִ ִּרּבִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1608דף [ -ּ

ל ְנָעֶליך ֵמַעל ַרְגֶליך ְוגֹו)שמות ג(, ָּפַתח ְוָאַמר ְקַרב ֲהלֹום ׁשַ ָ ַאל ּתִ ַהאי ְקָרא . 'ָ
ּאוְקמוָה ֵתיה, ּ ִריך הוא ְמִאּתְ א ּבְ ְּדָפִריׁש ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ּ א, ְּ ִכיְנּתָ ׁשְ ָקא ּבִ ִגין ְלִאְתַדּבְ , ּּבְ
יב ה עֹוֵמד ָעָליו ַאְדַמת ֹקֶדׁש הוא ּכִ)שמות ג(, ִּדְכּתִ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ , ַאְדַמת ֹקֶדׁש. ּי ַהּמָ

א ִכיְנּתָ ֲעָתא ְלֵעיָלא, ָּדא ׁשְ ַהִהיא ׁשַ ה ּבְ ק ֹמׁשֶ א ִאְתַדּבָ קוָתא ַקִדיׁשָ ִּאְתַדּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ֲחִביבוָתא ִדְלֵעיָלא יר ֵליה ּבַ ִריך הוא ָקׁשִ א ּבְ ִּדְכֵדין קוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּפַקד ַרב ְמָמָנא ַעל ְוִאְת, ְּ
יָתא ִזיר, ּבֵ ִריך הוא ָעִביד, ְּוִאיהו ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ יב, ְּ ּ וָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת )במדבר טז(, ִּדְכּתִ

ר ְוגֹו)במדבר טז(ּוְכִתיב ', ִּפיָה ְוגֹו ַכלֹותֹו ְלַדּבֵ ַקע ָהֲאָדָמה', ּ ַוְיִהי ּכְ ּבָ במדבר (, ּוְכִתיב. ַוּתִ

ה. 'ּׁשוָבה ְיָי. 'ָיּ קוָמה ְי)י ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ יב ֲאׁשֶ ֲּהָדא הוא ִדְכּתִ ּ ּ ה . ּ ַּעל ִפי ֹמׁשֶ
ן ּקַ ֹכָלא, ִאְתּתָ ְּוִאְתְפַקד ּבְ ה)ב''ט ע''ויצא קנ(. ּ ן ֲהָוה ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ּכָ ּ ְפִקיָדה ְדִמׁשְ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ

י ֶאְתֶכם)שמות ג( ּ ָפֹקד ָפַקְדּתִ ְּדִאיהו ֲה, ּ ְּדַאִפיק ְלַההוא ִדּבור, ָוה קֹולּ ּ ּ ְּוָעִביד ֵליה , ּּ
לוָתא ְּפִקיָדה ְלָנְפָקא ִמן ּגָ א. ּ ה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָכא ְקדוּשָׁ א ִאְתָפְקָדא ְלַאְמׁשָ ּתָ ְּוַהׁשְ ּ ָמה , ּ ּכְ

תֹוָכם)שמות כה(ְדַאּתְ ָאֵמר  י ּבְ ַכְנּתִ ּ ְוָעׂשו ִלי ִמְקָדׁש ְוׁשָ ן אוִרי ֶבן ּ וְבַצְל)שמות לח(. ּ ֵּאל ּבֶ
ּחור ְלַמֵטה ְיהוָדה ְוגֹו ּ י ְיהוָדה. 'ּ ַמר, ָּאַמר ִרּבִ ְטָרא ִדיִמיָנא , ָהא ִאּתְ ַצְלֵאל ִמּסִ ְּדָהא ּבְ ּ

ּקוָנא ְדֹכָלא, ֲהָוה ְּוִאיהו ַאְתִקין ּתִ ּ ּ ַאר , ְּותו. ּ ל ׁשְ א ַעל ּכָ ִליָטא וַמְלּכָ ְּדָהא ְיהוָדה ִאיהו ׁשַ ּ ּ ּּ
ָבִטין ָנאּו, ׁשְ ּכְ ל ַמׁשְ יה ָנַפק ַמאן ְדַאְתִקין ּכָ ִּמּנֵ ַצְלֵאל. ּ ָּהא אוְקמוָה, ּבְ ֵצל ֵאל, ּ ּוַמאן , ּבְ

ֵצל ֵאל ְטָרא ָדא ַאְתִקין ּכָֹלא, ְּותו. ָּדא ְיִמיָנא. ִּאיהו ּבְ ִּמּסִ ל , ּ ד ּכָ ְוָיִרית ָחְכְמָתא ְלֶמְעּבַ
  .ֲעִביָדא

ן ֲאִחיָסָמך ְל ַּמֵטה ָדןְְוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ּבֶ ָמאָלא, ּ ְטָרא ִדׂשְ ָּדא ִאיהו ִמּסִ ּ ָּדא ִאיהו , ּ ּ
ָיא ְטָרא ְדִדיָנא ַקׁשְ ּ ְוָהא אוְקמוָה)א קדישא''נ(, ִּמּסִ ֵרין ִסְטִרין ִאֵלין, ּ ְּדָהא ִמּתְ ִאְתָעִביד , ּ

ָנא ּכְ הו, ַמׁשְ ן ּבְ ּקַ הו, ְּוִאְתּתָ ָרא ּבְ ין ְיִמיָנא ו, ְּלִאְתַקּשְׁ ָמאָלאְּלֶמֱהֵוי ּבֵ ַמר , ׂשְ ְוָהא ִאּתְ
ְּואוְקמוָה ּ.  

  ]ב''ב ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

ֵתי ָצפֹון ִקְרַית ֶמֶלך )תהלים מח(, ָּפַתח ְוָאַמר ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ַיְרּכְ ְ ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש ּכָ ּ
א ֲחֵזי. ָרב ִריך הוא ָעְלָמא, ּתָ א ּבְ ָרא קוְדׁשָ ד ּבָ ּּכַ ֵדי ַחד ַאְבָנ, ְּ חֹות ַּאׁשְ יָרא ִמּתְ א ַיּקִ

ְרֵסי ְיָקֵריה הֹוָמא, ּּכֻ ַקע ַעד ּתְ הֹוֵמי, ְוׁשָ א ֲחָדא ְדַההוא ַאְבָנא ָנִעיץ ּגֹו ּתְ ְּוֵריׁשָ א , ּ ְוֵריׁשָ
א ַאֲחָרא ִעָלָאה, ַּאֲחָרא ְלֵעיָלא ְּוַההוא ֵריׁשָ ִּאיהו ַחד ְנקוָדה , ּ ּ ְדַקְייָמא )עילאה(ּ ּ

ֶאְמָצִעיָתא ְדָעְלָמא ָמאָלא וְלָכל ִסְטִרין,ּּבְ ט ָעְלָמא ִליִמיָנא וׂשְ ן ִאְתָפׁשַ ּמָ ּ וִמּתַ ּ ְּוִאְתָקָיים , ּּ
ַהִהיא ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא ִתָיה, ּּבְ יל ָעְלָמא ְלָכל , ְּוַהִהיא ַאְבָנא ִאְתְקֵרי ׁשְ ּתִ ְּדִמָנה ִאׁשְ ּ

ִתָי)א''א ע''ויחי רל(ּּתו . ִסְטִרין ת ָי, ה''ּ ׁשְ ֵוי ָלה ְלֶמֱהֵוי ְיסֹוָדא ּקוְד, ּה''ׁשָ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ּׁשָ ּ ּ ְ

ִתילו ְדֹכָלא ְּדָעְלָמא וׁשְ ּ ּ ּ ַטת ַאְרָעא ַסֲחָרֵניה ְדַההוא  )ב''ב ע''דף רכ(. ּ ְווִנין ִאְתַפּשְׁ ְתַלת ּגַ ּּבִ ּ ּ ּ
טוָתא ַקְדָמָאה, ְּנקוָדה ִּאְתַפּשְׁ ַּסֲחָרֵניה ְדַההוא ְנקוָדה, ּ ּ ּ ל ָצחוָתא וְז, ּ ּּכָ ּכוָתא ְדַאְרָעא ּ ּ

ן ּמָ ן ִאיהו, ַּקְייָמא ּתַ ל ַאְרָעא ַסֲחָרֵניה ְדַההוא ְנקוָדה. ְּוַתּמָ ְּוַהאי ַקְייָמא ְלֵעיָלא ַעל ּכָ ּ ּ ּ ּ ּ .
ְנָייָנא טוָתא ּתִ ִּאְתַפּשְׁ טוָתא ַקְדָמָאה, ּ ַּסֲחָרֵניה ְדַההוא ִאְתַפּשְׁ ּ ּ ָּלאו ִאיהו ָצחוָתא ְוָזּכוָתא , ּּ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1609דף [ -ּ

ַההוא ַק ָצחוָתא ְדַעְפָרא, ְדָמָאהּּכְ ֲּאָבל ִאיהו ָדִקיק ְוַצח ּבְ ּ ּ ַאר ָעָפר ַאֲחָרא, ּ ל ׁשְ יר ִמּכָ . ַיּתִ
ִליָתָאה טוָתא ּתְ ִּאְתַפּשְׁ ְלהו, ּ יר ְמּכֻ ִּאיהו ָחׁשוך ְוָגסו ְדַעְפָרא ַיּתִ ּ ּ ּ ּּ ְּוַסֲחָרֵניה ְדַהאי, ְ ַקְייִמין , ּ

א ְדאֹוְקָיינֹוס ַּמִיין ְדַיּמָ ּ ל ָעְלָמאְּד, ּ ַכח ְדַההוא ְנקוָדה ַקְייָמא . ַאְסַחר ּכָ ּתְ ִּאׁשְ ּ ּ ּ
ֶאְמָצִעיָתא טוָתא ְדָעְלָמא ַסֲחָרֵניה, ּבְ ְווִנין ְדִאְתְפׁשָ ְּוֻכְלהו ּגַ ּ ּ ּ ּּ ּ.  

א י ַמְקְדׁשָ טוָתא ַקְדָמָאה ִאיהו ּבֵ ִּאְתַפּשְׁ ּ ּ ְּוָכל ַההוא , ְּוָכל ִאיּנון ֵהיָכִלין ַוֲעָזרֹות, ּ
ּקו ָּנא ִדיֵליהּּתִ ַל ם, ּ וָרא וְלגֹו, ִּוְירוׁשָ ְּוָכל ָמָתא ִמּשׁ ְנָייָנא. ּ טוָתא ּתִ ִּאְתַפּשְׁ ל ַאְרָעא , ּ ּכָ

ה ְקדוּשָׁ ת ּבִ ָרֵאל ְדִאְתַקְדׁשַ ְּדִיׂשְ ּ ּ ִליָתָאה. ּ טוָתא ּתְ ִּאְתַפּשְׁ ַאר ַאְרָעא, ּ ל ׁשְ י , ִּאיהו ּכָ ֲאָתר ּבֵ
ין ַאר ַעּמִ ּא ְדאֹוְקָיינֹוס ְדָסֲחָרא ּכָֹלאְוַיּמָ. ּמֹוְתָבא ִדׁשְ ּ ּּ.  

ּ אוְקמוָה)א''ו ע''רכ(ְוָהא  ְווִנין ְדֵעיָנא, ּ ְּדָרָזא ָדא ּגַ ּ ְּדַסֲחָרן ְלַההוא ְנקוָדה , ּ ּ ּ
ְּדֶאְמָצִעיָתא ְדֵעיָנא ְּדִאיהו ֵחיזו ְדָכל ֵעיָנא, ּ ּ ּ ַגְווָנא ְדַהִהיא ְנקוָדה ֶאְמָצִעיָתא , ּ ּּכְ ּ

ִּאיהו ֵחיזו ְדֹכָלאְּד, ְּדָקָאְמָרן ּ ּ ים, ּ ָדׁשִ ית ֹקֶדׁש ַהּקָ ן ָקִאים ּבֵ ְּדִאיּנון , ְּוָארֹון ְוַכפֶֹרת, ְוַתּמָ ּ
ֵּחיזו ְדֹכָלא ּ ַכח. ּ ּתְ ַּההוא ְנקוָדה ֵחיזו ְדָכל ָעְלָמא, ִאׁשְ ּ ּ ִתיב. ּ ְיֵפה נֹוף ְמׂשֹוׂש , ְּוַעל ָדא ּכְ

ל ָהָאֶרץ ַהר ִציֹון ְוגֹו ִפ: ְיֵפה. 'ּּכָ ּיר ַההוא ֵחיזו ְוֶחְדָוה ְדֹכָלאּׁשַ ּ ּ ּנֹוָפא ְדִאיָלָנא : נֹוף. ּ
ִפירו ְדֹכָלא ְּדִאיהו ׁשְ ּ ּ ּ ּ.  

א ֲחֵזי ִפירו ְדָעְלָמא, ּתָ ּׁשְ ְּוֵחיזו ְדָעְלָמא, ּ ָעְלָמא, ּ ַקם , ָלא ִאְתָחֵזי ּבְ ֵני ְוִאּתְ ַּעד ְדִאְתּבְ
ָנא ּכְ א, ַמׁשְ ֲעָתאֵמַה. ְּוָעאל ֲארֹוָנא ְלגֹו קוְדׁשָ ָעְלָמא, ִהיא ׁשַ ִּאְתָחֵזי ֵחיזו ְדֹכָלא ּבְ ּ ּ ,

ן ָעְלָמא ּקַ ָנא וְבַההוא ֲארֹוָנא, ְוִאְתּתָ ּכְ ַההוא ַמׁשְ ְּוַאְזֵלי ּבְ ּ ַּעד ְדָמֵטי ְלַהִהיא ְנקוָדה , ּ ּ
ְּדִאיִהי ְיֵפה נֹוף ֶחְדָוה ְדֹכָלא ּ ֵדין ָפַתח ֲארֹוָנא ְוָאַמ. ּ יָון ְדָמטו ְלָהָתם ּכְ ּּכֵ ּ  )תהלים קלב(, רּ

י ִאִויִתיָה ב ּכִ ֹּזאת ְמנוָחִתי ֲעֵדי ַעד ֹפה ֵאׁשֵ ּּ.  

י ֵייָסא ָאַמר ָרֵאל ָאְמָרה ֵליה, ִרּבִ ֶנֶסת ִיׂשְ י , ַּהאי ְקָרא ּכְ ֵני ּבֵ ֲעָתא ְדִאְתּבְ ׁשַ ּּבְ
א י ִחְזִקָיה ָאַמר. ְּוָעאל ֲארֹוָנא ְלַאְתֵריה, ַּמְקְדׁשָ ִריך ה, ִּרּבִ א ּבְ ְקוְדׁשָ ּוא ָאַמר ֵליהּ ַעל , ּ

ָרֵאל ֶנֶסת ִיׂשְ ָרֵאל ַעְבִדין ְרעוֵתיה, ּכְ ד ִיׂשְ ּּכַ ּ ִריך הוא ָיִתיב ַעל , ּ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ְּדָהא ּכְ ּ ְּ

ּּכוְרֵסי ְיָקֵריה ַכח, ְּוָחִייס ַעל ָעְלָמא, ּ ּתְ לֹום ַוֲחִביבוָתא ְדֹכָלא ִאׁשְ ּוְבָרָכה ְוׁשָ ּ ּ ּוְכֵדין ָאַמר . ּ
  .ָחִתי ֲעֵדי ַעדֹּזאת ְמנו

ד אוָמנוָתא, ְוָתא ֲחֵזי ארו ְלֶמְעּבַ ֲעָתא ְדֻכְלהו אֹוָמִנין ׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ּ ׁש , ּּ ַּההוא עֹוָבָדא ַמּמָ
ָראן ְרָמה, ְּדׁשָ ִליַמת ִמּגַ ּתְ ָראן. ִּאיִהי ִאׁשְ א, ִּאיּנון ׁשָ ִליַמת ֲעִביְדּתָ ִאיִהי , ְוִאיִהי ַאׁשְ

ׁש יב ַו, ְמָנָלן, ַמּמָ ן ֹאֶהל מֹוֵעדִּדְכּתִ ּכַ ל ֲעבֹוַדת ִמׁשְ ֶכל ּכָ   .ּתֵ

ַגְווָנא ָדא  ַמִים ְוָהָאֶרץ)בראשית ב(ּּכְ ּ ַוְיֻכלו ַהּשָׁ יָמא. ּ יֹום , ְוִאי ּתֵ ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ
ִביִעי ַּוַדאי ָהִכי הוא. ַהּשְׁ ל ַחד ְוַחד, ְּדָכל ָעְלָמא, ּ ִלימו ּכָ ּתְ ב ְדָכל ֲעִביָדן ִאׁשְ ַּאף ַעל ּגַ ּ ,

ִקיוֵמיה ִלים ּבְ ָּעְלָמא ּכָֹלא ָלא ֲהָוה ׁשְ ּ ּ ִביָעָאה, ּ ְּדַכד ָאָתא יֹוָמא , ַּעד ְדָאָתא יֹוָמא ׁשְ
ִביָעָאה ל ֲעִביָדן, ׁשְ ִלימו ּכָ ּתְ ֵדין ִאׁשְ ִריך הוא ָעְלָמא, ּּכְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִלים ּבֵ ְּוַאׁשְ ּ ֲהָדא , ְּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1610דף [ -ּ

יֹום ַהּשְׁ הּהוא ִדְכִתיב ַוְיַכל ֱאֹלִהים ּבַ ר ָעׂשָ ַהאי. ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ִקיוָמא , ּבְ ִלים ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ּ
א ְדָעַבד ל ֲעִביְדּתָ ִביִעי, ּּכָ יֹום ַהּשְׁ   .ְּוַעל ָדא ַוְיַכל ֱאלִהים ּבְ

  ]א''ג ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

א י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ א ְדִאְתָעִביד, ְּוַכד ִאְתּבְ ל ֲעִביְדּתָ ְּרָמה ִאְתָעִביַדת אוָמִנין ִאיִהי ִמּגַ, ּּכָ ּ
ָראן ד, ׁשָ א ִאְתֲחִזיַאת לֹון ְלֶמְעּבַ יַמת ָקַמְייהו, ְוַעִביְדּתָ ִליַמת ִהיא , ְּוִאְתְרׁשִ ּתְ ְוִאׁשְ

ְרָמה ְּוָהא אוְקמוָה. ִּמּגַ יב, ּ נֹותֹו)מלכים א ו(, ִּדְכּתִ ִהּבָ ִית ּבְ ֻנהו ָלא .  ְוַהּבַ ר ּבָ ֲאׁשֶ ִית ּכַ ְּוַהּבַ
ִתי נֹותֹו. בּכְ ִהּבָ ְרָמה. ֶּאָלא ּבְ ִליַמת ִמּגַ ּתְ ְּדִאיִהי ִאׁשְ ע ִנְבָנה. ּ ֵלָמה ַמּסָ נוהו . ּוְכִתיב ֶאֶבן ׁשְ ּּבָ ּ

ִתיב ְרֵמיה ִנְבָנה. ָלא ּכְ ֶּאָלא ִנְבָנה הוא ִמּגַ ּ א, ּ א ְדִאיִהי ַקִדיׁשָ ָכל ֲעִביְדּתָ ְּוֵכן ּבְ ִאיִהי , ּ
ְרָמה ִליַמת ִמּגַ ּתְ  )א''ג ע''כדף ר(. ִּאׁשְ

ן אוִרי ֶבן חור)שמות לח( ּ וְבַצְלֵאל ּבֶ ּ א ַאְכִריז , ַהאי ְקָרא אֹוִליְפָנא. ּ ְּדרוַח קוְדׁשָ ּ ּ
ָרֵאל ָּעֵליה ְלֵעיֵניהֹון ְדִיׂשְ ל , ּ ה ֶאת ּכָ ן אוִרי ֶבן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ָעׂשָ ְּוָאַמר וְבַצְלֵאל ּבֶ ּ ּ ּ ּ

ר ִצָוה ְיָי ה' ֲּאׁשֶ ן ֲאִחיָסָמךְוִאּת. ֶאת ֹמׁשֶ , ֶּאָלא אֹוִליְפָנא. ַמאי ְוִאּתֹו. ְֹו ָאֳהִליָאב ּבֶ
ְלחֹודֹוי א ּבִ ַצְלֵאל, ְדָאֳהִליָאב ָלא ָעִביד ֲעִביְדּתָ ל ַמה ְדָעַבד, ֶּאָלא ִעם ּבְ יה ָעֵבד ּכָ ְּוִעּמֵ ּ .

ְלחֹודֹוי, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ְוִאּתֹו ָמאָלא . ְוִאּתֹו ְוָלא ּבִ אן ִדׂשְ ְכַלל ְיִמיָנא ִּמּכָ ִאיִהי ּבִ
ִדיר י ִאּתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב. ּתָ ה ָנַתּתִ ִתיב ַוֲאִני ִהּנֵ  )ב''כ ע''ר(ָּדא ְיִמיָנא ְוָדא , ְּוַעל ָדא ּכְ

ָמאָלא ה ְוגֹו)שמות לח( .ׂשְ ד ַעל ִפי ֹמׁשֶ ר ֻפּקַ ן ָהֵעדות ֲאׁשֶ ּכַ ן ִמׁשְ ּכָ ׁשְ ּ ֵאֶלה ְפקוֵדי ַהּמִ ּ ּ ּ ּ' .
י ֵייָסא ָא ָנא, ַמרִרּבִ ּכְ יַמָייא ַית ַמׁשְ ל ַחּכִ יָון ְדָעְבדו ּכָ ּּכֵ ּ ָנא, ּ ּבָ ִּאְצְטִריך ְלֶמֲהָדר חוׁשְ ְ ,

יה ל ִאיּנון ֲעִביָדן ְדִאְתָעֵבידו ּבֵ ִּמּכָ ּ ּ ן. ַמאי ַטֲעָמא. ּ ּבָ ן ְוחוׁשְ ּבָ ִגין ְדָכל חוׁשְ ּּבְ ּ ד ֲהָוה , ּ ּכַ
ָנא ּבָ ַאְתֵריה, ּוא ֲעִביָדאָּהִכי ִאְתָקָיים ַהה, ִּאְתַעִביד חוׁשְ ְּוִאְתָקָיים ּבְ ּ.  

ַקְדִמיָתא ָמה ִדְנִדיבו ּבְ ָמה ְדִאְתְרעו ּבְ ְלהו ּכְ ָרֵאל ּכֻ ְּוִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ַההוא , ּ ָּהִכי ָנֵמי ִאְתְרעו ּבְ ּ
ָנא ּבָ ל ֲעִביָדא, ּחוׁשְ ּוְכֵדין ִאְתָקָיים ּכָ ַההוא ְרעוָתא, ּ ּּבְ ְּוַעל ָדא ִאְצְטִריך ָהָכא חוׁשְ. ּ ָנאְּ , ּבָ

ִגין ִדְבַהאי ִאְתָקָיים ֲעִביָדא ּּבְ ִתיב. ּ ִתיב ְוֵאֶלה, ֵּאֶלה ּכְ ָנא . ְּוָלא ּכְ ּבָ ֶּאָלא ָדא ִאיהו חוׁשְ ּ ּ ּ
ִנין ְדָעְלָמא ּבָ ל חוׁשְ ְּדָפִסיל ּכָ ּ ְלהו, ּ יר ִמּכֻ ְּוָדא ִאְתָקָיים ַיּתִ ּ ָנא, ּ ּכְ ִּדְבַהאי ִאְתָקָיים ַמׁשְ ּ ,

ַאֲחָרא   .ְוָלא ּבְ

ך ֹחֶסן ְיׁשועֹות ָחְכַמת ָוָדַעת ִיְרַאת ְיָי)ישעיה לג(, ַתח ְוָאַמרָּפ ּ ְוָהָיה ֱאמוַנת ִעּתֶ ִהיא ' ָּ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה ַחְבַרָייא. אֹוָצרֹו ּ ֵניָנן, ּ אֹוַרְייָתא , ֲאָבל ָהא ּתָ ק ּבְ ר ָנׁש ְדִאְתַעּסָ ל ּבַ ּּכָ

ַהאי ָעְלָמא ין ָל, ּבְ ע ִעּתִ ֱאמוָנה, ּהְוָזֵכי ְלִמְקּבַ ִּאְצְטִריך ּבֶ ֵוין , ְ ִּדְרעוָתא ִדיֵליה ִיְתּכַ ּ ּ ּ ּ
ִריך הוא א ּבְ ְּלקוְדׁשָ ַמִים, ְּ ם ׁשָ ֵוין ְלׁשֵ ָוון, ִּיְתּכַ ִגין ְדֱאמוָנה ְלָהִכי ִאְתּכְ ּּבְ , ֹּחֶסן ְיׁשועֹות. ּ

ִדיָנא ָראן ָד, ָחְכַמת ָוָדַעת. ְלַאְכְלָלא ַרֲחֵמי ּבְ ִּדְתֵרין ִאֵלין ׁשָ , ָּדא ָטִמיר ְוָגִניז. ּא ַעל ָדאּּ
ָרָאה ָדא ַעל ָדא ְּלַאׁשְ ּ.  

ּאֹוָצרֹו ְדָכל ִאֵלין. ִהיא אֹוָצרֹו' ִיְרַאת ְיָי ִגין ְדַהאי ִיְרַאת ְיָי, ּ ל ִאיּנון ', ּּבְ ָּנִקיט ּכָ
ְּוִאיִהי ִאְתָעִביַדת אֹוָצר ְלֻכְלהו, ַנֲחִלין ל ִאיּנו. ּ ה ּכָ ְּוַכד ָנְפִקין ִמּנָ ְלהוּ ִניִזין ּכֻ ּן ּגְ ַּאִפיק , ּ
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ָנא ּבָ חוׁשְ יב. ְמָנָלן. ּלֹון ּבְ ֶחׁשּבֹון)שיר השירים ז(, ִּדְכּתִ ֵרכֹות ּבְ ֶחׁשּבֹון ַוַדאי . ְ ֵעיַנִיך ּבְ ּּבְ
ֵרכֹות ַמִים, ָעִביד ְּוַאִפיק ִאיּנון ּבְ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ח ְלַאָפָקא ּכָֹלא ּבְ ּגַ ְּוַאׁשְ ּ   .)א ואשקו לכלא''נ(. ּ

ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֱאמוָנה ּוְבֹכָלא ִאְקֵרי ֱאמוָנה. ּ ְוַמה ִאי ָהָכא ִאְצְטִריך . ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּּ ּ
ה, ְּלַאֲחָזָאה ְמֵהיְמנוָתא ה ְוַכּמָ ּמָ ַאר ִמֵלי ְדָעְלָמא ַעל ַאַחת ּכַ ִּלׁשְ א , ְּוַעל ָדא. ּ ּקוְדׁשָ

ָרֵא ִריך הוא ֲהָוה אֹוַדע ְלהו ְלָכל ִיׂשְ ּּבְ ּ ָּרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִדיְלהו, לְ ּ ּ ָכל ַמה ְדָעְבדו, ּ ּּבְ ּ ,
ַמר   .ְּוֹכָלא ִאּתְ

ָאְרָחא י ִיְצָחק ֲהוֹו ַאְזֵלי ּבְ י יֹוֵסי ְוִרּבִ י יֹוֵסי, ִרּבִ ִריך הוא , ָאַמר ִרּבִ א ּבְ ַּוַדאי ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּ

ָנא ּכְ ְבַצְלֵאל ַלֲעִביַדת ַמׁשְ יה ּבִ יר ִמ, ִּאְתְרֵעי ּבֵ ָרֵאלַיּתִ ל ִיׂשְ ָמא , ָּאַמר ֵליה. ֲאַמאי, ּכָ ׁשְ
ִרים ַאְרָעא, ְּוָהא אֹוְקמוָה, ּגָ ָמָהן ּבְ ֵוי ׁשְ ִריך הוא ׁשַ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ א ''ס(ְּלִאְתַעְטָרא , ְּ

הו)לאתערא ָעְלָמא, ּ ּבְ א ּבְ הו ֲעִביְדּתָ ד ּבְ ּוְלֶמְעּבַ ם )תהלים מו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ר ׂשָ  ֲאׁשֶ
ָאֶרץׁשַ   .ּמֹות ּבָ

ָמאָלא ֲהָוה, ָּרָזא ִאיהו ָהָכא, ָּאַמר ֵליה ָטר ׂשְ יִמיָנא, ְּיהוָדה ִמּסְ ק ּבִ ְּוַאְהָדר ְוִאְתַדּבָ ּ .
ָנא, ְּוַעל ָדא ּכְ ִסְטָרא ָדא ִאְתָעִביד ַמׁשְ ָמאָלא, ּּבְ ָטר ׂשְ אֵרי ִמּסְ ְסָטר , ׁשָ ק ּבִ ְּוִאְתַדּבָ

ִליל, ְיִמיָנא ָדאּוְלָבַתר ִאְתּכְ ַגְווָנא ָדא אֹוַרְייָתא. ְּוִאְתַעִביד ּכָֹלא ְיִמיָנא, ּ ָדא ּבְ אֵרי , ּּכְ ׁשָ
ָמאָלא יִמיָנא, ִמּשְׂ ק ּבִ ָדא, ְּוִאְתַדּבָ ִליל ָדא ּבְ ָרא . ְּוִאְתָעִביד ּכָֹלא ְיִמיָנא, ְּוִאְתּכְ ְּראוֵבן ׁשָ

ָמאָלא, ִמיִמיָנא יה ִאיּנון, ְוָסָטא ִלׂשְ ְּוַנְטלו ִעּמֵ ּ ָבִטיןּ ַאר ׁשְ ָמאָלא,  ׁשְ ְּדִאיּנון ׂשְ ִגין , ּ ּבְ
ָמאָלא אִרי ִמיִמיָנא ְוָסָטא ִלׂשְ   .ְּדׁשָ

  ]ב''ג ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

ָמאָלא ָרא ִמּשְׂ ָמאָלא, ְוָסָטא ִליִמיָנא, ְּיהוָדה ׁשָ ָרא ִמּשְׂ ָטר , ׁשָ ִגין ְדָאֵתי ִמּסְ ּּבְ
ָמאָלא יִמיָנא, ׂשְ ק ּבִ ִסְטָרא ָדא ִאְתָעִבידּו, ְּוִאְתַדּבָ ָנא ּבְ ּכְ ָמאָלא. ַּמׁשְ אֵרי ִמְסַטר ׂשְ , ׁשָ

ְסָטר ְיִמיָנא ק ּבִ ְטֵריה, ְּוַעל ָדא, ְּוִאְתַדּבָ ַצְלֵאל ִאיהו ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבְ ּ ן , ּ ּקַ ָנא ְוִאְתּתָ ּכְ ָעֵבד ַמׁשְ
יה ְּוָהא אוְקמוָה. ְּלַגּבֵ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ, ּ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּוָבִריר ֵליה ִמּכָֹלא , ּיהְּ ּ ג ''דף רכ(ּ

א ָדא )ב''ע   .ַּלֲעִביְדּתָ

ְּוָיַהב ֵליה ָחְכָמה וְתבוָנה ָוַדַעת ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ַקְדִמיָתא . ּ יה ֲהָוה ּבְ ִגין ְדִעּמֵ ּּבְ ּ
א ָּסְכְלָתנו ְדִלּבָ י ָחְכָמה, ּ ל ֲחַכם ֵלב ָנַתּתִ יב וְבֵלב ּכָ ִּדְכּתִ ִגין ְד. ּ ִריך הוא ָלא ּּבְ א ּבְ ּקוְדׁשָ ְּ

יה ָחְכְמָתא, ָיִהיב ָחְכְמָתא ֶּאָלא ְלַמאן ְדִאית ּבֵ ּ ַמר, ּ ְּואוְקמוָה ַחְבַרָייא ְוִאּתְ ּ ַגְווָנא . ּ ְוֵכן ּכְ
ַצְלֵאל ְמעֹון ָאַמר. ָּדא ּבְ י ׁשִ ִרים ֵליה, ִרּבִ ֵמיה ּגָ ַצְלֵאל ׁשְ ּּבְ , ְּוַעל ָחְכָמֵתיה ִאְקֵרי ָהִכי, ּ

ַצְלֵאלְוָרָז ּא ְדִמָלה ּבְ ֵצל ֵאל, ּ   .ּבְ

ן דֹוִדי ְוגֹו)שיר השירים ב(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲעֵצי ַהַיַער ּכֵ ַתפוַח ּבַ ּ ּכְ ּּ ִצלֹו. 'ּ ַצְלֵאל: ּּבְ , ַּהְיינו ּבְ
ָנא ּכְ ְּדִאיהו ַאְתִקין ַמׁשְ י. ְּוָעִביד ֵליה, ּ ְבּתִ י ְוָיׁשַ ְדּתִ יב ִחּמַ ָנא ֲחִמי. ִּדְכּתִ ּכְ ָּדא ִאיהו ְּדַמׁשְ



ל ֵסֶפר ַהזַֹהר  - "ּזַֹהר ַהיֹוִמי" ִּלימוד ּכָ ְּוִתקוִנים ּ ָנהּּ ַמֲעַגל ַהׁשָ   ּבְ
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יה ָרֵאל, ְּלֵמיַתב ּבֵ ְּדִאיהו ָעִביד ִחּמוָדא ִלְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ִצָלא ְדֵאל, ּ ָרֵאל ָיְתָבא ּבְ ּוְכֶנֶסת ִיׂשְ ּּ .
ַצְלֵאל   .ְּוָדא ִאיהו ּבְ

י ָעְלָמא)ב''ד ע''רי(ְּדָדא , ּוִפְריֹו ָמתֹוק ְלִחּכִ ּ ִאיהו ְדָעִביד ֵפיִרין ָטִבין ּבְ ּ יב, ּ , ִּדְכּתִ
י ֶפְרְיך ִנְמָצא)שע ידהו( ּנִ ָ ִמּמֶ ַּמאן הוא ְפִרי. ּ ָמְתהֹון ְדַצִדיַקָייא. ּ ִּאֵלין ִאיּנון ִנׁשְ ּ ּ ּ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ִריך הוא א ּבְ א ְדעֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ִּאיּבָ ּ ּ ְּדַההוא ָנָהר ְדָנִפיק ֵמֵעֶדן. ְּ ּ ִּאיהו ַאִפיק ְוָזִריק , ּ ּ
ָמִתין ְלָעְלָמא ִריך הואְּוִאיּנון, ִנׁשְ א ּבְ ּ ֵפיִרין ְדקוְדׁשָ ּ ְּ ך ִפְריֹו, ּ ִגין ּכָ ּוּבְ ְ ָּדא ִאיהו . ּ ּ

ְדָקָאְמָרן   .ּכִ

ִצלֹו ַצְלֵאל: ּּבְ ָּדא הוא ּבְ ָנא ַעל ְיָדא ִדְבַצְלֵאל ֲהָוה. ּ ּכְ ּקוָנא ְדַמׁשְ ְּוַעל ָדא ּתִ ּ ּ ך . ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ּ
ן חור ן אוִרי ּבֶ ּוְבַצְלֵאל ּבֶ ּ ן אוִרי. ּ א ְדָנִפיק, ּּבֶ ְמׁשָ ָּדא ְנהֹוָרא ְדׁשִ ּ ן אוִרי. ּ . ָּדא ְיִמיָנא, ּּבֶ

ן חור ָמאָלא, ּּבֶ ָּדא ִאיהו ׂשְ ן חור. ּ ן אוִרי ּבֶ ּּבֶ ִלים )א בן חור בן חורי''ס(, ּ ּתְ ּ ְוַעל ָדא ִאׁשְ
עֹוָבָדא ְדֶעְגָלא ִריך הוא ּבְ א ּבְ יה ִדיָנא ְדקוְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ ל ַהָזָה)שמות לח(. ְּ ֵמַהִהיא . ּב ֶהָעׂשויּ ּכָ

ָרֵאל ֲעָתא ְדָיֲהבו ֵליה ִיׂשְ ּׁשַ ּ ְדַמת ְדָנא, ּ ן ִמּקַ ּקַ ֲּהָוה ָעׂשוי ְוִאְתּתָ ֹכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ּ , ּבְ
ל ַההוא ַדֲהָבא ּּכָ ֹכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש, ּ ן ּבְ ּקַ ִגין ִדְבָכל . ַמאי ַטֲעָמא. ִאְתָעִביד ְוִאְתּתָ ּּבְ

א ְוַדְר אַּדְרּגָ יה ַדֲהָבא, ּגָ ן ּבֵ ּקַ ֲּהָוה ִאְתּתָ ִלימו ֶאָלא ַרֲחֵמי ְוִדיָנא. ּ ְּדֵלית ׁשְ ּ ְּוַעל ָדא , ּ
ָכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש א ְדִאְקֵרי ֹקֶדׁש, ַּדֲהָבא ֲהָוה ָאִזיל ּבְ ָכל ַהִהיא ֲעִביְדּתָ ֲהָוה ָאִזיל , ּּבְ

ה ַדֲהָבא ֹכָלא, ּּבָ ַּדֲהָבא ּבְ ּ.  

א ִרּבִ י ַאּבָ אֹוַרְייָתאִרּבִ י ִחְזִקָיה ֲהוֹו ַיְתִבין ְוָלָעאן ּבְ י ִחְזִקָיה , ּי יֹוֵסי ְוִרּבִ ָּאַמר ֵליה ִרּבִ ּ
א י ַאּבָ ֹכָלא, ְלִרּבִ ִדיָנא ּבְ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ָּהא ֲחֵמיָנן ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּלִאְתָעְרָבא ָדא , ְּ

ָדא ַחָייֵבי ָעְל, ּבְ ְּוִאיהו ָאִריך ִדיָנא ּבְ ּ ִדיָנא, ָמאְּ ֲּאַמאי ָסִליק ֵליה , ִּאי ִאיהו ִאְתְעֵרי ּבְ
ֵּמַחָייַבָיא ִמָלה ָדא, ָּאַמר ֵליה. ּ רו ּבְ ָמה טוִרין ִאְתַעּקְ ּּכַ ּ ֵלי ּבוִציָנא , ּּ ָמה ִמִלין ּגַ ֲּאָבל ּכַ ּ ּ

ַהאי א ּבְ   .ַּקִדיׁשָ

א ֲחֵזי יה, ְוּתָ ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ִּדיָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ִריר,ְּ ּ ִאיהו ִדיָנא ּבָ ִּאיהו ִדיָנא , ּ נח (ּ

ַער ְרִחימו ְוֶחְדָוה)א''ד ע''ס ּ ְדִאּתְ ָעְלָמא. ּ ד ִאיּנון ּבְ ֲּאָבל ַחָייַבָיא ּכַ ּ ְלהו ִדיָנא ְדזוֲהָמא, ּ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ .
ָלל ִריך הוא ּכְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ְלהו ִדיָנא ְדָלא ִאְתְרֵעי ּבֵ ּּכֻ ּ ּ ּ ּ ְּ ֵעי ְלִאְתָעְרָבא ָלא ּבָ, ְּוַעל ָדא. ּ

ִדיָנא ִמְסֲאָבא ְדזוֲהָמא א ּבְ ִּדיָנא ַקִדיׁשָ ּ ּ ְרֵמיה, ּ ֵצי ִמּגַ ּתְ ַּעד ְדִאיהו ִאׁשְ ּ ּוְלאֹוָבָדא ֵליה ִמן , ּ ּ
ְּוַההוא ִדיָנא ְדזוֲהָמא ְדֵביה ִאיהו אֹוִביד ֵליה ֵמָעְלָמא, ָּעְלָמא ְדָאֵתי ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ְפֹרַח)תהלים צב(ָּפַתח ְוָאַמר  ְמָדם  ּבִ ל פֹוֲעֵלי ָאֶון ְלִהּשָׁ ב ַוָיִציצו ּכָ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ּ ְרׁשָ ּ ּ
ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה, ֲעֵדי ַעד א ֲחֵזי, ּ ב, ֲאָבל ּתָ מֹו ֵעׂשֶ ִעים ּכְ ְפֹרַח ְרׁשָ א . ּבִ ּבָ ַהאי ִעׂשְ ּכְ

יִביׁשו ְדַאְרָעא ְּדִאיהו ּבִ ּ ּ א, ּ יה ַמָי, ְּוִאיהו ְיֵביׁשָ ָראן ּבֵ ד ׁשָ ּּכַ ְּוַההוא ְיִביׁשו , א ַאְפִריַחּ ּ
ּוְכַהאי ִאיָלָנא ְקִציָצא ְדָנִציץ. ִּאְתְפַרח ְּוָלא ָסִליק ֶאָלא ִאיּנון ְפֵארֹות, ּ ּ ִּלְסַטר ָדא , ּ

ְּדִאיּנון ַעְנִפין ְדַסְלִקין, ְּוִלְסַטר ָדא ּ ּ ַקְדִמיָתא , ּוְלָעְלִמין ָלא ָסִליק ִאיָלָנא, ּ ד ֲהָוה ּבְ ּכַ
ְמָדם ֲעֵדי ַעד, ְּוָכל ָדא. יָלָנאְלֶמֱהֵוי ִא ין וִמּכָֹלא, ְלִהּשָׁ ָרׁשִ ְּלַאְעְקָרא לֹון ִמּשָׁ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1613דף [ -ּ

  ]א''ד ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

ַהאי ַהאי , ּּתו ָרָזא ַאֲחָרא ִאית ּבְ ַחָייַבָיא ּבְ ִריך הוא ָאִריך רוְגֵזיה ּבְ א ּבְ ַּעל ְדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

ִגין ְדַהאי ָעְל, ָעְלָמא ִּאיהו חוָלָקא ְדִסְטָרא ַאֲחָרא, ָמאּּבְ ּ ְּוָעְלָמא ְדָאֵתי ִאיהו ִסְטָרא . ּ ּ
ה ִּדְקדוּשָׁ ְּוִאיהו חוָלָקא ְדַצִדיַקָייא. ּ ּ ּ ּ ַעָטָרא ִדְיָקָרא ְדָמאֵריהֹון , ּ ְּלֶמֱהֵוי ַצִדיַקָייא ִאיּנון ּבַ ּ ּ ּּ

יה ּוְתֵרין ִסְטִרין ִאֵלין. ּּבֵ ַּקְייִמין ָדא ָלֳקֵבל ָד, ּ ה )א''ד ע''דף רכ(ָּדא . אּ ִּסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ .
ָּדא ַקְייָמא ְלַצִדיַקָייא. ְּוָדא ִסְטָרא ַאֲחָרא ִדְמָסֲאָבא ּּ יַעָייא, ּ ְּוָדא ַקְייָמא ְלַרׁשִ ְּוֹכָלא ָדא , ּ ּ

ִאין ִאיּנון ַצִדיַקָייא. ָּלֳקֵבל ָדא ַּזּכָ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדֵלית לֹון חוָלָקא ּבְ ָעְלָמא ֶּאָלא , ּ ּבְ
  .ְּדָאֵתי

ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ֵלי ַקּמֵ ן ְוִאְתּגְ ּקַ א ֲחֵזי ּכָֹלא ִאְתּתָ ּּתָ ְּ ב ְדָבָלק וִבְלָעם . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְוונו ְלַגּבֵ ָּלא ִאְתּכַ ּ יה, ְּ ן ַקּמֵ ּקָ ּּכָֹלא ִאיהו ִמְתּתַ ּ ַרע ֵמֲאַגר , ּ ְוָלא ּגָ

לו ִּדְלהֹון ּכְ ַהאי ָעְלָמאּ ָרֵאל. ם ּבְ ִליטו ַעל ִיׂשְ ַההוא ִזְמָנא ׁשְ ּּבְ ָנא, ּ ְּדָגַרם ַההוא קוְרּבָ ּ ּ ,
ִרין ַאְלִפין ָעה ְוֶעׂשְ ָרֵאל ַאְרּבָ ְלָקא ִמִיׂשְ ל ִאיּנון ְדִאְתְקָטלו, ְּלִאְסּתַ ר ּכָ ּּבַ ּ יב, ּ במדבר (, ִּדְכּתִ

ְצָמִדים ְלַבַע)כה יו ַהּנִ י ָהָעם ְוהֹוַקע , ּל ְפעֹורּ ָהְרגו ִאיׁש ֲאָנׁשָ ל ָראׁשֵ ּוְכִתיב ַקח ֶאת ּכָ
ָרֵאל. 'אֹוָתם ַלְיָי הֹון ְדִיׂשְ ֵלי ְלִאְתָפְרָעא ִמּנְ ָנא ֲהָוה ּתָ ַען ַההוא ָקְרּבָ ְּוַעד ּכְ ְבָעה . ּּ ׁשִ

ִעין וְתֵרין ָבן ַאְרּבְ חוׁשְ ָחן ּכְ ַּמְדּבְ ּ.  

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א ֲחֵזי, ִרּבִ ְלָעם וָבָלקִּאיּנון, ּתָ ִנין ָעְבדו ּבִ ִעין וְתֵרין ָקְרּבָ ּ ַאְרּבְ ּ ְּוַנְטלו , ּ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ּלֹון ֵמַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַגּבֵ ּ ָנא, ְּ ֵלי ַההוא ָקְרּבְ ְּוַעל ָדא ֲהָוה ּתָ ּ ,

ָרֵאל ְּלַנְטָלא ֵליה ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא ְדִאְקֵרי ְקָלָלה ִמִיׂשְ ּ ְייהוְוַעד ַה, ּ ָבה ִמּנַ א ָלא ּגָ ּתָ . ּׁשְ
ּ ַוִיֶפן ַאֲחָריו ַוִיְרֵאם)מלכים ב ב(ְּוָדא ִאיהו ָרָזא  א, ַּוִיֶפן ַאֲחָריו. ּ ִכיְנּתָ ְּדַקְייָמא , ֲאחֹוֵרי ׁשְ ּ

הו ַההוא ִסְטָרא ַאֲחָרא. ַּוִיְרֵאם. ִסְטָרא ַאֲחָרא ַלֲאחֹוָרא ל ּבְ ּכַ ִּאְסּתָ ְּוָחָמא לֹון ְדִאְתָחזו, ּ ן ּ
א ׁשָ ם ְיָי, ְלִאְתַעּנְ ׁשֵ ם ְיָי. 'ְּוַעל ָדא ַוְיַקְלֵלם ּבְ ׁשֵ ם ְיָי' ּבְ ְּלַאָפָקא ַההוא ׁשֵ ֵּמִחיוָבא ָדא' ּ ּ ּ .

יה ן ְדַאְקִריב ַההוא ִסְטָרא ְלַגּבֵ ֵּמַההוא ִחיוָבא ְדַההוא ָקְרּבָ ּ ּ ּ ּ ּ יה . ּ ן ַקּמֵ ּקָ ְּוֹכָלא ִאיהו ִמְתּתַ ּ ּ
ִריך הו א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ַגְווָנא ָדא. ְּוָלא ִאְתֲאִביד ִמָלה, אְּ א , ּּכְ ן ָקֵמיה ְדקוְדׁשָ ּקַ ּּכָֹלא ִאְתּתָ ּ ּ ּ

ִריך הוא ּּבְ   .ֵהן ְלָטב ֵהן ְלִביׁש, ְ

א ֲחֵזי אול, ּתָ ָּדִוד ִאיהו ֲהָוה ְדָעַרק ָקֵמיה ְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ִרים. ּ ל ִאיּנון , ְּוַעל ָדא ּגָ ְּדִאְתֲאִבידו ּכָ ּ ּ
ֲהֵני ְדנֹוב ְלחֹודֹוי ְדָעַרקְו, ּּכַ ר ֶאְבָיָתר ּבִ ְלהו ּבַ ַאר ְמּכֻ ּתְ ָּלא ִאׁשְ ּ ין . ּ יׁשִ ָמה ּבִ ִרים ּכַ ְוָדא ּגָ

ָרֵאל ִיׂשְ אול וְבנֹוי, ּבְ ּוִמית ׁשָ ּ ָבן, ּ ָמה ַאְלִפין ְוִרּבְ ָרֵאל ּכַ ל ָדא. ְּוָנְפלו ִמִיׂשְ ַּההוא , ְּוִעם ּכָ
ֵלי ַעל ָדִוד ִלְגבֹות ִמּנֵ יֹוָמא ַחד, ּיהּחֹוָבה ֲהָוה ּתָ נֹוי ְדָדִוד ִאְתֲאִבידו ּבְ ַּעד ְדָכל ּבְ ּ ְוָלא , ּ

ְלחֹודֹוי ְייהו ֶאָלא יֹוָאׁש ּבִ ַאר ִמּנַ ּתְ ִּאׁשְ ִניב, ּ ר . ְּדִאְתּגְ ַאר ֵמֲאִחיֶמֶלך ּבַ ּתְ ַגְווָנא ְדָלא ִאׁשְ ְּכְ ּ
ְלחֹודֹוי ֵלי. ֶאְבָיָתר ּבִ ַען ַההוא חֹוָבא ֲהָוה ּתָ ד ִדיָנא ַעל נֹובְלֶמ, ְּוַעד ּכְ ַּעל ַההוא , ְּעּבַ

יב, ּחֹוָבה ְדנֹוב נֹוב ַלֲעמֹוד ְואוְקמוָה)ישעיה י(, ִּדְכּתִ ּ עֹוד ַהיֹום ּבְ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1614דף [ -ּ

ַגְווָנא ָדא ָלאָכה, ּּכְ ל ַהָזָהב ֶהָעׂשוי ַלּמְ ּּכָ ִריך . ַּמאי ֶהָעׂשוי. ּ א ּבְ ל קוְדׁשָ ּכַ ְָהָכא ִאְסּתָ ּ
ָרֵאל, ּהוא ד ָיֲהבו ִיׂשְ ִריך הוא ַאְקִדים , ּ ַדֲהָבא ְלֶעְגָלאּּכַ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ  לֹון )א''ה ע''קצ(ְּ

ַּדֲהָבא ָדא ְלַאְסָווָתא ָנא ַאְקִדים לֹון, ּ ּכְ ְּדַהאי ַדֲהָבא ְדַמׁשְ ּ ּ ְּלַההוא ַדֲהָבא ְדָיֲהבו , ּ ּ ּ ּ
הֹון, ְלֶעְגָלא ְּדָכל ַדֲהָבא ְדֲהָוה ִעּמְ ּ הֹון, ּ ַכח ִעּמְ ּתְ ָנאָיֲה, ְוִאׁשְ ּכְ ַּסְלָקא . ּבו ְלָאָרַמת ַמׁשְ
ך ְַדְעּתָ הֹון ַדֲהָבא, ּ ַכח ִעּמְ ּתְ ְּדַכד ָעְבדו ַית ֶעְגָלא ִאׁשְ ּ ְּוִאיּנון ְפִריקו אוְדַנְייהו ְלַנְטָלא , ּ ּ ּ ּּ

ַּההוא ַדֲהָבא יב, ּ ָאְזֵני)שמות לב(, ִּדְכּתִ ר ּבְ ל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאׁשֶ ּ ַוִיְתָפַרקו ּכָ ּ ּ . ֶהםּ
ְּוַעל ָדא ַאְקִדים ַדֲהָבא ְדָאָרמוָתא ּ ּ ּ ְּלַכְפָרא ַעל עֹוָבָדא ָדא. ּ   )ובגין כך( )חסר(. ּ

  ]ב''ד ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

ן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ן אוִרי ּבֶ ּוְבַצְלֵאל ּבֶ ּ ּ ּ ר ִצָוה , ּ ל ֲאׁשֶ ה ֶאת ּכָ ְטָרא ְדַמְלכוָתא ָעׂשָ ִּמּסִ ּ ּ
ה' ְיָי הוְּד. ֶאת ֹמׁשֶ ַנת ּבְ ּקְ ָנא ִאְתּתַ ּכְ ל אוָמנוָתא ְדַמׁשְ ָּהא ּכָ ּ ּ ַצְלֵאל ִאיהו . ְּוַעל ְיַדְייהו, ּ ּּבְ

ָּעִביד אוָמנוָתא ה ִאיהו ַאְתִקין ּכָֹלא ְלָבַתר, ּ ּוֹמׁשֶ ּ ֲחָדא ֲהוֹו. ּ ה וְבַצְלֵאל ּכַ ה , ֹּמׁשֶ ֹמׁשֶ
חֹוֵתיה, ְּלֵעיָלא ַצְלֵאל ּתְ ִּסיוָמא , ּּבְ גוָפא)ב''ד ע''רי, א''ט ע''רנ(ּ ּ ְדגוָפא ּכְ ּ ַצְלֵאל . ּ ּבְ

ָּהא אוְקמוָה, ְוָאֳהִליָאב ָמאָלא, ָּדא ְיִמיָנא, ּ ך. ְּוֹכָלא ַחד, ְוָדא ׂשְ ִגין ּכָ ְוּבְ ן , ּ ּוְבַצְלֵאל ּבֶ
ן חור ְלַמֵטה ְיהוָדה ְוגֹו ּאוִרי ּבֶ ּ ּ ן ֲאִחיָסָמך ְלַמֵטה ָדן ְוגֹו', ּ ְּוִאּתֹו ָאֳהִליָאב ּבֶ ּ  )שמות לח(. 'ְ

ֹכל ְמֶלאֶכת ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו ָלאָכה ּבְ ל ַהָזָהב ֶהָעׂשוי ַלּמְ ּּכָ ע. 'ּ ֱאִליׁשָ י יֹוֵסי ָפַתח ְקָרא ּבְ , ִּרּבִ
יב ֶדֶרך ְוגֹוֵמר)מלכים ב ב(, ִּדְכּתִ ית ֵאל ְוהוא עֹוֶלה ּבַ ם ּבֵ ְ ַוַיַעל ִמׁשָ ּ ּ ים. ּ ָהא . ּוְנָעִרים ְקַטּנִ

ּאוְקמוָה ל ִפּקוֵדי אֹוַרְייָתאְּמנוָעִרים , ּ ל ִמֵלי אֹוַרְייָתא וִמּכָ ֲּהוֹו ִמּכָ ּּ ים . ּ ד ''דף רכ(ְקַטּנִ

ִחיוָבא ְדַהאי ָעְלָמא, ְּזִעיֵרי ְמֵהיְמנוָתא )ב''ע ְּוִאְתַחְייבו ּבְ ּ ּ ּוְבִחיוָבא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ּ ָּיְצאו . ּּ
ַּנְפקו ֵמָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ִמן ָהִעיר ּ ִתיב. ּ  )הושע יא(ּוְכִתיב ָהָתם , ּ ָהָכא ָיְצאו ִמן ָהִעירּכְ

ִעיר   .)עיר יי צבאות עיר אלהינו) תהלים מח(א מרזא דמהימנותא אקרי עיר ''ס(. ְוֹלא ָאֹבא ּבְ

ַּוִיֶפן ַאֲחָריו ַוִיְרֵאם ל ַלֲאחֹוָרא, ַּוִיֶפן ַאֲחָריו, ּ ּכַ א, ְּדִאְסּתָ ִתיוְבּתָ ִּאי ְיַהְדרון ּבְ ְוִאם , ּ
הו. ַּמאי ַוִיְרֵאם, ַּוִיְרֵאם. וָלא ל ּבְ ּכַ ין ְלָנְפָקא , ִּאְסּתָ ְתְקָנא ַזּמִ ְּדָהא ֵלית ַזְרָעא ְמּתַ

ְייהו ְּואוְקמוָה, ִּמּנַ ָּהא אוְקמוָה, ַּוִיְרֵאם. ּ ֵליְלָיא ְדִכפוֵרי, ּ ְּדִאְתָעֵבידו ּבְ ּ ּ ִּמַיד ַוְיַקְלֵלם . ּּ
ם ְיָי ׁשֵ   .'ּבְ

ַהאי הו, ַּוִיֶפן ַאֲחָריו,  ְקָראְּוָרָזא ִאיהו ּבְ ל ּבְ ּכַ ְּוִאְתְפֵני , ִּאי ִיְתֲעֵנׁש ָעַלְייהו, ִּאְסּתָ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ֵמַהאי יה, ּ ַוִיֶפן ַאֲהֹרן)במדבר יב(, ּכְ ַרְעּתֵ ְּדִאְתְפֵני ִמּצָ ּאוף ָהָכא ִאְתְפִני . ּּ ּ

א ִדְלהֹון ָרֵאלַּדֲהוֹו ַקְייִמין ְלָב, ַּוִיְרֵאם. ֵּמעֹוְנׁשָ ִיׂשְ ין ּבְ יׁשִ ָמה ּבִ ד ּכַ   .ַתר ְלֶמְעּבַ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ַּוִיֶפן ַאֲחָריו ּתֹו ֵמַאֲחָריו)בראשית יט(ּכְ ט ִאׁשְ ּבֵ . ַמאי ֵמַאֲחָריו.  ַוּתַ
א ִכיְנּתָ ּאוף ָהָכא ַוִיֶפן ַאֲחָריו. ֵמֲאחֹוֵרי ׁשְ א, ּ ִכיְנּתָ ל ֵמֲאחֹוֵרי ׁשְ ּכַ , ּהוְּוָחָמא ְלֻכְל. ִאְסּתָ

ָרֵאל ָפָרה ְדחֹוֵביהֹון ְדִיׂשְ ְלָטא ַעל ּכַ ַההוא ֵליְלָיא ְדׁשַ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ ְייהו, ּּ הֹון ִמּנַ רו ִאּמְ ִּאְתֲעּבָ ּ ,
ם ְיָי ׁשֵ ים ִמן ַהַיַער. 'ִּמַיד ַוְיַקְלֵלם ּבְ ִים דוּבִ ּתַ ֶצאָנה ׁשְ ַּוּתֵ ים. ּ ִים דוּבִ ּתַ ים , ּׁשְ ַנִים דוּבִ ּׁשְ

ֵעי ֵליה יםַמ, ִּמּבָ ִים דוּבִ ּתַ ּוְבַנְייהו, ּנוְקִבין ֲהוֹו. ּאי ׁשְ ַנִים . ּ ִעים וׁשְ ְעָנה ֵמֶהם ַאְרּבָ ַבּקַ ַּוּתְ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1615דף [ -ּ

ִנין ְדָבָלק, ְיָלִדים ָּהא אוְקמוָה ָלֳקֵבל ָקְרּבָ ּ נוָפה)שמות לח(. ּ ֲאַמאי ִאְקֵרי , ּ ַוְיִהי ְזַהב ַהּתְ
נוָפה ֶסף ַהּתְ, ְּזַהב ַהּתְ ֵרין ִאיּנון ְדִאְקרון ָהִכי, ֶּאָלא. ּנוָפהְוָלא ִאְקֵרי ָהִכי ּכֶ ּּתְ ּ ְזַהב . ּ

נוָפה   , ַּהּתְ

נוָפה ת ַהּתְ ּוְנֹחׁשֶ נוָפה. ּ ֶסף ַהּתְ ֶּאָלא ִאֵלין ִאְקרון ָהִכי, ְּוָלא ִאְקֵרי ָהִכי ּכֶ ּ ִגין ְדִאיהו , ּ ּּבְ ּ
ְלקוָתא ְלֵעיָלא ִּאְסּתַ א, ּ ּ ְדָאָרמוָתא)כגוונא(ָזָהב ְּוָלאו ִאיהו . ְּדָהא ִאית ָהִכי ְלַתּתָ ּוְבָכל . ּ

א א ְלַתּתָ נוָפה ִאיהו ַאָרמוָתא ְלֵעיָלא ְוָלא ְלַנְחּתָ ֲּאָתר ּתְ ּ ּ ּ.  

ָנא ָדא ּבָ ְּוִאיהו ָרָזא ְדחוׁשְ ּ ּ ְלהו, ּ ין וְרִתיִכין ּכֻ ְּדָכל ִאֵלין ַדְרּגִ ּ ּ ּּ ָאָרמוָתא , ּ , )דא(ַּקְייֵמי ּבְ
ְּוִאיהו ְדַהב ַאָרמוָתא ּ ּא ִאיהו ַדֲהָבאְוָד, ּ א. ּ ָטא ְלַתּתָ ְּדָכל ַמה ְדִמְתַפּשְׁ ּ ים ֵחיזו , ּ ַּאְסּתִ
ְּוִטיבו וְנִהירו ִדיֵליה ּ ּ ּ ָאָרמוָתא, ּ ְּוַכד ִאיהו ּבְ ָרָזא ִדְנִהירו ִדיֵליה, ּ ֵדין ִאיהו ְדַהב ָטב ּבְ ּּכְ ּ ּ ּ ּ ּ .
א ְּוָכל ַההוא ִדְלַתּתָ ּסוְסִפיָתא ְדַדֲהָבא, ּ ְּוִאיהו ִהּתו, ּ ָּכא ִדיֵליהּ ּ ְוֶכֶסף ְפקוֵדי )שמות לח(. ּ ּ

ִגין ְדַהאי, ָהֵעָדה א ָהִכי הוא ָטב, ּּבְ ט ְלַתּתָ ל ַמה ְדִאְתָפּשַׁ ִּאיהו ּכָ ּ ב ְדָלאו , ּּ ְּוַאף ַעל ּגַ
ַהאי ַאָרמוָתא ִּאיהו ּבְ ּּכָֹלא הוא ְלָטב, ּ א, ֲּאָבל ַדֲהָבא. ּ ט ְלַתּתָ ל ַמה ְדִאְתָפּשַׁ ּּכָ ּּכָֹלא , ּ

ט ְלָטב, ָּדא. ּהוא ְלִביׁש ט ְלִביׁש. ִּאְתָפׁשַ ך. ְּוָדא ִאְתָפׁשַ ְוְבִגין ּכַ ְָדא ִאְצְטִריך ְלָאָרָמא , ּ ּ
ְלָקא ְלֵעיָלא, ַּאָרמוָתא ּוְלִאְסּתַ ּ א, ְוָדא. ּ ָטא ְלַתּתָ ִּאְצְטִריך ְלִאְתָפׁשְ ִגין , ּוְלָכל ִסְטִרין, ְ ּבְ

ְּדֻכְלהו ָקִאים ְלָטב ּּ.  

ֶמׁש וָמֵגן ְיָי)תהלים פד(ָאַמר ָּפַתח ְו י ׁשֶ ֶמׁש. 'ְוגֹו' ּ ּכִ י ׁשֶ ִריך הוא, ּכִ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ .
ִריך הוא, ּוָמֵגן א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ֶמׁש. ְּ א ְידֹוָ: ׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ָּדא הוא ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ְּדָהָכא , ד''ּ

ין ְלַנְייָחא ל ַדְרּגִ א ְדִאְקֵרי ֱאֹלִהיםָּדא ִאי; ּוָמֵגן. ַּקְייִמין ּכָ ָמא ַקִדיׁשָ ּהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ּ ְוָרָזא . ּ
יב ָּדא ִדְכּתִ ִלים. ְ ָאֹנִכי ָמֵגן ָלך)בראשית טו(, ּ ָמא ׁשְ ׁש וָמֵגן ָדא ִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּמֶ ְּוׁשֶ ּ ּ ֵחן . ּ

ן ְיָי   .ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ָרָזא ֲחָדא', ְוָכבֹוד ִיּתֵ

ָת יב )ההוא(ָּרָזא ָדא , ִמיםֹלא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ּבְ ִעים )איוב לח( ,ִּדְכּתִ ַנע ֵמְרׁשָ  ְוִיּמָ
יה , ְּוָדא ִאיהו ְנהֹוָרא ַקְדָמָאה. אֹוָרם יב ּבֵ ִּדְכּתִ י )בראשית א(ּ ּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ
ִריך הוא, טֹוב א ּבְ ְּדָגִניז ְוָסִתים ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ ַמה ְדאוְקמוָה, ְּ ּּכְ ּ ִניז ֵליהּוִמן, ּ ּ ַחָייַבָיא ּגָ ּ ּ ,

ַהאי ָעְלָמא ּוָמַנע ֵליה ּבְ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ִתיב. ּ ֲּאָבל ְלַצִדיַקָייא ַמה ּכְ לא ִיְמַנע טֹוב , ּ
ָתִמים י טֹוב. ַלהֹוְלִכים ּבְ יה ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ יב ּבֵ ָּדא אֹור ַקְדָמָאה ִדְכּתִ ּ ּ.  

ְלָקא וְלָאָרָמא ֵליהָלא ִאְצְטִר, ְּוַעל ָדא ּיך ָדא ְלִאְסּתַ ּ ּּ ָטא וְלִאְתַגָלָאה, ְ ֶּאָלא ְלִאְתָפׁשְ ּּ ּ ,
ַההוא ַאֲחָרא ְלָקא ּכְ ְּוָלא ְלִאְסּתַ ָמאָלא, ּ ְּדִאיהו ׂשְ נוָפה, ּ ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ַההוא ּתְ ּ ְוָלאו , ּ

ר ְו. ַהאי ּכָ ך ְוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה ְמַאת ּכִ ִגין ּכָ ּוּבְ ּּ   .'גֹוְ

  ]א''ה ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָכל ָעְלָמא, ִּסְטָרא ִדיִמיָנא, ּתָ ִדיר ַקְייָמא ְלַקְייָמא ּבְ ִּאיהו ּתָ ּ דף (ּוְלַאְנָהָרא , ּ

ּוְלָבְרָכא ֵליה )א''ה ע''רכ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ֲהָנא ְדִאיהו ִמּסִ ּּכַ ּ ִדיר , ּ ִּאְזְדַמן ּתָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1616דף [ -ּ

אְלָבְרָכ ְטָרא ִדיִמיָנא, א ַעּמָ ְּדָהא ִמּסִ ְרָכאן ְדָעְלָמא, ּ ל ּבִ א, ַּאְתָיין ּכָ ֵריׁשָ , ְוַכֲהָנא ָנִטיל ּבְ
א ְּוַעל ָדא ִאְתָמָנא ִאיהו ְלָבְרָכא ְלֵעיָלא וְלַתּתָ ּ ּּ.  

א ֲחֵזי א, ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ָפִריׂש ְידֹוי ְלָבְרָכא ַעּמָ ׁשַ ּּבְ א ַא, ּ ִכיְנּתָ ֵדין ׁשְ ְרָיא ּכְ ְתָיא ְוׁשַ
ָמאָלא, ְוַאְמֵלי ְידֹוי, ָעלֹוִהי ְּיָדא ִדיִמיָנא ַזְקָפא ְלֵעיָלא ַעל ְיָדא ִדׂשְ ִגין ְלַסְלָקא , ּּ ּּבְ
ָמאָלא, ְיִמיָנא ָרא ַעל ׂשְ ּבְ הו ְידֹוי. ּוְלִאְתּגַ ין ְדָקא ָפִריׂש ּבְ ְלהו ַדְרּגִ ּוְכֵדין ּכֻ ּ ּ ּ ּּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ְרָכאן ִמּמְ ּקֹוָרא ְדֹכָלאִאְתּבָ ְּמקֹוָרא ְדֵביָרא ַמאן ִאיהו. ּ ָּדא ַצִדיק. ּ  ְמקֹוָרא )א''א ע''רס(. ּ
ְּדֹכָלא ָּדא ִאיהו ָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ן, ּ ּמָ ְּדִאיהו ְמקֹוָרא ִעָלָאה ְדָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ִמּתַ ּ ּ ְּדָהא , ּּ

ִּאיהו ַמּבוָעא וְמקֹוָרא ְדֹכָלא ּ ּ ּ ן ִאְתְדִליקו, ּן וְנהֹוִריןְּוָכל ּבוִציִני. ּ ּמָ   .ִּמּתַ

ַגְווָנא ָדא ְּמקֹוָרא וַמּבוָעא ְדֵביָרא, ּּכְ ּ א, ּ ל ִאיּנון ּבוִציִנין ִדְלַתּתָ ּּכָ ּ ְלהו ִאְתָנֲהִרין , ּ ּּכֻ ּ
יה ְּוָדא ַקְייָמא ָלֳקֵבל ָדא. ְּוִאְתַמְלָיין ְנהֹוִרין ִמּנֵ ך. ּ ִגין ּכָ ְוּבְ ֲעָתא ְדַכֲהָנא , ּ ׁשַ ָּפִריׂש ּּבְ

א, ְידֹוי אִרי ְלָבְרָכא ַעּמָ ְרָכאן ִעָלִאין. ְוׁשָ ָראן ּבִ ֵדין ׁשָ קֹוָרא ִעָלָאה, ּּכְ ְלַאְדְלָקא , ִּמּמְ
ל ַאְנִפין, ּּבוִציִנין ִעְטִרין ִעָלִאין. ְּוָנֲהִרין ּכָ ָרֵאל ִאְתַעְטָרת ּבְ ּוְכְנֶסת ִיׂשְ ּ ְּוָכל ִאיּנון . ּ

ְרָכאן ַנְגִדין ְוִאְתַמ אּּבִ ָכן ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ   .ּּשְׁ

א ֲחֵזי ה ָפִקיד, ּתָ ָרָזא ְדגוָפא, ּוְבַצְלֵאל ָעִביד, ֹּמׁשֶ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ ּ ּ ְוִסיוָמא )א''ד ע''רכ(, ּ ּ
א ְּדגוָפא ְדִאיהו ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ּ ּ ָנא, ּּ ּכְ ַמׁשְ וָרא ְדִיחוָדא ּבְ ָאה ְרִחימו ְוִקּשׁ ְּלַאְסּגָ ּ ּ  ְּוֹכָלא. ּ

ָרָזא ִדיִמיָנא ָקא ִאְתָעִביד ַכח, ְּוַעל ָדא. ּּבְ ּתְ ָכל ֲאָתר ְדִסְטָרא ִדיִמיָנא ִאׁשְ ּּבְ ֵעיָנא , ּ
יה ְלָטא ּבֵ א ָלא ׁשַ יׁשָ ך. ּּבִ ִגין ּכָ ְוּבְ ָּוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה, ּ ְטָרא . ּ ֶסף ִמּסִ ִגין ְדַההוא ּכֶ ּּבְ ּ

ִמְנָייָנאְּוַעל ָדא ִאְתָמּנָ. ִּדיִמיָנא ָקא ַאְתָיא   .ּא ּכָֹלא ּבְ

ְמעֹון י ׁשִ ִאיל ְלַרּבִ י ִיְצָחק ׁשָ ִמָלה , ֲּאַמר ֵליה, ִרּבִ ְרָיא ּבְ ָּהא אוְקמוָה ְדִבְרְכָתא ָלא ׁשַ ּ ּ ּ
ְמִדידו ְּדָקִאים ּבִ ּ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ּוְבִמָלה ְדָקִאים ּבְ ּ ָנא, ּּ ּבָ חוׁשְ ָנא ֲאַמאי ֲהָוה ּכָֹלא ּבְ ּכְ ַמׁשְ ָּהָכא ּבְ ּ .

ַמרָא ְרָיא ָעֵליה, ַּמר ֵליה ָהא ִאּתְ ה ׁשַ ָכל ֲאָתר ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ֲּאָבל ּבְ ּ ּ ִּאי ַההוא , ּ
ה ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ָנא ַאְתָיא ִמּסִ ּבָ ּחוׁשְ ּ ִדיר, ּ ְרָיא ָעֵליה ּתָ ְרָכָתא ׁשַ יה, ּּבִ . ְּוָלא ִאְתָעֵדי ִמּנֵ

ר. ְמָנָלן ֲעׂשֵ ּבָ. ִמּמַ ִגין ְדַאְתָיא חוׁשְ ּּבְ אּ יה. ָּנא ְלַקְדׁשָ ַכַחת ּבֵ ּתְ ְרָכָתא ִאׁשְ ן . ּּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
ָנא ְדִאיהו ֹקֶדׁש ּכְ ַּמׁשְ ְטָרא ְדֹקֶדׁש, ּ   .ְּוַאְתָיא ִמּסִ

ָאר ִמֵלי ְדָעְלָמא ל ׁשְ ֲּאָבל ּכָ ה, ּ ְטָרא ִדְקדוּשָׁ ְּדָלא ַאְתָיין ִמּסִ ּ ְרָיא , ּ ְרָכָתא ָלא ׁשַ ּבִ
ד ִאיּנון , ָּעַלְייהו ָנאּּכַ ּבָ חוׁשְ ִגין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ּּבְ ְּדִאיהו ַרע ַעִין, ּּבְ ְלָטָאה , ּ ָּיִכיל ְלׁשַ
ְלָטָאה ָעֵליה. ָּעֵליה ְּוֵכיָון ְדָיִכיל ְלׁשַ יה, ּּ ַכַחת ּבֵ ּתְ ְרָכָתא ָלא ִאׁשְ ִגין ְדָלא ִיְמטו , ּּבִ ּּבְ ּ

ְרָכאן ְלַההוא ַרע ַעִין   .)ולא הוי מסטרא דקדושה(. ּּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1617דף [ -ּ

 ] בשנה146יום [הלימוד ליום כח שבט סדר 

ה ּוְמִדידו ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ה, ּ ָנא ִדְקדוּשָׁ ּבָ ְּוחוׁשְ ּ יה, ּ ְרָכאן ִאּתֹוְסָפאן ּבֵ ִדיר ּבִ ְוֶכֶסף , ְּוַעל ָדא. ּּתָ
ְּפקוֵדי ָהֵעָדה ָטא ַוַדאי. ּ קוׁשְ ְּפקוֵדי ָהֵעָדה ּבְ ּ ּ א, ּ יׁשָ ְּוָלא ְדִחילו ֵמֵעיָנא ּבִ ּו ְּוָלא ְדִחיל, ּ

ָנא ָדא ּבָ ל חוׁשְ ִּמּכָ ְרָכאן ִמְלֵעיָלא, ּ ָראן ּבִ ֹכָלא ׁשָ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ּ.  

א, ְוָתא ֲחֵזי יׁשָ יה ֵעיָנא ּבִ ְלָטא ּבֵ ְּבַזְרָעא ְדיֹוֵסף ָלא ׁשַ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ִגין ְדָאֵתי ִמּסִ ּּבְ ּ ,
ָנא ַעל ְיָדא ִדְבַצְלֵאל ּכְ ְּוַעל ָדא ִאְתָעִביד ַמׁשְ ְרָיאְּדָהא ִאי, ּ ָרָזא ְדיֹוֵסף ָקא ׁשַ ּהו ּבְ ּ ,

א ְּדִאיהו ָרָזא ִדְבִרית ַקִדיׁשָ ּ ּ ה ָפִקיד, ְּוַעל ָדא. ּ ָרָזא , ּוְבַצְלֵאל ָעִביד, ֹּמׁשֶ ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבְ
ְּדגוָפא ְּוִסיוָמא ְדגוָפא, ּ ּ ּ א, ּ ְּדִאיהו ָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ וָרא ְד, ּּ ָאה ְרִחימו ְוִקּשׁ ְּלַאְסּגָ ּ ִּיחוָדא ּ

ָנא ּכְ ַמׁשְ ָרָזא ִדיִמיָנא ָקא ִאְתָעִביד, ּבְ ְּוֹכָלא ּבְ ך ְוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה, ּ ּוְבִגין ּכַ ּּ ְּוַההוא , ְ
ָנא ּבָ ין ַרְבְרִבין ְמָמָנן, ּחוׁשְ ן ַדְרּגִ ּבַ ִּאיהו חוׁשְ ּ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ ְּדִאְתַאֲחָדן ִמּסִ ְּוַעל ָדא . ּ

ר ּכָ ִתיב ְמַאת ּכִ   .' ְוגֹוּכְ

  ]ב''ה ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

א י ַאּבָ י ֲאָחא, ִרּבִ י יֹוֵסי, ְוִרּבִ ֲּהוֹו ַאְזֵלי ִמְטֶבְרָיה ְלִצפֹוִרי, ְוִרּבִ ָּחמו , ַּעד ַדֲהוֹו ָאְזֵלי, ּ
י ֶאְלָעָזר ְדֲהָוה ָאֵתי ֵּליה ְלִרּבִ יה, ּ י ִחָייא ִעּמֵ א. ְּוִרּבִ י ַאּבָ ֲהֵדי ַּוַדאי ִנׁשְ, ָאַמר ִרּבִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ

א ִכיְנּתָ ּאֹוִריכו ְלהו. ׁשְ ְייהו, ּ ַּעד ְדָמטו ְלַגּבַ ּ ְייהו. ּ ּבַ יָון ְדָמטו ּגַ ּּכֵ ּ י ֶאְלָעָזר, ּ ִתיב , ָאַמר ִרּבִ ּכְ
ְוָעָתם'  ֵעיִני ְיָי)תהלים לה( ָיא. ֶּאל ַצִדיִקים ְוָאְזָניו ֶאל ׁשַ ' ַמאי ֵעיִני ְיָי, ַהאי ְקָרא ַקׁשְ

ַהאי . יםֶּאל ַצִדיִק ִריך הוא ָעַלְייהו ְלאֹוָטָבא לֹון ּבְ א ּבְ חוָתא ְדקוְדׁשָ ּגָ ִגין ְדַאׁשְ ִּאי ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ

ַהאי ָעְלָמא, ָהא ֲחֵמיָנן, ָעְלָמא ִאין ִאיּנון ּבְ ָמה ַזּכָ ָרא לא , ּּכַ עֹוְרֵבי ּבָ ַּוֲאִפילו ְמזֹוָנא ּכְ ּ
ָקא )ב''ה ע''דף רכ(ַיְכִלין    .ֶּאל ַצִדיִקים' אי ֵעיֵני ְיָיִאי ָהִכי ַמ, ְלַאְדּבְ

א ֲחֵזי, ֶּאָלא ָרָזא ָהָכא ְרָיין ְדָעְלָמא, ּתָ ל ִאיּנון ּבִ ּּכָ מֹוְדָעאן ְלֵעיָלא, ּ ּתְ ְלהו ִאׁשְ ּּכֻ ין , ּּ ּבֵ
ּוֵבין ְלִסְטָרא ָדא, ְּלִסְטָרא ָדא ה. ּ ִּאיּנון ִדְלִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ מֹוְדָעאן ְלֵעיָלא ְלַגּבֵ, ּ ּתְ , ּיהִּאׁשְ

ִדיר ָעַלְייהו ָגחוָתא ִדיֵליה ּתָ ְּוַאׁשְ ּ ּ ְּוִאיּנון ִדְלִסְטָרא ִמְסֲאָבא. ּ יה, ּ מֹוְדָעאן ְלַגּבֵ ּתְ , ִּאׁשְ
ִדיר ָעַלְייהו ָגחוָתא ִדיֵליה ּתָ ְּוַאׁשְ ּ ּ ה. ּ חוָתא ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּגָ ְלָטא ַהִהיא ַאׁשְ ּוַבֲאָתר ְדׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ,

ח ָעֵליה ִס ּגַ יה ְלָעְלִמין, ְטָרא ַאֲחָראָּלא ַאׁשְ ְּוָלא ָיִכיל ְלַדְחָייא ֵליה , ְּוָלא ִיְקַרב ְלַגּבֵ
ֹכָלא, ֵּמַאְתֵריה ָכל ַמה ְדִאיהו ָעִביד, ּּבְ ּּבְ ִגין ָדא ', ֶּאל ַצִדיִקים ְוגֹו' ֵעיֵני ְיָי, ְּוַעל ָדא. ּ ּּבְ

ְלָטָאה ָעֵליה ִּסְטָרא ַאֲחָרא ָלא ָיִכיל ְלׁשַ ּתָ. ּ ַמָיא ָהָכאְוַהׁשְ א ִדׁשְ ּא ִסַייְעּתָ ְוָכל , ּּ
חוָתא ָטָבא ִדְלֵעיָלא ָהָכא ּגָ ַּאׁשְ ּ א, ְוָכל ִסְטָרא ַאֲחָרא, ּ יׁשָ ָלא ָיִכיל , ְּוָכל ִמָלה ּבִ

ְלָטָאה ָעַלְייכו ְּלׁשַ ּ.  

א י ַאּבָ ְרָיא ֲעלֹו, ָאַמר ִרּבִ ה ׁשַ ָּהא אֹוִליְפָנא ִדְבָכל ֲאָתר ְדִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּ ּ ַאף ַעל , יּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ב ְדַקְייָמא ּבְ ּּגַ ן, ּּ ּמָ ע ִמּתַ ְרָכָתא ָלא ִאְתְמּנַ י ֶאְלָעָזר. ּבִ ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָאַמר ִרּבִ ּ .

ָרֵאל ִאיּנון ֹקֶדׁש, ֲּאַמר ֵליה ְטָרא ְדֹקֶדׁש, ָּהא ִיׂשְ יב , ְּוַאְתָיין ִמּסִ ֹקֶדׁש  )ירמיה ב(ִּדְכּתִ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1618דף [ -ּ

ָרֵאל ַלְיָי י ָקדֹוׁש ָאִני)ויקרא כ( ִתיבּוְכ', ִיׂשְ ים ּכִ ד ָעֵבד ָדִוד ,  ִוְהִייֶתם ְקדֹוׁשִ ֲּאַמאי ּכַ
ָרֵאל ָנא ְלִיׂשְ ּבָ הֹון מֹוָתָנא, ּחוׁשְ יב, ֲהָוה ּבְ ן ְיָי)שמואל ב כד(, ִּדְכּתִ ָרֵאל ִמן '  ַוִיּתֵ ִיׂשְ ֶּדֶבר ּבְ

  .ַהּבֶֹקר ְוַעד ֵעת מֹוֵעד

ִגין ְדָלא ָנ, ֲּאַמר ֵליה ָקִליםּּבְ ְייהו ׁשְ ְּדִאיהו פוְרָקָנא, ַּטל ִמּנַ ּ יב. ּּ ּ ְוָנְתנו )שמות ל(, ִּדְכּתִ
ְפֹקד אֹוָתם' ִאיׁש ֹכֶפר ַנְפׁשֹו ַלְיָי ְפקֹוד אֹוָתם ְולא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ּבִ ִגין ְדִאְצְטִריך . ּבִ ְּבְ ּ

ּ ְלֵמיַהב פוְרָקָנא ְדֹקֶדׁש)דאיהו באתגלייא(, ֹקֶדׁש ּ ּא פוְרָקָנא ְדֹקֶדׁש ָלא ִאְתְנִטיל ְוַהִהי, ּ ּ ּ
ְייהו א ֲחֵזי. ִּמּנַ ָרֵאל ִאיהו ֹקֶדׁש, ּתָ ָנא, ִּיׂשְ ּבָ ָלא חוׁשְ ְּדַקְייָמא ּבְ ּ ְוַעל ָדא )דגרמייהו(, ּּ

ְייהו ִּאְצְטִריך פוְרָקָנא ְדִיְתְנִטיל ִמּנַ ּ ּ ָנא, ְ ּבָ חוׁשְ ְּוַההוא פוְרָקָנא ַקְייָמא ּבְ ּ ּּ א ְּוִאיּנון ָל, ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ַּקְיימו ּבְ ּ.  

ין. ַמאי ַטְעָמא ִגין ְדֹקֶדׁש ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה ְדָכל ַדְרּגִ ּּבְ ּ ּ ַּמה ַההוא ֹקֶדׁש ִאיהו ָסִליק , ּּ ּ
חֹוֵתיה, ַּעל ּכָֹלא א ְדַקְייָמא ּתְ ְּוִאית ֵליה ְלַבר ֹקֶדׁש ַאֲחָרא ְלַתּתָ ּ ָנא , ּּ ּבָ חוׁשְ ְּוָקִאים ּבְ
ָרֵאל ִאיּנון ֹקֶדׁשא. ּוְבִמְנָיין ּוף ָהִכי ִיׂשְ ָרֵאל ַלְיָי, ּ יב ֹקֶדׁש ִיׂשְ ְּוִאיּנון ַיֲהֵבי ֹקֶדׁש ', ִּדְכּתִ
ּפוְרָקן ִדְלהֹון, ַאֲחָרא ּ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ְּדַקְייֵמי ּבְ ָרֵאל ִאיּנון ִאיָלָנא ְדַקְייָמא , ְּוָרָזא ָדא, ּ ִּיׂשְ ּ ּ

ּפוְרָקָנא , ְלגֹו ָנא, ְּייָמא ְלַבר ַאֲחָרא ַק)א קדש''נ(ּ ּבָ ְּוָאִגין ָדא ַעל ָדא, ְּוָסִליק ְלחוׁשְ ּ .
  .ָּאְזלו

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר ד )הושע ב(, ָּפַתח ִרּבִ ר לא ִיּמַ חֹול ַהָים ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ּ ְוָהָיה ִמְסַפר ּבְ ּ
ֵפר ְוגֹו חֹול ַהָים. 'ְולא ִיּסָ ַּמהו ּכְ ְווִנין ִאיּנון ָה. ּ ֵרין ּגַ חֹול ַהָים. ָכאּּתְ א , ֲּחָדא ּכְ ִגין ְדַיּמָ ּּבְ

ַזְעָפא ְורוְגָזא לֹוי ּבְ ד ַסְלִקין ּגַ ּּכַ ּ ְטָפא ָעְלָמא, ּ ִלין ַסְלָקאן ְלׁשַ ְּוִאיּנון ּגַ ּּ ד ָמָטאן ְוָחָמאן , ּ ּכַ
א רו ְוָתִבין ַלֲאחֹוָרא, ּחֹוָלא ְדַיּמָ ִּמַיד ִאְתּבָ ָכֵכי, ּ ּתְ ְטָפא ְוָלא ַיְכִלין ְל, ְוִאׁשְ ְלָטָאה וְלׁשַ ּׁשַ

  .ָעְלָמא

ַגְווָנא ָדא א, ּּכְ ָרֵאל ִאיּנון חֹוָלא ְדַיּמָ ִּיׂשְ א, ּ ֵלי ַיּמָ ין ְדִאיּנון ּגַ ַאר ַעּמִ ְּוַכד ׁשְ ּ ָמאֵרי , ּ
ְּדרוְגָזא ין, ּ ְטָפא ָעְלָמא, ָּמאֵרי ְדִדיִנין ָקׁשִ ְלָטָאה וְלׁשַ ָעאן ְלׁשַ ָרֵאל , ּּבָ ָּחָמאן ְלהו ְלִיׂשְ

ִריך הואְּד א ּבְ קוְדׁשָ ָראן ּבְ ִּאיּנון ִמְתַקּשְׁ ּ ְייהו, ְּ רו ַקּמַ ְּוָתִבין ְוִאְתּבָ ְלָטָאה , ּ ְוָלא ַיְכִלין ְלׁשַ
ָעְלָמא ְווָנא ַאֲחָרא. ּבְ ָנא, ּגַ ּבָ א ֵלית ֵליה חוׁשְ ִגין ְדחֹוָלא ְדַיּמָ ּּבְ ּ ּ ָנא, ּ ּבָ חוׁשְ ְּוָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ,

ְמִדידו ְּוָלא ּבִ ֵפרִּד, ּ ד ְוֹלא ִיּסָ ר ֹלא ִיּמַ יב ֲאׁשֶ ָנא, ְכּתִ ּבָ ָרֵאל ֵלית ְלהו חוׁשְ ּאוף ָהִכי ִיׂשְ ּ ּ ,
ָנא ּבָ חוׁשְ ְּוָלא ַקְייִמין ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ְגִניזו ָטִמיר ְוָגִניז, ִּאית ְמִדידו ָטִמיר ְוָגִניז, ּתָ ן ְדַקְייָמא ּבִ ּבָ ְּוִאית חוׁשְ ּ ְוַהאי , ּּ
ְמִדידו ַּקְייָמא ּבִ ּ ן,ּ ּבָ חוׁשְ ּ ְוַהאי ַקְייָמא ּבְ א. ּ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְוִקיוָמא ְדֹכָלא ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּ ּ ּ ּּ ,

ִגין ְדַההוא ְמִדידו ָלא ִאְתְייַדע ְלָעְלִמין ּּבְ ּ ַּעל ַמה ַקְייָמא ָרָזא ְדַההוא ְמִדידו, ּ ּ ּ ְוַעל ַמה . ּ
ָנא ּבָ ַּקְייָמא ָרָזא ְדַההוא חוׁשְ ּ ּ ּ ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלאְּוָדא ִאיהו, ּ ּ ּ ּ.  

  ]א''ו ע''דף רכ -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1619דף [ -ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ א ָלא ַקְייִמין ּבְ ָרֵאל ְלַתּתָ ִסְטָרא ְדִמָלה ַאֲחָרא, ְּוִיׂשְ ֶּאָלא ּבְ ּופוְרָקָנא ִאיהו , ּּ ּ ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ְּדַקְייָמא ּבְ ד ָעאִלין . ּּ ָרֵאל ּכַ ך ִיׂשְ ְוְבִגין ּכַ ְייהו  )א''ו ע''דף רכ(ּ ָנא ַנְטֵלי ִמּנַ ּבָ חוׁשְ ּּבְ ּ

ַמר ָמה ְדִאּתְ ּפוְרָקָנא ּכְ ּ יֹומֹוי ְדָדִוד. ּ ְּוַעל ָדא ּבְ ָרֵאל, ּ ִיׂשְ ָנא ּבְ ּבָ ד ָעֵבד חוׁשְ ְוָלא ָנִטיל , ּּכַ
הֹון פוְרָקָנא ִּמּנְ ְרָי, ֲּהָוה רוְגָזא, ּ ה ַמׁשִ ָמה ֵחיִלין ְוַכּמָ ָרֵאל ּכַ   .יןְּוִאְתֲאִבידו ִמִיׂשְ

ָנא ּכְ עֹוָבָדא ְדַמׁשְ ִתיב ּבְ ך ּכְ ִגין ּכָ ּוּבְ ְּוֶכֶסף ְפקוֵדי ָהֵעָדה ְוגֹו, ְּ ְוֹכל ָהעֹוֵבר ַעל ', ּ
ָנא. ַּהְפֻקִדים ּכְ ְּוֹכָלא ִאְתַקָדׁש ַלֲעִביַדת ַמׁשְ ָנא ֲחָדא, ּ ּבָ ִרין חוׁשְ ּכָ ְּוָהא אוְקמוָה ּכִ ּ ָקִלים . ּ ׁשְ

ָנא ֲחָדא ּבָ ִגין ְד. ּחוׁשְ ָנא ִעָלָאהּּבְ ּבָ ִּאית ִעָלִאין ְדַסְלָקן ְלחוׁשְ ּּ ְּוִאית ַאֲחָרִנין ְדַסְלָקן , ּ
ָנא ַאֲחָרא ּבְ ָאה. ְּלחוׁשְ ּתָ ָּדא ִעָלָאה ְוָדא ּתַ ֶסף ָלֶצֶקת . ּ ר ַהּכֶ ּכָ ִתיב ַוְיִהי ְמַאת ּכִ ך ּכְ ְוְבִגין ּכַ ּ

ִּאֵלין ֲאָדִנים ָהא אוְקמו. 'ֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁש ְוגֹו ּ   .ָהּ

ּּתו ָפַתח ְוָאַמר ֹלֹמה ִאם ְיָי)תהלים קכז(, ּ ֲעלֹות ִלׁשְ יר ַהּמַ ַהאי ', ֹלא ִיְבֶנה ַבִית ְוגֹו'  ׁשִ
א ֲאַמר ֵליה ֹלֹמה ַמְלּכָ אִרי ְלִמְבֵני, ְּקָרא ׁשְ א ְוׁשָ י ַמְקְדׁשָ ֵני ּבֵ ֲעָתא ְדֲהָוה ּבָ ׁשַ ּּבְ ַוֲהָוה , ּ

יַד ְקַנת ּבִ ְרֵמיה, ְּייהוָּחֵמי ְדעֹוָבָדא ִאְתּתַ ֵני ִמּגַ אֵרי ְוָאַמר ִאם ְיָי, ַּוֲהָוה ִמְתּבְ ֵדין ׁשָ ֹלא ' ּכְ
ָרא ֱאלִהים', ִיְבְנה ַבִית ְוגֹו ית ּבָ ֵראׁשִ יב ּבְ ַּהְיינו ָרָזא ִדְכּתִ ִריך הוא, ּ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ְּ ,

ָרא ְוַאְתִקין ְלַהאי ָעְלָמא ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ּבָ ְּבְ ְּדִאיהו, ּ ִיתּ   . ּבַ

ְוא ָעְמלו בֹוָניו ּבֹו ִּאֵלין ָרָזא ְדִאיּנון ַנֲהִרין, ּׁשָ ּ גֹו )א נחלין''נ(, ּ ְלהו ּבְ ּ ְדָנְפִקין ְוָעאִלין ּכֻ ּּ
ִית ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך, ַהאי ּבַ ְְלַאְתְקָנא ֵליה ּבְ ּ ב ְדֻכְלהו ָקא ַאְתָיין ְלַאְתְקָנא . ּ ְּוַאף ַעל ּגַ ּּ

ּקוֵנ ד ּתִ ְּדִאיהו ָרָזא ְדָעְלָמא ִעָלָאה', ַּוַדאי ִאם ְיָי, ּיהְּלֶמְעּבַ ּ ּ א ביתיה לא ''ס(ְּדַאְתִקין , ּ

ְדָקא ֵיאֹות)אתקין יָתא ּכְ ָנא ִאיּנון,  ְוָעִביד ּבֵ ִּאיּנון ּבֹוִנין ְלַמּגָ ֶּאָלא ַמה ְדִאיהו ָעִביד , ּ ּ ּ
ָמר ִעיר' ִאם ְיָי. ְוַאְתִקין יב , לא ִיׁשְ ָמה ִדְכּתִ ִמיד ֵעיֵני ְיָי)דברים יא(ּּכְ ה '  ּתָ ֱָאֹלֶהיך ּבָ

ָנה ְואֹוְקמוָה ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ׁשָ ית ַהּשָׁ חוָתא ָדא. ֵּמִרׁשִ ּגָ ּוְבַאׁשְ ּ ָכל ִסְטִרין, ּ   .ִאיִהי ְנִטיָרא ּבְ

יב ב ִדְכּתִ ּבֹוִרים ָס)שיר השירים ג(, ְּוַאף ַעל ּגַ ים ּגִ ּשִׁ ֹלֹמה ׁשִ ִלׁשְ ה ִמָטתֹו ׁשֶ ּ ִהּנִ ִּביב ָלה ּ
ָרֵאל ּבֹוֵרי ִיׂשְ ְּוֻכְלהו ַנְטֵרי ָלה. ִמּגִ ּ ֵלילֹות. ַּמאי ַטְעָמא ַנְטֵרי ָלה. ּ יב ִמַפַחד ּבַ ִגין ִדְכּתִ ּּבְ ּ ּ ,

ם ָּדא ַפְחָדא ְדֵגיִהּנָ ּ ִגין ְלַדְחָייא ָלה, ְּדָקִאים ָלֳקְבָלה, ּּ ְלהו ַסֲחִרין ָלה, ּּבְ ּוְבִגין ָדא ּכֻ ּ ּ ּּ .
  )ב''ח ע''נדפס רס(

ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע ְנִהירו ְדַמֲחׁשָ ב ְדֻכְלהו ַקְייֵמי ּבִ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ ּ ּ ַּהאי ְנִהירו , ּוְכֵדין. ּּ
ָבה ְדָלא ִאְתְייַדע ְּדַמֲחׁשָ ֲחָדא ְוִאְתָעִבידו , ּ ְנִהירו ִדְפִריָסא ְוַנֲהִרין ּכַ ַטׁש ּבִ ּּבָ ּ  )א''ט ע''רס(ּ

ע ֵהיָכִלין ׁשַ   .ּתֵ

ְּוָלאו ִאיּנון רוִחין, ּאו ִאיּנון ְנהֹוִריןְוֵהיָכִלין ָל ָמִתין, ּ ְוָלא ִאית ַמאן , ְּוָלאו ִאיּנון ִנׁשְ
הו ְּדַקְייָמא ּבְ ָבה. ּּ ַמֲחׁשָ ְלהו ּבְ ע ְנהֹוִרין ְדַקְייֵמי ּכֻ ׁשַ ְּרעוָתא ְדָכל ּתֵ ּ ּ ְייהו , ּּ ְּדִאיִהי ַחד ִמּנַ ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ ְּדֻכְלהו ְלִמְרַדף ֲאַבְת, ּּבְ ּ ָבה, ַּרְייהוּּ ַמֲחׁשָ ֲעָתא ְדַקְייֵמי ּבְ ׁשַ ָקן. ּּבְ ְוָלא , ְּוָלא ִמְתַדּבְ
ְרעוָתא, ִּאֵלין ָלא ַקְייֵמי, ִּאְתְייִדיעו ָבה ִעָלָאה, ָּלא ּבִ ַמֲחׁשָ ה ְוָלא . ְּוָלא ּבְ ְפִסין ּבָ ּּתָ

ְפִסין ל ָרֵזי ְמֵהיְמנוָתא. ּתַ ִאֵלין ַקְייִמין ּכָ ּּבְ ָבה ִעָלָאהְּוָכל ִאיּנון , ּ ְּנהֹוִרין ֵמָרָזא ְדַמֲחׁשָ ּ .



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1620דף [ -ּ

ְלהו ִאְקרון ֵאין סֹוף א ּכֻ ִּדְלַתּתָ ּ ַּעד ָהָכא ָמטון ְנהֹוִרין ְוָלא ָמטון. ּּ ָלאו . ְּוָלא ִאְתְייִדיעו, ּ
ָבה ְוָלאו ְרעוָתא   .ָּהָכא ַמֲחׁשָ

ָבה ד ָנִהיר ַמֲחׁשָ ֵדין ִאְתָלּבָ, ּכַ ה ָנִהיר ּכְ יָנהְוָלאו ִאְתְייַדע ִמּמַ ים ּגֹו ּבִ ְוָנִהיר , ׁש ְוַאְסּתִ
ה ְדָנִהיר)מאן( ָדא, ּ ְלּמַ ֲחָדא, ְּוָעִאיל ָדא ּבְ ְלהו ּכַ ִלילו ּכֻ ַּעד ְדִאְתּכְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּ ּוְבָרָזא . ּ

ָנא ד ָסִליק ּכָֹלא, ְּדָקְרּבְ ָדא, ּּכַ ר ָדא ּבְ ָדא, ִּאְתָקּשָׁ ֵדין ַקְייִמין , ְּוָנִהיר ָדא ּבְ ְלהו ּכְ ּּכֻ ּ
ְסִליקו ֵאין סֹוף, ּּבִ ָבה ִאְתֲעָטר ּבְ ּוַמֲחׁשָ ָבה ִעָלָאה, ּ יה ַמֲחׁשָ ַּההוא ְנִהירו ְדָנִהיר ִמּנֵ ּ ּ ּ ִאְקֵרי , ּ
  )כ''ע(. ֵאין סֹוף

יה ֵחיִלין טו ִמּנֵ יָון ְדַאְנִהיר ְוִאְתָפּשָׁ ּּכֵ ּ ים ְוַאְגִניז ְוָלא ְיִדיַע, ּּ ָבה ַאְסּתִ , ַהִהיא ַמֲחׁשָ
יטוָתא ְלָכל ִסְטִריןּוִמ ט ְפׁשִ ן ִאְתָפּשַׁ ּמָ ּּתַ ּ יטו, ּ יה ַחד ְפׁשִ ט ִמּנֵ ְּוִאְתָפּשַׁ ּּ ְּדִאיהו ָרָזא , ּ ּ

ְּדָעְלָמא ִעָלָאה ּ.  

  ]ב''ו ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

א)א''א ע''ל(ְּוָדא ַקְייָמא  ֶאְלּתָ ּשְׁ ְּוִאיהו ַמֲאָמר ִעָלָאה,  ּבִ ְּואוְקמוָה ְדִאְקֵרי ִמ, ּ ּ . י''ּ
יב או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה)ישעיה מ(, ִּדְכּתִ ּ ׂשְ ּ ּ א ַההוא ְדָבָרא ֵאֶלה. ּ ֶאְלּתָ ּׁשְ ּ ּ .

ט ְוִאְתָעִביד ָים ין)א''ו ע''נ(, ְּלָבַתר ִאְתָפׁשַ ּ סֹוָפא ְדָכל ַדְרּגִ א, ּ ְּדִאיהו ְלַתּתָ אֵרי . ּ ן ׁשָ ּמָ ּוִמּתַ
א ׁש ְּוֹכָל. ְלִמְבֵני ְלַתּתָ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ִּדְלֵעיָלא ָדא )ב''ו ע''דף רכ(ּא ָעִביד ּבְ . ָּלֳקֵבל ָדא, ּּ

ַגְווָנא ְדָדא ך. ְּוָדא ּכְ ְוְבִגין ּכָ א, ּ ְּנִטירו ְדֹכָלא ֵמֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ.  

יטו ְּוַהאי ְפׁשִ ָבה ִאיהו, ּ ְּדַמֲחׁשָ ְּדִאיהו ָעְלָמא ִעָלָאה, ּ ּ ָמר ' ְּוָדא ִאיהו ִאם ְיָי. ּ לא ִיׁשְ
ַקד ׁשֹוֵמר ְוא ׁשָ ָרֵאל, ִעיר ׁשָ ְּדִאיהו ׁשֹוֵמר ִיׂשְ משלי (א שקד שומר ההוא דכתיב ביה ''נ(. ּ

יה ַקְייָמא ְנִטירו)ושומר אדוניו יכובד) כז ּ ְדָלאו ּבֵ ּ ָעְלָמא ִעָלָאה, ּּ ֶּאָלא ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ְכָלא ְדַמׁשְ ָר, ּּתִ ּּכָֹלא ַקְייָמא ּבְ ְּואוְקמוָה, ָּזא ִעָלָאהּ ָמן ַחד. ּ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ , ּתְ
ַחד ָרא ּבְ יב. ְלִאְתַקּשְׁ ָרָזא ִדְכּתִ ַמר ּבְ י ְיָי)דברים ד(, ְּוָהא ִאּתְ ֱּאלֶהיך ֵאׁש ֹאְכָלה הוא'  ּכִ ָ .

א א ֹאְכָלא ֶאּשָׁ ַמר ְדִאית ֶאּשָׁ ֵצי ֵליה, ְּוָהא ִאּתְ ְּוָאִכיל ֵליה ְוׁשָ ִגין ְדִא. ּ יָפא ּּבְ ּקִ א ּתַ ית ֶאּשָׁ
א מכאן עד דקיימא עליה . 'מאן דבעי למנדע חכמתא ביחודא קדישא וכו(. ֵמֶאּשָׁ

ואלו החילופים מצאנו בין הכתוב כאן לבין הכתוב . ש''א ע''בפרשת בראשית דף נ
א ''בשורה י. דאתאחיד ביה' בשורה ב. במקום גסה מצאנו אחרא' שורה א. שם

ג ועל ''בשורה כ. ב שיצי ליה ואכיל ליה''ורה יבש. לאדלקא ולאתאחדא ביה
נהורא חוורא שרייא לעילא נהורא סתימא דאקיף ליה רזא עילאה הכא וכלא 

. ה דסליק''בשורה ל. ד ביה לתתא''בשורה ל. ג כלא אתחבר''בשורה ל. תשכח
על ' שורה י. וכלא אתקשר' שורה ו. דאיהו דליק' בשורה ה. ואיהו' בשורה ד

ו ולית ''שורה י. ו מלה אחרא לתתא''שורה ט. ח''ד וכלהו קיימי ת''ישורה . תרבין
אֹות )שמות לח(. ))ב''הרש. וכבר נתקן הכל בנוסחא אמיתית(. לך ַבע ַהּמֵ ּ ְוֶאת ָהֶאֶלף וׁשְ

יֶהם ְוגֹו ה ָוִוים ָלַעּמוִדים ְוִצָפה ָראׁשֵ ְבִעים ָעׂשָ ה ְוׁשִ ַּוֲחִמּשָׁ א ֲחֵזי. 'ּ ִּאיּנון ּאֹוִליְפָנא ְד, ּתָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1621דף [ -ּ

ה י לֹון ֹמׁשֶ ָקִלין ַאְנׁשֵ ְייהו, ּתְ ְּוָלא ָיַדע ַמה ְדִאְתָעִביד ִמּנַ ְוֶאת , ַּעד ְדָנַפק ָקָלא ְוָאַמר, ּ
ה ָוִוים ָלַעּמוִדים ְבִעים ָעׂשָ ה ְוׁשִ אֹות ַוֲחִמּשָׁ ַבע ַהּמֵ ָּהֶאֶלף וׁשְ ּ.  

י ִחְזִקָיה ָפַתח ְוָאַמר ִּרּבִ ַהּמֶ)שיר השירים א(, ּ ְמִסּבֹו ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו ַעד ׁשֶ ֶּלך ּבִ ַהאי . ְ
ַמר ְמִסּבֹו, ְקָרא ִאּתְ ֶלך ּבִ ַהּמֶ ִריך הוא, ְֲאָבל ַעד ׁשֶ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ד ָיַהב אֹוַרְייָתא , ְּ ּכַ

ָרֵאל יה. ְוָאָתא ְלִסיַני, ְלִיׂשְ ה ְרִתיִכין ֲהוֹו ִעּמֵ ין, ְּוַכּמָ ְלהו ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּּכֻ ין ְוָכל, ּ ּ ִקדוׁשִ ּ
ה ְדאֹוַרְייָתא, ִּעָלִאין ִּדְקדוּשָׁ ּ ן, ּ ּמָ ְלהו ֲהוֹו ּתַ ּּכֻ א, ּ ַלֲהֵטי ֶאּשָׁ , ְואֹוַרְייָתא ִאְתְייִהיַבת ּבְ

א ִסְטָרא ְדֶאּשָׁ ְּוֹכָלא ּבְ א ִחָווָרא, ּ ֶאּשָׁ ּוְכִתיָבא ּבְ א אוָכָמא, ּ י ֶאּשָׁ ּבֵ ְוַאְתָוון ֲהוֹו . ַּעל ּגַ
ַּפְרִחין ְוַסְל ֲאִויָראּ   .ִקין ּבַ

ה ְלָכל ְסָטר, ְּוָאת ַקְדָמָאה ְדאֹוַרְייָתא ְבִעים ַוֲחִמּשָׁ ַבע ֵמָאה ְוׁשִ ְּוֻכְלהו , ִּאְתְפִליג ִלׁשְ ּ
ָאת ו ֲאִויָרא ִדְרִקיָעא ּבְ ִּאְתָחזון ּבַ   .ְוֵכן ְלָכל ִסְטִרין. ְּלִסְטָרא ָדא' ו, ְּלִסְטָרא ָדא' ו', ּ

ְּוִאיּנון ַעּמוִדין ֲהוֹו ַקְייִמין ַעל ִניָסא, ְּייִמין ַעל ַעּמוִדיןְּוִאֵלין ָוִוין ֲהוֹו ַק ְּוֻכְלהו ָוִוין , ּ ּ
ִגין ְדָרָזא ְדאֹוַרְייָתא ַעל ָו. ָּעַלְייהו ּּבְ ְּוִאיּנון ָוִוין ְדִאיּנון ָרָזא . ּו ַקְייָמא''ּ ּ  )ב''בראשית נ(ּ

ִּדְמֵהיְמנוָתא ְדאֹוַרְייָתא ּ ְלהו ַעל ִא, ּ ּּכֻ ּיּנון ַעּמוִדים ַקְייִמיןּ הו , ּ ְּדִאיּנון ָרִזין ְדָנְפִקין ּבְ ּ ּ ּ
ָכל ְסָטר, ְנִביִאים   .ַּקְייָמן ִאיּנון ָוִוין, ְּוַעל ִאיּנון ַקְייִמין. ָּרָזא ִדְלהֹון ּבְ

ַמע, ִּעָלָאה' ו ּתְ ִּאיהו ָרָזא ְדקֹול ְדִאׁשְ ּ יה אֹוַרְייָתא, ּ ְּוִאיהו ָרָזא ְדַקְייָמא ּבֵ ּ ִגין , ּּ ּבְ
ְּדאֹוַרְייָתא ָנְפָקא ֵמַההוא ָקָלא ְפִניָמָאה ּ דֹול, ּ דֹול ִאיהו ָרָזא . ְּדִאְקֵרי קֹול ּגָ ְּוָדא קֹול ּגָ

ִתיב . ְּדאֹוַרְייָתא דֹול ְוֹלא ָיָסף)דברים ה(ְּוַעל ָדא ּכְ   . קֹול ּגָ

א ֲחֵזי דֹול, ּתָ ָרא ְדֹכָלא, ַהאי קֹול ּגָ ִּאיהו ִעּקָ ּ א ִעָלָאהְּוָרָזא ִד, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ּׁשְ ְּוַעל ָדא , ּ
ּאוְקמוָה ָלָמא ְלַחְבֵריה, ּ ְּדָאִסיר ֵליה ְלַבר ָנׁש ְלַאְקְדָמא ׁשְ ּ ּ ְוָרָזא . ַּעד ָלא ִיְצֵלי ְצלֹוֵתיה, ּ

ָּדא אוְקמוָה ּ יב, ּ ם )א''ב ע''קפ( ְְמָבֵרך )משלי כז(, ִּדְכּתִ ּכֵ ּבֶֹקר ַהׁשְ דֹול ּבַ קֹול ּגָ ּ ֵרֵעהו ּבְ
ב לֹו ָחׁשֶ ְּוָלאו ִאיהו ָאסור. ְקָלָלה ּתֵ דֹול, ּ ָרָזא ְדקֹול ּגָ ַּעד ִדְמָבֵרך ֵליה ּבְ ּ ְּדִאיהו ִעָקָרא , ְּ ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ִּדׁשְ ּ.  

  ]א''ז ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

דֹול, ְּוַעל ָדא ָּרָזא ְדאֹוַרְייָתא ָנְפָקא ֵמַההוא קֹול ּגָ ְְוָדא ִאיהו ֶמֶלך, ּ ְמִסּב. ּ ָּדא : ֹוּבִ
ְּואוְקמוָה ִנְרִדי ָנַתן , ַמֲעַמד ַהר ִסיַני ּ ָרֵאל, ֵריחֹו )א''ז ע''דף רכ(ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ִגין . ָּדא ּכְ ּבְ
ָרֵאל ְּדָאְמרו ִיׂשְ ר ְיָי)שמות כד(, ּ ר ִדּבֶ ל ֲאׁשֶ ָמע' ּ ּכָ ה ְוִנׁשְ ֶלך. ַנֲעׂשֶ ַהּמֶ ְָדא ִאיהו ֶמֶלך : ְׁשֶ ּ ּ

ְּואוְקמוָה, ִּעָלָאה ּ.  

ִריך הוא ַאְייֵתי טֹוָפָנא ַעל ָעְלָמא, א ֲחֵזיּתָ א ּבְ ד קוְדׁשָ ּּכַ ָלא ּכָֹלא, ְּ ִגין ְלַחּבְ ָאַמר , ּּבְ
ִריך הוא ְלֹנַח א ּבְ ֵּליה קוְדׁשָ ּ ֵעי ָלך , ְּ ָרא)א לאסתתרא''ס(ְּבָ ּמְ ְרָמך ,  ְלִאְסּתַ ָחִזִי ּגַ ְְוָלא ּתַ

ָלא יה ִדְמַחּבְ ַּקּמֵ לֹוט ֲעָל, ּ ִגין ְדָלא ֲהָוה ַמאן ְדָיִגין ָעלֹוי, ְךְּדָלא ִיׁשְ ּּבְ יָון ְדִאְתְקִריב . ּ ּּכֵ
ָנא ָסם ָעְלָמא, ְּדָקִריב ֹנַח, ָקְרּבְ ֵדין ִאְתּבְ ָרֵאל , ּכְ ָסם ּכוֵלי ַהאי ַעד ְדַקְיימו ִיׂשְ ְּוָלא ִאְתּבְ ּ ּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1622דף [ -ּ

ַּעל טוָרא ְדִסיַני ָרֵאל ַעל טוָרא ְדִסיַני. ּ יָון ְדַקְיימו ִיׂשְ ּּכֵ ּ ּ ָסם ָעְלָמא, ּ ֵדין ִאְתּבְ ָלא , ּכְ ּוְמַחּבְ
ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ   .ָלא ִאׁשְ

ַההוא ִזְמָנא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ּוָבָעא קוְדׁשָ ּ ּ ָלא ֵמָעְלָמא, ְּ ָרא ַההוא ְמַחּבְ ר )וכד(, ְּלַאְעּבְ  ּבַ
ַההוא ִזְמָנא ָרֵאל ָסְרחו ּבְ ְּדִיׂשְ ּ ְּוַעְבדו ַית ֶעְג, ְליֹוִמין ְזִעיִרין, ּ ִתיב. ָלאּ שמות (, ּוְכֵדין ַמה ּכְ

ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֶרב)לג לו ְבִני ִיׂשְ ּ ַוִיְתַנּצְ ָמא . ּ ב ''בראשית נ(ְּוֶעְדָים ֲהָוה ָרִזין ִדׁשְ

א)ב''ע ִריך הוא, ּ ַקִדיׁשָ א ּבְ ְּדַאְעָטר לֹון קוְדׁשָ ּ ְייהו, ְּ ָלא , ְּוִאְתְנַטל ִמּנַ ְלָטא ְמַחּבְ ֵדין ׁשַ ּכְ
ִמְלַקְדִמין, ל ָעְלָמאַע ְּוַאְהָדר ּכְ ָעְלָמא, ּּ ְלָטא ּבְ ַההוא ִזְמָנא ְדׁשַ ּּכְ   .ְּוָעִביד ִדיָנא, ּ

י יֹוֵסי יֹומֹוי ְדטֹוָפָנא, ָאַמר ִרּבִ ָלא, ּּבְ ן ְמַחּבְ ּמָ רו, ַמאן ָיִהיב ּתַ ְּדָהא ַמָיא ֲהוֹו ְדִאְתַגּבָ ּ ּּ ,
א ֲחֵזי ָעְלָמא, ּתָ ֵּלית ָלך ִדיָנא ּבְ ִדיָנא,ָ ד ִאְתְמֵחי ָעְלָמא ּבְ ַכח ,  אֹו ּכַ ּתְ ו ''קצ(ְּדָלא ִאׁשְ

יַנְייהו)א''ע ָלא ּבֵ ּ ַההוא ְמַחּבְ ָעְלָמא, ּ גֹו ִאיּנון ִדיִנין ְדִאְתָעֵבידו ּבְ ְּדָאִזיל ּבְ ּ ּ ּ , ּאוף ָהָכא. ּ
גֹו טֹוָפָנא, טֹוָפָנא ֲהָוה ָלא ָאִזיל ּבְ א ְו. ְּוִאיהו ִאְקֵרי ָהִכי, ּוְמַחּבְ ַּעל ָדא ָאַמר ֵליה קוְדׁשָ ּ ּ

ִריך הוא ְלֹנַח ּּבְ ְרֵמיה, ְ ָרא ּגַ ָעְלָמא, ְּלַטּמְ ְּוָהא אוְקמוָה. ְוָלא ִיְתָחֵזי ּבְ ּ.  

א ֲחֵזי ב ָעְלָמא ְוָלא ָנְפַקת ַאְרָעא ִמזֹוֲהָמא ְוכו, ּתָ י יֹוֵסי ָלא ִאְתָייׁשָ ָּאַמר ִרּבִ ֲאָמר . 'ּ
ב י יֹוֵסי ָלא ִאְתַייׁשָ ָרֵאל ִעם . 'ּ ַעְלָמא ְוָלא ַנְפַקת ַאְרָעא וִמזֹוֲהָמא וכוַרּבִ ך ִיׂשְ ְַעד ּכַ

ִריך הוא א ּבְ ּקוְדׁשָ ת נח ַדף ס. ְּ ָפָרׁשַ ואלו החילופים מצאנו בין ' ּוב' ד א''וס' ג ב''ּּבְ
יך ֵליה . ד''ּׁשוָרה כ' ג ב''ַּדף ס. הכתוב כאן ְלֵבין הכתוב שם א ְוִאיהו ֲאְמׁשִ ְּלַתּתָ ְּ

ל ְוָהא ִאְתָמרְל ר ַוִיְתּגָ ּכָ ּת ִמן ַהָיִין ַוִיׁשְ ַּעְלָמא ְלָבָתר ִדְכִתיב ַוֵיׁשְ ּ ל ''ח ַעְלָמא צ''ּׁשוָרה כ. ּ
ָנה ׁשוָרה ח''ז צ''ּׁשוָרה ל. א ֲאָמר ָלן''ּׁשוָרה ל. ַעל ַמָיא . ְוָרָזא ֲחָדא' ּל ְבֹראׁש ַהּשָׁ
ְייֵפי''ּׁשוָרה י ִדיוְקָנא ְדׁשַ ּג ּבְ א''ּׁשוָרה כ. ּד ָנֵמי ִאיהו''ָרה יּׁשו. ּ ' ּׁשוָרה ה. ּו ִדְלַתּתָ

ל ָצְרכֹוי ְוָיִהיב ֵליה ִאיל ֵליה ּכָ א ׁשָ ְלחֹודֹוי ִעם ַמְלּכָ ְּדַעְלָמא וְבעֹוד ְדִאיהו ּבִ ּ ּ וכבר נתקן (. ּ

  )ב'' הרש-הכל בנוסחא אמיתית 

א ֲחֵזי י ֶאְלָעָזר, ּתָ ַבע, ָאַמר ִרּבִ ה ָוִוים ְּוֶאת ָהֶאֶלף וׁשְ ְבִעים ָעׂשָ ה ְוׁשִ אֹות ַוֲחִמּשָׁ  ַהּמֵ
ִמין ָו. ֲאַמאי ָוִוים. ָּלַעּמוִדים ַדֲהָבא, ו ֲהוֹו''ֶּאָלא ּכְ יהֹון ָחָפא ּבְ ִּאיּנון ְדֶכֶסף. ְוֵריׁשֵ ּ ,

ַדֲהָבא יהֹון ְמָחָפן ּבְ ִגין ְדָכל ָו, ְוֵריׁשֵ ִסְטָרא ְדַרֲחֵמי ָקא ַאְתָיא''ּּבְ ְּוֻכְלהו, ּו ּבְ  ֲהוֹו ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ מֹוְדָען ְלֵעיָלא ּבְ ּתְ ִּאׁשְ ְטָרא ְדַרֲחֵמי. ּ ּוְבִגין ְדָאתו ִמּסִ ּ ּ ְוָכל . ֲּהוֹו ִאְקרון ָוִוים, ּ

הו ְלָיין ּבְ ַאר ּתַ ֲחָדא''ְוֵלית ָו. ּׁשְ ּו ֶאָלא ַדֲהָבא ְוַכְסָפא ּכַ ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ל ִאיּנון ִאְקרון, ּ ּּכָ ָוִוי , ּ
ְּדִאיּנון ַע ַנִים ְוגֹו. ַּמאן ַעּמוִדים. ּּמוִדיםּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ְוָהַעּמוִדים ׁשְ ִגין ְדָהא ִאֵלין . 'ּּכְ ּּבְ ּ

  .ְלַתָתא ֲהוֹו ַקְייִמין, ְּלַבר ִמגוָפא

י ִיְצָחק א ְדֹקֶדׁש, ָאַמר ִרּבִ ָּלא ְיַדְעָנא ִאי ָדא ֲעִביְדּתָ ִגין ִדְכִתיב ְוֶאת . אֹו חֹול, ּ ּּבְ
ִתיב ָהָכא ָהֶאֶלףְּד, ָהֶאֶלף ֹלֹמה)שיר השירים ח(ּוְכִתיב ָהָתם , ָהא ּכְ ַמה , ָ ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ

  .ּאוף ָהָכא ָהֶאֶלף חֹול, ְּלַהָלן ָהֶאֶלף חֹול
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1623דף [ -ּ

ְּדִאי הוא ֲהָוה חֹול, ָלאו ָהִכי, ָּאַמר ֵליה ְייהו ָוִוים, ּ ן , ְּותו. ָּלא ִיְתֲעִביד ִמּנַ ּמָ ְּדָהא ּתַ
ִתיב ָהֶאֶלף  ְבִעים, ְוָלא ַיִתירּכְ ה ְוׁשִ אֹות ַוֲחִמּשָׁ ַבע ַהּמֵ ִתיב ָהֶאֶלף וׁשְ ָהֶאֶלף . ְּוָהָכא ּכְ

ְּדָהָתם ִאיּנון חֹול לֹמה, ּ ִָדְכִתיב ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ִגין ְדָכל חֹול ָלאו ִאיהו , ְּוָדא ִאיהו חֹול. ּ ּּבְ ּ
ָלל ה ּכְ ִסְטָרא ִדְקדוּשָׁ ּּבְ ְטָרא ַאֲח. ּ ין ֹקֶדׁש . ָרא ְמַסֲאָבאּחֹול ִאיהו ִמּסִ ְּוַעל ָדא ַהְבָדָלה ּבֵ ּ

ין ֹקֶדׁש ְלחֹול, ְלחֹול א ּבֵ ִגין ְדָבֵעיָנן ְלַאְפְרׁשָ ְּוָרָזא ִדְקָרא ָהִכי הוא. ּּבְ  )ויקרא י(, ּ
ין ַהּקֶֹדׁש וֵבין ַהחֹול וֵבין ַהָטֵמא וֵבין ַהָטהֹור ּוֲלַהְבִדיל ּבֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  

  ]ב''ז ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

ב ִדְפִריׁשו ִאית ַלֹקֶדׁש ִמן ַהחֹול ל ָדא ַאף ַעל ּגַ ְּוִעם ּכָ ּ ּחוָלָקא ֲחָדא ִאית ֵליה , ּ ּ
ה  ְקדוּשָׁ ָמאָלא )ב''ז ע''דף רכ(ּּבִ ְטָרא ִדׂשְ לֹמה. ִּמּסִ ֲָהָדא הוא ִדְכִתיב ָהֶאֶלף ְלך ׁשְ ְּדִאיּנון , ּ ּ

ְּוִאיּנון יֹוֵמי ְדָגלוָתא. ֶאֶלף יֹוֵמי ַהחֹול ּ ה. ּ ָמה ְדִאית ֶאֶלף יֹוִמין ִדְקדוּשָׁ ּּכְ ּ ָהִכי ָנֵמי ֶאֶלף , ּ
  .יֹוִמין ְלִסְטָרא ַאֲחָרא

ְּוַעל ָדא ִאְתֲערו ַחְבַרָייא ּ ִּאיּנון יֹוִמין ְדָגלוָתא, ּ ּ ִנין ֲהוֹו, ּ ִאית ֶאֶלף , ְּוַעל ָדא. ֶאֶלף ׁשְ
ִנין ְדָגלוָתא, ְוִאית ֶאֶלף ְּוִאיּנון ֶאֶלף ׁשְ ּ ָגלוָתאַאף ַע, ּ ָרֵאל ֵיהֹון ּבְ ב ְדִיׂשְ ּל ּגַ כון , ּ ְּוִיְתַמּשְׁ

כון, ַיִתיר ִנין ִיְתַמּשְׁ ָהֵני ֶאֶלף ׁשְ ְּדִאיּנון ֶאֶלף יֹוִמין ְדָקָאַמָרן, ּּבְ ּ ּוְבִגין ָדא אֹוְקמוָה. ּ ּ ל , ּ ּכָ
יִרים ֹקֶדׁש יר ַהּשִׁ ׁשִ ֹלֹמה ְדִאית ּבְ ר ֵמַהאי ְדִאיהו חֹול, ּׁשְ ּּבַ , ֹּקֶדׁש ִאיהו, ּף ְדָהָכאָהֶאֶל. ּ

ה ָוִוים ָלַעּמוִדים, ְוָכל עֹוָבדֹוי ֹקֶדׁש ְּוַעל ָדא ָעׂשָ ּ.  

א ֲחֵזי ל ו, ּתָ ָרָזא ְדַרֲחֵמי ִאיהו' ָהא ַאָמָרן ּכָ ּּבְ א' ְּוָכל ֲאָתר ְדָאֵתי ו, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ , ּבִ
גֹון )ב''ד ע''נדפס נח ס(. ַּרֲחֵמי ִאיהו  )בראשית יג( .ִהְמִטיר ַעל ְסדֹום' ָיַוְי )בראשית יט( ּכְ

ֲחָדא. ָאַמר ֶאל ַאְבָרם' ַוְיָי טֹוְפָנא. ַרֲחֵמי ְוִדיָנא ּכַ ָנא ּבְ ָכל , ְּדָמאי ׁשְ ִּדְכִתיב ֱאלִהים ּבְ
ִתיב ַוְיָי, ֲאָתר ֵניָנן. 'ֲאַמאי ָלא ּכְ ָכל ֲאָתר ִדְכִתיב ַוְיָי, ֶּאָלא ּתָ ּהוא וֵבית ִדינֹו', ּּבְ ּ ּ .
ְלחֹודֹוי, ם ְסָתםֱאלִהי   .ִּדיָנא ּבִ

ְסדֹום יָצָאה ָעְלָמא, ִּאְתָעִביד ִדיָנא, ֶּאָלא ּבִ ֲהֵדי . ְוָלא ְלׁשֵ ך ִאְתֲעָרב ִאיהו ּבַ ּוְבִגין ּכָ ְּ

טֹוְפָנא. ִּדיָנא ֵצי, ֲאָבל ּבְ ל ָעְלָמא ׁשֵ ָעְלָמא, ּכָ ָכחו ּבְ ּתְ ְּוָכל ִאיּנון ְדִאׁשְ ּ יָמא. ּ ְּדָהא , ְוִאי ּתֵ
ִזיבוֹנַח ּתֵ יה ִאׁשְ ּ וְדִעּמֵ ּ ַכח . ְּדָלא ִאְתָחֵזי, ָהא ָסִתים ֵמֵעיָנא ֲהָוה. ּ ּתְ ל ַמה ְדִאׁשְ ְּוַעל ָדא ּכָ ּ

ֵצי ֵליה ָעְלָמא ׁשֵ   .ּּבְ

ְלָייא' ְּוַעל ָדא ַוְיָי ִאְתּגַ ֵצי ּכָֹלא, ּבְ ָרא, ֱאלִהים ָסִתים. ְּוָלא ׁשֵ ּמְ ְּדָהא , ּוָבֵעי ְלִאְסּתַ
ֵצי ְלחֹודֹוי ֲהָוה. ּּכָֹלא ׁשֵ ב'  ְיָי)תהלים כט(ְּוָרָזא ָדא , ְּוַעל ָדא ֱאֹלִהים ּבִ ּבול ָיׁשָ ַּמהו . ַּלּמַ

ב ִתיב. ָיׁשָ ְלחֹודֹוי. ָלא ַיְכֵליָנן ְלֵמיַמר, ִאְלָמֵלא ְקָרא ּכְ ב ּבִ ב ָיׁשַ ְּדָלא ָאָתא ִעם , ָיׁשָ
ב. ִּדיָנא ִתיב ָהָכא ָיׁשָ ְלחֹודֹוי)ויקרא יג(ּוְכִתיב ָהָתם , ּכְ ב ּבִ ָדד ֵיׁשֵ   . ּבָ

ִריך הוא ָסִתים ְוַגְלָיא, ְוָרָזא אֹוִליְפָנא א ּבְ ּקוְדׁשָ י ִדיָנא ְלַתָתא. ְּ ְלָיא הוא ּבֵ ּּגַ ָסִתים . ּ
ן ְרָכאן ַנְפֵקי ִמַתּמָ ּהוא ֲאָתר ְדָכל ּבִ ך, ּ ִגין ּכַ ְסִתימו, ְּבְ ל ִמלֹוי ְדַבר ָנׁש ְדִאיּנון ּבִ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1624דף [ -ּ

ְרָכאן  ְלָייאּבִ ִאְתּגַ ְרָיין ָעֵליה ְוָכל ְדִאיּנון ּבְ ּׁשַ ּ ְרָיא ֲעלֹוי, ּ ַּההוא ֲאָתר ְדֵבי ִדיָנא ׁשַ ּ ִגין , ּ ּבְ
ְלָייא ִאְתּגַ ְּדִאיהו ֲאָתר ּבְ ָרָזא ִעָלָאה. ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּּ ּּכְ  ַעד )שיר א( )כ''ע(. ּ

ְמִסבֹו ֶלך ּבִ ַהּמֶ ַההוא , ְׁשֶ ַּחְברוָתא ְוַתְפנוָקא ְדֵעֶדן ִעָלָאהּּבְ ּ ּ ַההוא )הא אוקמוה דהא(, ּ ּ ּבְ
ִביל ְדָסִתים ְוָגִניז ְוָלא ִאְתְייַדע יה, ּׁשְ ְּוִאְתַמְלָיא ִמּנֵ ַנֲחִלין ְיִדיָעאן, ּ א ''ויקרא ס(. ְוָנְפִקין ּבְ

ְתָרָאה, ּ ִנְרִדי ָנַתן ֵריחֹו)א''ע ּתָ, ָּדא ָים ּבַ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ָאהְּדָבָרא ָעְלָמא ּתַ ּּכְ ְוָסִליק , ּ
ד, ֵּריָחא ָטָבא ִעָלָאה ְלָטָאה וְלֶמְעּבַ ְּלׁשַ ְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּ ִליט ְוָנִהיר ּבִ   .ְּוָיִכיל ְוׁשָ

א ֲחֵזי ֲעָתא ְדַהאי ִנְרָדא ַסְלָקא ֵריָחא ְלֵעיָלא, ּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ּ ַרת, ּ ֵדין ְחִביבוָתא ִאְתַקּשְׁ , ּּכְ
ּ ַהאי ִנְרָדא ְלִאְתַאֲחָדא ְלֵעיָלאְּוַסְלָקא ין. ּ ְּוֻכְלהו ְרִתיִכין ַקִדיׁשִ ּ ְלהו ַסְלִקין ֵריִחין , ּ ּּכֻ ּּ

י ִדְלֵעיָלא ְּלִאְתַעְטָרא ְלַגּבֵ ּ יר. ּ ְלהו ִאְקרון ֲעָלמֹות ׁשִ ִּאיּנון ְרִתיִכין ּכֻ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּ ּכְ
יר)תהלים מו( יר. ּמוָהְּוָהא אוְק,  ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר. ַמאי ֲעָלמֹות ׁשִ , ֶּאָלא ּכְ
ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ַּמאי ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר. ּ ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפר)שיר השירים ו(  )איוב כה(ּכְ

ֲּהֵיׁש ִמְסָפר ִלְגדוָדיו ִתיב ַוֲעָלמֹות ֵאין ִמְסָפ. ּ ָנא ּכְ ּבָ ּוְבִגין ְדֵלית ְלהו חוׁשְ ּ ּ ּ  )שמות לח(. רּ
ְלהו ְדכוִרין, ָּוִוים ָלַעּמוִדים ּּכֻ ּ ּ ח ְלֵעיָלא. ּ ְרבו ְמׁשַ ל ִאיּנון ְדַסְלִקין ּבִ ּּכָ ּּ ּ ְלהו ַקְייִמין , ּ ּּכֻ ּ
ָרָזא ִדְדכוִרין ּּבְ ְּוָלא ִאְקֵרי ְדַכר ֶאָלא ו, ּ ַמָיא', ּ ְּדִאיּנון ְדכוִרין, ָּרָזא ִדׁשְ ּ ּ ְּוָכל ִאיּנון . ּ

א ּ ִאְקרון נוְקֵבי,ִּדְלַתּתָ ָמאָלא. ּ ְטָרא ִדׂשְ ל ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ך ּכָ ּוְבִגין ּכָ ּ ּ ְטָרא , ְּ ִמּסִ
א ְּדנוְקּבָ יר, ּ ִדיר, ִאְתָמָנן ַעל ַהּשִׁ יָרָתא ּתָ ִתיב. ְוַאְמֵרי ׁשִ יר, ְּוַעל ָדא ּכְ . ַעל ֲעָלמֹות ׁשִ

ָרָזא ְדה ְּוֻכְלהו ַנְפקו ּבְ ּ ּ ָמ' ה. 'ּ ָרָזא ְדוַּאִפיַקת ּכַ ְייהו ּבְ ּה ֵחיִלין ְלִזּנַ ָּדא ָרָזא ִדְדכוָרא ', ו. 'ּ ּ ּ
א ְּדַקְייָמא ְלֵמיַהב ְמזֹוָנא ְלנוְקּבָ ּּ.  

  ]א''ח ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

ך ְוְבִגין ּכָ ַצְלֵאל, ּ ל ִאיּנון ָוִוין ָעֵבד ּבְ ָרָאה ַעל נוְקֵבי, ּּכָ ְוַנְפֵקי . ְּלֵמיַהב לֹון ְלַאׁשְ
ִלים, ְּדֶאֶלףֵמָרָזא  ן ׁשְ ּבָ ְּדִאיהו חוׁשְ ּ ַבע ֵמאֹות. ּ ִלים, ּוׁשְ ְּדִאיהו ָרָזא ׁשְ ה ָהִכי ָנֵמי. ּ . ַוֲחִמּשָׁ

ְבִעים ּכָֹלא ָרָזא ֲחָדא ן ָדא, ֵּמָרָזא ְדָנא, ְּוַעל ָדא. ְּוׁשִ ּבָ ְּוחוׁשְ ה ָוִוים, ּ ָרָזא . ָעׂשָ ְּוֻכְלהו ּבְ ּ
ּוְבִדיוְקָנא ְדו', ְּדו ּ ָרָזא ִעָלָאה, ִּבידוִאְתָע' ּ ְּוֹכָלא ּבְ ָנא ַנְטֵלי, ּ ּבְ ּוְבחוׁשְ ) א''ח ע''דף רכ(. ּ

ר)שמות לח( ּכָ ְבִעים ּכִ נוָפה ׁשִ ת ַהּתְ ּ וְנֹחׁשֶ י ְיהוָדה, ּ א, ָּאַמר ִרּבִ א ְלַתּתָ ל ָדא ַנְחּתָ , ּּכָ
ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְדָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ּּבְ ּ ּ ּּ ַגְווָנא ָדא ֲעַבד . ּ ע ַההוא )דניאל ג(ּּכְ ּ ְנבוַכְדֶנַצר ָהָרׁשָ ּ

י יֹוֵסי. ַּצְלָמא ְדַאְתִקין ֶחְלֵמיה ָחָמא ָהִכי, ִּאיהו ָלא ָעִביד ָהִכי, ָאַמר ִרּבִ ְּדָהא , ֲּאָבל ּבְ
ֶחְלֵמיה ָחָמא א ִדי ַדֲהָבא)דניאל ב(, ּּבְ ּ ֵריׁשָ ְסָפא, ּ ּוְלָבַתר ּכַ א, ּ יָמא . ּוְלָבַתר ְנָחׁשָ ְוִאי ּתֵ

א. ְּרְזָלא ְוַחְסָפא ֲאַמאי ָלאו ָהִכיַּפ ַדאי ְלַאֲעָלא ְלקוְדׁשָ ִגין ְדָלאו ִאיּנון ּכְ ּּבְ ּ ְּוִאֵלין , ּ
ָלָתא ַאֲחָרִנין ָעאלו   .ּּתְ

ָנא ּכְ ְּוָרָזא ִדיֵליה ְדַמׁשְ ּ ָכן, ּ ִאֵלין ַמּתְ ַלת ּבְ ְתַלת ּתְ ע. ּּבִ ָאָרא ַאְרּבַ ֵכֶלת , ּוִבׁשְ גֹון ּתְ ּכְ
ָמ ׁשְוַאְרּגָ ִני ָוׁשֵ ָעה טִוִרי ֶאֶבן. ן ְותֹוַלַעת ׁשָ ּוְכגֹון ַאְרּבָ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1625דף [ -ּ

י ְיהוָדה ְתַלת, ָּאַמר ִרּבִ הֹון ּבִ ד. ִמּנְ הֹון ּבְ ְתֵרין. 'ִמּנְ הֹון ּבִ ַחד. ִמּנְ הֹון ּבְ ל . ִמּנְ ֲאָבל ּכָ
ְתַלת ִּסְדָרא ְוִסְדָרא ָלאו ִאיהו ֶאָלא ּבִ ַלת ִסְדִרין ִא)א''ט ע''ויצא קנ(. ּ ין  ּתְ ּיּנון ְדִמְתָפְרׁשִ ּ ּ

ע ִסְטֵרי ָעְלָמא, ְלָכל ְסָטר ְּוָכל ִסְדָרא ְוִסְדָרא ְדִאיהו ְלָכל ְסָטר, ְלַאְרּבַ ַלת ִסְדִרין , ּ ּתְ
  .ְואֹוִקיְמָנא. ִּאיּנון

ָעה ִסְדִרין, ִּסְדָרא ַקְדָמָאה ְדִלְסַטר ִמְזָרח ׁשְ ַלת ִסְדִרין ִאיּנון ְוִאיּנון ּתִ ּּתְ ִגין, ּ ּ ְדָכל ּבְ
ַלת ִסְדִרין', ִּסְדָרא ֵמִאיּנון ג ָעה, ִּאית ֵליה ּתְ ׁשְ ָכחו ְדִאיּנון ּתִ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ ה ֶאֶלף ְוִרְבָבן . ּ ְוַכּמָ

חֹוַתְייהו ָעה. ּּתְ ׁשְ יָמן, ְוָהִני ִסְדִרין ּתִ ַאְתָוון ְרׁשִ ְלהו ִמְתַנֲהֵגי ּבְ ּּכֻ ֵכי . ּ ְוָכל ִסְדָרא ִאְסּתְ
יָמןְּלִאיּנון ַאְתָוון ְּוָהא אוְקמוָה,  ְרׁשִ ַאְתָוון , ְוֵכן ְלָכל ִסְדָרא ְוִסְדָרא. ּ ְּוֻכְלהו ַנְטֵלי ּבְ ּ

יָמן ְּוִאֵלין ִעָלֵאי ֵמִאֵלין. ְרׁשִ ּ ְּוַקְייָמן ִאֵלין ַעל ִאֵלין, ּ   )א ומתחברן כולהו ואמרי שירתא''נ(. ּ

ְּוַכד ִאיּנון ַאְתָוון ַפְרִחין ּּגֹו ֲאִויָרא ְדרוָחא, ּ ַּההוא ִדְמָמָנא ַעל ּכָֹלא, ּ ּ ְלהו , ּ ֵדין ּכֻ ּּכְ ּ
ּ ְוָהא אוְקמוָה)א ושירתא אתבסם''נ(, ַנְטֵלי א. ּ ּתָ ַטׁש ִמּתַ ְּוַההוא ָאת ַסְלָקא , ְוַחד ָאת ּבָ ּ

א ּוְתֵרין ַאְתָוון ַפְרֵחי ָעֵלה, ְוַנְחּתָ א. ּּ ּתָ א ְלֵעיָלא, ְוַהאי ָאת ִמּתַ ּתָ ַּסְלָקא ִמּתַ ר ְוִאְתַח, ּ ּבָ
הו ַלת ַאְתָוון, ּּבְ ְלהו ְלפום ַאְתָוון יד, ְּוִאְתָעִבידו ּתְ ּּכֻ ּ ַלת ּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא , ו''ּ ְּדִאיּנון ּתְ ּ ּ

ַלת ִסְדִרין. ְּדַנֲהָרא ֵּמִאֵלין ִאְתְפָרׁשו ּתְ ּ ֵרין. ּ ְּוַההוא ָאת ְדַסְלָקא , ְּוִאיּנון ַאְתָוון ּתְ ּ ּ
הֹון ָרא ִעּמְ ַלתְוִאיּנ, ִמְתַחּבְ   .ּון ּתְ

א ֲחֵזי ֲאִויָרא, ּתָ ֵרין ַאְתָוון ִעָלִאין ְדַסְלִקין ּבַ ִּאיּנון ּתְ ּּ ָדא, ּ ִליָלן ָדא ּבְ ִּאיּנון ּכְ ַרֲחֵמי , ּ
ֵרין, ְוִדיָנא ך ִאיּנון ּתְ ּוְבִגין ּכַ ְּוִאיּנון ֵמָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ְּ ּ ָרָזא ִדְדכוָרא. ּ ּּבְ ְּוַהאי ְדַסְלָקא . ּ ּ
הֹוןּוִמְתַחּבְ א, ָרא ִעּמְ ַתְרַווְייהו, ִּאיִהי נוְקּבָ ִליַלת ּבְ   .ְּוִאְתּכְ

ְתֵרין ִסְטִרין ִליַלת ּבִ א ִאְתּכְ ַגְווָנא ְדנוְקּבָ ּּכְ ָמאָלא, ּ יִמיָנא וׂשְ הו, ּּבִ ַרת ּבְ ָהִכי . ְּוִאְתֲחּבָ
א, ָנֵמי ְתֵרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, ַּהאי ָאת נוְקּבָ ַרת ּבִ ְתֵרין ִסְטִריןְוִא, ְוִאְתֲחּבָ ִּאֵלין , ּיּנון ּבִ

ִאין, ִּעָלִאין ּתָ ְּוֹכָלא ִאיהו ַחד, ְּוִאֵלין ּתַ א, ּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ.  

ֵרי ָעְלָמא ִּאיּנון ַאְתָוון ֵמָעְלָמא ִעָלָאה ִניְנהו, ְּדַכד ִאְתּבְ ל עֹוָבִדין , ּּ ְּדִאיּנון אֹוִלידו ּכָ ּ ּ
א ַגְווָנא ִדְלהֹון ַמּמָ, ְלַתּתָ ך. ׁשּּכְ ִגין ּכָ הו, ַּמאן ְדָיַדע לֹון, ְּבְ ְּוִאְזְדִהר ּבְ ָּרִחים ְלֵעיָלא , ּ

א   .ָרִחים ְלַתּתָ

ְמעֹון ָאַמר י ׁשִ א, ִרּבִ ְלהו ְדַכר ְונוְקּבָ ִּאֵלין ַאְתָוון ּכֻ ּ ּ ּ ֲחָדא, ּ ְלָלא ּכַ ָרָזא ְדַמִיין , ְּלִאְתּכַ ּּבְ
ִאין ּתָ ִּעָלִאין וַמִיין ּתַ ִלים,ְּוֹכָלא ַחד, ּ ּ ְוָדא הוא ִיחוָדא ׁשְ , ַּמאן ְדָיַדע לֹון, ְּוַעל ָדא. ּ

הו ְּוִאְזְדַהר ּבְ ַהאי ָעְלָמא, ּ ָאה ִאיהו ּבְ ָעְלָמא ְדָאֵתי, ַּזּכָ ָאה ִאיהו ּבְ ְּוַזּכָ ִגין ְדִאיהו . ּ ּּבְ ּ
ְדָקא ָחֵזי ִלים ּכַ ִּעָקָרא ְדִיחוָדא ׁשְ ְט. ּ ְטָרא ָדא וִמּסִ ַלת ִמּסִ ַלת ּתְ ּּתְ ִיחוָדא ֲחָדא, ָּרא ָדאּ , ּּבְ

ִלימו ְדֹכָלא ׁשְ ּּבִ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ְדָקא ֲחֵזי ּכְ ְּוֻכְלהו ָרָזא ְדִסְדָרא ִעָלָאה ּכַ ּ ּּ ּ ְּדַההוא ִסְדָרא , ּ ּ
ָרָזא ֲחָדא ַלת ּבְ ַלת ּתְ   .ּתְ

  ]ב''ח ע''דף רכ -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1626דף [ -ּ

ְנָייָנא ְדִלְסַטר ָדרֹום ִּסְדָרא ּתִ ַלת ִסְדִרין ִאיּנון ְלַההוא ִסְטָרא)רזא דכסףדאיהו (, ּ ּ ּתְ ּ .
ַלת ַלת ּתְ ַמר', ְּוִאיּנון ט, ְוָכל ִסְדָרא ְוִסְדָרא ּתְ ָמה ְדִאּתְ ְּוַאְתָוון ִאְתְפָלגו ָהִכי ְלָכל . ּּכְ ּ

ַחד, ִסְטֵרי ָרא ּכָֹלא ּבְ א, ְּלִאְתַחּבְ ָרָזא ְדנוְקּבָ ִגין ְדִאית ַאְתָוון ּבְ ּּבְ ּ ָרָזא ְוַאְת, ּ ָוון ּבְ
ִּדְדכוָרא ֲחָדא, ּ ְלהו ּכַ רו ּכֻ ְּוִאְתַחּבָ ִלים, ַּוֲהוו ַחד, ּּ א ׁשְ ָמא ַקִדיׁשָ ָרָזא ִדׁשְ ּּבְ ְייהו . ּ ּוְלַגּבַ ּ

ַלת, ִסְדִרין ְמָמָנן ַלת ּתְ ַמר, ּתְ ָמה ְדִאּתְ ִסְדָרא . ּּכְ ְדָרא ַדֲאָבָהן ִדְלֵעיָלא ּכְ ְּוֹכָלא ָנְפָקא ִמּסִ ּּ ּ
א יד )ב'' עח''דף רכ( ָמא ַקִדיׁשָ ְקַנן ַאְתָוון ִדׁשְ ְּדִאְתּתַ ּ ַמר, ו''ּ ָמה ְדִאּתְ ְלהו. ּּכְ ָּהֵני ִסְדִרין ּכֻ ּ ,

ִאֵלין ַאְתָוון ְיִדיָען הו, ִּמְתַנֲהֵגי ּבְ ה ֵחיִלין ְוַרְבְרָבן. ְּוַנְטֵלי ּבְ א, ְוַכּמָ ְלהו ְלַתּתָ ּּכֻ ְּדַנְטֵלי , ּ
ִסְדָרא ָדא   .ְּוִאְתַנֲהֵגי ּבְ

ִליָתָאה ְדִלְסַטר ָצפֹון ְתַלת ִסְדִרין ִאיּנון ְלַההוא ִסְטָרא, ִּסְדָרא ּתְ ּּבִ ָעה, ּ ׁשְ . ְּוִאיּנון ּתִ
ַלת ְלָכל ְסָטר ַלת ּתְ ָעה, ּוִבְתַלת ִסְטִרין ּתְ ׁשְ ָמה . ְּוִאיּנון ּתִ ַלת ִסְטִרין ּכְ ְּוִאיּנון ִסְדִרין ִמּתְ

ַמר   .ְּדִאּתְ

ִרין ּבְ ְבָעה ְוֶעׂשְ ִרין, ָּרָזא ְדַאְתָווןׁשִ ְבָעה ְוֶעׂשְ ְּדִאיּנון ׁשִ ֵרין . ּ ב ְדִאיּנון ּתְ ְּוַאף ַעל ּגַ ּ
ִרים ִרין ִאיּנון, ְוֶעׂשְ ְבָעה ְוֶעׂשְ ִלימו ְדַאְתָוון ׁשִ ּׁשְ ּ ָכחו. ּ ּתְ ָמה ְדַאְתָוון כ, ְּוִאׁשְ ָהִכי , ז''ּּכְ

ִּסדוָרא ְדִסְדִרין ִאֵלין ּ ּ ִרין, ּ ְבָעה ְוֶעׂשְ ַלת ִסְדִרין ְלָכל ְסָטר,ׁשִ ָכחו ִאֵלין .  ִלְתַלת ּתְ ּתְ ְּוִאׁשְ ּ
ַלת ְדַהאי ִסְטָרא ְדִאיּנון ט ּּתְ ּ ַלת ְדַהאי ִסְטָרא ְדִאיּנון ט. 'ּ ְּוִאֵלין ּתְ ּ ּ ַלת ְדַהאי . 'ּ ְּוִאֵלין ּתְ ּ

ָעה ׁשְ ִּסְטָרא ְדִאיּנון ּתִ ִרין. ּ ְבָעה ְוֶעׂשְ ְלהו ְלׁשִ ָכחו ּכֻ ּתְ ִּאׁשְ ּּ.  

ִריןְו ְבָעה ְוֶעׂשְ ָּרָזא ְדִאֵלין ׁשִ א' ִּאיּנון ט, ּ ָרָזא ְדנוְקּבָ ַּאְתָוון ְדִאיּנון ּבְ ּ ּ ָרא ִעם , ּ ְלִאְתַחּבְ
ָרָזא ִדְדַכר ְמֵניַסר ַאֲחָרִנין ּבְ ִּאיּנון ּתַ ְדָקא ֲחֵזי, ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכַ ּ.  

א ֲחֵזי ַגְווָנא ְדַאְתָוון ִעָלִאין ְדָעְלָמא ִע, ּתָ ּּכְ א, ָּלָאהּּ . ָהִכי ָנֵמי ַאְתָוון ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ
ִאין ְזִעיִרין)ב''ע' הקדמה ג(, ַּאְתָוון ִעָלִאין ַרְבְרִבין ּתָ ַגְווָנא ָדא.  ְוַאְתָוון ּתַ ְּוֹכָלא ָדא ּכְ ּ ּ .

ִלימו ׁשְ א ּכָֹלא ַחד ּבִ ָרָזא ִדְדַכר ְונוְקּבָ ְּוָכל ָהִני ָרִזין ּבְ ּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא . ּּ ָרָזא ִעָלָאהּ ִּאיהו ּבְ ּ .
ָווִני ְנהֹוִרין ִאְתְפִליג ָעְלָמא)ב''א ע''נדפס בראשית כ( )כ''ע( ִעין ְוָחֵמׁש ִזיֵני ּגְ ַאְרּבְ . ּ ּבְ

הֹוִמין ְבָעה ּתְ ְבָעה ִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ְתהֹוָמא ִדיֵליה. ּׁשִ ַטׁש ּבִ ל ַחד ּבָ ּּכָ גֹו , ּ ָלן ּבְ ְלּגְ ְוַאְבִנין ִמְתּגַ
הֹוָמ ִאיּנון ֲאָבִנין, ְּוָעִייל ַההוא ְנהֹוָרא, אּתְ הו, ְוָנִקיב לֹון, ּּבְ ּוַמִיין ָנְפִקין ּבְ ל . ּ ְקִעין ּכָ ְוׁשַ

הֹוָמא   .ְוַחְפָיא ִלְתֵרין ִסְטִרין, ַחד ְוַחד ַעל ּתְ

ִאיּנון נוְקִבין ַּנְפֵקי ַמָיא ּבְ ּ הֹוָמא, ְוָעאל ְנהֹוָרא, ּ ע ִסְטֵרי ּתְ ָלא , ּוָבַטׁש ְלַאְרּבַ ְלּגְ ִמְתּגַ
יה ֲחֶבְרּתֵ ָחד, ְּנהֹוָרא ּבַ ין ַמָיא, ְּוִאֲעָרעו ּבְ ּוַפְלּגִ ּ.  

ְבָעה ל ִאיּנון ׁשִ הֹוֵמי, ְּוֲאִחיָדן ּכָ ְבָעה ּתְ ׁשִ הֹוֵמי, ּבְ ֲחׁשֹוֵכי ּתְ ַּוֲחׁשֹוֵכי ִאיּנון , ְוַכְרַאן ּבַ
הו ְל, ַּסְלִקין ַמִיין. ִּמְתָעְרֵבי ּבְ ין ִמְתּגַ ִאיּנון ְנהֹוִריןְוַנְחּתִ ָלן ּבְ ֲחָדא, ּּגְ ְנהֹוִרין , ְוִאְתָעְרָבן ּכַ

ְייהו ְנהֹוִרין ְדָלא ִאְתַחְזָיין ֲחׁשֹוָכאן, ַּוֲחׁשֹוִכין וַמִיין ְּוִאְתָעִבידו ִמּנַ ּ ל ַחד . ּ ַטׁש ּכָ ּבָ
ַחְבֵריה הֹוִמין וְבהו ַנְג, ּּבְ ְבִעין ְוָחֵמׁש ִצּנֹוֵרי ּתְ ּוִמְתַפְלִגין ְלׁשִ ּ ִּדין ַמָיאּּ ּ.  
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ָקֵליה ל ִצּנֹוָרא ְוִצּנֹוָרא ָסִליק ּבְ הֹוִמין, ּּכָ ַמע. ְּוִאְזַדְעְזָען ּתְ ּתְ ל , ְּוַכד ַההוא ָקָלא ִאׁשְ ּכָ
הֹוָמא ָקאֵרי ְלַחְבֵריה ְְוָאַמר ָפִליג ֵמיָמך, ּּתְ ך, ּ ְְוֵאיעול ּבָ  )תהלים מב(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ
הֹום קֹוֵר הֹום ֶאל ּתְ   .ָא ְלקֹול ִצּנֹוֶריךּתְ

חֹות ִאֵלין יִדין, ּּתְ ין ְוָחֵמׁש ּגִ ּתִ ַלת ֵמָאה ְוׁשִ הֹון ִחָווִרין, ּתְ הֹון אוָכִמין, ִּמּנְ הֹון , ִּמּנְ ִמּנְ
ָדא, ּסוָמִקין ִליָלן ָדא ּבְ ון ַחד, ִּאְתּכְ ֵרה . ְּוִאְתָעִבידו ּגֹוָ ַבע ֶעׂשְ ׁשֶ יִדין ִאְתְרִקימו ּבְ ִּאיּנון ּגִ ּ

יִדין ִאְקֵרי, תֹותְרׁשָ ת ּגִ ָדא. ְוָכל ַחד ֶרׁשֶ ִּאְתְרִקימו ָדא ּבְ הֹוָמא, ּ פוֵלי ּתְ ׁשִ ין ּבְ ְּוַנְחּתִ ּ .
חֹות ִאֵלין ֵחיזו ְדַפְרְזָלא, ּּתְ ִתין ַקְייִמין ּבְ ֵרין ְרׁשָ ּּתְ א, ּ ֵחיזו ִדְנָחׁשָ ִתין ַאֲחָרִנין ּבְ ּוְתֵרין ְרׁשָ ּ ּ.  

 ] בשנה147יום [סדר הלימוד ליום כט שבט 

ֵרין ּכוְרְסָוון ַקְייֵמי ָעַלְייהו ּּתְ ָמאָלא, ַחד ִמיִמיָנא, ּ ָרן . ְוַחד ִמּשְׂ ִתין ִמְתַחּבְ ל ִאיּנון ְרׁשָ ּּכָ
ֲחָדא ין ֵמִאיּנון ִצּנֹוִרין, ּכַ ּוַמִיין ַנְחּתִ ִתין, ּ ִאֵלין ְרׁשָ ֵרין ּכוְרְסָוון. ְּוָעאִלין ּבְ ִּאיּנון ּתְ ַחד , ּ

ּּכוְרַסָייא ִד ְּוַחד ּכוְרַסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא, ְּרִקיָעא אוָכָמאּּ ּ.  

ֵרין ּכוְרְסָוון ִּאֵלין ּתְ ד ִאיּנון ַסְלִקין, ּ ּּכַ ַההוא ּכוְרְסָייא , ּ ַּסְלִקין ּבְ ּ ּ ִדְרִקיָעא )ב''ג ע''רמ(ּ
ין. ּאוָכָמא ַההוא ּכוְרְסָייא ִדְרִקיָעא ַסְסגֹו, ְוַכד ַנְחּתִ ין ּבְ ַּנְחּתִ ּ ֵרין ּכוְרְסָוון. ָנאּ ִּאֵלין ּתְ ַחד , ּ

ָמאָלא ַּההוא ּכוְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוָכָמא ִמיִמיָנא. ִמיִמיָנא ְוַחד ִמּשְׂ ּ ּ ְּוַההוא ּכוְרְסָייא . ּ ּ
ָמאָלא כוְרְסָייא ִדְרִקיָעא אוָכָמא. ִּדְרִקיָעא ַסְסגֹוָנא ִמּשְׂ ד ַסְלִקין ּבְ ּּכַ ּ ָּמִאיך ּכוְרְסָייא . ּ ְ

יהִּדְר ין ּבֵ ָמאָלא ְוַנְחּתִ ַחד. ִּקיָעא ׂשְ ָלן ּכוְרְסָוון ַחד ּבְ ְלּגְ ִתין . ִּמְתּגַ ל ִאיּנון ְרׁשָ ַּנְקִטין ּכָ
ַגַווְייהו ָאה, ּּבְ ּתָ פוֵלי ִדְתהֹוָמא ּתַ ׁשִ ְּוָעאִלין לֹון ּבְ ּ ּ.  

  ]א''ט ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

הֹוֵמיְּוָסִליק ְלֵעיָלא ִמ, ָּקִאים ַחד ּכוְרְסָייא ל ִאיּנון ּתְ , ְּוָקִאים ּכוְרְסָייא ַאֲחָרא, ּּכָ
הֹוֵמי א ְדָכל ּתְ הֹוֵמי )א''ט ע''דף רכ(. ְּלַתּתָ ל ִאיּנון ּתְ ָלן ּכָ ְלּגְ ְרְסָוון ִאֵלין ִמְתּגַ ֵרין ּכֻ ין ּתְ ּּבֵ ּ ,
ְרְסָוון ִאֵלין, ְּוָכל ִאיּנון ִצּנֹוִרין ֵרין ּכֻ ין ּתְ ִּאְתְנִעיצו ּבֵ ּ.  

ְבִע ְבָעה ִאיּנון ִעָלֵאי ְדֹכָלא, ּין ְוָחֵמׁש ִצּנֹוִרין ִאיּנוןׁשִ ּׁשִ ּּ ְּוָכל ִאיּנון ַאֲחָרִנין ֲאִחיָדן . ּ
הו ִסְטָרא ָדא, ּּבְ ַגְלְגלֹוי ְדַהאי ּכוְרְסָייא ּבְ ְּוֻכְלהו ְנִעיִצין ּבְ ּ ּ ּ ַגְלְגלֹוי ְדַהאי , ּ ּוְנִעיִצין ּבְ ּ

ִסְטָרא ָדא ּּכוְרְסָייא ּבְ ּ.  

הו ין)בתהומא(ַמִיין , ּּבְ הֹוֵמי, ּ ַסְלִקין ְוַנְחּתִ ּתְ ָראן ּבַ י ּכָ ִּאיּנון ְדַנְחּתֵ ִּאיּנון . ּוַבְקֵעי לֹון, ּ
ִאיּנון נוְקֵבי ֲאָבִנין ְּדַסְלִקין ָעאִלין ּבְ ּ ְבָעה ָיִמים, ּּ ְּוַסְלִקין וַמְלָיין ְלׁשִ ְבָעה . ּ אן ׁשִ ַעד ּכָ

ָרָזא ִעָל ָווֵני ְנהֹוִרין ּבְ   .)כ''ע(. ָאהּּגְ

א ֲחֵזי נוָפה ְדָקא ַאָמָרן, ּתָ ת ַהּתְ ְּנחֹוׁשֶ ִּאֵלין ִאיּנון , ּ ת)א''ג ע''רל(ּ ְּדִאְקרון , ּ טוֵרי ְנֹחׁשֶ ּ
ת ת. ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ְּוִאיּנון ְדִאְקרון ַאְדֵני ְנֹחׁשֶ ּ ְרִעין)ואלין(. ּ ָכל ִאיּנון ִפְתִחין,  ַקְייִמין ּתַ ּּבְ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1628דף [ -ּ

ָּכל ִאיּנון ְדַקְייִמן ְלגֹוְל, ְּוַסֲחִרין ְלהו ְרִעין ְדַקְייִמין ְלִפְתִחין ְלַבר, ּ ִגין ְדִאֵלין ִאיּנון ּתַ ּּבְ ּ ּּ ,
א ֵבי ַמְלּכָ   .ְּוִאֵלין ָעאִלין ְוַנְפֵקי ּבְ

ת ָדא ּוִמן ְנֹחׁשֶ ה, ּ א ּבָ ׁשָ ּמְ ָחא ְלׁשַ ל ִאיּנון ָמאִנין ְדַמְדּבְ ּּכָ ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ָמאִנין . ּ ּ
ָחאְלַמְד ָחא, ּבְ י ַמְדּבְ ּבֵ ָמִתין ִמְתָקְרִבין ְלַסְלָקא ַעל ּגַ ְּדַכד ִנׁשְ ִּאֵלין ִאיּנון ַפְלִחין ַההוא , ּ ּּ ּ

ָחא ּפוְלָחָנא ְדַמְדּבְ ּ א, ּ ּמוׁשָ א ַההוא ׁשִ ׁשָ ּמְ ְּוֻכְלהו ְמַסְייֵעי ְלׁשַ ּ ּּ ַח, ּ ְזּבֵ ֵלי ַהּמִ ְוָכל . ְּוִאְקרון ּכְ
ןְוָכל ִאי, ִּאֵלין ָמאִנין ּכָ ׁשְ ָמָהן ִאְקרון, ּּנון ְיֵתדֹות ַהּמִ ׁשְ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ א , ּ ּמוׁשָ ָּמאִני ְדׁשִ ּ

א קוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ּמְ ְלהו ְמָמָנן ְיִדיָעאן. ְּלׁשַ ְּוַעל ָדא ַקְייִמין ּכֻ ְּורוִחין , ּוְרִתיִכין ְיִדיָעאן, ּּ
ְדָקא ֲחֵזי ֵליה, ְיִדיָעאן ל ַחד ְוַחד ּכַ ּוְבֵהיָכִלין ְד. ּּכָ א ְדִאיּנון ֵהיָכִלין ְיִדיָעאןּ ּקוְדׁשָ ּ ְלהו , ּ ּּכֻ ּ

ָנא ּבָ חוׁשְ   .ּּבְ

ַדֲהָבא וָרא ְדַדֲהָבא ּבְ ִּקּשׁ ַכְסָפא. ּ ְסָפא ּבְ ּּכַ א. ּ ְנָחׁשָ א ּבִ א. ְנָחׁשָ ת ִדְלַתּתָ ִּאֵלין ִדְנֹחׁשֶ ּ ּ ,
ת ִדְלֵעיָלא ֹחׁשֶ ַּנְטֵלי ֵחיָלא ִמּנְ ל ִאיּנון ּגַ. ְּוֵכן ּכָֹלא, ּ ִאֵליןּּכָ ְּווִנין ִמְתָעְרֵבי ִאֵלין ּבְ ּ ,

ִאֵלין ָרא ִאֵלין ּבְ ְּלַאֲחָדא ְלִאְתַקּשְׁ ּ.  

ַחד ָרא ִאיּנון ְיִריָען ַחד ּבְ ַּקְרֵסי ָזָהב ִאיּנון ַקְייִמין ְלַקּשְׁ ת ִאיּנון ַקְייָמאן . ּ ַּקְרֵסי ְנֹחׁשֶ ּ
ָנא ּכְ ָרא ַמׁשְ ְּוִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין. ְלַקּשְׁ ֹכָכַבָיא ְּוֻכְל. ּ ּהו ַקְייִמין ּכְ ּ ִאֵלין )ב''ב ע''רל(ּ

ְרִקיָעא ְרִקיָעא ְוִאְתָחזון, ּבִ ָמה ִדְנִהיִרין ּכָֹכַבָיא ּבִ ּּכְ ָּהִכי ָנֵמי ְנִהיִרין ִאיּנון ְקָרִסים , ּ
ָנא ּכְ ַמׁשְ ּוְנִהִרין ִאיּנון ְקָרִסים ְוִאְתָחזון. ְוָהא אֹוִקיְמָנא. ּבְ ּ ֹכָכַבָיא ְד, ּ ּּכְ ַּקְייֵמי וַבְלֵטי ּ

ין ְדַדֲהָבא)א ולהטי''נ(. ְוַנְצֵצי ּ ְוִאיּנון ַחְמׁשִ א, ּ ין ִדְנָחׁשָ ְּוַנֲהִרין ִאֵלין ָלֳקֵבל ִאֵלין, ְּוַחְמׁשִ ּ.  

ִּמּגֹו ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא ָּנַפק ַחד ְנִציצו ְדָנִציץ, ּ גֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא, ּ ְּוַאְנִהיר ּבְ ּ ,
ְווִנין ִדְנִהיִריןְּוַההוא ל ּגַ ִליל ִמּכָ ּ ְנִציצו ּכָ ָמן, ּ ַההוא . ְוִאְקֵרי ַאְרּגָ ָמן ּבְ ַטׁש ַהאי ַאְרּגָ ְּוַכד ּבָ

ֵדין ָנַפק ַחד ְנִציצו ַאֲחָרא ְדָלא ָלִהיט, )א תכלא''ס(ְנהֹוָרא ֲחׁשֹוָכא  ּּכְ ְּוִאְתָעְרבו ָדא , ּ ּ
ָדא ין ְדקוְד. ּבְ ְּוִאיּנון ֲהוֹו ְלבוׁשִ ּ ּ אּ א, ׁשָ ֲהָנא ַרּבָ הו ִמיָכֵאל ּכַ ׁש ּבְ ְּדִאְתָלּבַ ּ.  

י ְיָקר ִאיּנון ְלבוׁשֵ הו ּבְ ׁש ּבְ ְּוַכד ִאְתְלּבַ ּ א, ּ קוְדׁשָ א ּבְ ׁשָ ּמְ ֵדין ָעאל ְלׁשַ ְוַעד ָלא , ּּכְ
ין ִאֵלין ַמְלּבוׁשִ ְּלִביׁש ּבְ א, ּ ַגְווָנא ָדא. ּלא ָעאל ְלקוְדׁשָ תֹוך ּ ַוָיֹבא ֹמׁשֶ)שמות כד(, ּּכְ ְה ּבְ

ֲעָנָנא)א''ט ע''צ(, ֶּהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ׁש ּבַ ׁש . ּ ְואֹוִליְפָנא ְדֲהָוה ִמְתָלּבַ ְוַכד ֲהָוה ִמְתָלּבַ
ֲעָנָנא ֵדין ַוַיַעל ֶאל ָהָהר, ּבַ יה. ּּכְ ׁש ּבֵ ַגְווָנא ָדא . ָלא ָיִכיל ְלֵמיַעל ְלגֹו, ְּוַעד ָלא ִאְתָלּבַ ּּכְ

א ֲהָנא ַרּבָ אָלא, ּכַ ין, ּ ָעאל ְלקוְדׁשָ ִאֵלין ְלבוׁשִ ׁש ּבְ ַּעד ְדִאְתָלּבַ ִגין ְלַאֲעָלא , ּּ ּבְ
א   .ְּלקוְדׁשָ

ּוְבִגין ְדַנְפקו ֵמָרִזין ִעָלִאין ּ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּוִאיּנון ּכְ ּ ָרד, ּ ְגֵדי ׂשְ ִגין . ִּאְקרון ּבִ ּבְ
ין ִעָלִאין ָארו ֵמִאיּנון ְלבוׁשִ ּתְ ְּדִאׁשְ ּ ּ ּ ַאר ִמְנהֹוִרין ְדִזיִוין ִעָלִאיןּבְ, ּ ּתְ ה ְדִאׁשְ ִּגין ַדֲהוֹו ִמּמַ ּ ּ ּ .

ָמן ֵכֶלת ְוַאְרּגָ א, ּתְ ָמא ַקִדיׁשָ ְווִנין ְדָרָזא ִדׁשְ ּּגַ ּ ָמא , ּ ִלים)ב''ח ע''בראשית מ(ְּדִאְקֵרי ׁשְ ,  ׁשְ
א, ְּוָדא ִאיהו ָרָזא. ד ֱאלִהים''ְידֹוָ ֲהָנא ַרּבָ א ּכַ ׁשָ אְלֵמ, ְלִאְתַלּבְ ִני . ּיַעל ְלקוְדׁשָ ּתֹוַלַעת ׁשָ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1629דף [ -ּ

ְווִנין סוָמָקא ִּאיּנון ּגַ ָווָנא, ּ ְווִנין, ְוִתְכָלא ְוַאְרּגְ ָכל ִאיּנון ּגַ ִליל ּבְ ְּדִאיהו ּכָ ּ ּוִמּגֹו ְדִאיהו . ּ ּ ּ
ין ִדְגָווִנין ִאֵלין ְלבוׁשִ הו ּבִ ׁש ּבְ ִּאְתָלּבַ ּ ּ ֲּהָוה ָעאל ְלגֹו ְוָלא ַדְחָיין ֵליה ְלַב, ּ   .רּ

  ]ב''ט ע''דף רכ -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא, ּתָ ּּכָֹלא ִאְתָעִביד ּבְ ּ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ְּלֶמהֵוי ּכָֹלא ּכְ ְּוַעל ָדא . ּּ
ִתיב ּק, ּכְ ֵרת ּבַ ָרד ְלׁשָ ְגֵדי ַהּשְׂ ְגֵדי . ְֹדׁש1ּבִ ִגין ְדָלא ִאְקרון ֹק)דש1ק(ְּוִאְקרון ּבִ ָרד ּבְ ּ ּשְׂ , ֶדׁשּ

ְווִנין יה ִאיּנון ּגַ ָראן ּבֵ ד ׁשָ ֶּאָלא ּכַ ּ יב. ּ ְגֵדי )ויקרא טז(, ִּדְכּתִ . ֹקֶדׁש ֵהם) ב''ט ע''דף רכ( ּבִ
ָרֵאל ַלְיָי)ירמיה ב( ּוְכִתיב בוָאֹתה'  ֹקֶדׁש ִיׂשְ ית ּתְ ָרֵאל. ִּראׁשִ ָרֵאל : ֹקֶדׁש ִיׂשְ ִגין ִדְבִיׂשְ ּּבְ

ְווִנין ל ּגַ ָרֵאלּכֲֹה. ִּאְתָחזון ּכָ ִּנים וְלִוִים ְוִיׂשְ ְווִנין ְלִאְתֲחָזָאה ְלגֹו. ּ ְּוִאֵלין ִאיּנון ּגַ ּ.  

א ֲחֵזי א)א''א ע''רל', נח ב(, ּתָ א ַקִדיׁשָ ְמָתא ָלא ַסְלָקא ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי ַמְלּכָ ּ ִנׁשְ ַעד , ּ
ן ּמָ א ִדְלֵעיָלא ְלִאְתֲחָזָאה ּתַ ְלבוׁשָ א ּבִ ׁשָ ְּדָזָכאת ְלִאְתַלּבְ ּ ּ א . ּ ַגְווָנא ָדא ָלא ַנְחּתָ ְּוֵכן ּכְ

א א ְדַהאי , ְלַתּתָ ְלבוׁשָ ת ּבִ ׁשַ ַּעד ְדִאְתַלּבְ ּ   . ָעְלָמא)א''נ ע''ק(ּ

ין ִדְלֵעיָלא ַגְווָנא ָדא ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּּכְ ּ ּ הו , ּ יב ּבְ ִּדְכּתִ ה ַמְלָאָכיו רוחֹות )תהלים קד(ּ ּ עֹוׂשֶ
ְרָתיו ֵאׁש לֹוֵהט ד ַעְבִד. ְמׁשָ ַהאי ָעְלָמא)א''א ע''רל(ין ּּכַ ִליחוָתא ּבְ א, ּ ׁשְ ין ְלַתּתָ , ָלא ַנְחּתִ

א ְדַהאי ָעְלָמא ְלבוׁשָ ין ּבִ ׁשִ ַּעד ְדִמְתַלּבְ ּ ן. ּ ּמָ ַגְווָנא ְדַההוא ֲאָתר ְדָאִזיל ּתַ ְּוֹכָלא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ .
ְמָתא ָלא ַסְלָקא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ְּדִנׁשְ א ְד, ּ ְלבוׁשָ ֶּאָלא ּבִ ּ   .ָנִהירּ

א ְדֵעֶדן, ְוָתא ֲחֵזי ִגְנּתָ ד ֲהָוה ּבְ ַגְווָנא , ָּאָדם ָהִראׁשֹון ּכַ א ּכְ ְלבוׁשָ ׁש ּבִ ֲּהָוה ִמְתָלּבַ
ִּדְלֵעיָלא א ִדְנהֹוָרא ִעָלָאה, ּ ְּוִאיהו ְלבוׁשָ ּ ּ א ְדֵעֶדן. ּ ְנּתָ ַרך ִמּגִ יָון ְדִאְתּתָ ּּכֵ ְְוִאְצְטִריך , ְּ

ִתיב , ִּלְגָווִנין ְדַהאי ָעְלָמא ְתנֹות ' ּ ַוַיַעׂש ְיָי)בראשית ג(ַמה ּכְ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ
ם יׁשֵ ְתנֹות אֹור. ּעֹור ַוַיְלּבִ ַקְדִמיָתא ֲהוֹו ּכָ ְּדַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה, אֹור, ּבְ ּ יה , ּ ׁש ּבֵ ּמֵ ְּדׁשִ ּ

ַגן ֵעֶדן   .ּבְ

א ְדֵעֶדן ְנּתָ ִגין ְדָהא ּגִ ּּבְ יהְּנהֹוָרא ִעָל, ּ ׁש ּבֵ ּמֵ ָּאה ְדָנִהיר ְמׁשַ ָאָדם ַקְדָמָאה , ְּוַעל ָדא. ּ
א ְנּתָ ד ָעאל ְלגֹו ּגִ א ְדַההוא ְנהֹוָרא, ּכַ ְלבוׁשָ ִריך הוא ּבִ א ּבְ יׁש ֵליה קוְדׁשָ ַּאְלּבִ ּ ּ ּ ּ ְוָאִעיל , ְּ

ן ּמָ ַההוא ְנהֹוָרא. ֵּליה ּתַ ַקְדִמיָתא ּבְ ׁש ּבְ ַרך . ַתָמןָּלא ֵייעול ְל, ְּוִאי ָלא ִאְתָלּבַ יָון ְדִאְתּתָ ְּכֵ ּ
ן ּמָ א ַאֲחָרא, ִמּתַ ִּאְצְטִריך ְלַמְלּבוׁשָ ֵדין, ְ ְתנֹות ' ַּוַיַעׂש ְיָי, ּכְ ּתֹו ּכָ ֱּאֹלִהים ְלָאָדם וְלִאׁשְ
ָמה ְדִאְצְטִריך. עֹור ְְוֹכָלא ּכְ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ּקֶֹדׁש, ְּוָהָכא ּכְ ֵרת ּבַ ָרד ְלׁשָ ְגֵדי ׂשְ , ָּעׂשו ּבִ
אְלַא קוְדׁשָ   .ֲּעָלא ּבְ

ּ אוְקמוָה)א''ע' ב(ְוָהא  ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדעֹוָבִדין ָטִבין ְדַבר ָנׁש ְדָעִביד ּבְ ּ ִּאיּנון עֹוָבִדין , ּ
הֹוָרא ְדִזיָוא ִעָלָאה ֵכי ִמּנְ ַּמׁשְ א, ּ יה ְלַההוא ָעְלָמא, ְּלבוׁשָ ְקָנא ּבֵ ְּלִאְתּתַ ְלִאְתֲחָזָאה ָקֵמי , ּ

ִריך א ּבְ ְקוְדׁשָ א ְדָלִביׁש. ּ הואּ ּוְבַההוא ְלבוׁשָ ּ ּ ִּאְתֲהֵני ְוָחֵמי ּגֹו ַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא, ּ ָמה , ּ ּכְ
ֹנַעם ְיָי)תהלים כז(ְּדַאּתְ ָאֵמר  ֵהיָכלֹו'  ַלֲחזֹות ּבְ ר ּבְ   .ּוְלַבּקֵ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1630דף [ -ּ

ְתֵרין ָעְלִמין, ְּוַעל ָדא ת ּבִ ׁשַ ְמָתא ִאְתַלּבְ ִלימו ּבְ, ִנׁשְ ְּלֶמֱהֵוי ָלה ׁשְ ַהאי ָעְלָמא , ֹּכָלאּ ּבְ
א ּוְבָעְלָמא ִדְלֵעיָלא, ִּדְלַתּתָ ּ ִתיב. ּ בו )תהלים קמ(, ְּוַעל ָדא ּכְ ֶמך ֵיׁשְ ּ ַאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ּ ָּ ְ

ִרים ֶאת ָפֶניך ְָיׁשָ ַהאי ָעְלָמא. ּ ֶמך ּבְ ַָאך ַצִדיִקים יֹודו ִלׁשְ ְּ ִרים ֶאת ָפֶניך , ּ בו ְיׁשָ ֵָיׁשְ ּ ּ
ַההוא ָע ָּהא אוְקמוָה, ּ ַוַיַעׂש ֶאת ָהֵאפֹוד ָזָהב)שמות לט(. ְלָמאּּבְ י יֹוֵסי. ּ ֵאפֹוד , ָאַמר ִרּבִ

ֲחָדא ֲהוֹו ן ּכַ ֲאָתר ְדהוא ִקיוָמא, ְוֹחׁשֶ ְּואוְקמוָה ְדָהא ּבַ ּ ּ ּ ּ ֵריָסר ֲאָבִנין, ּ ל ִאיּנון ּתְ , ַּקְייָמן ּכָ
ָרֵאל ֵני ִיׂשְ ָמָהן ּבְ ְלהו ַנְטֵלי ׁשְ ּּכֻ חוִמין ִעָלִאיןְוֻכ, ּ ֵריָסר ּתְ ְּלהו ּתְ ּּ ְבֵטי , ּ ָרָזא ְדׁשִ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ

ָרֵאל ִאיּנון   .ִּיׂשְ

ִתיב ָרֵאל ְלהֹודֹות )תהלים קכב(, ְּוָרָזא ָדא ּכְ ְבֵטי ָיה ֵעדות ְלִיׂשְ ָבִטים ׁשִ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ּ ׁשֶ ּ ּ
ם ְיָי ָבִטים. 'ְלׁשֵ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ֵר, ּׁשֶ ִּאֵלין ִאיּנון ּתְ ָבִטין ִעָלִאין ְלֵעיָלאּ ּיָסר ׁשְ ְבֵטי , ּ ְּדִאיּנון ׁשִ ּ

ָרֵאל, ָּיה ָמא ָדא ֵעדות ְלִיׂשְ ְּדָהא ׁשְ ּ ּ.  

י ִחָייא ָבִטים, ָאַמר ִרּבִ ִתיב ׁשְ ֵרי ִזְמֵני ּכְ ָבִטים, ֶּאָלא. ּתְ ם ָעלו ׁשְ ּשָׁ ָבִטין , ּׁשֶ ִּאֵלין ׁשְ
א ְבֵטי ָיה. ִּדְלַתּתָ ָבִטין , ּׁשִ ִּדְלֵעיָלאִּאֵלין ׁשְ ָרֵאל. ּ ָמא )ב''א ע''רכ(ָּדא ָרָזא , ֵּעדות ְלִיׂשְ ּ ִדׁשְ

א ִעָלָאה ָדא ַּקִדיׁשָ ְּדִאְקֵרי ֵעדות, ּּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ֵדם)תהלים קלב(, ּּכְ .  ְוֵעדֹוִתי זֹו ֲאַלּמְ
ין ִעָלִאין ָבִטין ַקִדיׁשִ ֵריָסר ׁשְ ְּוִאיּנון ּתְ ּ ֵריָסר ֲאָבִני, ּ יןִּאיּנון ּתְ ְּוַעל ָדא ִאיּנון . ּן ַקִדיׁשִ ּ

א ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ַקְייִמין ְלַתּתָ ּּכְ ָבִטין, ּ ָמָהן ִדְתֵריָסר ׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ׁשְ ִליָפאן , ּ ְלהו ּגְ ּּכֻ ּ
ִאיּנון ֲאָבִנין א ָנִטיל לֹון, ּּבְ   .ְוַכֲהָנא ַרּבָ

  ]א''ל ע''דף ר -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ד ֲה, ּתָ ִתיב , ָוה ָאִזיל ְלָחָרןַיֲעֹקב ּכַ קֹום )בראשית כח(ַמה ּכְ ח ֵמַאְבֵני ַהּמָ ּ ַוִיּקַ
ם ְמַרֲאׁשֹוָתיו ין. ַּוָיׂשֶ ֵריָסר ֲאָבִנין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ּתְ ְּוֻכְלהו ִאְתָעִבידו ַחד ַאְבָנא, ּ ּ יב , ּ ִּדְכּתִ

ָבה י ַמּצֵ ְמּתִ ר ׂשַ ֵריָסר . אי ַטֲעָמאַמ, ְּוָקֵרי ְלהו ֶאֶבן. ְּוָהֶאֶבן ַהזֹאת ֲאׁשֶ ִגין ְדֻכְלהו ּתְ ּּבְ ּּ
א ִעָלָאה, ֲאָבִנין ַאְבָנא ַחד ַקִדיׁשָ ִלילו ּבְ ִּאְתּכְ ּ הֹון, ּ ְּדִאיִהי ְלֵעיָלא ִמּנְ יב ְוָהֶאֶבן , ּ ִּדְכּתִ
ית ֱאלִהים )א''ל ע''דף ר(ַּהֹזאת  י ַמֵצָבה ִיְהֶיה ּבֵ ְמּתִ ר ׂשַ   .ֲאׁשֶ

ֲהָנא ַרּבָ, ְּוַעל ָדא ָהָכא יהּכַ ֵוי לֹון ַעל ִלּבֵ ּא ׁשַ ִדיר, ּ יב, ְלַדְכָרא ְלהֹון ּתָ שמות (, ִּדְכּתִ

ָרֵאל ַעל ִלּבֹו ִלְפֵני ְיָי)כח ֵני ִיׂשְ מֹות ּבְ א ַאֲהֹרן ֶאת ׁשְ ִמיד'  ְוָנׂשָ ך. ּתָ ְוְבִגין ּכַ ּּכָֹלא ִאיהו , ּ ּ
ָרָזא ִדְתֵריָסר ֵריָסר ִעָלִאין ְטִמיִר)א''ט ע''מקץ קצ(, ּּבְ ָרָזא ִעָלָאה , ּין ְלֵעיָלאּ ּתְ ִניזו ּבְ ְּדִאְתּגְ ּ

א ְּוִאיּנון ָרָזא ְדאֹוַרְייָתא, ַּקִדיׁשָ ְּוַנְפֵקי ִמּקֹול ַחד ָדִקיק ְוָהא אוְקמוָה, ּ ּ ֵריָסר ַאֲחָרִנין . ּ ּתְ
א ַגְווָנא ִדְלהֹון, ְטִמיִרין ְלַתּתָ ְּדִאיִהי ֶאֶבן ִדְכ, ְוַנְפֵקי ּגֹו ָקָלא ַאֲחָרא, ּּכְ יבּ בראשית (, ּתִ

ָרֵאל)מט ם רֹוֶעה ֶאֶבן ִיׂשְ   . ִמׁשָ

יב ָרָזא ִדְקָרא ִדְכּתִ ְּוַעל ָדא אוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ה ָכל ָהֲעָדִרים )בראשית כט(, ּ ּמָ ּ ְוֶנֱאָספו ׁשָ
א. ְּוָגְללו ֶאת ָהֶאֶבן ִכיְנּתָ ָרֵאל, ְּדִאְקֵרי ֶאֶבן ּבַֹחן, ָּדא ׁשְ ְנְדִרין ָל. ֶאֶבן ִיׂשְ ִּדְמּגַ ְוָעאִלין , ּהּ

ָגלוָתא ָּלה ּבְ ֵאר ִלְמקֹוָמה, ּ יבו ֶאת ָהֶאֶבן ַעל ִפי ַהּבְ ּוְכִתיב ְוֵהׁשִ ּ ְלהו , ּּ ָמה ִאְקרון ּכֻ ְּוַעל ׁשְ ּ ּּ
  .ֲאָבִנין
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1631דף [ -ּ

ה ֲאָבִנין ַלֲאָבִנין יָתא, ִאית ֲאָבִנין ְוִאית ֲאָבִנין. ְוַכּמָ יב, ִאית ֲאָבִנין ְיסֹוֵדי ּבֵ , ִּדְכּתִ
ִזית )מלכים א ה( ִית ַאְבִני ּגָ ד ַהּבָ דֹולֹות ֲאָבִנים ְיָקרֹות ְלַיּסֵ יעו ֲאָבִנים ּגְ ֶלך ַוַיּסִ ַּוְיַצו ַהּמֶ ְ .

יִרין ֵריָסר)אלין(ְּוִאיּנון , ְּוִאית ֲאָבִנין ִעָלִאין ַיּקִ ע ִסְדִרין.  ּתְ ָלָתא , ְּוִאיּנון ַאְרּבַ ָלָתא ּתְ ּתְ
ע רוֵחי ָעְלָמ, ְלָכל ִסְדָרא ע ְדָגִלים. אְּלַאְרּבַ ַגְווָנא ָדא ִאיּנון ַאְרּבַ ּּכְ ּ ַּדֲהוֹו ָאְזֵלי , ּ

ָרא ַמְדּבְ ָבִטין, ּבְ ֵריָסר ׁשְ ָלָתא ְלָכל ִסְטָרא, ְּוִאיּנון ּתְ ָלָתא ּתְ ע רוֵחי ָעְלָמא, ּתְ . ְּלַאְרּבַ
ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ְוָהא אוְקמוָה ּ ּ.  

א , ְוָתא ֲחֵזי ֲעָתא ְדַכֲהָנא ַרּבָ ׁשַ ֵריָסר ֲאָבִניןּּבְ ֵוי ִאֵלין ּתְ ֲּהָוה ׁשַ ָנא , ּ חֹוׁשְ ְוָלִביׁש לֹון ּבְ
א, ֶוֱאפֹוָדא ִכיְנּתָ ְרָיא ָעֵליה ׁשְ ֵדין ׁשַ ֵריָסר ֲאָבִנין. ּּכְ ָמָהן ְדֻכְלהו , ְּוִאיּנון ּתְ ׁשְ ִליִפין ּבִ ּּגְ ּּ
ָבִטין ִליף ַעל ַאְבָנא ַחד. ׁשְ ְבָטא ִאְתּגְ ְבָטא ְוׁשִ ָען ֲהוֹו ַאְתָוון ַעל ֲאָבִניןְמׁשַ. ְוָכל ׁשִ ְוַכד . ּקְ

ְלִטין ְלַבר, ְנִהיִרין ֲאָבִנין ְּוָנֲהִרין ַעל ַמה ְדִאְצְטִריכו, ַאְתָוון ֲהוֹו ּבַ  )ובאתוון דשבטין(. ּ
ְלהו ָבִטין ּכֻ ּוִבׁשְ ֵרין , ּּ ַכח חֹוָבה ', ט'  ַאְתָוון ח)א''ב ע''קנ(ָלא ֲהוֹו ּתְ ּתְ ִגין ְדָלא ִאׁשְ ּּבְ

ֻּכְלהוּבְ י ִחְזִקָיה. ּ ִרים ֵיאֹות' ִאי ָהִכי ח, ָּאַמר ִרּבִ ָמא ּגָ , ְּדִאיִהי ָאת ַטב', ֲאָבל ט. ִּדׁשְ
ֶחְלֵמיה' ְּוָתֵניָנן ַמאן ְדָחֵמי ָאת ט י טֹוב, ַּטב ֵליה, ּּבְ ִגין ְדֵביה ַפְתָחא אֹוַרְייָתא ּכִ ּּבְ ּ ּ .

יב י טֹובּ ַוַיְרא ֱאלִהים ֶאת ָה)בראשית א(, ִּדְכּתִ ֲאַמאי ָלא , ְוהֹוִאיל ְוִהיא ָאת ָטב, אֹור ּכִ
ָבִטין ִאיּנון ׁשְ ִּאְכּתוב ּבְ ּ.  

ֵרין ַאְתָוון ַאֲהָדֵדי, ָּאַמר ֵליה ִגין ְדַסְמיִכין ּתְ ִניז ְוָטִמיר' ְּדָהא ָאת ט, ְּותו. ּּבְ ְּוִאיהו . ּגָ
ָּנִהיר ְנִהירו ְדֻכְלהו ּ ְּדָהא ָאת ָדא ְנִהירו ְדֻכ, ּּ ּ ּ ְּלהו ֲהֵויּ ר ֵמָאת . ּ ַכח ּבַ ּתְ ְּוָלאו ְנִהירו ִאׁשְ

י טֹוב, ָּדא יב ַוַיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ִּדְכּתִ ְּוהוא ְנִהירו ְדַההוא ְנהֹוָרא ְדָגִניז ְוָטִמיר. ּ ּ ּ ּ ּ .
ִתיב ָתִמים)תהלים פד(, ְּוַעל ָדא ּכְ ּ ְדֻכְלהו ְּוָדא ִאיהו ְנהֹוָרא.  לא ִיְמַנע טֹוב ַלהֹוְלִכים ּבְ ּּ

ָבִטין הו. ׁשְ ָלף ּבְ ך ָלא ִאְתּגְ ּוְבִגין ּכַ ֵריָסר ַנְפֵקי ִמּגֹו ַאְכַסְדָרא ָדא , ְּותו. ְּ ְּדֻכְלהו ּתְ ּ ּּ
ָרָזא ְדָאת ט, ְטִמיָרא ְּדִאיִהי ּבְ ך ִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז', ּ ּוְבִגין ּכָ הו, ְּ   .ְּוָלא ִאְתָחֵזי ּבְ

א ֲחֵזי ל ָהִני ֲאָבִני, ּתָ אֹוַרח ָאת ְוִניָסא, ןּכָ ד ֲהוֹו ָנֲהִרין. ַקְייֵמי ּבְ ְּוֻכְלהו ּכַ ֲהָנא , ּ ֵדין ּכַ ּכְ
א ֲהוֹו ְנִהיִרין ַאְנפֹוי מֹוְדָעא ְלַבר, ַּרּבָ ּתְ ְוַכד ֲהוֹו ָנֲהִרין . ְּוַאְתָוון ְנִהִרין וַבְלִטין ְלִאׁשְ

ִליט מֹוְדָען ּבְ ּתְ ֵדין ֲהוֹו ִאׁשְ ַּאְנפֹוי ְדַכֲהָנא ּכְ ּו ְדַאְתָווןּ ְּדִאיהו ְלָטב, ּ מֹוַדע . ּ ּתְ ּוְבָדא ִאׁשְ
ֲהָנא ָאה הוא ִאי ָלאו, ּכַ ָאת ְוִניָסא. ִּאי ַזּכָ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ְּוָהא אוְקמוָה, ּּ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ יה ְדִרּבִ ִכיַח ַקּמֵ א ֲהָוה ׁשְ י ַאּבָ ִּרּבִ יב, ָּאַמר ֵליה, ּ ַתּתָ  ְוָנ)שמות כח(, ָּהא ִדְכּתִ
ים ָפט ֶאת ָהאוִרים ְוֶאת ַהּתוּמִ ׁשְ ן ַהּמִ ֶּאל ֹחׁשֶ ּ ִמָלה : ּאוִרים, ְוָתֵניָנן, ּ ְּדָנֲהִרין ּבְ ּ

ְּדִאְצְטִריכו ִמַלְייהו: ּּתוִמים. ּ ִלימו ּבְ ְּדַאׁשְ ּ ּּתו ֲאָנן ְצִריִכין ְלִמְנַדע. ּּ   )האי רזא(. ּ

  ]ב''ל ע''דף ר -' בזוהר חלק [

ן ְוֵאפֹוד ָלֳקֵבל אוִרים ְותוִמים, ְּוָהִכי ִאיהו, יַּוַדא, ָּאַמר ֵליה ֹּחׁשֶ ִּדְתִפִלין, ְוָדא ָרָזא. ּ ּ ,
ָרא ִדְתִפִלין ְּוִקׁשְ ֵרין ִאֵלין, ּ ּ ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי וָפַני ֹלא )שמות לג(ָּפַתח ְוָאַמר . ָּלֳקֵבל ּתְ

ֵניָנן, ְוָרִאיָת ֶאת ֲאחֹוָרי. ֵּיָראו הְּדַאְחֵז, ָהא ּתָ ִריך הוא ְלֹמׁשֶ א ּבְ ּי ֵליה קוְדׁשָ ּ ל , ְּ ר ׁשֶ ֶקׁשֶ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1632דף [ -ּ

ִפִלין ׁש: ּוָפַני. ּּתְ ִפִלין ַמּמָ ִּאֵלין ּתְ ִפִלין. ּ ּוָפַני ִאיּנון ּתְ ּ א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ָרָזא ִעָלָאה ׁשְ ּ ּּ .
ָרא ִדְתִפִלין, ֲאחֹוָרי )ב''ל ע''דף ר( ִּאיהו ָרָזא ְדִקׁשְ ּ י ַחְבַרָייאְוָהא ְיִדיָעא . ּ ִגין ְדָדא . ְּלַגּבֵ ּּבְ

ַּאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָרא ְּוָדא ִאיִהי ַאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָרא. ּ ּ.  

ִמַלְייהו: ּאוִרים, ָּלֳקֵבל ָדא ְּדָנֲהִרין ּבְ ִמַלְייהו: ּּתוִמים. ּּ ִלימו ּבְ ְּדַאׁשְ ּ ָּדא ָפִנים. ּּ ְוָדא . ּ
ּקֹול ַאְנִהיר ְלִדּבור. ּורְּוָרָזא ָדא קֹול ְוִדּב. ָאחֹור ִלים ִמָלה. ְּלַמְלָלא, ּ ִּדּבור ַאׁשְ ּ ְוָתִדיר . ּ

ָדא ַסְלָקן ן ָדא ִמן ָדא ְלָעְלִמין)ב''ע' הקדמה ז(ְוָלא , ָּדא ּבְ ּ ִאְתָפְרׁשָ ּ ך, ּ ְוְבִגין ּכָ ן , ּ ֹחׁשֶ
ָלא ְפִריׁש, ְוֵאפֹוד ָּדא ָפִנים ְוָדא ָאחֹור ְוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ּבְ ּּ ַללּ   .ּו ּכְ

ן ְלָעְלִמין, ָּאַמר ֵליה ִּאי ָהִכי ְדָלא ִמְתָפְרׁשָ ּוַמאן ְדַאְפִריׁש לֹון, ּ ֵניָנן, ּ יב, ָהא ּתָ , ִּדְכּתִ
ַּמְפִריד ַאלוף )משלי טז( יב, ּ ַּמהו ִדְכּתִ ן ֲאִחיֶמֶלך )שמואל א כג( ,ּ ְברֹוַח ֶאְבָיָתר ּבֶ ְ ַוְיִהי ּבִ

ָידֹוֶּאל ָדִוד ְקִעיָלה ֵאפֹוד ָיַר ן ָלא ָקָאַמר, ד ּבְ ְּוִאלו ֹחׁשֶ ּ.  

ַּוַדאי ָהִכי הוא, ָּאַמר ֵליה יב, ּ ל ַמה ְדהוא ָחׁשִ ּּכָ ל , ִּאיהו ָטִמיר ְוָגִניז, ּ ר ּכָ ְוָלא ִאְדּכַ
ך ד. ְּכַ ֵאי ֵאפֹוד ּבַ ַגְווָנא ָדא נֹוׂשְ יר, ּּכְ ְלָייא ַיּתִ ִאְתּגַ ַּמה ְדִאיהו ּבְ ר, ּ ִגין, ִּאיהו ַאְדּכַ  ּבְ

ְגִניזו וְטִמירו י ַמה ְדִאיהו ּבִ ּסֵ ְּדִיְתּכַ ּ ּ ּ ּ יר. ּ ְלָייא ַיּתִ ִאְתּגַ ר ַמה ְדִאיהו ּבְ ְּוַעל ָדא ַאְדּכַ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכָ ְטִמירו וְגִניזו, ּ ָמא ִעָלָאה ִאיהו ָרָזא ּבִ ּׁשְ ּ ּ ּ ָמא ְדִאיהו , ּ ׁשְ ר ֶאָלא ּבִ ְּוָלא ַאְדּכַ ּ ּ
ְלָייא ִאְתּגַ ר. ּבְ ְלָייא. ְוָדא ַאְגִניז, ָּדא ַאְדּכַ ִאְתּגַ ירו, ָּדא ּבְ ְסּתִ ְלָייא , ְּוָדא ּבִ ְּוָכל ַמה ְדִאְתּגַ

ר ְלָעְלִמין ָמא ְדָגִניז ִאיהו ְידֹוָ. ִּאיהו ַאְדּכַ ּׁשְ ְלָייא ִאיהו ֲאֹדָנ, ד''ּ ִאְתּגַ ָמא ְדִאיהו ּבְ ּׁשְ ּ , י''ּ
ַאְתָוון ְטִמיִרין ְּוַעל ָדא ִאְכּתוב ּבְ ַאְתָוון ִאֵליןְוִאְקֵרי, ּ ָדא, ּ ּבְ י ָדא ּבְ ּסֵ ְלֶמהֵוי ְיָקָרא , ְּוִאְתּכַ

ּ אֹוְרֵחי ְדאֹוַרְייָתא ָהִכי הוא)א''ט ע''צ(ְּדָכל . ִּעָלָאה ָטִמיר ְוָגִניז ְלָעְלִמין ְלָייא , ּ ִאְתּגַ
ין ְדָעְלָמא ֵדין. ּוְסִתיָמא ְּוָכל ִמִלין ְדָעְלָמא ּבֵ ּ ּ ּוֵבין ְדָעְלָמא ִדְל, ּ ּ ְלהו ִאיהו ָטִמיר , ֵּעיָלאּ ּּכֻ ּ ּ
  .ְוַגְלָיא

ר ְלִמי ָהָרָעה ַהזֹאת ָלנו ְוגֹו)יונה א(, ָּפַתח ְוָאַמר ֲאׁשֶ יָדה ָנא ָלנו ּבַ ּ ַויֹאְמרו ֵאָליו ַהּגִ ּ ּּ ּ' .
יה ָלא ּבֵ ּכְ ִאילו, ַּהאי ְקָרא ִאית ְלִאְסּתַ ָרָזא ְדָחְכְמָתא ׁשָ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּ ּ יָד. ּ יב ַהּגִ ּה ָנא ָלנו ִּדְכּתִ

ר ְלִמי ֲאׁשֶ ר, ּבַ ֲאׁשֶ ִאילו, ּבַ ָּרָזא ְדָחְכְמָתא ׁשָ ְלָייא. ּ ִאְתּגַ ִאילו ָרָזא ְדִאיהו ּבְ ָּהָכא ׁשָ ּ ּ ,
ְּלִמְנַדע ִאי ִמַזְרָעא ְדיֹוֵסף ָקֲאֵתי יָון ְדָחָמא ֲארֹוָנא ִדיֵליה, ּּ א ּכֵ ְּדַיּמָ ּ ּ ַקע, ּ ַוֲהָוה , ִּמַיד ִאְתּבְ

א ּתָ ׁשְ יב ִּד, ַיּבֶ ּ ַהָים ָרָאה ַוָינֹוס)תהלים קיד(ְכּתִ יה , ַּהָים ָרָאה, ּ יב ּבֵ ַּההוא ִדְכּתִ ּ בראשית (ּ

ּ ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחוָצה)לט ִּמַיד ַהַיְרֵדן ִיּסֹוב ְלָאחֹור. ּ ּ ּ.  

ר ֲאׁשֶ ִאילו ֵליה ּבַ ְּוַעל ָדא ׁשָ ּ יֹוֵסף, ּ יה ּבְ יב ּבֵ ִּדְכּתִ ר ַאּתְ ִא)בראשית לט(, ּ ֲאׁשֶ ּתֹו ּבַ ִאי . ׁשְ
א ִמיָנן, ֵּמַההוא ַזְרָעא ָקא ָאִתית ּתֹוק ַיּמָ ַּצֵלי ְדִיׁשְ ְּוִאי ִמַזְרָעא ְדַיֲעֹקב ָקא , ְלִמי. ּ ּ

יה, ָאִתית יב ּבֵ ִּדְכּתִ ה ְוָאָנה ֵתֵלך)בראשית לב(, ּ ין, ְ ְלִמי ַאּתָ ְּוִאיּנון ֲהוֹו ַמְלֲאִכין ַקִדיׁשִ ּ ,
ִליחוֵתיה ׁשְ ַדר ּבִ ְּדׁשָ ּ ִזיב ֵמַההוא ָעאקוְו, ּ ּתְ ִּאׁשְ ְַצֵלי ְלָמָרך. ּ ֵדר ַמְלֲאֵכיה, ּ ִזיב , ִּויׁשַ ּתְ ְוִנׁשְ

ֵּמַההוא ָעאקו ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1633דף [ -ּ

ך, ְוִאי ָלאו ַלאְכּתְ ָכל יֹוָמא, ַָמה ּמְ ְדלוָתך ּבְ ּתַ ָמה ִאׁשְ ְּבְ ֹבא. ּ ַּמאן ִאיּנון , ּוֵמַאִין ּתָ
אִּאי ִהיא ַאְרָעא ְדִאְת, ָָמה ַאְרֶצך. ְֲאָבֲהָתך ׁשָ ה. ַחְזָייא ְלִאְתַעּנְ ִאי , ְּוִאי ִמֶזה ַעם ָאּתָ

ְבָעה ַעְמִמין, ּהוא ֲעָמֵלק א, אֹו ַחד ִמּשִׁ ׁשָ ְּדִאְתָחזון ְלִאְתַעּנְ ְדָקא . ּ ִאילו ֵליה ּכְ ּּכָֹלא ׁשָ ּ ּ
  .ֵיאֹות

ֵּמַההוא ַזְרָעא ְדַאְבָרָהם ָה, ַּויֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִעְבִרי ָאֹנִכי, ַמה ָאִתיב לֹון , ִעְבִריּ
ָעְלָמא ָכל יֹוָמא ּבְ ָמא ְדָמאֵריה ּבְ ְּדַאְקִדיׁש ׁשְ ּ ּ ַמִים ֲאִני ָיֵרא ְוגֹו' ְוֶאת ְיָי. ּ ', ֱאלֵהי ַהּשָׁ

יה ְסָיא ְלִמְנַדע ּבֵ ְלָיא וְבִאְתּכַ ִאְתּגַ ִאילו ֵליה ֶאָלא ִמָלה ּבְ ִּאיּנון ָלא ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ְּוִאיהו ָאִתיב לֹון . ּ
ְלָי ִאְתּגַ   .אּּכָֹלא ּבְ

דֹוָלה ים ִיְרָאה ּגְ ִתיב ַוִייְראו ָהֲאָנׁשִ ַּמה ּכְ ִריך הוא, ּ א ּבְ ָמא ְדקוְדׁשָ ְמעו ׁשְ יָון ְדׁשַ ּּכֵ ּ ּ ְּ ,
ִּמַיד ָדִחילו ּ א, ּ ַיּמָ ִריך הוא ּבְ א ּבְ ין וְגבוָראן ְדָעַבד קוְדׁשָ ִגין ְדֻכְלהו ֲהוֹו ַיְדִעין ִנּסִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ,

ִריך הואְּוֵכיָון ְדָאַמר לֹון ׁשְ א ּבְ ָּמא ְדקוְדׁשָ ּ יה ְדִחילו ַסִגיא, ְּ ִּמַיד ָדִחילו ַקּמֵ ּ ּ ּ ּ ּ.  

ִריך הוא, ּּתו ָאַמר לֹון א ּבְ ֵמי קוְדׁשָ ְּדִאיהו ָעַרק ִמּקָ ּ ּ ְּוַעל ָדא ָאְמרו ֵליה. ְּ ּ ַּמה ֹזאת , ּ
יָת יה, ָעׂשִ ּמֵ ְּדַאְנּתְ ַעְרַקת ִמּקַ יָת ְדַאְנּתְ ּוְבִגין. ְּוָלא ַעְבַדת ִפּקֹודֹוי, ּ ך ַמה זֹאת ָעׂשִ ּ ּכַ ּ ְ

ְָעַבְרּתָ ַעל ִפּקוֵדי ְדָמאָרך ּ ּ ּ.  

  ]א''א ע''דף רל -' בזוהר חלק [

ָיירו ְלָבַתר, ְוָתא ֲחֵזי ל ִאֵלין ִאְתּגַ ּּכָ ּ ִריך , ּ א ּבְ ין וְגבוָרן ְדָעַבד ֵליה קוְדׁשָ ד ָחמו ִנּסִ ְּכַ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
א ַיּמָ ְּוֻכְלהו ָח. ּהוא ְליֹוָנה ּבְ אּ ַיּמָ ד ָנַפל ּבְ ּמו ֵליה ּכַ ְּוַההוא נוָנא ְדָסִליק  )א''א ע''דף רל(, ּ ּ ּ
ְייהו ּוָבַלע ֵליה ָקּמַ ּ א ְלֵעיֵניהֹון ְדֹכָלא. ּ ְּוַכד ָאָתא ַההוא נוָנא ַרּבָ ּ ּ א, ּ ּתָ ׁשְ ּוָפַלט ֵליה ְלַיּבֶ ּ ,

ְלהו יה ְוִאְתַגְיירו ּכֻ ָּאתו ְלַגּבֵ ּ ּ ּּ ְוא ַחְסָדם )נה ביו(, ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב. ּ ִרים ַהְבֵלי ׁשָ ּמְ ּ ְמׁשַ
  .ַּיֲעזֹובו

ֵרי ֶצֶדק, ְוָתא ֲחֵזי ְלהו ִאֵלין ֲהוֹו ּגֵ ּּכֻ אֹוַרְייָתא, ּּ מו ּבְ יִמין ִעָלִאין, ְּוִאְתַחּכָ ַּוֲהוו ַחּכִ ִגין , ּ ּבְ
הו ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבְ א ּבְ ְּדָהא קוְדׁשָ ּ ּ ּוְבָכל ִאיּנון ְדִמְקְרֵבי ְל, ְּ ּ יהּ ֵמיה , ַּגּבֵ ין ׁשְ ּוְמַקְדׁשִ ּ ּ

ְלָיא ִאְתּגַ ֵמיה ּבְ ְלָיא ְדַכד ִאְתַקָדׁש ׁשְ ִאְתּגַ ּּבְ ּ ָיא, ּ ּסְ ֵמיה ְדִאְתּכַ ּׁשְ ִליק ַעל ּכוְרֵסי , ּ ִּאְסּתְ
יב, ְּיָקֵריה ָרֵאל)ויקרא כב(, ִּדְכּתִ ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ י ּבְ ּתִ ְ ְוִנְקַדׁשְ  )שמות לט( )תא חזי מה כתיב(. ּ

ֵכֶלתַו ְפִתיל ּתְ עֹות ָהֵאפֹוד ּבִ עֹוָתיו ֶאל ַטּבְ ן ִמַטּבְ סו ֶאת ַהֹחׁשֶ ִּיְרּכְ ּ ֵכֶלת. ּ ְפִתיל ּתְ . ֲאַמאי ּבִ
ַהאי  ֹכָלא)ב''ה ע''רל(ֶּאָלא ְלַאֲחָזָאה ּבְ ר ּבְ ֵכָלא ִאְתָקׁשַ ָרָזא . ּ ּתְ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאיהו ּבְ ּּ

  .ִּעָלָאה

ִתיב ְדָקָאְמָרן, ְואֹוִקיְמָנא, ְוִרּמֹוןַּפֲעמֹון ָזָהב , ַמה ּכְ ָרָזא ִעָלָאה ּכִ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ַמה . ּּ
ִתיב ֹבאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִלְפֵני ְיָי, ּכְ ַמע קֹולֹו ּבְ ִגין ְדִאְצְטִריך . 'ְוִנׁשְ ְּבְ  ָקָלא )ב''ע' בראשית נ(ּ

ַמע ּתְ ִגיֵניה ְד, ְּדִאׁשְ רון ַעל ָעְלָמא ּבְ אן ִיׁשְ ּוִבְרּכָ ּ ּ ְּדִאיהו ְמָבֵרך ּכָֹלא, ַכֲהָנאּ ְ ּ ּוָפַלח ּכָֹלא, ּ ּ .
ִרמֹוָנא ָדא, ִרּמֹון. ָהא אֹוִקיְמָנא, ַּפֲעמֹון ָזָהב ְּדִאְתַמְלָייא ּכְ ְּדִאיהו ִאְתַמְלָייא ִמּכָֹלא, ּּ ּ ּ ,
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1634דף [ -ּ

ֵכ)שמות לט(. ְּוֹכָלא אֹוִקיְמָנא ִליל ּתְ ה אֹוֵרג ּכְ ָהא . ֶלתּ ַוַיַעׂש ֶאת ְמִעיל ָהֵאפֹוד ַמֲעׂשֵ
ן ְוֵאפֹוד ָרָזא ְדֹחׁשֶ ַמר ּבְ ֵכֶלת. ְּוֹכָלא ַחד, ִּאּתְ ִליל ּתְ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ּכְ ְּדָהִכי ִאְתָחֵזי ּכְ ּ ,

ְכָלא ְּדִתְכָלא ִאיהו ָרָזא ִדְנהֹוָרא ְדכוְרְסָייא ּתִ ּ ּ ּ וָרא ִדְנִהירו . ּ ִקּשׁ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ א ''בראשית נ(ּ

ֲחָדאּּכָֹלא, ּ ִחָווָרא)א''ע ְכָלא ְלֵאפֹוָדא ִאיהו.  ּכַ ְּוַעל ָדא ּתִ ּ.  

ְמעֹון י ׁשִ ין ְדַכֲהָנא, ָאַמר ִרּבִ ָּהֵני ָמאִני ִדְלבוׁשִ ּ ָרָזא ִעָלָאה ִאיהו, ּ ְלהו ּבְ ּּכֻ ּּ ְלֶמהֵוי , ּ
א ין ִדְלַתּתָ ְּלבוׁשִ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא, ּ ּּכְ א ֲחֵזי. ּ א , ּתָ ֲהָנא ַרּבָ יָון ְדִמיָכֵאל ּכַ ְוָאֵתי , ִּאיהוּּכֵ
ְטָרא ִדיִמיָנא ְבִריֵאל, ִּמּסִ ּגַ ִתיב ּבְ ִדים)דניאל יב(, ֲאַמאי ּכְ ּ ָהִאיׁש ְלבוׁש ַהּבַ ין , ּ ְּדָהא ְלבוׁשִ ּ

א ִאיהו ֲהָנא, ְּלַכֲהָנא ַרּבָ ּוִמיָכֵאל ִאיהו ּכַ ְטָרא ִדיִמיָנא, ּ , ֶּאָלא ֵמָהָכא. ְּוָאֵתי ִמּסִ
י ִליל ּבִ ָמאָלא ִאְתּכְ ִדירִּדׂשְ ְבִריֵאל , ִמיָנא ּתָ ׁש ּגַ ין ִאֵלין)א''ג ע''רל(ְוִאְתָלּבָ ְלבוׁשִ ּ ּבִ ּ.  

ַהאי ָעְלָמא, ּּתו ִליָחא ּבְ א ׁשְ ְבִריֵאל ִאיהו ִאְתַמּנָ ְּדָהא ּגַ ַהאי , ּ א ּבְ ִליָחא ְדִאְתַמּנָ ְּוָכל ׁשְ
ין ְדַהאי ָעְלָמא, ָעְלָמא ְלבוׁשִ א ּבִ ׁשָ ִּאְצְטִריך ְלִאְתַלּבְ ּ ְמָתאְו, ְ ָרָזא ְדִנׁשְ , ָּהא אֹוִקיְמָנא ּבְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא א ּכְ ְלבוׁשָ ת ּבִ ׁשַ ד ַסְלַקת ְלֵעיָלא ִאְתַלּבְ ּּכַ ּּ ן, ּ ּמָ ִגין ְלֶמֱהֵוי ּתַ ד . ּבְ ְוֵכן ּכַ
א ִמְלֵעיָלא ת ְלַתּתָ ַּנְחּתַ ן, ּ ּמָ ַגְווָנא ְדַההוא ֲאָתר ְדַאְזַלת ּתַ ּּכָֹלא ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ַגְו. ּ ל ּכְ ּוָנא ָדא ּכָ

ַהאי ָעְלָמא ִליחוָתא ּבְ ׁשְ ִליָחן ְדִאְתְמָנן ּבִ ִּאיּנון ׁשְ ּ   . אֹוִקיְמָנא)ב''ט ע''רכ(ְוָהא , ּ

א ֲחֵזי ד ָלִביׁש ֵליה, ְּלַחְפָיא ָעֵליה, ַּהאי ְמִעיָלא ְדֵאפֹוָדא, ְוּתָ ִתיב . ּּכַ  )תהלים קלט(ּכְ
ת ָעַלי ּכַ ׁשֶ ִני ַוּתָ ַּהאי ְקָרא ָהא אוְקמוָה. ֶּפָכהָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ ּ.  

א ֲחֵזי ִריך הוא ְלָאָדם ָהִראׁשֹון, ֲאָבל ּתָ א ּבְ ֲעָתא ְדָבָרא קוְדׁשָ ׁשַ ּּבְ ּ א . ְּ ְּדַכר ְונוְקּבָ ּ
ִריאו ְרַווְייהו ָדא ִעם ָדא ִקׁשוָרא, ִּאְתּבְ ַּוֲהוו ּתַ ּ ּ ּ א ַלֲאחֹוָרא, ּ ּוְדכוָרא ְלָקָמא, ּנוְקּבָ ַעד , ּ

ִריך הואְּדָנַסר  א ּבְ ּלֹון קוְדׁשָ יה ְדָאָדם, ְּוַאְתִקין ָלה, ְּ ְּוָאִעיל ָלה ְלַקּמֵ ּ ָלא , ּ ּכְ ְלִאְסּתַ
ַאְנִפין ַּאְנִפין ּבְ ַאְנִפין, ּ לו ַאְנִפין ּבְ ּכְ ְּוֵכיָון ְדִאְסּתַ ּ ּ ָעְלָמא, ּ י ְרִחימוָתא ּבְ ֵדין ִאְתָסּגֵ , ּּכְ

ָעְלָמא ְדַמת ְדָנאַּמה ְד, ְּואֹוִלידו ּתֹוָלִדין ּבְ   .ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ָּלא ֲהַוות ִמּקַ

ָתא ּוְלָבַתר ְדָחב ָאָדם ְוִאּתְ ה זוֲהָמא, ְּוָאָתא ָנָחׁש ַעל ַחָוה, ּ ְּוָאִטיל ּבָ ּאֹוִליַדת ַחָוה , ּ
ַּוֲהָוה ִדיוְקֵניה, ְלַקִין ּ ִּדיוְקָנא ִדְלֵעיָלא , ּּ ּ ּ א)א''ז ע''קס(ּּ ֵּמָרָזא ְדזוֲהָמא ,  ְוַתּתָ ְּדִסְטָרא ּ

א, ַאֲחָרא ְטָרא ִדְלַתּתָ ּוִמּסִ ְּוַעל ָדא ִאיהו ֲהָוה ַקְדָמָאה. ּ ָעְלָמא, ּ ִגין , ְּדֲעַבד מֹוָתא ּבְ ּבְ
ִרים ְּדִסְטָרא ִדיֵליה ּגָ ּ ִמין ְלַקטוָלא. ּ ִּחְוָיא אֹוְרֵחיה הוא ְלֶמֱהֵוי ּכַ ּ יה , ּ ַּההוא ְדָאֵתי ִמּנֵ ּ ּ
ִתיב ְו, ּאֹוְרֵחיה ָנִקיט ְוָאִזיל ֶדה ַוָיָקם ַקִין ֶאל )בראשית ד(ַּעל ָדא ּכְ ּשָׂ ְהיֹוָתם ּבַ ּ ַוְיִהי ּבִ

ֶּהֶבל ָאִחיו ַוַיַהְרֵגהו   .)ב''א ע''בראשית נ(. ּ

  ]ב''א ע''דף רל -' בזוהר חלק [

ִסְפִרין ַקְדָמִאין ְחָנא ּבְ ּכַ ְּדַכד ָקַטל ֵליה ַקִין ְלֶהֶבל, ַאׁשְ י, ּ יך ֵליה ְנׁשִ ֲּהָוה ָנׁשִ דף (, ִכיןְ

ִחְוָיא )ב''א ע''רל ָמֵתיה, ּכְ ַּעד ְדַאִפיק ִנׁשְ   .ְּוָקַטל ֵליה, ּּ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1635דף [ -ּ

ְּוָכל ִמִלין ָאַהְדרו ִליסֹוָדא ַקְדָמָאה ְּוִאי ָלאו ְדֲהָוה ַקִין ֵמַההוא ִסְטָרא, ּ ַכח , ּ ּתְ ָלא ִאׁשְ
י ָאחוה ָּהִכי ְלַגּבֵ יָון ְדָחָזא ָאָדם ְדִאְתְקִטיל , ְּוַעל ָדא. ּ ּּכֵ ִריך ַקִין, ֶהֶבלּ ַמה , ָאַמר, ְְוִאְתּתְ

אן וְלָהְלָאה ִנין, ֲּאָנא אֹוִליד ִמּכָ ֵתיה ֵמָאה וְתָלִתין ׁשְ ִּאְתְפַרׁש ְמִאּתְ ּ ְּורוִחין נוְקֵבי , ּ ּ
יה, ִמְסֲאֵבי ָמן ִמּנֵ ֲּהוֹו ַאְתָיין וִמְתַחּמְ ִדין, ּ ֵני, ַּוֲהָוה אֹוִליד רוִחין ְוׁשֵ ,  ָאָדםְּוִאְקרון ִנְגֵעי ּבְ

  .ְואֹוִקיְמָנא

ִקְנָאה ׁש ּבְ ֵתיה, ְלָבַתר ָקֵני ְוִאְתָלּבָ ִאּתְ ר ּבְ ת, ְּוִאְתַחּבָ יב. ְואֹוִליד ְלׁשֵ  )בראשית ה(, ִּדְכּתִ
ת מֹו ׁשֵ ַצְלמֹו ַוִיְקָרא ֶאת ׁשְ ְדמותֹו ּכְ ַּויֹוֶלד ּבִ ַצְלמֹו. ּּ ְדמותֹו ּכְ ָּדא ִאיהו ּבִ ּ ַּמה ְדָלא ֲהָוה , ּ

ַק ִנין ַקְדָמֵאי, ְדִמיָתאָהִכי ּבְ ִאיּנון ּבְ ְדַמת ְדָנא, ּּבְ ַּדֲהוֹו ִמּקַ ּ.  

ִגין ַקְדִמיָתא, ּבְ יה, ְּדָהא ּבְ רוָתא ַאֲחָרא ֲהַוות ְלַגּבֵ ִּאְתַחּבְ ְּואוְקמוָה, ּ ַּעד ְדָאַתת ַחָוה, ּ ּ ,
יה ְדָאָדם ִריך הוא ְלַגּבֵ א ּבְ ְּוַאְתִקין ָלה קוְדׁשָ ּ ּ ּ רו ַא, ְּ ַאְנִפיןְּוִאְתַחּבָ ְּנִפין ּבְ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ה)בראשית ב( ֵרא ִאּשָׁ ָתא,  ְלֹזאת ִיּקָ ְוָהא . ֲאָבל ַאֲחָרא ָלא ִאְקֵרי ָהִכי, ָּדא ִאיִהי ִאּתְ
ּאוְקמוָה ך. ּ ְוְבִגין ּכַ ִריאו, ּ ֲחָדא ִאְתּבְ ְּדָאָדם ְוַחָוה ּכַ ּ ִתיב , ּ ָרָאם )בראשית ה(ּכְ ּ ָזָכר וְנֵקָבה ּבְ

ֲחָדא ֲהוֹו, ְְיָבֶרך אֹוָתםַו ְרַווְייהו ּכַ ִתיב. ּּתַ ִני, ְּוַעל ָדא ּכְ   .ָאחֹור ָוֶקֶדם ַצְרּתָ

א ֲחֵזי ן, ּתָ הו, ָאחֹור ָוֶקֶדם ֲהוֹו, ֵאפֹוד ְוֹחׁשֶ ׁש ּבְ ֲהָנא ִאְתְלּבַ ִדיוְקָנא , ְּוַכד ּכַ ֲּהָוה ָדֵמי ּבְ ּּ
ַמר. ִּעָלָאה ִּדְכֵדין ַאְנפֹוי ְנ, ְוָהא ִאּתְ ְלִטין, ִהיִריןּ ְּוַסְלִקין ְלֵעיָלא ְמַנֲהָרן, ְוַאְתָוון ּבַ ּוְכֵדין , ּ

  .ֲּהָוה ָיַדע ִמָלה

ך ְוְבִגין ּכַ ָנא, ּ ּקוָנא ְדחֹוׁשְ ּּתִ ְּוִתּקוָנא ְדֵאפֹוָדא, ּ ָרן, ּ ֲחָדא ִמְתַקּשְׁ ב . ּכַ ְוַאף ַעל ּגַ
ִתּקוָנא ְדָדא ְּדִתּקוָנא ְדָדא ָלאו ִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ָרָזא ֲחָדאְוֹכ, ּ ָדא. ָּלא ּבְ וָרא ְדָדא ּבְ ִּקּשׁ ּ ,

ֵאפֹוָדא ָנא ּבְ ע ִעְזָקן, ְלִאְתַאֲחָדא חֹוׁשְ ַאְרּבַ ַהאי ֲאָתר, ּבְ רו ּבְ ְּדִאְתְקׁשָ . ּוְבַהאי ֲאָתר, ּ
ְּוִאיּנון ָרָזא ְדִאיּנון ְרִתיִכין ּ א, ּ ַהאי ִסְטָרא ִדְלַתּתָ ָרן ּבְ ְּדִמְתַקּשְׁ ְּלִאיּנון ִדְלֵע, ּ ְּוֹכָלא , ּיָלאּ
ָרָזא ְדאֹוַפִנין ְוַחיֹות ִּאיהו ּבְ ּ ּ.  

ִתיב ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּכְ ָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהּשָׁ ית ּבָ ֵראׁשִ ְּואוְקמוָה. ּבְ ַגְווָנא , ּ ְּדָהא ּכָֹלא ּכְ ּ
ָנא ּכְ ָאה, ָּדא ִאְתָעִביד ַמׁשְ ּתָ ַגְווָנא ְדָעְלָמא ּתַ ַגְווָנא ְדָעְלָמא, ּּכְ ְוָכל , ּ ִעָלָאהֲּעַבד ּכְ

ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ּעֹוָבדֹוי ְדָעַבד ּכְ ּ ָנא. ּ ּכְ עֹוָבָדא וְכַגְווָנא , ָהִכי ָנֵמי ַמׁשְ ל עֹוָבדֹוי ִאיּנון ּכְ ּּכָ ּ
א ואוקמוה כגוונא דא אתעביד משכנא וכל עובדוי דעבד בהאי ''ס(. )עלאה(ְּדָעְלָמא 

ובדוי אינון כגוונא דלעילא והכי נמי משכנא כל ע. עלמא כגוונא דלעילא עבד
  )כגוונא דעלמא תתאה וכגוונא דעלמא עילאה

ָנא ּכְ ל עֹוָבִדין ְדַמׁשְ ְּוָרָזא ָדא ּכָ א, ּ ְלהו עֹוָבִדין ְוִתּקוִנין ִדְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּּכֻ ּּ ּ ִגין , ּ ּבְ
ָעְלָמא א ּבְ ִכיְנּתָ ָרָאה ׁשְ ִדיוִרין ִעָלִאין, ְלַאׁשְ ּּבְ ִא, ּ ּתָ ּוְבִדיוִרין ּתַ ַגְווָנא ָדא. יןּ ן ֵעֶדן , ּּכְ ּגַ

א ַגְווָנא ִעָלָאה, ְלַתּתָ ִּאיהו ּכְ ָאה. ּ ּתָ ל ִציוִרין, ּוְכַגְווָנא ּתַ ּּכָ ְלהו , ּ ְּוָכל ִדיוְקִנין ְדָעְלָמא ּכֻ ּ ּ ּּ
ן ּמָ ָנא, ְּוַעל ָדא. ּתַ ּכְ ַמִים ְוֶאֶרץ)א''כ ע''ר(ַוֲעִביַדת , ֲעִביַדת ַמׁשְ ָרָזא,  ׁשָ ְלהו ּבְ ּּכֻ   . ֲחָדאּ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1636דף [ -ּ

ִתיב  או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה ְוגֹו)ישעיה מ(ּכְ ּ ׂשְ ּ ּ ַּהאי ְקָרא אוְקמוָה. 'ּ ּ ,
א ֲחֵזי ר ָנׁש ֵעינֹוי ְלֵעיָלא, ֲאָבל ּתָ ל ּבַ ּכַ ִגין ְדִיְסּתָ ְּוִכי ּבְ ָיִכיל , ְּוָזִקיף לֹון ְלֵעיָלא, ּ

ָמה ְדָלא ָלא ּבְ ּכְ ְּלִמְנַדע וְלִאְסּתַ ּ ָרׁשו ְלִמְנַדע וְלֶמחֵמיּ ּ ִאּתְ ּ ּ.  

או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם ֶּאָלא ׂשְ ִריך , ּ א ּבְ עֹוָבדֹוי ְדקוְדׁשָ ָלא וְלִמְנַדע ּבְ ּכְ ְַמאן ְדָבֵעי ְלִאְסּתַ ּ ּ ּ ּ
ָמה ַחָייִלין, ִּיְזקֹוף ֵעינֹוי ְלֵעיָלא, ּהוא ְרָיין, ְּוֶיְחֵמי ּכַ ה ַמׁשִ ְנָיין ָדא, ְוַכּמָ  ִמן ּעֹוָבִדין ְמׁשַ
ַּרְבְרִבין ִאֵלין ֵמִאֵלין, ָּדא ֲאלון ְוֵתיְמרון. ּ חמון ְוִתׁשְ ּוְכֵדין ּתֶ ּ ּ ָרא . ַּמאן ָבָרא ִאֵלין, ּ ִמי ּבָ

ְּדהוא ֲאָתר ְדַקְייָמא ָמרֹום ְוָגִניז ְוָסִתים ְוָלא . ָּבָרא ֵאֶלה, ָּהא אֹוִקיְמָנא ָרָזא ְדִמי, ֵּאֶלה ּ ּ ּ
ֵאָלה)ב''ח ע''קס, א''ב ע''צ(, ְיִדיַע ִדיר ִלׁשְ ְלָייא ְלַההוא ֲאָתר, ּ ְוַקְייָמא ּתָ ִגין ְדָלא ִאְתּגַ ּּבְ ּ .

  )א''ע' בראשית ב(
  ]א''ב ע''דף רל -' בזוהר חלק [

ִמְסָפר ְצָבָאם ִגין ְדַההוא ֲאָתר ְדִאיהו ָטִמיר ְוָגִניז. ַמאי ַהּמֹוִציא, ַּהּמֹוִציא ּבְ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ִּאיהו ַאִפיק ּכָֹל ּ ֹוָפר, אּ ָרָזא ְדקֹול ְדָנִפיק ִמּשׁ ּּבְ ִּאיהו ִמְסָפר ְדָכל ֵחיִלין , ְּוַההוא קֹול. ּ ּּ

ָנא ְדֹכָלא, ִּעָלִאין ּבָ ְּוחוׁשְ ּ ַכח ָרָזא ִדְמֵהיְמנוָתא ִעָלָאה. ּ ּתְ ן ִאׁשְ ּמָ ּוִמּתַ ּ ּ ָכל ִאיּנון ִסְטִרין , ּ ּּבְ
ין, ִּעָלִאין ַּעד ְדַנְגִדין ַדְרּגִ ּ אְוִאְתַמּשְׁ, ּ ָמה , ָכאן ְלַתּתָ אן ּכַ ְייהו)מ''ק(ְּוִאְתָפְרׁשָ , ּ ֵחיִלין ְלִזּנַ

ָנא ּבָ חוׁשְ ְּוֻכְלהו ַקְייָמן ּבְ ּ ָמא, ּ ׁשְ ָּדא ִסְטָרא ִדיִמיָנא, ֵמרֹוב אֹוִנים. ְּוִאְקרון ּבִ יץ ּכַֹח. ּ , ְוַאּמִ
ָמאָלא ָּדא ִסְטָרא ִדׂשְ ִּסְטִרין ְדַנְגִדין, ִּאיׁש לא ֶנְעָדר. ּ ֵרין ֲעָבִריןּ  )א''ב ע''דף רל(.  ִמּתְ

או ָמרֹום ֵעיֵניֶכם וְראו ִמי ָבָרא ֵאֶלה ָּדָבר ַאֵחר ׂשְ ּ ּ ּ ָנא, ּ ּכְ ַקם ַמׁשְ ד ִאּתְ ַוֲהָוה . ַהאי ְקָרא ּכַ
ן ּקַ ָנא, ִאְתּתָ ּכְ ל ַמאן ְדָחֵמי ֵליה ְלַמׁשְ ּּכָ א, ּ יה ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ל ּבֵ ּכַ ִּאְסּתָ ּיה ְּוֹכָלא ָחֵמי ּבֵ, ּ

ָנא ּכְ ַמׁשְ ָאה. ּבְ ִגין ְדָכל עֹוָבִדין ְדָעְלָמא ִעָלָאה ְוַתּתָ ּּבְ ּ ָנא, ּ ּכְ ַמׁשְ יה ּבְ ָקנו ּבֵ ְלהו ִאְתּתָ ּּכֻ ּ ּ ּ ,
ָנא, ְוָהא אֹוִקיְמָנא ּכְ ַמׁשְ ל ַמאן ְדָחֵמי ִאיּנון ְקָרִסים ּבְ ּּכָ הו, ּ ל ּבְ ּכַ ל , ְּוִאְסּתָ ּכַ ֲהָוה ִמְסּתָ
ְנִהירו ִדְלהֹון ּּבִ ְנִהירו , ּ ּ ְדּכָֹכַבָיא)א''ט ע''רכ(ּּבִ ְרִקיָעא, ּ ִגין ְדָהִכי ַקְייָמן ּכָֹכַבָיא ּבִ   .ּּבְ

ּ ַהְללוָיה ַהְללו ֶאת ְיָי)תהלים קמח(, ָּפַתח ְוָאַמר ּ ַמִים ְוגֹו' ּ א ', ִמן ַהּשָׁ ְחּתָ ּבַ א ֲחֵזי ּתוׁשְ ּּתָ
ָּדא ָאַמר ָדִוד א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ָּלֳקֵבל ָרָזא ִדׁשְ א ְדֹכָלא, ּ ְחּתָ ּבַ ָלָלא ְדתוׁשְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ ּ ֵרין . ּ ּתְ
ָחן ִאיּנון ּבְ ּּתוׁשְ א ִעָלָאה, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ַגְווָנא ְדָרָזא ִדׁשְ ּּכְ ּ ּ א , ּ ְחּתָ ּבַ ָלָלא ְדתוׁשְ ְּדִאיהו ּכְ ּ ּ ּ

ְּדֹכָלא ְתָרָאה, ָּדא: ְּוִאיּנון. ּ א ּבַ ְחּתָ ּבַ ָלָלא ְדתו, ְּותוׁשְ ְּדִאיִהי ּכְ ּ א ְדֹכָלאּ ְחּתָ ּבַ ּׁשְ יב, ּ , ִּדְכּתִ
ָקְדׁשֹו ְוגֹו)תהלים קנ( ּ ַהְללוָיה ַהְללו ֵאל ּבְ ּ ר ִמיִנים, ֲּאָבל ָדא ֲהָוה. 'ּ ְּוָדא הוא . ַעל ֶעׂשֶ

ַבע א, ַעל ׁשֶ ָמא ַקִדיׁשָ ׁשְ ְּוֹכָלא ָרָזא ֲחָדא ּבִ ּ.  

ַּהְללוָיה ַהְללו ֶאת ְיָי ּ ַמִים' ּ ירו, ִמן ַהּשָׁ ִּאיהו ׁשֵ אּ ָטא ְלַתּתָ ית ִסְטִרין ְלִאְתַפׁשְ ָּתא ְדׁשִ ּ ,
ֵאָלה ְּדָדא ִאיהו ָרָזא ְדַקְייָמא ִלׁשְ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר, ּ ַאל ָנא ְלָיִמים )דברים ד(, ּכְ י ׁשְ  ּכִ

ר ָהיו ְלָפֶניך ְוגֹו ִָראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ ֵאָלה', ּ ָרא ְו, ַּעד ָהָכא ִאית ְרׁשו ִלׁשְ ר ּבָ ', גֹוִּמן ַהיֹום ֲאׁשֶ
אן וְלָהְלָאה ַמִים ִמּכָ ֵאָלא, ְּוַעד ְקֵצה ַהּשָׁ ִגין ְדִאיהו ֲאָתר ָטִמיר ְוָגִניז, ָּלאו ַקְייָמא ִלׁשְ ּּבְ ּ.  
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1637דף [ -ּ

ְּוַעל ָדא ַהְללו ֶאת ְיָי ְמרֹוִמים' ּ ַמִים ַהְללוהו ּבַ ִּמן ַהּשָׁ ֵרין ִסְטִרין, ּ דאינון רומא (, ִּאֵלין ּתְ

ָמאָל)דשירותא א. אּ ְיִמיָנא וׂשְ ְלהו ַאֲחָרִנין ְלַתּתָ ָטאן ּכֻ ּוֵמָהָכא ִאְתַפּשְׁ ּּ ין , ּ ָרָזא ְדַדְרּגִ ּּבְ
ְדָקא ֵיאֹות ְקָנא ּכְ ַּהְללוהו . ְלִאְתּתַ ֵרין ַקָייִמין ְדַקְייֵמי ,  ָכל ַמְלָאָכיו)א''ו ע''קס(ּ ִּאֵלין ּתְ ּ

חֹות ּגוָפא ָען ּגוָפא ָעַלְייהו, ּּתְ ְּלִמׁשְ ּ.  

א ֲחֵזי ָען ָעַלְייהוִאיּנ, ּתָ ּתְ ּון ַקָייִמין ְדגוָפא ִאׁשְ ּ ּ ָרָזא ְדַמְלָאִכין, ּ ִגין , ַּקְייֵמי ָהָכא ּבְ ּבְ
ִליָחן ְּדַיְרִכין ִאיּנון ׁשְ ּוֵמָרָזא ָדא, ְלֵמיָזל ֵמֲאָתר ְלֲאָתר, ּ ָּנְפִקין ִאיּנון ְדִאְקרון ַמְלֲאִכין, ּ ּ ּ ,

ִליחוָת ׁשְ ִליָחן ְלֵמַהך ּבִ ְּדִאיּנון ׁשְ ּ   .ֵמֲאָתר ַלֲאָתר, ּא ְדָמאֵריהֹוןְּ

ל ְצָבָאיו ַּהְללוהו ּכָ ין ִעָלִאין, ּ ל ֵחיִלין ַקִדיׁשִ יה ּכָ ָּדא ִאיהו ֲאָתר ְדַנְפֵקי ִמּנֵ ּ ּ ּ ּ ָרָזא , ּ
א ְּדָאת ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ָוון, ּּ ַאר ִרּבְ ָכל ׁשְ ים ּבְ ְדָקא ַאָמָרן, ְּוִאיהו ָרׁשִ יב, ּכַ  )ישעיה מח(, ִּדְכּתִ

מֹו' ְיָי ַאר ֵחיִלין ְוִרְבָוון, ְצָבאֹות ׁשְ ָכל ׁשְ ֶמׁש ְוָיֵרַח. ּאֹות ִאיהו ּבְ ַּהְללוהו ׁשֶ יה ַקְייָמא , ּ ּּבֵ ּ
א ְלַאְנָהָרא, ָּרָזא ָדא ְמׁשָ ּוֵביה ַקְייִמין ּכָֹכַבָייא ִעָלִאין ְדַנֲהִרין, ְּוִאיהו ׁשִ ּ ּוַמָזֵלי, ּּ ְוָהא , ּ
רֹוִמים, ּ ְלֵעיָלאְּלָבַתר ַאְהָדר. אֹוִקיְמָנא רוָמא ִדּמְ ְּלַההוא ֲאָתר ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ִקיעו , ּ ן ּתְ ְּוַתּמָ

ְּדֹכָלא ָמִים, ּ ֵמי ַהׁשָ ַּהְללוהו ׁשְ ָּלֳקֵבל ִאֵלין ֵאׁש וָבָרד , ִמן ָהָאֶרץ' ְּלָבַתר ַהְללו ֶאת ְיָי. ּ ּ
  .'ְוגֹו
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א ֲחֵזי אִּאיּנון , ּתָ ָכאן ֵמָרָזא ִעָלָאה, ּכָֹכִבים ְלַתּתָ יכו ְדִאְתַמּשְׁ ְמׁשִ ַּקְייִמין ּבִ ּ ִגין , ּ ּבְ
ִדיוְקָנא ִעָלָאה ְּדֹכָלא ַקְייָמא ּבְ ּּ ּּ ל ִאיּנון .  אֹוִקיְמָנא)א''ד ע''בראשית ל(ְוָהא , ּ ך ּכָ ּוְבִגין ּכַ ְּ

ּּכָֹכַבָייא וַמָזֵלי ְלהו ַקְייֵמ, ֵּמרום ְרִקיָעא, ּ ּּכֻ יהּ א ִמּנֵ יה ָעְלָמא ִדְלַתּתָ ּי ְלַאְנָהָגא ּבֵ ּ ן , ּ ּמָ ּוִמּתַ
ין ָטאן ַדְרּגִ ִּאְתַפּשְׁ א, ּ ין ְלִאיּנון ּכָֹכַבָייא ִדְלַתּתָ ַּעד ְדַקְייִמין ַדְרּגִ ּ ּ ְּדֻכְלהו ָלא ַקְייֵמי , ּ ּּ
לום ְרׁשוַתְייהו ּכְ ּּבִ ּ ְרׁש, ְוָהא אֹוִקיְמָנא, ּ ְּוֻכְלהו ַקְייָמאן ּבִ ּ ּוָתא ִדְלֵעיָלאּ ּ ִתיב. ּ , ְּוַעל ָדא ּכְ

ּכֹוָכִבים)ישעיה מז( ַמִים ַהחֹוִזים ּבַ יֻעך הֹוְבֵרי ׁשָ ָ ַיַעְמדו ָנא ְויֹוׁשִ ְרׁשוָתא , ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבִ ּ ּ
ַמר ׁש ְוגֹו)שמות לט(. ְוִאּתְ ְתנֹות ׁשֵ ּ ַוַיֲעׂשו ֶאת ַהּכָ ׁש ְוגֹו' ּ ְצֶנֶפת ׁשֵ   .'ְוֵאת ַהּמִ

י יֹו ית ְיָי)ישעיה ב(, ֵּסי ָפַתחִרּבִ ַאֲחִרית ַהָיִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ֹראׁש ֶהָהִרים ' ּ ְוָהָיה ּבְ ּבְ
ַאֲחִרית ַהָיִמים. 'ְוגֹו ִריך הוא ִלְבָרָתא ְדַיֲעֹקב, ְּוָהָיה ּבְ א ּבְ ד ִיְפקֹוד ָלה קוְדׁשָ ּּכַ ּ ּ ְויֹוִקים , ְּ

א ּבְ, ָּלה ֵמַעְפָרא ְמׁשָ ר ׁשִ ית ְיָי, ִסיֲהָראְוִיְתַחּבָ ֵדין ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ַל ם ', ּכְ ָּדא ְירוׁשָ ּ
ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא, ְּלֵעיָלא ִתּקוָנָהא ְלִאְתַנֲהָרא ּבִ ָנא ּבְ ּקְ ֵהא ִמְתּתַ ִּדּתְ ּ ּ ְּדָכל ְנהֹוָרָהא ָלאו , ּ

ָנא ּקְ ְנהֹוָרא ִדְלֵעיָלא, ִּאיהו ִמְתּתַ ֶּאָלא ּבִ ּוְבַההוא ִזְמָנא. ּּ , ּ ִיְתְנִהיר ָעָלה ְנהֹוָרא ִעָלָאהּ
ְדַמת ְדָנא ה ַדֲהָות ִמּקַ ְבָעה ִמּמַ ַּעל ַחד ׁשִ יב, ּ ָמה ִדְכּתִ ּ ְוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה )ישעיה ל(, ּּכְ

ְבָעַתִים ְוגֹו ה ִיְהֶיה ׁשִ ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ   .'ּכְ

  ]ב''ב ע''דף רל -' בזוהר חלק [
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1638דף [ -ּ

ֹראׁש ֶהָהִרים ֵעי ֵליהּבְ. ּבְ י ֶהָהִרים ִמּבָ ֹראׁש ֶאָלא ְנהֹוָרא ָדא ִדְיֵהא ָלה . ָּראׁשֵ ַּמאי ּבְ ּ ּ ּ
ֹראׁש ֶהָהִרים ִאיהו )ב''ב ע''דף רל( ּוַמאן ִאיהו ֹראׁש ֶהָהִרים. ּּבְ א. ּ ֲהָנא ַרּבָ ְּדִאיהו . ָּדא ּכַ ּ

א ְדֹכָלא ְסָטר ְיִמיָנא. ֹראׁש ֶהָהִרים ֵּריׁשָ ְּוָדא ִאיהו ִדְמַת. ּ ִדירּ ן ְלֵביָתא ּתָ ּוְמָבֵרך ָלה , ּקֵ ְּ

  .ִיְהֶיה ָנכֹון, ְּוַעל ָדא. ְּלַאְנָהָרא ַאְנָפָהא

ן ָלה ה ְיַתּקֵ ּוְבּמָ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא. ּ ין ְדִאיּנון ּכְ ִאיּנון ְלבוׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ָמה ְדאוְקמוָה, ּ ּּכְ ּ ְּוִאיּנון . ּ
ית ָרָזא ְדׁשִ ְלהו ַקְייָמן ּבְ ין ּכֻ ְּלבוׁשִ ּ ַהאי ֹראׁש ֶהָהִרים. ּּ ן ּבְ ּקָ ד ְיֵהא ִמְתּתַ יָתא ּכַ , ְוַהאי ּבֵ

א ֲהָנא ַרּבָ ְּדִאיהו ּכַ ִקיוָמא ִעָלָאה, ּ ָלק ְלֵעיָלא ּבְ ר ְוִאְסּתַ ֵדין ִאְתָקּשַׁ ּּכְ ּ ּּ ְוִיְתְנִהיר ָעְלָמא , ּ
ֵּמַההוא ְנִהירו ִעָלָאה ּ ָבעֹות)כדין(, ּ א ִמּגְ ל ׁשְ, ּ ְוָדא הוא ְוִנּשָׂ ְרָיין ִמּכָ ַּאר ֵחיִלין וַמׁשִ

ל ַהּגֹוִים, ִּעָלִאין ּוְכֵדין ְוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ ּ.  

א ֲחֵזי א ָפִריׂש ְידֹוי, ּתָ ֲעָתא ְדַכֲהָנא ִדְלַתּתָ ׁשַ ּּבְ ּ ֵדין רוָחא ִעָלָאה ַאְנִהיר, ּ ּּכְ , ְוָנִפיק, ּ
ָכאן ְוִאְתַנֲהָר, ְּוָכל ּבוִציִנין ָנֲהִרין ִאֵליןּוְנהֹוִרין ִאְתַמּשְׁ ָרן ִאֵלין ּבְ ּן ְוִאְתַקּשְׁ ַּעד ְדִיְתְנִהירו , ּ ּ

ָרֵאל ַּאְנָפָהא ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ֲהָנא, ּ ְּוֹכָלא ַעל ְיָדא ִדְנהֹוָרא ַקְדָמָאה ְדִאיהו ּכַ ּ ּ ֲהָנא . ּ ְוַכד ּכַ
א ַער ְלֵעיָלא, ַאְתַער ְלַתּתָ ֲהָנא ִאּתְ א. ּּכַ ּוְבעֹוָבִדין ִדְלַתּתָ ָע, ּ ּרוָתא ִדְלֵעיָלאַאְתַער ִאּתְ ּ ּ.  

ית ְיָי ֹראׁש ֶהָהִרים ְוגֹו' ְּוַעל ָדא ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ל ַהּגֹוִים', ּבְ ִגין . ְּוָנֲהרו ֵאָליו ּכָ ּבְ
א ּתָ ין, ְּדַהׁשְ ַאר ַעּמִ ל ׁשְ ְרִקיָעא ָעַלְייהו, ּכָ ּוְבַההוא ִזְמָנא. ִּאית לֹון ְמָמָנן ּבִ , ְיָבֵער לֹון, ּ

וְלָטִניהֹוןְּוַיִפיל לֹון ִריך הוא ִמּשׁ א ּבְ ּ קוְדׁשָ ּ יב, ְּ ַעל ְצָבא '  ִיְפקֹוד ְיָי)ישעיה כד(, ִּדְכּתִ
רֹום ּמָ רֹום ּבַ וְלָטֵניהֹון, ַהּמָ רון ִמּשׁ ְּוֵכיָון ְדֻכְלהו ִיְתַעּבְ ּ ּ ַקף , ּּ ִריך הוא ִיְתּתָ א ּבְ ֵדין קוְדׁשָ ּּכְ ְּ

ְלחֹוֵדיה ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּּבִ ב ְיָי)בישעיה (ּכְ ּגַ יֹום ַההוא'  ְוִנׂשְ ְּלַבדֹו ּבַ ּוְכֵדין ְוָנֲהרו ֵאָליו , ּ ּ
ל ַהּגֹוִים ים ְוָאְמרו ְלכו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיָי, ְּוֲהָדא הוא ִדְכִתיב. ּכָ ים ַרּבִ ְּוָהְלכו ַעּמִ ּ ֶאל ' ּ

ית ֱאלֵהי ַיֲעֹקב ְוגֹו   .'ּבֵ

ְּוֹכָלא ִאיהו ֲעָתא ְדַכֲהָנא, ּ ׁשַ ּיהו ֹראׁש ֶהָהִרים ַיְנִהיר ָלהְּדִא, ּּבְ ָרָזא , ּ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּ
ׁש ָכל ִסְטִרין ְדַיְנִהיר ָלה, ְּדׁשֵ ית ִאיּנון ּבְ ּׁשִ ּ ית ַיְנִהיר ָלה, ּ ָרָזא ְדׁשִ ְּדָהא ּבְ ּ ּ.  

אֹוְרָחא י ְיהוָדה ֲהוֹו ָאְזֵלי ּבְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ י ֶאְלָע, ִּרּבִ ִּעיָדן , ָזרָאַמר ִרּבִ
א ִכיְנּתָ ׁשְ ְִאיהו ְלֵמַהך ּבִ ֵרי ֲעָלן, ּ ׁשְ א ָלא ּתִ ִכיְנּתָ ִגין ִדׁשְ ֶּאָלא ִמּגֹו ִמֵלי ְדאֹוַרְייָתא, ּּבְ ּ ּ .

י ְיהוָדה א, ָּאַמר ִרּבִ ַּמאן ְדִאיהו ִריׁשָ א, ּ ֵריׁשָ ח ּבְ   .ִליְפּתַ

י ֶאְלָעָזר ְוָאַמר י ָצִעיר ָאֹנִכ)תהלים קיט(, ָּפַתח ִרּבִ ָכְחּתִ ָי ְוִנְבֶזה ִפּקוֶדיך ֹלא ׁשָ ּ ָצִעיר . ּ
א, ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה ְרֵמיה, ָּדִוד ַמְלּכָ ח ּגַ ּבַ ְּלִזְמִנין ִאיהו ָקא ְמׁשַ יב, ּ ה )תהלים יח(, ִּדְכּתִ  ְועֹוׂשֶ

יחֹו ְלָדִוד וְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם ן ִיׁשַ)שמואל ב כג(, ּוְכִתיב. ֶּחֶסד ִלְמׁשִ ּי וְנֻאם ּ ְנֻאם ָדִוד ּבֶ
יַח ֱאלֵהי ַיֲעֹקב ֶבר הוַקם ָעל ְמׁשִ ָנא. ַּהּגֶ ְרֵמיה ִמְסּכְ ּוְלִזְמִנין ָעֵבד ּגַ יב, ּ  )תהלים פו(, ִּדְכּתִ

י ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני ּ ֶאֶבן ָמֲאסו )תהלים קיח(ְּוִאיהו ָאַמר . ּוְכִתיב ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה. ּכִ
הַּהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלֹראׁש ִפ   .ּנָ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1639דף [ -ּ

ָלָמא, ֶּאָלא א ִדׁשְ ַדְרּגָ ִזְמָנא ְדֲהָוה ָסִליק ּבְ ּּבְ ִדיָנא ִדְקׁשֹוט, ּ ָלק ּבְ ְּוִאְסּתַ ִליט , ּ ַּוֲהָוה ׁשַ
ְנאֹוי ְרֵמיה, ַעל ׂשָ ח ּגַ ּבַ ָעקו. ֲּהָוה ָקא ְמׁשַ ְרֵמיה ּבְ ּוְבִזְמָנא ְדָחָמא ּגַ ּ ּ ְנאֹוי ָקא ַדֲחִקין , ּ ְּוׁשָ

ֵדין ָמִאיך, ֵּליה ְרֵמיהְּכְ ָנא, ּ ּגַ ְרֵמיה ִמְסּכְ ִגין. ַמאי ַטֲעָמא. ְּזִעיָרא ְלֹכָלא, ַּוֲהָוה ָקֵרי ּגַ , ּבְ
ִליט ְּדָהא ְלִזְמִנין ֲהָוה ׁשַ ְנאֹוי, ּ ָעקו ְדׂשָ ּוְלִזְמִנין ֲהָוה ּבְ ּ ּ.  

ִדיר ִליט ָעַלְייהו ּתָ ל ָדא ִאיהו ׁשַ ְּוִעם ּכָ ּ ְּוָלא ָיִכילו ֵליה, ּּ ִדיר ִאיהו , אְוָדִוד ַמְלּכָ. ּ ּּתָ
ִריך הוא א ּבְ י קוְדׁשָ ְרֵמיה ְלַגּבֵ ִפיל ּגַ ֲּהָוה ׁשָ ּ א , ְּ ְרֵמיה ָקֵמי קוְדׁשָ ְּדָכל ַמאן ְדָמִאיך ּגַ ּ ּ ְּ

ִריך הוא ּּבְ ִּאיהו ָזִקיף ֵליה ַעל ּכָֹלא, ְ ּ ך. ּ ְוְבִגין ּכָ ַהאי , ּ ִריך הוא ּבְ א ּבְ יה קוְדׁשָ ִּאְתְרֵעי ּבֵ ּ ְּ

ָעְלָמא ֵדין. ְּלָמא ְדָאֵתיּוְבָע, ָעְלָמא יב, ּּבְ ּ ְוַגּנֹוִתי ַעל ָהִעיר ַהֹזאת )ישעיה לז(, ִּדְכּתִ
יָעה ְלַמֲעִני וְלַמַען ָדִוד ַעְבִדי ְּלהֹוׁשִ ּ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי. ּ יב, ּ ּ וִבְקׁשו ֶאת ְיָי)הושע ג(, ִּדְכּתִ ּ '

ם וָפֲחדו ֶאל ְיָי ֱּאֹלֵהיֶהם ְוֵאת ָדִוד ַמְלּכָ ּ ַאֲחִרית ַהָיִמים'ּ ּ ְוֶאל טובֹו ּבְ ָּדִוד ִאיהו ֲהָוה . ּ ּ
ַהאי ָעְלָמא א ּבְ א ְלִזְמָנא ְדָאֵתי, ַמְלּכָ ֶּאֶבן ָמֲאסו ַהּבֹוִנים , ְּוַעל ָדא ָאַמר. ְּוָדִוד ְיֵהא ַמְלּכָ
  .ָּהְיָתה ְלֹראׁש ִפָנה

  ]א''ג ע''דף רל -' בזוהר חלק [

א ֲחֵזי ְמׁשָ, ּתָ ֲעָתא ְדׁשִ ׁשַ ּא ְמַהֵדר ַאְנפֹויּּבְ ר ְנהֹוָרָהא , ְוָלא ָנִהיר ְלִסיֲהָרא, ּ ִאְתַעּבָ
ָכל ִסְטִרין,  ְוָלא ְנִהיַרת)לסיהרא( נוָתא ּבְ ִמְסּכְ ֵדין ִאיִהי ּבְ ְּוֵלית ָלה ְנהֹוָרא . ְּוִאְתַקְדָרת, ּּכְ

ַלל א ַאְהָדר ָלֳקְבָלה. ּכְ ְמׁשָ ְּוַכד ׁשִ ֵדין ִאְת, ְּוַאְנִהיר ָלה, ּ ָטת , ְּנִהיַרת ַאְנָפָהאּכְ ְוִאְתַקּשְׁ
יה י ְדכוָרא, ְּלַגּבֵ ַטת ְלַגּבֵ א ְדִאְתַקּשְׁ נוְקּבָ ּּכְ ּ ּ ְלָטא , ּ ׁשוְלָטנו  )א''ג ע''דף רל(ּוְכֵדין ִאיִהי ׁשַ ּּבְ ּ

ָעְלָמא   .ּבְ

ְרֵמיה, ְּוַעל ָדא ָּדִוד ֲהָוה ְמַעֵטר ּגַ ּ ׁש, ּ ְווָנא ַמּמָ ַההוא ּגַ ָנאְלִזְמִנין ִאי. ּּבְ , ּהו ִמְסּכְ
ירו ְדֹכָלא ַעּתִ עוְתָרא ּבְ ּוְלִזְמִנין ִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ך ֲהָוה ָאַמר, ּ ְוְבִגין ּכָ ְוִעם . ָצִעיר ָאֹנִכי ְוִנְבֶזה, ּ

ל ָדא י, ּּכָ ָכְחּתִ ִָפּקוֶדיך ֹלא ׁשָ ּ ַגְווָנא ָדא. ּ ֵעיָניו, ּּכְ ר ָנׁש ְלֶמֱהֵוי ִנְבֶזה ּבְ , ִּאית ֵליה ְלּבַ
ֹכָלא)ומה אי דוד מלכא כך כל שכן בר נש אחרא דאית ליהא ונבזה ''ס( ְרָמה ּבְ ְפָלא ּגַ ּ ְלַאׁשְ ּ ּ ,

יה ִריך הוא ִאְתְרֵעי ּבֵ א ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ִאיהו ָמאָנא ְדקוְדׁשָ ּ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּ יב, ּ  )ישעיה נז(, ִּדְכּתִ
ַפל רוַח א וׁשְ ְּוֶאת ַדּכָ ּ א. ּ ֵריׁשָ ח ּבְ א ֲאָנא ֶאְפּתַ ּתָ   .ַהׁשְ

ת וְפִתיל )יחזקאל מ(, ָּפַתח ְוָאַמר ַמְרֵאה ְנֹחׁשֶ ה ִאיׁש ַמְרֵאהו ּכְ ה ְוִהּנֵ ּמָ ּ ַוָיֵבא אֹוִתי ׁשָ ּ ּ
ַער ׁשָ ָדה ְוהוא עֹוֵמד ּבַ ָידֹו וְקֵנה ַהּמִ ים ּבְ ּתִ ִּפׁשְ ּ ּ ַההוא ֵחיזו , ַּהאי ָחָמא ֵליה ְיֶחְזֵקאל. ּ ּּבְ ּ

ִּדְנבוָאה יןְּדִא, ְּוַהאי ִאיהו ִאיׁש, ּ ִאיּנון ְלבוׁשִ ִליָחא ּבְ ּיהו ׁשְ ּ ּ.  

ִדים, ְּוָהָכא ָלא ָאַמר ֶאָלא ִאיׁש ְּוָלא ָאַמר ִאיׁש ְלבוׁש ַהּבַ ֲעָתא ְדָעִביד , ֶּאָלא. ּ ׁשַ ּּבְ
ד ִדיָנא ִליחוָתא ְלֶמְעּבַ ּׁשְ ִדים, ּאֹו ְלַאֲחָזָאה ִדיָנא, ּ ִּאְקֵרי ְלבוׁש ַהּבַ ֲעָתא ְדָלא ָאֵתי . ּ ּוְבׁשַ ּ

י ְלַגְווָנא ַאֲחָרא, יְלָהִכ ּנֵ ּתַ ִליחוָתא, ִאׁשְ פום ׁשְ ּּכְ ין, ּ ִאיּנון ְלבוׁשִ ֵני ֵחיזו ִדיֵליה ּבְ ָּהִכי ׁשָ ּ ּ ּ ּ ,
ין ין ִלְלבוׁשִ ֵני ִמְלבוׁשִ ּתָ ְּוִאׁשְ ָמאָלא, ּ ְסָטר ׂשְ ִדיר ּבִ ִגין ְדִאיהו ּתָ ּּבְ ְווִנין ִאיּנון , ּ ה ּגַ ְּוַכּמָ

הו ְּדִאְתָלַבׁש ּבְ ְטֵריהְוָכל, ּ ּ ִאיּנון ְדַאְתָיין ִמּסִ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1640דף [ -ּ

ת ַמְרֵאה ְנֹחׁשֶ א ְדִאיּנון , ַּמְרֵאהו ּכְ ַההוא ְלבוׁשָ ׁש ּבְ ָּהָכא ִאְתָלּבַ ּ ּ , א''ט ע''קל, א''ס ע''ר(ּ

ת)א''ט ע''רכ ְּדִאְקרון , ּ טוֵרי ְנֹחׁשֶ ת)זכריה ו(ּ ד , ְּוָדא ַאְייֵתי ְמִדידו.  ָהֵרי ְנֹחׁשֶ ְלֶמְעּבַ
ָחָתא ּ ָלאו ִאיהו ּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא ְדָטִמיר ְוָגִניז)קנה המדה(ַהאי . ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ ן , ּ ּמָ ֶּאָלא ִמּתַ

א ִביק ִמּבוִציָנא ְדַקְרִדינוָתא, ַנְפַקת ַהאי ָקֶנה ְלַתּתָ ּתְ ִליד ִמּגֹו ְנִהירו ְדִאׁשְ ְּדִאְתּגְ ּ ּ ּ ּ ּ ד , ּ ּכַ
ָלַקת ְלֵעיָלא ּ ְסִפירו ְדָנִציץ ְוָלא ִאְתְייַדע)ב'' עה''רמ(ְוִאְתְגָלַפת ּגֹו , ִּאְסּתָ , ְּוַעל ָדא. ּ

ָחָתא ְמִדידו ְדִמׁשְ ָדה ִאיהו ַקְייָמא ּבִ ַּההוא ְקֵנה ַהּמִ ּ ּ ּ ּ א, ּּ ְּדַקְייָמא ְלַתּתָ ּ.  

ָדה ּוְלִזְמִנין ְקֵנה ַהּמִ ְּוַעל ָדא ְפִתיל ְוָקֶנה, ּ ַקו ַהִמָדה)א''ח ע''רנ(ּוְלִזְמִנין , ּ ְּוֹכָלא , ּ
ד ְמִדידוִמ ָחָתא ְלֶמְעּבַ ל ְמִדידו ִדְיֶחְזֵקאל)התם(, ּׁשְ ּ ּכָ ָדה, ּ ַההוא ְקֵנה ַהּמִ ִּאיהו ֲהָוה ּבְ ּ ּ ,

ַקו ַהִמָדה ָנא ּכָֹלא ֲהָוה ּבְ ּכְ ּוְבעֹוָבָדא ְדַמׁשְ ּ ּּ.  

ָנא ּכְ ַמׁשְ א, ּבְ ַההוא ְמִדידו ִדְלַתּתָ ּּבְ ּ ְּדִאיהו ַקו ַהִמָדה, ּ ּ ַגְווָנא ְדַההו, ּ ּּכְ ְּדַכד , ּא ְפִתילּ
ָטא ֵרי ְלִאְתַפּשְׁ ָרא, ּׁשָ ה ַחד ִקׁשְ ָכל ַאּמָ ָחָתא ְמִדיד, ּבְ ּוְבַההוא ִמׁשְ ה, ּ ּוְבִגין . ְוִאְקֵרי ַאּמָ

ך ה, ְּכָ ַאּמָ ִרים ּבָ ֹמֶנה ְוֶעׂשְ ה, ׁשְ ַאּמָ ע ּבָ א ְופוְתָיא ַאְרּבַ ְּדָדא הוא ַאְרּכָ ּ ע , ּ ִתיב ַאְרּבַ ְוָלא ּכְ
ִג, ַאּמֹות   .ּין ְדָאָמה ְמִדיד ְלָכל ְסָטרּבְ

ֵּמָרָזא ְדבוִציָנא ִדְלֵעיָלא, ְוַהאי ָנְפָקא ּ ּ א ֵמַהאי ְמִדידו ִדְלֵעיָלא , ּ ִּדְמִדידו ְדַהאי ְלַתּתָ ּ ּ ּ ּ ּ
ַכח ּתְ א. ִאׁשְ ְּמִדידו ִדְלַתּתָ ֵריָסר ַאְלֵפי , ֶאֶלף ַוֲחֵמׁש ֵמָאה ִסְטִרין, ּ ְוָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא ּתְ

ין ֻכְלהו, ַאּמִ ה ַחד ָאִזיל ּבְ ְּוַעל ָדא ַאּמָ ה ִדְמִדיד ָדא, ּּ ְּוַההוא ַאּמָ ּ ָחָתא , ּ ט ַקו ִמׁשְ ִּאְתְפׁשַ
ה וְמִדיד ְלָייא ַאּמָ ָחֵתי, ְּוִאְתּגַ ָכל ִאיּנון ִמׁשְ א תריסר אלפי אמין אתפשט קו ''ס(. ְּוֵכן ּבְ

 אזיל בכלהו משחתא ואתגלייא אמה ומדיד וכן בכל אינון משחתי ועל אמה חד
  .)וההוא אמה דמדיד דא מדיד דא

ה ַאּמָ ִרים ּבָ ֹמֶנה ְוֶעׂשְ א, ׁשְ ה, ִּאיהו ַאְרּכָ ה, ְּדַחד ַאּמָ ַההוא ַאּמָ ע ּבְ ּופוְתֵיה ַאְרּבַ ּ ּ ּ .
ַכח ּתְ ים, ִאׁשְ ִליׁשִ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ה ַחד ְדִאיהו ּתְ ַּאּמָ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ  ְוָכל )ישעיה מ(ּכְ

ִל ּשָׁ ִביִלין ְדָנְפִקין ִמְלֵעיָלא''ָלֳקֵבל ל, ב''ְּוִאיּנון ל, יׁש ֲעַפר ָהָאֶרץּבַ ּב ׁשְ ּ.  

ַהאי ְמִדידו א ּבְ ָחָתא ְדַאְרּכָ ְּוַכד ִאְתָעִביד ִמׁשְ א, ּ ע ִסְטִרין ַההוא ַאְרּכָ ִּאיהו ַאְרּבַ ְוָכל . ּ
ין' ִסְטָרא ז ין, ַאּמִ ְבָעה ַאּמִ ִּדְלָהִכי ַסְלָקן ִאיּנון ׁשִ ע ִסְטִרין,ּ ַבע,  ְלַאְרּבַ ָרָזא ְדׁשֶ א ''ס(, ּּבְ

א)ומתחומין ַאְרּכָ ִרים ְדִאיּנון ּבְ ַמְנָיא ְוֶעׂשְ ּ ְדִאיּנון ּתְ ּ ּ ַבע ִאיהו ָרָזא ִעָלָאה , ּ ִגין ְדׁשֶ ּּבְ ּ ּ
ֹכָלא ַבע. ּּבְ ׁשֶ ִליָלן ּבְ ִביִלין ּכְ ָלִתין וְתֵרין ׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ּתְ ָמא ַק, ּ ָרָזא ִדׁשְ אּּבְ   .ִּדיׁשָ

יָמא ִתיב ִמָדה ַאַחת ְלָכל ַהְיִריעֹות, ְוִאי ּתֵ ַּוַדאי ִמָדה ַאַחת ִאיהו. ָּהא ּכְ ּ ב , ּ ַאף ַעל ּגַ
ה ַתר ַאּמָ ה ּבָ ט ַאּמָ ְּדִאְתָפּשַׁ ַתר ָדא, ּ ָרָזא , ְּוָדא ּבָ ּ ְדבוִציָנא ִדְלֵעיָלא )א מרזא''ס(ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ

ָחָתא ֲחָדאְּלֶמֱהֵוי ֵעיָלא ְו, ָקא ַאְתָיא א ִמׁשְ   .ַתּתָ

  ]ב''ג ע''דף רל -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1641דף [ -ּ

יר ה ַיּתִ ְקדוּשָׁ ָחָתא ְדִאיהו ּבִ ְּוָדא ִאיהו ִמׁשְ ּ ּ ָחָתא ַאֲחָרא, ּ ִגין ְדִאית ִמׁשְ ְּדִאיִהי , ּּבְ
ְּלַחְפָיא ַעל ָדא ְדִאיִהי ְלגֹו ָחָתא ַאֲחָרא ְדַחְפָיא ַעל ָדא. ּ ִמׁשְ ְּדָהא ּבְ ּ ָנא ָּסְלָקא ּבְ, ּּ ּבָ ּחוׁשְ

ן ד ּבָ חוׁשְ ן ל, ל''ּּבְ ּבָ חוׁשְ ּוְלָגאו ּבְ א דאיהי דחפיא על דא דאיהי לגו וסלקא ''ס(ב ''ּ
ְּדַחְפָיא  )ב''ג ע''דף רל(ּ ְוָדא ִאיהו ָרָזא )ב''ל ולגאו בחושבן ל''בחושבן ד, בחושבנא

ָּדא ַעל ָדא   . ְלַבר)מאל איהו קיי''ד, ב איהו קיימא לגו''ל(ל ''ד, ב ְלגֹו''ל, ּ

ָחָתא ַקְדָמָאה ִגין ְדָהא ִמׁשְ ין, ּּבְ ְגָווִנין ַקִדיׁשִ א ּבִ ְּדִאיהו ַקִדיׁשָ ּ ּ ָזר , ּ ׁש ָמׁשְ ְּדִאיּנון ׁשֵ ּ
ִני ָמן ְותֹוַלַעת ׁשָ ין, ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ְווִנין ַקִדיׁשִ ִּאֵלין ּגַ ן , ּ ּבָ ן ִדיֵליה ַסְלָקא ְלחוׁשְ ּבָ ְּוָכל חוׁשְ ּ ּ ּּ

ְנָייָנא ְדִאיהו ְלַבר ְלַחְפָייא ַעל ָדאּוִמׁשְ. ב''ל ָּחָתא ּתִ ּ ן ד, ּ ּבָ ִּאיִהי ַסְלָקא ְלחוׁשְ ְוָדא . ל''ּ
יב ִּאיהו ָרָזא ִדְכּתִ יֹום ָרָעה ְיַמְלֵטהו ְיָי)תהלים מא(, ּ יל ֶאל ָדל ּבְ ּכִ ֵרי ַמׂשְ ּ ַאׁשְ יֹום ָרָעה . 'ּּ ּבְ

ׁש ְּיַמְלֵטהו ְיָי, ַמּמָ ּ'.  

ּבָ ָּרָזא ְדחוׁשְ ְּדִאיהו ָרָזא ל, ָנא ְלגֹוּ ָנא ִדְלַבר. ב''ּ ּבָ ּוְבַההוא חוׁשְ ּ ּ ִתיב, ּ יָת , ַמה ּכְ ְוָעׂשִ
ֶּאָלא ָרָזא ְדַגְווָנא ִדיֵליה. ֲּאַמאי ִעִזים, ְּיִריעֹות ִעִזים. ְּיִריעֹות ִעִזים ּ ּ א , ּ ְּלֵמיַהב דוְכּתָ ּ

א ָרָזא ְדקוְדׁשָ ּּבְ ך ְיִריעֹות ִעִז, ּ ּוְבִגין ּכָ ְ ִתיב . ּים ַוַדאיּ ת ֱאגֹוז )שיר השירים ו(ּכְ ּנַ  ֶאל ּגִ
י ְוגֹו ָּהא אוְקמוָה', ָיַרְדּתִ , ְּדָסֲחָרא ְוַחְפָייא ַעל מֹוָחא, ֲּאָבל ַמה ֱאגֹוז ִאית ֵליה ְקִליָפה, ּ

א, ּומֹוָחא ְלגֹו ָכל ִמָלה ְדקוְדׁשָ ּאוף ָהִכי ּבְ ּ ה ְלגֹו, ּּ ְוָרָזא . רְוִסְטָרא ַאֲחָרא ְלַב, ְּקדוּשָׁ
ִדיק)חבקוק א(, ָּדא יר ֶאת ַהּצַ ע ַמְכּתִ ְּוָהא אוְקמוָה, ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ֱאגֹוז.  ָרׁשָ ּ.  

א ֲחֵזי ַההוא ִדְלַבר, ּתָ ּּבְ ַרע, ּ ל ַמה ְדאֹוִסיף ּגָ ְּוִסיָמִניך ָפֵרי ֶהָחג, ּּכָ ְּדִמְתָמֲעִטין , ְ
או , ּאוף ָהָכא ָנֵמי. ְוָאְזִלין ָמה ִדְלּגָ ִתיב)ב''ד ע''קס(ּּבְ ר ,  ּכְ ה ֶעׂשֶ ֲעׂשֶ ן ּתַ ּכָ ׁשְ ְוֶאת ַהּמִ
ִתיב. ְיִריעֹות ָמה ִדְלַבר ּכְ ֵרה ְיִריעֹות, ּּבְ י ֶעׂשְ ּתֵ ָנא. ַעׁשְ ּבָ . ּאֹוִסיף ַאְתָוון ְוָגַרע ֵמחוׁשְ

ָנא ְוָגַרע  ּבָ ָנא, )אתוון(ּאֹוִסיף חוׁשְ ּבָ יב, ּאֹוִסיף חוׁשְ ִריָעה ָהַאַחת ְ ֹאֶרך ַהְי)שמות כו( ,ִּדְכּתִ
ה ַהְיִריָעה ַאּמָ ע ּבָ ה ְוֹרַחב ַאְרּבַ ַאּמָ ים ּבָ לׁשִ ָנא. ׁשְ ּבְ ן ַד, ְּוַכד ָסִליק ְלחוׁשְ ּבָ ָּסִליק ְלחוׁשְ . ל''ּ

נוָתא ָכל ִאיּנון ִזיֵני ִמְסּכְ ְּדֵלית ּבְ ּ ַההוא ְדִאְקֵרי ַד, ּ ּּכְ ּ ָנא , ל''ּ ּבְ ד ָסִליק ְלחוׁשְ ך ּכַ ּוְבִגין ּכָ ְּ

יר ְגִריעו, ַיּתִ   .ָּסִליק ּבִ

ָנא  ּבָ חוׁשְ ַרע ּבְ ְּוַכד ִאיהו ּגָ ְסִליקו, )גרע(ּ ְּדָסִליק ְלָרָזא ְדל, ָּסִליק ּבִ ְּדִאיהו ָרָזא , ב''ּ ּ
ְּדָכל ְמֵהיְמנוָתא א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ְּוִאיהו ָרָזא ִדׁשְ ּ ַרע, ָּדא ָסִליק, ְּוַעל ָדא, ּ ָּדא ָסִליק . ְוָדא ּגָ

  .ְוָדא ְלַבר. ָּדא ְלגֹו. ַרע ְוָסִליקְוָדא ּגָ. ְוָגַרע

ָטא, ַּהאי ַקו ַהִמָדה ֵרי ְלִאְתַפׁשְ ים, ּׁשָ ָרׁשִ ָחָתא ַלּקְ יב , ּוְמִדיד ִמׁשְ ּ ַוַיַעׂש )שמות לו(ִּדְכּתִ
ִטים עֹוְמִדים ן ֲעֵצי ׁשִ ּכָ ים ַלִמׁשְ ָרׁשִ ָרִפים, ֶּאת ַהּקְ ְּוִאֵלין ִאיּנון ָרָזא ִדׂשְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ ,

ִטים עֹוְמִדים יב ֲעֵצי ׁשִ ִּדְכּתִ ָרִפים עֹוְמִדים)ישעיה ו(ּוְכִתיב , ּ   . ׂשְ

ָחָתא ָדא ְּמִדידו ְדִמׁשְ ּ ה, ּ ה ַוֲחִצי ָהַאּמָ ֶרׁש ְוַאּמָ ר ַאּמֹות ֹאֶרך ַהּקָ ר . ְֶעׂשֶ ִתיב ֶעׂשֶ ָהָכא ּכְ
ה, ַאּמֹות ַאּמָ ר ּבָ ִתיב ֶעׂשֶ ַל. ְוָלא ּכְ ַלת ּתְ ַלת ּתְ ע, תִּאֵלין ּתְ ׁשַ ְּדִאיּנון ּתֵ ְרָיא , ּ ְּוַחד ְדׁשַ

ְרָיא ָעַלְייהו, ָּעַלְייהו ְּוָדא ִאיהו רוָחא ֲחָדא ְדׁשַ ּ ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1642דף [ -ּ

ה, ְוָהא ַאָמָרן יעוָרא ְדַאּמָ ָמה ִאיהו ׁשִ ּּכַ ּ א. ּ יעוָרא ַחד ְסֵרי וַפְלּגָ ְּוָדא ִאיהו ָרָזא ְדׁשִ ּ ּ ּ ,
ְּדַסְלִקין ִגין ְדַגְר, ְּוָלא ַסְלִקין, ּ יםּּבְ א. ִּעין ֵמִאיּנון אֹוַפּנִ ָרָזא ִדְרִתיָכא ַקִדיׁשָ ְּואוְקמוָה ּבְ ּ ּ ּ ,

ִרין ר, ְּוִאיּנון ֶעׂשְ ר, ְלַהאי ִסְטָרא ֶעׂשֶ ָרִפים , ּוְלַהאי ִסְטָרא ֶעׂשֶ ַּעד ְדַסְלִקין ְלָרָזא ִדׂשְ ּּ
א. ִּעָלִאין ּוְלָבַתר ָסִליק ָרָזא ְדקוְדׁשָ ּ ֲערו , ּ ַּעד ְדַאּתְ ְלהו)אתעדוא ד''ס(ּ ּ ּכֻ ָרָזא ְדַההוא , ּ ּּבְ ּ

יכֹון ִריַח ַהּתִ ָמה ְדאוְקמוָה, ּבָ ּּכְ ּ ִלימו, ּ ָלא ׁשְ יה ּבְ ְּוַעל ָדא ְפַלג ִאית ּבֵ ּ ּּ.  

ָחָתא ִרין ַדִפין ִאיּנון ָמאָתן וְתָלִתין, ָּרָזא ְדַהאי ִמׁשְ ְּלֶעׂשְ ּ ְמִדידו . ּּ ְּוָכל ַהאי ַקְייָמא ּבִ ּ ּ
ָנא ּבָ חוׁשְ ָרִפיםְו, ּּבְ ָרָזא ְדִאיּנון ׂשְ ן ְדָנְפָקא ֵמַהאי ְמִדידו ּבְ ּבָ ל חוׁשְ ָּהִכי ָסִליק ּכָ ּ ּ ּ ּ.  

ָנא ְדַאָמָרן ְדִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ּכְ ְּיִריעֹות ְדַמׁשְ ּ ּ ּ ַמָיא ְוָהא אוְקמוָהא . ּ ָּרָזא ִדׁשְ ּ תהלים (ּּ

ְיִריָעה)קד ַמִים ּכַ ַההוא.  נֹוֶטה ׁשָ ְּוָרָזא ְדַהאי ּבְ ן ְדָקָאַמָרןּ ּבָ ּ חוׁשְ ְּוִאית ְיִריָען ְדָקָאַמָרן . ּ
ָרָזא ַאֲחָרא ָרָזא ֲחָדא ְוִאית ְיִריָען ּבְ ָרָזא ִדְלֵעיָלא, ּבְ ְּוֹכָלא ִאיהו ּבְ ּּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא ִאיהו . ּ ּּ

ְּוָכל ִמָלה וִמָלה, ְּדָכל ִסְטָרא ְוִסְטָרא, ְּלִמְנַדע ָחְכְמָתא ין ַטב ְּוַעל ָדא ַאְבִח. ּּ ר ָנׁש ּבֵ ין ּבַ
ין ָרָזא ְדָחְכְמָתא, ְלִביׁש ָחְכְמָתא, ּּבֵ ּוֵבין ִמָלה ְדָלא ַקְייָמא ּבְ ּ ּוְבָרָזא ִדְמִדידו ַקְדָמָאה. ּּ ּ ּ ,

ה ִסְטִרין ִאיהו ַכּמָ ַמר ּבְ   .ָּהא ִאּתְ

  ]א''ד ע''דף רל -' בזוהר חלק [

ּבָ חוׁשְ ָּרָזא ָדא ָרָזא ַדֲארֹוָנא ְדָקִאים ּבְ ּ ּ ה ְדִאיהו ָנִטיל, ָנאּ ִּמּמָ יל, ּ ה ְדִאיהו ַקּבִ ּוִמּמָ ּ ּ ,
יה ה ְדִאית ּבֵ ּוִמּמָ ּ ל, ּ ה ִאיהו ְמַקּבֵ ּוִמּמָ ֵרין ִסְטִרין: ּ ְּדִאיהו ּתְ  )א''ד ע''דף רל(ְּוָנִטיל ֵמִאיּנון , ּ

ֵרין ִסְטִרין ִסְטָרא ָדא. ּתְ ה ִאיהו ּבְ ְּוַעל ָדא ַאּמָ ּ ִסְטָרא ָד, ּ א ִדיֵליה, אְּוַאָמה ּבְ ּוַפְלּגָ ּ ּוְבִגין . ּ
ך ַאָמַתִים ָוֵחִצי ָאְרּכֹו ֵרין ִסְטִרין, ְּכָ א ִדיֵליה, ַאָמַתִים ִמּתְ ּוַפְלּגָ ּ א, ּ ַאְרּכָ פוְתָיא . ַהאי ּבְ ּּבְ

ה ָוֵחִצי, ְּורוָמא יר, ַאּמָ ָמאָלא, ַּחד ֵמַההוא ִסְטָרא ַיּתִ ַגְווָנא ִדיִמיָנא וׂשְ ְּדָקא ָנִטיל ּכְ ּ ּ. 
א ִדיֵליה ּוַפְלּגָ ּ ְרָיא ִמָלה. ּ ְּדָהא ָלא ׁשַ ך, ּ ְֶאָלא ַעל ִמָלה וְבִגין ּכָ ּ ּ ן , ּ ּבָ ָכל חוׁשְ א ּבְ ַּפְלּגָ ּ

ן ּבָ ך, ְּוחוׁשְ ְוְבִגין ּכַ ָלא ִמּכָֹלא, ּ ָנא ְדֹכָלא, ֲּארֹוָנא ְמַקּבְ ּבָ ָרָזא ְדחוׁשְ ְּוַקְייָמא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ְּוָהא אוְקמוָה ַדֲהָבאַּעל ָמה ִאיהו ְמ, ּ יעוָרא , ְּלגֹו וְלַבר, ַחְפָייא ּבְ ְּוַהאי ִאיהו ׁשִ ּ
ְמִדידו ַקְדָמָאה ְּלֵמיָקם ּבִ ָרָזא ֲחָדא, ּ ַההוא , ַּפּתֹוָרא. ְּוֹכָלא ָקִאים ּבְ ְווָנא ְדָמִדיד ּבְ ַהאי ּגַ ּּכְ ּ

יעוָרא ַקְדָמָאה   .ּׁשִ

ֲּאָבל ַהאי ְמִדידו ַדֲארֹוָנא ָרָזא ְד, ּ ְּדַקְייָמא ּבְ ָחָתא ַקְדָמָאה , אֹוַרְייָתאּּ ּוְבַההוא ִמׁשְ ּ
א יֵמי ֶעְליֹוִנין, ְּדָקָאַמר ַאּבָ ָרָזא ְלַחּכִ ֵלי ּבְ ָמה ְדִאיהו ּגַ יר ּכְ יעוָרא ַיּתִ ד ׁשִ ה ְלֶמְעּבַ ֵּלית ּבָ ּ ּ ּ ּ ,

ה ָרָזא ְדָחְכְמָתא ְּלִמְנַדע ּבָ ּ ין ַטב ְלִביׁש, ּ ין ָחְכְמָתא ִעָלָא, ְלַאְבֲחָנא ּבֵ ְלָחְכְמָתא , הּּבֵ
ְלהו עֹוָבִדין ַאֲחָרִנין. ַאֲחָרא ּּכֻ ה, ּ ְמִדידו ְדַאּמָ ְלהו ּבִ ּּכֻ ּ ּ ּ ָחָתא, ּ ַההוא ִמׁשְ ָחָתא , ּּבְ ר ִמׁשְ ּבַ
ן ְּדִאיהו ֶזֶרת, ְּדֹחׁשֶ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ּ.  



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1643דף [ -ּ

א ֲחֵזי ֹתֶנת , ּתָ ה)אף על גב(ּכְ ָרָזא ִדְקדוּשָׁ ּ ְדֻכְלהו ִאְתָעִבידו ּבְ ּ ּ ּ ָרָזא ּכֹ, ּּ ָּלא ִאיהו ּבְ ּ
ׁש ׁש, ְּדׁשֵ ּוְבעֹוָבָדא ְדׁשֵ ׁש, ּ ׁשֵ ּקוִנין. ְּוַקְייָמא ּבְ ְּוֻכְלהו ּתִ ּ הו , ּ א וְלַאְתְקָנא ּבְ ׁשָ ְּלִאְתַלּבְ ּ
ׁש ׁש, ׁשֵ ּוְבָרָזא ְדׁשֵ ּ.  

ָרָזא ְדַקו ַהִמָדה ְּוֹכָלא ּבְ ּ ַההוא ְמִדידו ִדְיֶחְזֵקאל. ּ ָדה ּבְ ּוְקֵנה ַהּמִ ּ ּ ּ יָתא ּבְ, ּ ִּגין ְדִאיהו ּבֵ ּ
ַאְתֵריה)א בגין דא ההוא ביתא לא איתקיימא''נ(ְּלִאְתַקְייָמא  ִאיּנון ּכֹוָתִלין, ּ ּבְ ִאיּנון , ּּבְ ּּבְ

ִאיּנון ִפְתִחין, ּׁשוִרין ּּבְ ִאיּנון ְדָלִתין, ּ ּּבְ ְמִדידו, ּ ִגין ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ּבִ ּּבְ ּ ּ.  

ָחָת, ֲּאָבל ְלִזְמָנא ְדָאֵתי הִמׁשְ ִתיב ּבָ ּא ַההוא ַמה ּכְ  ְוָרֲחָבה ְוָנְסָבה )יחזקאל מא(, ּ
ָדה. ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה יה ַהאי ְקֵנה ַהּמִ ֵרי ְלִמְבֵני ּבֵ ֲעָתא ְדִיׁשְ ׁשַ ּּבְ ּ ָּסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ּ ּ ּ ,

א וְלפוְתָיא ְּלַאְרּכָ ָכל ִסְטִרין ְו, ּ טוָתא ְדֵביָתא ּבְ ְּלֶמֱהֵוי ִאְתַפּשְׁ ּ חון ָעֵליה ְלִביׁשּ ּגְ ָּלא ִיׁשְ ּ ,
ָמה ְדאוְקמוָה ּּכְ ּ יב, ּ ק ְמנוָחתֹו)זכריה ט(, ִּדְכּתִ ׂשֶ ַההוא ִזְמָנא ִדיָנא ָלא . ּ ְוַדּמֶ ְּדָהא ּבְ ּ ּ
ָעְלָמא ַכח ּבְ ּתְ ִלים, ִיׁשְ ִקיוָמא ׁשְ ך ּכָֹלא ִאְתְקָיים ַעל ִקיוֵמיה ּבְ ִגין ּכָ ּּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְ ּכְ

  .'ּ לא ִיְרַגז עֹוד ְוֹלא יֹוִסיפו ְבֵני ַעְוָלה ְלַעּנֹותֹו ְוגֹו)שמואל ב ז(

א ֲחֵזי ָחִתין, ְוּתָ ל ִמׁשְ ַהאי ָעְלָמא, ְוָכל ְמִדיִדין, ּכָ ְלהו ַקְייִמין ּבְ ּּכֻ א וכל מדידין ''ס(, ּ

ִגין ְלִאְתַקְייָמא ַהאי ָעְלָמא)דהאי משכנא והאי ביתא כולהו ָרָזא , ּ ּבְ ְּדַגְווָנא ִדְלֵעיָלאּבְ ּ ּ ,
ָעְלָמא ִדְלֵעיָלא ָרא ַהאי ָעְלָמא ּבְ ְּלִאְתַקּשְׁ ָרָזא ֲחָדא, ּ ּוְבַההוא ִזְמָנא . ְּלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד ּבְ ּ

ַער ְלַחְדּתוֵתי ָעְלָמא ִריך הוא ִאּתְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ָרָזא ֲחָדא, ְּ ְלהו ָעְלִמין ּבְ חון ּכֻ ּכְ ּתַ ֵדין ִיׁשְ ּּכְ ּּ ,
ֹכָלא ִריך הוא ּבְ א ּבְ ִּויָקָרא ְדקוְדׁשָ ּ ִתיב, ְּ יֹום ַההוא ִיְהֶיה ְיָי)זכריה יד(, ּוְכֵדין ּכְ ּ ּבַ ֶאָחד ' ּ

מֹו ֶאָחד   .ּוׁשְ

י ְיהוָדה ֲאַבְתִריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ּ ַהאי . ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם'  סֹוד ְיָי)תהלים כה(, ּ
ְּקָרא ָהא אוְקמוָה ְגִניזו, ִלִיִרָאיו' ָבל סֹוד ְיָיֲא, ּ ַּההוא ָרָזא ִעָלָאה ְדַקְייָמא ּבִ ּ ּּ דאיהו (, ּ

ּ ָלא ַקְייָמא ֶאָלא ִליֵרָאיו)סתים וגניז ִדיר, ּ ִריך הוא ּתָ א ּבְ ְּדִאיּנון ַדֲחִלין ְלקוְדׁשָ ּ ּ ּ ְּ ְּוִאיּנון , ּ
ִּאְתָחזון ְלִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ּ ּוְלֶמהֵוי ִאיּנון ָר, ּ ְדָקא ֵיאֹותּ ימו ּכְ ְגִניזו וִבְסּתִ ִּזין ִעָלִאין ּבִ ּ ּ ּ ,

ִגין ְדִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ּּבְ ּ ְבִרית ַקָייָמא, ֲּאָבל וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ּ ָּרָזא ְדִאיהו ַקְייָמא ּבִ ּ ּ ּ ,
ִגין ְדִאיהו ֲאָתר ְדַקְייָמא ְלַגָלָאה ְלִמְנַדע, ְלהֹוִדיָעם ּּבְ ּ ּ ּּ ּ.  

ְדִחילו, ִליֵרָאיו'  ְיָיּּתו סֹוד ְּדִאיּנון ָרִזין ְדַקְייָמן ּבִ ּ ּ הו, ּ ְּוִאיּנון ַדֲחֵלי ַחָטָאה ַדֲחִלין ּבְ ּ ּ ּ ּ ,
ִאיּנון ָרִזין ִעָלִאין ּּבְ א ִמִלין: ֲּאָבל וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם. ּ ְּלִמְנַדע וְלָפְרׁשָ ּ ִגין ְדִאיּנון ִמִלין , ּ ּּבְ ּ ּ

א   .ְּדַקְייָמן ְלָפְרׁשָ

ִליף ָעְלָמא, א ֲחֵזיּתָ ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ִאְתּגְ ַאְרּבְ ָמא . ְּוִאְתָקָיים, ּּבְ ְּוֻכְלהו ָעָטָרא ִדׁשְ ּ ּ
א ד ִמְצָטְרִפין. ַּקִדיׁשָ ַאְתוֹוי ְלֵעיָלא)ב''ע' בראשית ל(, ּכַ ּ ַסְלִקין ּבְ א, ּ ין ְלַתּתָ , ְוַנְחּתִ

ע ִסְטֵרי ָע, ִּמְתַעְטָרן ִעְטִרין ַאְרּבַ   .ְּוָיִכיל ְלִאְתַקְייָמא, ְלָמאּבְ

  ]ב''ד ע''דף רל -' בזוהר חלק [



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1644דף [ -ּ

א ּוְלָבַתר ַנְפקו ַאְתָוון וָברו ָעְלָמא ְלֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּ ָעְלָמא ְדִיחוָדא. ּ ּּבְ ּוְבָעְלָמא ְדֵפרוָדא, ּ ּ ּ ,
ְקָיין)ב''מ ע''בראשית ר(ּטוֵרי , ְּוִאְתְקרון ָהֵרי ָבֶתר ּתַ ּ ְדִפרוָדא ְדִמׁשְ ּ ד ִסְטָרא ְדָדרֹום . ּ ּּכַ

אִרי ְלָקְרָבא  ֲהֵדיה )ב''ד ע''דף רל(ׁשַ ּוְכֵדין ַמָיא ַנְגִדין, ּּבַ ּוְבֵחיָלא ָדא ְדֵעיָלא, ּּ ּ ּ , ָנִגיד, ּ
ֵחידו ּּכָֹלא הוא ּבְ ּ ּ.  

ָבה ד ַמֲחׁשָ ְרעו ְדֶחְדָוה, ּכַ ָּסִליק ּבִ ִּמְטִמיָרא ְדָכל ְטִמיִרין, ּ ֵוי, ּ ּה ַחד ָמֵטי ְוָנִגיד ִמּגַ
ָדא, ִזיֲהָרא ְּוָהא אוְקמוָה, ִּמְתָקְרִבין ָדא ּבְ ּ.  

ִעין וְתֵרין ַאְתָוון ְּוִאיּנון ַאְרּבְ ִּאיּנון ָרָזא ִעָלָאה, ּ ֵרי ָעְלָמא ִעָלָאה , ּ ּוְבִאיּנון ִאְתּבְ ּ ּ
ָאה ּתָ ְּוִאיּנון ִקיוָמא ְוָרָזא ְדָכל ָעְלִמין. ְוָעְלָמא ּתַ ּ ְּוַעל ְדִאיהו ָרָזא. ּ ִתיב סֹוד , ּ ְדָעְלִמיןּ ּכְ

ִליִפין, ָּדא ָרָזא. ִּליֵרָאיו וְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם' ְיָי ְלָייא, ְּדַאְתָוון ּגְ ִאְתּגַ ִגָלפֹוי ּבְ   .ּבְ

ים ָפט ֶאת ָהאוִרים ְוֶאת ַהּתוּמִ ׁשְ ן ַהּמִ ִתיב ְוָנַתּתָ ֶאל ֹחׁשֶ ּּכְ ּ ְּוָהא אוְקמוָה, ּ ֶאת . ּ
ָּזא ְדַאְסָפָקַלְרָיא ְדַנֲהָראָר, ְּדַנֲהִרין: ָּהאוִרים א, ּ ָמא ַקִדיׁשָ ִליפו ְדַאְתָוון ִדׁשְ ְּוָדא ִאיהו ּגְ ּ ּ ּ ּ ,

ִעין וְתֵרין ָרָזא ְדַאְרּבְ ּּבְ רון ָעְלִמין, ּ ִּדְבהו ִאְתּבְ ּ יה, ּ ִעין ּבֵ ּקָ ַּוֲהוו ְמׁשֻ ים. ּ ָרָזא : ְּוֶאת ַהּתוּמִ
ְּדִאיּנון ַאְתָוון ֲאָתר ְד, ּ ִּדְכִליָלן ּבַ  ִאְתַנֲהָגא )א''ב ע''קל(ְוִאיִהי . ַּאְסָפָקַלְרָיא ְדָלא ַנֲהָראּ

ע)א אתנהרא''ד( ִליִפין'' ּבְ א, ב ַאְתָוון ּגְ ָמא ַקִדיׁשָ ְּדִאיּנון ָרָזא ִדׁשְ ּ ְּוֻכְלהו ִאְקרון אוִרים , ּ ּ ּ ּ
  .ְּותוִמים

א ֲחֵזי ן, ּתָ ּמָ ָקָעָאן ּתַ ד ִאיּנון ַאְתָוון ְמׁשֻ ַההוא ֵח, ּּכַ , ָנֲהִרין ַאְתָוון ַאֲחָרִנין, יָלאּּבְ
ָבִטין ָמָהן ִדׁשְ ְגִליפו ְדִאיּנון ׁשְ ּּבִ ּ ּ ָכאן, ּ ַההוא ָרָזא ְדִאיּנון , ְוַנֲהִרין אֹו ִאְתַחׁשְ ְּוֹכָלא ּבְ ּ ּ ּ
ְדַקאְמָרן ין ּכִ ָמָהן ַקִדיׁשִ ַּאְתָוון ִדׁשְ ין. ּ ָמָהן ַקִדיׁשִ ְּוִאיּנון ַאְתָוון ִדׁשְ ּ ָיין ַעל ָרָזא ִּאיּנון ַאְת, ּ

ְּוֻכְלהו ָעְלִמין ַאְתָוון , ְּדאֹוַרְייָתא ָרָזא ְדִאֵלין ַאְתָוון, )א אתברון''ס(ּ ּּבְ ָמָהן ֲהוֹו . ּ ִּאֵלין ׁשְ
ן ּמָ ִעין ּתַ ּקָ ִניִזין ְמׁשֻ ְלִטין ַאְתָוון ִדְלהֹון ְלֵעיָלא, ּגְ ָבִטין ֲהוֹו ּבַ ָמָהן ִדׁשְ ּוׁשְ ּ ּ ְּוַעל ָדא ּכָֹלא . ּ ּ

ּא ְדִאיּנון ַאְתָווןֵמָרָז   .ְּוֹכָלא אֹוִקיְמָנא, ּ

ָרָזא ְדַאְתָוון ְדאֹוַרְייָתא ַמר ּבְ ְּוָהא ִאּתְ ה', ב. ּ ָראת ּבָ ְּוָהא אוְקמוָה ב, ְּדאֹוַרְייָתא ׁשָ ּ '
ֵחיָלא ִעָלָאה ָרא ַוַדאי ּבְ ּּבָ ְתִקיפו ְדָרָזא ְדִאיּנון ַאְתָוון, ּ ּּבִ ּ ּ א' ב. ּ ְּדכוָרא' א, ּנוְקּבָ ָמה . ּ ּכְ

ָרא' ְּדב ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ַּאִפיק ַאְתָוון', ָהִכי ָנֵמי א, ּבָ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ ּ.  

ַמִים', ה ׁשָ ִּזווָגא ֲחָדא ּבַ ְּלֵמיַהב ֵליה ַחִיין, ּ ָרָאה ֵליה, ּ ּוְלַאׁשְ ְּלֵמיַהב ָלה , ָהָאֶרץ', ו. ּ
ּוְלַאְתְקָנא ָלה ִספוָקא ְדִאְתָחֵזי , ְמזֹוָנא ּ ּ ית ְוגֹו. ָּלהּּ ֵראׁשִ ַמִים ְוֵאת ', ְּוָרָזא ָדא ּבְ ַעד ַהּשָׁ
ִרין וְתֵרין ַאְתָוון, ְוֶאת' ו. ָהָאֶרץ ָלָלא ְדֶעׂשְ ּּכְ ָזן ַאְרָעא, ּ ִליל לֹון ְלַגָווה , ּוִמּתְ ְּוַאְרָעא ּכָ ּ

ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר ָחִלים הֹוְלִכים ֶאל ַהָים)קהלת א(, ּּכְ ל ַהּנְ , ְוֵאת ָהָאֶרץ,  ָרָזאְּוַהְיינו, ּ ּכָ
ַגָווה ְּדָכִניׁש ְלֹכָלא ּבְ ּ יַלת לֹון, ּּ ָזָנא', ָהָאֶרץ ַנְטַלת ו. ְוַקּבִ יַלת לֹון ְלַאּתְ   .ְוַקּבִ
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ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1645דף [ -ּ

ה, ְּוָרָזא ָדא ָקן ֶאָלא ַעל ְיָדא ְדֹמׁשֶ ָנא ָלא ַאּתְ ּכְ ַּמׁשְ ִגין ְדֵמַההוא ִסְטָרא, ּ ּּבְ ַאְתַער , ּ
א ַאֲחָרא ִעָלָאה ַּדְרּגָ ּ ְלַקְייָמא ֵליה,ּ ְּלֶמֱהֵוי ִקיוָמא ְדֹכָלא, ּ ּ ה ֶאת , ְּוָרָזא ָדא. ּ ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ

ן ּכָ ׁשְ ִּקיוָמא ִדיֵליה ֲהָוה, ַהּמִ ּ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ הו ׁשְ ִריאו ּבְ ִאיּנון ַאְתָוון ְדִאְתּבְ ּּבְ ּ ּ ּ.  

ך ְוְבִגין ּכַ ָנא, ּ ּכְ ל ֲעִביָדאן ְדַמׁשְ ַצְלֵאל ָעִב, ּּכָ ָרָזא ְדִגלוָפא , יד לֹוןֲהָוה ּבְ ּּבְ  )דצרופא(ּּ
ַמָיא ְוַאְרָעא, ְּדַאְתָוון הֹון ׁשְ ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ ַצְלֵאל. ּ ִגין ְדֲהָוה ָיַדע , ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּבְ ּּבְ
ַצְלֵאל לוָפא , ּבְ ּּגִ ַמָיא ְוַאְרָעא, ּ ְדַאְתָוון)צרופא(ּ הו ׁשְ ִריאו ּבְ ְּדִאְתּבְ ּ ָוה ָיַדע ְּוִאי ָלא ְדֲה. ּ

ַצְלֵאל ָנא, ְּלהו ּבְ ּכְ ד ִאיהו ִאיּנון ֲעִביָדאן ְדַמׁשְ ָּלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֶמְעּבַ ּ , ֶּאָלא. ַמאי ַטֲעָמא. ּ
ָנא ִעָלָאה ּכְ ָמה ְדַמׁשְ ּּכְ ל עֹוָבדֹוי, ּ ַההוא ָרָזא ְדִאיּנון , ָּלא ֲהָוה ְוָלא ַאְתִקינו ּכָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ ּ

אּאוף ָהָכא ַמׁשְ, ַאְתָוון ָנא ִדְלַתּתָ ן, ּּכְ ּקַ ָרִזין ְדִאיּנון ַאְתָוון, ָלא ֲהָוה ְוָלא ִאְתּתָ ֶּאָלא ּבְ ּ ּ.  

ַצְלֵאל ֲהָוה ְמָצֵרף ִאיּנון ַאְתָוון ּוְבָרָזא ְדָכל ֵצרוָפא ְוֵצרוָפא ֲהָוה ָעִביד אוָמנוָתא, ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ .
ָנא ּכְ ָכל ֵצרוָפא ֲהָו, ְּוָכל ֲעִביָדא ַוֲעִביָדא ְדַמׁשְ ּה ָעִביד ַחד אוָמנוּּבְ ְּוָכל ַמה ְדִאְתָחֵזי , ּ

ָנא. ֵּליה ּכְ ָכל ֲעִביָדאן ְדַמׁשְ ָנא, ְּוֵכן ּבְ ּכְ ְייִפין ְוִתּקוִנין ְדַמׁשְ ְּוָכל ִאיּנון ׁשַ ּ ּּכָֹלא ֲהָוה , ּ
א ָמא ַקִדיׁשָ ֵצרוָפא ְדַאְתָוון ִדׁשְ ּּבְ ּ ּ ּ.  
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ִגין ִדְרעוָתא . ַמאי ַטְעָמא. ָּלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם ֵליה, ָּמא ֵליהְוַכד ָאָתא ְלַאָק ּּבְ ּ
ְּדָסִליק ַעל ִאיּנון ַאְתָוון ְלחֹודֹוי, ּ ה ּבִ ְּוִאיהו ֲהָוה ָיַדע ַההוא , ָּלא ִאְתְמַסר ֶאָלא ְלֹמׁשֶ ּ

ְּרעוָתא ְדָסִליק ְלִאיּנון ַאְתָוון ּ ַק )א''ה ע''דף רל(ְּוַעל ָדא , ּ ָנא ַעל ְיֵדיהִאּתְ ּכְ יב , ּם ַמׁשְ ִּדְכּתִ
ה ה. ַּוָיֶקם ֹמׁשֶ ן ֹמׁשֶ ה. ַוִיּתֵ ם ֹמׁשֶ ְוָלא ֲהָוה ָיִכיל ְלֵמיָקם , ּוְבַצְלֵאל ָלא ֲהָוה ָיַדע. ַּוָיׂשֶ

  .ֵּליה

י ִיְצָחק ֲאַבְתֵריה ְוָאַמר ָּפַתח ִרּבִ ַמח ֶמֶלך וִביׁשוָעְתך'  ְיָי)תהלים כא(, ּ ָעְזך ִיׂשְ ָּבְ ְ ָּ ּ  ַמה ּ
ֲאַות ִלּבֹו ְוגֹו ך ְוגֹו', ָּיֶגיל ְמֹאד ּתַ ַאל ִמּמְ ַָחִיים ׁשָ יָרָתא ָדא ָלא ָאַמר ָלה ָדִוד', ּ ּׁשִ ּ ֶּאָלא , ּ

ָרֵאל א ִדְכֶנֶסת ִיׂשְ ְחּתָ ּבַ ַּעל ּתוׁשְ ֵחידו ְדאֹוַרְייָתא, ּ ִריך הוא ַחֵדי ָלה ּבְ א ּבְ ְּדקוְדׁשָ ּ ּ ּ ּ ְּדִאְקֵרי , ְּ
יב, ֹעז ן ְוגֹו'  ְיָי)תהלים כט(, ִּדְכּתִ ַמח ֶמֶלך. 'ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ִריך הוא : ְִיׂשְ א ּבְ ָּדא קוְדׁשָ ּ ְּ

ְ ְדִאְתְקֵרי ֶמֶלך)א דא כנסת ישראל''ד( יב, ּ רון ֶמֶלך)דברים לג(, ִּדְכּתִ ְ ַוְיִהי ִביׁשֻ ּ.  

ּוִביׁשוָעְתך ַמה ָיֶגיל ְמֹאד ָ ּ ּ ְיׁשוָעה ִדיִמיָנא)א''ג ע''רכ(ָּדא , ּ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ּ תהלים (ּכְ

יָעה ְיִמיְנך ַוֲעֵנִני)ס ע לֹו ְיִמינֹו. ָ הֹוׁשִ ְוָדא , ְיֵתיָרה' י, ּ ָיֶגיל ְמֹאד)דבר אחר(ַמה . ַוּתֹוׁשַ
א ִּאיהו ָרָזא ִדְבִרית ַקָייָמא ַקִדיׁשָ ּ ְּדִאיהו ֶחְדָוה ְדֹכָלא , ּּ ּ ּ ְְוֹכָלא ַעל ַהאי ֶמֶלך , )דילה(ּ ּ

ַמר   .ִאּתְ

ך ָנַתּתָ לֹו ֹאֶרך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעדַח ַאל ִמּמְ ְִיים ׁשָ ָ א ָלא , ֵמָהָכא אֹוִליְפָנא. ּ ְּדָדִוד ַמְלּכָ
ַלל ֲּהוֹו ֵליה ַחִיים ּכְ ר ְדָאָדם ַקְדָמָאה ָיַהב ֵליה ִמִדיֵליה, ּ ּּבַ ּ ְּוָהא אוְקמוָה. ּ א , ּ ְּדָדִוד ְדַמְלּכָ ּ

ִנין ְבִעין ׁשְ ִנין ְדָאָדם ' ּון עְוִאיּנ. ִּאְתָקָיים ׁשִ ִריך הוא ֵמִאיּנון ׁשְ א ּבְ ִנין ָיִהב ֵליה קוְדׁשָ ּׁשְ ּ ּ ּ ְּ
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ּוְבהו ִאְתָקָיים, ַקְדָמָאה ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּוִאְתְייִהיב ֵליה אֹוִריכו ְדיֹוִמין ּבְ ּ ּוְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ּ ּ ,
ך ָנַתּתָ לֹו ַאל ִמּמְ ְָוַעל ָדא ַחִיים ׁשָ ּ ּ.  

בֹודֹו דֹול ּכְ דֹול, ּגָ ִגין ְדִאיהו ּגָ ּּבְ יב, ּ דֹול ֲאדֹוֵננו ְוַרב ּכַֹח)תהלים קמז(, ִּדְכּתִ ַּוַדאי . ּ ּגָ
דֹול דֹוִלים)בראשית א(, ְּוָרָזא ָדא, ִאְקֵרי ּגָ אֹורֹות ַהּגְ ֵני ַהּמְ דֹוִלים , ּ ַוַיַעׂש ֱאֹלִהים ֶאת ׁשְ ּגְ
ל ָדא. ֲּהוֹו ַוַדאי דֹו, ְּוִעם ּכָ דֹול ֲאדֹוֵנינו ְוַרב ּכַֹח, לִּאיהו ִאְקֵרי ּגָ ַמר ּגָ ָמה ְדִאּתְ ּּכְ ּ .

דֹול ִריך הוא ָלא ִאְקֵרי ּגָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ַהאי, ְּ יב, ֶּאָלא ּבְ דֹול ְיָי)תהלים מח(, ִּדְכּתִ ּוְמֻהָלל '  ּגָ ּ
ִעיר ֱאֹלֵהינו ַהר ָקְדׁשֹו דֹול. ְּמֹאד ּבְ ָמה ִאיהו ּגָ ִעיר ֱאֹל )א''ע' ויקרא ה(, ּּבְ ֵּהינו ַהר ּבְ

יֵתהו ְבָרכֹות ָלַעד)תהלים כא( .ָקְדׁשֹו י ְתׁשִ יֵתהו ְבָרכֹות. ּ ּכִ י ְתׁשִ ִגין ְדַהאי ִאיהו , ּּכִ ּּבְ ּ
ְרָכָתא ְדָכל ָעְלָמא ְרָכאן ְדָכל ָעְלָמא ֵמָהָכא ַנְפֵקי, ּּבִ ָרָכה, ְּוָכל ּבִ ְוָרָזא . ְּוָדא ִאיהו ּבְ

ָרָכה)בראשית יב(, ָּדא ְרָכאן ִדְלֵעיָלא. ֶוְהֵיה ּבְ ל ּבִ ִריָאן ּכָ ּ ְדָהא ָהָכא ׁשְ ּ ּוֵמָהָכא ַנְפֵקי , ּ
ָרָכה, ְלָכל ָעְלָמא   .ְּוַעל ָדא ִאְקֵרי ּבְ

ְמָחה ׂשִ ַחֵדהו ּבְ ְמָחה, ּּתְ ׂשִ ַחֵדהו ּבְ ִתיב ָהָכא ּתְ ּ ַוִיַחד ִיְתרֹו)שמות יח(ּוְכִתיב ָהָתם , ּּכְ ּ ,
ִרי א ּבְ ין קוְדׁשָ ִגין ְדַזּמִ ּּבְ ָרֵאל ֵמַעְפָראּ ְנֶסת ִיׂשְ ָמא ָלה ִלּכְ ּך הוא ְלַאּקָ ּ ה , ְ ְקָפא ּבָ ּוְלַאּתְ ּ

ָרָזא ִדיִמיָנא א, ּּבְ ְמׁשָ ׁשִ ּוְלַחְדּתֹוֵתי ָלה ַחְדּתוָתא ְדִסיֲהָרא ּבְ ּ ּ ּ ּ.  

ְמָחה ֶאת ָפֶניך ׂשִ ַחֵדהו ּבְ ִתיב ּתְ ָּכְ ּ ּ ֶָאת ָפֶניך, ּ ך, ּ ֵחי, ְְלֶמֱהֵוי ַקּמָ ּדו ָלֳקֵבל ּוְלֶמֱהֵוי ּבְ
ְַאְנָפך ַההוא ִזְמָנא, ּ ִלים ּבְ ּתְ ִלימו ְדִתׁשְ ַההוא ׁשְ ּּבְ ּ ּ א. ּ י ַמְקְדׁשָ ִזְמָנא ְדִאְתָחַרב ּבֵ ְּדָהא ּבְ ּ ּ ,

ל ַמה ְדִאְתַמְלָייא ִּאְתְרִקיַנת ִמּכָ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר . ּ ְבָעה)ירמיה טו(ּכְ .  ֻאְמְלָלה יֹוֶלֶדת ַהּשִׁ
ְלָאה ָהֳחָרָבהִא )יחזקאל כו(ּוְכִתיב    )כאן חסר( .ּמָ

א ֲחֵזי ָנא, ּתָ ּכְ ה ַית ַמׁשְ ַההוא ִזְמָנא ְדאֹוִקים ֹמׁשֶ ּּבְ ָכל ִאיּנון ֲעִביָדאן, ּ ל ּבְ ּכַ , ִּאְסּתָ
ְדָקא ֵיאֹות ּוְכֵדין אֹוִקים ֵליה, ַּדֲהוֹו ּכְ ָנא. ּ ּכְ ַמׁשְ יה ּבְ ְּוָכל ִאיּנון ֲעִביָדאן ַדֲהוֹו ּבֵ ּ ל ַחד , ּ ּכָ

הְוַחד  ַּאְייִתיאו ֵליה ְלֹמׁשֶ תולֹות ַאֲחֶריָה ְרעֹוֶתיָה מוָבאֹות ָלך)תהלים מה(ְּוָרָזא ָדא . ּ ְ ּבְ ּ ּ .
יב ּמוָבאֹות ָלך ִדְכּתִ ה)שמות לט(. ְּ ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ּ ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ּ.  

ּתֹוַסְפָתא  ָנא ְדִאיה)סימן ה(השלמה מההשמטות ּ ּ ִפּקוָדא ְלַאְקָרָבא ָקְרּבְ ּ ּו ַחְדתוָתא ּ ּ ּ
ָכל ַיְרָחא ְוַיְרָחא א, ְּדִסיֲהָרא ּבְ ּוְבַחְדּתוֵתי ִדיָלה ְלִמְקַרב ַחִביבוָתא ֵעיָלא ְוַתּתָ ּ ּ ּוְלַאֲעָבָרא , ּ

ָנא ְדֹראׁש ֹחֶדׁש ָסִליק ְלֵעיָלא א וָקְרּבְ י ַמְקְדׁשָ ּזֹוֲהָמא ִמּבֵ ָכא ְנִהירו ְדַאְנִפין . ּ ִגין ְלַאְמׁשָ ּּבְ ּ ּ
א, ּ ִדְלֵעיָלאִמְמקֹוָרא ִגין ִמיעוָטא ְוְזִעירו ְדִסיֲהָרא. ְלַתּתָ ְּדָדא ִאיְצְטִריך ּבְ ּ ּ ְּוַההוא , ְּ

ר זֹוֲהָמא ְוָסִליק ֵליה ְדָלא ָחֵפי ְלִסיֲהָרא ִעיר ְדֹראׁש ֹחֶדׁש ִאְעּבָ ּׂשָ ּוְכֵדין ֲאְנִגיד ְנִגיָדן . ּ
א ְוִאְתָנַהָרת ִסיֲהָרא ּכְ ה ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּלַגּבָ ִדיר . ְדָקא ֵיאֹותּ ִעיר ֵמָפֵני זֹוֲהָמא ּתָ ִגין ְדׂשֵ ּּבְ

א א, ִּמַמְקְדׁשָ ָכא ְנִהירו ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ְּוָגַרם ְלַאְמׁשָ ָנא ָדא ָסִליק ְלֵעיָלא. ּ ך . ְּוָקְרּבְ ְוְבִגין ּכָ ּ
ִתיב ּבֹו  ִגין ַההוא זֹוֲהָמא ְדָחֵפי ְל. 'ּ ַחָטאת ַלה)ט''במדבר כ( )ביה(ּכְ ּּבְ ְּוִאיהו ָרָזא , ִסיֲהָראּ

ּ ַלֶפַתח ַחָטאת רֹוֵבץ)'בראשית ד(ִּדְכִתיב  ּ.  
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ִתיב ַחָטאת ַלְיָי יָמא ֲאַמאי ּכְ ָרא ַההוא ַחָטאת, ְּוִאי ּתֵ ִעיר ָמְעּבְ ֶּאָלא ַוַדאי ַההוא ׂשָ ּ ּ ּ ּ ,
ָכא ְנִהירו ֵמֵעיָלא ְּוָגַרם ְלַאְמׁשָ ִעיר ִעִזים ֶאָחד ְלַחָט. ּ ְּוָדא ִאיהו ְוׂשָ ָרא ֵליה , אתּ ְּלַאֲעּבְ

א ָכא ְנִהירו ֵמֵעיָלא, ַלְיָי. ִּמן ַמְקְדׁשָ ְּלַאְמׁשָ ְּדָכד ַחָטאת ִאְתֲעַבר. ּ ַּההוא ְנִהירו ְוֶחְדָוה , ּ ּ
א ָפָרה. ָּנִחית ֵמֵעיָלא ְלַתּתָ ָנא ָדא ִאְקֵרי ּכַ ָנא ָדא ְלֵעיָלא ְוָקְרּבְ ְּוַעל ָדא ָסִליק ָקְרּבְ ּ ּ ,

ָאה ַמְק א וְלַאֲעָבָרא זֹוֲהָמאְלַפּנָ ְּדׁשָ   )עד כאן מההשמטות(: ּ

ן ּכָ ׁשְ ֲּאַמאי ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ֲעָתא. ּ ַהִהיא ׁשַ ִגין ְדָהא ּבְ ה ְלִאְזַדְווָגא, ּּבְ ֲּהָוה ִזווָגא ְדֹמׁשֶ ּ ּ ּ ּ ,
ה ן ֶאל ֹמׁשֶ ּכָ ׁשְ ְּוַעל ָדא ַוָיִביאו ֶאת ַהּמִ ָלה ְלֵבי ָחָתן, ּּ ָמה ְדַאְייֵתי ּכַ ּּכְ ִגין ְדָהא . ּ ּּבְ

י ָחָתן ַקְדִמיָתא ִאְצְטִריך ְלַאֲעָלא ְלַכָלה ְלַגּבֵ ּּבְ ָמה ְדַאּתְ ָאֵמר , ְ י )דברים כב(ּכְ ּתִ  ֶאת ּבִ
ה י ָלִאיׁש ַהֶזה ְלִאׁשָ ּוְלָבַתר ִאיהו . ָּנַתּתִ ה)א''ח ע''רל(ּ יב ַוָיֹבא ֵאֶליָה, ּ ֵייֵתי ְלַגּבָ ִּדְכּתִ ּ .

ה ֶאל ֹאֶהל ָהֵעדותּ ַוָי)במדבר יז(ּוְכִתיב    .ֹּבא ֹמׁשֶ



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

ַהאי ֵסֶפר ַהזַֹהר ַרֲחֵמי , ּּבְ יה ִמן ָגלוָתא ּבְ ִּיְפקון ּבֵ ּּ ּ   ]1648דף [ -ּ

  




